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Urząd Gminy Osielsko wraz z innymi Jednostkami Samorządu Teryto-
rialnego w Polsce wychodząc naprzeciw sytuacji związanej z wojną 
w Ukrainie i zbliżającymi się konsekwencjami, uprzejmie prosi mieszka-
ńców gminy Osielsko, którzy chcą zgłosić swoją chęć pomocy przy za-
kwaterowaniu, wyżywieniu, pomocy materialnej i finansowej dla społe-
czności ukraińskiej o zgłoszenie takiej informacji do Urzędu Gminy.

Ponadto prosimy o zgłaszanie się lingwistów, tłumaczy polsko-
ukraińskich, którzy działają na naszym terenie w celu stworzenia bazy
ewentualnego wsparcia językowego. Zgłoszenia przyjmujemy pod nu-
merami telefonów 52 324 18 58 lub 52 324 18 72.

Dziękujemy Chacie Myśliwskiej za posiłki dla wolontariuszy i OSP
Osielsko za pomoc dystrybucyjną i logistyczną w zbiórce darów oraz
firmie Pentel za dostarczenie wolontariuszom artykułów biurowych.
Lista potrzebnych rzeczy jest na bieżąco aktualizowana i dostępna na
www.osielsko.pl

Dziękujemy każdemu darczyńcy, który wspomógł zbiórkę.  Kolejny raz
pokazujemy, że wspólnymi siłami potrafimy zrobić naprawdę wiele.
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Solidarni
z Ukrainą

W obliczu inwazji Rosji na Ukrainę ludzie porzucają dobytek
życia i uciekają z kraju, ratując swoje życie. Po prze-
dostaniu się za granicę nie mają niczego. Z pomocą przy-
chodzą ludzie dobrej woli.
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Wojewoda Kujawsko–
Pomorski uruchomił 

 ogólnodostępną infolinię
pod nr 52 34 97 804 

oraz 52 34 97 461
obsługiwaną w języku

ukraiński i polskim oraz
stronę internetową

cudzoziemiec.bydgoszcz.pl
 

Została również
uruchomiona specjalna,

dedykowana strona
internetowa 

gov.pl/web/udsc/ukraina 
oraz infolinia 

+48 47 721 75 75.
 

Oprócz tego powstała
jeszcze strona internetowa
pomagamukrainie.gov.pl,

gdzie znajdują się dwie
zakładki: 

Potrzebuję Pomocy
i Chcę Pomóc.

 
Strona obsługiwana jest

również w języku
ukraińskim.

https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl/
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina


Cześć Rozalia, zostałaś wybrana naszym sportowcem roku według
głosów mieszkańców gminy Osielsko. Serdeczne gratulacje! Jakie to
uczucie być najlepszą z najlepszych?

Pierwszy raz brałam udział w takim plebiscycie jest mi bardzo miło,
dziękuję bardzo wszystkim, którzy na mnie głosowali. 

Czy był taki moment, że miałaś pewność, że wygrasz? Czy do końca
starałaś się trzymać nerwy na wodzy?

Nie liczyłam na wygraną, ale się udało i to bardzo fajne uczucie. Każdy
sportowiec lubi wygrywać.

Trenujesz dość tajemniczą dyscyplinę. Aquathlon brzmi podobnie do
triathlonu. Zdradzisz nam czym właściwie jest aquathlon?

W poprzednim roku pierwszy raz brałam udział w zawodach
Aquathlonu, jest to połączanie pływania z biegiem. 
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Oto Najlepszy Sportowiec
Gminy Osielsko

Zakończyliśmy nasz Plebiscyt na Najlepszego Sportowca
Gminy Osielsko w 2021 roku zdaniem mieszkańców.
Waszymi głosami zwyciężyła Rozalia Kwiatkowska. 
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"To była pierwsza edycja
Plebiscytu na Najlepszego

Sportowca Gminy Osielsko. 
 

Laureata poprzez
głosowanie internetowe

wybraliście Wy -
mieszkańcy Gminy Osielsko.

 
Już teraz informujemy, że

plebiscyt w przyszłości
będzie kontynuowany. 

 
Ideą plebiscytu było

przedstawienie młodych 
i zdolnych sportowców

wszystkim mieszkańcom.
 

