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Radny Andrzej Matusewicz wnioskował o: 

    1. Dot. sprzątania ulic po zimie

Odpowiedź: Odnośnie ulicy Centralnej, skierowano stosowne pismo do
Powiatu, a prace porządkowe w pasach drogowych dróg gminnych po okresie
zimowym rozpoczną się od 28 marca 2022 r. 

    2. Dot. umożliwienia mieszkańcom odbioru faktury drogą elektroniczną w
miejsce tradycyjnej papierowej. Będzie szybciej, prościej, wygodniej 
a przede wszystkim taniej i ekologicznie. 

Odpowiedź: Dyrektor GZK zwraca uwagę, że możliwość wystawiania i odbioru 
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i interpelacje radnych

Na marcowej Sesji Rady Gminy radni złożyli swoje wnioski. 21 marca otrzymali
odpowiedzi które są dostępne do pobrania w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

RADA GMINY OSIELSKO

Andrzej Matusewicz
faktury za zużycie wody i kanalizację w formie elektronicznej w Gminnym Zakładzie Komunalnym
funkcjonuje od dłuższego czasu. Trochę dziwi fakt, że Pan Rady wnioskuje o wpro- wadzenie rozwiązań,
które już z powodzeniem w GZK funkcjonują i korzysta z nich ok. 1/3 mieszkańców. Nie widzę podstawy
prawnej do wprowadzenia uchwałą rabatu, który Pan proponuje. Do faktury papierowej nie jest doliczana
żadna dodatkowa opłata związana z wysyłką pocztową.  

3. W związku z pilną potrzebą budowy szkoły w Niemczu wnioskuję, aby rozważyć wykonanie jej z ele-
mentów prefabrykowanych. W Polsce, także w Bydgoszczy, mamy producentów prefabrykatów
przygotowywanych w hali na wymiar. 
Odpowiedź: Informuję, że dokumentacja projektowa budowy Szkoły Podstawowej w Niemczu jest obecnie
na takim etapie, że nie widzę możliwości zmiany technologii jej wykonania. Zostały dobrane materiały, z
których szkoła ma być zbudowana, a tym samym przyjęto pewne parametry na podstawie, których są
opracowywane projekty techniczne branżowe w tym między innymi projekt branży konstrukcyjnej,
sanitarnej oraz elektrycznej. Wprowadzanie zmian na tym etapie raczej wydłuży, a nie przyśpieszy budowę
szkoły.

4. Czy urząd gminy odzyskał wreszcie ok. pół miliona VAT, po zakupie budynku na siedzibę Urzędu Gminy
Osielsko? Czy te pół miliona już sobie odpuściliśmy? Pytam o to kolejny raz. Tym razem formalnie w for-
mie wniosku.
Odpowiedź: Informuję, że w celu wyjaśnienia kwestii podatku VAT od powyższej transakcji Urząd Gminy
wystąpił do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnych: 

~ Czy sprzedający przy transakcji sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Osielsko przy ul.
Jana Pawła II miał prawo zastosować stawkę podatku w wysokości 23%, czy też sprzedaż powinna zostać
zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy VAT oraz, czy Sprzedający w związku 
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z opisaną sytuacją zobligowany jest do wystawienia faktury korygującej do faktury VAT, która to
skorygowałaby zastosowaną stawkę podatku VAT oraz zawierałaby stawkę zw. (zwolniona z VAT). 

Odpowiedź: KIS wydał postanowienie z dnia 23 kwietnia 2021r. o odmowie wszczęcia postępowania
wskazując, że z wnioskiem o wydanie interpretacji nie może wystąpić osoba, na której sytuację
ekonomiczną, czy faktyczną mogłaby oddziaływać sytuacja podatnika.

- Czy Gmina Osielsko w powyższej sytuacji ma prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na
fakturze? 

Odpowiedź: W odpowiedzi KIS w dniu 19 sierpnia 2021r. wskazał, że Gmina nie będzie uprawniona do
odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości. W toku dalszych działań
wystosowano zapytanie do biura prawnego Urzędu Gminy w przedmiocie możliwości wyegzekwowania
kwoty zapłaconego podatku VAT na gruncie prawa cywilnego. Wydana została opinia prawna, która
wskazuje, że na gruncie prawa cywilnego umowa jest nieważna w zakresie obejmującym wymieniony
podatek jako składnik ceny, zaś ta część ceny którą uiszczono tytułem podatku ma charakter świadczenia
nienależnego i podlega zwrotowi. Takie stanowisko jest ugruntowane w orzecznictwie sądów, miedzy
innymi zostało wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27.02.2004r. sygn. V CK 293/03, wyroku Sądu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 04.06.2019r. syg. Akt V ACa30/19 i SA w Białymstoku z dnia 21.09.2018r.
syg. Akt AGa 122/18). Do Sprzedającego nieruchomość skierowano wezwanie do zwrotu uzyskanego od
Gminy Osielsko nienależnego świadczenia. W odpowiedzi Sprzedający wskazał, że kwota 2.950.000,00 zł
stanowić miała kwotę netto, czyli cenę kupna nie uwzględniającą podatku VAT. Sprawa została przekazana
do biura obsługi prawnej Urzędu Gminy w celu wyegzekwowania należnej kwoty.

5. Jak przebiegają prace adaptacyjne w tym budynku. Mieliśmy z niego korzystać już wiosną ubiegłego
roku?

Odpowiedź: Plan inwestycyjny nigdy nie zakładał korzystania z obiektu wiosną 2021 r., chociażby ze
względu na formalności jakich trzeba było dopełnić w celu uzyskania decyzji pozwolenia na prowadzenie
robót budowlanych. W dniu 04.03.2022 r. otrzymaliśmy pozwolenie na rozbudowę, przebudowę i zmianę
sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego na budynek
administracyjny Urzędu Gminy z remizą OSP. W dniu dzisiejszym projektant przekazał kompletną
dokumentację projektową. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony na początku II kwartału,
zgodnie z planem postępowań przetargowych. Przypomnę, że obiekt został zakupiony z końcem grudnia
2020 r. Uruchomienie obiektu w ciągu pół roku, dla którego trzeba opracować dokumentację projektową,
uzyskać decyzję pozwolenia na budowę oraz wykonać prace budowlane, mając jednocześnie na uwadze
zakres prac, nie jest po prostu możliwe.



Radny Maciej Landowski wnioskował o: 

    1. przekazanie całego magazynu po byłym Pikselu na rzecz OSP Osielsko.
Sytuacja obecna kryzysowa pokazała nam, jak potrzebny jest taki magazyn
do chociażby zbiórki darów na rzecz Ukrainy.

Odpowiedź:  Informuję, że nie ma możliwości przekazania całego magazynu
na rzecz OSP Osielsko z uwagi na zaplanowane archiwum, które jest
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy oraz jednostek
organizacyjnych.
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Maciej Landowski

Robert Wolf

Radny Robert Wolf wnioskował o: 

    1. zobowiązanie Wójta/Urzędu Gminy - do wystosowania pisma do odpo-
wiednich organów i instytucji państwowych( Samorząd wojewódzki
/powiatowy), w celu uzyskania pisemnych deklaracji/informacji o terminie
rozpoczęcia przetargów/startu remontu - przebudowy ulicy Jastrzębiej w Żo-
ędowie. Budowa jest odraczana z roku na rok. Jest coraz więcej dzieci cho-
dzących wzdłuż tej ulicy do szkoły (…).

Odpowiedź:  Informuję, że aktualnie są w toku uzgodnienia branżowe. Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zaplanował postępowanie przetargowe w
planie zamówień publicznych na 2022 rok w poz. 1.1.30 w IV kwartale. 

2. udostępnienie na stronie internetowej gminy koncepcji remontu ul. Polnej w Żołędowie wraz z po-
daniem orientacyjnych terminów prac - do wglądu dla mieszkańców (…)

Odpowiedź: Projekt ul. Polnej był poddany konsultacjom na stronie www.osielsko.pl w październiku 2017 r.
W trakcie wydawania decyzji właściciele działek, z których pozyskiwano teren pod poszerzania pasa
drogowego byli o tym fakcie powiadamiani. Po wydaniu decyzji nastąpiło wkopanie nowych kamieni
granicznych, stąd można sądzić, że właściciele działek przyległych posiadają wiedzę dokąd sięga ich
posesja po zmianie granic. Oczywiście nie ma problemu, aby po uzyskaniu aktualizacji dokumentacji od
projektanta, zamieścić plan sytuacyjny na stronie gminy. Aktualizacja dotyczy nowych zjazdów, uzgodnień
przebudowy sieci podziemnych oraz na uzupełnieniu projektu o kanał technologiczny telekomunikacyjny.
Całość dokumentacji będzie publicznie dostępna po ogłoszeniu przetargu w połowie kwietnia.

http://www.osielsko.pl/
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3. Wniosek o wyrównanie ulicy Aleja Dębowa w Żołędowie.

Odpowiedź:  Zarząd Dróg Gminnych informuje, że równanie ul. Aleja Dębowa w miejscowości Żołędowo
zostanie przeprowadzone do końca marca 2022 r. 

Radny Daniel Kossakowski wnioskował o: 

    1. zamontowanie przy ścieżce pieszo – rowerowej na ul. Jagodowej w Maksy-
milianowie kilku śmietników oraz ławek. Na całej trasie nie ma ani jednego
śmietnika czy ławki.

Odpowiedź:  Zarząd Dróg Gminnych informuje, że względu na ograniczona
ilość miejsca w pasie drogowym ławki wzdłuż ul. Jagodowej nie zostały
przewidziane natomiast kosze uliczne zostaną zamówione i ustawione w dru-
gim kwartale 2022 r. Ponadto w bieżącym roku UG Osielsko planuje
wykonanie w okolicy ul. Okrężnej stacji rowerowej. 

