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Odpowiedzi na wnioski 
i interpelacje radnych

Na  Sesji Rady Gminy Osielsko 25 października radni złożyli swoje wnioski. 9 listopada
otrzymali odpowiedzi, które są dostępne do pobrania w naszym Biuletynie Informacji
Publicznej.

RADA GMINY OSIELSKO

Radny Przemysław Ziętara:

1. „Wnioskuję o niezwłoczne podjęcie uchwały o przystąpieniu do opraco-
wywania MPZP Osielsko wschód, czyli obszar pomiędzy ulicami: Szosa
Gdańska, Centralna, Leśna. Pozwoli to uniknąć wniosków o wydanie WZ na
budownictwo wielorodzinne”.

Odp.: Informuję, że projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu
będzie przygotowany na następną sesję zwyczajną, aby po uchwaleniu
budżetu, na początku przyszłego roku ogłosić przetarg i przystąpić do
opracowania projektu planu. Jednocześnie wyjaśniam, że składania wniosków
o wydanie warunków zabudowy zapewne nie da się uniknąć, ponieważ nie
możemy zabronić ich składania. Natomiast wydanie decyzji o warunkach 

 zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków określonych w art. 61 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Radny Andrzej Matusewicz:

1.  „Od początku pandemii UG ograniczył dialog z mieszkańcami. Wnioskuję o
zorganizowanie zebrań wiejskich jeszcze w tym roku ”.

Odp.: Urząd Gminy podejmował szereg działań, aby dialogu z mieszkańcami
nie ograniczać. Natomiast odnośnie organizowania zebrań wiejskich w okresie
pandemii trzeba zauważyć, że nie stosowanie się do rekomendacji
sanitarnych, a także nakazów i zakazów określanych w przepisach kolejnych
Rozporządzeń Rady Ministrów byłoby nie tylko łamaniem prawa, ale przede
wszystkim bezmyślnym narażaniem mieszkańców na zakażenie COVID-19.
Brak możliwości kontaktów bezpośrednich z mieszkańcami starano się
zrekompensować poprzez rozwój komunikacji za pomocą środków przekazu,

w tym portalu społecznościowego FB Gmina Osielsko, komunikator SISMS, czy aplikację BLISKO. Za
pośrednictwem strony internetowej prowadzi się konsultacje w sprawach projektów drogowych oraz
urządzania zieleni. 

Zgodnie ze statutami sołectw, zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu;
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
W chwili obecnej nie ma przeszkód prawnych do zwoływania zebrań wiejskich, ale trzeba mieć nadal na
uwadze, że stan zagrożenia epidemicznego nie został odwołany i przy organizacji zebrań należy to
uwzględnić.
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2. „Liczne miejsca naszej gminy są zaśmiecone. Wnioskuję o montaż fotopułapek, wzorem tych
stosowanych przez inne samorządy i np. Lasy Państwowe. Uważam, że każdy z nas radnych, jak i sołtysów
wskaże w swoim terenie takie ulice czy zakątki, szczególnie upodobane przez śmiecących osielszczan.
Powinniśmy z tym procederem aktywnie walczyć”.

Odp.:  Przy podejmowaniu decyzji nt. fotopułapek trzeba rozważyć kilka kwestii. Na podstawie zebranych
informacji ustalono, iż firmy sprzedające fotopułapki oferują jedynie ich serwis. Do konfiguracji, montażu i
obsługi urządzeń (montaż na wysokości, zmiana lokalizacji, wymiana baterii w sezonie letnim co ok. 1-2
tygodnie, w porze zimowej co 4-5 dni, sczytywanie materiału oraz jego przeglądanie) Gmina musiałaby
wyznaczyć pracownika posiadającego badania wysokościowe (w Bydgoszczy wykonuje to Straż Miejska). 
Z rozeznania w gminach, w których funkcjonują fotopułapki, wynika, że ich zakup nie gwarantuje ustalenia
sprawcy. W przypadku zabezpieczenia nagrania, na którym widać proceder podrzucania odpadów, nie
wystarczy przekazanie go policji. Procedura jest bardziej skomplikowana. Na południu Polski działają firmy
zajmujące się wynajmem fotopułapek. Po rozmowie z pracownikiem jednej z nich ustalono, że bazuje ona
na wynajmie pułapek na 1-2 tygodnie. Koszt wynajmu to około 120 zł/2 tygodnie. Do tego doliczana jest
kaucja w kwocie wartości fotopułapki. Obsługa leży po stronie wynajmującego, tj. Gminy. Z zebranych
informacji wynika, że obsługa fotopułapki nie jest sprawą prostą, a także nie można założyć, że jej
skuteczność będzie zadowalająca. 

Istotna sprawa to miejsce montażu fotopułapki. Na podstawie wpływających do Urzędu Gminy zgłoszeń
nie możemy jednoznacznie wskazać miejsca ich montażu. Jeśli fotopułapka zostałaby zainstalowana na
gruncie gminnym, trzeba obowiązkowo zamontować oznaczenia, że teren jest monitorowany. Z
prowadzonych przez tut. Urząd interwencji statystyka jest następująca: zaśmiecanie terenów gminnych – 8
przypadków w 2021 roku i 3 w br., a w przypadku terenów prywatnych – 32 przypadki w 2021 roku oraz 23
przypadki w br. Na działkach prywatnych nie mamy podstaw do instalowania fotopułapek. W związku z
powyższym nie jestem przekonany, czy fotopułapki będą panaceum na ochronę Gminy przed
zaśmiecaniem. Najprostszym rozwiązaniem są kontrole przedsiębiorców oraz ogrodów działkowych, pod
kątem zawartych przez nich umów na odbieranie odpadów, faktur/rachunków potwierdzających ich
odbiór i takie kontrole są prowadzone. Natomiast obowiązek uprzątnięcia odpadów z terenów prywatnych
należy do ich właścicieli i o takim obowiązku informujemy oraz dokonujemy sprawdzenia wykonania, do
skutku.

Radny Robert Wolf:

1. „Przypominam się z prośbą o uzyskanie informacji na temat możliwości
budowy farmy  fotowoltaicznej na nowo zakupionej działce w Żołędowie”.

Odp.: W celu uzyskania informacji o możliwości montażu instalacji
fotowoltaicznej należy złożyć wniosek o określenie warunków dla urządzeń
wytwórczych, co wiąże się z wpłatą zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do
sieci w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej. Orientacyjnie
możemy zamontować instalację o mocy 2,5 - 3 MW co daje kwotę 90 000 zł.
Po wstępnej analizie sieci energetycznej wykonanej przez specjalistyczną
firmę wynika, że istnieje techniczna możliwość podłączenia instalacji fotowol-

taicznej.
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2. „Składam wniosek o pomoc w zorganizowaniu spotkania 8.11 (wtorek) w GOK z mieszkańcami Żołędowo
mieszkającymi przy ulicy Jastrzębiej w celu przekazania aktualnych informacji o stanie budowy ww. ulicy, a
także postępem prac w budowie ulicy Polnej. Plotki i brak informacji wzbudzają niepotrzebne nastroje
wśród mieszkańców. Wstępnie udział w takim spotkaniu potwierdziła Pani kierownik ds. inwestycji. Mile
widziana byłaby też obecność pana Kozłowskiego z powiatu jako przedstawiciela naszej gminy w po-
wiecie.”

Odp.:   Informuję, że możemy pomóc w zorganizowaniu spotkania w sprawie budowy ul. Jastrzębiej oraz ul.
Polnej w Żołędowie, jednakże termin 8.11.br. w świetle planów zaproszenia niezbędnych uczestników oraz
konieczności przygotowania materiałów był zbyt krótki. Ponadto w tym samym czasie trwały intensywne
prace przy przygotowaniu projektu budżetu na rok 2023. Proszę o kontakt w przedmiotowym temacie z
referatem Inwestycji i Zamówień Publicznych w celu omówienia szczegółów i zakresu pomocy przy
organizacji spotkania. Jednocześnie informuję, że dane dotyczące realizacji inwestycji wojewódzkiej, ulicy
Jastrzębiej, są podawane w sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy udostępnionych w Biuletynie
Informacji Publicznej: http://bip.osielsko.pl/artykuly/897/wykonanie-budzetu np.: z wykonania budżetu za
2020 rok na str. 114-115, z wykonania budżetu za 2021 rok na str. 53, z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
na str.85

Radny Paweł Kamiński:

1. „Wnioskuję, aby pozwolenie na wycinkę drzew z terenów gminnych
organizowaną na wniosek mieszkańców wydawać dopiero po zezwoleniu rady
sołeckiej. Celem wniosku jest, aby szersze grono mieszkańców różnych części
wsi miało okazję wypowiedzieć się w temacie ewentualnego zmniejszenia
ilości drzew na terenie sołectwa. Liczę, że takie podejście do tematu zmniejszy
ilość spornych wycinek”.

Odp.: Sprawy wycinki drzew i krzewów reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). W przypadku te-
renów gminnych kompetencje decyzyjne należą do Starosty (art. 90 ustawy).

Gmina, składając wniosek do Starosty o wycinkę drzew, musi podać uzasadnienie. Wnioski mieszkańców o
usunięcie drzew na działkach gminnych są wnikliwie analizowane przez pracowników Urzędu Gminy na
podstawie wizji terenowych. Oprócz złomów i wywrotów często są to drzewa o słabym stanie
fitosanitarnym, stanowiące zagrożenie dla mieszkańców i ich własności. Wnioskujemy także o wycinkę
drzew (najczęściej są to samosiejki) z gruntów gminnych, które są przeznaczane do sprzedaży, a także z
gruntów, które nie są planowane do zalesienia bądź pod tereny zieleni, aby nie doprowadzić do zmiany ich
przeznaczenia i klasyfikacji. Grunty w Gminie Osielsko mają niską użyteczność rolniczą, nie są przedmiotem
wniosków o dzierżawy i stąd wynika ich porastanie samosiejkami drzew i krzewów. Powodem
występowania z wnioskiem o wycinkę drzew jest także konieczność ich usuwania ze skarp rowów
melioracyjnych z uwagi na zagrożenie niszczenia urządzeń przez system korzeniowy drzew. Gmina, jako
właściciel urządzeń wodnych ma obowiązki, stosownie do art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), zgodnie z którym utrzymanie urządzeń wodnych należy do ich
właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. Ponadto
usuwanie drzew może wynikać z kolizji z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, np. budową drogi.

http://bip.osielsko.pl/artykuly/897/wykonanie-budzetu
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Zdarzają się przypadki wycinki, które budzą kontrowersje wśród mieszkańców, ale trzeba mieć
świadomość, że w związku z przepisami ustawy o ochronie przyrody, organ decyzyjny odmawia udzielenia
zezwolenia z nieuzasadnionych przyczyn, a za wycinkę bez zezwolenia są nakładane kary. Wszystkie
wycinki drzew wymagające zezwolenia, na działkach będących własnością Gminy Osielsko odbywają się
zgodnie z decyzjami wydanymi przez Starostę Bydgoskiego. Nie widzę możliwości stosowania „zezwolenia
rady soleckiej” na wycinkę drzew. Na podstawie przepisów prawa taka kompetencja radom sołeckim nie
przysługuje, ponadto jest jeszcze kwestia ponoszenia odpowiedzialności za skutki zaniechania wycinki w
przypadkach wyżej opisanych. Jednocześnie należy zauważyć, że informacje, zarówno o składanych do
Starosty wnioskach na wycinkę drzew i krzewów, a także o wydanych przez Starostę decyzjach, są
podawane do wiadomości publicznej na stronie: https://bip.powiat.bydgoski.pl/bip-ochrona3/Search 

Radna Iwona Ratuszna wnioskuje o:

1. Wyrównanie ulicy Plażowej.

Odp.:  Zarząd Dróg Gminnych informuje, że po dokonaniu wizji lokalnej w
terenie dnia 26.10.2022 r. stwierdzono, iż stan nawierzchni gruntowej ul.
Plażowej nie budzi zastrzeżeń. Ewentualne równanie ul. Plażowej będzie
możliwe po usunięciu awarii sprzętu do równania dróg (równiarki). 

2. Załatanie dziur na ulicy Rekreacyjnej.

Odp.: Zarząd Dróg Gminnych informuje, że prace związane z załataniem dziur na ul. Rekreacyjnej zostaną
przeprowadzone do końca listopada 2022 r. przez firmę zewnętrzną wyłonioną w ramach przetargu na
„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy
Osielsko”.

3. Włączenie lamp na ul. Letniskowej (lampy zamontowane od roku, ale nie są włączone).

Odp.:  Budowa oświetlenia ul. Letniskowej w Bożenkowie została ukończona w lutym 2022 roku. Ze
względu na przebieg sieci oświetleniowej przez fragment drogi, będącej we władaniu Enea S.A., Gmina
Osielsko musi odpłatnie nabyć prawo użytkowania wieczystego. Pisma w przedmiotowej sprawie Urząd
Gminy wysyłał do Enea S.A. od maja 2021 r.  Dopiero w dniu 3 listopada br. ENEA S.A. odpowiedziała na ww.
korespondencję. Przewiduje się uruchomienie oświetlenia na ul. Letniskowej w I kwartale 2023 roku.

https://bip.powiat.bydgoski.pl/bip-ochrona3/Search


Prawna ochrona znaku towarowego w obrocie
gospodarczym jest niezmiernie istotna. Zareje-
strowany znak towarowy jest chroniony przez
prawo, a jego właściciel uzyskuje monopol na
posługiwanie się zastrzeżonym oznaczeniem w
odniesieniu do oferowanych towarów i usług.
Niestety, brak świadomości prawnej w zakresie
potrzeby zastrzeżenia marki i zwlekanie z wnie-
sieniem wniosku o udzielenie prawa ochronnego na
znak towarowy może spowodować daleko idące
konsekwencje prawne. Przedsiębiorca posługujący
się niezarejestrowanym znakiem towarowego musi
liczyć się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności
odszkodowawczej. Jednak, co najważniejsze, musi
liczyć się z ryzykiem utraty prawa do posługiwania
się określoną nazwą, a tym samym utratą środków
zainwestowanych w promocję marki oraz utratą
rozpoznawalności wśród klientów.