Udało nam się zebrać
znakomitą 20

utalentowanych dzieciaków,  
z pewnością jest ich

znacznie więcej.
 

Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku, podczas

drugiej edycji plebiscytu
spotkamy się w większym

gronie!"
– Tomasz Bogucki 

Główny Specjalista 
ds. Promocji gminy 

i informatyki



Finał i Mistrzostwa Polski odbywały się w Gdyni, niestety ze względu na
warunki pogodowe i bezpieczeństwo zawodników odwołano pływanie.
Jednak zdobyłam brązowy medal, co jest dużym sukcesem, ponieważ
rywalizowałam z biegaczami. 
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Plebiscyt został
zorganizowany wspólnie

przez Urząd Gminy Osielsko
i Gminny Ośrodek Sportu 

i Rekreacji. 
 

Statuetka została
ufundowana przez

Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji.

 
Wierzymy, że statuetka

będzie jedną z wielu
nagród, które zdobędziecie

w swojej karierze.

W twoich osiągnięciach jest dużo wysokich miejsc z zawodów
pływackich. Dlaczego nie chciałaś się skupić tylko na pływaniu?

Pływanie jest dla mnie na pierwszym miejscu, bardzo to lubię i nie
wyobrażam sobie innej dyscypliny. Do Aquathlonu namówili mnie
rodzice, a że jedne z eliminacji organizował mój klub to chciałam
spróbować i wygrałam. 

Kto jest dla ciebie największym wsparciem podczas zawodów?

Wspierają mnie koledzy i trenerzy, jednak największym wsparciem są
dla mnie rodzice. Niestety teraz przez pandemię wiele zawodów
odbywa się bez udziału publiczności i nie mogą ze mną być, ale jeśli jest
taka możliwość to zawsze ze mną jeżdżą i mnie wspierają. 

Ile miałaś lat, kiedy zaczęłaś trenować? Kto jako pierwszy zaprowadził
cię na basen?

Pierwszy raz na basenie byłam jak miałam 5 lat. Zaprowadziła mnie
mama. Pamiętam, że bałam się wejść do wody i trener wchodził ze
mną. I tak do dziś trenuje mnie trener Tomek Iwanowski.



Jakie osiągnięcie jest dla ciebie dotychczas najcenniejsze?

Najważniejsze zawody to Mistrzostwa Województwa i Mistrzostwa
Polski w Aquathlonie. Mistrzostwa Polski w pływaniu dopiero za rok.

Jakie starty w tym rok będą dla ciebie najważniejsze i dlaczego?

W mojej kategorii wiekowej najważniejsze są Mistrzostwa
Województwa. 
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Rozalia Kwiatkowska ma
 13 lat i jest mieszkanką

Jarużyna.
 

Uczęszcza do Szkoły
Podstawowej nr 44 

w Bydgoszczy
i jest uczennicą klasy 7.

 
Jest zawodniczką klubu

MUKS Piętnastka
Bydgoszcz, gdzie trenuje

pod okiem trenerów 
 Tomasza Iwanowskiego,
Roberta Strzałki, Macieja

Hreniaka.

Jaka poza treningami jest Rozalia? Co lubisz robić? Jakie masz
zainteresowania?

Nie bardzo potrafię siebie oceniać, jestem skupiona na treningach 
i szkole. Kiedy mam trochę wolnego czasu lubię spotykać się z kole-
żankami, rysować i bawić się z moimi pieskami. Lubię też chodzić do
kina i spędzać czas z rodziną.



