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I wiele więcej!



       Ul. Platanowa w Osielsku (zakres wykonania m.in.: jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej o szer. 5,0
m oraz 5 szt. lamp, i inne roboty) - Wykonawca Brukbud Sławomir Przyziółkowski z Torunia, odbioru
dokonano 30 grudnia ze wskazaniem usterek do usunięcia do 30 marca br. Dnia 8 kwietnia stwierdzono,
że wszystkie usterki zostały usunięte.

       Budowa ul. Krokusowej w Żołędowie (długość 496,38 m, w tym min.: jezdnia szer. 5m z kostki
brukowej wraz placem do zawracania z kostki ażurowej, linia kablowa i 10 szt. lamp) – wykonawca Firma
Brukop Anna Andrysiak z Bydgoszczy. Odbiór odbył się 21 grudnia 2021 r. Wykonawca został zobowiązany
do usunięcia usterek do 30 marca br. Dnia 5 kwietnia stwierdzono, że wszystkie usterki zostały usunięte.

       Budowa ul. Bukowej w Maksymilianowie (240 m, z zakresem wykonania m.in.: jezdni szer. 5,5 m o na-
wierzchni z kostki brukowej, oświetlenia ulicznego tj. linii kablowej i 7 szt. lamp) – Wykonawca  Brukbud
Sławomir Przyziółkowski z Torunia. Odbiór odbył się 20 grudnia 2021 r., Wykonawca został zobowiązany do
usunięcia usterek do 30 marca br. Dnia 8 kwietnia stwierdzono, że wszystkie usterki zostały usunięte.

       Budowa ulic: Rybinieckiej (długość 403,11 m) i Suwalskiej w Niwach (długość 185,20) z zakresem
wykonania: ul. Rybiniecka - jezdnia asfaltowej szer. 6,0 m i ciągu pieszo-rowerowego szer. 2,5m, oświetlenia
ulicznego – linia kablowa i 6 szt. lamp oraz demontaż i ponowny montaż 6 szt. lamp istniejących, a ul. Su-
walska - jezdnia szer. 5,5m z kostki brukowej, oświetlenia ulicznego - linia kablowa i 4 szt. lamp
(Wykonawca Brukbud Sławomir Przyziółkowski z Torunia). Termin usunięcia usterek był do 30.03.br. Dnia
8 kwietnia stwierdzono, że wszystkie usterki zostały usunięte.

       Budowa ulic Marco Polo i Olimpijczyków w Niemczu - wykonawca Transpol Lider Sp. z o.o., Spółka
komandytowa z Łojewa: ul. Marco Polo (dł. 431,21 m) wykonanie m.in.: jezdni o szer. 5 m z kostki betonowej,
skrzyżowania wyniesionego i progu zwalniającego, a ul. Olimpijczyków (dł. 343,52m) obejmowała
wykonanie m.in.: jezdni asfaltowej szer. 5,5m, ścieżki pieszo - rowerowej asfaltowej szer. 2,5 m, latarni
oświetleniowych LED 10 szt. Wykonawca został zobowiązany do usunięcia usterek do 30 marca br. Dnia 
5 kwietnia stwierdzono, że wszystkie usterki zostały usunięte.

       Budowa ulic Topolowej i Jana Pała II – Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie
Oddział Bydgoszcz (zakres robót opisany w sprawozdaniu złożonym na sesji 16 czerwca 2020 r. oraz wraz 
z rozstrzygnięciem przetargu, w sprawozdaniu złożonym na sesji 15 września 2020 r.). Czynności odbiorowe
rozpoczęto 28 grudnia ub.r., odbiór końcowy odbył się 1 lutego br. i wskazano usterki do usunięcia w
terminie do 31 marca br. Dnia 5 kwietnia dokonano weryfikacji ich usunięcia. Stwierdzamy, że nie usunięto
wszystkich wskazanych usterek wobec czego będziemy naliczać kary umowne do czasu ich usunięcia,
zgodnie z umową. 

www.osielsko.plPRZEGLĄD MIESIĄCA  |   2

 Roboty drogowe 
w gminie Osielsko 

 
 W kwietniu stwierdzono usunięcie usterek w pięciu inwestycjach drogowych, w

przypadku jednej inwestycji usterki zostały nie usunięte w terminie.

INWESTYCJE



       Zakres wykonania w ciągu 6 m-cy od podpisania umowy:

- ok. 0,39 km jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 m, 
- ścieżki pieszo - rowerowej o nawierzchni asfaltowej szer. 3,0 m.
- kablowej linii oświetlenia, szafki oświetleniowej oraz latarni LED 14 szt.,
- kanału technologicznego telekomunikacyjnego oraz pozostałych robót, zgodnie ze Specyfikacją Waru-
nków Zamówienia.

       Dnia 1.03. przekazano Wykonawcy teren budowy. Obecnie zakończone zostały prace związane z prze-
budową sieci elektro-energetycznej oraz ułożono kable pod oświetlenie drogowe. W ciągu ulicy wykonane
zostały roboty ziemne, koryto, podbudowa pomocnicza oraz ustawiono krawężniki betonowe. 

Zaawansowanie poszczególnych branż na dzień 11.04.2022r.:
- roboty drogowe – 22%
- roboty teletechniczne - 95 % 
- roboty elektryczne - oświetlenie – 55 %
- roboty elektryczne - przebudowy – 100 %
Łączne zaawansowanie procentowe: 31 %.

Zakończenie przedmiotu umowy do 15 sierpnia2022 r.

       Zadanie obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 m, ścieżki pieszo-rowerowej 
o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5m, zatok autobusowych, skrzyżowań wyniesionych z kostki brukowej, linii
oświetlenia 1360 m, latarni LED 34 szt., oraz w zakresie sieci wodociągowej budowa sieci 307 m, przepięcie
istniejących przyłączy 9 szt. i likwidacja istniejącej sieci. 
       Zakończone zostały prace związane z wykonaniem nawierzchni jezdni, poboczy, ciągu pieszo-
rowerowego oraz części chodników. Obecnie trwają roboty związane z układaniem nawierzchni zjazdów
oraz prace wykończeniowe polegające na wykonaniu zieleńców i prace porządkowe. Rozpoczęto montaż
oznakowania pionowego i poziomego. Łączne zaawansowanie procentowe robót na dzień 11.04. wynosi 
95 %. Zakończenie przedmiotu umowy: do 30 lipca 2022 r.
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Zadanie wieloletnie 
 
 

Budowa ul. Kopernika (łączna długość 1,317 km), wykonawca  Transpol Lider Sp. z o.o.,
Spółka komandytowa z Łojewa. 

INWESTYCJE

Ul. Długa w Osielsku (z przetargu z 30 grudnia 2021 r.) - Wykonawca BRUKBUD Sławomir
Przyziółkowski z Torunia z ceną 1.576.079,22 zł, umowa podpisana 15 lutego br.



       Mieszkańcy gminy Osielsko chętnie biorą udział w konsultacjach
społecznych. Doskonale zdają sobie sprawę, że mają wpływ na to co się
wokół nas buduje i jak są realizowane inwestycje. O co apelowali i wnio-
skowali przy projekcie punktu przesiadkowego w Osielsku i jakie
otrzymali odpowiedzi, przeczytacie wchodząc w zakładkę "Konsultacje
projektów dróg w gminie Osielsko" 
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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 kwietniu
konsultowaliśmy również
projektu pn.: Budowa ul.

Perłowej i Krabowej w
Osielsku.  

- Obecnie wnioski
mieszkańców do tego

projektu są analizowane 
i w najbliższym czasie

pojawią się odpowiedzi 
- informuje Karolina

Frydrychowicz-Dziamska
Inspektor ds. Przygotowania

gminnych inwestycji  
 

Śledźcie naszą stronę
internetową

www.osielsko.pl i media
społecznościowe: FB Gmina

Osielsko, YouTube Gmina
Osielsko, Instagram,

zainstalujcie na telefon
darmową aplikacje BLISKO.

Na tych kanałach
informacyjnych  na bieżąco

informujemy o
konsultacjach, nowych

inwestycjach, utrudnieniach
drogowych i nie tylko.



       – Na dzień 29 kwietnia 2022 r. do Urzędu Gminy Osielsko wpłynęło
70 wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie
gminy Osielsko – informuje Marta Kraszkiewicz z Referatu Ochrony
Środowiska. Zauważalna jest tendencja wzrostu zainteresowania
skorzystaniem z dotacji na wymianę pieca. W 2018 roku złożono 14
deklaracji, rok później o jedną więcej. Lata 2020 i 2021 były pod tym
względem zdecydowanie lepsze. Do Urzędu Gminy Osielsko w 2020
roku wpłynęły 34 wnioski, w zeszłym roku złożono ich już 51. – Z bie-
giem lat zwiększyła się świadomość mieszkańców na temat
ekologicznych źródeł ciepła. Informacja na temat dotacji jest cały czas
nagłaśniana, dlatego jesteśmy w stanie dotrzeć do większej liczby
mieszkańców – dodaje Kraszkiewicz. 
       – Przy promocji dotacji na wymianę pieca używamy wszystkich
dostępnych środków przekazu. Treści publikowane są na stronie
internetowej i w mediach społecznościowych Gminy Osielsko oraz
udostępniane za pomocą aplikacji Blisko. Ponadto na telebimie przy
Galerii Osielsko ukazuje się spot promujący Dotację Gminną i Program
Czyste Powietrze. Przypominamy również o programie w Przeglądzie
Tygodnia i Przeglądzie Miesiąca – mówi Tomasz Bogucki, Główny
Specjalista ds. Promocji gminy i informatyki.
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Coraz więcej ludzi
wymienia piece

Liczby nie kłamią, coraz więcej ludzi decyduje się na
odejście od kopciuchów na rzecz bardziej ekologicznych
źródeł ciepła. Pomocnym czynnikiem w podjęciu decyzji są
dotacje, z których można skorzystać.