Daniel Kossakowski

2. przy skrzyżowaniu ul. Jagodowej i Ptasiej na przejściu dla pieszych zniszczono plastikowy słupek
przeszkodowy. Wnioskuję o zamontowanie nowego.

Odpowiedź: Zarząd Dróg Gminnych informuje, że słupek U - 5b zostanie wymieniony niezwłocznie po
otrzymaniu go od dostawcy oznakowania.

3. wnioskuję o wyrównanie drogi na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Stolarskiej w Maksymilianowie.

Odpowiedź:  Zarząd Dróg Gminnych informuje, że o wyrównanie drogi na skrzyżowaniu ul. Dworcowej
oraz Stolarskiej należy zwrócić się do zarządcy terenu po którym przebiega droga - PKP lub Lasy
Państwowe.

4. na ulicy Topolowej (droga i ścieżka rowerowa) na wysokości boiska szkolnego zalegają liście i śmieci,
nawiane podczas ostatnich wichur. Zalegające liście na ścieżce rowerowej stwarzają niebezpieczeństwo
przede wszystkim dla rowerzystów.

Odpowiedź:  Zarząd Dróg Gminnych informuje, że prace porządkowe na ul. Topolowej w Maksy-
milianowie zostaną przeprowadzone po zakończeniu okresu zimowego.
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Radny Janusz Jedliński wnioskował o: 

    1. wymianę latarni zbiegu ulic. Bałtyckiej i Fregaty w Osielsku. Jest
wgnieciona i stwarza niebezpieczeństwo.

Odpowiedź:  Informuję, że przedmiotowa latarnia zostanie wymieniona.
Czekam na podpisanie umowy przez Wykonawcę.

    2. wzdłuż ulicy Jana Pawła II uprzątnąć zwały ziemi i gruzu po wykonanej
inwestycji.

Odpowiedź:  Informuję, że Wykonawca ma czas na uprzątnięcie terenu do
31.03.2022 r. Janusz Jedliński

3. Uprzątnąć ścieżką rowerową wzdłuż toru łuczniczego, zalega bardzo dużo liści.

Odpowiedź:  Zarząd Dróg Gminnych informuje, że prace porządkowe na ścieżce rowerowej wzdłuż toru
łuczniczego zostaną przeprowadzone w pierwszej połowie kwietnia br.

Radna Iwona Ratuszna wnioskowała o: 

    1. wyrównanie drogi przez las do Bożenkowa II. Wielokrotnie składałam
wniosek do zakładu komunalnego, ale jakoś bez efektu.

Odpowiedź:  Zarząd Dróg Gminnych informuje, że droga została wyrównana
15 marca 2022 r.

    2. wyrównać ulicę do firmy Polcor.

Odpowiedź:   Zarząd Dróg Gminnych informuje, że naprawa drogi zostanie
wykonana po zakończeniu okresu zimowego przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych. ZDG zwraca uwagę, że ul. Zagajnikowa na chwilę obecną
obsługuje wyłącznie firmę POLKOR i została zniszczona przez pojazdy
dostarczające oraz odbierające materiały z w/w firmy.

Iwona Ratuszna
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Radny Paweł Kamiński wnioskował o: 

    1. zrewidowanie skuteczności bądź utworzenie procedury przyjmowania zg-
łoszeń problemów od mieszkańców do Urzędu Gminy. Mieszkańcy wskazują
gdzie i kiedy zdarzają się sytuacje i na wysyłane maile nie otrzymują odpo-
wiedzi, a wykonywane telefony nie przynoszą rezultatu. Dochodzi do sytuacji,
że mieszkańcy proszą radnego aby pilotował sprawę, gdyż bez takiego ruchu
jest problem z wyegzekwowaniem odpowiedzi. Proszę o wdrożenie roz-
wiązania które usprawni to bezpośrednią komunikację z mieszkańcami.

Odpowiedź:  Informuję, że zapytania, czy zgłoszenia przysyłane do Urzędu
Gminy Osielsko w formie elektronicznej są drukowane i rejestrowane. Bieg
sprawie jest nadawany adekwatnie  do przedmiotu zgłoszenia. Jeżeli np. są to
zapytania w zakresie dostępu do informacji publicznej, odpowiedzi są
udzielane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Paweł Kamiński

Zgłoszenia dotyczące uciążliwości środowiskowych, np. nielegalne składowanie odpadów, wylewanie
nieczystości ciekłych, dym z komina, hałas wymagają kontroli w terenie. Z przeprowadzonych kontroli
spisywane są protokoły oraz sporządzana jest dokumentacja fotograficzna. Odpowiedzi do
wnioskodawców przesyłane są w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną, jeśli wnioskodawca podał
swój adres do korespondencji. Niekiedy, pomimo otrzymanej odpowiedzi, pytający polemizuje z jej treścią
nie wskazując zasadniczo żadnych nowych okoliczności. Pragnę zauważyć, że problem może leżeć także
po stronie odbiorcy odpowiedzi tj. jego ustawień Spam, do którego odpowiedź „wpada” i takie sytuacje się
zdarzały, co zostało wyjaśnione w kontaktach telefonicznych. Proszę o podanie konkretnego przypadku w
celu jego sprawdzenia. Polecę pracownikom dołożenie najwyższej staranności we wnioskowanym
zakresie. 

Krystyna Lachowska

Radna Krystyna Lachowska wnioskowała o: 

    1. Wnioskuję o ustawienie koszy do śmieci na ul. Smukalskiej na nowo wy-
budowanym chodniku - chociażby trzech koszy.

Odpowiedź: Zarząd Dróg Gminnych informuje, że kosze zostaną zamówione 
i ustawione w drugim kwartale 2022 r. Prośba o podanie ilości koszy oraz
wskazanie miejsc gdzie występuje potrzeba ich ustawienia.

    2. Wnioskuje o wyrównanie dróg gruntowych nie utwardzonych w Niem-
czu.

Odpowiedź:  Zarząd Dróg Gminnych informuje, że jest w trakcie równania
dróg gruntowych na terenie sołectwa Niemcz. Planowany termin zakończenia
robót - koniec marca 2022 r.
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Radna Beata Polasik wnioskowała o: 

    1. przegląd i uprzątnięcie z piasku i liści wszystkich ścieżek rowerowych na
terenie gminy Osielsko.

Odpowiedź: Zarząd Dróg Gminnych informuje, że przegląd oraz prace
porządkowe na ścieżkach rowerowych rozpoczną się od 28 marca br.

Beata Polasik

Konrad Cichański

Radny Konrad Cichański wnioskował o: 

    1. naprawę chodnika przy ul. Centralnej 1 w Osielsku.

Odpowiedź: Informuję, że skierowano stosowne pismo do Powiatu.

Radny Maciej Landowski interpelował o: 

    1.  zakupu sprzęt do ratownictwa technicznego dla OSP Osielsko

Odpowiedź:  Odpowiadając na  złożoną interpelację nr wch. BRG.0003.6.2022 z
dnia 21.03. 2022 r. dotyczącą wygospodarowania środków finansowych na
zakup sprzętu ratownictwa technicznego uprzejmie informuję, że dofinanso-
wanie Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko odbywa się w uzgodnieniu z Pre-
zesem OSP. W dniu 06.09.2021 r. Prezes złożył wniosek o dofinansowanie
jednostki OSP na 2022 rok . Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, a biorąc
pod uwagę fakt, że jednostka do 2024 roku zamierza osiągnąć pełną zdolność
do realizacji czynności ratowniczych wnioskowana kwota w dziale zakup
materiałów i wyposażenia została zwiększona, a doposażenie jest sukcesywnie
realizowanie. W pierwszym kwartale zakupiono agregat prądotwórczy i za-
mówiono dwa aparaty oddechowe. 

Maciej Landowski
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Zgłoszenia dotyczące uciążliwości środowiskowych, np. nielegalne składowanie odpadów, wylewanie
nieczystości ciekłych, dym z komina, hałas wymagają kontroli w terenie. Z przeprowadzonych kontroli
spisywane są protokoły oraz sporządzana jest dokumentacja fotograficzna. Odpowiedzi do
wnioskodawców przesyłane są w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną, jeśli wnioskodawca podał
swój adres do korespondencji. Niekiedy, pomimo otrzymanej odpowiedzi, pytający polemizuje z jej treścią
nie wskazując zasadniczo żadnych nowych okoliczności. Pragnę zauważyć, że problem może leżeć także
po stronie odbiorcy odpowiedzi tj. jego ustawień Spam, do którego odpowiedź „wpada” i takie sytuacje się
zdarzały, co zostało wyjaśnione w kontaktach telefonicznych. Proszę o podanie konkretnego przypadku w
celu jego sprawdzenia. Polecę pracownikom dołożenie najwyższej staranności we wnioskowanym
zakresie.

Radny Przemysław Ziętara interpelował o: 

    1.  w sprawie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu przy ulicy Kwiatowej w Osielsku.