Rozalia Kwiatkowska 
aquathlon/pływanie 

MUKS Piętnastka Bydgoszcz

NAJLEPSI SPORTOWCY 
W GMINIE OSIELSKO

Angelika Klarczyk
piłka nożna

Victoria Niemcz Osielsko

Zuzanna Klett
speedrower

Mustang Żołędowo

Małgorzata Mikulska
kolarstwo górskie 

KS N-Bike Academy
 

Justyna Rydelek 
kolarstwo górskie 

KS N-Bike Academy
 

Maria Kerner
karate sportowe 

Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI

Michał Smal 
pływanie

Piranie Osielsko

Radosław Morawiak
speedrower

Mustang Żołędowo

Ksenia Stemska
zapasy kobiet 

Victoria Osielsko

Patryk Reimus
piłka nożna 

Sportis Łochowo

Radosław Zajda
baseball 

KWK Construction UKS Dęby Osielsko

Bartosz Kleniewski
karate sportowe 

Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI

Mateusz Górski
piłka nożna

Victoria Niemcz Osielsko

Marceli Kowalski
pływanie

Rekiny Osielsko

Vanessa Jóźwiak
gimnastyka 

sportowa

Wiktoria Zabłocka
boks 

KS OLIMP Boks Osielsko

Amelia Wojczakowska
pływanie

Rekiny Osielsko

Michał Bryll
pływanie 

Dęby Osielsko

Hubert Hałas - Agatowski 
pływanie

Piranie Osielsko

Szymon Lassak 
pływanie 

Dęby Osielsko
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Planowana jest przebudowa skrzyżowania ul. Wierzbowej i Świerkowej
w Osielsku. Projekt jest opracowany  przez Pracownię Projektową
ESPEJA z Kalisza.

Kolejnymi inwestycjami są budowa ulic – Wita Stwosza w Niemczu,
Księżycowej w Osielsku i Mazurskiej w Niwach. Projektami zajmuje się
Pracownia Projektowa KONICZYNA z Osielska.

Na wasze uwagi czekamy do 4 marca. Swoimi sugestiami możecie się
dzielić, wysyłając e-mail na adres drogi@osielsko.pl.

Przypominamy, że zjazdy do działek są projektowane wyłącznie do
działek zagospodarowanych, a ich lokalizacja jest wprost określona. 

W przypadku działek niezagospodarowanych właściciel musi wcześniej
uzgodnić zjazd  działki w Gminnym Zakładzie Komunalnym. Następnie
przedłożyć kopię do Urzędu Gminy w celu uwzględnienia w projekcie
zjazdu.
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Wypowiedz się w sprawie 
nowych inwestycji

Zostało parę dni na wypowiedzenie się w sprawie nowych
inwestycji. Nasza gmina ciągle się rozwija. Chcemy, abyście
mieli świadomy wkład w jej rozbudowę. Dlatego
zapraszamy was do zabrania głosu.
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W sprawie pytań można
dzwonić pod numer telefonu

52 324 18 29.

Dokładne informacje wraz 
z planem  są dostępne na

naszej stronie internetowej
www.osielsko.pl.

Należy wejść w zakładkę 
 Drogi i wybrać Gminne.

Następnie klikamy w drugą
pozycję Konsultacje

projektów dróg w gminie
Osielsko.

W środę 23 lutego zostały
oddane do ruchu dwie ulice.

Mowa tu o nowo
wybudowanej ulicy Jana

Pawła II w Osielsku
usytuowanej 

od al. Mickiewicza
 do ul. Jeziorańskiej 

oraz o ul. Cholewskiego. 
Jest to przedłużenie 
ul. Topolowej między

Koperkową
 i Chabrową.

mailto:drogi@osielsko.pl


O dofinansowanie możecie się starać w dwóch rodzajach usługi:
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Nabór wniosków na
usunięcie azbestu

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.
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demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest

zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na
nieruchomości, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.

lub

Wchodzimy na stronę
www.osielsko.pl

Na dole po prawej stornie 
w ramce szukamy 

Wnioski do pobrania.

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

Urząd Gminy zleci usunięcie azbestu wykonawcy wybranemu w trybie
rozpoznania cenowego i poniesie 100% kosztów wykonania usługi.
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.

http://www.bip.osielsko.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?

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-ewidencja-
emisyjnosci-budynkow. Na tej stronie znajdują się również wszystkie
dostępne wzory deklaracji. 

www.osielsko.plPRZEGLĄD MIESIĄCA  |   9

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.
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 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

Klikamy w granatowy
przycisk "Zaloguj się przez
Węzeł Krajowy aby złożyć

deklarację" następnie
zostaniemy poproszeni o

wybór platformy

http://www.zone.gunb.gov.pl/
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
http://www.zone.gunb.gov.pl/
https://zoneapp.gunb.gov.pl/wk/login


Wszystkie zebrane korki zostaną przekazane Ksaweremu. Będą
przeznaczone na leczenie i rehabilitację chłopca. Przypominamy, że
malec urodził się w 36 tygodniu ciąży w zamartwicy. Ma wzmożone
napięcie mięśniowe i dziecięce porażenie mózgowe. Rodzice
potrzebują jednej tony nakrętek. Cieszymy się, że wspólnymi siłami
możemy pomóc Ksaweremu, by miał jak najlepszą przyszłość. Z obu
pojemników udało nam się zebrać 12 dużych worków.