OCHRONA �RODOWISKA

W sprawie dodatkowych
pytań należy dzwonić pod
numery telefonu Dotacja

Gminna 52 324 18 68
lub Czyste Powietrze

52 324 18 74. 
 

Zadawać pytania 
i kontaktować się możecie

również przez e-mail 
m.lewandowska@osielsko.pl

 
W Dotacji Gminnej

pozostało 55 wolnych
wniosków, z których
możecie skorzystać.

 



       Niewątpliwie czynnikiem, który przemawia za wymianą pieca, jest
również Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. Zakłada ona m.in. zakaz
eksploatacji kotłów pozaklasowych i zakaz używania ogrzewaczy
pomieszczeń np. kominków niemieszczących się w standardach emisji i
efektywności energetycznej, przepisy wejdą w życie od stycznia 2024.
Cztery lata później, czyli od 2028 roku wejdzie zakaz eksploatacji kotłów
grzewczych poniżej 5. klasy.
       Wymiana pieca może być kosztowna,  warto skorzystać z do-
finansowań dostępnych w Urzędzie Gminy. – Dotacja wynosi 8 000 zł,
udzielana jest na zasadzie refundacji. Istnieje możliwość pozyskiwania
przez Wnioskodawcę dotacji z innych źródeł takich jak np. Program
priorytetowy Czyste Powietrze, co pozwoli na całkowity bądź częściowy
zwrot poniesionych kosztów – przekazuje Marta Kraszkiewicz.
Wysokość dotacji w Programie Czyste Powietrze jest różna, zależy od
zarobków wnioskodawcy.
       Niezdecydowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne z miesz-
kańcami, być może rozwieje ono wahania. – W drugim kwartale tego
roku odbędzie się jeszcze jedno spotkanie z mieszkańcami, na którym
zostaną przedstawione i omówione główne cele i założenia programu
oraz sposób postępowania w celu uzyskania dotacji. Miejsce oraz
termin spotkania zostanie odpowiednio wcześniej podany – informuje
Marta Kraszkiewicz.
       – Wnioski można składać w trybie ciągłym, ale należy pamiętać, że
składając wniosek w tym roku, to termin realizacji inwestycji ustala się
do dnia 25 listopada 2022 r. – przypomina Kraszkiewicz. W razie
wątpliwości w Urzędzie Gminy Osielsko jest przeszkolony pracownik,
który pomaga w wypełnieniu wniosku. Wypełniony i gotowy druk
można złożyć w Urzędzie Gminy Osielsko w Punkcie Informacyjnym.
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OCHRONA �RODOWISKA

Przypominamy, że 30
czerwca mija termin

składania deklaracji o źródle
ciepła do Centralnej

Ewidencji Emisyjności
Budynków dla źródeł ciepła

uruchomionych przed 1 lipca
2021 roku. Za brak złożenia
deklaracji grozi grzywna,
która jest wymierzana na

zasadach ogólnych kodeksu
wykroczeń. Można ją złożyć

tradycyjnie w formie
papierowej. 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
internetowej

www.zone.gunb.gov.pl.

http://www.zone.gunb.gov.pl/
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Podczas VII Europejskiego Kongresu
Samorządów została zaprezentowana
kolejna edycja Rankingu Finansowego
Samorządu Terytorialnego w Polsce 

Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego.

GMINA OSIELSKO

       Kolejny sukces dla gminy Osielsko. 11-13.04.2022 r. Wójt Gminy Osielsko Wojciech Sypniewski wziął
udział w Europejskim Kongresie Samorządowym w Mikołajkach. Na którym wyróżniono naszą Gminę 
8 pozycją w grupie 1533 gmin wiejskich. 
       Najlepsze wyniki zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej. Dodatkowo w ramach każdego
rodzaju jednostek (gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu,
powiaty ziemskie) wyniki dla 10 najlepszych jednostek zaprezentowane zostały w formie wykresów
radarowych.
       Zespoły pracujące nad rankingiem mają nadzieję, że badania będą kontynuowane w kolejnych latach
rozszerzając i udoskonalając kryteria oceny, również o elementy jakościowe. Zespoły, w tym zakresie, są
otwarte na sugestie i uwagi ze strony środowiska samorządowego.
       Na kongresie rozmawiano również o wyzwaniach jakie staną przed samorządami w związku z wojną 
w Ukrainie. Nikt z uczestników nie miał wątpliwości, że rozpoczął się nowy rozdział w relacjach polsko-
ukraińskich. Choć nasza historia ma sporo trudnych momentów w tych relacjach to dziś możemy mówić 
o nowym braterstwie.

– Jesteśmy świadkami czegoś więcej niż tylko pomocy humanitarnej. W Polsce Ukraińcy są bezpieczni. Co
więcej, zacieśniają się relacje między polskimi i ukraińskimi rodzinami. Pokazaliśmy też, że bez względu na
poglądy polityczne w najważniejszych kwestiach potrafimy w Polsce działać wspólnie, ramię w ramię,
samorządy, rząd i biznes. Co ważne, nie szukamy problemów, ale staramy się sprawnie rozwiązywać te,
które się pojawiają – zauważa Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSW, pełnomocnik rządu ds.
współpracy z samorządem terytorialnym.  

Ten ranking jest kolejnym
potwierdzeniem, że w naszej

gminie dobrze się żyje.
Zupełnie niedawno Gmina
Osielsko znalazła się na 10

miejscu  najatrakcyjniejszych
miejsc do zamieszkania w
Polsce. To właśnie naszą

gminę według danych GUS
za 2020 r. najczęściej wybiera

się na miejsce swojego
domu – przypomina Tomasz
Bogucki Główny Specjalista

ds. Promocji gminy i
informatyki.



       W kwietniu strażacy mieli pełne ręce roboty. Niedawne wichury
spowodowały zniszczenia, które trzeba było zabezpieczyć oraz usunąć.
Głównie były to powalone drzewa w Osielsku i w Bożenkowie. Pojawiło
się także wezwanie do pożaru trawy i zagajnika w Niwach. Teren
znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. 
       Z budżetu Urzędu Gminy Osielsko został zakupiony nowy sprzęt dla
druhów – dwa aparaty ochrony dróg oddechowych, z którego obsługi
strażacy odbyli już szkolenie teoretyczne i praktyczne. – To nie są
ostatnie zakupy dla jednostki. W ochronę ppoż. trzeba inwestować.
Dziękuję za dotychczasową służbę. Jesteście wspaniali – wypowiedział
się za pośrednictwem profilu facebookiwego Zastępca Wójta Gminy
Osielsko Krzysztof Lewandowski. – Oby zakupiony sprzęt nigdy się nie
sprawdził bojowo – dodał Zastępca Wójta.
       Od początku inwazji Rosji na Ukrainę, czego skutkiem była ucieczka
Ukraińców z ojczyzny, prowadzona była zbiórka darów, którą niemal od
początku koordynowała OSP Osielsko. – Niewątpliwie akcję pomocową
rozpoczęła Chata Myśliwska, a w niej Malwina i Magda, pracownicy tej
firmy. Do akcji włączyła się Agnieszka Komoniewska i zaczęła
koordynować pomoc – wspomina początki akcji Piotr Sobalkowski,
prezes OSP Osielsko. 
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OSP Osielsko nie tylko
wzywana do pożarów

Dla jednostki OSP Osielsko ostatni czas był bardzo
pracowity. Nie tylko wykonywali swoje rutynowe obowiązki,
ale całkowicie zaangażowali się w pomoc dla obywateli
Ukrainy, którzy uciekali przed wojną.

GMINA OSIELSKO

Strażacy zabezpieczający
i usuwający 17 metrowego

powalonego świerka.

Czynności gaśnicze trawy
i zagajnika w Niwach

(ul. Krakowska).

Aparaty ochrony dróg
oddechowych zakupione dla

jednostki OSP Osielsko.



Następnie dodaje. – Szybko jednak okazało się, że chęci niesienia
pomocy oraz serca mieszkańców są wielkie, co bezpośrednio przełożyło
się na ilość darów, wyczerpując tym samym możliwości magazynowe
restauracji. 
       Koordynatorzy akcji zwrócili się do Wójta Gminy Osielsko Wojciecha
Sypniewskiego o wsparcie akcji i wyznaczenie magazynu na zebrane
dary. – Obserwując sytuację, zaproponowałem Wójtowi udostępnienie
magazynu, którym czasowo dysponuje OSP Osielsko. Jeszcze tego
samego dnia wieczorem do magazynu trafiły pierwsze transporty. -
dodaje Sobalkowski.
       Dary napływały z różnych zakątków. Nawet z dalekich części
Europy. Na początku kwietnia do gminnego punktu zbiórki dotarło 900
kg odzieży, leków, żywności i chemii, które przybyły  z Monako. –
Bohaterem tej historii jest Katarzyna Kilijańczyk. Gabriella Vogogna,
która zorganizowała pomoc z Monako, jest przyjaciółką przyjaciółki Pani
Katarzyny, Moniki Czyż – zdradza Piotr Sobalkowski, po czym
kontynuuje. – Pani Katarzyna opowiadała pani Monice o dzieciach,
które trafiają do szkoły w Żołędowie, jak im pomagamy, kupując
artykuły szkolne, odzież, oraz że zaopatrujemy je w żywność. Panie
stwierdziły, że fajnie by było, żeby wspomogła nas pani Gabriella.
Skontaktowały się z naszym druhem Maciejem Landowskim i tak
pomoc trafiła do OSP Osielsko – wyjaśnia Piotr Sobalkowski. Gabriella
Vogogna jest lokalną artystką, która w Monako prowadzi zbiórki
najpotrzebniejszych rzeczy i rozdysponowuje je. Kilka transportów,
również ten do Osielska, trafiło do Polski lub na granicę polsko-
ukraińską.
       – Wielokrotnie przekonaliśmy się, że najważniejsza jest dla naszych
gości żywność, która znikała ekspresowo – wspomina prezes OSP
Osielsko. 
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GMINA OSIELSKO

Ciężarówka z transportem,
który dotarł do Osielska

z Monako.

