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I wiele więcej!

GMINA OSIELSKO
Osielsko w żałobie po śmierci
Żanetty Kaźmierczak
17.01.2022 roku w wieku 44 lat zmarła
Żanetta Kaźmierczak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Osielsku. Założycielka i promotorka Nordic
Walking w Gminie Osielsko. Propagatorka aktywnego trybu
życia. Dzięki jej pracy co roku do Osielska zjeżdżają setki
uczestników i kibiców Mistrzostw Polski w Nordic Walking.

"Żanetta Kaźmierczak była
dla nas wspaniałą
przyjaciółką i koleżanką.
Zawsze pierwsza, by
pomagać innym, nie bała
się podejmować wyzwań
i trudnych decyzji. Swoimi
działaniami wspierała kluby
i jednostki pozarządowe
w Gminie Osielsko. Każdy
z nas wie, jak bardzo będzie
nam Jej brakować."
W imieniu Wójta
i wszystkich pracowników
Urzędu Gminy Osielsko
łączymy się w bólu
i poczuciu straty z Rodziną

Pożegnania dla urzędniczki
zamieścił także Piotr
Kozłowski - przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego.
"Zdjęcie nie będzie czarnobiałe, bo Żanetta miała
kolorową duszę. Nie mam
w zwyczaju nieść wieści
o czyjejś śmierci, ale dzisiaj
muszę zrobić wyjątek.
Wyjątek dla Wyjątkowej,
Wspaniałej Osoby. Żanetta
Kaźmierczak - Dyrektor
GOSiR Osielsko, Radna
Powiatu Bydgoskiego,
zawsze pełna energii,
werwy, dobroci, życzliwości,
chęci niesienia pomocy.
Epitetów określających
Żanettę można by było
znaleźć mnóstwo
i wszystkie byłyby
pozytywne. Odeszła do
lepszego świata" - napisał
polityk.
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Odpowiedzi na wnioski
i interpelacje radnych
Na grudniowej Sesji Rady Gminy radni złożyli kilka wniosków. 4 stycznia otrzymali
odpowiedzi.
Radny Robert Wolf wnioskował o:
1. Wypłacenie wyrównania do pensji za rok 2021 dla wszystkich
pracowników samorządowych Gminy Osielsko w grudniu przed świętami
w najbliższym możliwym czasie po sesji.
Odpowiedź: „Informuję, że wyrównania wynagrodzeń zostały wypłacone.”
2. Naprawienie barierek przy ulicy Kwiatowej w Żołędowie nad rowem
na końcu ulicy.

Robert Wolf

Odpowiedź: „Zarząd Dróg Gminnych deklaruje, że barierki zostaną
naprawione do końca lutego br.”
3. Zlecenie uprzątnięcia dzikiego wysypiska śmieci budowlanych na
końcu ul. Kwiatowej w Żołędowie. Na końcu ulicy przy trasie S5 przy
drodze zeskładowano kilkanaście worków ze śmieciami budowlanymi.
Odpowiedź: „Informuję, że dnia 29 grudnia 2021 r. została przeprowadzona
wizja terenowa przez pracownika Urzędu Gminy Osielsko, podczas której
stwierdzono, że worki z odpadami budowlanymi zostały uprzątnięte.”
Radna Iwona Ratuszna wnioskowała o:
1. Wyrównanie drogi publicznej prowadzącej przez las do Bożenkowa
2. Utwardzenie i wyrównanie drogi publicznej prowadzącej do firmy
POLKOR w Bożenkowie.
W odpowiedzi na oba wnioski otrzymała: „Zarząd Dróg Gminnych
deklaruje, że wnioskowane prace drogowe zostaną wykonane przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych.”

Iwona Ratuszna
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Odpowiedzi na wnioski
i interpelacje radnych
Radny Andrzej Matusewicz wnioskował o:
1. Dokonanie audytu i uporządkowanie reklam umiejscowionych w
ciągach głównych dróg Osielska (wniosek wpłynął na listopadowej sesji w
2020 roku).
Odpowiedź: „Wniosek rozważę po dokonaniu ponownej wnikliwej analizy
stanu prawnego i orzecznictwa w tym zakresie.”
2. Sprzątnięcie rowu wzdłuż ulic Wierzbowej i Jaworowej w Osielsku.

Andrzej Matusewicz

Odpowiedź: „Informuję, że rów melioracyjny znajdujący się wzdłuż ul.
Wierzbowej w Osielsku został wyczyszczony przez Gminną Spółkę Wodną
w Osielsku w grudniu 2021 r. Przy ul. Jaworowej nie ma rowu
melioracyjnego, występują rowy przydrożne, będące w utrzymaniu
Zarządu Dróg Gminnych w Żołędowie. W dniach 22 i 29 grudnia 2021 r,
zostały przeprowadzone wizje terenowe przez pracowników Urzędu,
podczas których nie stwierdzono występowania odpadów w tych rowach.”

Radny Andrzej Wiekierak wnioskował o:
1. Naprawę zarwanej studzienki na wysokości posesji nr 34 przy ul.
Jagodowej w Maksymilianowie.
Odpowiedź: „Zarząd Dróg Gminnych deklaruje, że studnia zostanie
naprawiona niezwłocznie po otrzymaniu zamówionego materiału na jej
naprawę.”