Czym jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie
umożliwiające odróżnienie towarów jednego
przedsiębiorstwa od towarów innego przedsię-
biorstwa. Konieczne jest, aby takie oznaczenie było
możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków
towarowych w sposób pozwalający na ustalenie
jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielo-
nej ochrony. Znakiem towarowym może być w
szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysu-
nek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym
kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Nie
każde oznaczenie może zostać jednak zareje-
strowane jako znak towarowy. W art. 1291 ustawy
Prawo własności przemysłowej ustawoda-wca
określił tzw. bezwzględne przesłanki odmowy
udzielenia prawa ochronnego. Jednym z naj-
częstszych powodów odmowy udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy
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PRAWNA OCHRONA ZNAKÓW
TOWAROWYCH

 Znaki towarowe są nieodłącznym elementem naszego życia. Towarzyszą nam niemal na
każdym kroku. Spotykamy je w reklamach, w sklepach czy też na ulicach naszych miast.
Posługują się nimi przedsiębiorcy oferujący na rynku różnorodne towary lub usługi. 

ADWOKAT PAWEŁ BAŁDOWSKI

będzie zgłoszenie do ochrony oznaczeń, które
składają się wyłącznie z elementów mogących
służyć w obrocie do wskazania, w szczególności
rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości,
wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania,
składu, funkcji lub przydatności. Przykładowo, nie
będzie możliwe zastrzeżenie znaku towarowego
słownego składającego się wyłącznie ze słowa
"kawa" lub "dobra kawa", ponieważ takie oznaczenie
wskazywałoby jedynie na rodzaj i jakość towaru, zaś
nie identyfikowałoby komercyjnego źródła pocho-
dzenia tych towarów od konkretnego przedsię-
biorcy. Przy tworzeniu marki, najlepiej użyć zatem
elementów fantazyjnych i abstrakcyjnych w sto-
sunku do oferowanych towarów lub usług.

Jaki jest zakres terytorialny ochrony znaku
towarowego?

Przedsiębiorca chcący zapewnić ochronę znaku w
jednym państwie członkowskim, może dokonać
zgłoszenia znaku towarowego bezpośrednio w
odpowiednim krajowym urzędzie ds. własności
intelektualnej. W Polsce taką instytucją jest Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo
ochronne na znak towarowy, udzielone przez Urząd
Patentowy RP, ma terytorialny charakter. Oznacza
to, że jest ono skuteczne wyłącznie w granicach
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona
znaków towarowych na poziomie krajowym jest
odpowiednia dla przedsiębiorców, którzy nie chcą
lub nie potrzebują ochrony swojego znaku na
poziomie unijnym. Przedsiębiorca, który rozważa
wejście ze swoimi produktami na rynek innych
państw członkowskich Unii Europejskiej i zamierza
zapewnić sobie ochronę znaku towarowego na
poziomie unijnym, powinien zgłosić znak towarowy 
UE w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności
intelektualnej (EUIPO). 



W jaki sposób przebiega procedura zastrzeżenia
znaku towarowego?

Pierwszym krokiem w celu zastrzeżenia znaku
towarowego jest złożenie wniosku o udzielenie
prawa ochronnego na znak towarowy. Prawidłowo
sformułowany wniosek powinien zawierać przede
wszystkim oznaczenie zgłaszającego, znak będący
przedmiotem zgłoszenia oraz szczegółowe wska-
zanie towarów i/lub usług, które zgłaszający
zamierza objąć ochroną prawną. Takie zgłoszenie
jest badane pod względem formalnoprawnym oraz
następuje weryfikacja czy nie istnieją bezwzględne
przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy. W przypadku stwierdzenia ich
braku, informacja o dokonanym zgłoszeniu zostaje
opublikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego
RP. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, osoby
trzecie będą mogły wnieść sprzeciw wobec
zgłoszenia znaku towarowego. Końcowym etapem
postępowania w sprawie udzielania prawa ochron-
nego na znak towarowy, jest wydanie przez Urząd
Patentowy decyzji o udzieleniu bądź odmowie
udzielenia prawa ochronnego. Udzielenie prawa
ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez
wydanie świadectwa ochronnego na znak towa-
rowy. Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat
od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie
Patentowym i może zostać, na wniosek uprawnio-
nego, przedłużone bez końca na kolejny 10-letni
okres ochronny.

Co zyskuje przedsiębiorca rejestrując znak
towarowy?

Zastrzeżenie znaku towarowego zapewnia jego
ochronę i realną własność marki, zabezpieczając
firmę przed konkurencją. W przypadku uzyskania
świadectwa ochronnego na znak towarowy
konkurencja nie może posługiwać się określeniem
nawet podobnym do zastrzeżonej marki. Brak
zastrzeżenia znaku towarowego powoduje ryzyko
utraty prawa do używania marki, a tym samym
utratę czasu i pieniędzy zainwestowanych w jej
promocję. Konkurencja, która zastrzeże znak
towarowy jako pierwsza ma prawo wezwać
naruszyciela do zaprzestania naruszania prawa 
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ochronnego na znak towarowy, co będzie
skutkować koniecznością zmiany nazwy firmy. Może
również żądać od naruszyciela wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz napra-
wienia wyrządzonej szkody. Informacja o zarejestro-
wanym znaku towarowym jest publiko-wana w
oficjalnych rejestrach urzędowych. Dostęp do takich
rejestrów jest jawny, co oznacza, że konkurencja nie
może powoływać się na brak wiedzy o rejestracji
znaku towarowego. W ten sposób przedsiębiorca,
którego znak towarowy został zastrzeżony może
skutecznie odstraszyć konkurencję od posługiwania
się zastrzeżonym znakiem, a w przypadku prób
naruszenia dostaje narzędzie skutecznej ochrony
swoich praw. Przedsiębiorca w szczególności
zyskuje prawo do skutecznego wniesienia
sprzeciwu w przypadku prób zarejestrowania
podobnego znaku przez konkurencję oraz zyskuje
możliwość unieważnienia podobnego znaku towa-
rowego. Przedsiębiorca chroni również swoją
domenę internetową oraz może blokować reklamy
konkurencji w Google czy oferty konkurencji
wykorzystującej identyczną lub podobną nazwę.
Przedsiębiorca zyskuje wyłączne prawo do używa-
nia prestiżowego symbolu ®, zwiększając się
wiarygodność firmy wśród potencjalnych klientów.
Używanie tego symbolu bezprawnie jest karalne.
Zarejestrowany znak towarowy podnosi wartość
firmy. Przedsiębiorca zyskuje prawo do jego
sprzedaży czy licencjonowania. Z kolei licencjo-
nowanie znaku towarowego umożliwia przedsię-
biorcy optymalizację podatkową. Znak towarowy
można wynająć i w ten sposób generować koszty, a
także można go wnieść aportem do spółki. Znak
towarowy można wycenić i tak samo jak majątek
materialny przedsiębiorcy, może on stanowić np.
zabezpieczenie kredytu. Zastrzeżenie znaku towaro-
wego otwiera przed przedsiębiorcą nowe możliwo-
ści marketingowe. Jedną z nich jest uruchomiony
przez Google program BIMI, umożliwiający doda-
wanie logo marki do e-maili wychodzących, co
zwiększa wiarygodność przedsiębiorcy oraz wzma-
cnia poczucie bezpieczeństwa Klientów. 
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Krzysztof Lewandowski podsumowanie
roku 2022. Nie tylko o sukcesach...

Podsumowanie roku warto zrobić przede wszystkim po to, by uświadomić sobie, ile
dobrych rzeczy wydarzyło się w minionym czasie. Po drugie, podsumowanie roku
pozwala nam wyciągać wnioski i zastanowić się nad tym, czego chcemy więcej, czego
chcemy mniej, co chcemy zrobić lepiej, a co odpuścić. Pytam o to Zastępcę Wójta
Gminy Osielsko Krzysztofa Lewandowskiego.

GO�� Z OKŁADKI

Wśród zadań wymienić należy głównie złożony
proces przyjmowania, weryfikacji i wypłat dodatków
węglowych, energetycznych. Ponadto organizacja
zakupu paliwa węglowego do opalania domostw po
cenach preferencyjnych dla mieszkańców. Odrębny
i dość istotny problem to wzrost cen energii, która w
niemałej ilości jest konsumowana przez całą Gminę.

Gmina, zwłaszcza Mieszkańcy z problemami
wynikającymi z ogólnoświatowej pandemii pora-
dziła sobie w sposób bardzo dobry. Mieszkańcy 

          Zbliża się koniec rok chciałbym, aby pokusił
się Pan na małe podsumowanie. Ten rok nas po raz
kolejny nie oszczędza. Ledwie wyszliśmy z covidu,
jeżeli można tak stwierdzić, to już musieliśmy
stawić czoła skutkom wojny w Ukrainie. Jak Urząd
Gminy i mieszkańcy poradzili sobie z tą nowa
sytuacją, którą spowodowała wojna w Ukrainie? 

Nie jestem zwolennikiem dokonywania publicznych
samoocen, podsumowań. Są one często obarczone
wadą subiektywności i jednocześnie mogą być
odbierane jako pewna forma gloryfikacji lub
publicznej rekoncyliacji. Dokonam tutaj jednak
pewnej analizy, mającej na celu głównie
wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Światowa
Pandemia COVID-19 nie ominęła Osielska, dotknęła
nas niezwykle boleśnie. W jej wyniku odeszło ze
Wspólnoty wielu naszych członków, w fun-
kcjonowaniu Samorządu Terytorialnego pojawiły się
nowe wyzwania, potrzeby, zadania. Organizacja
kwarantann i izolacji, odbiór odpadów komuna-
lnych z miejsc nimi objętych, organizacja szczepień.

Nie skończyła się jeszcze Pandemia i pojawiła się
agresja Rosji na Ukrainę w skutek niej nowe
wyzwania dla Osielska. Organizacja zakwaterowania
uchodźców, zbiórka pomocy, wysyłka darów,
organizacja i prowadzenie pomocy w dostosowaniu
się uchodźców i mieszkańców do nowej sytuacji i
roli, realizacja wypłat należnych środków, zarówno
uchodźcom i mieszkańcom, organizacja i pro-
wadzenia nauki dla uchodźców, tak dzieci i mło-
dzieży jak i dorosłych.

Nie możemy zapomnieć, że skutkiem wojny na
Ukrainie są inne nowe zadania i problemy ST.
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Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Planu
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) w zakresie, pod-
kreślam, ewentualnej budowy oczyszczalni ścieków
na potrzeby gminy Osielsko. Równolegle odbywają
się rozmowy na linii GZK – MWiK mające
wypracować porozumienie akceptowalne przez
wszystkie strony. Opracowywane PFU ma obejmo-
wać teren na granicy dwóch Sołectw, Osielska i
Żołędowa. Warto podkreślić, że teren ten został już
wstępnie zaakceptowany przez część radnych i
Mieszkańców, przynajmniej wnoszę to z wypowiedzi
radnych. Wybrany teren jest w mojej opinii
najdogodniejszy z wielu powodów, jednym z
głównych jest fakt, że jest on naturalnie otulony
roślinnością, która może stanowić swoistą ochronę.
Jednocześnie oddalony jest w pewnej odległości od
siedlisk mieszkaniowych.

W zakresie ewentualnej budowy oczyszczalni
zrobiono dotychczas z jednej strony sporo, z drugiej
zaś niewiele. Przygotowujemy się do opracowania
PFU, które pozwoli jednoznacznie odpowiedzieć na
pytanie czy we wskazanej lokalizacji jest możliwe
powstanie takiej inwestycji. Dokonano zakupu
terenu pod ewentualną lokalizację oczyszczalni. W
tym roku budżetowym na zakup ziemi
przeznaczono około 3,5 mln PLN. Nie są to
pieniądze wydane w błoto, gdyż nawet nie
powstania oczyszczalni, czy to z powodu braku
możliwości budowy na tym terenie oczyszczalni, czy
też osiągnięcia porozumienia co do wspólnej
gospodarki ściekowej z Bydgoszczą, teren ten
stanowi majątek Gminy.

Trudno przewidzieć jak to wszystko się skończy,
sprawa jest niezwykle złożona, niosąca ze sobą wiele
wątpliwości, problemów, kontrowersji. Prowadzona
jest głównie ze strony UG przez Referat inwestycji i
Gminny Zakład Komunalny.

          „Patodeweloperka w Osielsku”, „Bloki
sąsiadujące z domkami jednorodzinnymi” to cytaty
z lokalnych gazet opisujące powstawanie zabu-
dowy wielokondygnacyjnej na terenie naszej
gminy. Czy naprawdę musimy się trzymać planów
zagospodarowania przestrzennego, które robiliśmy 

wykazali się nie tylko zrozumieniem problemów, ale
przy tym okazali potrzebującym serce i dobro, które
pomogły przetrwać najgorsze chwile i przynosiły
względne ukojenie potrzebującym i dotkniętym
trudnościami. Urząd zaś starał się w zgodności z
prawem zabezpieczać całą Wspólnotę,
niejednokrotnie w środowisku zawiłych przepisów
prawnych i przy ograniczonych środkach
finansowych. Egzamin ten zdał UG w mojej ocenie
na ocenę dobrą.

W konkluzji należy stwierdzić, że należy zawsze
rozważać pogorszenie sytuacji, jej dalsze
skomplikowanie, licząc jednocześnie, że sytuacja
może się pomyślnie rozwiązać. Należy zawsze
doskonalić procedury, szkolić się, poszukiwać
alternatywnych rozwiązań. Możemy to osiągnąć
tylko w przypadku zaangażowania i jednocześnie
zrozumienia Nas samych, wszystkich członków
Wspólnoty Samorządowej.

