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       Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 odbywał się
od 1 kwietnia do 30 września. Spis powszechny to podstawowe badanie
i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie
informacji o jej stanie i strukturze według ustalonych cech
demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie,
na określonym terytorium. Jego wyniki są wyznacznikiem dla tworzenia
budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości
pomocy państwowej czy dotacji dla gmin i województw. 
       – W konkursie oceniano skuteczność działań promocyjnych i komu-
nikacji z mieszkańcami poprzez zwiększenie świadomości o spisie
wśród mieszkańców w wyniku czego badano odsetek samospisujących
się. Nie brano pod uwagę mieszkańców spisanych przez rachmistrzów
oraz urzędników a tylko tych, którzy w wyniku działań promocyjnych
gminy lub osobistej świadomości spisali się sami – wyjaśnił Tomasz
Bogucki, Główny specjalista ds. promocji gminy i informatyki. 
       – Ten sukces zawdzięczamy oczywiście ponownemu zaangażowa-
niu naszych mieszkańców, którzy jak zawsze w takich społecznych
inicjatywach stają na wysokości zadania. Urząd Gminy wykorzystuje
tylko dostępne kanały informacyjne, które cały czas poszerzamy i roz-
wijamy. Osobiście cieszy mnie fakt, że wysyłana przez nas „informacja”
do mieszkańców dociera i może przyczyniać się do sukcesów Gminy –
dodaje Tomasz Bogucki. 
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Zdobywamy trzecie miejsce
w konkursie Prezesa GUS

Po raz kolejny wspólnie odnosimy znaczący sukces.
Zajęliśmy trzecie miejsce w konkursie Prezesa GUS na
Najbardziej Cyfrową Gminę Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań.

GMINA OSIELSKO

Do konkursu Prezesa GUS
na najbardziej cyfrową

gminę Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności
i Mieszkań stanęło ponad

700 gmin. Łącznie
nagrodzono 96 gmin,

w każdym województwie
przyznawano nagrodę
główną i specjalną oraz

miejsca od pierwszego do
piątego.

 
W województwie kujawsko-

pomorskim nagrody
otrzymali:

 
Nagroda główna,

 
1 Miejsce  gmina miejska

Toruń, (powiat miasto
Toruń)

 
2 Miejsce gmina wiejska

Białe Błota, (powiat
bydgoski)

 
3 Miejsce gmina wiejska

Osielsko, (powiat bydgoski)
 

4 Miejsce gmina miejska
Aleksandrów Kujawski,

(powiat aleksandrowski)
 

5 Miejsce gmina miejsko-
wiejska Szubin, (powiat

nakielski)
 

Nagroda specjalna gmina
wiejska Aleksandrów

Kujawski, (powiat
aleksandrowski).

 



       Nagrody zostały wręczone przez dr Wiesławę Gierańczyk, dyrektor
Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.– Podbydgoska gmina Osielsko
to jedna z wyróżniających się gmin w spisie powszechnym, ale nie tylko
z racji realizacji zadania, ale również tego cyfrowego podejścia do
zadania, bo gmina państwa zajęła trzecie miejsce w konkursie Prezesa
GUS na Najbardziej Cyfrową Gminę Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań – powiedziała pani dyrektor. Przy odbieraniu
nagród Wójt Gminy Osielsko Wojciech Sypniewski nie krył szczęścia, ale
był również zaskoczony tym, jak to się skończyło. Wyraził również słowa
podziwu dla mieszkańców, bez których nie udałoby się uzyskać tak
dobrego rezultatu. – To wszystko, co się wydarzyło, to miejsce w kon-
kursie i te dobre wyniki spisu na terenie gminy to jest oczywiście
zasługa mieszkańców. Nie pierwszy to przypadek, kiedy mieszkańcy
gminy Osielsko są bardzo zaangażowani w te wszystkie sprawy, które
dotyczą nas wszystkich – powiedział Wójt Wojciech Sypniewski. 
       Wójt podkreślił zaangażowanie mieszkańców w różne sprawy.
Docenił, że zawsze na mieszkańców można liczyć i jako przykład podał
frekwencję w wyborach. – U nas zawsze ta frekwencja jest stosunkowo
wysoka, nawet w sprawach, które dotyczą, wydawałoby się nas
wszystkich, ale nie wszyscy w tym chcą uczestniczyć, mam tu na myśli,
chociażby wybory do organów różnych szczebli. To jest kolejny dowód,
że mieszkańcy mieszkają, gdzie mieszkają i chcą uczestniczyć w tym
wszystkim, co się dookoła dzieje – zauważył wójt. 
       Plany na wykorzystanie nagród już są. Sprzęt zostanie przekazany
informatykom i tam zostanie rozdysponowany dalej. – Taki prezent to
po prostu nam ułatwi pracę, ale znowu dla dobra mieszańców –
wspomniał wójt Sypniewski.
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W konkursie Prezesa GUS
na Najbardziej Cyfrową

Gminę Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i

Mieszkań przewidziano kilka
nagród.

 
Nagroda główna dla gminy

o najwyższym wskaźniku
samospisu internetowego –
urządzenie wielofunkcyjne.

 
Nagroda specjalna Prezesa

GUS – urządzenie
wielofunkcyjne.

 
Nagrody dodatkowe: 

I miejsce – 11 laptopów,
II miejsce – 9 laptopów

i urządzenie wielofunkcyjne,
III miejsce – 8 laptopów,
IV miejsce – 7 laptopów,
V miejsce – 6 laptopów.

 
Gmina Osielsko za zajęcie

III miejsca otrzymała
8 laptopów o wartości

ponad 34 tysięcy złotych.



Zbliża się Dzień Samorządu Terytorialnego, rocznica wyborów do organów gmin, które odbyły się w 1990
r. Jako wójt urzęduje Pan nieprzerwanie od 1996 roku, więc miał Pan szansę obserwować rozwój gminy
„niemal od początku”. Jak w tym czasie zmieniło się Osielsko?

Od 1990 r. liczba mieszkańców wzrosła co najmniej trzykrotnie. Jak to się stało? Przede wszystkim
realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozbudowa infrastruktury co jest
oczywiście bardzo trudne, ale staramy się sobie z tym radzić. Rada Gminy, Urząd radzą sobie z tym
problemem i je-stem przekonany, że razem osiągniemy wspólny cel – zrównoważony rozwój gminy
Osielsko.

Te zmiany nie pozostają niezauważone. W 2020 roku GUS wyróżnił gminę Osielsko jako jedno z 10
najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania w Polsce. Z roku na rok Osielsko znajduje się na pierwszym
miejscu wśród najbogatszych gmin w województwie, a niedawno, podczas VII Europejskiego Kongresu
Samorządów, Osielsko zajęło 8 pozycję wśród 1533 gmin wiejskich w ogólnopolskim Rankingu
Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce. Co zadecydowało o tych sukcesach?

Są sukcesy, ale to zasługa całej naszej społeczności. Budując sieci wod-kan i drogi nie możemy zapominać
o oświacie (wszystkie szkoły w ostatnich latach zostały poważnie zmodernizowane, a teraz przystąpiliśmy
do budowy nowej szkoły na pograniczu Niemcza i Osielska) musimy również pamiętać o dostępie do
kultury i niekoniecznie przez małe „k”. Zmodernizowaliśmy świetlice wiejskie we wszystkich sołectwach.
Chcielibyśmy zwiększyć tempo, ale brak środków jest coraz bardziej widoczny.

Państwa mieszkańcy są też bardzo aktywni, gdy mówimy o ogólnopolskich inicjatywach. W czasie
pandemii w ramach konkursu na Najbardziej Odporną Gminę wygrali Państwo milion złotych, a podczas
Narodowego Spisu Powszechnego pokazali się Państwo jako jedna z najbardziej cyfrowych gmin w Pol-
sce...

Sukcesy oczywiście są, ale to zasługa całego samorządu – Rady Gminy, Kierowników Jednostek oraz
oczywiście całego zespołu pracowników Urzędu Gminy i wielu zaangażowanych mieszkańców.