Wolontariusze i druh Maciej
Landowski zwarci i gotowi

do pracy.

900 kg artykułów, które
dotarły do Osielska dzięki

uprzejmości pani Gabrielli.



– Mieszkańcy gminy szybko uzupełniali braki. W naszym magazynie
uchodźcy mogli jednak dodatkowo znaleźć artykuły higieniczne,
artykuły pielęgnacji i żywienia najmłodszych, pościele, koce, kołdry,
wózki dziecięce i inwalidzkie, łóżeczka, łóżka i meble – dodaje.
Szczególnie wzruszające dla strażaków były gesty najmłodszych
darczyńców, którzy przynosili swoje ulubione maskotki i zabawki dla
dzieci z Ukrainy. 
       – Nasza misja pomocowa z różnych powodów dobiega już końca.
Ostatni dzień pracy magazynu to 14 kwietnia. Najważniejszym z po-
wodów zakończenia akcji wydawania i zbierania darów jest zwrot
wypożyczonego magazynu w celu jego remontu i adaptacji na
potrzeby OSP. A remiza z prawdziwego zdarzenia to jest to, czego w tej
chwili najbardziej nam potrzeba – mówi Piotr Sobalkowski. 
       Jak widać, straż pożarna z Osielska ugasi każdy nawet przysłowiowy
pożar. Jednostka jest gotowa nieść pomoc zawsze o każdej porze, a ich
nieoceniona pomoc wykracza poza ich obowiązki. Doskonale poradzili
sobie z zabezpieczaniem i wydawaniem darów. Jednak nie czują się
jedynymi bohaterami niosącymi pomoc uchodźcom. – Pragniemy z ca-
łego serca podziękować wolontariuszom, którzy od początku
zaangażowali się w akcję, bez ich pomocy byłoby to niemożliwe. Bardzo
dziękujemy mieszkańcom Gminy Osielsko za okazaną pomoc i zaanga-
żowanie. Dziękujemy za wszystkie dostarczone materiały, które ułatwiły
nam prace, były to kartony, palety, worki, markery, taśmy klejące,
strech. Dziękujemy lokalnym restauracjom za ciepłe posiłki, w mo-
mentach, kiedy nie mieliśmy czasu nawet o nich pomyśleć! Dla
wszystkich wielkie podziękowania! – zakończył Piotr Sobalkowski.
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Z gminnego punktu zbiórki
najszybciej schodziła

żywność.

W gminnym punkcie zbiórki
dostępne były m.in. wózki,

dziecięce foteliki
samochodowe i bujaczki



       Mieszkańcy wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli w najbliższą
okolicę, aby pozbierać śmieci, zostawione przez ludzką bezmyślność. –
To jest niesamowite, ile jest śmieci przy drodze – poinformował nas
Radny Robert Wolf, który zdecydował się z całą rodziną wziąć udział w
sprzątaniu. Tylko na odcinku 600 m udało im się zapełnić 4 worki.
Podkreślił, jak ważne jest edukowanie dzieci na temat zaśmiecania
planety. – Jest to jakaś forma rekreacji, uczenia przez zabawę. Chcę
pokazać dzieciakom, że nie jest tak kolorowo. Są zdziwione ile butelek
przede wszystkim po piwie leży wokół drogi – dodał. 
       Nie lepiej wygląda to w lasach. Osobiście zbierałam śmieci w lesie
na granicy Żołędowa i Maksymilianowa. Nie trzeba było wchodzić
głęboko w las, już na dzień dobry przywitała mnie zgnieciona butelka
po jogurcie, a głębiej było już tylko gorzej. Było tam wszystko; papierki,
butelki po alkoholu, potłuczone szkło, zużyte pampersy i stare obuwie.
To tylko kilkadziesiąt metrów w głąb lasu, a oba worki, które miałam ze
sobą, były zapełnione.
       Na szczęście na mieszkańców gminy zawsze można liczyć. Stawili
się dużymi grupami. – Część worków była wydana wczoraj i przed-
wczoraj, bo tu już w świetlicy wydawaliśmy, ja z domu wydawałam.
Każdy ma wyznaczony kierunek, gdzie mają zbierać, wiedzą, w którym
miejscu i gdzie jest najwięcej śmieci – przekazała nam Radna Krystyna
Lachowska. 
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Obchody Światowego Dnia
Ziemi i sprzątanie gminy

22 kwietnia przypada Dzień Ziemi. Obchody mają na celu
poszerzenie świadomości ekologicznej i promocję ochrony
środowiska. Przy tej okazji co roku wszyscy wspólnie
zbieramy się, aby posprzątać teren gminy.

GMINA OSIELSKO

Obchody Dnia Ziemi
zapoczątkował w 1970 roku

Gaylord Nelson, amerykański
senator. Do ustanowienia

święta przyczyniła się
katastrofa ekologiczna, do
której doszło u wybrzeża
Stanów Zjednoczonych

w styczniu 1969 roku.
Kilkaset tysięcy galonów
ropy wyciekło do oceanu,

zanieczyszczając go.
Skutkiem tego była śmierć
ptaków, delfinów i innych

gatunków zwierząt morskich
i zniszczenie środowiska na

wiele lat.
 

W Dzień Ziemi przypada
również Międzynarodowy

Dzień Matki Ziemi. Datę na
to święto ustanowiło

Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów

Zjednoczonych w 2009 roku,
a pierwsze obchody

odbywały się rok później.
 

Zaśmiecony las na granicy
Maksymilianowa i Żołędowa.



       W Maksymilianowie na mieszkańców, którzy wzięli udział w sprzą-
taniu sołectwa, czekał piknik. Były kiełbaski z grilla, słodkości
przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz konkursy dla
najmłodszych, którzy umilili przybyłym czas mini koncertem. – Fre-
kwencja dopisała, przede wszystkim pogoda dopisała! Teraz jesteśmy
na pikniku, który jest  dla tych, którzy brali udział w sprzątaniu i świę-
tujemy Dzień Ziemi – podsumował Radny Daniel Kossakowski.
       Czy takie akcje są potrzebne? Z pewnością są i muszą być
rozgłaszane. – Chcemy żyć w czystej gminie, która jest piękna i ładna.
Mamy fajne domy, jesteśmy w kontakcie sąsiedzkim i warto, żebyśmy
też się skupili na tym, żeby zrobić coś przed płotem, nie tylko za swoim
płotem i temu służy ta akcja. Popularyzujemy tematykę i robimy to od
lat. Są miejsca trudne, gdzie te śmieci przez rok urastają do rangi
wielkiego problemu, także dzisiaj z przyjemnością po raz kolejny
zbierzemy je w naszym rejonie – dodał Radny Andrzej Matusewicz.
       Wyrzucanie śmieci w miejsca, które nie są do tego przeznaczone,
powoduje zanieczyszczenie środowiska. Bardzo szkodliwe odpady to
zużyte baterie, farby i oleje, ponieważ zawierają dużą ilość toksycznych
związków. Czas rozkładu odpadów może być różny. Papier toaletowy
rozkłada się do 4 tygodni, reklamówka 15 lat, plastikowa butelka 500 lat,
a mały styropianowy kubek nie rozłoży się wcale. Niestety lasy i drogi
nie zaśmiecają się same. To ludzie są odpowiedzialni za to, świadomie
wyrzucając odpady do lasów, dobrze wiedząc, że grozi za to kara
grzywny nawet do 5 000 zł. Dlatego tak ważna jest ochrona środowiska
i edukacja już od najmłodszych lat. Pamiętajmy, żeby dbać o Ziemie nie
tylko od święta. Wszyscy jesteśmy jej mieszkańcami i to od nas zależy
jej stan.
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„Akcja sprzątania świata jest
potrzebna i to bardzo

potrzebna, przynajmniej
żeby raz w roku uzmysłowić

wszystkim, że porządek
wokół nas, wokół sąsiednich

posesji świadczy przede
wszystkim o nas”. 

 
– Maciej Lasota, członek
Stowarzyszenia Sąsiedzi

Osielsko
 
 

Co możemy zrobić dla
naszego środowiska?

 
Jak tylko możliwe

korzystajmy z roweru,
komunikacji publicznej albo

poruszajmy się pieszo –
zostawmy samochody

w garażu.
 

Segregacja odpadów jest
jednym ze sposobów

zadbania o środowisko.
Dzięki temu możemy

zastosować recykling, czyli
przetworzenie i ponowne

wykorzystanie śmieci.
Pamiętajmy również, aby nie

zaśmiecać środowiska.
 

Gdy robimy zakupy, róbmy je
z własną torbą, najlepiej
bawełnianą. Woreczki

foliowe rozkładają się ponad
400 lat!



       Początkowo nastawieni pozytywnie do klientów są mili i uprzejmi.
Proponują szybką wymianę rynien, która faktycznie trwa niewiele. Nie
przyjemnie robi się, gdy przychodzi czas zapłaty. Z atrakcyjnej kwoty,
zazwyczaj w okolicach 500 zł, cena wzrasta do kilkunastu tysięcy
złotych. Dlaczego tak się dzieje? Robotnicy wyjaśniają, że cena podana
była za godzinę pracy. Pokrzywdzeni przez szajkę oszustów
wspominają, że nie ma szansy na żadne rozmowy z nimi. W miarę
upływu czasu stają się niemili i używają gróźb. 