Andrzej Wiekierak
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Odpowiedzi na wnioski
i interpelacje radnych
Radny Daniel Kossakowski wnioskował o:
1. Wyrównanie i utwardzenie ul. Kalinowej w Maksymilianowie.
Odpowiedź: „Zarząd Dróg Gminnych deklaruje, że wnioskowane prace
drogowe
zostaną
wykonane
przy
sprzyjających
warunkach
atmosferycznych.”

Daniel Kossakowski

Radny Przemysław Ziętara wnioskował o:
1. Zwrócenie uwagi na szybkie odśnieżenie chodników w gminie
w przypadku wystąpienia opadów śniegu.
Odpowiedź: „Informuję, że odśnieżanie będzie wykonywane sukcesywnie
w zależności od intensywności opadów.”

Przemysław Ziętara
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INTERPELACJA Radnego Pawła Kamińskiego w sprawie działań
zaplanowanych na rok 2022 w kwestii usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest.

Paweł Kamiński

Wojciech Sypniewski
Wójt Gminy Osielsko
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Panie Wójcie,
od ponad 10 lat Gmina Osielsko realizuje przedsięwzięcie polegające na
demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających
azbest. W zeszłym roku osiągnięto wynik usunięcia azbestu z 41
nieruchomości. Zwracam się z wnioskiem o zintensyfikowanie akcji
promocyjnej tego przedsięwzięcia, tak aby wszyscy mieszkańcy wiedzieli,
że taka możliwość istnieje a środki są zabezpieczone. Przykład promocji
programu na wymianę źródeł grzania pokazał, że Gmina potrafi sięgnąć
po niestandardowe rozwiązania, które zapadają w pamięć mieszkańcom.
Dodatkowo, wnioskuję, by z naborem wniosków wystartować jak
najszybciej oraz maksymalnie wydłużyć ten czas. W opinii mieszkańców
bieżące rozwiązanie jest niewystarczające a od osób korzystających w 2021
roku z programu uzyskałem informacje, że udział w akcji jest
problematyczny, a czas przewidziany na złożenie wniosku zbyt krótki.
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 03.01.2022 r. (data
wpływu do Urzędu 04.01.2022 r.) w sprawie działań zaplanowanych na rok
2022 w kwestii usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
informuję, co następuje.
Odnośnie roku 2021 dopiero w dniu 1 września 2021 r. została
podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu Umowa Dotacji w Ramach Programu Priorytetowego
„Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających
Azbest” na lata 2021 -2023, co miało wpływ na obsługę zeszłorocznych
wniosków. Wnioski na 2022 r. udostępniono dla mieszkańców już w dniu
5 stycznia 2022 roku. Termin składania wniosków ustalono na 29 lipca 2022
r. Jednocześnie informuję, że ogłoszenie o zamówienia na usługi
w tym zakresie i wyboru wykonawcy planuje się dokonać do końca I kwa.
br. Realizacja przedsięwzięcia będzie się odbywała sukcesywnie, w miarę
wpływu wniosków. Ostateczne zakończenie realizacji zadania w bieżącym
roku przewidziana jest do dnia 30 września.
Informacje na temat możliwości składania wniosków zostały
umieszczone
na
stronach
internetowych
www.osielsko.pl,
www.bip.osielsko.pl. Główny specjalista ds. promocji będzie sukcesywnie
promował naboru wniosków. Materiały informacyjne zostaną również
przekazane do Prezesów Rodzinnych Ogrodów działkowych na terenie
Gminy Osielsko.
Na dzień dzisiejszy zainteresowani mieszkańcy kontaktują się
z pracownikiem merytorycznym i wpływają pierwsze wnioski.
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Program Czyste Powietrze
i Dotacja Gminna
O

Programie

Czyste

Powietrze

i

Dotacji

Gminnej

porozmawialiśmy z Martą Kraszkiewicz – podinspektor ds.
gospodarki niskoemisyjnej i decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Dlaczego warto wymienić
piec?
Stare piece grzewcze są
nieefektywne, czyli są mało
wydajne.
Generują duże zużycie
paliwa i powodują wysokie
koszty utrzymania lokali.
Stary system grzewczy
w domu stanowi szkodę
dla środowiska oraz zagraża
naszemu zdrowiu.
Nowoczesne piece
grzewcze charakteryzują się
większą sprawnością.
Są wygodniejsze
w obsłudze.

Kto może skorzystać z Program Czyste Powietrze?
Z programu ,,Czyste Powietrze” może skorzystać osoba fizyczna będąca
właścicielem
lub
współwłaścicielem
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym
nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Zużywają mniej paliwa,
zapewniając pożądany
komfort termiczny.
W Krakowie zabroniono
korzystania z kotłów
grzewczych opalanych
węglem.

Czy właściciele na przykład bliźniaka mogą też ubiegać się o dotacje?
Tak. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przez
budynek mieszkalny jednorodzinny, należy rozumieć budynek
wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub
grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
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A co z zabudowami wielorodzinnymi?
Nie przewidziano finansowania budynków wielorodzinnych czy lokali
mieszkalnych w takich budynkach, ze względu na odmienną specyfikę
tych budynków.
Kto może skorzystać z Dotacji Gminnej?
O udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na
dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw.
niskiej emisji na terenie gminy Osielsko ubiegać się mogą właściciele
lub współwłaściciele budynków, lub lokali mieszkalnych na terenie
gminy Osielsko, jak również inne osoby posiadające do tych budynków
lub lokali tytuł prawny uprawniający do wykonania dotowanego
przedsięwzięcia.
Na co można skorzystać z dofinansowań z obu programów?
W programie ,,Czyste Powietrze” można ubiegać się o dofinansowanie
na dokumentację projektową audyt energetyczny i ekspertyzę. Można
również otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż źródła ciepła
spełniającego warunki Programu wraz z przyłączem. Oprócz tego
można zakupić i zamontować materiały instalacyjne i urządzenia
wchodzące w skład instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej oraz takie, które wykorzystuje się do ocieplania przegród
budowlanych. Jest możliwość zakupienia i montażu wentylacji
mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej
oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale tylko przy wymianie źródła
ogrzewania.