Wiele zostało już zrobione, ale mieszkańców z pewnością interesują też nadchodzące plany i inwestycje.
Czy w najbliższych latach gminę czekają kolejne duże zmiany?

Dalszy rozwój to skutek otwartości na różnego rodzaju kontakty z mieszkańcami np. z radami sołeckimi co
przynosi dobre efekty. Chciałbym podkreślić, że wzrasta świadomość mieszkańców, czego efektem jest
stały rozwój. Dobra współpraca jest bardzo ważnym elementem naszej pracy i pragnę podziękować
wszystkim mieszkańcom, całej społeczności za to, że wspólnie pracujemy nad tym, aby żyło nam się lepiej.

Z Wójtem Wojciechem Sypniewskim rozmawiał dziennikarz Polska Press.
Wywiad ukazał się w Expressie Bydgoskim 27 maja 2022 roku.
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Sukcesy gminy to zasługa całej
społeczności

Z Wojciechem Sypniewskim, wójtem gminy Osielsko, rozmawiamy o tym, jak rozwinął
się gminny samorząd oraz o sukcesach, które wyróżniają Osielsko nie tylko na terenie
regionu.

GMINA OSIELSKO



       Zebranie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko odbyło się
27 maja w Świetlicy w Niemczu. Na zebraniu podjęto uchwałę o zmia-
nach w Statucie, dzięki którym OSP Osielsko może zostać Organizacją
Pożytku Publicznego. Na specjalne zaproszenie na zebraniu obecny był
Wójt Gminy Osielsko Wojciech Sypniewski. Prezes OSP Osielsko Piotr
Sobalkowski wręczył wójtowi podziękowanie za pomoc we wsparciu
jednostki. Natomiast Wójt Wojciech Sypniewski wręczył druhowi
Piotrowi Sobalkowskiemu podziękowanie dla jednostki za pomoc
uchodźcom z Ukrainy. Podziękowanie otrzymał również szef firmy
Opon-Lan Maciej Landowski druh wspierający OSP Osielsko.
       Podziękowania przesłali także walczący o kraj mieszkańcy Ukrainy.
Jednak strażacy wielokrotnie podkreślają, że bez ofiarności
mieszkańców nie byłoby takiej pomocy, dlatego jeszcze raz dziękują
mieszkańcom gminy Osielsko za okazane serca.

Lokalna grupa OSIELSKO POMAGA doceniona
       Działania naszej prężnej grupy Osielsko Pomaga zauważyły lokalne
media. W Zbliżeniach na TVP3 Bydgoszcz ukazał się materiał o działa-
niach naszej grupy. Wolontariusze z grupy wciąż szukają mieszkań dla
uchodźców. Jeżeli dysponujecie wolnymi lokalami, zostawcie
wiadomość na facebookowej grupie OSIELSKO POMAGA.
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Niosący pomoc w Osielsku
zauważeni i nagrodzeni

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Wójt Gminy
Osielsko Wojciech Sypniewski złożył na ręce Prezesa
Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko podziękowania za
pomoc w koordynowaniu zbiórki artykułów dla uchodźców.

GMINA OSIELSKO

29 maja nasza jednostka
miała okazję wziąć udział
w Pikniku Dobrych Ludzi

i Zwierząt, odbywającym się
w Leśnym Parku Kultury
i Wypoczynku na polanie

Różopole. Mieli tam ważne
zadanie dbania

o bezpieczeństwo
uczestników oraz

prezentowali techniki
udzielania pierwszej

pomocy. Była też okazja do
zwiedzenia obu wozów

strażackich.

Działania grupy OSIELSKO
POMAGA zauważone. 
W Zbliżeniach na TVP3
Bydgoszcz ukazał się

materiał o dotychczasowej
pomocy grupy na rzecz
uchodźców z Ukrainy.



       Do 1 czerwca trwały konsultacje społeczne w sprawie budowanej
ulicy Pelikanowej w Maksymilianowie, która sąsiaduje z ulicami Bukową
i Ptasią. Do 7 czerwca potrwają konsultacje społeczne w sprawie innej
ulicy. Chodzi tu o ulicę Zawilcową w Żołędowie. Za projekty obu ulic
odpowiedzialna jest firma Biuro Projektowe ESPEJA mieszcząca się w
Kaliszu.
       Na podsumowanie konsultacji społecznych czekają projekty ulic
Perłowej i Krabowej w Osielsku. Ulica Perłowa krzyżuje się z Bałtycką.
Krabowa sąsiaduje z ulicami Perłową i Karaibską. Za te projekty również
odpowiada kaliska firma ESPEJA.
       Czekamy również na wasze sugestie w jaki sposób zagospodarować
plac Centralny w Osielsku. Wypełnijcie ankietę i podzielcie się swoimi
pomysłami. Formularz znajdziecie na stronie internetowej i mediach
społecznościowych.
       O wynikach konsultacji przeczytacie na naszej stronie internetowej
www.osielsko.pl. Żeby ułatwić szukanie wszystkie informacje o budo-
wach dróg znajdziecie, w zakładce Drogi, następnie wybierzecie
Gminne, a następnie  Konsultacje projektów dróg w gminie Osielsko.
       O wszystkich inwestycjach będziemy was informować na bieżąco.
Biorąc udział w konsultacjach społecznych, masz wpływ na to, jaki
kształt przybierze dana inwestycja. 
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Masz wpływ na wygląd
gminy

Biorąc udział w konsultacjach społecznych, masz realny
wpływ na to, jak będzie wyglądać ostatecznie twoja
najbliższa okolica. Co zmieni się w najbliższym czasie? Na
jakie wyniki konsultacji czekamy?

INWESTYCJE

Usytuowanie ulic Krabowej
i Perłowej w Osielsku.

Usytuowanie ulicy
Pelikanowej

w Maksymilianowie.

Usytuowanie ulicy
Zawilcowej w Żołędowie.

http://www.osielsko.pl/


       Gmina Osielsko od 2020 wygrywa puchar Najbardziej Rowerowej
Gminy w Metropolii Bydgoszcz. W tym roku również mamy na niego
ogromny apetyt, choć z roku na rok aplikacja staje się bardziej
popularna i w naturalny sposób wzrasta konkurencja w pozostałych
gminach. Od razu podchwyciliśmy ideę tej rowerowej rywalizacji –
wspomina Tomasz Bogucki Główny Specjalista ds. Promocji gminy i in-
formatyki. – Mamy w gminie Osielsko najbardziej rozwiniętą
infrastrukturę ścieżek rowerowych w regionie a dzięki tej rywalizacji
mogliśmy to pokazać. Początki promocji były oczywiście trudne jak przy
każdym nowym projekcie. Aplikacja często się zacinała i nie naliczała
kilometrów, co zniechęcało do jej instalacji i może dlatego w pierwszym
roku rywalizacji wygraliśmy w zaledwie  18 osób. Byliśmy jednak
przekonani, że ze wszystkimi problemami technicznymi po-radzą sobie
nasi koledzy z Bydgoszczy i nie myliliśmy się, dzisiaj aplikacja pozwala
zliczać zmagania z takich aktywności fizycznych jak bieganie, nordic
walking, chodzenie, rolki, kajakarstwo, narty, kolarstwo, snowboard,
pływanie, canicross, deskorolka, hulajnoga, jazda konna, jazda na
wózku, łyżwy, nartolotki, wioślarstwo, no i oczywiście jazda na rowerze.
W kolejnych latach dołączyły do rywalizacji nasze szkoły podstawowe,
co zaowocowało dwukrotnym zwycięstwem SP w Żołę-dowie wśród
szkół wiejskich w Metropolii Bydgoszcz. 
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Rowerowa Stolica Polski
2022 baw się razem z Nami
Rekordowe 7 milionów kilometrów – tyle przejechali
uczestnicy zeszłorocznej rywalizacji o Puchar Rowerowej
Stolicy Polski! W tym miesiącu dowiemy się, czy ten
imponujący wynik zostanie pobity. 