Jak ich odróżnić?
        „Fachowcy” to osoby mówiące łamaną polszczyzną, ale da się z ni-
mi porozumieć. Najczęściej są narodowości rumuńskiej, chociaż często
podają się też za Romów czy Węgrów. Jeżdżą busem, najczęściej pada
tu kolor samochodu biały lub brązowy.

Nie tylko Osielsko i okolice
       Podobne przypadki w zeszłym roku odnotowano w różnych
zakątkach Polski. Wygląda na to, że grupa przestępcza uderza jeszcze
raz. Apelujemy o rozwagę i niezawieranie umów z podejrzanymi
firmami, których nie znamy i których nie jesteśmy pewni.
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Uwaga
na oszustów

Tania wymiana rynien zostało trochę materiałów z po-
przedniego zlecenia, nie warto wieźć ich z powrotem,
szybko wymiana… Nie dajcie się oszukać. Po Osielsku
grasują oszuści, którzy wyłudzają pieniądze.

GMINA OSIELSKO

Metod na oszustwa jest
coraz więcej. Mamy

klasyczne „na wnuczka”
i „na policjanta”. Na te

najczęściej padają osoby
starsze.

Popularną metodą jest też
wyciąganie pieniędzy,

podając się za pracownika
banku. Zapamiętajcie, że

pracownik banku nigdy nie
zapyta was o login i hasło do

bankowości internetowej,
ani o PIN do karty. 

Uważajcie na oszustwa na
portalach ogłoszeniowych

lub sprzedażowych.
Transakcje dokonane poza

portalem, np. przez e-maile,
SMS-y i komunikatory, które

zwierają linki, powinny
wzbudzić naszą czujność.



       W parku uszkodzono i zniszczono 8 zakazów wyprowadzania psów,
które były umieszczone z każdej strony tak, aby każdy z mieszkańców
mógł zauważyć te tabliczki. Nadto zniszczono 1 tabliczkę zakazu jazdy
rowerem, 1 tabliczkę zakazu jazdy na hulajnodze, 1 tabliczkę zakazu
jazdy na łyżworolkach, 1 tabliczkę zakazu jazdy na deskorolce –
informuje Marek Manuszewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. To
od niego wiemy o zaistniałych zniszczeniach w parku u zbiegu ulic
Sienkiewicza i ks. Mrossa. Grupa wandali musiała mocno się
napracować nad swoim „dziełem”. – Było to działanie bardzo rozmyślne,
tabliczki były starannie i na trwale przyklejone – dodaje dyrektor GOK-u.
Sprawa wandalizmu zgłoszona została na Komendzie Policji
Śródmieście dzielnicowej Niemcza.
       Nie da się ukryć, że Niemcz nie po raz pierwszy zmaga się z wan-
dalizmem. W miejscu parku kiedyś znajdowało się boisko, na którym
stał barak służący jako szatnie dla zawodników. – Był on systematycznie
obkopywany przez  „złotą młodzież”. Podjąłem dosyć kontrowersyjną
wtedy decyzję przeniesienia tego baraku na boisko do Żołędowa, tam
służył jako budynek gospodarczy. Na boisku w Żołędowie, gdzie stał
przez 4 lata, nigdy nie był uszkodzony – kończy Manuszewski. A mowa
tu była o wydarzeniach sprzed 20 lat, kiedy wspólnie zarządzano kulturą
i sportem.
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Wandalizm w parku
w Niemczu

Walające się butelki po alkoholu, połamane tabliczki
informacyjne i zniszczony zegar słoneczny, Mieszkańcy
Niemcza zmagają się z atakiem wandali, którzy od
dłuższego czasu dewastują w park.

GMINA OSIELSKO

„Zwracam się z apelem do
mieszkańców. Gdy dzieje się
coś złego to przecież można
anonimowo poinformować
policję, można anonimowo

mnie i wtedy bym
poinformował policję, bo

naprawdę szkoda, że park,
który kosztował 

1 300 000 zł, jest popisany
trudno zmywalnymi

pisakami i jest
systematycznie

dewastowany.  Nie
powinniśmy pozwolić jako

społeczeństwo na
rozszerzanie się zła. Jest to

też bulwersujące
o tyle, że obok znajduje się
budynek sakralny, a 60%

śmieci, które są tam
wyrzucane to butelki i puszki

po alkoholu”.
 

– Marek Manuszewski,
Dyrektor Gminnego Ośrodka

Kultury
 

Policyjny punkt przyjęć
interesantów przy ul.

Centralnej jest czynny we
wtorki w godz. 15:00 – 17:00

oraz czwartki
w godz. 12:00 - 14:00.



       Pełna nazwa projektu brzmi „Dom Dziennego Pobytu i usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko”. Przewidziane
są dwa rodzaje wsparcia, usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania
oraz udział w zajęciach w Domu Dziennego Pobytu.
       W ramach zajęć w Domu Dziennego Pobytu oferowane będą
między innymi śniadania i obiady, całodzienna pomoc opiekunów,
zajęcia terapeutyczne i zajęcia z psychologiem.  Oprócz tego będzie
można skorzystać ze wsparcia fizjoterapeutów i uczestniczyć w warsz-
tatach zdrowia. Będą również imprezy rekreacyjne, kulturalne i towa-
rzyskie. Dzienny Dom Pobytu będzie funkcjonował codziennie w dni
robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 w Świetlicy w Maksymilianowie
(ul. Kościelna 2). Koszt miesięczny to około 300 zł.
       Za pomysł stworzenia Dziennego Domu Pobytu odpowiedzialna
jest firma 4PRO GRZEGORZ GRZEŚKIEWICZ, a projekt dofinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej. 
       Domy Dziennego Pobytu to przede wszystkim możliwość na
przyzwoite życie dla osób potrzebujących pomocy w codziennym
funkcjonowaniu. Dzięki takim placówkom osoby nie zostają
wykluczone z życia codziennego i mogą spędzić czas wśród innych
ludzi.
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Dom Dziennego Pobytu od
maja w Maksymilianowie

Od maja działalność rozpocznie Dom Dziennego Pobytu,
który będzie się mieścił w Świetlicy w Maksymilianowie. Ma
służyć osobom potrzebującym wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu.
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Dom Dziennego Pobytu
aktywizuje osoby społecznie

i indywidualnie.

Domy posiadają szeroki
wachlarz różnych zajęć

i aktywności.

Zapewnią także podstawową
opiekę medyczną. 



     – Od południa gmina graniczy z otuliną zieleni bydgoskiego Leśne-
go Parku Kultury i Wypoczynku. Wschodnia część obejmuje niewielki
fragment Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślań-
skiego. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj „Parów Jarużyński”,
stanowiący przykład procesów geomorfologicznych. Ze skarpy podziwi-
ać można piękną panoramę Wisły. Obecnie jest tutaj użytek ekolo-
giczny „Uroczysko Prodnia” 
       Oprócz pięknie ukształtowanego geograficznie terenu gmina
posiada doskonałą infrastrukturę. Ścieżki rowerowe mogą nie tylko
służyć kolarzom, skorzystać z nich mogą zarówno biegacze, oczywiście
upewniając się, że nie przeszkadzają rowerzystom, jak również osoby,
które lubią jeździć na rolkach. Nie można zapomnieć o lasach, które
okalają teren gminy. Jest to idealny sposób na wyrwanie się z domu,
odetchnięcie świeżym powietrzem i spędzić miło i rodzinnie czas.
       Dla fanów pieszych wypraw są cztery szlaki do wyboru. Szlak żółty
im. inż. Tadeusza Janickiego na trasie Bydgoszcz – Brdyujście –
Zamczysko – Osielsko należy do łatwych i biegnie przez Las Gdański.
Jego długość to nieco ponad 9 km. Zaczyna się przy skrzyżowaniu ulic
Kolonijna i Szosa Gdańska w Osielsku. 
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A może majówka w Gminie
Osielsko?

Przed nami majówka, wielu obiera znane kierunki wypo-
czynkowe jak góry, Mazury i Bałtyk. Ale czy trzeba daleko
jechać, aby miło spędzić czas? Warto byłoby dowiedzieć się
co najbliższe otoczenie ma do zaprezentowania?

GMINA OSIELSKO

Gmina Osielsko posiada też
zabytki, które warto
zobaczyć. Mowa tu

o drewnianym Kościele pw.
Podwyższenia Krzyża

Świętego w Żołędowie z 1715
roku, który urzeka

wykonaniem i zabytkami
w środku oraz Kościele pw.

Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Osielsku

z 1844 roku. Należy pamiętać
o Dworze w Żołędowie.

Dzieje parafii pw.
Podwyższenia Krzyża

Świętego w Żołędowie.

Kościół Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny

w Osielsku.