Jakie są negatywne skutki
smogu?
Smog to efekt
zanieczyszczenia powietrza
spowodowanego
działalnością człowieka.
Podstawowymi źródłami
smogu są zanieczyszczenia
spowodowane przez
zakłady przemysłowe,
emisję spalin
samochodowych
i ogrzewanie pomieszczeń
przestarzałymi piecami
i kotłami opalanymi
węglem i drewnem.
Smog jest niebezpieczny.
Powoduje poważne
zagrożenie zdrowia i życia.
Działa negatywnie
chociażby na układ
oddechowy, układ krążenia
i układ immunologiczny.

W dotacji Gminnej wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie
na zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła.
Czy można je łączyć?
Na jeden budynek lub lokal mieszkalny może być udzielona jedna
dotacja. Istnieje możliwość pozyskiwania przez Wnioskodawcę dotacji
z tych dwóch źródeł, z tym że łączna kwota dofinansowania na
przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.
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Wspomniałaś o fotowoltaice. Jaką kwotę dofinansowania można na
nią uzyskać?
W ramach Programu ,,Czyste Powietrze” możliwe jest ubieganie się
o dotację w wysokości do 5 000 zł. Warunkiem uzyskania dotacji na
mikroinstalację fotowoltaiczną jest likwidacja źródła ciepła na paliwo
stałe oraz zakup i montaż w ramach tego samego wniosku
o dofinansowanie nowego źródła ciepła, którego wymagania
techniczne zostały określone w Programie. Dofinansowaniu nie
podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej
w budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Ile wynosi dofinansowanie w tych programach?
Dotacja w Programie Gminnym wynosi 8 000,00 zł i udzielana jest na
zasadzie refundacji. Natomiast wysokość dofinansowania w programie
,,Czyste Powietrze” nie jest jednakowa dla wszystkich beneficjentów. Są
trzy poziomy dofinansowania. Podstawowy poziom, skierowany jest do
osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy on osób, których średni
miesięczny dochód w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie
przekracza kwoty 1564 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2189 zł.
Jest także najwyższy poziom dofinansowania. Skierowany jest do osób,
których średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym
wieloosobowym nie przekracza kwoty 900 zł, a w gospodarstwie
jednoosobowym 1260 zł.
Minął miesiąc od przyjmowania wniosków.
mieszkańców zgłosiło się po dofinansowania?

Czy

wiemy,

W sprawie wszelkich pytań
dzwońcie pod numery
telefonu 52 324 18 68 –
Dotacja Gminna lub
52 324 18 74 – Czyste
Powietrze.
Zadawać pytania
i kontaktować się możecie
również przez e-mail
m.lewandowska@osielsko.pl

W Dotacji Gminnej
pozostało 102 wolnych
wniosków, z których
możecie skorzystać.

ilu

W styczniu wpłynęły 23 wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu
Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na
likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.
Gdzie można składać wnioski?
Wnioski można wypełnić w Urzędzie Gminy Osielsko przy pomocy
przeszkolonego pracownika, a następnie taki wniosek można złożyć
w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska
55A, 86-031 Osielsko.
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Złóż deklarację o źródłach
ogrzewania budynków
Do 30 czerwca 2022 roku należy złożyć deklarację dotyczącą
źródeł ogrzewania budynków. Muszą to zrobić zarówno
właściciele budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, jak
również zarządcy.

W nowo powstałych
budynkach dokumentem
umożliwiającym
sprawdzenie szacunkowego
terminu uruchomienia
źródła ciepła jest np.:
zawiadomienie
o zakończeniu budowy lub
decyzja o pozwoleniu na
użytkowanie budynku.
Jak złożyć deklarację przez
internet?
Wchodzimy na stronę
www.zone.gunb.gov.pl

Są dwa terminy, w których trzeba złożyć deklarację. Uzależnione są od
daty, kiedy zostało uruchomione źródło ciepła. Osoby, które uruchomiły
je przed 1 lipca 2021 roku, mają czas do końca czerwca tego roku, by
oddać wypełnioną deklarację. Natomiast w przypadku nowego źródła
ciepła, włączonego po 1 lipca 2021 roku zainteresowany ma 14 dni na
dostarczenie deklaracji.
Jak złożyć deklarację?

Klikamy w granatowy
przycisk "Zaloguj się przez
Węzeł Krajowy aby złożyć
deklarację" następnie
zostaniemy poproszeni o
wybór platformy

Można ją złożyć na dwa sposoby. Tradycyjnie w formie papierowej
należy wypełnioną deklarację przynieść i zostawić w Urzędzie Gminy.
Szybszym sposobem jest złożenie deklaracji przez Internet drogą
elektroniczną za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego
lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl.
Gdzie szukać pomocy w wypełnieniu wniosku?
Wszelkie informacje i pomocne filmy instruktażowe znajdziecie na
stronie internetowej: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencjaemisyjnosci-budynkow. Na tej stronie znajdują się również wszystkie
dostępne wzory deklaracji.
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Nabór wniosków na
usunięcie azbestu

Wchodzimy na stronę
www.osielsko.pl

Ruszyliśmy z naborem wniosków o usunięcie azbestu.
Wyroby azbestowe są szkodliwe dla zdrowia. Są na tyle
niebezpieczne, że w 1997 roku wprowadzono ustawę
zakazującą stosowania wyrobów zawierających azbest.