          Takim gorącym tematem, który wielokrotnie
powraca w tym roku jest Oczyszczalnia Ścieków.
Czy mógłby Pan podsumować na czym w tej chwili
stoimy jeśli chodzi o tę sprawę. Czy zapadły już
jakieś konkretne decyzje? Czy wiadomo gdzie
będzie zlokalizowana oczyszczalnia? Czy w ogóle
będzie? I co na tę chwilę zrobiliśmy w tym kie-
runku? Ile wydaliśmy na tę sprawę pieniędzy i kto
ją z ramienia Urzędu Gminy prowadzi?

Oczyszczalnia ścieków zawsze i wszędzie budziła,
budzi i będzie budzić kontrowersje. Także planowa-
nie jej w Gminie nie jest niczym osobliwym. Ewen-
tualne powstanie oczyszczalni na terenie Gminy
Osielsko jest pokłosiem trudności w relacjach z
gminnym operatorem sieci wod.-kan. (GZK) a spół-
ką realizującą w zakresie gospodarki wod.-kan., nie
tylko dla Miasta Bydgoszczy, ale i dla części gmin
tworzących Metropolię Bydgoszcz (MWiK). Trudno-
ści te można postrzegać w różnych aspektach,
jednak dają się one sprowadzić do wspólnego
mianownika jakim jest niewłaściwe współdziałanie
w zakresie wspólnej gospodarki wod.-kan.
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Pomocne tutaj może być stosowanie litery prawa i
zasady zrównoważonego rozwoju. Nie ma tutaj
miejsca na osobiste sentymenty i urzeczywistnianie
partykularnych interesów. W dążeniu do ideału nie
jesteśmy na straconej pozycji.

          Jak pan ocenia rozwój oświaty na terenie
naszej gminy? Czy oświata gminna stoi na dobrym
poziomie? Czy planuje się kolejne przedszkola,
żłobki, szkoły? Jeśli tak, to na czym stoimy na dzień
dzisiejszy?

Oświata w Gminie Osielsko rozwija się w sposób
adekwatny do potrzeb i wytycznych ministe-
rialnych. Rozwijamy możliwości w doskonaleniu
różnych form edukacji. Zdobywamy granty, projekty
mające na celu poprawę gminnej oferty eduka-
cyjnej, Inwestujemy w doskonalenie kadry peda-
gogicznej. Poziom edukacji w zestawieniu z rezu-
ltatami egzaminów jest na dobrym i na bardzo
dobrym poziomie, osobiście określam go na
poziomie zadawalającym, gdyż jak już wspo-
mniałem nie jestem zwolennikiem dokonywania
ocen, a jeśli dokonywać już oceny edukacji w
Gminie, bardzie adekwatne byłoby tutaj analiza
ilości uczniów mająca trudności w zdobywaniu
wiedzy do tych dobrych i bardzo dobrych. 

Gmina Osielsko planuje budowę nowej szkoły na
pograniczu Niemcza i Osielska, od tej inwestycji nie
ma odwrotu, to konieczność. Strategia Gminy na
przyszłe lata przewiduje także poszerzenie oferty
edukacji przedszkolnej i prowadzenie publicznego
żłobka. Niestety plany te obarczone są trudnościami
dostępności finansowej i lokalowej. Jednego
możemy być pewni, jeżeli uda się pozyskać finanse
lub lokale adekwatne dla oświaty z pewnością
będziemy plany rozwoju sieci placówek oświa-
towych jak najszybciej wprowadzać w życie.

          Co jeszcze w zakresie poprawy zdrowia
mieszkańców należałoby zmienić w gminie? Czy w
planach są nowe placówki, jeśli tak, to gdzie i jak
wygląda sytuacja na tę chwilę? Wygraliśmy milion
złotych za szczepienia, co się dzieje z tym
milionem?

30 lat temu, przy całkiem innych założeniach
zarówno gospodarczych jak i politycznych?
Przecież wszystko się zmienia, ewoluuje, czy przez
ostanie 30 lat nikt z pracowników, radnych, nie
usiadł do tych planów by je po prostu
zaktualizować? Czy mamy związane ręce w tej
sprawie? 

Podstawą działalności ST jest zasada legalizmu. Co
reprezentowałaby instytucja ST, gdyby nie
postępowałby w zgodzie z obowiązującym prawem.
Zatem ST musi postępować zgodnie z literą prawa,
choćby było to prawo ponad 30 letnie, a w
przypadku, gdy prawo nie odpowiada realiom
gospodarczym i społecznym, bo z całą pewnością
nie realiom politycznym (gdzie funkcjonuje zdrowy
samorząd nie ma miejsca na politykę), należy to
prawo nowelizować, dostosować do czasu i miejsca.
Każdy plan zagospodarowania to prawo miejscowe,
nie ma więc podstaw do działań wbrew jego
ustaleniom lub na tzw. „zawiasach prawa”. Mamy
jednak sposobność zmiany prawa, jeżeli jego
ustalenia nie odpowiadają teraźniejszości. Można
domniemywać, dlaczego dotychczas nie przepro-
wadzono prac nowelizacyjnych obowiązujących w
gminie przepisów prawa w zakresie zagospo-
darowania przestrzennego. Jednym z tych
czynników mógł być brak społecznej potrzeby w
tym zakresie, zbytnie ufanie w opracowane
strategie rozwojowe. Czynników tutaj można
doszukiwać się wielu, jednak żadne nie dadzą
jednolitej odpowiedzi, będą dalej generowały szereg
złych stwierdzeń. O tym problemie starałem się
sygnalizować Radzie Gminy (radnym) gdy
sprawowałem mandat radnego, niestety bezskute-
cznie. Obecnie sytuacja ta stała się na tyle palącym
problemem, czego dowodem są właśnie artykuły
prasowe i niezadowolenie Mieszkańców, że podjęto
szereg prac nad tworzeniem nowych rozwiązań
prawnych w zakresie zagospodarowania prze-
strzennego w Gminie. 

Aktywność ta jednak jest dość czasochłonna i ba-
rdzo skomplikowana, porusza kwestie o dużym
stopniu złożoności prawnej i techniczno-
architektonicznej, wymaga dużego doświadczenia i
wiedzy specjalistycznej oraz wyczucia społecznego. 
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go, dostępu do usług medycznych. Pierwsze
wydatki w tym zakresie zostaną spożytkowane na
rozwój ośrodka w Maksymilianowie.

          Pozostał nam miesiąc do końca roku a plany
inwestycyjne jeszcze nie zostały zrealizowane. Co
jest tego przyczyną? Czy Urząd planuje wprowa-
dzić jakiś plan naprawczy, który zapobiegałby
obecnym sytuacją w kolejnych latach? 

Rzeczywiście niektóre inwestycyjne notują
opóźnienia. Przyczyny tego niedomagania należy
upatrywać w sytuacji społeczno-gospodarczej nie
tylko Gminy i Polski, ale także w skali globalnej.
Ogólnoświatowa pandemia, agresja Rosji na
Ukrainę i związany z tym napływ uchodźców, kryzys
energetyczny i w końcu galopująca inflacja
spowodowały wiele perturbacji w dochowaniu
terminów realizowanych inwestycji. Nie są to jedyne
przyczyny opóźnień w inwestycjach. Dodatkowe
opóźnienia wynikają także z długofalowych
obowiązujących procedur administracyjnych,
zwłaszcza w zakresie zamówień publicznych,
konieczności uzgodnień z różnego rodzaju
instytucjami. Nierzetelność, opieszałość a nawet
swoista niechlujność wykonawców odgrywa tutaj
także rolę. Nie bez znaczenia jest także aura, która
wbrew poglądom nie zawsze jest sprzyjająca do
realizacji fizycznych inwestycji. 

Nie należy tutaj jednak narzekać i zrzucać winę na
powyżej przywołane przyczyny. W pierwszej
kolejności należy odnaleźć takie rozwiązania, które
przyczynią się sprawniejszej realizacji opóźnionych i
planowanych w przyszłości inwestycji, ich zakoń-
czenia w jak najszybszym czasie. Urząd stara się
wprowadzać różnorodne instrumenty mające na
celu poprawę, osiągnięcie efektu synergii w
realizowanych inwestycjach na każdym ich etapie.

Nie jesteśmy obojętni na taki stan rzeczy.
Wprowadzamy rozwiązania organizacyjno-forma-
lne, instrumenty mające na celu poprawę nieko-
rzystnej dla terminowości wykonania inwestycji
realizowanych przez Gminę. Poprawę efektywności
planujemy osiągnąć między innymi w bardzo
dobrze utrzymywanych kontaktach 

nie należy oszczędzać. Niestety koszty służy zdrowia
są horrendalne. Gmina Osielsko w miarę swoich
możliwości inwestuje w zdrowie swoich mieszka-
ńców, którzy wykazują duże zrozumienie znaczenia
zdrowia. Wychodząc potrzebie planuje się w
przyszłości systematycznie w miarę dostępności
środków rozszerzać ofertę służby zdrowia. Moim
marzeniem jest, aby POZ była dostępna w
największych ośrodkach (sołectwach), aby świa-
dczenia świadczyli między innymi pediatrzy i inni
specjaliści. Do osiągnięcia tego potrzeba, tak jak w
przypadku oświaty środków finansowych i lokalo-
wych. W najbliższym czasie planujemy rozwinąć
ośrodek w Maksymilianowie, a w miarę czasu i do-
stępności środków utworzyć ośrodek w Niemczu.
Będzie to niezwykle trudne, ale nie nierealne. Być
może będziemy zmuszeni wprowadzić w usługach
zdrowotnych swoisty pluralizm.

Milion złotych nagrody za szczepienia przeciwko
COVID-19 planujemy przeznaczyć na rozwój służby
zdrowia w Osielsku, zwiększenie zdrowia publiczne- 

Co jeszcze w zakresie poprawy zdrowi mieszkańców
należy zrobić? Odpowiem tutaj trochę przewrotnie.
Zmienić nawyki żywieniowe i zwiększyć aktywność
fizyczną. To jest jednak postulat ogólny, dotyczy
wszystkich Polaków. Zdrowie to dobro, na którym
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dydaktyczne, uczniowie pogłębili wiedzę, być może
narodziły się pierwsze zapędy naukowe. Realizacje
jesteśmy w stanie sięgać skutecznie po środki
unijne, nawet w projektach miękkich. Zdobyliśmy
doświadczenie, w prowadzeniu projektów, zamó-
wień publicznych, odsłoniliśmy słabe strony, których
dzięki temu możemy ustrzec się w przyszłości.

W rzeczywistości tych projektów jest znacznie
więcej, gdyż każdy z wprowadzonych projektów w
życie cieszy, bo wzbogaca nas wszystkich. Wymie-
nię tutaj poprawę promocji Gminy za pośre-
dnictwem różnych platform cyfrowych, współpracę
z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami,
informatyzację pracy urzędu i jednostek orga-
nizacyjnych. Mógłbym tak wymieniać jeszcze dużo,
może to jest sygnał abyśmy nieco zwolnili ilościowo
a skupili się na tym co już mamy i poprawiali jakość.
To pytanie zostawiam otwarte, do dyskusji, bo
razem możemy więcej, lepiej dla nas wszystkich,
Mieszkańców Osielska.

          Czego życzy sobie, pracownikom i mieszkań-
com wójt Krzysztof Lewandowski na zbliżające się
święta i nowy rok?

Życzę zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych
wyzwań. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Nam Wszystkim spokój, wytchnienie i ra-
dość. Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech
żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Nas
zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Najpię-
kniejszych świąt Bożego Narodzenia!

Dziękuję za wywiad
~Tomasz Bogucki

roboczych z instytucjami biorącymi udział w
planowaniu i wykonywaniu inwestycji. Takim przy-
kładem mogą tutaj być dobre kontakty z Wodami
Polskimi, w wyniku których ustalono, że dla obsługi
Naszej Gminy są przypisani bezpośredni urzędnicy
Wód, a także współpraca z inwestorami sieci
światłowodowej. Do każdej inwestycji będziemy
przypisywać osobę odpowiedzialną za kontrolę
efektywności postępów prac inwestycyjnych.
Planujemy wprowadzić całościowy elektroniczny
obieg dokumentów, wykorzystać w całym procesie
administracyjnym nowe technologie informatyczne.
Poprawę efektywności w zakresie realizacji
inwestycji widzimy także w rozbudowie Urzędy
Gminy. Staramy się korzystać z doświadczeń innych
i oczywiście własnych.

          Proszę wymienić trzy projekty, nowe lub które
są kontynuowane, które uważa Pan za swój sukces
i krótko uzasadnić, dlaczego właśnie te? 

Pierwszym bezsprzecznie projektem, który nie
uważam za sukces, ale sprawia mi on ogromną
radość, nie tylko dlatego, że zostałem okrzyknięty
jego ojcem chrzestnym, jest Dom Dziennego
Pobytu. Uzasadnienie tutaj jest bardzo proste,
radość i szczęście naszych seniorów jest dla mnie
najlepszym dowodem na to, że organizacja tego
projektu jest przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.
Nie można nostryfikować ludzi z powodu ich wieku,
ograniczać ich tylko z tytułu bycia seniorem.
Emerytura to nie jest czas stracony, to młodość w
wydaniu retro.

Druga inwestycja, z której jestem zadowolony, to
budowa ul. Słonecznej i kolektora odwodnie-
niowego w tej ulicy. Znaczenie tej inwestycji może
nie jest doceniane, jednak ma ona fundamentalne
znaczenie dla odwodnienia Gminy. Radość z re-
alizacji tej inwestycji jest jeszcze większa z uwagi na
trudności towarzyszące jej na etapie planowania i
rozpoczęcia.

Trzeci to projekt edukacyjny, finansowany ze
środków UE pt. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń”. W
wyniku realizacji projektu dwie szkoły powiększyły
możliwości edukacyjne, powstały nowoczesne sale 
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Gmina Osielsko ponownie uznana
najlepszą gminą

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego co roku publikuje
Ranking Gmin. Celem jest wyróżnienie i promowanie gmin rozwiniętych pod względem
społecznym i gospodarczym. W województwie kujawsko-pomorskim Gmina Osielsko
została uznana za najlepszą.