       Szlak czerwony Klubu Turystów Pieszych „Talk” prowadzi przez trasę
Maksymilianowo – Gościeradz. Pierwotnie trasa zaczynała się w
Bydgoszczy i wiodła przez dzielnicę Fordon, a dalej przez  Osielsko, lecz
w 2006 roku została skrócona do obecnego stanu. Trasa ma ponad 17
km, a idąc nią możemy podziwiać lasy w Smukale i dwo-rek Leona
Wyczółkowskiego znajdujący się w Gościeradzu. 
       Szlak czerwony im. Jeremiego Przybory wytacza trasę Bydgoszcz
Fordon – Zamczysko – Myślęcinek. Wybierając ten szlak miniemy
punkty widokowe – Górę Szybowników i szczyt wzgórza Zamczysko.
Rozpoczynając wędrówkę od Fordonu dotrzemy do Myślęcinka. Trasa
liczy około 13 km.
       Szlak zielony im. inż. Pawła Ciesielczuka, który prowadzi przez
Osielsko – Niemcz – most na Brdzie – Bydgoszcz Opławiec jest
przedłużeniem szlaku żółty im. inż. Tadeusza Janickiego, więc z powo-
dzeniem można je połączyć. Trasa jest długa na 15 km i prowadzi przez
pobliskie lasy gminy, które roztaczają piękny krajobraz.
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Wystarczy rozejrzeć się
wokoło, aby dostrzec, że nie
trzeba wyjazdów w dalekie
krańce Polski. Dobrze jest

odkryć to, co do
zaoferowania ma najbliższa

okolica. A jak się okazuje
Gmina Osielsko ma sporo do

odkrycia i widoki równie
zachwycające jak górskie

szlaki. 
Kto nie lubi długich pieszych
wycieczek może wykorzystać

szlaki i przejechać je na
rowerze. 

A ci, którzy nie są fanami
aktywnego wypoczynku

mogą wybrać krótki spacer
po okolicy lub podróż

samochodem do pobliskiego
Leśnego Parku Kultury

i Wypoczynku.
I najważniejsze!

Wykorzystujmy to, co już
jest. Trasę Nordic Walking
możemy, podobnie jak w

naszym Marszu na Powitanie
Wiosny, przebiec lub

przejechać na rowerze.
 

Dwór w Żołędowie



       Informujemy, że od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego
kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w zwią-
zku z wojskowymi ćwiczeniami, które odbędą się zgodnie z tego-
rocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.
W ramach ćwiczenia, od 1 maja do końca miesiąca, po drogach
województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego,
kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i war-
mińsko-mazurskiego będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów
wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na
autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. 
Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez
uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu
sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy
z państwami gospodarzami. 
Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą 
w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu
powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą
odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia
ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię
Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy
z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi
władzami, w tym lokalnymi. 
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GMINA OSIELSKO

Zwracamy się również z
apelem do społeczeństwa –
chrońmy dane, zwłaszcza w

obecnej sytuacji. Prosimy
wszystkich aby nie

publikować informacji i zdjęć
obrazujących ruchy wojsk i
ich lokalizację, dat i godzin

przejazdów kolumn
wojskowych danych

dotyczących wylotów i
lądowań wojskowych

statków powietrznych.
Bądźmy świadomi zagrożeń!

Każde nieprzemyślane
działanie w sieci,

publikowanie zdjęć
przedstawiających ważne

wojskowe obiekty, instalacje,
urządzenia może mieć

negatywne konsekwencje
dla systemu bezpieczeństwa

i obronności. 
 
 



       Termin spotkania w Żołędowie zbiegł się z nadchodzącymi
Świętami Wielkanocnymi, więc panowała świąteczna i miła atmosfera.
Seniorzy przede wszystkim poczynili ustalenia nadchodzących spotkań,
a potem przy aromatycznej kawie i smacznym ciastku rozmawiali o róż-
nych sprawach. Członkowie klubu znają się od wielu lat, więc tematów
do rozmów nie zabrakło. Na żołędowskich seniorów czekała
niespodzianka. Na spotkaniu pojawili się goście z Niepublicznego
Przedszkola Humpty Dumpty. Wraz ze swoimi opiekunkami z przed-
szkola przyszli złożyć seniorom życzenia świąteczne i podarować
ręcznie robione prezenty. 
       Odbył się również wykład dla seniorów o aktywności fizycznej osób
starszych wygłoszony przez dr rehabilitacji panią Annę Nalazek. Zebrani
z zainteresowaniem śledzili prezentację przygotowaną przez panią
doktor. Ważnym punktem spotkania było przypomnienie seniorom, że
wysiłek fizyczny u osób starszych powinien być dostosowany do
możliwości i stanu  zdrowia. Uczestnicy wykładu dowiedzieli się, że
wysiłkiem fizycznym może  codzienna aktywność, jaką jest sprzątanie.
       Pierwsze wiosenne spotkanie odbyli również członkowie Klubu
Seniora z Osielska. Podobnie jak w przypadku sąsiadów z Żołędowa, oni
także zaplanowali kolejne spotkania i omówili możliwe wyjazdy na
wycieczki. 

www.osielsko.plPRZEGLĄD MIESIĄCA  |   19

Aktywni seniorzy
w Gminie Osielsko

Seniorzy nie zwalniają tempa. Swoje spotkanie odbyli
członkowie Klubu Seniora z Żołędowa i w Osielsku. W dal-
szym ciągu odbywają się wykłady dla słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

KULTURA

Seniorzy na wykładzie
dr Anny Nalazek 

o aktywności fizycznej.

Na spotkaniu Klubu Seniora
w Żołędowie uczestników

zaskoczyła wizyta
przedszkolaków i ich

prezenty.

Seniorzy prezentujący swoje
upominki.



Podczas spotkania podjęto ważną decyzję, która zmieniła strukturę
klubu. Z przyczyn prywatnych pełniąca funkcję przewodniczącej klub
pani Felicja Sikora z powodów prywatnych musiała ustąpić ze
stanowiska. – dziękujemy pani Felicji za czas, poświęcenie i za chwile
które wspólnie przeżyliśmy. Życzymy dużo zdrowia, radości z realizacji
swoich marzeń i pasji – napisano w poście na Facebooku. Na nową
przewodniczącą wybrano panią Jolantę Burdanowską. Oprócz tego
klub przejął w swoje szeregi nowe członkinie.
       Tymczasem słuchacze Uniwersytetu III Wieku filia GOK mieli bardzo
ciekawe zajęcia. Były to warsztaty z tańca. Uczestnicy bardzo chętnie
przystąpili do tańca i powtarzali w skupieniu ruchy instruktorki. Nie
zabrakło śmiechu, zabawy i radości. W Niemczu postawiono natomiast
na wykład o konformizmie, czyli o bezkrytycznym podporządkowaniu
się normom, wartościom i poglądom uznanym za obowiązujące w da-
nej grupie.
       9 kwietnia okazję do spotkania mieli mieszkańcy Niemcza. Dzięki
współpracy Pani Sołtys i Radnej Krystyny Lachowskiej, Rady sołeckiej,
koła „Niemczanie”, Klubu Seniora oaz Świetlicy udało się zorganizować
ciekawe spotkanie kulturalno-kulinarne. Najpierw na świetlicowej
scenie w Niemczu wystąpiły dzieci z kółka muzyczno-wokalnego, które
w każdy czwartek doskonalą swoje umiejętności pod okiem pani Agaty
Pufal. Po występie artystycznym zebrani mogli skosztować przepięknie
wyglądający potraw wielkanocnych, które starannie zostały
przygotowane przez członkinie kół. Na spotkaniu czuć było powiew
wiosny i atmosferę Świąt Wielkanocnych.
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KULTURA

Słuchaczom Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przypadły
do gustu zajęcia taneczne.

Podczas spotkania
osielskiego Klubu Seniora

wybrano nową prezes.

Koło muzyczno-wokalne pod
kierownictwem Agaty Pufal

umiliło czas uczestnikom
spotkania w Niemczu.



       Świetlice, które działają na terenie gminy, mają bogatą ofertę zajęć.
Przełom marca i kwietnia to przedświąteczny czas, w którym na
różnych plastycznych zajęciach powstało wiele dekoracji wiel-
kanocnych, które przyozdobiły domy uczestników warsztatów.
Instruktorzy zajęć wykazali się kreatywnością w wymyślaniu ozdób,
które wyglądały tak efektownie, że mało kto mógł się domyślić, w jak
prosty sposób zostały wykonane.

Sizal, rafia i filc
       To właśnie te materiały dominowały i to w większości z nich
powstawały Zające Wielkanoce i kurczaczki wykończone filcowymi
dodatkami. Każdy był indywidualny i wyróżniał się z tłumu. Skoro mowa
o filcu przydał się on do przyozdobienia baranków i owieczek
wykonanych z masy solnej.

Druga szansa dla przedmiotów
       Ciekawym sposobem było wykorzystanie starych opakowań i danie
im drugiego życia, co przyczyniło się do ochrony środowiska.
Pudełeczka idealnie spełniły się jako forma dla sizalowego siana, z któ-
rych powstały sympatyczne kurczaki.

Niemalowane pisanki
       Każdy chyba choć raz w życiu malował pisanki albo używał do tego
barwników czy to spożywczych, czy też naturalnych. Fajnym pomysłem 
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Dekoracje wielkanocne
w świetlicach

Stroiki, palemki, ozdoby i piękne rękodzieła, takie dekoracje
wielkanocne powstały w świetlicach na warsztatach. Ręce
pełne roboty mieli wszyscy na zajęciach i ci młodsi
uczestnicy i ci nieco starsi.

KULTURA

Oprócz wesołych kurczaków
na zajęciach powstawały

także zające.

Ciekawy pomysł na
wykorzystanie zużytych
plastikowych opakowań.

Dzieci ze Świetlicy
w Bożenkowie pozujący

ze swoimi barankami.



jest użycie kolorowego sznurka i kleju na gorąco. Efektem były pisanki o
nietypowym kształcie i strukturze.
       Piękne stroiki wyszły spod rąk uczestniczek warsztatów w Żo-
łędowie, a zadbała o to pani Monika – instruktorka zajęć. Grupa „Kobietą
Być” także wykonała podobne ozdoby. W Świetlicy w Niemczu
uczestniczki tworzyły okrągłe wieńce i proste bukiety z bukszpanu, bazi
i wiosennych kwiatów w wazonach przyozdobionych materiałem
jutowym. Koło Gospodyń Wiejskich w Żołędowie natomiast spotkało
się, aby przygotować Palmy Wielkanocne.