Na dole po prawej stornie
w ramce szukamy
Wnioski do pobrania.

O dofinansowanie możecie się starać w dwóch rodzajach usługi:
demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest
lub
zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na
nieruchomości, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.
Urząd Gminy zleci usunięcie azbestu wykonawcy wybranemu w trybie
rozpoznania cenowego i poniesie 100% kosztów wykonania usługi.

We wnioskach Referatu
Ochrony Środowiska
znajduje się wniosek
o usuwanie azbestu.

Nowe pokrycia dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we
własnym zakresie i na własny koszt.
Wnioski na usunięcie mogą składać również członkowie ROD. Znajdują
się na naszej stronie internetowej w zakładce wnioski do pobrania lub
siedzibie

Urzędu

Gminy.

Dostępne

są

także

w

BIP-ie

www.bip.osielsko.pl w zakładce Urząd Gminy → Jak załatwić sprawę? →
Ochrona środowiska w tym gospodarka odpadami.
Wypełniony wniosek ze wszystkimi załącznikami możecie składać
osobiście w

Urzędzie Gminy lub pocztą na adres urzędu (Szosa

Gdańska 55A 85-031 Osielsko), a także przez ePUAP.
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Bezpłatne maseczki
dla mieszkańców
Od 1 lutego wszyscy mieszkańcy mogą pobrać bezpłatne
maseczki. Wydawane będą w każdy wtorek w świetlicach.
Zainteresowani mogą przychodzić w godzinach otwarcia
świetlic.

Na każdego mieszkańca przypada 5 sztuk maseczek. Poniżej godziny
otwarcia świetlic:
GOK Osielsko 7.30 – 16.00
Świetlica Żołędowo 12.00 – 16.00
Świetlica Bożenkowo 12.00 – 17.00
Świetlica Jarużyn 10.00 – 17.00
Świetlica Niwy-Wilcze 14.00 – 18.00
Świetlica Maksymilianowo 12.00 – 18.00
Świetlica Niemcz 13.00 – 18.00

Najbliższy punkt szczepień
znajduje się w Bydgoskim
Centrum TargowoWystawienniczym,
ul. Gdańska 187,
telefon 698 752 624.

Są trzy sposoby rejestracji:
dzwonisz pod podany
numer: 698 752 624
rejestrujesz się przez
Internetowe Konto Pacjenta
(IKP) na stronie
pacjent.gov.pl
działa całodobowa
infolinia 989
wysyłasz SMS o treści:
SzczepimySie na numer
880 333 333.

W Polsce obowiązek zasłaniania twarzy i nosa obowiązuje w sklepach,
galeriach handlowych, w bankach, w palcówkach pocztowych. W kinie,
teatrze, w urzędach i budynkach instytucji publicznej, w zakładzie pracy
podczas obsługi klienta bądź interesanta. W kościele, w szkole i na
uczelni. Także u lekarza, w przychodni, w salonach tatuażu i masażu.
Noszenie maseczek jest obowiązkowe również w obiektach
sportowych.
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GMINA OSIELSKO
Nowe narzędzie w ramach
Tarczy Antyinflacyjnej
Teraz każdy, kto złoży wniosek o dodatek osłonowy, wypłatę
świadczenia otrzyma w jednej racie. Czas na składanie
wniosków mija 31 października. Dodatek osłonowy to
kluczowy element Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

W przypadku dodatku
osłonowego obowiązywać
będzie tzw. zasada złotówka
za złotówkę.
Oznacza to, że dodatek ten
będzie przyznawany nawet
po przekroczeniu kryterium
dochodowego, a kwota
dodatku będzie
pomniejszana o kwotę tego
przekroczenia. Minimalna
kwota wypłacanych
dodatków osłonowych
będzie wynosić 20 zł.

Ministerstwo uruchomiło
infolinię +48 22 369 14 44
działającą w dni powszednie
w godzinach 8:00 – 16:00.

7 stycznia rozpoczęto nabór wniosków na dodatek osłonowy. Jego
celem jest zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej,
cen gazu i żywności.
Według szacunków Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy
dofinansowaniem objętych zostanie około 7 milionów gospodarstw
domowych w Polsce, gdzie przeciętne miesięczne dochody nie
przekraczają 2100 zł w jednoosobowym obiekcie mieszkalnym lub 1500
zł w wieloosobowych domach.

Informacji można szukać
również na stronie
Ministerstwa Klimatu
i Środowiska.

Na dodatek osłonowy
zostanie przeznaczona
kwota 4 mld zł.