GMINA OSIELSKO

W Rankingu porównywano wskaźniki: gospodarcze,
społeczne, środowiskowe i zagospodarowania prze-
strzeni. Oceniane były wszystkie gminy leżące w
województwie kujawsko-pomorskim z wyłączeniem
miast na prawach powiatu. 25 listopada w Hotelu
City w Bydgoszczy przedstawiciele Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Partnerem
Merytorycznym Urzędem Statystycznym w Byd-
goszczy zaprezentowali Ranking. Wyróżnienie
odebrał Wójt Gminy Osielsko Wojciech Sypniewski.

Wójt Wojciech Sypniewski wspomniał o różnego
rodzaju kłopotach i ciężkich czasach, które nastą-
piły. Obecna w hotelu reporterka Radia PiK Agata
Raczek zapytała wójta, co tych kłopotów sprawia
najwięcej. – Oczywiście pieniądze, to jest numer
jeden w tej chwili. Prosty przykład: jak wiele
samorządów korzystamy z kredytów. Dwa lata temu
odsetki od kredytów to było 200 tysięcy w skali roku
przy podobnym zadłużeniu. W tej chwili jest to
grubo ponad dwa miliony. Druga sprawa
ustawodawstwo poszło w tym kierunku, że jeste-
śmy niestety stratni na odpisach z podatków, które
wszyscy mieszkańcy płacą, chodzi o PIT-y. Nasza
gmina straciła w tym roku tak 6,5 miliona złotych –
wyznał wójt.

– To, że ja odbieram różnego rodzaju nagrody, jest
tylko podsumowaniem pracy całego samorządu. To
jest kilkadziesiąt lat mojej pracy, ale i wielu, wielu
ludzi, którzy swoją codzienną pracą i zaangażowa-
niem tworzą to, co mamy w Osielsku i mam
nadzieję, że będzie to tworzone w dalszym ciągu.
Dobro mieszkańców jest tutaj nadrzędne –
powiedział wójt podczas odbierania nagrody.



Nie mogło zabraknąć pozytywnych rzeczy.
Dziennikarka przytoczyła słowa Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Bydgoszczy, Pani Wiesławy
Gierańczyk, że są gminy, gdzie mieszkańców
przybywa i taką gminą jest między innymi gmina
Osielsko. Zapytała wójta, czym gmina przyciąga
mieszkańców – Po studiach dyplomowych
dowiedziałem się, że jest taka definicja jak
marketing samorządowy i tak jak trochę u Moliera
my o tym nie wiedzieliśmy, a robiliśmy to już od
połowy lat 90, mam na myśli stworzenie warunków,
które były przygotowywane pod kątem
przyciągnięcia mieszkańców na teren gminy.
Byliśmy gminą rolniczą, mieliśmy ziemię piątej,
szóstej klasy od samego początku. Kiedy
wprowadziłem się do gminy w 1992 roku,
wiedziałem, że rolnictwo przyszłości nie ma, mówię
to z przykrością, bo wielu ludzi z tego żyło. Poszliśmy
w drugim kierunku, daliśmy możliwość podziałów
działek nie tylko gminnych, również tych
prywatnych. Prowadziliśmy szereg działań, szeptaną
propagandę, że tu się dobrze mieszka, że jest
jeszcze działka wolna obok mnie, może byś kupił to
były tego rodzaju sytuacje. Przyznam szczerze, że
zawsze ziemia w Osielsku była dość droga, w
związku z tym mieszkańcy, którzy się sprowadzili,
osiągają pewne dochody, które powodują z kolei
wpływy do budżetu – odpowiedział na pytanie wójt.
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GMINA OSIELSKO

Tuż za nami w Rankingu Gmin, na drugim miejscu
znalazła się Gmina Białe Błota, a podium zamknęła
Gmina Osie. Oprócz wyróżnienia Lider Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Osielsko została
także wyróżniona mianem Lidera Powiatu Bydgo-
skiego.

Zwycięstwo w Rankingu Gmin Województwa
Kujawsko-Pomorskiego to kolejne wyróżnienie
zdobyte przez Gminę Osielsko w ostatnim czasie.
Wszystkie te nagrody tylko potwierdzają, że w na-
szej gminie mieszkańcom żyje się bardzo dobrze.
Gmina Osielsko posiada wiele atutów, które
przyciągają nowych lokatorów – nieustannie
rozwijająca się infrastruktura i sieć komunikacji
publicznej, czy nowe inwestycje, tym możemy się
pochwalić. Nie przypadkowo zostaliśmy ogłoszeni
najlepszą gminą do zamieszkania. Zobaczcie,
zainwestujcie, zamieszkajcie. Czekamy na was.



Maszt z flagą Rzeczpospolitej Polskiej stanął przed
remontowanym obecnie drugim budynkiem
Urzędu Gminy. Patriotyczna inicjatywa, zrealizowa-
na została pod honorowym patronatem Prezesa Ra-
dy Ministrów Mateusza Morawieckiego. Ta uroczys-
tość mogła się odbyć dzięki głosom mieszkańców w
projekcie „Pod biało-czerwoną” z 2020 r. Projekt
„Pod Biało-Czerwoną” zakładał sfinansowanie przez
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów,
flag oraz montażu w każdej z gmin w Polsce, której
mieszkańcy dołączą do projektu. Przypomnę
Państwu, że należało zebrać odpowiednią liczbę
głosów poparcia dla inicjatywy w internetowym
głosowaniu. Dzięki Państwa zaangażowaniu w ten
sposób uhonorowaliśmy poległych za wolność i
niepodległość Ojczyzny. Celem projektu było m.in.
upamiętnienie zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej
1920 roku oraz budowa wspólnoty i wzmocnienie
idei zaangażowanego społeczeństwa obywatel-
skiego. Umieszczenie flagi na maszcie przed nowym
budynkiem Urzędu Gminy Osielsko to dowód na to,
jak ważne są symbole narodowe w naszym życiu.
Symbole, za które życie poświęcali nasi przodkowie
w walce o wolność Ojczyzny.
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„Pod Biało-Czerwoną”
wspólne osiągnięcie mieszkańców

W czwartek 3.11.2022 Wójt Wojciech Sypniewski i Zastępca Wójta Krzysztof
Lewandowski uroczyście podnieśli flagę państwową na maszt.

GMINA OSIELSKO

W akcji „Pod Biało-Czerwoną” dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców polskich gmin udało się zebrać
417 932 głosów poparcia! W powiecie Bydgoskim
wymaganą liczbę osiągnęła gmina Dobrcz, Dąbro-
wa Chełmińska,  Sicienko, Osielsko i Solec Kujawski.
Tylko gmina Nowa Wieś Wielka oraz Białe Błota nie
zdołały osiągnąć wymaganego pułapu głosów. 
 Gmina Osielsko wypełniła warunki i tym samym
mogła złożyć do wojewody wniosek o realizację
zadania. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i przy-
znana została gminie dotacja w wysokości 8 000 zł
na sfinansowanie zakupu i postawienie masztu z
flagą Polski we wskazanym miejscu. Całkowity koszt
projektu w gminie Osielsko wyniósł 4 000 zł. Projekt
zrealizowała firma „ASK” Krzysztof Jankowski z
Bydgoszczy.
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Obchody Narodowego Święta
Niepodległości w Gminie Osielsko

W piątek 11 listopada obchodziliśmy ważną dla wszystkich Polaków rocznicę
Odzyskania Niepodległości. Po 123 latach pod zaborami w 1918 roku Polska uwolniła się
spod łańcuchów zaborców i powróciła na mapy świata. 

GMINA OSIELSKO

11 listopada tradycyjnie przez gminę przejechał
Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości szlakiem
Miejsc Pamięci Narodowej organizowany przez
Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza. O 9:00 rowerzy-
ści zatrzymali się i uczcili pamięć oraz złożyli znicz
przy Mogile Powstańca Władysława Kierońskiego,
by o 16:00 powrócić do Żołędowa i oddać hołd przy
Mogile Żołnierza Wojska Polskiego Szczepana
Basińskiego poległego w 1939 roku. O 17:00 w
Świetlicy w Maksymilianowie odbyło się widowisko
słowno-muzyczne „Póki Polska żyje w nas”.

12 listopada natomiast Gminny Ośrodek Kultury w
Osielsku zaprosił mieszkańców na Koncert „Święto
Niepodległości”. Pieśni wykonywali soliści ze Studia
Piosenki GOK, a akompaniowali im: na pianinie
Daniel Pradella, na gitarze basowej Bartek Wera-
chowski i na perkusji Patryk Dolepski.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji z obcho-
dów Święta Odzyskania Niepodległości w Gminie
Osielsko. Znajdziecie ją na naszym kanale YouTube
Gmina Osielsko. Miłego oglądania.

W całej Polsce organizowane są różne wydarzenia,
upamiętniające te ważne chwile. Nie inaczej było u
nas. Gmina Osielsko solidnie przygotowała się do
tegorocznych obchodów tego święta. W szkołach
już od 7 listopada i przez cały tydzień odbywały się
apele i uroczystości upamiętniające Święto Niepod-
ległości. O tym, jak ważną datą dla Polaków jest 11
listopada, należy uczyć dzieci od najmłodszych lat,
dlatego również w Przedszkolu w Osielsku panie
wychowawczynie zorganizowały uroczysty apel z
okazji Święta Niepodległości. Na występy zostali
zaproszeni wyjątkowi gości – Seniorzy z Klubu
Seniora w Osielsku. W przedszkolu w Niemczu
dzieci utworzyły żywą flagę, natomiast w szkole
przeprowadzono konkurs recytatorski. W Szkole
Podstawowej w Żołędowie tańczono poloneza. W
tradycyjnych strojach wystąpiło grono pedagogi-
czne. Szkoły uczciły 11 listopada, śpiewając Mazurka
Dąbrowskiego.

W środę 9 listopada odbyło się Spotkanie Patrio-
tyczne w Niemczu. Mieszkańcy w licznym gronie
wspólnie wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych,
które wykonali Maciej Różycki i Wołodymyr Nete-
sany. W przerwach między pieśniami Pan Maciej
przypominał zebranym drogę Polski do Odzyskania
Niepodległości.
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Pracownik socjalny – zawód potrzebny,
ale i wymagający

21 listopada obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej Zastępca Wójta Gminy Osielsko Krzysztof Lewandowski
spotkał się z pracownikami i wręczył nagrody i wyróżnienia oraz kwiaty.

GMINA OSIELSKO

Niosą pomoc osobom i rodzinom, także pomagają
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.
Oferują wsparcie swoim klientom w usamo-
dzielnieniu się i integracji ze społeczeństwem.
Niekiedy narażają swoje zdrowie i życie podczas
wykonywania swoich obowiązków. Pracownik
socjalny to pracownik jednostek organizacyjnych,
które realizują zadania pomocy społecznej, która
jest udzielana z urzędu lub na wniosek. Zdarza się
także, że pracownicy socjalni interweniują na
podstawie niepokojących sygnałów ze środowiska.
Aby zostać pracownikiem socjalnym, należy mieć
odpowiednie specjalistyczne wykształcenie.

Osoby zajmujące się pracą socjalną muszą posiadać
w sobie szerokie zasoby kultury osobistej i wraż-
liwości. Oczywiście muszą wykazać się profesjona-
lizmem i kierować się zasadami etyki zawodowej i
zasadą dobra osób i rodzin, którym pomaga. Muszą
przeciwdziałać dyskryminacji osób, czy rodzin, a
także udzielać pełnych informacji o przysługujących
im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Osielsku Zastępca Wójta Krzysztof Lewandowski
wręczył pracownikom GOPS-u wyróżnienia i na-
grody, a także po symbolicznej czerwonej róży w
uznaniu ich pracy. Złożył również życzenia. – Życzę
wam przede wszystkim zdrowia i zadowolenia z
pracy, bo nie ma chyba nic piękniejszego oprócz
zdrowia. Ważny jest jeszcze fakt, że człowiek
przychodzi do pracy i wykonuje tę pracę z
uśmiechem na twarzy, z zamiłowaniem. Tego wam
życzę. Spełnienia wszelkich marzeń zarówno tych
osobistych, jak i tych zawodowych. Wszystkiego,
wszystkiego dobrego – przekazał Zastępca Wójta.

Pracownicy socjalni mają szeroki zakres zadań i
obowiązków. Jednym z nich jest niesienie pomocy
ludziom, którzy znajdują się w różnych sytuacjach
życiowych, przy czym nie chodzi tu tylko o pomoc
materialną, ale też psychiczną, emocjonalną, czy
duchową.
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Nie kupuj, tylko wypożyczaj. Gminna
Biblioteka zaprasza

Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku jest ważnym centrum informacji dla każdego
mieszkańca gminy. Jest przyjazna dla wszystkich, tworzy pozytywny wizerunek i za-
pewnia miłą atmosferę, co powoduje, że użytkownicy chętnie odwiedzają to miejsce.

GMINA OSIELSKO

Zakupy nowości wydawniczych do biblioteki są
dokonywane średnio dwa razy w miesiącu. Na ten
cel w 2022 roku zaplanowano kwotę ok. 36 000 zł
oraz dodatkowo biblioteka otrzymała na 2022 r.
dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 w kwocie 8 970 zł.

Bibliotekę odwiedzają grupy przedszkolne. Dzieci w
trakcie pobytu w bibliotece dowiadują się, co należy
zrobić, aby zostać czytelnikiem oraz jak należy się w
niej zachować. Dla niektórych dzieci jest to pierwsza
wizyta wśród tylu książek. To doskonały wiek by
zainteresować dziecko literaturą, która pobudzi jego
wyobraźnię, wzbogaci mowę i nauczy zachowania
w różnych sytuacjach.

W naszej bibliotece można wypożyczyć ciekawe
książki oraz znaleźć ważne informacje. Księgozbiór
biblioteki liczy ok. 35 000 woluminów. Największą i
najpoczytniejszą grupę stanowi beletrystyka, boga-
ta w różne gatunki i tytuły z literatury polskiej oraz
zagranicznej. Nie brakuje również książek popular-
nonaukowych z różnych dziedzin m.in. biografie,
nauka o literaturze i języku, medycyna, psychologia,
filozofia, historia, geografia.