Odpowiedź:  W odpowiedzi na interpelację Radnego Gminy Osielsko
Przemysława Ziętary informuję, że zgodnie z art. 17 pkt 4 Ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2022.503 t.j. z dnia 2022.03.02) wójt, burmistrz, prezydent miasta
sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski, o których mowa w
pkt 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zainicjowane przeze
mnie konsultacje dotyczące planu z członkami Rady Gminy Osielsko miały
charakter nieformalny, niewynikający wprost z procedury planistycznej. Przemysław Ziętara

Celem mojego działania było wypracownie założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu przy ulicy Kwiatowej w Osielsku. W toku prac z udziałem radnych zostały
opracowane 2 warianty planu, z którego jeden został w znacznej mierze zaakceptowany przez właściciela
terenu objętego planem. Jednak w toku dalszych działań podejmowanych przez niektórych radnych
zostały ustalone założenia do planu uwzględniające wyłącznie postulaty innych osób składających
wnioski do planu, w większości nie będących właścicielami terenu objętego planem. Wcześniej
wypracowane parametry nie uzyskały akceptacji, a przyjęte nowe wskaźniki dotyczące zabudowy w ża-
dnej mierze nie uwzględniały postulatów wniesionych wnoszonych przez właściciela terenu. Te ostatnie
działania i złożone propozycje budziły moje uzasadnione wątpliwości prawne i etyczne wykazane pismem
właściciela terenu z dnia 10 stycznia 2021 r. skierowanym do mnie i do Radnych Gminy Osielsko. W związ-
ku z powyższym podjąłem decyzję o realizacji prac projektowych w oparciu o ustalenia kompromisowe
wcześniej zaakceptowane przez większość radnych. 



www.osielsko.plPRZEGLĄD MIESIĄCA  |   10

Odpowiedzi na wnioski 
i interpelacje radnych

RADA GMINY OSIELSKO

2. Dot. w sprawie obustronnej budowy chodników wzdłuż ul. Porzeczkowej i Poziomkowej w Osielsku  

Odpowiedź:  W odpowiedzi na interpelację radnego Przemysława Ziętary w sprawie obustronnej budowy
chodników wzdłuż ul. Porzeczkowej i Poziomkowej w Osielsku  przesłaną pismem BRG.0003.4.2022 z dnia
07 marca 2022 . (data wpływu: 08.03.2022 r.) informuję, iż powyższy wniosek będzie analizowany podczas
prac nad konstruowaniem budżetu Gminy Osielsko na rok 2023. 
              W związku z faktem, że powyższe ulice zostały już zaprojektowane i wybudowane, nadane im
zostały odpowiednie spadki poprzeczne, które kierunkują m.in. spływ wody deszczowej. Pas drogowy jest
dość wąski, żeby zaprojektować chodniki z obu stron i dodatkowo rowy/muldy odwadniające. Należy
nadmienić, iż konieczne będzie zastosowanie specustawy drogowej tzw. ZRID, celem pozyskania terenu
pod budowę chodnika we wskazanych powyżej ulicach. 
              Odnośnie wniosku objęcia tych ulic strefą zamieszkania, informuję, że kwestia ta będzie
analizowana na posiedzeniu zespołu ds. oceny wniosków w sprawie zmian organizacji ruchu na drogach
gminnych.  O decyzji w/w zespołu zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem. 

Radny Janusz Jedliński interpelował o: 

    1.  w sprawie przedłużającego się czasu wykonania MPZP przy ulicy
Kwiatowej w Osielsku.

Odpowiedź: Informuję, że projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu przy ulicy Kwiatowej w Osielsku, gmina Osielsko
jest procedowany na podstawie art. 17 ustawy 
 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Obecnie, na postawie art. 17 pkt. 6 projekt planu został wysłany do
zaopiniowania i uzgodnienia do 27 instytucji. Przewiduje się, że czynności te
zajmą ok. 4 - 6 tygodni. . Kolejno zostaną wprowadzone ewentualne zmiany
wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień a następnie wójt Janusz Jedliński

gminy ogłosi o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem
wyłożenia i wyłoży ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, także
przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, na okres co
najmniej 21 dni oraz zorganizuje w tym czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną nad przyjętymi w
projekcie planu rozwiązaniami. W ogłoszeniu wyznaczy termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu
planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu. Kolejną czynnością
będzie rozpatrzenie wniesionych uwag, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich
składania. Następnym etapem będzie wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu miejscowego
wynikających z rozpatrzenia uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponowione będą uzgodnienia i
wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. Po dokonaniu powyższych czynności wójt gminy
przedstawi radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag.



Wzmocnione zostały linie autobusowe 93, 94 i 95. Dla linii 93 i 95
wprowadzono dwa dodatkowe kursy, na linii 94 jeden dodatkowy, a na
linii 98 wydłużono jeden z kursów do Bożenkowa. Na tej linii dodatkowo
zostanie uruchomiony nowy przystanek Żołędo-wo/Klonowa. Nowością
jest przejazd wszystkich kursów linii 94 przez Maksymilianowo.

Zmiany w rozkładzie są ograniczone ze względu na braki w taborach
autobusowych, które do dyspozycji ma Miasto Bydgoszcz.
Uargumentowane jest to w piśmie od ZDMiKP, które możecie
przeczytać na naszej stronie internetowej. Jak pisze ZDMiKP „z uwagi
na ograniczone możliwości taborowe obecnie nie jest możliwe dyspo-
nowanie do ruchu  autobusów przegubowych w miejsce krótkich, nie
jest też możliwe uruchomienie dodatkowych kursów w pełnym
proponowanym przez Państwa zakresie”. 

Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej każdego
dnia z linii podmiejskich korzysta prawie 8 tys. osób.
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Zmiany
w rozkładach jazdy

Uwagi mieszkańców zostały wysłuchane. Od piątku 1 kwiet-
nia  obowiązują nowe rozkłady jazdy dla autobusów MZK
93, 94, 95 i 98 przejeżdżających przez miejscowości naszej
gminy.

INWESTYCJE

Linia 93:
Przebieg: Dworzec Leśne –

Osielsko – Niwy (Wilcze)
27 kursów w dni powszednie

(w tym 12 do Wilcza), 
10 w soboty (w tym 5 do
Wilcza), 10 w niedzielę 

i święta (w tym 4 do Wilcza)
 

Linia 94:
Przebieg: Dworzec Leśne –

Niemcz – Jagodowo –
Maksymilianowo – Żołędowo

(Nekla)
27 kursów w dni powszednie

(w tym 10 do Nekli), 
10 w soboty (w tym 5 do

Nekli), 9 w niedzielę i święta
(w tym 9 do Nekli)

 
Linia 95:

Przebieg: Tatrzańskie –
Jarużyn – Strzelce Górne –
Aleksandrowo – Strzelce
Górne – Strzelce Dolne –

Tatrzańskie
12 kursów w dni powszednie,
5 w soboty, niedziele i święta

 
Linia 98:

Przebieg: Przylesie –
Czarnówczyn – Osielsko –

Żołędowo – Maksymilianowo
– Bożenkowo –

Maksymilianowo – Żołędowo
– Osielsko – Czarnówczyn –

Przylesie
11 kursów w dni powszednie

(w tym 4 skrócone 
do przystanku

Maksymilianowo/Świetlica), 
3 w soboty, niedzielę i święta

 



W projekcie przebudowy skrzyżowania ul. Wierzbowej i Świerkowej
zgłoszono aż cztery uwagi. Największy sprzeciw wzbudziło
wybudowanie tam ronda. Po licznych prośbach Urząd Gminy
zdecydował o zaniechaniu budowy ronda i zamiast tego projekt będzie
zmieniony i kontynuowany jako budowa skrzyżowania wyniesionego
wraz z odwodnieniem. Wkrótce po opracowaniu planu zagospo-
darowania terenu mieszkańcy ponownie będą mogli się wypowiedzieć
w sprawie inwestycji. Do projektu budowy ul. Malowniczej w Maksy-
milianowie zgłoszono trzy uwagi. Do projektu ul. Mazurskiej w Niwach
zgłoszono dwie uwagi. Odpowiedzi Urzędu Gminy na uwagi
mieszkańców dostępne są na stronie www.osielsko.pl w zakładce
Drogi/Gminne/Konsultacje projektów dróg. Nie zgłoszono żadnych
uwag do projektów budowy ul. Wita Stwosza w Niemczu, ul. Księ-
życowej w Osielsku i ul. Koźlakowej w Niemczu.

Mieszkańcy mogą składać uwagi do kolejnych projektów. Do 6 kwietnia
w sprawie budowy punktu przesiadkowego w Osielsku, a do 8 kwietnia
w potrwają konsultacje w sprawie ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku.
Uwagi można składać za pośrednictwem e-maila drogi@osielsko.pl.
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Wyniki
konsultacji społecznych

Dostępne są już odpowiedzi do uwag składanych do
inwestycji prowadzonych na terenie gminy. Informo-
waliśmy o konsultacjach w poprzednim numerze Przeglądu
Miesiąca. 

INWESTYCJE

W marcu prowadzone były
także prace w Niemczu.

Układano masę mineralno-
bitumiczna wzdłuż ul.

Mikołaja Kopernika.
 

Harmonogram robót ulegał
kilkukrotnie zmianie ze

względu na temperatury 
i trudności z dostawą
związane z konfliktem
zbrojnym w Ukrainie.

 
Śledźcie naszą stronę
internetową i media

społecznościowe
poinformujemy, kiedy

zakończą się prace 
w Niemczu.

 
Prace drogowe trwały

również na ul. Tapicerskiej
w Osielsku. Remontowano

nawierzchnię asfaltową.
 

Trwa ostatni etap prac przy
ulicy Olimpijczyków i Marco
Polo. Małymi krokami prace

dobiegają do końca przy
Topolowej i Jana Pawła II.

 
1 marca przekazano teren
pod budowę ulicy Długiej.

 

http://www.osielsko.pl/
mailto:drogi@osielsko.pl


Rozpoczyna się budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ulicy
Wierzbowej w Osielsku. Naszym piłkarzom przybędą dwie szatnie z ła-
zienkami, szatnia trenerska, pomieszczenie gospodarcze i składzik. Za
całą inwestycję zapłacimy 810 939 złotych, realizować ją będzie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hepamos Sp. z o.o. z Opatkowic.
Długo wyczekiwana inwestycja zwiększy komfort korzystania z boiska
treningowego w Osielsku. Prace mają się zakończyć w połowie czerwca
br.