GMINA OSIELSKO

Dzisiaj mamy
koordynatorów akcji

w każdej z naszych szkół: 
SP Niemcz koordynator
szkolny Ewa Machera, 

SP Maksymilianowo
koordynator szkolny
Aleksandra Szałajda, 

SP Żołędowo koordynator
szkolny Katarzyna

Kilijańczyk, 
SP Osielsko koordynator

szkolny Marta Kołodziejska.
Poza tym mamy silną

„Grupę ogólną”, dołączyli do
nas „Sąsiedzi – Osielsko”

i jak co roku
 „N-Bike Academy”. 

Dzięki tej rywalizacji udaje
nam się nie tylko pokazać
infrastrukturę rowerową

gminy Osielsko, ale również
połączyliśmy dobrą zabawę,

promocję i sportowego
ducha walki – komentuje
Tomasz Bogucki Główny
Specjalista ds. Promocji

gminy i informatyki. 
Zapraszamy wszystkich

mieszkańców gminy
Osielsko i tych, którzy 
chcą z nami jeździć do
tegorocznej rywalizacji.

Do zobaczenia na 
ścieżkach rowerowych.



       To był kolejny weekend rywalizacji o Rowerową Stolice Polski, dzień zapowiadał się na słoneczną
niedzielę, co niedługo miało się okazać kolejnym minusem. Jazda na rowerze jest bardzo przyjemna, jeżeli
będziemy pamiętać, co może nam tę przyjemność zepsuć. Moja lista jest następująca: defekt roweru,
przysłowiowa „pana”, silne słońce, gdy nie posmarowałeś ciała kremem, opady deszczu, gradu, głód i pra-
gnienie, zmrok oraz rozładowany telefon. Wyruszyłem około 10:00 z Fordonu, wypoczęty nastawiony na 40
km. Bardzo sprawnie pokonałem pierwszą górkę do Czarnówczyna, niby małą, ale niedoświadczonym
rowerzystom na pewno przysporzy problemu z podjechaniem. Warto przed wypadem na trasę 100 km
sprawdzić się, czy poradzicie sobie z górką w Czarnówczynie, od strony Fordon – Jarużyn, Myślęcinek –
Niemcz, Strzelce Dolne – Strzelce Górne, i moja ulubiona w okolicy podjazd pod Trzęsacz. Na trasie 100 km
takich górek może się pojawić kilka. Przejechałem Osielsko, Niwy, ul. Krakowską do Jarużyna i stamtąd na
Włóki. Tu, zamiast jak przystało na 43-latka zjechać z górki i wrócić do domu, podjąłem decyzje, że to
właśnie dzisiaj pokonam 100 km. To była jedna z głupszych decyzji w moim życiu, o czym miałem się
wkrótce przekonać. Skręciłem na Kozielec, potem Topolno i gdzieś na wysokości Chrystkowa po zaledwie
40 km jazdy odczułem, że słońce zaczyna mi doskwierać, chce mi się jeść i pić. Oczywiście nie zabrałem ze
sobą prowiantu ani nawet picia, bo w planie miałem tylko 40 km, poza tym była niedziela i wszystko było
pozamykane. Dzisiaj zawsze zabieram prowiant, mój podstawowy zestaw to kanapki, banany, tabliczka
czekolady do tego woda i izotonik. Oczywiście, jeżeli mam możliwość zjedzenia podczas wycieczki to z te-
go korzystam. Kremuję też nieosłonięte części ciała i zakładam okulary. Okulary na rower to jedna z pod-
stawowych rzeczy, które trzeba mieć, nie tylko chronią cię przed słońcem, ale również przed wszelkimi
owadami, odpryskami, kamyczkami, którymi możesz dostać spod kół przejeżdżających obok ciebie
samochodów.
       Tego dnia otwarty sklepik znalazłem dopiero lub na całe szczęście w Grucznie. Dobrze, że można było
zapłacić kartą. Po chwili odpoczynku uznałem, że bez sensu już się cofać, jak do połowy trasy został
przysłowiowy „rzut beretem”, a z Chełmna powinno być już z górki. Tylko wtedy jeszcze nie wiedziałem, że
najpierw będę musiał pod tę górkę podjechać, a na trasie, którą wybrałem, czekały mnie jeszcze dwie. Na
Rynku w Chełmnie przeszło mi przez głowę, aby już stąd wracać taksówką-bagażówką. Na to nie pozwoliła
mi jednak moja wrodzona oszczędność, a może pensja urzędnika, teraz już nie pamiętam. 
       W taką trasę powinieneś zabrać ze sobą przynajmniej dwie dętki, pompkę, łyżkę do opon oraz klucze
rowerowe i naładowany powerbank. Ja oczywiście podczas tej podróży nie miałem żadnej z tych rzeczy. Na
telefonie zaniepokoiło mnie 32% baterii, ale z wrodzonym optymizmem pomyślałem „uda się” i ruszyłem
dalej. W Starogrodzie Dolnym doszedłem do przykrego wniosku, że zaczyna mnie bardzo boleć tyłek do
takiego stopnia, że ciężko było na nim siedzieć. Zawsze uważałem, że spodenki z przysłowiowym
„pampersem” są tylko dla zawodowców. Nic bardziej mylnego, jeżeli chcesz jeździć z przyjemnością 100
km i więcej, powinieneś się w takie zaopatrzyć.
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100 km na rowerze. 
O czym warto pamiętać?

Swoje pierwsze 100 km złamałem zaledwie 2 lata temu w wieku 43 lat. Doskonale
pamiętam dumę, ale również ból, potworne zmęczenie, spaloną słońcem twarz, ręce i
nogi. 

GMINA OSIELSKO



       Oczywiście każdy, kto jechał tą trasą, wie, że droga z Chełmna na Ostromecko to nie tylko droga z gór-
ki, ale gdy wjeżdżamy do powiatu bydgoskiego, zaczyna się fajna ścieżka rowerowa, która prowadzi do
samego Fordonu. Jadąc tę trasę pierwszy raz, nie znalazłem oznakowania ścieżki w Ostromecku i zje-
chałem ulicą, oczywiście zostałem otrąbiony przez dwóch kierowców, a z jednego samochodu usłyszałem
głośne okrzyki – „tam jest ścieżka”. Przecież widziałem, że tam jest ścieżka, ale będąc na ulicy już do
samego końca, aż do mostu na Fordon nie da się na nią zjechać. Powiem wam, że za drugim razem też jej
nie znalazłem, oznakowanie wtedy było bardzo słabe, musiałem zapytać i lawirować. Gdzieś między
domkami wjeżdża się z powrotem na ścieżkę i bez stresu dojeżdżamy do mostu. 
       Po powrocie do domu nie zobaczyłem upragnionych 100 km w aplikacji, ponieważ w Ostromecku
rozładował mi się telefon i miałem tylko 98 km. Tyle wysiłku i nie mogłem się pochwalić swoją pierwszą
setką, masakra, ale wtedy ledwie się już mogłem ruszać, bolało mnie całe ciało i chciałem tylko spać. Na
drugi dzień napisałem do chłopaków z suportu Rowerowej Stolicy Polski i po trzech dniach dołożyli mi do
domu jeszcze 5 km. I tak przejechałem moje pierwsze 103 km. 
           Dzisiaj wiem, że była to kompletna głupota, ale jak mawia wieszcz „w życiu trzeba kolekcjonować
chwile”. Obecnie jestem mądrzejszy, oprócz rzeczy, które opisałem, zabieram jeszcze kurtkę i spodnie
przeciwdeszczowe, które po zwinięciu zajmują bardzo mało miejsca w plecaku. Zainwestowałem również
w ubranie, dzięki któremu jest mi komfortowo oraz w oświetlenie, dzięki któremu czuję, że jestem
widoczny po zmroku. Zawsze też po zimie robię sobie miesiąc treningu i sukcesywnie zwiększam
odległości. 100 km na rowerze to bardzo dużo, choć mój zeszłoroczny rekord to 180 km, a w tym roku może
spróbuje podejść do 200, wiem, że będzie bardzo ciężko, ale kiedy przekroczycie swoją pierwszą setkę, nie
będzie już dla Was rzeczy niemożliwych. Do zobaczenia na ścieżkach rowerowych. 
                                                                                                                                                                           Tomasz Bogucki
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Jak wam się podobało w Żołędowie?