Nie zapominamy o naszych najmłodszych
czytelnikach oraz młodzieży, na których czeka
również bogaty księgozbiór literatury dziecięco-
młodzieżowej. Dzieci mogą znaleźć u nas pięknie
ilustrowane bajki, wierszyki, baśnie i opowiadanka. 

Dla młodzieży mamy przygotowane do wypożycze-
nia powieści przygodowe, fantastyczne, obyczajowe,
psychologiczne oraz serie z najpopularniejszymi
bohaterami. Użytkownicy biblioteki mają wolny
dostęp do półek i sami wybierają interesujące ich
tytuły. Oprócz książek udostępniane są również
różnego rodzaju czasopisma.

Biblioteka w Osielsku oraz Filia w Żołędowie są w
pełni skomputeryzowane. Baza katalogu jest
opracowana w 100%. Dostępny jest katalog online:
www.osielsko-gbp.sowwwa.pl.



Dostępna jest usługa automatycznego przypomina-
nia o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczo-
nych woluminów, a także automatyczne monitowa-
nie w przypadku przekroczenia terminu planowa-
nego zwrotu wypożyczonych pozycji.
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Czytelnicy mają możliwość logowania się do
własnego konta, dzięki temu zdalnie zamawiają,
rezerwują książki i prolongują terminy zwrotu.
Poprzez konto mają również możliwość składania
swoich propozycji czytelniczych.

Księgozbiór biblioteki wzbogaca się o dary, które
sukcesywnie są przekazywane przez mieszkańców
gminy, za co biblioteka jest bardzo wdzięczna.
Podarowane książki są poddane selekcji. Egzempla-
rze, które nie są przyjęte na stan biblioteki, trafiają
na odrębne regały tzw. Bookcrossing – idea
nieodpłatnego przekazywania książek poprzez
pozostawienie ich w miejscach publicznych. Jest to
niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i
czytelnictwa.

Zadaniem biblioteki jest wychodzenie czytelnikowi
naprzeciw oraz dostosowywanie się do jego
potrzeb. 

Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby działal-
ność biblioteki była na wysokim poziomie,
dostosowanym do warunków lokalowych.

Biblioteki otwarte są dla wszystkich 5 dni w ty-
godniu. Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku
zaprasza czytelników od poniedziałku do czwartku
w godzinach 8:00 – 18:00 oraz w piątki od 8:00 do
16:00. 

Filia w Żołędowie zaprasza czytelników od po-
niedziałku do czwartku w godzinach 12:00 – 18:00, a
w piątki 8:00 – 14:00.

– Dyrektor Gminnej Publicznej Biblioteki w Osielsku
Anna Zielińska
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Jak się tańczy – pokazuje
Fabryka Tańca

Interesuję Cię taniec towarzyski, hip-hop, a może chcesz dołączyć do cheerlederek?
Fabryka Tańca w Osielsku oferuje to i wiele innych rodzajów tańca. Przy okazji
niedawnego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Osielsko porozmawialiśmy z menadżerem
szkoły Panią Joanną Grabowską.

WYWIAD Z GO�CIEM

Ilu uczestników wzięło udział w zawodach? 

W naszym turnieju tańca wzięło udział około 200
tancerzy z całej Polski. Część uczestników pocho-
dziła właśnie z naszej gminy. Przedział wiekowy był
bardzo szeroki, od przedszkolaków po dzieci szkol-
ne, młodzież, dorosłych i seniorów.

Niedawno Fabryka Tańca zorganizowała I Ogólno-
polski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta
Gminy Osielsko, jakie są Pani wrażenia
organizacyjne? 

Fabryka Tańca organizuje turnieje tańca od wielu
lat, jednak w Osielsku po raz pierwszy. 12 listopada
odbył się konkurs „Taneczne Mistrzostwa Przed-
szkolaków” oraz Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Osielsko.
Publiczność dopisała i stworzyła na trybunach
niezapomnianą atmosferę dla tancerzy tych
najmłodszych, jak i tych starszych.

Czy możemy spodziewać się kontynuacji imprezy
w przyszłym roku?

Gmina Osielsko oraz Gminny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji byli bardzo otwarci i pomocni przy organi-
zacji naszej imprezy tanecznej. Dlatego mamy
nadzieję, że w przyszłym roku wraz z Gminą
Osielsko oraz GOSiR-em, również uda nam się
zorganizować zawody taneczne w naszej gminie.

Ile trzeba włożyć wysiłku i godzin treningu, aby
wystąpić w takim turnieju?

Turniej tańca rozgrywał się w różnych kategoriach
wiekowych i na różnych poziomach. Mogliśmy
oglądać zawodników początkujących w kategorii
„pierwszy krok”, którzy na przykład trenują od 4
miesięcy, ale również mogliśmy podziwiać tancerzy,
którzy tańczą już przeszło 10 lat.

Za każdą udaną imprezą stoją sponsorzy. Kto
wspomógł organizację imprezy?

Oczywiście bez sponsorów taka impreza nie
mogłaby się odbyć. 
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WYWIAD Z GO�CIEM

Mamy również Mistrzów Europy w tańcach
latynoamerykańskich w kategorii dzieci. W styczniu
2023 rusza kolejna edycja You Can Dance Kids,
gdzie jedynym reprezentantem województwa
kujawsko-pomorskiego będzie nasz tancerz
Tymoteusz Korczyk. Również nasze grupy jazz,
cheerleaders oraz showdance mają liczne
osiągnięcia na zawodach na arenie ogólnopolskiej.

Jakie kursy i rodzaje tańca wybierają wasi
kursanci?
 
Gusta naszych klientów są bardzo różne. Małe dzieci
zaczynają od tańca ogólnorozwojowego, a później
my kierujemy dziecko na styl, w którym widzimy, że
najlepiej będzie się czuło i najlepiej się odnajdzie.
Dlatego u nas w studiu pracuje bardzo wielu
instruktorów od różnych stylów tanecznych.

Są ludzie, którzy uparcie twierdzą, że nie umieją i
nigdy nie nauczą się tańczyć. Jaką odpowiedź i
radę mają na to instruktorzy tańca?

Każdy może nauczyć się tańczyć tak, żeby poczuć
się komfortowo. Dobieramy poziom nauczania pod
każdego klienta tak, żeby go nie zniechęcić i
jednocześnie, żeby poczuł, że jest w stanie wykonać
wytyczone przez nas taneczne zadania na parkiecie,
a my państwu w tym pomożemy. Zapraszamy na
zajęcia.

Bardzo dziękujemy wszystkim naszym sponsorom,
jak i rodzicom dzieci tańczących – bo oni też
indywidualnie wsparli to przedsięwzięcie. Przede
wszystkim: Gmina Osielsko i GOSiR. Firmy: Der Red
– Krawiectwo Męskie, Dom opieki „Przy Solankach”,
Sazet, Przedszkole Akademia Przedszkolaka,
Przedszkole Blu, Szkoła Językowa Anity Żytowicz,
Szumilas, Kwiaciarnia Zielona. Patronat medialny
objęła telewizja regionalna TVP3 Bydgoszcz.

Porozmawiajmy teraz o was, czyli o Fabryce Tańca.
Gdzie się mieścicie, jak długo prowadzicie swoją
działalność? Ilu tancerzy się u was kształci? Od ilu
lat można się do was zapisać? Jakie macie
osiągnięcia? 

Fabryka Tańca prowadzi swoją działalność od 2009
roku. Obecnie prowadzimy zajęcia w dwóch filiach:
w Bydgoszczy w Domu Kultury „Modraczek”
(osiedle Wyżyny) oraz od 2017 roku w Osielsku (ul.
Szosa Gdańska 29). Fabryka Tańca od początku
swojej działalności wykształciła około 1000 tancerzy.
Prowadzimy zajęcia dla dzieci od lat 3 do grup
dorosłych. W naszej szkole odbywają się zajęcia z
takich stylów jak: taniec towarzyski, sportowy i
rekreacyjny, hip-hop, jazz, balet, breakdance,
showdance, cheerleaderki oraz zumba. Dzieci i
młodzież startują w wielu konkursach tanecznych w
Polsce i za granicą. Wykształciliśmy wielu Mistrzów
Polski w tańcu towarzyskim, nasze pary co roku
zdobywają najwyższe trofea w kraju. 



Fundacja wyznaje zasady, że „dzieci nas nie
słuchają, a naśladują”, dlatego ważna jest edukacja
już od najmłodszych lat. Jedna z konkurencji była
przygotowana dla nauczycieli. Rywalizowali oni w
składaniu na czas kartonów, których nie można było
podrzeć.

O to, dlaczego zdecydowano się połączyć sport i
ekologię, zapytaliśmy naszą mistrzynię. – Myślę, że z
doświadczenia. Bo jakby nie było, w sporcie
ekologia też się pojawia, np. przy bidonach,
odżywkach i jakichś plastikowych butelkach, czy
foliach od różnych rzeczy u nas przy łódkach i tego
jest coraz więcej. Stwierdziliśmy, że od młodych, od
tych najmłodszych dzieci powinniśmy zacząć tę
edukację i tak też zaczęliśmy. Oni są naszą
przyszłością. Zaraz pójdą do domów i już coś będą
wiedzieć, zobaczą, że np. mama nie wrzuca tu, gdzie
trzeba danego odpadu i o to właśnie chodzi –
wyjaśniła Magdalena Fularczyk-Kozłowska.

Zaproszeni goście przygotowali dla naszych
uczniów kilka ekologicznych konkurencji, które
miały na celu przypomnieć dzieciom chociażby
zasady poprawnej segregacji odpadów. W prze-
rwach między rywalizacją tłumaczone były zasady
ekologii. Po tej imprezie dzieci z pewnością będą
wiedziały do jakiego pojemnika wyrzucić plastikową
butelkę, a do jakiego słoik. 
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Aktywnie i ekologicznie
w szkołach w gminie

Wszyscy jesteśmy ekoaktywni! Takie hasło przyświeca Fundacji Aktywnego Rozwoju,
która gościła w szkołach w Osielsku i w Żołędowie. Poprzez aktywność fizyczną
edukowano uczniów w zakresie ekologii.

GMINA OSIELSKO

W fundacji wioślarkę wspiera – jako członek zarządu
– komentator, prezenter i reporter Hubert Mali-
nowski (czwarty od lewej).

Kto inny jak nie sportowcy powinni być przykładem
postaw, z których wiedzę czerpałyby dzieci?
Fundacja Aktywnego Rozwoju, której prezesem
zarządu jest wybitna i najbardziej utytułowana
wioślarka w Polsce, Mistrzyni Olimpijska z Rio de
Janeiro Magdalena Fularczyk-Kozłowska podjęła to
wyzwanie. Razem z programem „Ekoaktywni”
pokazuje dzieciom przez połączenie zabawy i ak-
tywności fizycznej zasady ekologii. – Przede
wszystkim jest to pokazanie dzieciom, że w aktywny
sposób w formie zabawy, w formie fajnego
spędzania czasu możemy dbać  o ekologię w
połączeniu oczywiście z aktywnością fizyczną, także
uczymy dzieciaki jak w łatwy, przystępny sposób
dbać o środowisko – powiedziała wioślarka. 



Według tradycji położenie siana na stole wigilijnym
pod obrusem ma przynieść dobrobyt domostwu. W
czasach chrześcijańskich traktowano to jako pa-
miątkę po narodzinach Jezusa. Dodatkowe nakrycie
przy stole według pradawnych wierzeń było
pozostawiane duchom zmarłych krewnych, dzisiaj
mówimy o miejscu dla zbłąkanego wędrowca.

Ważnym zwyczajem jest dzielenie się opłatkiem.
Tradycyjnie kolacja wigilijna zaczyna się od łamania
opłatkiem i składania sobie życzeń oraz czytaniem
fragmentu Pisma Świętego. Opłatek jest symbolem
Eucharystii oraz miłości, pojednania i poświęcenia
dla innych. Zwyczaj ten nawiązuje do ewange-
licznego dzielenia się chlebem przez Jezusa i jego
uczniów.

Zwyczaj ubierania choinki przywędrował do nas z
Niemiec. Pierwotnie drzewka przyozdabiano łańcu-
chami z bibuły i słomy, jabłkami, orzechami i
ciastkami. Każde z nich coś oznaczało. Jabłka i
orzechy symbolizowały zdrowie i siły witalne oraz
pomoc magii w miłości. Słoma była symbolem
obfitości i płodności, a łańcuchy nieustannym
powodzeniem. Gwiazda na czubku choinki to
oczywiście Gwiazda Betlejemska, a świeczki sym-
bolizowały Jezusa. Współcześnie te ozdoby sukce-
sywnie zastępowano szklanymi i plastikowymi
ozdobami i elektrycznymi światełkami. Tradycyjnie
drzewko świąteczne ubierane było o poranku w Wi-
gilię Bożego Narodzenia. Niektóre rodziny jeszcze
kultywują tę tradycję, jednak u większości choinki
przestrojone są już wcześniej. W ubieranie drzewka
zaangażowana jest cała rodzina.
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Coraz bliżej święta,
coraz bliżej święta...

Co roku w okresie świątecznym towarzyszą nam tradycje, które kultywujemy. Są nimi,
chociażby ubieranie choinki, dzielenie się opłatkiem, czy pozostawianie przy stole
wigilijnym wolnego miejsca.

GMINA OSIELSKO

Stół wigilijny powinien być zastawiony 12 potrawami
symbolizującymi 12 apostołów, którzy towarzyszyli
Chrystusowi podczas ostatniej wieczerzy. Typowymi
daniami są: barszcz z uszkami, zupa grzybowa,
kapusta z grochem, pierogi z kapustą i grzybami,
karp smażony, kutia.