Nie tylko warsztaty plastyczne
       Wymienione dekoracje to tylko niewielki ułamek tego, co działo się
na zajęciach. Powstawały również koszyczki i inne prace plastyczne. 
 Świetlica Niwy-Wilcze dzieci mazurki, które własnoręcznie dekorowały.
– Prace wyszły wręcz bajkowo. Rodzice odbierający swoje pociechy
pytali się, czy to na pewno jest prawdziwy wypiek do zjedzenia –
możemy przeczytać w poście na Facebooku. Ciekawe warsztaty
edukacyjne dla dzieci przeprowadzono w Świetlicy w Jarużynie. Na
zajęciach gościły… pisklęta. Dzieci miały okazję przyjrzeć się z tym
małym ptakom z bliska, dotknąć skorupek i zobaczyć jak wyglądają
jajka, a nawet wziąć je na ręce.
       Bardzo zachęcamy wszystkich do zapisów na zajęcia świetlicowe.
Panuje tam fajna atmosfera, dzieją się kreatywne rzeczy i każdy
znajdzie tu coś dla siebie. Śledźcie Facebooka Gminnego Ośrodka
Kultury i oglądajcie Przegląd Tygodnia na YouTube Gmina Osielsko,
znajdziecie tam informacje o za-jęciach.
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KULTURA

Takie wianki i ozdoby
powstały na zajęciach
w GOK-u i Niemczu.

Dzieci w Świetlicy
w Jarużynie uczestniczyły
w zajęciach edukacyjnych,

na których mogły
dowiedzieć się o różnych

gatunkach piskląt. Bonusem
była możliwość ich

potrzymania.



       Warsztaty „Droga do siebie” były podzielone na trzy bloki
tematyczne. Uczestnicy mogli przekonać się na własne oczy, że w ka-
żdym drzemie dusza artysty. Dowodem na to są, chociażby prace
plastyczne wykonane przez członków zajęć, którzy mieli okazję po raz
pierwszy malować farbami akrylowymi czy używać węgla i suchych
pasteli. Za efekt prac plastycznych, podziękowania należą się Iwonie
Żyburskiej z Pracowni artystycznej Rozwijalnia. To właśnie ona potrafiła
rozwinąć w uczestnikach te zdolności artystyczne. – Dziękuję Iwona
Żyburska, że wydobywasz te najpiękniejsze barwy i pomagasz nadawać
im realnych kształtów – powiedziała Hanna Konieczka, instruktorka
Świetlicy w Żołędowie.
       Zainteresowaniem cieszyły się muzyczne warsztaty bębnów
afrykańskich, które tak się składa, kończyły cykl zajęć. – To spotkanie
było dosłownie i w przenośni ogniste. Na pewno zobaczymy się jeszcze!
Już teraz serdecznie zapraszamy do wspólnej gry mieszkańców naszej
gminy – relacjonuje Hanna Konieczka. Słowem wyjaśnienie spotkanie
dosłownie ogniste, ponieważ zgromadzeni uczestnicy usiedli w kręgu
rozpalonego ogniska i w takiej scenerii doskonalili się poznane
umiejętności bębniarskie. – Ogromne podziękowania dla Piotr Schutta
za prowadzenie zajęć, uczestnikom za uczestnictwo, Iwonce i Ma-
rzenkom za słodycze i każdemu za wkład swojej niepowtarzalnej dobrej
energii. Do zobaczenia wkrótce – obiecała instruktorka świetlicy.
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Zakończenie warsztatów
„Droga do siebie”

We wtorek 26 kwietnia uczestnicy po raz ostatni spotkali się
na warsztatach „Droga do siebie”. Były to kolejne warsztaty
organizowane przez Świetlicę w Żołędowie i Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. 

KULTURA

Poniżej prace plastyczne
uczestników. Mało kto zdaje

sobie sprawę, że obrazy
namalowane został przez

osoby nie związane z branżą
artystyczną.



       Chociaż klub powstał stosunkowo nie dawno, bo działa od lutego
2022 roku, to jego zawodnicy już odnoszą pierwsze sukcesy. Klub
zorganizował Mistrzostwa Osielska w szachach. Do zawodów zgłosiło
się 53 zawodników, z czego 13 to reprezentanci osielskiego klubu.
Łącznie przyznano 5 tytułów, dwa najważniejsze tytuł Mistrz  Osielska
trafił do naszych zawodników.
       Najlepszym zawodnikiem – Mistrzem Osielska – został reprezentant
UKS „Szachy” Osielsko Adrian Wąsiołek, a wśród pań Mistrzynią Osielska
została Roksana Bromirska z MKS „EMDEK” Bydgoszcz. Oprócz tego
przyznano jeszcze puchar dla Najlepszego Zawodnika U18. W tej
kategorii zwyciężył Jacek Wojtycki z bydgoskiego klubu MKS „EMDEK”
Bydgoszcz. Najlepszymi zawodnikami U14 zostali Piotr Chrobak i Zofia
Chrobak z Osielska. 
       Zawody obaliły mit, że młodzież stroni od gry w szachy. Mistrz
Osielska urodził się w 1996 roku i pokonał sporo od siebie starszych
zawodników. Najmłodszym zawodnikiem, który przystąpił do zawodów,
był Antoni Chrobak urodzony w 2016 roku.
       Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim. Każdy z za-
wodników musiał rozegrać 7 partii gry, trwającej 15 minut. Pary
losowane były za pomocą programu chessmanager.com. Jeżeli chcesz
dołączyć do klubu UKS „Szachy Osielsko” skontaktuj, się z trenerem
szachistów Jackiem Górnym, tel. 665 332 025.
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Puchar Wójta Gminy
Osielsko zostaje w domu

W kwietniu podczas szachowych Mistrzostw Osielska
organizowanych przez nowo powstały klub UKS Szachy
Osielsko poznaliśmy najlepszych szachistów. Były to
pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie mistrzostwa.

SPORT I REKREACJA

Takie puchary trafiły w ręce
zwycięzców turnieju.

Frekwencja zawodów była
bardzo duża. 

Rywale nie zawsze byli
dopasowani wiekiem, tym

bardziej gratulacje dla
juniorów.



       Sezon zawodnicy N-bike Academy rozpoczęli od dobrego występu
Małgorzaty Mikluskiej na Pucharze Polski w MH Automatyka MTB
Pomerania Maraton. Zawodniczka rywalizację skończyła na najniższym
stopniu podium. Ponowie również pokazali się z dobrej formy. Na MTB
XC Grudziądz Strzemyk Jakub Topoliński zameldował się na drugim
miejscu, Franciszek Donarski na trzecim, a siódmy był Stanisław Łysiak.
       Zawodnicy dobrą formę potwierdzili na MTB Maraton w Koronowie.
Była to już piąta edycja imprezy. Na starcie stanęli zarówno amatorzy,
jak i profesjonaliści, którzy na co dzień trenują kolarstwo. Sportowcy
podejmowali wyzwanie na różnych wariantach trasy i w różnych
kategoriach wiekowych.  Dziesięciu zawodników stanęło na podium. Na
pierwszym miejscu zameldowali się Jakub Mioduszewski, Wojciech
Gierach, Stanisław Łysiak, Michał Prot i Martyna Janicka. Drugie miejsce
zajęli Max Janicki i Franciszek Donarski, a trzeci był Oliwier Janicki i Mał-
gorzata Mikulska. Poza podium znaleźli się Jakub Gierach, Igor
Galikowski, Sebastian Pokora, Mikołaj Dzidek, Jan Lustig.
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Otwarcie sezonu
w kolarstwie

Nastała wiosna, zrobiło się cieplej, więc na ulicy coraz więcej
jednośladów. Nie chodzi tu jednak o motocykle, chociaż ich
również nie brakuje, a o rowery. Do rywalizacji po zimowej
przerwie wrócili rowerzyści z N-bike Academy.

SPORT I REKREACJA

Małgorzata Mikulska
z trzecim miejscem

 w MH Automatyka MTB
Pomerania Maraton.

Zawodnicy z dumą
prezentujący puchary

zdobyte w  MTB XC
Grudziądz Strzemyk.

Wojciech Gierach (pierwsze
miejsce) i współdzielący

z nim podium zawodnicy. 

https://www.facebook.com/MTBPomerania/?__cft__%5b0%5d=AZU8lImpcL1yN-DxIAEdlQJYwspkbxZeuGGt1cJ-xSiNLWaeJF5k6aDBqMuT8w9NhlP4C3DcOm46phMZYfSgaIp0mc6OGkjHbsCGHeguil0HCi2qp6hN4uOlkvVUA-xsSsBXlXmXKW9cc-oKPVNZLXL0LEsv85KfwOtFuw9ibAQF4j0FlA5CsZj74D-lq05NdQM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MTBPomerania/?__cft__%5b0%5d=AZU8lImpcL1yN-DxIAEdlQJYwspkbxZeuGGt1cJ-xSiNLWaeJF5k6aDBqMuT8w9NhlP4C3DcOm46phMZYfSgaIp0mc6OGkjHbsCGHeguil0HCi2qp6hN4uOlkvVUA-xsSsBXlXmXKW9cc-oKPVNZLXL0LEsv85KfwOtFuw9ibAQF4j0FlA5CsZj74D-lq05NdQM&__tn__=kK-R