Zostań darczyńcą kolejnego Serca Pomocy

Chcesz zrobić coś ponadto? Wciąż mamy wolne miejsca na Serca
Pomocy w lokalizacjach w pozostałych sołectwach gminy. Chcesz
zostać kolejnym darczyńcą? Skontaktuj się z Tomaszem Boguckim Gł.
Specjalistą ds. Promocji gminy i informatyki, telefonicznie 52 324 18 84
lub mailowo promocja@osielsko.pl. 

W zamian za ten piękny dar umieścimy na pojemniku tabliczkę, na
której znajdą się informacje o darczyńcy.
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Nakrętki z Serc Pomocy
opróżnione

Serca pomocy zapełnione i opróżnione. Strażacy z OSP
Osielsko wyjęli nakrętki z pojemników przy Szkole
Podstawowej w Osielsku i przy GOK-u, zapakowali w worki,
które zabezpieczone czekają na odbiór.
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Strażacy opróżniający Serca
Pomocy przy SP w Osielsku

i przy GOK-u.

To nie koniec dobrych
wiadomości.

Strażacy i radni wspólnymi
siłami zebrali dla WOŚP

583, 93 zł i 1 €.

mailto:promocja@osielsko.pl


Choroba Pani Agnieszki spowodowała, że jej mąż musiał przestać
pracować i zajmować się żoną 24 godziny na dobę. Rodzina Kuby
znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, co zmusiło ich do
skorzystania z pomocy socjalnej. Jednak te środki nie pozwoliły na
pokrycie podstawowych potrzeb.

Z pomocą przyszły cztery mieszkanki gminy Katarzyna Kilijańczyk,
Wioletta Swendrak, Agnieszka Drążkowska i Marzena Żychlińska.
Kobiety założyły i prowadziły specjalną licytację dla Kuby. Każdy mógł
zaangażować się, wystawiając przedmioty lub licytując. Celem było 10
tys. zł. Udało się uzyskać 200% zakładanej kwoty. Przerosło to
oczekiwania organizatorek. 

Na Facebooku Licytacje dla Kuby mogliśmy przeczytać, że „rodzice
Kuby są ogromnie wdzięczni za tak ogromny odzew i zabezpieczenie
Kuby od strony finansowej przynajmniej na kilka miesięcy. Cała akcja
miała szczególne znaczenie dla mamy Kuby” – napisała Pani Wioletta
Swendrak.
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Okazaliśmy serce
i pomogliśmy Kubie

Wspólnymi siłami pokazaliśmy, że razem możemy osiągnąć  
więcej. Udało nam się zebrać 23 250 zł w Licytacjach dla
Kuby. Chłopiec jest mieszkańcem Jagodowa, a jego rodzina
znalazła się w trudnej sytuacji finansowej.
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Drużyny biorące udział
w charytatywnym turnieju:

 
No Name
Mustang

Desperados
Ci Co Zawsze

Team UG Osielsko
SP Żołędowo

Zakończeniem licytacji był
turniej charytatywny „Gramy

dla Kuby” zorganizowany
przez Szkołę Podstawową 

w Żołędowie, który odbył się
w sobotę 12 lutego. 

 
Udział wzięło 6 drużyn.
Uczestnikom udało się

zebrać 1120 zł. 
 

Zwyciężyła drużyna 
o nazwie: 

Ci Co Zawsze.

Mama Kuby dzielnie
walczyła z nowotworem.
Niestety dotarła do nas

smutna informacja. 
 

Pani Agnieszka zmarła 
po walce z chorobą 

w poniedziałek 
14 lutego 2022.