Święta Bożego Narodzenia to piękny okres. W tym
czasie wszystkie spory idą w niepamięć, następuje
zgoda. Całymi rodzinami spotykamy się i spędzamy
święta. Okres bożonarodzeniowy to również
wieloletnie tradycje, które przekazywane są z
pokolenia na pokolenie.



Uruchomienie ich planowane jest 5 grudnia, by w
Mikołajki dzieci i dorośli mogli cieszyć oczy pięknie
oświetloną gminą. Przed urzędem stanie 10-
metrowa choinka. Ozdoby zawisną na latarniach
wzdłuż ulicy Centralnej. Reszta niech pozostanie
niespodzianką. Wzorem ubiegłych lat zachęcamy
wszystkich mieszkańców do fotografowania się
całymi rodzinami przy naszych świątecznych
dekoracjach.

Do 22 grudnia możecie jeszcze odwiedzić Jarmark
Bożonarodzeniowy, organizowany przez Miasto
Bydgoszcz, z którym wiąże nas partnerstwo w
Metropolii Bydgoszcz. Tak jak w zeszłym roku
stoiska mają dwie lokalizacje. Część uroczych
drewnianych domków stoi na Moście Staromiej-
skim im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego, pozostałe
znajdziecie na Starym Rynku. Przy Placu Teatralnym
rozłożone jest zimowe miasteczko atrakcjami.
Podobnie jak w zeszłym roku i w tym stanęło koło
młyńskie, z którego można obserwować panoramę
miasta rozjaśnioną przez kolorowe świąteczne
iluminacje.

W naszej gminie również pojawią się świąteczne
iluminacje, które przystroją ulice.
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Zeszłoroczne iluminacje, które stanęły przed budynkiem Urzędu
Gminy Osielsko.

 Wybór potraw w dużej mierze zależy od regionu
kraju, w którym mieszkamy.

Oczywiście święta kojarzą się też z prezentami
przynoszonymi przez Świętego Mikołaja. Zwycza-
jowo 6 grudnia pozostawia on łakocie w butach.
Każde dziecko wie, że buty muszą być dokładnie
wyczyszczone. Prezentami dzieci obdarowywane są
24 grudnia. Co ciekawe w zależności od regionu to
może być inna osoba, np. w Poznańskiem na ziemi
lubuskiej, Kujawach oraz na Warmii, Kaszubach i
Kociewiu, a przede wszystkim na ziemi bydgoskiej
prezenty przynoszone są przez Gwiazdora. 

Dla muzycznych fanów proponujemy świąteczne
koncerty w Filharmonii Pomorskiej. Już 18 grudnia
koncert „Hej, w Dzień Narodzenia”, na którym
usłyszymy najpiękniejsze kolędy i pastorałki, a także
utwory bożonarodzeniowe innych narodów w wy-
konaniu Orkiestry Kameralnej Capelli Bydgostiensis
oraz Małej Formacji Chóralnej. 20 grudnia tra-
dycyjnie odbędzie się koncert „Kolędowanie na
wiele głosów” w wykonaniu Chóru Akademickiego
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
a dzień później, czyli 21 grudnia „Oratorium na Boże
Narodzenie” Fryderyka Stankiewicza.



Wyroby pirotechniczne trzeba kupować tylko i wy-
łącznie od sprawdzonych sprzedawców, a przed
zakupem należy sprawdzić, czy obudowa nie ma
żadnych wad mechanicznych takich jak: wgnie-
cenia, przerwania, przetarcia, czy wybrzuszenia.
Elementy składowe nie mogą być luźne, muszą być
dobrze ze sobą połączone i nie mogą się przesuwać.

Podczas odpalania fajerwerków trzeba zachować
szczególną ostrożność i pamiętać o kilku zasadach.
Kiedy petarda nie wypali, nie można do niej pod-
chodzić przez 10 do 30 minut, nigdy nie należy
odpalać jej ponownie, ani podnosić – powoduje to
najwięcej wypadków. Nie pochylaj się nad
fajerwerkiem przy odpalaniu. Staraj się odpalać z
pozycji kucek lub stojącej. Rakietek z patykiem nie
można wbijać w ziemie, należy jej włożyć pionowo
w butelkę. Rzymskich ogni lub tzw. motylków nie
należy trzymać w ręce – rurkę należy zakopać albo
wbić w śnieg obrazkiem do góry. Czasami może się
zdarzyć, że ostatnia kulka wyleci tyłem rurki –
upewnij się, czy nie ma tam twojej dłoni, ani innych
ludzi. Przy wyrzutniach bezpieczniej, kiedy je za-
bezpieczymy przed przewróceniem podczas
wystrzału.

Przypominamy także, że materiałów pirotech-
nicznych nie odpalamy z balkonów, okien mieszkań,
czy pomieszczeń zamkniętych. Są to wyroby prze-
znaczone do użytku zewnętrznego. Najważniejsze,
nigdy nie przerabiaj zakupionych fajerwerków, ani
nie konstruuj ich sam. Przywitajmy bezpiecznie
2023 rok, a nie spędzając go na izbie przyjęć w
szpitalu. Pamiętajmy o naszych czworonogach,
które boją się tych odgłosów. Zapewnijmy im
opiekę i pilnujmy, żeby nie uciekły.

Najważniejszą zasadą, o której należy bezwzględnie
pamiętać, jest to, aby nie odpalać fajerwerków w
stanie nietrzeźwości. 
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Zachowaj bezpieczeństwo
w Sylwestra

Tradycją jest, że Nowy Rok witamy hucznie pokazem fajerwerków. Tuż po północy w
niebo lecą tysiące światełek. To bardzo piękny i spektakularny widok. Czasami jednak w
parze ze sztucznymi ogniami idzie także alkohol. Przypominamy mieszkańcom Gminy
Osielsko jak zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z fajerwerków.

GMINA OSIELSKO

Nie zdąży opaść świąteczna atmosfera, a do
sklepów i marketów już wjeżdżają fajerwerki, które
są nieodłącznym symbolem zabaw sylwestrowych. I
chociaż powszechnie wiemy, że sprzedaż przezna-
czona jest tylko dla dorosłych, to regularnie widzimy
najmłodszych, odpalających petardy i sztuczne
ognie. Nieumiejętne obchodzenie się z materiałami
pirotechnicznymi może powodować wiele zagrożeń
i wypadków. Do najczęstszych należą: pożary, opa-
rzenia skóry, zapalenia się włosów i odzieży,
uszkodzenia ciała, utrata wzroku, kalectwo, a nawet
śmierć.

Korzystając z fajerwerków, bierzesz pełną odpowie-
dzialność za potencjalnie wyrządzone szkody. Tylko
osoby dorosłe mogą używać materiałów pirotech-
nicznych, zgodnie z załączoną instrukcją.
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Magia saksofonu
w świetlicy Niwy-Wilcze

Kameralność, nastrojowo przyciemnione lampy i delikatne dźwięki saksofonu. Tak
mieszkańcy sołectwa Niwy-Wilcze spędzili pewien listopadowy wieczór. W świat jazzu
wprowadził ich Ton Van Oort.

KULTURA

Sympatyczny i zarażający uśmiechem Holender Ton
Van Oort doskonale poradził sobie w roli nauczy-
ciela. Widzowie z zainteresowaniem słuchali o mu-
zyce jazzowej, która powstała na przełomie XIX i XX
wieku w Nowym Orleanie. Jazz stanowi połączenie
muzyki ludowej, artystycznej i rozrywkowej. Tony
Van Oort tłumaczył przybyłym, że muzyka jazzowa
jest inna niż muzyka klasyczna. W muzyce
klasycznej wszystko jest pisane. Każdy instrument
ma opisaną muzykę od a do z. Muzyka jazzowa to
muzyka improwizacji. Mało jest rozpisanej melodii.
Każdy w inny sposób improwizuje, słyszy różne
dźwięki inaczej.

Mimo że saksofon ma metalową obudowę to ze
względu na to, że posiada drewniany stroik,
zaliczany jest do instrumentów dętych drewnia-
nych. Skonstruowany został przez Belga Adolpha
Saxa w połowie XIX wieku. Pionierką gry na
saksofonie była Eliza Hall. Ta zamożna artystka
zlecała utwory na saksofon wybitnym kompozyto-
rom, takim jak: Claude Debussy, Gabriel Fauré,
Vincent d’Indy i André Caplet. 

Uczestnicy koncertu mieli możliwość zadawania
pytań muzykowi. Pytali o różne rzeczy i te związane
z muzyką, np. czy na saksofonie uczył się sam. Ton
Van Oort potwierdził, że gry na saksofonie nauczył
się sam. Brał oczywiście kilka lekcji od nauczycieli,
ale w dużej mierze jest samoukiem. Nie mogło
zabraknąć pytania o to, co sprowadziło naszego
gościa do Polski, odparł, że miłość – Bo Polska ma
piękne kobiety – odparł, wywołując uśmiech kobiet
zebranych na sali. Z barierą językową nie było
problemów, Ton bardzo dobrze posługuje się
językiem polskim.

Ton Van Oort miał fantastyczny kontakt z publiką.
Kilkorgu z nich wręczył instrumenty i później
wspólnie zagrali koncert. Saksofonista urozmaicił
zebranym muzyczne spotkanie. Przygotował bardzo
zróżnicowany repertuar. Widzowie usłyszeli lekkie
ballady, melodie z improwizacją i swing. W prze-
rwach między wykonywanymi utworami Ton raczył
zebranych różnymi opowieściami. Mieszkańcy byli
oczarowani sympatycznym Holendrem. Koncert tak
przypadł do gustu, że już pytano o kolejny.

My z przyjemnością wybierzemy się ponownie na
taki koncert. Do zobaczenia na innych koncertach!







Klub pracuje głównie z plastikowymi modelami do
sklejania, które są prostsze od kartonowych. –
Niestety dzisiaj dzieciaki są bardzo niecierpliwe, a w
modelach papierowych na efekt trzeba trochę
poczekać – przekazał instruktor. Skończone i sklejo-
ne modele najpierw zostają umieszczone w ga-
blotce. Gdy uczestnik koła wykona kolejny, tamten
zabiera do domu. Prace dla uczniów są bardzo
wartościowe. Na warsztatach modelarskich sklejane
są różne modele: czołgi, okręty, samoloty,
samochody, motocykle. – Tu jest zegar z mo-
tocyklem Ducati (na zdjęciu) – wtrąca Krzysztof
Kuniec.
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Dziesięć lat Koła Modelarskiego
Iskra Osielsko

Koło Modelarskie Iskra Osielsko obchodzi 10-lecie działalności. Z tej okazji w Gminnym
Ośrodku Kultury, gdzie odbywają się zajęcia, można było obejrzeć wystawę modeli
wykonanych przez członków klubu.

KULTURA

Według instruktora Koła Iskra Osielsko najlepszy
wiek, żeby dziecko zaczęło przygodę z modelar-
stwem to 10 lat. – To już jest takie minimum, ale
najlepiej jakby dziecko miało gdzieś 12-13 lat wtedy
lepiej to wychodzi. Chociaż to też kwestia
indywidualna. Niekiedy miałem 10-latka, który
naprawdę wyprzedzał wszystko, a zazwyczaj to jest
tak, że jak jest 10-latek, to praca jest na zasadzie:
wytnij to, on wycina i potem czeka. No to kolejne
polecenie pomaluj, to on maluje. Po prostu trzeba
go naprowadzać, co ma robić – wyjaśnia.

Modelarstwo wiąże się z dokładnością, precyzją i
cierpliwością. Składanie modeli wymaga czasu i
następuje pewnymi etapami. Kształtuje zdolności
manualne. Modelarz musi precyzyjnie wycinać małe
elementy. Później należy je dokładnie skleić, a na
końcu pomalować. Jest to również sposób na spę-
dzanie czasu i rozwinięcie znajomości. Przez
składanie modeli poznajemy od strony technicznej
budowę niektórych elementów maszyn. Należy też
pamiętać o tym, że modelarstwo sprzyja nauce
historii.

Członkowie Koła Modelarskiego Iskra Osielsko nad
swoimi modelami pracują nawet latami. – Kwestią
jest zaangażowanie, i co modelarz chce zrobić.
Mamy tutaj taki model z fakturą zimmerit. To
wszystko było robione przez modelarza. Elementów
nie było w modelu, były robione ze specjalnej pasty.
Na przykład błotniki, czy osłony wydechów były
robione z puszki, żeby były bardziej naturalne. W
tym przypadku malowanie zajęło również sporo
czasu, a łącznie prace nad modelem trwały 2 lata –
powiedział Krzysztof Kuniec, instruktor Koła Iskra
Osielsko.



Obecnie jest komplet uczestników, jednak
zachęcamy do kontaktowania się z Gminnym
Ośrodkiem Kultury, zdarza się, że uczestnicy
rezygnują z miejsc z powodu przeprowadzki, czy
pójścia na studia. 

– Najwięcej ludzi wykrusza się z powodu pójścia na
studia, czy wyjazdu. Miałem takiego fenomenalne-
go chłopaka, chodził od początku koła, specjalizo-
wał się w figurkach, niestety przeprowadził się do
Warszawy i musieliśmy się pożegnać – wspomina
Krzysztof Kuniec.

Wystawa bardzo się udała. Frekwencja dopisała,
odwiedzających nie odstraszył nawet padający
śnieg. Na przybyłych czekała kawa i słodki poczęstu-
nek. Krzysztof Kuniec oprowadzał wszystkich i cier-
pliwie opowiadał o każdym modelu. Na wystawie
obecni byli również modelarze, którzy prezentowali
swoje pieczołowicie złożone konstrukcje.
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KULTURA

Na działalność koła przeznaczony jest określony
roczny budżet w kwocie 4-5 tysięcy złotych, z któ-
rego zakupywane są materiały. – Trzeba się trochę
nakombinować w tym sensie, że nie mogę kupo-
wać, jak leci. Muszę pewne rzeczy rozważyć,
przekalkulować. Trzeba tymi pieniędzmi tak
zarządzać, żeby to po prostu mogło działać –
przyznaje instruktor.