       To nasze okolice i miejscowość, którą dobrze znamy. Świetna
świetlica, z prężnie działającym działem kultury. Było bardzo miło. Był to
nasz pierwszy koncert „w plenerze” w tym roku. Miła atmosfera,
publiczność dopisała.
  
W zespole jest sporo ludzi, sami faceci, na koncercie kipiało
testosteronem a wy w niezmienionym składzie od 12 lat, jaka jest
wasza recepta na taką owocną i długą współpracę?

       Jesteśmy zbiorem indywidualności, które potrafią pracować w gru-
pie. Mimo ambicji i mocnych charakterów liczy się dla nas dobro
wspólne. Nikt za wszelką cenę nie próbuje postawić na swoim.
Wyznaczone cele osiągamy poprzez rozmowę i logiczną argumentację.
Poza tym jesteśmy już ze sobą wiele czasu. Nie jesteśmy tylko
muzykami, tworzącymi wspólny projekt. Czas ukształtował z nas
rodzinę. Jesteśmy na swoich ślubach, znamy swoje rodziny i po prostu
uczestniczymy w swoim życiu. Butelki Zwrotne stały się częścią
naszego życia. Muzyka jest w naszym życiu ważna, ale nie
najważniejsza. Nasza przyjaźń oraz fakt, że możemy wspólnie spełniać
się, tworząc przeróżne dźwięki, chyba cementuje naszą muzyczną
przygodę. Jesteśmy jedną wielką butelkową rodziną, po prostu.

www.osielsko.plPRZEGLĄD MIESIĄCA  |  11

Butelki Zwrotne, czyli
koncert w Żołędowie

6 maja przed Świetlicą w Żołędowie odbył się pierwszy
koncert plenerowy w tym roku. Na deskach gościliśmy
bydgoską kapelę Butelki Zwrotne.

GMINA OSIELSKO

Butelki Zwrotne to bydgoski
zespół, który powstał w

2008 roku, a w obecnym
składzie grają od 2010 roku,

czyli są razem już 12 lat.
Muzycy wspominają, że

„pierwsze wspólne dźwięki
zagrał, zanim Facebook

wkroczył na Polski rynek,
a wszystkie instrumenty
muzyków mieściły się do

Fiata Cinquecento”. W 2012
roku kapela wydała

pierwszy album, który był
podsumowaniem

dotychczasowej działalności
stawiających pierwsze kroki
w świecie muzyki przyjaciół.
Rok później grupa wydała
cover utworu „Na naszej

drodze”, który został
doceniony na antenie

Polskiego Radia Programu
III przez Marka

Niedźwiedzkiego.
Najnowsza twórczość
zespołu to EP-ka Iskry.

 
Butelki Zwrotne tworzą:

Paweł Wiśniewski, Wojtek
Chmielewski, Radziu

Ratkowski, Kuba
Andrzejewski, Michał

Skoczek. 



W Żołędowie i nie tylko prowadzone są zajęcia muzyczne dla
młodzieży, na co powinni zwrócić uwagę młodzi artyści przy
zakładaniu zespołu muzycznego?

       Przed koncertem mieliśmy okazję porozmawiać z Hanią Konieczką
o tym, jak ważne dla rozwoju dzieci są wszelkie tego typu inicjatywy.
Super, że tyle dobrego się u Was dzieje! Nie jesteśmy muzycznym
Karolem Okrasą, żeby dawać komukolwiek przepis na cokolwiek. Na
pewno możemy powiedzieć, o tym, jak ważna jest ciężka i długotrwała
praca całego zespołu i każdego z osobna. Trzeba też tworzyć to, w czym
czujemy się swobodnie i co nas po prostu kręci. No i… nie wolno
odpuszczać. Warto mieć na uwadze, że tworzenie wspólnie muzyki i
kształtowanie ostatecznego brzmienia czy stylu grania to proces, który
trwa. Czasami latami. Tak było w naszym przypadku. Najlepsza rada to
wierzyć w siebie i po prostu grać, grać i jeszcze raz grać.

Gdzie was będzie można usłyszeć w najbliższym czasie?

       Usłyszeć można nas będzie na serwisach streamingowych i kto wie,
czy nie na antenach radiowych. Nadstawiajcie uszu! O koncertach
informujemy na bieżąco na naszej facebookowej stronie. W naj-
bliższych miesiącach będziemy wydawać kilka nowych utworów, kto
wie, może nawet uda nam się to spiąć wszystko w kompletny album!

O czym dzisiaj marzy zespół Butelki Zwrotne?

       Marzy nam się kolejne 12 lat inspiracji i siły. Ewentualnie winda przy
naszej próbowni. 
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„Koncert Butelki Zwrotne,
finansowany przez Gminny

Ośrodek Kultury, był
„kropką nad i” na

zakończenie cyklu
artystyczno-rozwojowego

tworzonego przy
współpracy z GOPS
Osielsko. Był to cykl

zajęciowy dla mieszkańców
naszej gminy, prowadzony

przez psychologa 
i arteterapeutów. Staram się
wychodzić z atrakcjami na
nasze piękne zewnętrze. 
 Moja rockowa dusza po

prostu marzy o cyklicznym
w Żołędowie kulturalnym
rockowisku z wydarciem

i dużą ilością szczęśliwych
ludzi – taki lokalny

Woodstock! Planuję i to już
przyklepane muzyczne

rozpoczęcie lata w sobotę
9 lipca. Wystąpi Agata Pufal.

Bardzo dobra bydgoska
wokalistka. Zagrają

wspólnie z gitarzystą
Włodzimierzem Heyserem.

Na początku września
będzie też biesiada sołecka.
Wystąpi Steffi Mal w duecie

z Pawłem Wenderskim”. 
– Hanna Konieczka,
instruktor Świetlicy

Żołędowo
 



1 maja – Święto Pracy

       Tak właściwie Święto Pracy jest świętem międzynarodowym i jest
obchodzone na całym świecie. Dokładna nazwa brzmi Międzynarodowy
Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Jego geneza sięga końca XIX wieku,
data święta upamiętnia strajki robotników w Chicago, którzy właśnie na
dzień 1 maja zaplanowali demonstrację, która miała na celu
wywalczenie 8-godzinnego wymiaru pracy.
       W Polsce, a raczej na ówczesnych ziemiach polskich, które
znajdowały się pod zaborami, pierwsze obchody miały miejsce w 1890
roku i to wbrew zaborcom. Oficjalnie Święto Pracy w Polsce zostało
ustanowione w 1950 roku i jest dniem wolnym od pracy.

2 maja – Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

       Na drugi dzień maja przypada Święto Flagi Narodowej. Jest to
stosunkowo „młode” święto, mocą ustawy wprowadzone 20 lutego
2004 roku. Zwyczajowo w ten dzień wywieszane zostają flagi
państwowe, a ma to na celu uszanowanie symbolu Polski. Ostatnimi
czasy powszechne stało się w ten dzień noszenie kokardy narodowej.
Zwyczaj ten spopularyzował prezydent Lech Kaczyński, a jego następcy
Bronisław Komorowski i obecny prezydent Andrzej Duda kontynuują
ten zwyczaj.
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Dlaczego w maju mamy
wolne?