 
Rodzinie i najbliższym 

Pani Agnieszki składany
najszczersze wyrazy

współczucia.
 

https://www.facebook.com/groups/319761730082019/user/100002656853169/?__cft__%5b0%5d=AZVJoK9sVCfTWhphTLQq3qwTxBJ6kfcCgZqTLqR36KiZDvbnJt1WQXvhUAHP_nCVen_FPbdsS1zG1_IU1FhsaBsiLb7n442qDsTyDzcS489m9hIJk8iOqBBl8zK5I18_9RuzGLJJTlUXBi6xDpKOVxib9K33dYciRvsVy5vRfTlBDqa31U2tB0lCfjSLAK3-2OA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/319761730082019/user/100002161331878/?__cft__%5b0%5d=AZVJoK9sVCfTWhphTLQq3qwTxBJ6kfcCgZqTLqR36KiZDvbnJt1WQXvhUAHP_nCVen_FPbdsS1zG1_IU1FhsaBsiLb7n442qDsTyDzcS489m9hIJk8iOqBBl8zK5I18_9RuzGLJJTlUXBi6xDpKOVxib9K33dYciRvsVy5vRfTlBDqa31U2tB0lCfjSLAK3-2OA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/319761730082019/user/100001591576242/?__cft__%5b0%5d=AZVJoK9sVCfTWhphTLQq3qwTxBJ6kfcCgZqTLqR36KiZDvbnJt1WQXvhUAHP_nCVen_FPbdsS1zG1_IU1FhsaBsiLb7n442qDsTyDzcS489m9hIJk8iOqBBl8zK5I18_9RuzGLJJTlUXBi6xDpKOVxib9K33dYciRvsVy5vRfTlBDqa31U2tB0lCfjSLAK3-2OA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/319761730082019/user/100001280367368/?__cft__%5b0%5d=AZVJoK9sVCfTWhphTLQq3qwTxBJ6kfcCgZqTLqR36KiZDvbnJt1WQXvhUAHP_nCVen_FPbdsS1zG1_IU1FhsaBsiLb7n442qDsTyDzcS489m9hIJk8iOqBBl8zK5I18_9RuzGLJJTlUXBi6xDpKOVxib9K33dYciRvsVy5vRfTlBDqa31U2tB0lCfjSLAK3-2OA&__tn__=-%5dK-R


Każdy kojarzy jeże jako małą kolczastą kulką z jabłkiem na grzbiecie.
Nie jest to jednak prawdą. Po pierwsze nie mają one możliwości
zarzucenia sobie czegokolwiek na grzbiet. A po drugie… głównym
składnikiem ich diety są robaki ziemne, ślimaki i owady. Żywią się
również płazami, jajami ptasimi, grzybami i owocami. W Polsce
możemy spotkać dwa gatunki jeża wschodniego oraz jeża zachodniego
(Europejskiego).

W sen zimowy jeże zapadają w październiku. Ten czas, który jest dla
nich bardzo trudny, spędzają w norach ukrytych pod konarami drzew
lub liśćmi. Budzą się dopiero w kwietniu. Na czas hibernacji ich
metabolizm zwalnia – temperatura ciała zmniejsza się z 36 °C do 1 °C,
krew dużo wolniej krąży, serce, zamiast bić 180 uderzeń na minutę, bije
tylko 20 razy. 

Jeże występują w lasach liściastych, parkach i zagajnikach. Nie unikają
również parków, działek czy ogródków przydomowych. Ważne, aby były
tam drzewa i krzewy. Uważa się, że jeśli jeż zamieszkał w okolicy
domostwa, przynosił szczęście.
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Pomóżmy jeżom!
Trwa zbiórka artykułów

Możecie pomóc jeżom. Świetlica w Niemczu organizuje
zbiórkę artykułów, które mają pomóc tym kolczastym
ssakom przetrwać trudny okres po hibernacji.

GMINA  OSIELSKO

Co można przynosić?
 

– karmę suchą
– karmę mokrą 
– ręczniki papierowe,
– środki czystości

Dary zostaną przekazane
Pani Małgorzacie Dudek

opiekunce jeży.
 

Akcja trwa do 15 marca!

Jeże są samotnikami.
Wciągu doby potrafią przejść

nawet 2 km.
 

 Są pożytecznymi
padlinożercami,  wpływają
również na ograniczenie
liczebności szkodników

upraw i ogrodów.



Czy możemy uniknąć kolizji z dzikim zwierzęciem?

Przede wszystkim jadąc przez las lub tereny oznakowane ryzykiem
wybiegnięcia na ulicę dzikich zwierząt, należy zachować szczególną
czujność. Trzymać się ograniczeń prędkości, jeżeli takie występują.
Jeżeli dostrzeżemy zwierzę na jezdni, a jest ono w dalszej od nas
odległości w miarę możliwości, hamujemy. Nie odstraszajcie zwierząt
miganiem świateł, czy dźwiękiem klaksonu. One w przypadku
zagrożenia stają w bezruchu. 