Wciąż możecie złożyć wniosek na dodatek osłonowy. Macie na to czas
do 31 października. W tym przypadku wypłata całości świadczenia
nastąpi do 2 grudnia 2022 roku.
Wnioski na dodatek osłonowy można składać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej (ul. Centralna 6A, 86-031 Osielsko). Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30, wtorek 7:30 – 17:00, piątek 7:30
– 14:00. Wnioski dostępne są na stronie www.gov.pl/web/klimat.
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KULTURA
30 Finał WOŚP
za nami
Za nami 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Mimo pandemii, mimo silnej wichury mieszkańcy gminy
Osielsko znowu pokazali, że chcą pomagać, lubią to i że to
ich bardzo cieszy.
„Wolontariuszy jest 60.
Naprawdę należy podziwiać
zapał tych młodych ludzi.”
– Marek Manuszewski
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury

Do finału organizator, czyli Gminny Ośrodek Kultury, sztab nr 839
przygotowywał się od 2 miesięcy. Były licytacje rzemiosła artystycznego
i pchli targ. Muzycznie czas umilił zespół Jurek Paterski C. Club.
„Zbieram pierwszy rok. Bardzo mi się podobało.
Chodziłam po różnych miejscach i dużo ludzi
bardzo było na starym mieście, u nas, w galeriach.
Bardzo dużo miejsc było takich, gdzie było dużo
osób, które naprawdę były chętne, by pomóc” –
powiedziała Zosia Michna, uczennica 7B Szkoły
Podstawowej w Osielsku.
Nasz sztab uzbierał 29 921,43 zł oraz pieniądze w obcej walucie. Obecnie
na koncie fundacji kierowanej przez Jerzego Owsiaka jest 136 282 325 zł.
W tym roku orkiestra grała po raz 30, więc i data nie była przypadkowa –
zbierano 30 stycznia. Tegorocznym celem WOŚP była okulistyka
dziecięca, zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki leczenia

„No jak to się mówi?
Do końca świata i jeszcze
jeden dzień dłużej.
Bardzo dziękuję
mieszkańcom Osielska jak
zwykle swoją cegiełkę
dołożyliśmy do WOŚP.
Daliśmy radę i za to
wszystkim serdecznie
dziękuję!”
– Wojciech Sypniewski
Wójt Gminy Osielsko

wzroku u dzieci. Zbiórce towarzyszyło hasło: „Przejrzyj na oczy”.
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KULTURA
Zapisy na Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Wszystkich

aktywnych

i

młodych

duchem

seniorów

zapraszamy do zapisów na Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Organizatorem jest Wyższa Szkoła Gospodarki. W naszej
gminie dostępne są dla was trzy filie.

Seniorzy, wzorem ubiegłych
lat, mogą zapisywać się do
trzech różnych lokalizacji.
Filia Niemcz zapisy
telefoniczne.
503 729 373
Termin inauguracji nie jest
jeszcze znany.

Filia Maksymilianowo zapisy
telefoniczne.
663 346 694
Wstępny termin inauguracji
to 17 luty 2022 rok,
godzina 17:30.
Filia GOK Osielsko zapisy
osobiście, codziennie
od 7:30 do 15:00 w siedzibie
GOK-u.
Co to jest Uniwersytet Trzeciego Wieku?
Jest to placówka edukacyjna, w tym przypadku uniwersytet, zrzeszający
osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (czyli w Polsce kobiety 60 rok
życia, mężczyźni 65 rok życia). Celem działania Uniwersytetu Trzeciego
Wieku jest aktywizacja i poprawa jakości życia seniorów. Oferują
wykłady, zajęcia czy warsztaty, naukę języków obcych, czy różne
aktywności fizyczne i wycieczki.

Wstępny termin inauguracji
to 14 luty 2022 rok,
godzina 11:00.

Dlaczego warto?
Wielu seniorów w latach swojej młodości zakładało rodziny bądź
wybierało pójście do wojska, by bronić ojczyzny w czasach wojennych.
Edukacja i rozwijanie swoich umiejętności schodziło na drugi plan.
Uniwersytet Trzeciego Wieku pozwala na powrócenie do porzuconych
zainteresowań i pasji.
Uczęszczanie na UTW, a zatem przynależenie do jakiejś grupy
społecznej powoduje wyeliminowanie marginalizacji takich osób.
Dodatkowo przebywając w grupie, osoby te nie czują się samotnie.
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KULTURA
Warsztaty artystycznorozwojowe „Droga do siebie”
Zapraszamy

na

kolejny

cykl

warsztatów

artystyczno-

rozwojowych w Świetlicy w Żołędowie. Zajęcia będą
odbywały się w trzech różnych blokach tematycznych:
muzyczne, plastyczne i warsztat z psychologiem.

Zajęcia rozpoczną się 7 lutego. Warsztaty będą w stałych godzinach
16:30 – 19:30. Zakończą się 8 maja koncertem BUTELEK ZWROTNYCH.
Godzina rozpoczęcia 18:00.
Zapisy telefoniczne 601 827 018. Udział w zajęciach jest dobrowolny,
świadomy i bezpłatny.
Jest to trzeci cykl warsztatów organizowanych w Świetlicy w Żołędowie.
Poprzednie Życie jest w Nas i Wolność jest w Nas zakończyły się na
przełomie listopada i grudnia.