Dla niektórych początek maja kojarzy się z majówką,
długim weekendem i otwarciem sezonu grillowego. To, że
część z nas może pozwolić sobie na dłuższe wolne od pracy,
zawdzięczamy pewnym świętom przypadającym w maju.
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Flaga Państwowa
Rzeczpospolitej Polskiej to

jeden z symboli
państwowych naszego

kraju. Na flagę składają się
dwa kolory – biały 

i czerwony. Biel oznacza
srebro, wodę i czystość,
czerwień jest symbolem
ognia i oznacza odwagę 
i waleczność. Barwy flagi
Polski są takie same jak

kolory godła państwowego
(biały orzeł na czerwonym

polu). Górny pas flagi
oznacza białego orła, 

a dolny – czerwone pole
tarczy herbowej. 

Prezydenci Lech Kaczyński
i Prezydent Andrzej Duda

noszący kokardę narodową.



Kilka słów o fladze

       Wydawać by się mogło, że nie ma nic trudnego w wywieszeniu flagi.
Jednak okazuje się, że istnieje szereg zasad, m.in. w dyplomacji,
dotyczących kolejności wywieszania flag. Zanim o tym, warto wiedzieć,
co odróżnia flagę państwową a barwy narodowe. Flaga ma określone
proporcje – w Polsce jest to 5:8. Barwy narodowe nie mają określonej
długości, jednak szerokość obu pasów powinna być tej samej długości.
Flaga Rzeczpospolitej Polskiej występuje w dwóch wariantach,
pierwszy jest używany przez władze i instytucje państwowe, jak również
obywateli i instytucje prywatne i jest to klasyczna flaga z górnym
białym pasem i dolnym czerwonym pasem. Drugi wariant to flaga
państwowa z godłem z dwoma pasami poziomymi – u góry biały, na
którym pośrodku widnieje godło państwowe RP, u dołu czerwony. Tę
flagę mogą używać jedynie polskie przedstawicielstwa i misje (także
wojskowe) za granicą, statki morskie, kapitanaty i bosmanaty portów,
lotniska i lądowiska cywilne oraz cywilne samoloty podczas lotów za
granic. Popularne, głównie na meczach stało się umieszczanie na
barwach narodowych nazw miejscowości. Należy wówczas pamiętać,
aby nie była to flaga o proporcji 5:8.
       O ile bez problemu jesteśmy w stanie wywiesić flagę na
drewnianym lub metalowym drzewcu, o tyle kłopotliwe może się to
zrobić, gdy flagę będziemy musieli wywiesić pionowo. Należy wtedy
pamiętać, że kolor biały jest zawsze po lewej stronie, natomiast
czerwony po prawej. Oczywiście nie trzeba przypominać, że flaga
eksponowana publicznie musi być czysta i mieć czytelne barwy. Nie
może być pomięta lub postrzępiona.

2 maja to nie tylko Święto Flagi

       W ten dzień obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za
Granicą obchodzone 2 maja od 2002, ustanowione przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP w dowód uznania
wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w
odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do
polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach. Ten
dzień nie jest dniem wolnym od pracy.

Święto Narodowe Trzeciego Maja

       W ten dzień obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Była to jedna z pierwszych konstytucji uchwalonych na świecie i pierw-
sza konstytucja w Europie. Ustanowione świętem narodowym w 1919
roku, a następnie w 1990 roku. W przeszłości podczas obchodów
dochodziło do wielu manifestacji przez to w 1951 roku, zostało zniesione
i zakazano obchodów tego święta. Powróciło do kalendarza po prawie
40 latach.
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Konstytucja 3 maja była
pierwszą spisaną

konstytucją w Europie,
a drugą na świecie, zaraz po
konstytucji amerykańskiej

z 1787 roku. 
 

Wielki wkład w powstanie
konstytucji 3 maja mieli Król

Stanisław August
Poniatowski, Ignacy
Potocki, czy Adam

Stanisław Krasiński.
 

Jako, że w roku uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, a więc
w 1791 roku Polskę i Litwę
łączyła unia lubelska, na
mocy, której powstała
Rzeczpospolita Obojga
Narodów, od 2007 roku 

3 maja jest również świętem
narodowym Litwy. W Polsce

ten dzień jest wolnym od
pracy.

Kopię konstytucji 3 maja
można oglądać w Sali

Senatorskiej na Wawelu.



       To pierwszy od 2019 roku weekend majowy, który nie był
ograniczony żadnymi obostrzeniami. Majówkę rozpoczęliśmy już w so-
botę 30 kwietnia koncertem Vivat Maj, organizowanym przez Gminny
Ośrodek Kultury. Na scenie wystąpili wokaliści Julia Fleming i Filip
Grządziel. Towarzyszyli im muzycy, w składzie Dominik Lesiewicz –
akordeon, Mateusz Brząkała – gitara, Michał Biechowski – gitara basowa
oraz Marcin Pankowski – perkusjonalia. Koncert przyciągnął ludzi,
którzy wspólnie chcieli wsłuchać się w najbardziej znane pieśni
związane ze świętem uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
       W szkołach podstawowych odbyły się uroczyste apele i akademie,
przygotowane przez nauczycieli i uczniów. Placówki włączały się w ak-
cję wywieszania flagi, a uczniowie dumnie pozowali z naszymi
narodowymi biało-czerwonymi barwami. Tak samo w akcję włączyli się
mieszkańcy gminy, na ich posesjach powiewały flagi.
       W dalszych dniach obchody przeniosły się na poszczególne
sołectwa. W Niemczu w Święto Flagi odbyło się spotkanie patriotyczne
dla mieszkańców. Uczestnicy spotkania wspólnie spędzili ten czas,
śpiewając pieśni pokrzepiające ducha. Spotkanie, podobnie jak to
organizowane przy okazji obchodów Święta Odzyskania Niepodległości,
przyciągnęło niemały tłum. W Żołędowie postawiono na bardziej
majówkowe obchody, które trwały dwa dni. 
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Obchody świąt majowych
w Gminie Osielsko

Koncerty, spotkania mieszkańców i zabawy dla najmłod-
szych, tak wyglądały tegoroczne obchody świąt majowych
w Gminie Osielsko. Oprócz tego w szkołach odbyły się apele
przygotowane przez nauczycieli i uczniów.
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Pierwszy dzień majówki
w Żołędowie był

poświęcony najmłodszym
mieszkańcom gminy.

Przygotowano dla nich
niezapomniane animacje,

zabawy z klaunem
i baloniki, czyli to, co dzieci

lubią najbardziej oraz
pokazy cyrkowe. Uśmiech

dzieci był najlepszym
świadectwem tego, jak
świetnie spędziły czas. 

3 maja z inicjatywy Sołtys
Żołędowa Violetty

Frelichowskiej mieszkańcy
spotkali się na kawie

i słodkim poczęstunku,
przygotowanym przez Koło

Gospodyń Wiejskich
w Żołędowie. Oba
wydarzenia były

organizowane wspólnie ze
Świetlicą w Żołędowie.



       Coroczna akcja sprzątania gminy wiąże się z obchodami Dnia Ziemi,
które przypadają 22 kwietnia. W związku z tym świętem właśnie w oko-
licach tej daty corocznie sprzątamy gminę. Z ponad 40 punktów
odbioru powstałych specjalnie na tę okazję wywieziono łącznie 2,5 tony
zebranych odpadów. Udało się zebrać 264 worki śmieci o pojemności
120 litrów. Łączna waga tych worków wyniosła 2 180 kg. Oprócz tego
uczestnicy akcji wywieźli 27 opon o wadze 80 kg i 240 kg papy. Dzięki
tym zabiegom nasze drogi, przydomowe trawniki i lasy były czystsze.
Oby w przyszłym roku tych odpadów było mniej, a frekwencja, jak i po-
goda dopiszą. 
       Wszelkie akcje sprzątania ziemi oprócz podstawowego założenia,
czyli posprzątania wybranego miejsca, mają jeszcze jedną ważną rolę,
mianowicie za pomocą takich akcji możemy dawać dobry przykład
dzieciom. Edukacja najmłodszych już od wczesnych lat jest bardzo
ważna. Wpływamy na ich postawę i kształtujemy ich przyszłe
zachowania. Musimy też pamiętać, że dzieci czerpią wzorce od
dorosłych. To, jaki przykład im dajemy, rzutuje na to, jak one będą się
zachowywać w przyszłości. To, w jakim obecnie żyjemy środowisku,
zależy tylko i włącznie od nas, dlatego tak ważna jest chociażby
segregacja i recykling odpadów, niezaśmiecanie lasów i wód oraz
dbanie o ekologię.
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Sprzątanie gminy Osielsko
w liczbach