Co zrobić w przypadku kolizji?

Jeżeli już zdarzyło się zderzenie ze zwierzęciem, trzeba udzielić mu
pomocy i wezwać odpowiednie służby. W pierwszej kolejności należy
zapewnić bezpieczeństwo sobie i naszym ewentualnym pasażerom.
Zjechać na pobocze, włączyć światła awaryjne i wystawić trójkąt.
Założyć kamizelkę odblaskową. Pod żadnym pozorem nie należy
udzielać pomocy samemu. Ranne zwierzę może być przestraszone,
przez to agresywne. Może też być chore, np. na wściekliznę. Wezwana
policja sporządzi notatkę ze zdarzenia i poinformuje odpowiednie
służby. Te zajmą się rannym lub martwym zwierzęciem. 
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Uwaga na dzikie zwierzęta
na drodze

Zwierzęta na drodze możemy spotkać przez cały rok,
jednak to właśnie wiosną, gdy budzą się ze snu zimowego,
są najbardziej aktywne. Wiosna tuż-tuż. Dlatego apelujemy
do was – kierowców o ostrożność podczas jazdy.

GMINA  OSIELSKO

Po zabezpieczeniu miejsca
wypadku, należy wezwać

policję.

Nie udzielenie pomocy
zwierzęciu w świetle

przepisów, traktowane jest
identycznie jak ucieczka 
z miejsca zdarzenia przy
innych rodzajach kolizji 

i podlega karze aresztu lub
grzywny* (nawet do 5 000 zł).

 
* Art. 37. Ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt. 

997

112

Policja

Numer alarmowy



Rekrutacja rozpoczęła się 7 lutego i potrwa do 11 marca. Swoją
kandydaturę mogą zgłaszać osoby w wieku między 16 a 21 rokiem życia.
Oprócz zgłoszenia należy przesłać również pracę pisemną lub
prezentację multimedialną nt. Pierwsze zagadnienie(a), jakim(i)
powinien zająć się Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-
Pomorskiego – wskaż pole tematyczne i uzasadnij. 
Szczegóły i regulamin znajdują się na stronie internetowej
www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl.

Jeżeli w szkole czy na studiach angażowaliście się w działalność
społeczną (samorząd, wolontariat), możecie dołączyć odpowiednie
dokumenty, potwierdzające ten fakt.

Założeniem Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzkiego jest to, aby był on
reprezentatywny dla młodzieży ze wszystkich środowisk naszego
województwa. Kompetencje sejmiku mają mieć charakter inicjatywny,
wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy. 

Jeżeli chcesz aktywnie zacząć uczestniczyć w życiu naszej regionalnej
społeczności, zgłoś się już dzisiaj!
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Zostań członkiem
Młodzieżowego Sejmiku

Dzięki decyzjom podjętym przez Sejmik Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na październikowej i grudniowej
rozpoczął się nabór do młodzieżowego odpowiednika tej
instytucji.

GMINA  OSIELSKO

„Mam nadzieję, że stanie się
on forum inspirującym do

dyskusji i wymiany
doświadczeń, które zachęci
młodych ludzi do zgłaszania

swoich pomysłów.
Dodatkowym atutem

młodzieżowego sejmiku
będzie jego aspekt

edukacyjny – dzięki niemu
młodzi ludzie będą mogli

zapoznać się z
mechanizmami tworzenia
prawa miejscowego, będą

mogli zobaczyć z
perspektywy regionalnej

pewne problemy, które w tej
chwili mogą postrzegać

tylko cząstkowo. Liczę także
na to, że sejmik młodzieżowy

nawiąże współpracę z
lokalnymi, czyli miejskimi,
gminnymi i powiatowymi
młodzieżowymi radami,

wzmacniając tym samym
integrację społeczności ludzi

młodych z województwa
kujawsko-pomorskiego, 

a także zacieśni kontakty 
z odpowiednikami w innych

województwach.” 
– Elżbieta Piniewska

przewodnicząca sejmiku,
inicjatorka powstania sejmiku

dla młodych



Koncertowanie rozpocznie się w piątek 4 marca. Do wyboru w ten dzień
Koncert w Świetlicy w Bożenkowie albo Muzyczny Wieczorek
Artystyczny w Żołędowie. Oba wydarzenia rozpoczynają się o godzinie
18:00.