Zajęcia poprowadzą: Pani Aneta Kaniewska – Projekt Ja –
Psychoterapia i rozwój; Pani Iwona Żyburska – Pracownia artystyczna
Rozwijalnia i Pan Piotr Schutta – nauka gry na bębnach afrykańskich.
Na bocznym pasku dostępny jest harmonogram zajęć.
Zajęcia przewidziane są dla dorosłych mieszkańców gminy Osielsko.
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07.02.2022
O zmianach i otwartości na
nowe – Warsztat
z psychologiem
14.02.2022
Moje drzewo – Warsztat
plastyczny
21.02.2022
Jak korzystać z własnych
emocji - Warsztat
z psychologiem
28.02.2022
Znajdź swój kolor – Warsztat
plastyczny
07.03.2022
Dbanie o siebie i swój
dobrostan – Warsztat z
psychologiem
15.03.2022
Djembe – Warsztaty
muzyczne
21.03.2022
Obraz siebie - jak widzę
siebie ja, jak inni – Warsztat
z psychologiem
28.03.2022
Kwiat z mojego Ogrodu –
Warsztat plastyczny
04.04.2022
Bliskość/budowanie
dobrych więzi – Warsztat
z psychologiem
11.04.2022
Za drzwiami – Warsztat
plastyczny
25.04.2022
Jak integrować się w grupie
zachowując odrębność –
Warsztat
z psychologiem
26.04.2022
Djembe – Warsztaty
muzyczne
08.05.2022
Koncert BUTELKI
ZWROTNE
www.osielsko.pl

KULTURA
Młodzież uzdolnioną
artystycznie też mamy!
Często możecie przeczytać lub usłyszeć o sukcesach
sportowych naszej młodzieży. Tym razem pochwalimy się
dwójkom uczniów z gminy Osielsko, którzy zostali
laureatami w konkursie plastycznym.
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Pocztówka z Metropolii”. Zadanie
polegało na przedstawieniu najciekawszego, najpiękniejszego,
najbardziej tajemniczego lub ulubionego miejsca w Metropolii
Bydgoskiej.
I miejsce w kategorii Uczniowie klas IV-VI z placówek oświatowych
powiatów i gmin Metropolii Bydgoszcz zajęła Lena Starybrat ze szkoły
podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie.

Praca Leny przedstawiała
widok na bydgoską Operę
Nova.
Wyróżnienie w kategorii
Uczniowie klas VII-VIII
z placówek oświatowych
powiatów i gmin Metropolii
Bydgoszcz zdobył
Antoni Olszewski
ze szkoły podstawowej im.
Polskich Olimpijczyków.
Jego praca to kilka
charakterystycznych
punktów w Bydgoszczy,
przedstawionych
w oryginalny sposób.
Lenie i Antoniemu
serdecznie gratulujemy!

Praca Leny Starybrat

Prace przesłało 90 uczniów,
w większości, bo aż 46
pocztówki należały do
mieszkańców z terenów
gmin należących do
Metropolii Bydgoskiej.
Przypominamy, że
nagrodami głównymi
w konkursie były zegarki
smartwatch.
Ich wręczenie odbędzie się
po feriach.

Praca Antoniego Olszewskiego
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KULTURA
Portret Marii
Grzegorzewskiej – konkurs
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem
Marii Grzegorzewskiej. Z tej okazji Zespół Szkół nr 3 we
Włocławku organizuje Ogólnopolski Konkurs pod hasłem
Portret Mani Grzegorzewskiej.

Ocena prac konkursowych:
1. Spośród nadesłanych prac
konkursowych jury wyłoni
laureatów we wszystkich
kategoriach wiekowych,
którym zostaną przyznane
nagrody rzeczowe. Nagrody
do laureatów zostaną
dostarczone drogą
pocztową.
2. Jury weźmie pod uwagę
umiejętność doboru tematu
pracy, jakość wykonania
i oryginalność.
3. Decyzje Jury są
ostateczne.

Maria Grzegorzewska była polskim pedagogiem, psychologiem,
profesorem. Była twórczynią pedagogiki specjalnej w Polsce.
Założycielka Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Kierowała
nim do końca życia. W 2000 roku został przekształcony na Akademię
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W tym roku uczelnia
obchodzi 100-lecie istnienia.
Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 24 lat.
Prace będą oceniane w różnych kategoriach wiekowych. Zadanie
konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, przedstawiającej
portret Marii Grzegorzewskiej. Technika pracy jest dowolna. Celem jest
przybliżenie postaci Marii Grzegorzewskiej.
Prace należy wysyłać do 1 marca 2022 roku na adres placówki Zespół
Szkół nr 3 ul. Nowomiejska 21 87-800 Włocławek (liczy się data
wpłynięcia prac do Organizatora). Prace powinny być w kopercie
opisanej: Konkurs plastyczny Portret Marii Grzegorzewskiej. Szkoła
może wysłać 15 prac, po 5 z każdej kategorii. Do każdej pracy należy
dołączyć wypełnioną drukowanymi literami kartę zgłoszenia z danymi
autora pracy.
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4. Prace niezgodne
z regulaminem nie będą
oceniane.
Konkurs zostanie
podsumowany wystawą
pokonkursową podczas
obchodów 60-lcia szkoły
24 marca 2022 roku
w CK Browar B.

Wyniki zostaną
opublikowane na stronie
internetowej
www.zs3wek.pl, w mediach
społecznościowych szkoły
na Facebooku i Instagramie.

www.osielsko.pl

KULTURA
Bezpiecznie na wsi mamy,
bo ryzyko upadków znamy
KRUS zaprasza dzieci do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie
Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci. Tym razem
zadaniem konkursowym jest stworzenie rymowanki
mówiącej o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Etap wojewódzki, który
kończy się 22.04.2022 r.,
wyłoni 3 najlepsze prace,
które zostaną nagrodzone
nagrodami rzeczowymi
o wartości ok. 500 zł brutto
oraz skierowane do oceny
Centralnej Komisji
Konkursowej. Ta spośród
48 prac nagrodzonych przez
oddziały regionalne KRUS
wybierze 20 najlepszych
rymowanek. Autorom
zostaną wręczone nagrody
rzeczowe o wartości
ok. 1 000 zł brutto.
Gala podsumowująca
zaplanowana jest na
czerwiec 2022 roku.