Koło po raz trzeci organizuje wystawę modelarską.
Pierwsza odbyła się z okazji obchodów 5-lecia klubu.
Druga wystawa organizowana była z okazji okrągłej
rocznicy wybuchu II wojny światowej. Była to
tematyczna wystawa. Modele złożone w Osielsku
przyciągnęły spore tłumy nie tylko z gminy, ale i z
okolicznych miejscowości. – Nawet koledzy z za-
przyjaźnionego koła z Inowrocławia przyjechali
pooglądać nasze prace, także naprawdę jestem w
szoku – powiedział Krzysztof Kuniec, instruktor w
Klubie Iskra Osielsko.

Uczestnicy spotykają się w każdy czwartek w go-
dzinach 16:00-20:00. Miesięczny koszt zajęć to 70 zł. 

Fot. Tomasz Bogucki



Jedne z zajęć zostały poświęcone święcie gęsi. Z
powycinanych kółek, odpowiednio złożonych,
wykonały portrety gęsi. Dzieci robiły kokardy naro-
dowe i kolorowały godło Polski. Zajęcia w świetlicy
znajdą dla siebie także dorośli. Panie wykonały na
warsztatach piękne wiązanki. Nie zabrakło także
miejsca na uwielbianą przez dzieci robotykę. 

Świetlica w Żołędowie
Zajęcia taneczne w świetlicy odbywają się dla dzieci
i dla dorosłych. W tym miesiącu odbyły się także
warsztaty z robienia świec sojowych, które idealnie
nadają się do stworzenia nastroju w domu podczas
chłodnych wieczorów. W świetlicy prowadzona jest
rytmika przy bębnach, która rozwija poczucie
rytmu.

Seniorów z Żołędowa zaskoczyli uczniowie ze szkoły
podstawowej, którzy podarowali im zapas pysznej
herbatki. Oczywiście podczas spotkania zostały
omówione bieżące sprawy. Uczczono także
imieniny dwóch członkiń: Pani Uli i Pani Sabiny.

Świetlica w Niemczu
Na zajęciach wokalnych dzieci rozśpiewały się i
pilnie ćwiczyły każdą piosenkę. W świetlicy odbyło
się także spotkanie Niemczanek. Po raz kolejny
spotkali się miłośnicy gier planszowych. Tym razem
uczestnicy grali w gry strategiczne. Tradycyjnie
odbyły się zajęcia z robotyki, a podczas zajęć
plastycznych powstawały piękne anioły.

Świetlica w Wilczu
Dzieci na zajęciach ruchowych szalały na dużych
gumowych piłkach. Na robotyce doskonaliły swoje
umiejętności, a na zajęciach plastycznych miały za
zadanie zaprojektowanie okładki swojej ulubionej
książki.

www.osielsko.plPRZEGLĄD MIESIĄCA  |  31

Działalność świetlic wiejskich
w listopadzie

W świetlicach jeszcze jesiennie, chociaż niektóre powolutku wprowadzały zimowe i
świąteczne warsztaty.

KULTURA

Świetlica w Jarużynie
Z okazji Halloween dzieci udały się na poszukiwania
dyni. W związku ze świętem 11 listopada nie mogło
zabraknąć patriotycznych zajęć, na których
wykonywane były kotyliony narodowe. Dzieci miały
także zadanie dopasować odpowiednie kawałki
układanki, by wyszedł obrazek flagi Polski. Jedne z
warsztatów były poświęcone zajęciom konstrukcyj-
nym i robotyce. Dzieci, poprzez zabawę poznawały
kolejne reguły chemii. Odbyły się również zajęcia
sensoryczne, na których używane były tak zwane
klocki słomkowe, czyli klocki BAMP. Przy pomocy
długopisów 3D powstały piękne przestrzenne
choinki. W świetlicy zorganizowany był Dzień
Pluszowego Misia. Dzieci przyniosły ze sobą swoje
przytulanki, a wszystkie zajęcia, gry i zabawy były
związane właśnie z misiami.

Świetlica w Bożenkowie
Co wychodzi z połączenia papieru i warzyw? Piękne
ptaki wykonane przez dzieci na zajęciach pla-
stycznych. Za tułów posłużyły dynie. Dzieci miały
także osobny dzień zarezerwowany wyłącznie dla
dyni.  Jeszcze trochę w klimacie halloweenowym,
przy pomocy kleju na gorąco powstały urocze małe
czarownice. 



Poniedziałek

Środa

Piątek

Wtorek

Czwartek

Sobota

Świetlica
w Żołędowie

GRAFIK ZAJĘĆ 
GRUDZIEŃ

16:00 - 17:00 Zajęcia taneczne dla dzieci
17:00 - 19:30 Boks
13:00 - 18:00 Sala Komputerowa ogólnodostępna 

13:00 - 18:00 Sala Komputerowa ogólnodostępna
16:30 - 18:00 06.12.2022 Mikołajki dla dzieci (zapisy)
18:30 - 19:00 Yoga

13:00 - 17:00 Sala Komputerowa ogólnodostępna
16:00 -17:00 Spotkania chóru dziecięcego (od 7.12)
17:00 -19:30 Boks

13:00 - 16:00 Sala Komputerowa ogólnodostępna
15:00 - 16:00 Gimnastyka taneczna dla dorosłych
16:00 - 17:00 Rytmika przy bębnach od 7 lat

13:00 - 16:00 Sala Komputerowa ogólnodostępna
16:00 - 17:30 Zajęcia plastyczne
16:00 - 19:00 9.12.2022 Warsztaty Świąteczne 

 dla dorosłych (zapisy)

18:00 17.12.2022 Koncert Świąteczny

Grafik może ulec zmianie ze względu na ruchomy charakter godzin pracy instruktora. Istnieje możliwość wynajmu
pomieszczeń.

Korzystanie z pomieszczeń na piętrze tylko w trakcie trwania zajęć zorganizowanych.
Do zobaczenia w świetlicy!

Świetlica w Żołędowie
ul. Wyczółkowskiego 2
telefon: 601 827 018



Co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia?

Zakażenie HIV może nie dać objawów przez kilka
lat, dlatego jedynym sposobem, aby go wykryć, jest
wykonanie testu. Zrobisz go w każdym punkcie
konsultacyjno-diagnostycznym, który znajduje się w
każdym województwie (w kujawsko-pomorskim:
Bydgoszcz ul. Kujawska 4, przy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, Toruń ul. Szosa Byd-
goska 1, przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależ-
nień i Współuzależnienia).

Od wyroku śmierci do przewlekłej choroby

W 1981 roku świat dowiedział się o tajemniczej
chorobie, która według statystyk pochłonęła życie
ponad 32 milionów osób. Przez ten czas zmieniało
się postrzeganie choroby. Namnożyły się także mity
na temat HIV i AIDS, przez które osoby zakażone
były kategoryzowane i wyłączane z życia społeczne-
go. Na początku epidemii choroba wyniszczała
organizm, powodując śmierć chorego. Dzięki postę-
powi medycznemu dzisiaj zakażone osoby mogą
zahamować postęp choroby.

Drogi zakażenia

Istnieje kilka dróg zakażenia wirusem HIV. Jedną z
nich jest droga płciowa przez kontakty seksualne
(również oralne) bez zabezpieczenia w postaci
prezerwatywy, inna to podczas porodu – jeżeli
matka jest zakażona oraz podczas karmienia piersią.
Kolejną jest kontakt z zakażoną krwią, np. przez
używanie tych samych igieł i strzykawek, ale
również źródłem przenoszenia wirusa mogą być
niedokładnie odkażone przyrządy do golenia, cążki i
narzędzia fryzjerskie.

Mity na temat HIV

Nie zakazisz się HIV, mieszkając z zakażoną osobą,
korzystając ze wspólnych talerzy, szklanek, czy
sztućców. Dzieląc łazienkę i toaletę – należy jednak
korzystać z własnej szczoteczki do zębów i maszynki
do golenia. Błędnym jest też założenie, że do
zarażenia może dojść przez kichnięcie i kaszlnięcie,
czy też przez pot, ślinę, łzy, mocz czy kał –
oczywiście, jeśli nie ma domieszki krwi. Pocałunki,
dotyk, kontakty towarzyskie i zawodowe, pójście na
basen, czy ukąszenie komara również nie są
źródłem przenoszenia wirusa.
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Światowy Dzień Walki
z AIDS

Zespół nabytego upośledzenia odporności, czyli AIDS jest finalnym stadium zakażenia
wirusem HIV. Od wykrycia choroby minęło 40 lat i w tym czasie poczyniono postępy w
jej leczeniu. 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS.

ZDROWIE I PROFILAKTYKA

Pamiętaj, że w czasach, gdy istnieje skuteczna
terapia antyretrowirusowa, która łagodzi następ-
stwa zakażania, wiedza o drogach zakażenia HIV
ratuje życie. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa
unikaj przygodnych kontaktów seksualnych i za-
chowaj ostrożność, gdy ktoś się skaleczy. Z zabie-
gów kosmetycznych i usług tatuatora korzystaj w
sprawdzonych miejscach u wykwalifikowanych
osób. Nie pożyczaj maszynki do golenia, szczoteczki
do zębów i innych przyborów kosmetycznych. Jeżeli
używasz strzykawek i igieł – upewnij się, czy są
sterylne.
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Wywiad z zawodniczką Yamabushi
Marią Kerner

W gminie stawiamy na promocję młodych zawodników. W tym numerze zapraszamy
na wywiad z Marią Kerner – zawodniczką Stowarzyszenia Sportowego Yamabushi.

WYWIAD Z GO�CIEM

Karate ma ogromną ilość odmian. Czym charak-
teryzuje się karate sportowe i co je odróżnia od
innych stylów?

Karate sportowe skupia się bardziej na szybkości,
precyzji i wyczekaniu dobrego momentu. Jest ono
mniej kontaktowe w porównaniu z innymi stylami
karate.

Często ogląda się w telewizji walki, jest to jednak
sport kontaktowy. Co byś powiedziała rodzicom,
którzy dopiero zastanawiają się, aby wysłać dziecko
na treningi?

Powiedziałabym, że nie ma czego się bać.
Wiadomo, że zdarzają się kontuzje, ale taki jest
sport. Sztuki walki są naprawdę bardzo rozwijające
pod każdym względem.

Jakie korzyści może przynieść dziewczynom
trenowanie karate?

Korzyści jest pełno, przede wszystkim zwiększenie
pewności siebie, poprawa kondycji, nauka dys-
cypliny i dążenia do wyznaczonego sobie celu.
Chodzenie na treningi uczy systematyczności i do-
brej organizacji czasu. Poza tym świadomość, że
trenuje się sporty walki, zwiększa poczucie
bezpieczeństwa.

Ostatnio uczestniczyłaś w zgrupowaniu Kadry
Narodowej oraz reprezentowałaś kraj na Mistrzo-
stwach Świata, jesteśmy ciekawi Twoich wrażeń.

Jeśli chodzi o zgrupowanie Kadry Narodowej, jest to
zawsze wielkie wyróżnienie i ogromna radość, że
mogę ćwiczyć z najlepszymi zawodnikami z kraju.
Zawsze bardzo doceniam takie wyjazdy i staram się
wyciągnąć z treningów jak najwięcej. 

Od kiedy trenujesz karate i jak zaczęła się Twoja
przygoda z tym sportem? 

Karate trenuję od 2010 roku, czyli już 12 lat. Na
początku na zajęcia uczęszczałam do klubu, który
swoją siedzibę miał w Inowrocławiu. Jednak po
kilku latach zdecydowałam się na zmianę i nastąpiło
przepisanie do klubu Yamabushi w Osielsku.
Ćwiczenie karate od zawsze było moim wielkim
marzeniem, sama do końca nie wiem, dlaczego
wybrałam ten sport, ale nie żałuje swojej decyzji ani
trochę.
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WYWIAD Z GO�CIEM

Jak wygląda kwestia sponsorów? Czy na Twoim
szczeblu kariery już ich potrzebujesz?

Zdecydowanie tak. Niestety ogromna część wyjaz-
dów finansowana jest przed moich rodziców.
Wyjazdów jest sporo, a koszt jednego to średnio
około 3000 złotych.

Jakie są Twoje dalsze plany dotyczące Twojej
kariery sportowej? Chciałabyś poświęcić większość
czasu karate?

Chciałabym trenować na pewno jeszcze kilka lat, w
tym momencie nie wyobrażam sobie przestać.
Karate poświęcam większość swojego czasu, ale
oprócz tego studiuję i na tym również bardzo się
skupiam. Jeśli chodzi o plany, to jesteśmy z
trenerem w trakcie ustalania kalendarza na rok
2023. W styczniu wybieramy się na zawody z cyklu
Series A do Aten, gdzie będziemy walczyć o punkty
do rankingu światowego.

Jaki jest Twój cel i sukces sportowy, który
najbardziej chciałabyś osiągnąć?

Chciałabym zdobyć medal WKF na zawodach z
cyklu Series A lub Premier League w kategorii
seniorskiej.

Marysiu, serdecznie dziękujemy ci za udzielenie
nam wywiadu. Trzymamy kciuki za twoje
osiągnięcia i będziemy ci kibicować. Życzymy
wszelkiej pomyślności i wszystkiego dobrego.

– Redakcja Przeglądu Miesiąca

To jest zupełnie inna atmosfera przygotowań, każdy
jest bardzo zdeterminowany, aby pokazać się z jak
najlepszej strony. Mimo dobrego przygotowania
Mistrzostwa Świata niestety nie poszły po mojej
myśli, ale staram się o tym nie myśleć i patrzeć na
inne cele w przyszłości.

W jakich następnych zawodach będziemy mogli Ci
kibicować?

Następnym turniejem, w którym będę brała udział,
są Mistrzostwa Polski Seniorów, które odbędą się 4
grudnia we Wrocławiu. Dzień później wraz z moim
trenerem Andrzejem Jankowskim wylatujemy do
Włoch na zawody Venice Cup.