Gmina Osielsko otrzyma dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł w ra-
mach programu Cyfrowa Gmina. Środki przeznaczone zostaną na
Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz
zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Zaplanowano w ramach zadania:
Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup systemu
sprzętowo programowego do wykonywania zadań BACKUP,
rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS),
szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi
zakupionego sprzętu i oprogramowania.
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Ruszają zakontraktowane
inwestycje

Już niedługo ku uciesze wszystkich sportowców a w szcze-
gólności piłkarzy przy boisku w Osielsku powstanie wycze-
kiwany kompleks szatni sportowych. 

INWESTYCJE

Gmina Osielsko podpisała
umowę na otrzymanie

dofinansowania w ramach
realizacji projektu pn.

„Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym – Granty PPGR”.

 
Obecnie Gmina oczekuje na

weryfikację oraz na
podpisanie umowy przez

Operatora konkursu.
Zgodnie z regulaminem

w ciągu 40 dni roboczych
ma nastąpić wypłata

środków przeznaczonych na
realizację projektu.

Otrzymanie dofinansowania
pozwoli na rozpoczęcie

procedury przetargowej na
zakup sprzętu

komputerowego.
 

Mając na uwadze
zainteresowanie osób, które
złożyły oświadczenia będące
podstawą do złożenia przez

Gminę wniosku,
informujemy, że kontakt

z indywidualnymi osobami,
które złożyły poprawne

oświadczenia wraz
z koniecznymi
dokumentami

potwierdzającymi pracę
przodka w PGR, nastąpi po

otrzymaniu środków
finansowych na realizację

grantu.



W ofercie są dwie usługi. Proponujemy demontaż, zapakowanie, trans-
port i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub samo zapa-
kowanie azbestowego pokrycia dachowego wraz z transportem i zli-
kwidowaniem. Urząd Gminy pokryje 100% kosztów wykonania usługi.
Nowe pokrycia dachowe nie wchodzą w zakres dofinansowania. Wła-
ściciel musi załatwić to we własnym zakresie i na własny koszt. Wnioski
na usunięcie azbestu z dachów mogą składać również członkowie ROD.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami można składać
osobiście w Urzędzie Gminy Osielsko, wysłać pocztą lub przez platfor-
mę ePUAP.

Gdzie dostępne są wnioski?

Dostępne są na naszej stronie internetowej www.osielsko.pl w Poradni-
ku interesanta w zakładce wnioski do pobrania lub w siedzibie Urzędu
Gminy.
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Usunięcie azbestu
z pokrywy dachowej

Przypominamy, że do 29 lipca możecie składać wnioski na
dofinansowanie usługi usunięcia azbestu. Wyroby azbesto-
we są szkodliwe dla zdrowia. W 1997 roku wprowadzono
ustawę zakazująca stosowania wyrobów azbestowych.

OCHRONA �RODOWISKA

Polska jest pierwszym
 i jedynym krajem w Unii

Europejskiej, która podjęła
wyzwanie wycofania 

z użytkowania wyrobów
zawierających azbest. Od

2009 r. realizujemy Program
Oczyszczania Kraju 

z Azbestu we współpracy 
z wieloma ministerstwami 

i instytucjami.
 

Program Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032

zakłada usunięcie i
unieszkodliwienie wyrobów

zawierających azbest,
minimalizację negatywnych

skutków zdrowotnych
spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju 

i likwidację szkodliwego
oddziaływania azbestu na

środowisko.
 

– źródło Ministerstwo
Rozwoju i Technologii.

 



Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele budynków mieszkalnych,
niemieszkalnych lub zarządcy obiektów mieszkalnych, w których znaj-
duje się źródło ciepła. Do końca czerwca deklarację muszą złożyć te
osoby, które uruchomiły źródło ciepła przed 1 lipca 2021 roku. Natomiast
w przypadku nowych źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały włą-
czone po 1 lipca 2021 roku czas na złożenie deklaracji to 14 dni, licząc od
dnia, w którym piec zaczął pracować.

Jak złożyć deklarację?

Można ją złożyć tradycyjnie w formie papierowej. Wypełnioną deklara-
cję przynieść i zostawić w Urzędzie Gminy. Szybszym sposobem jest
złożenie deklaracji przez Internet drogą elektroniczną za pomocą pro-
filu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie
internetowej www.zone.gunb.gov.pl.

Co to jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)?

To wykaz, w którym znajdują się kompleksowe informacje, dotyczące
źródeł ogrzewania budynków.
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Złóż deklarację
o źródle ogrzewania

Przypominamy, o konieczności złożenia deklaracji dotyczą-
cej źródeł ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (CEEB). Termin składania oświad-
czeń mija 30 czerwca.

OCHRONA �RODOWISKA

Na stronie internetowej
www. gunb.gov.pl
znajdziecie wiele

pomocnych materiałów
i filmów instruktażowych,

wzory formularzy,
a także najczęściej zadawane

pytania.
 

Wystarczy, że odnajdziecie
na stronie taką ikonę 

(należy zjechać nieco niżej
po wejściu na stronę).

Po kliknięciu zostaniemy
przekierowani na stronę, 

z informacjami, materiałami
wideo i wnioskami.

Celem stworzenia CEEB
jest dążenie do poprawy

jakości powietrza, walka ze
szkodliwym smogiem

i pomoc w wymianie starych
nieefektywnych pieców

węglowych, tzw.
kopciuchów.

 
 Projekt polega na

wdrożeniu systemu
informatycznego, który

będzie zbierał i udostępniał
dane o budynkach.

http://www.zone.gunb.gov.pl/


W odsłonięciu uczestniczyli Wójt Gminy Osielsko Wojciech Sypniewski,
Zastępca Wójta Krzysztof Lewandowski, rodzina, przedstawiciele Rady
Sołeckiej, Rady Gminy i Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji w Osiel-
sku, a także przyjaciele z ukochanego klubu Dęby Osielsko. Wstęgę
przecięli Wójt i żona Jana Harmozy – Ewa.

Znany ze swojej działalności społecznej Jan Harmoza był zawsze chętny
do pomocy i działania zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży. Jego
działalność społeczna nie zamykała się tylko na lokalnej społeczności.
Działał również na szczeblu regionalnym, a nawet i krajowym. Nie był
obojętny na człowieka, był zaangażowany w różne społeczne sprawy.
Dokonał wiele dla Gminy Osielsko. Czasami realizował rzecz, które
wydawały się niemożliwe do zrealizowania.

Wspominany przez wszystkich jako człowiek uśmiechnięty i skory nieść
pomoc. Choć nie ma Go już z nami, pozostanie na zawsze w pamięci
wszystkich.
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Tablica upamiętniająca
Jana Harmozę

W pierwszą rocznicę śmierci Jana Harmozy, czyli 15 marca
2022 roku odsłonięto tablicę ku jego pamięci. Stanęła przy
boisku baseballowym Dębów Osielsko. Jan Harmoza był
Honorowym Prezesem klubu.

GMINA  OSIELSKO

„Serdecznie dziękujemy
władzom gminy, sportu,

Sołectwu, rodzinie, sąsiadom,
przyjaciołom za

uczestnictwo w uroczystym
dniu odsłonięcia tablicy

pamiątkowej Jana – mego
męża, ojca Mikołaja w jego
pierwszą rocznicę śmierci.

Jesteśmy dumni, że mój mąż
i ojciec mojego syna został

upamiętniony. W jego
imieniu mogę powiedzieć, że
za swoje zaangażowanie na
rzecz gminy i sportu zasłużył
sobie na takie wyróżnienie.
Nigdy nikomu nie odmówił

pomocy, dobrej rady. Zawsze
wszystko było na tak. Jeszcze
raz dziękuję za jego pamięć”.

 
– Ewa Harmoza

„Nie mamy innej możliwości
jak tylko to, żeby zachować
Jana na długie, długie lata 
w pamięci i ta tablica niech
będzie tą właśnie pamiątką

po Janie”.
 

– Wojciech Sypniewski 
Wójt Gminy Osielsko 



Pan Krzysztof jest związany z drużyną od 2006 roku, kiedy klub istniał
jeszcze pod nazwą Parafialno-Ludowy Klub Sportowy Victoria Niemcz.
W 2020 roku zmienił nazwę na Victoria Niemcz Osielsko po połączeniu
się z GLKS Osielsko. Prezes umożliwił wszystkim zawodnikom kon-
tynuację szkolenia sportowego i dołączenie do zespołu. Skupił swoje
działania na szkoleniu mieszkańców gminy i prowadzeniu zajęć wśród
dzieci odnośnie rozwoju motoryki, integracji społecznej i walki z uzależ-
nieniami. Angażuje klub w wiele projektów społecznych jak np. w akcję
„Stop zwolnieniom z WF-u” oraz „Wyloguj się do życia i zaloguj na
boisku”. Działalność Pana Konka została doceniona, gdy klub otrzymał
nagrodę Starosty Bydgoskiego za najlepszy wolontariat w 2013 roku.

Do zasług Prezesa Konka należy również ciągły rozwój. Obecnie klub
ma drużyny w każdym przedziale wiekowym od skrzatów (5-latkowie)
do seniorów i seniorek.
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Prezes Victorii Niemcz
Osielsko doceniony

W piątek 11 marca prezes Klubu Victoria Niemcz Osielsko
Krzysztof Konek został odznaczony brązową odznaką „Za
Zasługi dla Sportu” wydawaną przez Ministra Sportu i Tury-
styki.