       Klub Autojazda Mustang Żołędowo reprezentowali  Zuzanna Klett,
Jakub Kuś, Marcel Świątkowski, Sebastian Morawiak i Radosław
Morawiak. Ten ostatni zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej
imprezy. Dublet zaliczyli zawodnicy Aseko Orzeł Gniezno  – Paweł
Kozłowski i Mikołaj Menz. Podium uzupełnił reprezentant TSŻ Toruń
Jakub Kościecha.
       Impreza powróciła do kalendarza po wieloletniej przerwie. Ostatnia
edycja odbyła się w 2016 roku w Toruniu. Turniej stał na bardzo
wysokim poziomie, stawka była bardzo wyrównana. Z czterech
finalistów, trzech zgromadziło 18 punktów.
        Kryterium Asów Okręgu Północnego to ostatni sprawdzian przed
rozpoczęciem sezonu w CS Superlidze. Czy zaliczyli go zawodnicy
Mustanga Żołędowo, to się okaże. Cieszyć może fakt, że z pięciu
zawodników, trzech zameldowało się w pierwszej „10” zawodów. Tuż za
top 10 był Jakub Kuś, a Zuzanna Klett – warto wspomnieć, że jedyna
dziewczyna w tym męskim gronie – zajęła 13, wyprzedzając trzech
zawodników.
       Końcowa klasyfikacja reprezentantów Autojazda Mustang
Żołędowo: 4. Radosław Morawiak (4,3,4,3,3) 17+1 w finale; 8. Sebastian
Morawiak (4,4,1,2,w) 11; 10. Marcel Świątkowski (4,2,1,2,1) 10; 11. Jakub Kuś
(2,W,2,3,3) 10; 13. Zuzanna Klett (3,1,2,1,2) 9.
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Sezon w speedrowerze
rozpoczęty

Na żołędowski tor zjechali najlepsi zawodnicy czołowych
zespołów speedrowerowych. Kryterium Asów Okręgu Pół-
nocnego w sobotę 2 kwietnia otworzyło  sezon 2022 w spe-
edrowerze.

SPORT I REKREACJA

Na obszerną fotorelację
z imprezy zapraszamy 

na FB klubu 
– ULKS Mustang Żołędowo.

Jakub Kościecha (3 miejsce)
otrzymał nagrodę za

najlepszy czas wyścigu
w zawodach, ufundowaną

przez jednego ze sponsorów
naszego zespołu Baumgart

Kaffee.

https://www.facebook.com/baumgart.kaffee/?__cft__[0]=AZVL28R7ITGZUUrTZotA1hy3VyK6Yc59CO12U2hoWt9cQCRBGOvD682PbjgyfCiLFhjy42ysl0hVYK2hNGjyvstSQ4UXDDr9LsDwNEnSj2AzKCAhi0Tb9eFsD4NalE9QeR0&__tn__=kK-R


       – Bardzo dużo osób porównuje to do żużla i mają rację, tylko u nas
wyścigi są prowadzone na dużo krótszych torach, mają one od 60 do 80
m, ale sprawia to, że wyścigi są bardzo ciekawe, bo zawodnicy jadą
blisko siebie i może stać się wszystko – informuje Patrycja Klett, która
zajmuje się mediami społecznościowymi w zespole Autojazda Mustang
Żołędowo. Zatem czym jest speedrower? To sport, w którym czterech
zawodników bierze udział w wyścigach na specjalnie do tego
przystosowanym rowerze. Ścigają się po owalnym torze o sypkiej
nawierzchni. Dystans jednej kolejki to cztery okrążenia. Wygrywa
oczywiście ten, kto przekroczy linię mety jako pierwszy. 
       Najmłodsi zawodnicy jeżdżą na przerobionych BMX-ach, starsi
zawodnicy mają specjalne ramy, kierownice i koła. – Można przerobić
stary rower na sprzęt do speedrowera, ale tradycyjne ramy są często
wykonane z ciężkiego materiału. W speedrowerze chodzi o to, aby jak
najszybciej rozpędzić rower, więc im lżejszy sprzęt, tym łatwiej da się to
zrobić – wyjaśnia Patrycja. Sprzęt finansowany jest przez klub. Koszt
roweru osiąga nawet do 10 000 zł. Wszystko zależy od części, które są
zamontowane do roweru. Starsi zawodnicy mają zrobione rowery pod
siebie i trzymają je w swoich domach. Młodsi zawodnicy dzielą sprzęt,
jest on zrobiony pod wzrost zawodników.
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Speedrower – żużel na
rowerze?

Speedrower do złudzenia może przypominać żużel.
Zawodniczy ścigają się w czwórkach i jadą cztery okrążenia.
Jest również, podobnie jak żużel, bardzo kontaktowym
sportem. Co wiemy o speedrowerze?

SPORT I REKREACJA

Garść informacji
 

Punktacja w speedrowerze
różni się od tej żużlowej.

Zawodnicy punktują 4; 3; 2; 1,
inaczej niż w przypadku

żużla, tam zawodnicy
punktują 3; 2; 1; 0.

Speedrowerzyści punktują
już za samo dojechanie do

mety. Rozgrywki podzielone
są na trzy okręgi: północny,

centralny i południowy.
 

W speedrowerze  odbywają
się mistrzostwa we

wszystkich kategoriach
wiekowych (do lat 12 – żak,

do lat 14 – młodzik, do lat 16 –
kadet, do lat 18 – junior, do

lat 23 – młodzieżowiec,
powyżej 40 roku życia –

weteran, a także powyżej 50
roku życia – grand weteran).

 
Co roku odbywają się

imprezy międzynarodowe –
Mistrzostwa Świata,
Mistrzostwa Europy

i Mistrzostwa Europy Drużyn
Klubowych.

Kolebką speedrowera jest
Wielka Brytania. Jako

początek  przyjmuje się rok
1946, gdy powstaje

zrzeszająca 22 zespoły liga
w Birmingham. Później

dołączały kolejno państwa
Holandia, Szwecja i Polska,

a następnie Australia.
Pierwszym Mistrzem Świata
był Holender Martin van den

Brakel.



Jak zacząć przygodę ze speedrowerem?

       – Nasz tor znajduje się na ul. Słonecznej przy kompleksie orlik w Żo-
łędowie. Treningi prowadzimy w poniedziałki, wtorki i w czwartki o go-
dzinie 17:30 oczywiście jak się przyjdzie na trening, to dostaje się rower,
na którym jeździ kilku zawodników. Można nas znaleźć na Facebooku
(ULKS Mustang Żołędowo) i napisać do nas w prywatnej wiadomości na
pewno odpiszemy, więc zapraszamy – zachęca Patrycja.
       W kwietniu rozpoczął się długo wyczekiwany sezon CS Superligi, do
którego Autojazda Mustang Żołędowo przystępuje, obok zespołu
Drwęca Kaszczorek, jako beniaminek. – W tym roku udało się nam
wrócić do najwyższej ligi speedrowera. Po odejściu kilku czołowych
zawodników stwierdziliśmy, że trzeba, na jakiś czas dać spokój z naj-
wyższą ligą, zejść do niższej i skupić się na rozwoju młodych
zawodników i przyszłych mistrzów – zdradziła Patrycja. I jak widać, taka
taktyka się opłaciła. A przy okazji klub pozyskał kilku sponsorów w tym
tytularnego, a to wcale nie było tak proste. – Ciężko było pozyskać
sponsorów, w tych niepewnych czasach ludzie stają się bardziej
ostrożni. W imieniu klubu chciałabym bardzo podziękować tym, którzy
w nas uwierzyli oraz zachęcić te firmy, które chcą postawić na rozwój
naszej gminy, bo Gmina Osielsko sportem stoi co nie raz
udowodniliśmy – przekonuje nasza rozmówczyni. Okazuje się, że
Autojazda w przeszłości sponsorowała już speedrower. Jak zdradza
nam Patrycja Klett, było to ponad dwie dekady temu w 2000 r.
       Po dwóch kolejkach CS Superligi Autojazda Mustang Żołędowo
zajmuje trzecie miejsce w tabeli z bilansem jednego zwycięstwa z MS
Śląsk Świętochłowice (97:62) i jednej przegranej z TSŻ Toruń (71:84).
Pierwsze miejsce zajmuje zeszłoroczny triumfator ligi Orzeł Gniezno,
który będzie rywalem Mustanga w następnym meczu.
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Czy wiesz, że…?
 

Założycielem klubu był Jan
Konopczyński działacz

sportu łuczniczego? Powstał
w 1995 roku i na początku

klub zrzeszał sekcję
łuczniczą i gimnastyczną.

Dwa lata później w 1997 roku
prezes Konopczyński

powołał sekcję speedrowera.
Niemal od samego początku

z klubem związani są
Arkadiusz Słysz oraz Michał
Bazelak i Łukasz Bazelak,
którzy razem z Adamem
Klarczykiem tworzą sztab

trenerski. Starsi zawodnicy
jeszcze pewnie pamiętają

ściganie się przy lesie
w Maksymilianowie… 

 
W 1998 roku powstał

pierwszy tor, który mieścił się
przy Szkole Podstawowej

w Maksymilianowie.
Był używany przez
zawodników przez 

blisko 20 lat. 
Od 2019 roku Mustang 

swoje mecze rozgrywa na
nowym torze w Żołędowie,
który jest uważany za jeden
z lepszych obiektów w kraju.

 
Po wielu indywidualnych
sukcesach zawodników,

czekamy na ligowe sukcesy.
Miejmy nadzieję, że rok 2022

będzie rokiem Autojazda
Mustang Żołędowo.