Nie tak dawno wszyscy zebraliśmy się, aby wspólnie
posprzątać naszą piękną gminę. Po ponad miesiącu od
tego wydarzenia przyszedł czas na przekazanie tego, ile
odpadów udało się tego dnia zebrać.
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Modny ostatnio stał się styl
życia zero waste, co
dosłownie możemy
tłumaczyć jako zero

marnowania. Zgodnie z zero
waste człowiek stara się
wytwarzać jak najmniej

odpadów, co przyczynia się
do niezanieczyszczania

środowiska. To cel etyczny,
ekonomiczny i wizjonerski,

który pomaga ludziom
naśladować zrównoważone
naturalne cykle, w których

wszystkie odrzucane
materiały mają stać się

zasobami. Wyznawcy idei
zero waste żyją wedle

określonych reguł, jest to
tzw. 5R: odmawiaj (refuse)

produktów
wyprodukowanych ze
szkodą dla środowiska,

generujących niepotrzebne
odpady i zanieczyszczenia,

ograniczaj (reduce)
kupowania niepotrzebnych

produktów,
wykorzystaj ponownie

(reuse) – daj nowe życie już
użytym produktom, np.
 z butelki zrób wazon,
recyklinguj (recycle),

kompostuj (rot).



Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
       CEEB została stworzona w celach przechowywania informacji
dotyczących źródeł ogrzewania budynków. Docelowo ma pomóc w po-
prawie jakości powietrza, walce ze smogiem i wyeliminować stare
piece, tzw. kopciuchy. Złożenie deklaracji jest obowiązkiem każdego
właściciela lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Do
30 czerwca obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania mają te osoby,
które źródła ciepła i spalania paliw zostało uruchomione przed 1 lipca
2021 roku. Osoby, które uruchomiły źródła po tej dacie, mają 14 dni od
daty uruchomienia na zgłoszenie, czym ogrzewana jest nieruchomość.
Wniosek można złożyć na dwa sposoby: przez Internet, za pomocą
profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, lub e-dowodu na stronie:
www.zone.gunb.gov.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy.

Usunięcie azbestu z pokryw dachowych
       Do 29 lipca trwa nabór wniosków na usunięcie z dachu szkodliwych
wyrobów azbestowych. Można wnioskować o demontaż, zapakowanie
oraz wywiezienie azbestu lub o samo zapakowanie i wywiezienie.
Formularz i wnioski są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wypełnione dokumenty można złożyć w siedzibie Urzędu Gminy,
wysłać pocztą lub przesłać za pomocą platformy ePUAP.
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Czy zgłosiłeś już, czym
ogrzewasz mieszkanie?

Do 30 czerwca właściciele nieruchomości mają obowiązek
zgłosić źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków. Jest to obowiązkowe. O czym
jeszcze przypominamy? Przeczytacie poniżej.

PRZYPOMINAMY!

Przypominamy, że możecie
ubiegać się

o dofinansowania na
wymianę źródła

ogrzewania. Prowadzimy
nabór wniosków

w Programie Czyste
Powietrze oraz Dotacji

Gminnej. Istnieje możliwość
połączenia obu programów.

 
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



       – Na początku czerwca zapraszamy całe familie na koncert z okazji
Dnia Dziecka. Śpiewająca Lokomotywa to tytuł projektu Piotra Salabera
rozśpiewanego dyrygenta i kompozytora, który zaaranżował i skom-
ponował muzykę do wierszy Juliana Tuwima – przekazała Katarzyna
Szewczyk, kierownik działu promocji i kontaktów z publicznością.
       – Mamy koncerty dla niemowląt i kobiet w ciąży z cyklu „Od
brzuszka do uszka maluszka” i ostatni w tym sezonie będzie 11 czerwca.
Dla dzieci nieco starszych w wieku przedszkolnym jest Akademia
WioliMisia. Ostatni wykład w akademii będzie również 11 czerwca –
poinformowała Szewczyk. Na Akademię WioliMisa filharmonia zaprasza
na godzinę 11:00. Ceny biletów zaczynają się od 10 zł. Koncert „Od
brzuszka do uszka maluszka” rozpoczyna się o godzinie 12:30. Zakres
cenowy rozpoczyna się od 8 zł.
       W repertuarze filharmonii są koncerty kameralne i symfoniczne. –
Wieczory kameralne z Capellą Bydgostiensis odbywają się w środowe
wieczory. Wieczory Symfoniczne zaś w piątkowe wieczory – przypomina
Katarzyna Szewczyk. – Gorąco zachęcamy do przybycia do naszej
świątyni sztuki, a na pewno każdy w repertuarze naszej instytucji
znajdzie coś dla siebie.  O wszystkich koncertach, o działalności
Filharmonii Pomorskiej można się zapoznawać na stronie internetowej
www.filharmonia.bydgoszcz.pl, a także na naszych profilach na
Facebooku, Instagramie i Twitterze. 
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Co w repertuarze
Filharmonii Pomorskiej?

Specjalne koncerty dla dzieci i kobiet w ciąży, wieczory
symfoniczne i kameralne oraz specjalne dedykowane
wydarzenia. Repertuar Filharmonii Pomorskiej jest różno-
rodny. Na co warto się wybrać?

KULTURA

W repertuarze Filharmonii
Pomorskiej:

 
Śpiewająca lokomotywa.

Salaber – Tuwim na Dzień
Dziecka 

(03.06.2022, godz. 18:00),
 

Carmina Burana 
(10.06.2022, godz. 19:00),

 
Muzyczna podróż przez

Europę 
(15.06.2022, godz. 19:00), 

 
Poranek muzyczny dla

seniorów pt. „Lato wszędzie”
(20.06.2022, godz. 9:30, 11:00,

12:30),
 

Symfoniczne zakończenie
sezonu. W 100 rocznicę

powstania w Bydgoszczy
Towarzystwa Muzycznego
(24.06.2022, godz. 19:00).

http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/






Świetlica Niwy-Wilcze
       Można śmiało rzec, że w świetlicy działa się magia. Dzieci,
najmłodsze w wieku 4 lat, a najstarsze mające 8 lat, tworzyły bajkowe
lampki. Przy pomocy światełek Led, słoika i sztucznych kwiatów
powstały piękne dekoracje. Efekt możecie sami ocenić. W świetlicy
odbywają się także zajęcia z body ball lub jak mówią dzieci skakanie na
wielkiej dmuchanej piłce. – Ogromną zaletą jest pobudzenie do pracy
mięśni głębokich. Tym razem wykorzystaliśmy wspaniałą pogodę i
przestrzeń, jaką mamy obok świetlicy – przekazuje instruktorka zajęć.
Dzieci korzystają także z placu zabaw obok świetlicy, gdzie wspólnie się
bawią i wzmacniają kondycję. Na jednych z zajęć młodzi uczestnicy
robili własnoręczne torebki w kształcie sowy. Dzieci same przyczepiały
poszczególne części ciała – ogon, oczy, dziób, skrzydła. Z okazji Dnia
Matki, dzieci przy pomocy pań ze świetlicy wykonały serduszka dla
mam oraz piękne drzewa przyozdobione sztucznymi kwiatami. Podczas
pracy dzieci uczyły się wierszyka, który zaprezentowały swoim mamom
po powrocie do domu.

Świetlica w Bożenkowie
       Na zajęciach plastycznych dzieci miały okazję zrobić swoją wersję
leśnej ławki, a użyły do tego kawałka pieńka, mchu i pomalowanych
drewnianych patyczków. Były też zajęcia z robotyki. Największym
powodzeniem cieszyły się nocne podchody.
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Sprawdzamy, co dzieje się
w świetlicach

Kolejny raz sprawdzamy, co słychać w świetlicach, a dzieje
się tam bardzo dużo. Instruktorzy prowadzą ciekawe
zajęcia, które rozwijają zainteresowania. Dzięki nimi dzieci
ćwiczą kreatywność i spędzają czas wśród rówieśników.