GMINA  OSIELSKO

Odznaka „Za zasługi dla
Sportu” przyznawana jest
trenerom i innym osobom

wyróżniającym się
szczególną aktywnością 

i która osiąga wybitne
osiągnięcia w działalności 

w zakresie sportu, w tym za
wysokie wyniki sportowe

wychowanków osoby
proponowanej do

odznaczenia, osiągnięte we
współzawodnictwie 
 w sporcie szkolnym,

akademickim, wojskowym
oraz we współzawodnictwie

krajowym 
i międzynarodowym. 

 
Osobom, które wydają

publikacje z zakresu teorii 
i praktyki sportu, prowadzą
badania naukowe i prace

rozwojowe na rzecz sportu, 
a także osobom

wspierającym sport.



Za czasów prezesury Pana Krzysztofa Konka klub może się pochwalić
pokaźnymi osiągnięciami. Było to, m.in. wygranie Lig Młodzieżowych K-
PZPN w kategoriach Orlik, Żak i Młodzik oraz zajęcie pierwszego
miejsca w Kujawsko-Pomorskiej Halowej Lidze Orlika. W 2018 roku
jeden wychowanek Klubu Victoria Niemcz Osielsko został powołany do
kadry Polski U-13 i został zawodnikiem ekstraklasowego klubu Legia
Warszawa, a w 2020 roku kolejny zawodnik został kapitanem repre-
zentacji Polski w kategorii U-11 w Polish Soccer Skills i piętnaście razy
pod rząd zdobył tytuł króla strzelców w prestiżowych turniejach w całej
Polsce. W 2019 roku klub nawiązał porozumienie o współpracę z Zagłę-
biem Lublin, występującym w Ekstraklasie. Rok 2020 przyniósł zdobycie
drugiego miejsca oraz dwukrotnie trzeciego zawodników kategorii
Orlik w województwie kujawsko-pomorskim w rozgrywkach
Deichamnn, a w zeszłym roku powołano dwóch zawodników z drużyny
orlika na testy do zajmującego czołowe miejsce w tabeli Ekstraklasy
Rakowa Częstochowy.

Imponujące osiągnięcia mówią same za siebie. Widać, że działalność
klubu prowadzonego przez Pana Krzysztofa Konka stanowi znaczący
wkład w usportowienie mieszkańców gminy Osielsko, w szczególności
w piłce nożnej.

Serdecznie gratulujemy tak wspaniałego wyróżnienia. Życzymy
dalszych sukcesów.
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Wśród odznaczonych
odznaką „Za Zasługi dla

Sportu” są m.in. sportowcy
tyczkarka Monika Pyrek,

tenisiści Mariusz
Fyrstenberg, i Jerzy

Janowicz, taternik, wspinacz
i himalaista, zdobywca

ośmiotysięczników Adam
Bielecki oraz dziennikarz

sportowy i attaché prasowy
Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego

 Michał Pol.

Monika Pyrek z odznaką
„Za Zasługi dla Sportu”.

Michał Pol z odznaką 
„Za Zasługi dla Sportu”.



Po niemal ćwierćwieczu pracy Andrzej Siwiec odchodzi z Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Władze lokalne,
pracownicy GOPS-u jego koleżanki i koledzy są mu wdzięczni za
zaangażowanie i oddanie pracy oraz za dzielenie się ogromną wiedzą.
  
– Pamiętam pierwszą naszą rozmowę, przyszedł Andrzej trochę
wystraszony, nie ukrywam prawda, że ja też, bo ja byłem dopiero dwa
lata wójtem wtedy, niecałe nawet. No i zaczęliśmy rozmawiać
właściwie, o co tu chodzi? Andrzej zapewniał mnie, że chciałby
spróbować, że no wie pan, to może wypali, może nie wypali. No ja
mówię: chłopie jak się weźmiesz za to, to musi wypalić. I tak ta
współpraca 24 lata trwała – wspominał Wójt Wojciech Sypniewski.
Współpraca między nimi przebiegała przez cały okres wzorcowo.

Do gratulacji i podziękowań dołączyła Dyrektor GOPS-u Jadwiga
Drzycimska – Chciałam panu bardzo podziękować. Znaliśmy się
niedługo, bo zaledwie 4 lata w porównaniu do wszystkich innych osób,
które miały tę przyjemność dłużej z panem współpracować i dzielić te
przyjemne chwile. Będzie nam tu Pana bardzo brakować. 
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Podziękowanie za pracę
dla Andrzeja Siwca

Andrzej Siwiec w poniedziałek 28 marca z rąk Wójta Gminy
Osielsko Wojciecha Sypniewskiego odebrał podziękowanie
za wieloletnią pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Był jej członkiem przez 24 lata. 
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Wzruszony był także sam
zainteresowany, który

odczytał treść
podziękowania

 
 – Czujemy się zaszczyceni,

że przez wszystkie lata dzielił
się pan z nami swoim

doświadczeniem i wiedzą.
Nie sposób wyrazić

wdzięczność za pana
rzetelną pracę. Gratulujemy

osiągniętych sukcesów.
Życzymy zdrowia i satysfakcji
zarówno w życiu prywatnym,

jak i zawodowym. 
Łatwiej uwierzyć w siebie,

gdy wierzy w nas ktoś drugi.
 



Osoby uciekające przed skutkami krwawej inwazji postanowiły zo-
stawić wszystko za sobą. Przekraczali granicę, nie mając ze sobą nic.
Oczywistym stało się, że będą oni potrzebować nie tylko dachu nad
głową, ale podstawowych rzeczy. Z pomocą przyszli mieszkańcy gminy i
ludzie dobrej woli. Niemal natychmiast OSP Osielsko przejęło
dowodzenie nad kierowaniem zbiórką darów dla uchodźców z Ukrainy.
Mieszkańcy zmobilizowali się i przynosili najpotrzebniejsze rzeczy jak
ubrania, żywność, czy leki. Wolontariusze wszystko to segregowali, aby
usprawnić wydawanie rzeczy. Mieszkańcy przyjęli pod dach ludzi, udo-
stępniali mieszkania, pomagali zorganizować meble. Szkoła w Niemczu
zorganizowała kiermasz, a dochód szedł na pomoc Ukrainie. Szkoły
przyjęły do klas ukraińskie dzieci. Dzięki współpracy grupy „Osielsko
pomaga” i stowarzyszenia LOK „Wataha” w Świetlicy w Niemczu
zorganizowano spotkanie integracyjne dla obywateli z Ukrainy, którzy
przebywają obecnie na terenie naszej gminy, jak i dla rodzin, które
przygarnęły uchodźców pod swój dach. 

Nasze kluby sportowe zaproponowały darmowe treningi, a nawet
zaoferowały miejsce w drużynie, bo jak czytamy na fan page'u Victorii
Niemcz Osielsko „Chociaż tyle możemy zrobić, żebyście poczuli, choć
minimalnie... normalność...”. 
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Mieszkańcy gminy
na pomoc Ukraińcom

Kolejny raz mieszkańcy gminy Osielsko wykazali się ogrom-
nym sercem. Całkowicie zaangażowali się w pomoc na-
szym sąsiadom zza wschodniej granicy, którzy uciekają
przed wojną, szukają schronienia m.in. w Polsce.

GMINA  OSIELSKO

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


Nazwy tytułów na podstronie są napisane w języku polskim i w języku
ukraińskim. Apelujemy do mieszkańców, którzy przyjęli do swoich
domów obywateli z Ukrainy lub mają z nimi kontakt, aby instruowali
naszych gości gdzie znaleźć ważne informacje. Na wspomnianej
podstronie znajdziecie: Pierwsze kroki po przekroczeniu granicy Polski.
Znajdują się tam informacje, jak należy postępować i co najpierw zrobić.
Będąc już w Polsce i mając zakwaterowanie, trzeba złożyć wniosek o
nadanie numeru PESEL, dzięki któremu uchodźca może ubiegać się o
świadczenia zdrowotne, socjalne i rodzinne obowiązujące w Polsce.
PESEL jest również potrzebny do podjęcia legalnej pracy. Aby otrzymać
numer PESEL, należy się uprzednio umówić telefonicznie 52 324 18 81.
Dostępne są także dofinansowania z GOPS-u, formularze są w języku
polskim i w języku ukraińskim. Dzięki porozumieniu Szkół
Podstawowych w Niemczu i w Osielsku dorośli obywatele mogą uczyć
się języka polskiego. Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa da pracę
nauczycielom ukraińskim lub osobom mówiącym w tym języku. 

Osoby, które angażują się w pomoc również znajdą tu informacje, m.in.
o Gminnym Punkcie Zbiórki oraz o zbiórce funduszy, którą Gmina
Osielsko prowadzi z Fundacją Dookoła Świata.
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Informacje dla Ukraińców
i dla osób pomagających

Wychodząc naprzeciw potrzebom i w celu ułatwienia prze-
pływu informacji, na stronie internetowej Urzędu Gminy
Osielsko www.osielsko.pl powstała dedykowana podstrona
„Informacje dla uchodźców”.
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Jak wejść na stronę?
 

Po wpisaniu w wyszukiwarce
www.osielsko.pl zobaczymy

stronę główną. 
 

Klikamy w baner Informacje
dla uchodźców (baner z
herbem gminy i grafiką

solidarni z Ukrainą).
 

Podstrona jest prosta 
w obsłudze. 

W wyszukiwarce wpisujemy
adres www.osielsko.pl.