Zawodnicy Victorii Osielsko potwierdzili dobrą
formę i zdobyli medale. – Zdobyliśmy dwa złote
medale Olafa Stemskiego i Franciszka Kotowskiego,
drugie miejsca i brązowe medale – przekazał Prezes
klubu Victoria Osielsko Maciej Zakowicz.

Gratulacje za zdobyte medale oczywiście należą się
dzieciom, ale i też ich rodzicom, którzy w wielu
przypadkach byli tymi, którzy zaprowadzili swoje
pociechy na trening. Wbrew powszechnym
obawom dotyczącym bezpieczeństwa, rodzice
widzą pozytywy w uprawianiu zapasów. Wielokrot-
nie wspominali, że zapasy są sportem ogólnorozwo-
jowym, który może być podstawą do rozpoczęcia
przygody z innymi dyscyplinami, ale też i kształtuje
charakter. – Zapraszam bardzo serdecznie nie tylko
dzieci, ale również i rodziców, którzy chcą się
spróbować. Im szybciej zaczną, tym lepiej – doradził
trener Rosiak.

Treningi odbywają się w poniedziałki, środy i
czwartki w Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Żołędowie w godzinach 17:00-19:00.
Zapraszamy serdecznie. Relację z zawodów
obejrzycie na naszym kanale na YouTube Gmina
Osielsko. Do zobaczenia w przyszłym roku na ósmej
edycji turnieju!

Nad turniejem i bezpieczeństwem zawodników
czuwali wykwalifikowani sędziowie. Zapasy należą
do bardzo kontaktowych dyscyplin sportowych, są
też widowiskowe w odbiorze, jednak w przypadku
dzieci głównie chodzi o ich bezpieczeństwo.

W Ogólnopolskim Turnieju wystartowało 27 klubów.
– W dzisiejszych zawodach wystawiliśmy 9 naszych
zawodników. Turniej uważam za udany, z roku na
rok jest on coraz trudniejszy. Ekipa jest coraz
mocniejsza, nie przestają trenować goście z za-
granicy z Ukrainy, z Mołdawii mają bardzo wysoki
poziom, dlatego ja się bardzo cieszę z moich
zawodników i z wyników, które osiągnęli –
podsumował trener Victorii Osielsko, Przemysław
Rosiak.
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Turniej zapaśniczy
w Osielsku

W Osielsku po raz siódmy odbył się Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w zapasach
w stylu wolnym i zapasach kobiet. Oprócz ekip z Polski do rywalizacji dołączyły drużyny
z Mołdawii i Ukrainy.

SPORT I REKREACJA

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Zastępca
Wójta Gminy Osielsko Krzysztof Lewandowski. –
Życzę wszystkim miłej, fajnej i bezpiecznej zabawy.
Dla mnie wszyscy już teraz jesteście zwycięzcami –
powiedział Zastępca Wójta. Każde zawody
wzbudzają wiele emocji. Kiedy walczą dzieci, każdy
start traktują jak walkę o medal najwyższych
imprez.



uczestnicy turnieju oraz opiekunowie i osoby towa-
rzyszące. Zawody przebiegały w miłej atmosferze i
w „świątecznej” scenerii ze względu na obfite opady
śniegu, które można było podziwiać zza okien
świetlicy w Maksymilianowie. Cieszyły się dzieci, ale
niektórzy z uczestników czuli zakłopotanie, jak
wrócą do domu, ponieważ nie zdążyli zmienić opon
na zimowe.

Mistrzem Powiatu Bydgoskiego w szachach został
Krzysztof Sobiech mieszkaniec Strzelec Górnych.
Drugie miejsce zajął Adrian Wąsiołek zawodnik UKS
„Szachy” Osielsko, a na trzecim miejscu zawody
ukończył Andrzej Dassuj z MKS przy MDK Trzcianka.
Mistrzynią Powiatu Bydgoskiego została Danuta
Grzelak z UKS „Szachy” Osielsko.

Wśród juniorek starszych najlepszą była Górny
Maria z UKS „Szachy” Osielsko, która wyprzedziła w
końcowej klasyfikacji koleżanką klubową Lavinię
Antonioli. Pierwsze miejsce w kategorii junior
starszy zajął Marcin Zasada z Niemcza, drugi był
Wiktor Zamerluk reprezentujący UKS MDK 1 Byd-
goszcz, a na trzecim miejscu uplasował się Adam
Lipowski z UKS „Szachy” Osielsko.

Zmagania wśród najmłodszych szachistów
zakończyły się zwycięstwem Jana Rychlewskiego z
UKS „Szachy” Osielsko przed kolegą klubowym
Jakubem Grzelakiem. Na trzecim miejscu turniej
zakończył Hubert Spychalski z Pruszcza. Wśród
dziewczynek pierwsze miejsce zdobyła Anna
Derech z UKS MDK 1 Bydgoszcz. Drugie miejsce
zajęła Ewa Grudzińska    z Bydgoszczy, a brązowy
medal wywalczyła Anna Lwowska z Żołędowa.

– relacjonował Jacek Górny,
prezes UKS „Szachy” Osielsko

Zawody rozgrywane były na dystansie 7 rund z
czasem 15 minut na zawodnika. Rywalizacja
sportowa przebiegała w dwóch grupach turniejo-
wych. W pierwszej z nich grali seniorzy z juniorami
starszymi, a w drugiej juniorzy młodsi. W Mistrzo-
stwach Powiatu Bydgoskiego w szachach łącznie
wystartowało 50 zawodników. Frekwencja była
zatem całkiem przyzwoita, biorąc pod uwagę, że w
tym samym czasie odbywały się dwa inne turnieje
szachowe: w Bydgoszczy i Koronowie. Termin
rozgrywania Mistrzostw Powiatu Bydgoskiego
zbiegł się z pierwszą rocznicą założenia Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Szachy” Osielsko. Nie
zabrakło urodzinowego tortu, którym po II rundzie
szachowych zmagań zostali poczęstowani
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Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego
w szachach

W sobotę 19 listopada w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Maksymilianowie
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w szachach. Organizatorem turnieju był
Uczniowski Klub Sportowy „Szachy” Osielsko. Patronat Honorowy nad imprezą objął
Starosta Bydgoski Wojciech Porzych. 

SPORT I REKREACJA

Prezes klubu „Szachy” Osielsko Jacek Górny
otrzymał wsparcie ze strony Starostwa Powiatowe-
go w Bydgoszczy, które ufundowało część nagród
rzeczowych. Puchary i medale dla najlepszych
zawodniczek i zawodników zakupił Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Osielsku. Nagrody w po-
staci książek szachowych i egzemplarzy czasopisma
MAT przekazał Polski Związek Szachowy.



W dniach 12-13 listopada 2022 r. w Wejherowie
odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
Juniorów i Młodzieżowców U21 w Karate WKF.
Dwunastoosobowa reprezentacja Klubu „Yama-
bushi” wywalczyła 7 medali, w tym 1 złoty, 1 srebrny i
5 brązowych. Na najwyższym stopniu podium
znaleźli się: Jan Fierek, Fabian Sojka , Patryk
Tarkowski, Szymon Koryl w kategorii kumite
drużynowe juniorów młodszych.

Srebrny medal zdobył Fabian Sojka w kategorii
kumite indywidualne juniorów młodszych (-70 kg),
a brązowy medal zdobyli: Mateusz Adametz – kata
indywidualne U21, Aniela Dzedzej – kumite
indywidualne juniorek (-59 kg), Iga Daszkiewicz -
kumite indywidualne juniorek młodszych (-47 kg),
Jan Fierek - kumite indywidualne juniorów
młodszych (-63 kg), Mateusz Adametz – kumite
indywidualne U21 (-67 kg).

19 listopada 2022 r. w Lęborku odbyło się VIII Grand
Prix International w Karate WKF. W zawodach
wzięło udział czternastu zawodników klubu
„Yamabushi”, którzy zdobyli łącznie 9 medali, w tym,
2 złote, 1 srebrny i 6 brązowych. Złotymi medalistami
zostali: Agata Grzybek – kumite indywidualne
kadetek (-54 kg) oraz Jakub Cender – kumite
indywidualne białe i żółte pasy chłopców 8-9 lat (+35
kg).

Srebrny i brązowy medal przywiózł Jan Maciejewski
– kumite indywidualne chłopców 10-11 lat (-40 kg), a
pozostałymi brązowymi medalistami zostali: Wiktor
Kortas – kumite indywidualne białe i żółte pasy
chłopców 8-9 lat (-35 kg), Wiktoria Trębacz – kumite
indywidualne białe i żółte pasy dziewcząt 10-11 lat
(-30 kg), Patryk Tarkowski – kumite indywidualne
kadetów (-63 kg), Maksymilian Maks Chaberski –
kumite indywidualne kadetów (-70 kg), Kamil
Woźniak – kumite indywidualne juniorów (-68 kg).
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Udany listopad dla zawodników
Stowarzyszenia Sportowego „Yamabushi” 
Listopad był dobrym okresem dla Stowarzyszenia Sportowego „Yamabushi”. Klub
uczestniczył w kilku imprezach, z których oczywiście przywiózł pokaźną ilość medali.

SPORT I REKREACJA

5 listopada 2022 r. w hali ARTEGO Arena w
Bydgoszczy obyła się kolejna edycja zawodów
Karate WKF – „BUSHI-DO CUP”. Skromna 13-
osobowa reprezentacja Klubu „Yamabushi” zdobyła
13 medali (4 złote, 5 srebrnych i 4 brązowe) i zajęła 5
miejsce w klasyfikacji generalnej. Złote medale
zdobyli: Jakub Cender – kumite indywidualne
chłopców 8-9 lat (+30 kg) białe i żółte pasy, Maciej
Wegner – kumite indywidualne chłopców 12-13 lat
(-45 kg), Jan Fierek – kumite indywidualne kadetów
(-63 kg), Fabian Sojka – kumite indywidualne
kadetów (-70 kg). 

Srebrne medale wywalczyli: Agata Grzybek – kumite
indywidualne juniorek (-53 kg), Aniela Dzedzej –
kumite indywidualne juniorek (-59 kg), Agata
Grzybek – kumite indywidualne kadetek (-54 kg),
Fabian Sojka – kumite indywidualne juniorów (-76
kg), Patryk Tarkowski – kumite indywidualne
kadetów (-63 kg). 

Na najniższym stopniu podium znaleźli się: Wiktor
Trybuła – kumite indywidualne chłopców 10-11 lat
(-40 kg) białe i żółte pasy, Kacper Obara – kumite
indywidualne chłopców 10-11 lat (-40 kg), Iga
Daszkiewicz – kumite indywidualne kadetek (-47
kg), Jakub Machaj – kumite indywidualne juniorów
(-61 kg).



Już w następnej rundzie UKS „Szachy” Osielsko
pokonał na wyjeździe zespół Chemika II Bydgoszcz
4,5 do 0,5. Swoje partie wygrali: Przemysław
Grzenkowicz, Adrian Wąsiołek, Jacek Górny i Maria
Górny. Pół punktu za remis do dorobku drużyny
dołożył Adam Lipowski. Następna kolejka już 11 gru-
dnia, oczywiście trzymamy kciuki za naszych
szachistów.

Podsumowanie jesiennej kolejki w piłce nożnej
Na Facebooku klubu Victoria Niemcz Osielsko
pojawiło się podsumowanie jesiennych zmagań
seniorów, występujących w B Klasie, którzy przypo-
minamy są wiceliderami tabeli i tracą tylko punkt
do drużyny Fuks Wielowicz. Panowie rozegrali
kapitalny sezon, wygrywając aż 10 meczów z rzędu i
ulegając tylko liderowi tabeli. Panowie nie przesy-
piają przerwy zimowej i grają w hali. Występują w
Amatorskiej Lidze organizowanej przez Pruszcz.
Idzie im naprawdę dobrze. Mają na koncie remis z
gospodarzami (4:4) oraz wygraną 4:3 z Ryneczkiem
Pudło. 
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Doniesienia sportowe
Dwoje zawodników z klubu zapaśniczego Victoria Osielsko na podium cyklu U14
Wrestling Tour 2022, a nasi szachiści już po pierwszych spotkaniach w szachowej lidze. 

SPORT I REKREACJA

Znamy już wyniki cyklu U14 Wrestling Tour
26 listopada w Karlinie zakończył się cykl zapaśniczy
U14 Wrestling Tour. Impreza składała się z czterech
turniejów, które odbyły się w Miliczu, w Pelplinie, w
Osielsku i we wspomnianym już Karlinie. W klasy-
fikacji generalnej całego cyklu dwojgu zapaśnikom
z klubu Victoria Osielsko udało się stanąć na
podium. Franciszek Kotowski (srebro w Miliczu, brąz
w Pelplinie, złoto w Osielsku oraz srebro w Karlinie)
wywalczył złoty medal w całym cyklu. Nagrodą była
statuetka oraz bon o wartości 400 zł. Ksenia
Stemska, zdobywając srebrny medal w Miliczu i w
Osielsku uplasowała się na drugim miejscu w całym
cyklu. Serdecznie gratulujemy zawodnikom i kadrze
trenerskiej.

Ruszyła III Liga Szachowa seniorów KPZSzach
13 listopada Uczniowski Klub Sportowy „Szachy”
Osielsko rozpoczął rywalizację w III Lidze Szachowej.
Pierwszym przeciwnikiem naszego klubu była dru-
żyna UKS Szachowa Dwójka Szubin. W spotkaniu
musieliśmy uznać wyższość przeciwników. Zakoń-
czyło się ono porażką 1,5 do 3,5. Swoją partię wygrał
Adrian Wąsiołek, a pół punktu do dorobku drużyny
dodał najmłodszy w składzie Paweł Brudnicki. Na
pierwszą wygraną nie trzeba było jednak długo
czekać! 

Zresztą młodsze drużyny też szlifują swoją formę na
sali przed wiosną. Zachęcamy do regularnego
zaglądania na Facebooka naszego klubu piłkarskie-
go po kolejne podsumowania i nie zapomnijcie też
zaglądać na stronę facebookową poświęconą dru-
żynom młodzieżowym.





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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