KULTURA

Piękne upominki, które
dzieci wykonały

samodzielnie jako prezent
na Dzień Matki.

Oprócz zajęć plastycznych
w świetlicach są także
zajęcia ruchowe. Tutaj

zajęcia body ball.

Miniaturowe leśne ławki
zrobione na zajęciach

w Świetlicy w Bożenkowie
wyglądały jak prawdziwe.



– Dzieci podzielone na grupy wraz z opiekunami, wyposażone w latarki i
odblaski poszukiwali siebie nawzajem, przeszukując bożenkowskie
tereny. I tak jak w ciemnościach przystało, był strach, a co za tym idzie
krzyki przerażenia, mam nadzieję, iż mieszkańcom to nie przeszkadzało.
Ponadto śmiech i dobra zabawa, a po wieczornych wojażach w ciem-
nościach, ognisko z kiełbaskami. Po skończonej zabawie maluchy wraz
z opiekunami udali się do domów, natomiast starsi po przygotowaniu
posłań próbowali zasnąć. O poranku grupa wymęczona, ale jakże
zadowolona opuszczała placówkę dopytując się o termin kolejnych
nocnych harców – przekazała Hanna Kątna, instruktor Świetlicy w Bo-
żenkowie.

Świetlica w Maksymilianowie
       Na zajęciach plastycznych w Świetlicy w Maksymilianowie dzieci
zmierzyły się z rysowaniem bukietów słoneczników. Doskonale
poradziły sobie z tym zadaniem, a prace wyglądały jak żywe kwiaty. Po-
zostajemy w kwiatowej tematyce, ponieważ kolejnym zadaniem, które
dzieci wykonywały na zajęciach, były pojedyncze kwiaty wykonane
przestrzennie. Ponadto mali majsterkowicze poznali tajniki robotyki 
i programowania.

Świetlica w Jarużynie
       Dla dzieci przygotowano wyjątkowe zajęcia plastyczne, na których
używały długopisów 3D. Powstały piękne przestrzenne prace jak domki,
okulary czy kwiaty. Świetlica stawia też na aktywność w postaci zajęć
rekreacyjnych na świeżym powietrzu. W uczestnikach zajęć odkrywano
młodych chemików na warsztatach chemicznych. To bardzo ważne, by
zaszczepić w dzieciach entuzjazm do chemii. Malowano również na
streczu, obrazki na nim namalowane wychodziły piękne, cała rolka
tworzyła przestrzeń do rysowania. 
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KULTURA

Ognisko i pieczenie
kiełbasek na zakończenie

nocnych podchodów
w Bożenkowie.

Świetlica
w Maksymilianowie i piękne

kwiaty wykonane przez
dzieci.

Na warsztatach Długopis 3D
dzieci miały okazję wykonać

przestrzenne rysynki.



W przerwie między malowaniem było trochę aktywności w postaci
przeciągania liny. Nie zabrakło też bardziej chłopięcych zajęć, czyli
robotyki.
Świetlica w Niemczu
       Uczestnicy zajęć, mogli zmierzyć się z robotyką, która rozwija
zdolności manualne u dzieci i stymuluje wyobraźnię. Dodatkowo
rozwija wyobraźnię i umiejętności kreatywnego myślenia. Nie tylko dla
dzieci odbywają się zajęcia. Na warsztatach krawieckich uczestnicy
poznawali kolejne tajniki wyszywania.
Gminny Ośrodek Kultury
       Na zajęciach plastycznych w GOK-u dzieci miały okazję zrobić
własnoręczne pieczątki. Do ich zrobienia nie potrzeba było wielu
składników, wystarczły dekielek od słoika, plastelina i farby. Efektem
były fajne pieczątki. Inny razem przy pomocy sprytnych sztuczek dzieci
wykonywały prace związane z pszczołami i ulami. Czy wiecie, że 20
maja obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez
Organizację Narodów Zjednoczonych.
       Uczestniczenie w warsztatach organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury i świetlice, oprócz spędzenia miło, aktywnie i kre-
atywnie czasu, dają również szansę na zawarcie przyjaźni między
uczestniczącymi dziećmi. Oprócz zajęć dodatkowych, świetlice
zorganizują letnie półkolonie i warsztaty, dzięki którymi dzieci będą
mogły rozwijać swoje pasje nawet w wakacje.
Świetlica w Żołędowie
       W Świetlicy w Żołędowie odbyła się gimnastyka taneczna
poprowadzona przez niezastąpioną Steffi Mal. Były to zajęcia
dedykowane z myślą o wszystkich mamach w ich święto.
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KULTURA

Jak widać w świetlicy dorośli
również znajdą zajęcia dla
siebie. Tutaj krawiectwo.

Robotyka w Niemczu. Te
zajęcia zawsze przyciągają

chętne dzieci.

Z okazji Dnia Pszczoły w
GOK-u dzieci wykonywały
prace o tych pracowitych

owadach.



       Klub Seniora w Żołędowie wybrał się do Filharmonii Pomorskiej na
koncert „Estrada Młodych”, gdzie młodzi i zdolni artyści zaprezentowali
się w różnorodnym repertuarze znanych kompozytorów jak Henryk
Wieniawski, Gioachino Rossini, Jan Sebastian Bach, czy Giacomo
Puccini. Wycieczkę do filharmonii odbyli także członkowie Klubu
Seniora w Niemczu. Innym razem niemczanie na swoim spotkaniu
wysłuchali prelekcji o zdrowych oczach i jak je pielęgnować.
       Seniorzy z klubu w Maksymilianowie zdecydowali się na zmianę
otoczenia i wybrali się nad Bałtyk. Celem podróży był Hel, leżący na
cyplu Mierzei Helskiej. Plan wycieczki był naszpikowany atrakcjami, była
obowiązkowa wizyta na plaży i rejs statkiem po Mierzei Helskiej. Będąc
w Helu, nie można nie pójść do fokarium i z bliska obejrzeć tych
zwierząt. Oczywiście grupa znalazła czas na wspólne zdjęcie z posą-
giem Neptuna, który znajduje na Bulwarze Nadmorskim w Helu.
Ciekawostką jest, że figura tego rzymskiego boga to kopia tej, która
znajduje się na Fontannie Neptuna w Bolonii. 
       Klub Seniora Niwy-Wilcze docenił sąsiednie atrakcje. Panie z klubu
wybrały się na wycieczkę po Bydgoszczy. Podczas sześciogodzinnego
zwiedzania poznały historię Mostu Staromiejskiego, z którego
doskonale widać Spichrze, słynną rzeźbę Przechodzącego przez rzekę,
którą nie zdmuchnie nawet największa wichura, Plac Teatralny i Stary
Port. 
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Młodzi duchem,
aktywni seniorzy

Seniorzy to chyba jedna z najaktywniejszych grup w gminie.
Spotykają się na kołach seniorów, uczestniczą w wykładach
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, czym obalają stereotyp
o braku aktywności wśród starszych osób.

GMINA OSIELSKO

Żołędowski Klub Seniora
w Filharmonii na

„Estradzie Młodych”

Klub Seniora z Niemcza
również udał się do

Filharmonii Pomorskiej.

Panie z Maksymilianowa
pozowały przy pomniku

Neptuna w Helu.