Następnie po prawej stronie
szukamy takiego baneru. 
Po kliknięciu wyświetlą się

informacje.

http://www.osielsko.pl/


Pomysłodawcą licytacji jest Sołtys Żołędowa Violetta Frelichowska przy
wsparciu Świetlicy w Żołędowie. Na grupie licytacyjnej przede
wszystkim wystawiane są ręcznie robione drewniane figurki aniołów.
Nie są to jednak zwykłe anioły. Ich skrzydła są podpisane przez osoby,
które wspierają akcję. Na aukcję zostały przekazane anioły podpisane
przez Wójta Gminy Osielsko Wojciecha Sypniewskiego i Zastępcę
Wójta Krzysztofa Lewandowskiego. Był to najcenniejszy anioł w ko-
lekcji. Swoje figurki oddali również sołtysi, zespoły Żuki i Butelki
Zwrotne, pracownicy GOPS, czy nasz brązowy medalista Halowych
Mistrzostwa Polski Seniorów tyczkarz Karol Pawlik.

Licytacje odbywają się na facebookowej grupie „Anioł dla Ukrainy”.
Dołączcie do niej, aby brać czynny udział w aukcjach. Oprócz aniołów
licytowane są przedmioty, przetwory, dzieła rąk własnych i cudzych, czy
bonów na różne usługi. Licytacje wkrótce się kończą, ale jeżeli wzrośnie
zainteresowanie, ich termin zostanie przedłużony. Zapraszamy do za-
poznania się z regulaminem i do wystawiania przedmiotów, a wszy-
stko to w szczytnym celu. 
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Licytacje „Anioł
dla Ukrainy”

Piękne anioły, ale nie tylko, można wylicytować na aukcji
„Anioł dla Ukrainy”. Pieniądze z aukcji zasilą konto Polskiej
Akcji Humanitarnej, która dostarcza żywność osobom, które
zostały na wschodzie Ukrainy.
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Anioł podpisany przez
wójtów został już

wylicytowany za kwotę 130 zł. 
 

Wciąż możecie dołączyć do
akcji i wylicytować

przedmioty i pomagać
Możecie też wystawić własne

przedmioty, niekoniecznie
anioły.



Emilka choruje na zespół Retta. Jest to neurologiczne zaburzenie
rozwoju uwarunkowane genetycznie. Nie jest wykrywane od razu.
Dziecko do pewnego momentu rozwija się prawidłowo. Pierwsze
objawy pojawiają się między 6. a 18. miesiącem życia. Choroba
powoduje, że dziecko traci wszystkie umiejętności, których się nauczyło.
Dziewczynka komunikuje się z rodzicami za pomocą oczu, specjalnych
kart i urządzeń. By to było możliwe potrzebna jest rehabilitacja Emilki.
Aby zaznajomić się bardziej z sytuacją dziewczynki, zachęcamy was do
zajrzenia na Facebooka. Jej mama prowadzi grupę Emilka Nachowiak –
Zespół Retta.

Zostań darczyńcą kolejnego Serca Pomocy

Mamy wolne miejsca na w lokalizacjach w pozostałych sołectwach
gminy. Chcesz ufundować kolejne?  Skontaktuj się z Tomaszem
Boguckim Gł. Specjalistą ds. Promocji gminy i informatyki, telefonicznie
52 324 18 84 lub mailowo promocja@osielsko.pl. W za-mian za ten
piękny dar umieścimy na pojemniku tabliczkę, na której znajdą się
informacje o darczyńcy.
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Nakrętki z Serc Pomocy
dla Emilki

Serce Pomocy przy Szkole Podstawowej w Osielsku
opróżnione. Strażacy zabezpieczyli nakrętki i dostarczyli do
Świetlicy w Maksymilianowie, a stamtąd zostaną przekaza-
ne Emilii Nachowiak.
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Nowe Serce Pomocy przy SP
w Maksymilianowie.

Strażacy zapełnili 8 worków
nakrętkami.

Postępy dziewczynki
możecie śledzić na
Facebooku: Emilka

Nachowiak – Zespół Retta.

mailto:promocja@osielsko.pl


– W zeszłym roku taki pomysł padł na Radzie Sołeckiej, abyśmy z Fun-
duszu Sołeckiego pieniążki przeznaczyli na takie serce. Pomysł został
zaakceptowany i tak oto przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie
jest serce – powiedział w rozmowie Daniel Kossakowski, Radny Rady
Gminy Osielsko i Sołtys Maksymilianowa. Inicjatywa spotkała się z po-
zytywnym odzewem wśród mieszkańców sołectwa, którzy przyznali, że
widzieli Serca Pomocy przed szkołą w Osielsku i Gminnym Ośrodkiem
Kultury, które szybko się zapełniają. To w Maksymilianowie, mimo że
stanęło 31 marca, już następnego dnia zaczęło się zapełniać. – Z po-
czątku rozmawialiśmy, żeby gdzieś było takie miejsce trochę publiczne,
dostępne dla mieszkańców. Przy szkole jest jak najbardziej wskazane
takie serce, bo mamy dużo tutaj uczniów, którzy już zbierali nakrętki do
różnych pojemników, a teraz będą mogli zapełniać to serce – stwierdził
Wojciech Kwiatkowski, dyrektor szkoły w Maksymilianowie. Decyzje
odnoście tego, do kogo będą trafiać nakrętki, będą podejmowane na
bieżąco. Być może będzie to kontynuacja pomocy osobom, które szkoła
już wcześniej wsparła.
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Serce Pomocy
w Maksymilianowie

Przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie stanęło Serce
Pomocy. To już trzeci, obok Szkoły Podstawowej w Osielsku
i Gminnego Ośrodka Kultury,  pojemnik na nakrętki. Zakup
serca sfinansowano z Funduszu Sołeckiego.
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Mieszkańcy Maksymilianowa
lubią pomagać i angażują się

w różne akcje. Świetlica
organizowała zbiórkę darów

dla uchodźców z Ukrainy. 
 

Nie jest to pierwsza wspólna
inicjatywa sołectwa i szkoły.
– Razem z Panem Danielem

współpracujemy i między
innymi owocem naszej

współpracy jest wiata dla
rowerów, która jest

umiejscowiona na parkingu
i mam nadzieję, że na sercu

się nasza współpraca nie
skończy i będziemy dalej

tutaj sobie fajnie
funkcjonować, także

chciałbym podziękować –
zakończył Wojciech

Kwiatkowski.
 

Przy tej okazji Radny Daniel
Kossakowski zaprosił

wszystkich na sprzątanie
ziemi. Jest to kolejna

wspólna inicjatywa. – 23
kwietnia mamy drugą edycję

sprzątania ziemi, także
wszystkich państwa

zapraszamy. Nawet tych,
którzy nie są 

z Maksymilianowa
i chcieliby nam tutaj pomóc 

 – dodał Radny Daniel
Kossakowski. 



Miła atmosfera, kawa i słodki poczęstunek były obecne podczas
inauguracji zajęć na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Uczestnicy
wypełnili sale i z uwagą słuchali pierwszych wykładów.  Uniwersytety
Trzeciego Wieku to nie jedyne formy aktywizacji seniorów. Na terenie
gminy działają również Kluby Seniorów, dzięki którym ich członkowie
nie narzekają na brak zajęć.

Klub Seniora to miejsce spotkań osób starszych, które oferuje zajęcia,
warsztaty i wycieczki. Mają na celu integrację tych osób, wspieranie ich
aktywności i zapewnienie towarzystwa w pobliżu miejsca zamieszkania.
Członkowie Klubu Seniorów Niemcz wspólnie celebrowali Dzień Kobiet
i Mężczyzn. Spotkanie muzycznie umiliła Steffi Mal, a czwartkowa grupa
gimnastyki zatańczyła „Czekoladę”. Uczestnicy wybrali się również do
Ogrodu Botanicznego w pobliskim Myślęcinku. Pod okiem prze-
wodnika Jarosława Mikietyńskiego grupa poznała różne gatunki roślin.
Osielscy Seniorzy gościli na prelekcji panią Sylwię Piskulską-Grzesik oraz
panią Darię Bąk z Salonu Optycznego Optometria z Bydgoszczy.
Seniorzy dowiedzieli się m.in. jak radzić sobie w przypadku wad wzroku
i chorób oczu oraz poznali 10 rad jak dbać o wzrok.
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Aktywizacja seniorów
z Gminy Osielsko

Filie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie Osielsko
oficjalnie rozpoczęły rok akademicki. Zajęć dla seniorów nie
brakuje także w Klubach Seniorów. Aktywizacja osób
starszych jest bardzo ważna.
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Znane i lubiane utwory 
 podczas wspólnych

obchodów Dnia Kobiet i
Mężczyzn zaśpiewała Steffi

Mal (z lewej).

Z lewej Przewodnicząca
Klubu Seniora Niemcz
Krystyna Lachowska.

Uczestnicy na prelekcji
„Dobry wzrok u seniora,
wszystko co powinieneś

wiedzieć”. 



W tym roku obchody Dnia Kobiet w Gminie Osielsko rozpoczęliśmy już
w piątek 4 marca dwoma koncertami. W Świetlicy w Bożenkowie
uczestników porwał kultowy i dobrze znany utwór Gdzie ci mężczyźni.
W Żołędowie na Muzycznym Wieczorku Artystycznym Agata Pufal wraz
z Włodzimierzem Heyserem zaprezentowali publiczności Mariannę,
Małgośkę, Dianę i Noc z Renatą. Oprócz muzyki i śpiewu były też tańce i
zagadki, a sądząc po uśmiechach na twarzy przybyłych, wszyscy bawili
się znakomicie.

W sobotę 5 marca w Gminnym Ośrodku Kultury rozbrzmiały utwory
Zbigniewa Wodeckiego, Czesława Niemena i Marka Grechuty w wy-
konaniu Joachima Perlika i pianisty Artura Grudzińskiego.