 



       Rekiny Osielsko reprezentowały gminę na I Memoriale im. Jacka
Jaskólskiego, który odbył się na 2 kwietnia na basenie Naquarius w Na-
kle nad Notecią. W całych zawodach wzięło udział 15 klubów.
       300 zawodników przystąpiło do rywalizacji w I Memoriale im. Jacka
Jaskólskiego, Rekiny Osielsko wystawiły 12 zawodników, którzy z za-
wodów przywieźli 9 medali (3 złote, 3 srebrne, 3 brązowe). Dwukrotnie
złoty medal zdobył Szymon Podolski, raz pierwszy był Adam Warmuz,
który swoją kolekcję medali uzupełnił jeszcze o srebro. Wynik Adama
Warmuza 26,73 sekund na 50 m stylem dowolnym to prawdopodobnie
najlepszy wynik w historii klubów Gminy Osielsko. Do grona srebrnych
medalistów dołączyli Magnus i Lavinia Antonioli. Dwa brązowe medale
wywalczył  Lenart Antonioli, a jeden Amelia Wojczakowska. Serdecznie
gratulujemy zawodnikom sukcesów i poprawionych wyników
życiowych – z 24 startów, zawodnicy 21-krotnie ustanowili nowe rekordy
życiowe, a 5 razy poprawili rekordy klubu.
       Impreza miała szczególne znaczenie dla nakielskiego środowiska
pływackiego. Czciła pamięć ich przyjaciela Jacka Jaskólskiego –
instruktora pływania, ratownika WOPR i sędziego PZP, wieloletniego
wychowawcy dzieci i młodzieży w UKS Czwórka Nakło, który obok
Spółki Nakielski Sport i Nakielskiego Ośrodka Kultury, był jednym z or-
ganizatorów imprezy. Zmarł 9 lutego 2019 roku.
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Udany start
Rekinów Osielsko

Rekiny Osielsko reprezentowały gminę na I Memoriale im.
Jacka Jaskólskiego, który odbył się na 2 kwietnia na basenie
Naquarius w Nakle nad Notecią. W całych zawodach wzięło
udział 15 klubów.

SPORT I REKREACJA

Na obszerną fotorelację
z imprezy zapraszamy 

na FB i stronę internetową
Nakielski Sport.

Na kanale Youtube Rekiny
Osielsko znajduje się relacja

wideo z zawodów.

Poniżej kilka szczęśliwych
rekinów, odbierających

medale.



       Zawody odbyły się 9 kwietnia w Toruniu. Obie drużyny pokazały się
z jak najlepszej strony. Rekiny wywalczyły cztery medale. Wśród
laureatów znaleźli się Maksymilian Donten, Szymon Podolski i Adam
Warmuz. Za wspaniałą postawę w pierwszym bloku medale otrzymali:
Lena Czwarno, Abigail Głomska, Michał Jankiewicz, Antonina Królak,
Mikołaj Maroszek, Marcin Turzyński i Maksymilian Donten, który zdobył
również 2 miejsce i statuetkę drugiego najlepszego zawodnika wśród 8-
latków. Cała drużyna na 28 startów indywidualnie poprawiła rekordy
życiowe aż 26-krotnie, bijąc przy tym 3-ciokrotnie rekordy klubu. Tak
znakomite wyniki oprócz medalistów osiągali: Daria Pacholska, Hubert
Plecke, Laura Przybyszewska, Zuzanna Sulkowska i Amelia
Wojczakowska. Na kanale YouTube Rekiny Osielsko możecie obejrzeć
relację z zawodów.
       Dorobek medalowy Piranii Osielsko to siedem medali i jedno szóste
miejsce. Klub reprezentowali Nina Andryszak, Kacper Antończyk,
Hubert Hałas-Agatowski i Krzysztof Nicpoń. Podobnie jak w przypadku
reprezentantów Rekinów, Piranie również poprawiły swoje wyniki.
       Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy sukcesów i do-
brych wyników. Czekam na dalsze starty pływaków i więcej sukcesów.
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 Zawody Pływackie Junior
Swim Cup 2022

Kwiecień zaliczyć do udanych mogą drużyny pływackie
Rekiny Osielsko i Piranie Osielsko. Oba zespoły mogą
pochwalić się wysokimi pozycjami na Międzywojewódzkich
Zawodach Pływackich Junior Swim Camp.

SPORT I REKREACJA

A tutaj kilku utalentowanych
młodych pływaków

odbierających medale.



       Na XVII edycja międzynarodowej imprezy Harasuto Cup
organizowanej w Łodzi, zawodnicy mieli sporą konkurencję. W za-
wodach wzięło udział około 850 zawodników z 9 krajów. Z tych
zawodów udało się przywieźć dwa brązowe medale. Szczęśliwcami,
którzy zdobyli medale są Jan Fierek w kumite indywidualnym juniorów
(-68 kg) oraz Olek Hek w kumite indywidualnym chłopców 10-11 lat (+45
kg).
       W XXVIII Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży Dragon Cup
zaprezentowali się młodsi zawodnicy Yamabushi. W zawodach udział
wzięło blisko 500 zawodników z 41 polskich klubów Karate. Medale dla
klubu zdobyli Oliwier Janus w kihon 10 lat i starsi, Jan Maciejewski w ku-
mite indywidualne chłopców 8-9 lat (-35 kg) oraz Wiktoria Trębacz –
kumite indywidualne dziewcząt 10-11 lat (-35 kg).
       Wielkie gratulacje dla zawodników i trenera Andrzeja
Jankowskiego.
       Należy wspomnieć, że w przerwie między trenowaniem
zawodników, trener Jankowski znalazł czas, aby pomoc ludziom
przebywającym w Ukrainie.  Wyruszył w kilka podróży na granicę
polsko-ukraińską i przywiózł tam najpotrzebniejsze rzeczy, które zostały
odebrane przez przedstawicieli Urzędu Miasta we Lwowie.
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 Yamabushi wciąż
w formie

Trzy imprezy i ze wszystkich przywiezione medale.
Zawodnicy ze Stowarzyszenia Sportowego Yamabushi nie
zwalniają tempa i powiększają swoją kolekcję medali.
Okazję do zaprezentowania się mieli najmłodsi sportowcy.

SPORT I REKREACJA

Trener Andrzej Jankowski
i Jan Fierek.

Młodzi adepci karate z dumą
prezentujący swoje medale.

Jeden z transportów, które
zostały zawiezione na

granice przez Andrzeja
Jankowskiego i jego

przyjaciół.



       Od 22 do 24 kwietnia w Redzie odbywały się XXIV Mistrzostwa Polski
Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej organizowane przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie oraz Urząd Miasta Reda. W
Mistrzostwach wystąpiło 21 zespołów, 13 w kategorii OPEN, 
4 w kategorii 45+, 4 w kategorii 50+. Najlepszą drużyną w kategorii
OPEN okazał się Urząd Miasta Reda, w kategorii 45+ Urząd Gminy Stare
Pole, natomiast w kategorii 50+ Starostwo Powiatowe Człuchów.
       Można powiedzieć, że XXIV Mistrzostwa Polski Pracowników
Samorządowych w Piłce Siatkowej były dla nas wyjątkowo dobre. Po
raz pierwszy w ogólnej klasyfikacji zajęliśmy 11 miejsce i otrzymaliśmy
wyróżnienie dla zespołu FAIR PLAY. Urząd Gminy Osielsko w tych
mistrzostwach reprezentowali: Beata Polasik Radna Rady Gminy
Osielsko, Anna Zielińska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Osie-
lsku, Justyna Ściesińska Kierownik Ref. Organizacyjnego, gościnnie
Natalia Bazelak. Janusz Jedliński Radny Rady Gminy Osielsko, Wojciech
Kwiatkowski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie, Łukasz
Bazelak Nauczyciel Matematyki i Informatyki w SP w Maksymilianowie,
Wojciech Duchiński Podinspektor ds. zagospodarowania prze-
strzennego oraz Tomasz Bogucki Główny Specjalista ds. Promocji
gminy i informatyki.
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Mistrzostwa Polski Pracowników
Samorządowych w Piłce Siatkowej

Od 22.04 do 24.04 w Redzie trwały Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w
Piłce Siatkowej. Dzięki GOSiR Osielsko po raz kolejny mieliśmy tam swoją drużynę, która
dzielnie stawiała opór o wiele młodszym zespołom. 
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– Po losowaniu nasz los na
tych zawodach wydawał się

przesądzony. Od razu
trafiliśmy do grupy śmierci.

Dzięki temu mogliśmy
sprawdzić tegoroczną formę

zeszłorocznych 
i tegorocznych mistrzów – byli

w formie 😉. Byliśmy
zdeterminowani, małymi

kroczkami z meczu na mecz
stawaliśmy się silniejsi.

Naszym ostatnim
przeciwnikiem był Urząd

Marszałkowski Województwa
Małopolskiego. Po zaciętym

meczu wygraliśmy
w dogrywce.

Dziękujemy wszystkim
zespołom z którymi graliśmy

za świetna zabawę i miłą
atmosferę. Gwarantujemy, że

za rok również „tanio skóry
nie sprzedamy” – wspomina

Tomasz Bogucki Główny
Specjalista ds. Promocji

gminy i informatyki.

Na zdjęciu Urząd Gminy Osielsko i tegoroczni zwycięzcy Urząd Miasta Reda





N O W O C Z E S N E  D O M Y ,  K T Ó R E  P O W S T A J Ą  N A
O S I E D L U  S Ł O N E C Z N Y M  W Y R Ó Ż N I A J Ą  S I Ę

E L E G A N C K I M  S T Y L E M ,  F U N K C J O N A L N O Ś C I Ą ,
Z N A J D U J Ą  S I Ę  W  B E Z P I E C Z N E J  O D L E G Ł O Ś C I  O D

W I E L K O M I E J S K I E G O  Z G I E Ł K U ,  
A  W  P O Ł Ą C Z E N I U  Z  R O Z B U D O W A N Ą

I N F R A S T R U K T U R Ą ,  S P R A W I A J Ą ,  Ż E  J E S T  T O
M I E J S C E  I D E A L N E  D O  Z A M I E S Z K A N I A .
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