W sobotę 5 marca zapraszamy do GOK-u. Tam Joachim Perlik wykona
przy akompaniamencie pianisty Artura Grudzińskiego  największe
przeboje Czesława Niemena, Marka Grechuty i Zbigniewa Wodeckiego.
Początek o 17:00.
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Muzycznie z okazji
Dnia Kobiet

Od wyboru do koloru! Dzień Kobiet w gminie obchodzimy
muzycznie. Świetlice i Gminny Ośrodek Kultury
przygotowały koncerty, na które serdecznie zapraszamy.

KULTURA

W sprawie dostępności
miejsc należy kontaktować

się telefonicznie.
 

Koncert w Bożenkowie 
507 447 052

 
Koncert w Żołędowie

601 827 018

Wszystkim paniom 
w Dniu Kobiet składamy

najserdeczniejsze życzenia
z okazji ich święta.

Bądźcie w ten dzień
radosne i pogodne.



Zajęcia rozpoczęły się 7 lutego. Odbywają się 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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Warsztaty artystyczno-
rozwojowe „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.

KULTURA

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



Zajęcia mają bardzo szeroki wachlarz podejmowanych tematów. Ucze-
stnicy dowiedzą się w jaki sposób stawiać granice, czy jak wspierać
dziecko w lepszym radzeniu sobie z emocjami. Ponadto na zajęciach
będą poruszane kwestie kar i pochwał. Będzie także o samodzielności -
jak wspierać dzieci w dążeniu do niej. Oraz jak uczyć je
odpowiedzialności za swoje decyzje i zachowania. Uczestnicy otrzymają
również odpowiedzi na pytanie jak zachęcać dzieci do sprzątania, nauki
i wykonywania swoich obowiązków.

Zaplanowanych jest 11 spotkań, trwających około 2 godziny.
Zainteresowani zajęciami mogą zapisywać się na nie telefonicznie,
dzwoniąc pod numer telefonu 691 061 472.

Zajęcia odbywać się będą w Świetlicy w Żołędowie. Informacje i pytania
można także zadawać przez e-mail ewka.rak@wp.pl.
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Warsztaty
dla rodziców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na warsztaty
„Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały? Jak słuchać, żeby
do nas mówiły?”. Spotkanie informacyjne planowane jest na
środę 9 marca.

KULTURA

Relacja dziecka z rodzicem
to pierwsza relacja jaką

dziecko nawiązuje w swoim
życiu. 

 
Przez relacje panujące w
domu kształtuje się też

osobowość dzieci. 
W pierwszym etapie życie
rodzice stanowią pewien

autorytet dla dzieci. 
 

Z czasem ta relacja zmienia
się. Wpływ na nią mają
okres dojrzewania, rola

rówieśników i przyjaciół.
 

mailto:ewka.rak@wp.pl


Etap podstawowy (I etap; szkolny) jest organizowany i przeprowadzany
przez szkolne komisje konkursowe powołane przez dyrektorów szkół.
Szkolne komisje oceniają prace uczniów i na podstawie osiągniętych
wyników kwalifikują dwóch uczniów do etapu międzypowiatowego.
Etap finałowy  odbędzie się 07.04 2022 r. o godz. 10.00.

Konkurs będzie przeprowadzony w formie testu wiedzy (zadania do
wyboru, chronologia zdarzeń, określanie przyczyn i skutków zdarzeń).

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są przez Szkołę
Podstawową nr 57 im. Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, pod
adresem  e-mail: KonkursWarszawa1944@gmail.com. 

Termin składania zgłoszeń upływa 04.03 2022 r. o godz. 16:00.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na naszej
stronie internetowej www.osielsko.pl. 
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III edycja Konkursu Wiedzy
o Powstaniu Warszawskim

Uczniów szkół podstawowych zachęcamy do wzięcia
udziału w III edycji Konkursu Wiedzy o Powstaniu
Warszawskim.  Tematem przewodnim tegorocznej edycji
jest Polskie Państwo Podziemne.