Dla pań lubiących aktywność Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
przygotował Nocny Aqua Aerobik. Na uczestniczki czekała symboliczna
lampka szampana, kwiatek i drobny upominek. O dobrą atmosferę
zadbał Aquarius. 
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Dzień Kobiet
w Gminie Osielsko

Od koncertów po aktywne obchody Dnia Kobiet. Każda
mieszkanka Gminy Osielsko znalazła coś dla siebie, by
świętować ten wyjątkowy dla niej dzień. Świętowanie
zaczęliśmy już w weekend poprzedzający Dzień Kobiet.

KULTURA

Koncert w Bożenkowie.

Koncert w Gminnym
Ośrodku Kultury.

Nocny Aqua Aerobik.



Dzień Sołtysa ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku osobom
pełniącym funkcję sołtysa. Jest też okazją do zwrócenia uwagi
społeczeństwu na rolę sołtysa na wsiach. Bycie nim to wielki zaszczyt,
ale również ogromna odpowiedzialność. Sołtys to łącznik między
mieszkańcami a władzą gminy. To do niego w pierw-szej kolejności
zgłaszają się mieszkańcy. Gmina Osielsko liczy siedem sołectw Bożen-
kowo, Jarzyn, Maksymilianowo, Niemcz, Niwy-Wilcze, Osielsko i Żołędo-
wo. Przy sołtysach powołane są rady sołeckie, które pomagają im w wy-
konywaniu obowiązków.

Naszym sołtyskom Jolancie Alichniewicz, Danucie Szatkowskiej –
Rzepce, Krystynie Lachowskiej, Violettcie Frelichowskiej i sołtysom
Danielowi Kossakowskiemu, Ireneuszowi Kraszkiewiczowi i Konradowi
Cichańskiemu jeszcze raz życzymy sukcesów zawodowych, pomyśl-
ności, szczęścia i dużo zdrowia. Jednocześnie dziękujemy za waszą
pracę i zaangażowanie na rzecz społeczności gminy.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłosił 20. edycję Konkursu „Sołtys
Roku”. Więcej informacji na stronie www.kss.org.pl. Termin nadsyłania
zgłoszeń mija 15 maja 2022 roku.
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11 marca
Dzień Sołtysa

Rola sołtysa była już znana od średniowiecza i na prze-
strzeni lat zakres jego obowiązkówsię zmieniał.  Był sędzią,
zasadźcą, pełnił funkcję wojskową, a w latach 90. XX wieku
stał się jednostką pomocniczą organu wykonawczego. 

KULTURA

Z okazji Dnia Sołtysa, 
w imieniu własnym i Pan

Wójta pragnę złożyć Wam,
Drogie Sołtyski i Drodzy

Sołtysi, serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności,
doskonałej współpracy

zarówno z mieszkańcami,
 jak i władzami

samorządowymi.
Jednocześnie przekazujemy
Wam wyrazy szczególnego
szacunku dla Waszej pracy 
i misji społecznej. To między
innymi dzięki Wam, Drodzy

Przyjaciele, zmienia się
oblicze Osielska,

miejscowości nowoczesnej,
zmodernizowanej, 

z szerokim dostępem do
nowoczesnych usług oraz 

z wysoką świadomością
społeczną jej mieszkańców.

Serdecznie Wam za to
dziękuję!

 
– Krzysztof Lewandowski

Zastępca Wójta Gminy
Osielsko

 

http://www.kss.org.pl/


W sobotę 19 marca kolejny raz odbył się doroczny marsz na Powitanie
Wiosny. Tym razem oprócz tradycyjnego przemaszerowania z kijkami
do Nordic Walking trasę można było przebiec lub przejechać na
rowerze. Ostatnia opcja była często wybierana przez rodziny z dziećmi,
jednak  piechurzy zaopatrzeni w kijki to przeważająca część uczest-
ników.

Pięknym akcentem było upamiętnienie zmarłej w styczniu Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Żanetty Kaźmierczak.  Jej pamięć
uczczono minutą ciszy, a później w niebo puszczono czerwony balon w
kształcie serce.

Świetlica w Maksymilianowie zaprosiła na Muzyczne Powitanie Wiosny.
Koncert jak zwykle otworzył Daniel Kossakowski Sołtys Mak-
symilianowa i Radny Rady Gminy Osielsko. Wyrecytował zebranym
wiersz Jana Brzechwy „Przyjście Wiosny”. Kameralne grono 50 osób
siedząc przy stolikach z filiżanką kawy, wsłuchało się w 12 znanych
francuskich i włoskich przebojów.

W Świetlicy w Bożenkowie atrakcje czekały na najmłodszych. Były gry,
zabawy, ognisko i tradycyjne topienie marzanny.
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Powitanie wiosny
w Gminie Osielsko

Tradycyjny marsz na przywitanie wiosny, muzyczne
przeboje włoskich i francuskich artystów oraz topienie
marzanny organizowane przez Świetlicę w Bożenkowie.
Wiosnę przywitaliśmy na różne sposoby.

KULTURA

Trasę Nordic Walking można
było przejechać na rowerze.

Muzyczne Powitanie Wiosny
w Maksymilianowie.

Pieczenie kiełbasek na
Powitaniu Wiosny

w Świetlicy w Bożenkowie.



To trzeci miesiąc trwania zajęć. Odbywają się one w poniedziałki w go-
dzinach od 16:30 do 19:30. Uczestnicy mają okazję rozwijać umiejętności
plastyczne, dzięki różnym, ciekawym zadaniom, zagłębić się w muzykę
afrykańską i uczyć się gry na djembe – bębnach afrykańskich, a także
rozwijać siebie poprzez warsztaty z psychologiem. Jeżeli jesteś zaintere-
sowany zajęciami, sprawdź, czy możesz jeszcze dołączyć. Zadzwoń pod
numer telefonu 601 827 018.

Zajęcia prowadzone są przez Panią Anetę Kaniewską – Projekt Ja – Psy-
choterapia i rozwój, Panią Iwonę Żyburską – Pracownia artystyczna Roz-
wijalnia i Pana Piotra Schutta – nauka gry na bębnach afrykańskich.

„Droga do siebie” to trzeci cykl warsztatów organizowanych przez Świe-
tlicę w Żołędowie we współpracy z GOPS-em. Poprzednie cykle „Życie
jest w Nas”  i „Wolność jest w Nas” zakończyły się na przełomie listopa-
da i grudnia.
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Warsztaty artystyczno-
rozwojowe „Droga do siebie” 
Trwa kolejny cykl warsztatów artystyczno-rozwojowych or-
ganizowanych przez Świetlicę w Żołędowie. Zajęcia odby-
wają się w trzech różnych blokach tematycznych: muzycz-
nym, plastycznym i warsztatach z psychologiem.

KULTURA

Harmonogram zajęć:
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

Prace uczestników,
warsztaty pt. Moje drzewo.



Lista laureatów nagród
głównych w edycji 2021:

 
Grand Prix i nagroda 

o wartości 2.000 zł 
Łukasz Gwiździel

 
I miejsce i nagroda 
o wartości 1.800 zł
 Bartosz Rakoczy

 
II miejsce i nagroda 

o wartości 1.600 zł
Michał Ślęczek

 
III miejsce i nagroda 

o wartości 1.400 zł
Arkadiusz Kikulski

 
Nagrodę Specjalną Jury 

i wygrana o wartości 1.500 zł
Paweł Borkowski

 
Wyróżnienia i nagrody

o wartości 600 zł:
Piotr Górny 

Paweł Kaczorowski
 Krzysztof Kowalski

 Jerzy Napierała
Mateusz Piesiak
 Patryk Pikulski

Konkurs skierowany jest do miłośników przyrody i fotografii, którzy
ukończyli 16 lat. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 15 fotografii
wykonanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Prace
należy wysyłać na adres e-mail fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl za
pomocą wybranego, ogólnodostępnego serwisu do przesyłania dużych
plików (np. WeTransfer.com, TransferXL.com, fromsmash.com itp.), po
uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem do 4 maja 2022 roku.
Spośród nadesłanych zdjęć wyłonionych zostanie 220 najciekawszych,
które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą
piękno i różnorodność przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.
Na laureatów czekają nagrody rzeczowe i umieszczenie zwycięskich
fotografii i nazwisk autorów w publikacjach Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na naszej stronie
internetowej www.osielsko.pl.

W zeszłym roku nagrody główne otrzymało 11 osób. Wręczono nagrody
o łącznej wartości prawie 12 tys. zł. 
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Przyroda województwa
kujawsko-pomorskiego

Chwytamy aparaty w ręce i ruszamy w teren! Wojewoda
Kujawsko-Pomorski ogłosił kolejną edycję konkurs
„Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”. Zachęca-
my do wzięcia udziału. 

KULTURA

Laureat nagrody Grand Prix
z 2021 roku.

mailto:fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl
http://www.osielsko.pl/


Na Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Toruniu, które odbywały
się w dniach 5-6 marca Karol Pawlik, pokonując poprzeczkę na wysoko-
ści 5,31 m wywalczył brązowy medal. Był to jednocześnie najlepszy w se-
zonie wynik zawodnika. Zwyciężył Piotr Lisek (5,61), a podium uzupełnił
Paweł Wojciechowski (5,41).

Zawodnika i jego trenera Wojciecha Dakiniewicza wynik z pewnością
cieszy. Karol od dwóch lat zmagał się z kontuzjami i musiał poddać się
specjalistycznej operacji, która była konieczna, aby zawodnik mógł
kontynuować sportową karierę. Wola walki, upór, determinacja i pomoc
medyczna i trenerska pozwoliły Karolowi powrócić do uzyskiwania do-
brych wyników. To kolejny medal w dorobku sportowca. Ma już na
swoim koncie kilka tytułów Młodzieżowego Mistrza Polski, Wicemistrza
Polski Seniorów oraz był też brązowym medalistą Mistrzostw Polski
Seniorów.