Konkurs ma na celu wypromowanie prawidłowych nawyków oraz
zachowań

dzieci

popularyzowanie

na

terenie

wykazu

gospodarstwa

czynności

rolnego,

szczególnie

a

także

niebezpiecznych,

związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy
powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja ma również
rozpowszechnić wiedzę o zagrożeniach wypadkowych, które są
związane z upadkami osób w gospodarstwach rolnych. Działanie jest
częścią kampanii zapobiegawczej „Rola rolnika, by upadku unikał”.
Konkurs przewidziany jest dla dzieci urodzonych w latach 2008-2011,
gdzie

przynajmniej

ubezpieczeniu

jeden

rodzic

społecznemu

lub

rolników

opiekun
w

prawny

okresie

podlega

przyjmowania

zgłoszeń do konkursu.
Zadanie polega na ułożeniu rymowanki, składającej się z przynajmniej
4 wersów, która spopularyzuje sposoby ograniczenia ryzyka wypadków
na gospodarstwach rolnych. Termin nadsyłania prac mija 15.03.2022
roku. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysyłać pocztą
tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub e-mailem na adres
Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu

Szczegóły w Regulaminie
Konkursu dostępnym na
stronie www.krus.gov.pl.
Dane kontaktowe w
przypadku pytań:
OR KRUS w Bydgoszczy
52 341 52 61-66
Biuro Prewencji: 22 592 64 10,
e-mail: bp@krus.gov.pl

rodzic/opiekun prawny dziecka.
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KULTURA
Ogólnopolski ekologiczny
konkurs dla uczniów
Wszystkich uczniów klas 4-6, dla których ważny jest
recykling i dbanie o środowisko zachęcamy do wzięcia
udziału w ogólnopolskim konkursie ekologicznym Mistrz
Recyklingu i Przyjaciele. Jest to już jego ósma edycja.

Podpowiadamy!
Odpowiedzi na zadania
konkursowe należy dobrze
zaprezentować.
Jury będzie oceniało
kreatywność, oryginalność,
sposób i staranność
przekazu i wykonania
zadania.

Co zrobić? Jak wziąć udział?
Można wziąć udział na dwa sposoby. Pierwszy to dwa zadania
konkursowe. Najpierw należy wymyślić scenariusz gry planszowej, która
ma zachęcić do recyklingu opakowań. W następnym trzeba nagrać
krótki film, który musi przekonać waszych przyjaciół do selektywnej
zbiórki i recyklingu elektroodpadów. Zgłoszenia nadsyłajcie w terminie
od 15 stycznia do 30 marca. Warto pracować w zespołach. Najlepszy,
który zgromadzi największą ilością punktów, zdobędzie nagrodę –
półdniowy wyjazd związany z ochroną środowiska.
Na stronie Fundacji www.chlorofil.com.pl znajdziecie wiele pomocnych
filmów i podpowiedzi.
Można również wziąć udział w V Wirtualnej Lidze Recyklingu. Jest to
internetowa rozgrywka na punkty w dwóch aplikacjach edukacyjnych:
Liga Elektrorecyklingu i Przyjaciele Recyklingu. Na najlepszych czekają
nagrody – tablety!
W tym roku Fundacja przyzna nagrody w postaci materiałów
dydaktycznych dla dwóch najlepszych placówek dydaktycznych.
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Konkurs organizowany jest
pod patronatem Ministra
Edukacji i Nauki oraz
Kuratoriów Oświaty
w Warszawie, Gdańsku
i Katowicach.
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KULTURA
Podziękowanie za wieloletnią
pracę dla Jolanty Zielińskiej
Po 41 latach pracy na zasłużoną emeryturę przeszła nasza
koleżanka Jolanta Zielińska Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej. Podziękowanie i kwiaty odebrała z rąk Wójta
Wojciecha Sypniewskiego, Zastępcy Wójta Krzysztofa
Lewandowskiego i Sekretarz Gminy Marii Domańskiej.

Gminna Biblioteka
Publiczna w Osielsku
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa,
czwartek
8:00 – 18:00
piątek
8:00 – 16:00
ul. Centralna 6
86-031 Osielsko
52 381 34 22
biblioteka@osielsko.pl
Katalog księgozbioru:
www.osielsko-gbp.sowwwa.pl

Filia Gminnej Biblioteki
Publicznej
w Żołędowie
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa,
czwartek
12:00 – 18:00
piątek
8:00 – 14:00
ul. Centralna 6
86-031 Osielsko
52 322 72 02
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NAJLEPSI SPORTOWCY
W GMINIE OSIELSKO

Zuzanna Klett
speedrower
Mustang Żołędowo

Radosław Morawiak
speedrower
Mustang Żołędowo

Patryk Reimus
piłka nożna
Sportis Łochowo

Małgorzata Mikulska
kolarstwo górskie
KS N-Bike Academy

Justyna Rydelek
kolarstwo górskie
KS N-Bike Academy

Bartosz Kleniewski
karate sportowe
Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI

Maria Kerner
karate sportowe
Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI

Michał Bryll
pływanie
Dęby Osielsko

Szymon Lassak
pływanie
Dęby Osielsko

Hubert Hałas - Agatowski
pływanie
Piranie Osielsko

Michał Smal
pływanie
Piranie Osielsko

Vanessa Jóźwiak
gimnastyka
sportowa

Amelia Wojczakowska
pływanie
Rekiny Osielsko

Angelika Klarczyk
piłka nożna
Victoria Niemcz Osielsko

Mateusz Górski
piłka nożna
Victoria Niemcz Osielsko

Wiktoria Zabłocka
boks
KS OLIMP Boks Osielsko

Ksenia Stemska
zapasy kobiet
Victoria Osielsko

Marceli Kowalski
pływanie
Rekiny Osielsko

Radosław Zajda
baseball
KWK Construction UKS Dęby Osielsko
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Rozalia Kwiatkowska
aquathlon/pływanie
MUKS Piętnastka Bydgoszcz

www.osielsko.pl

SPORT
Zostań sportowcem
w naszej gminie!
Chcesz zostać drugim Lewandowskim? A może interesują
Cię zapasy? Lub chciałbyś nauczyć się boksować? Nasze
kluby zapraszają chętnych na treningi. Przyjdź i przekonaj
się sam.

Victoria Niemcz Osielsko
506 165 855
664 803 109
500 128 929

Zachęcamy wszystkich do śledzenia działalności sekcji sportowych
gminy Osielsko. Nabór chętnych kandydatów ogłosiły trzy kluby:
Victoria Niemcz Osielsko (piłka nożna)
KS OLIMP Boks Osielsko (boks)
Victoria Osielsko (zapasy)

KS OLIMP Boks Osielsko

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia Facebooka
klubów w celu sprawdzenia jak dołączyć do treningów.
Pamiętajcie, że sport to nie tylko zdrowie. Dzięki niemu rozwijacie się
ruchowo i pozostajecie aktywni. Przebywacie wśród rówieśników,
nawiązując z nimi przyjaźnie. Sport uczy także współpracy między sobą
w sportach zespołowych i w przypadku, gdy indywidualne wyniki
przekładają się na miejsce zajęte przez cały team.
Najważniejsze jest to, że sport daje satysfakcję. Dzięki niemu możecie
obserwować postępy i pobijać własne wyniki i rekordy.
Bądźcie uważni i sprawdzajcie, czy inne kluby nie poszukują nowych
zawodników!
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Victoria Osielsko
530 051 084
730 022 607

www.osielsko.pl

SPORT
Stypendium Sportowe
Funduszu Natalii Partyki
Fundusz Natalii Partyki i Fundacja Enea ogłosiła V edycję
programu stypendialnego. Skorzystać z niego mogą młodzi
i zdolni sportowcy, którzy zmagają się z różnymi
trudnościami w rozwoju kariery.

Stypendium przewidziane jest dla młodych sportowców w wieku od 17
do 22 lat, którzy mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie
mają sprecyzowane cele sportowe. Muszą osiągać wyniki rangi
ogólnopolskiej i międzynarodowej na poziomie klasy sportowej
odpowiedniej do ich kategorii wiekowej w dyscyplinach olimpijskich,
paraolimpijskich indywidualnie lub drużynowo.
Kandydat, który chce ubiegać się o stypendium musi spełnić
przynajmniej jedno z następujących kryteriów. Dochód w jego rodzinie
nie może przekraczać 1960 zł na jedną osobę w gospodarstwie
domowym lub posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.
Oprócz wniosku kandydat powinien przesłać link do zamieszczonego
na profilu w mediach społecznościowych filmiku będącego prezentacją
kandydata, oznaczając w publikowanym wpisie Fundusz Natalii Partyki.
Kandydaci mogą wysyłać wnioski o stypendium do 8 lutego 2022 roku.
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Natalia Partyka to polska
tenisistka stołowa.
Uczestniczka Igrzysk
Paraolimpijskich
i Olimpijskich (Ateny 2004,
Pekin 2008, Londyn 2012,
Rio de Janeiro 2016
i Tokio 2020). Sześciokrotna
Mistrzyni Paraolimpijska.
Mimo niepełnosprawności
rywalizuje zarówno
z zawodniczkami
pełnosprawnymi
jak i niepełnosprawnymi.

Wśród stypendystów
ubiegłych edycji znalazła się
m.in. Maria Andrejczyk
wicemistrzyni olimpijska
z Tokio w rzucie oszczepem
czy Renata Śliwińska, złota
medalistka w pchnięciu
kulą na Igrzyskach
Paraolimpijskich w Tokio.

www.osielsko.pl

NOWOCZESNE DOMY, KTÓRE POWSTAJĄ NA
OSIEDLU SŁONECZNYM WYRÓŻNIAJĄ SIĘ
ELEGANCKIM STYLEM, FUNKCJONALNOŚCIĄ,
ZNAJDUJĄ SIĘ W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI OD
WIELKOMIEJSKIEGO ZGIEŁKU,
A W POŁĄCZENIU Z ROZBUDOWANĄ
INFRASTRUKTURĄ, SPRAWIAJĄ, ŻE JEST TO
MIEJSCE IDEALNE DO ZAMIESZKANIA.

PRZEGLĄD MIESIĄCA

Gmina Osielsko

@gmina_osielsko

Gmina Osielsko

Gmina Osielsko

www.bip.osielsko.pl

www.osielsko.pl

Tu nas znajdziecie