KULTURA

Zakres tematyczny: 
Plan "Burza" i jego przebieg 

Przyczyny powstania
warszawskiego

 
Wybuch powstania walki

powstańcze
 

Upadek i skutki powstania
Najważniejsze daty

 
Postawa mocarstw wobec
powstania warszawskiego

 
Ocena decyzji władz
polskiego podziemia
dotycząca wybuchu

powstania uwzględniająca
sytuację międzynarodową

 i wewnętrzną
 

Ważne postaci, przywódcy
 z okresu powstania

warszawskiego
 

Proces powstawania oraz
działalność Armii Krajowej

 
Struktury Polskiego

Państwa Podziemnego

mailto:KonkursWarszawa1944@gmail.com
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Bezpiecznie na wsi mamy,
bo ryzyko upadków znamy

KRUS zaprasza na kolejny konkurs organizowany w ramach
akcji „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków
znamy”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu
pracy plastycznej.

KULTURA

Konkurs będzie przebiegał 
w dwóch etapach:

wojewódzkim  i centralnym.
Etap wojewódzki może być
poprzedzony eliminacjami
niższego szczebla. Sposób

ich przeprowadzenia, w tym
nagradzania laureatów,

określa dyrektor oddziału
regionalnego KRUS. 

 
Etap wojewódzki będzie

zakończony do dnia 
29 kwietnia. 

 

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych
z terenów wiejskich pozytywnych zachowań.  Związane są z pracą,
zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie
Wykazu czynności  niebezpiecznych,  związanych z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej
16 lat.

Konkurs przewidziany jest dla dwóch grup wiekowych. Pierwsza grupa
dzieci w klasach 0 – III, a druga klasy IV – VIII. Zadanie polega na
wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, dowolną
techniką. Ma obrazować upowszechniane przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania upadkom osób
podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.

Prace należy przesłać do Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszcz
(ul. Wyczółkowskiego 22 85-092 Bydgoszcz) do 1 kwietnia. Decyduje
data wpływu prac do organizatora.

Szczegóły w Regulaminie
Konkursu dostępnym na
stronie www.krus.gov.pl.

Dane kontaktowe w
przypadku pytań:

OR KRUS w Bydgoszczy 

52 341 52 61-66l

bydgoszcz@krus.gov.pl
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Bezpiecznie na wsi mamy,
bo ryzyko upadków znamy

Konkurs dla właścicieli gospodarstw indywidualnych.
Zaprezentuj swoje miejsce pracy i poddaj się audytowi
bezpieczeństwa pracy. Weź udział w XIX Ogólnokrajowym
Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

KULTURA

Patronat medialny nad
konkursem będą

sprawowali: Agro Profil,
Tygodnik Poradnik Rolniczy,

Rolniczy Przegląd
Techniczny oraz portale

agronews.com.pl,
wiescirolnicze.pl 

i gospodarz.pl.
Partnerem strategicznym

przedsięwzięcia jest
Pocztowe Towarzystwo

Ubezpieczeń Wzajemnych, 
a partnerem wspierającym
Narodowy Instytut Kultury

Wsi i Dziedzictwa
Narodowego.

Głównym zadaniem  jest wypromowanie zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno
dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach
produkcji. Przystąpienie do konkursu to nie tylko okazja do
zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych,
zdobycia nagród. Jest to szansa na przeprowadzenie audytu
bezpieczeństwa przez wykwalifikowaną komisję konkursową, w której
skład wchodzą specjaliści z zakresu BHP w rolnictwie reprezentujący
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki
Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje
działające w środowisku wiejskim.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.krus.gov.pl.
Zgłoszenia możecie przesyłać do 22 kwietnia 2022 roku. 8 lipca
zakończy się etap wojewódzki, a na przełomie lipca i sierpnia odbędzie
się wizytacja gospodarstw finałowych.

Zeszłoroczny laureat został uhonorowany ciągnikiem rolniczym o mocy
55 KM.

XIX Ogólnokrajowy Konkurs
Bezpieczne Gospodarstwo

Rolne uzyskał Patronat
Honorowy Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy.

http://www.krus.gov.pl/
https://www.prezydent.pl/


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 .





Gmina Osielsko @gmina_osielsko Gmina Osielsko

Tu nas znajdziecie

Gmina Osielsko

www.bip.osielsko.pl

www.osielsko.pl
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