Jego życiowym wynikiem jest pokonanie poprzeczki na wysokości 5.50
w hali (2017, Spała) i na stadionie (2019, Karpacz). Na co dzień Karol
Pawlik reprezentuje barwy CWZS Zawisza Bydgoszcz SL.
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Mieszkaniec naszej gminy
brązowym medalistą HMP

Gmina Osielsko może pochwalić się różnymi sekcjami spor-
towymi i wieloma wybitnymi sportowcami. W te szeregi za-
liczamy świeżo upieczonego brązowego medalistę Ha-
lowych Mistrzostw Polski Karola Pawlika.

SPORT I REKREACJA

W skład CWZS Zawisza
Bydgoszcz wchodzi 10

stowarzyszeń sportowych:
 

CWZS Zawisza Bydgoszcz
Stowarzyszenie
Lekkoatletyczne

 
CWZS Zawisza Bydgoszcz

Podnoszenie Ciężarów
 

CWZS Zawisza Bydgoszcz
Stowarzyszenie Kajakarskie

 
CWZS Zawisza Bydgoszcz

Stowarzyszenie Wioślarskie
 

CWZS Zawisza 
Klub Strzelecki

 
CWZS Zawisza 

Klub Gimnastyczny
Bydgoszcz

 
MUKS CWZS Bydgoszcz

 
Stowarzyszenie Piłkarskie

Zawisza Bydgoszcz
 

BKS Bydgoszcz
 



Można stwierdzić, że marzec u zawodników z YAMABUSHI da się spiąć
przysłowiową klamrę. Rozpoczęli miesiąc od  medali na Central Europe
Open (5-6 marca) – międzynarodowym turnieju karate WKF. Zdobyli
tam łącznie 5 medali – złoty, srebrny i trzy brązowe. Złotym medal trafił
do Kacpra Obary, srebrny do Huberta Grzybka, a brązowe do Marii
Kerner, Jana Fierka i Fabiana Sojki. Pod koniec miesiąca z Grand Prix
Tczewa (19-20 marca) adepci sztuk walki zawodnicy przywieźli aż 22
medale – 5 złotych, 7 srebrnych i 10 brązowych. 

Złote medale zdobyli Hubert Grzybek, Bartosz Kleniewski, Kacper,
Jakub Cender  i drużynowo Jan Fierek, Fabian Sojka, Patryk Tarkowski.
Srebrne medale wywalczyli drużynowo Jan Fierek, Fabian Sojka i Patryk
Tarkowski, Agata Grzybek, Fabian Sojka, Maria Kerner, Kacper Obara,
Jakub Cender i Błażej Michałek. Brązowe medale drużynowo dwukrot-
nie zdobyły Aniela Dzedzej, Emilia Chaberska, Agata Grzybek i Julia Szot
oraz indywidualnymi brązowymi medalistami byli Emilia Chaberska,
Aniela Dzedzej, Iga Daszkiewicz, Julia Szot, Aniela Dzedzej, Jan Fierek,
Fabian Sojka i Maria Kerner.

Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Marzec należał do
zawodników YAMABUSHI

Młodzi sportowcy ze Stowarzyszenia Sportowego
YAMABUSHI trenowani pod okiem trenera Andrzeja Jan-
kowskiego przyzwyczaili nas już, że gdziekolwiek pojadą,
wracają ze zdobyczami medalowymi.

SPORT I REKREACJA

Grand Prix w Tczewie

Karate Central Europen
Open

Karate Central Europen
Open

Fotorelacja z zawodów



Cztery imprezy i łączny dorobek medalowy w ilości 24 sztuk, tym może
pochwalić się klub Piranie Osielsko. Było to pracowity czas przede
wszystkim dla zawodników. Z Zimowych Mistrzostw Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zawodnicy wrócili z 11 krążkami. Hubert Hałas-
Agatowski trzykrotnie stanął na najwyższym stopniu podium. Michał
Smal zdobył dwa złote i dwa srebrne medale, a Nina Andryszak zdobyła
czterokrotnie tytuł wicemistrzyni. Hubert zaliczył także dobry start na
bydgoskiej Astorii. Na jego szyi zawisły dwa złote medale i dwa srebrne. 

Z zawodów w Grudziądzu o Puchar Orki klub reprezentowała Nina
Andryszak i Krzysztof Nicpoń. Oboje dobrze się zaprezentowali Nina,
zdobywając dwa brązowe medale, uplasowała się w klasyfikacji
generalnej na 3. miejscu. Krzysztof zajął 6. miejsce. 

W Poznaniu na Gorącym Ściganiu na Termach Piranie Osielsko
reprezentowali Michał Smal i Hubert Hałas-Agatowski. Ich dorobek
medalowy do trzy brązowe medale Michała i trzy złote medale i jeden
srebrny medal Huberta. 
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Piranie z dobrymi
marcowymi wynikami

Podobnie jak karatecy ze Stowarzyszenie Sportowego
YAMABUSHI pływacy Piranii Osielsko marzec, również
mogą zaliczyć jako udany. Z kilku imprez przywieźli
pokaźną zdobycz medalową.

SPORT I REKREACJA

Michał Smal na najwyższym
stopniu podium.

Hubert Hałas-Agatowski na
pierwszym miejscu. Jeden

z jego licznych złotych
medali.

Nina Andryszak prezentująca
cztery medale z Zimowych
Mistrzostw Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.



W turnieju wzięło udział 11 drużyn. Mecze, jak i cała oprawa turnieju
stały na wysokim poziomie. Półfinalistów i finalistów wyłoniły rzuty kar-
ne. Wygrała drużyna DESAFIO, drugi był zespół SuperLED Poland, trzeci
Rodzinka.PL. Podczas turnieju zebrano 6 650 zł, które zasiliło konto
Polskiej Akcji Humanitarnej. Poza boiskiem również działo się dużo.
Panie z Ukrainy przygotowały tradycyjne ukraińskie potrawy, był grill,
słodkie wypieki. Nie zabrakło barszczu ukraińskiego, żurku i nieza-
stąpionych kromek ze smalcem. Odbyły się licytacje. Można było
wylicytować vouchery na sushi i pobyt w domku letniskowym nad
morzem.

Po jesieni wznawiamy sezon piłki nożnej

W marcu część drużyn Victorii Niemcz Osielsko powróciło do rywalizacji
w swoich ligach. Najważniejsze zadanie należy do piłkarzy z A Klasy.
Zespół walczy o utrzymanie w lidze. Potrzebują wsparcia trybun,
dlatego zachęcamy was: dopingujcie chłopaków. Okażcie im dobre
słowo w mediach społecznościowych. Być może porządny zastrzyk
pozytywnego dopingu od kibiców pomoże w uzyskiwaniu kompletu
punktów w kolejnych meczach.
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Mecz charytatywny
Gramy dla Ukrainy

Kluby sportowe dokładają swoją cegiełkę i wspierają
Ukrainę. Klub Victoria Niemcz Osielsko zorganizował cha-
rytatywny turniej piłki nożnej GRAMY DLA UKRAINY.
Pieniądze trafiły do Polskiej Akcji Humanitarnej.

SPORT I REKREACJA

Mecze stały na wysokim
poziomie, a drużyny dały

z siebie wszystko.

Nie zabrakło grilla.

Pogoda dopisała, więc
frekwencja była duża.



Tegoroczna rywalizacja rozpocznie się co prawda dopiero w czerwcu,
ale już teraz możecie przystąpić do rozgrzewki przed rywalizacją – do
oficjalnych treningów, które potrwają od 21 marca do 21 maja.
Wystarczy, że pobierzecie aplikację Aktywne Miasta. Do treningu
można dołączyć w panelu „Rywalizacje” w aplikacji. Następnie
wybieramy miasto, dla którego chcemy przejechać kilometry. Aplikacja
i udział w Rowerowej Stolicy Polski jest bezpłatny. Przejechane
kilometry sumują się dla wybranego miasta.

Rejestrując się do aplikacji Aktywne Miasta i biorąc udział w rywalizacji,
zyskujesz dostęp do indywidualnych rankingów i historii osiągnięć.
Zapisując się do aplikacji, na pewno nie przegapisz czerwcowej
rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

To już czwarta edycja imprezy organizowanej przez Urząd Miasta
Bydgoszcz. Poprzednie trzy edycje wygrała Nowa Sól. W zeszłym roku
Metropolia Bydgoska zajęła 10 miejsce w klasyfikacji generalnej.
Mieszkańcy Bydgoszczy i sąsiadujących gmin wywalczyli puchar dla
miasta powyżej 200 tys. mieszkańców. Łącznie przejechano 1,5 km. 
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Rowerowa Stolica Polski
oficjalne treningi

Wraca Rowerowa Stolica Polski! Od 21 marca możecie
dołączyć do oficjalnej rozgrzewki przed czerwcową rywali-
zacją. Już teraz ściągnij aplikację Aktywne Miasta i sprawdź
swoją formę przed latem.

SPORT I REKREACJA

Na uczestników, którzy
korzystają z aplikacji przez

panel Twoja Aktywność
zbierają również monety. 

Są one przeliczane na
punkty. Można je

wykorzystać, wchodząc 
w zakładkę „Wyzwania 

i Nagrody".
 

Przelicznik punktów:
1km = 4 punkty za:

chodzenie, bieganie, Nordic
Walking, kajakarstwo,

pływanie, canicross,
 

1km = 3 punkty za: jazda na
rolkach,

 
1km = 2 punkty za: jazda na
rowerze, jazda na nartach,

jazda na snowboardzie,
deskorolka, hulajnoga, jazda

konna, jazda na wózku,
łyżwy, nartorolki, wioślarstwo

 
1km = 1 punkt za: kolarstwo

 



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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