       Potem uczestniczki obrały kierunek na starówkę, gdzie zwiedziły
Stary Rynek, kulinarną uliczkę Jatki, Ratusz i Katedrę. Zwiedzanie
zakończyły na Wyspie Młyńskiej, skąd widać Wenecję Bydgoską.
Podczas wycieczki udało się jeszcze odwiedzić wystawę o Skarbie
Bydgoskim i wspiąć się na niedawno otwarty punkt widokowy w Mły-
nach Rothera.
       Klub Seniora w Bożenkowie na cel wycieczki wybrał szlak cysterski –
Gniew, Pelplin i Piaseczno. Uczestnicy poznali historię zamku w Gnie-
wie, wysłuchali legend i historii. –Wielkim zainteresowaniem cieszyło się
zwierciadło, które niesamowicie odchudzało człowieka, zmniejszając
jego rozmiar o kilkadziesiąt kilogramów. Może dlatego, niektórzy robili
sobie sesję zdjęciową w wydaniu fit. Było przy tym dużo śmiechu –
zdradziła Hanna Kątna. W Pelplinie odpoczywali w barokowym parku,
kończąc wycieczkę w Sanktuarium Maryjnym w Piasecznie, gdzie mogli
się pomodlić i zaopatrzyć w cudowną wodę.
       Seniorzy uczestniczą w wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zajęcia przyciągają tłum, sale są zapełnione, ale nie tylko są to
spotkania, na których nasi seniorzy słuchają o tym, co mają do
powiedzenia wykładowcy. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku filii
GOK udali się do Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie mogli dowiedzieć
się o losach ludzi opuszczających Polskę, często zapomnianych
wybitnych Polakach i o Polonii za granicą. 
       Cieszymy się, widząc tak aktywnych seniorów w naszej gminie. Bo
choć już dawno udali się na zasłużoną emeryturę i powinni
wypoczywać, oni dalej chcą odkrywać w sobie pasje, zwiedzać,
aktywnie spędzać czas i cieszyć się życiem. To wspaniałe, że mamy
takich seniorów!
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GMINA OSIELSKO

Klub Seniora Niwy-Wilcze
na wycieczce po

Bydgoszczy.

Klub Seniora w Bożenkowie
na wycieczce szlakiem

cysterskim.

Studenci filii GOK na
wycieczce w Muzeum

Emigracji w Gdyni.



       Obchody Dnia Matki sięgają już starożytności. W Grecji i w Rzymie
otaczano kultem starożytne matki-boginie, które były symbolem
płodności i urodzaju. Zaprzestano tego, kiedy nastały czasy
chrześcijaństwa i zabroniono czczenia i wyznawania innych bogów.
Dopiero po wielu latach w XVII-wiecznej Anglii powrócono do
obchodów.
       W Polsce pierwsze obchody Dnia Matki odbyły się w 1914 roku w
Krakowie i były świętem ruchomym, za którego organizację był
odpowiedzialny Polski Czerwony Krzyż. Obecna data – 26 maja – została
ustanowiona w 1923 roku.
       Z okazji Dnia Matki w świetlicy w Żołędowie odbyła się gimnastyka
taneczna dla mam. Panie uczciły swoje święto piosenką pt.: „Najdroższa
na świecie jest mi mama”  

Jak wygląda to w innych krajach?

       Podobnie jak u nas, w większości krajów Dzień Matki przypada w
maju, jednak jest to święto ruchome. W Hiszpanii przypada w pierwszą
niedzielę maja i jest ściśle związane z religią – maj jest poświęcony
Maryi. Tydzień później, a więc w drugą niedzielę maja to święto
obchodzone jest we Włoszech. 
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26 maja
Dzień Matki

– Jesteś mamo skarbem mym. Kocham Ciebie z całych sił.
Jesteś wszystkim tym, co mam. Wszystko Tobie jednej dam
– tak brzmi refren popularnej piosenki dziecięcej, śpiewanej
mamom. 26 maja obchodziliśmy Dzień Matki.

GMINA OSIELSKO

We Włoszech matka jest
bardzo ważną postacią. 

W Italii  dzieci wyręczają je
w domowych obowiązkach.

Rodziny często jedzą
wspólny obiad w restauracji,

a na deser tradycyjnie
podawana jest kawa i włoski

sernik w kształcie serca.
Tego dnia nie tylko Włosi

obchodzą Dzień Matki, ten
dzień celebrują m.in.

Brazylijczycy, Kanadyjczycy,
Austriacy, Australijczycy,

Grecy, Holendrzy czy
Amerykanie. Ci ostatni

ustanowili to święto
świętem narodowym –

przed domami
i instytucjami wywieszane

są flagi.
 

Pamiętajmy jednak, że
szacunek i sprawianie

naszym mamom
przyjemności, wyręczanie jej

w pracy i spędzanie czasu
należą im się codziennie, a

nie tylko od święta.



       Jednym z czynników, który powoduje, że psy uciekają, jest strach.
Wystarczy sięgnąć pamięcią do Sylwestra. Przez głośny huk, zwłaszcza
petard, psy boją się, a instynktowną czynnością przestraszonego psa
lub jakiegokolwiek zwierzęcia, jest ucieczka przed siebie.
       Innymi czynnikami, dlaczego psy uciekają, są naturalna potrzeba
eksploracji i poznania świata albo nuda. Tak, właśnie tak! Znudzony pies
albo taki, któremu nie poświęca się zbyt dużo uwagi, zacznie szukać
towarzyszy zabaw w postaci innych psów albo ludzi. Upewnijmy się, że
psu nie brakuje zabawy, gryzaków do podgryzania i kontaktu z innymi
psami.
       Zanim właściciel zacznie szukać problemów w psie, dlaczego
zdarzają mu się ucieczki, warto najpierw poszukać przyczyny
zewnętrznej. Jeżeli pies swobodnie biega po ogródku, trzeba się
upewnić, że ogrodzenie nie ma żadnych szczelin i że pies nie zrobił
podkopu pod płotem.

Jak się zachować, gdy widzimy psa bez opieki?

       Przede wszystkim należy go zabezpieczyć, o ile nie jest agresywny.
Gdy uda nam się pieska złapać warto sprawdzić, czy na obroży nie ma
numeru telefonu właściciela. Wtedy mamy ułatwione zadanie. Gdy nie
możemy zostawić pieska u siebie, odwieźmy go do schroniska.
Wykorzystajmy też moc Internetu. 
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Dlaczego psy
uciekają?

Często widząc psa bez opiekuna jedną z pierwszych rzeczy,
które sobie myślimy to, że właściciel nie dba o psa, dlatego
uciekł. Jednak czynniki, które zmuszają psa do ucieczki, są
różne i nie zawsze zależą od zaniedbania.

GMINA OSIELSKO

Co zrobić, jeżeli pies
ucieknie?

Przede wszystkim należy
nie wpadać w panikę. Jeżeli
pies zdoła uciec, przejdź się

po najbliższej okolicy
i nawołuj go. Możesz
poprosić o pomoc w

poszukiwaniach znajomych
im was więcej, tym lepiej.
Odwiedź miejsca, które

często razem z psem
odwiedzacie. W dzisiejszych
czasach można liczyć na siłę
Internetu. Wrzuć informacje

o zgubie na mediach
społecznościowych, ludzie

nie przejdą obojętnie
i udostępnią twój post, który

dotrze do większej ilości
ludzi.  Dobrym

rozwiązaniem na wszelki
wypadek, umieścić

adresówkę z imieniem psa
i twoimi danymi. Gdy ktoś

znajdzie twoją zgubę,
szybko się z tobą

skontaktuje.
Mimo że pies ma możliwość

wybiegania się na
podwórku czy w ogrodzie

przy domu to jednak warto
wyprowadzić psa poza

teren posesji przynajmniej
raz dziennie.



       Żeby wiedzieć, jak poradzić sobie ze stresem warto wiedzieć, czym
on jest. To reakcja organizmu na jakieś wydarzenia lub emocje.
Przyczyny stresu mogą być różne i nie dla każdego takie same. Reakcję
stresową mogą uruchamiać nawet wyobrażenia, lęki i obawy, że coś
może się stać. W organizmie zachodzi wiele zmian. Wzrasta poziom
cukru i adrenaliny, szybciej bije nam serce, przyspiesza oddech lub
przeciwnie pojawiają się omdlenia, zmęczenie, zawroty, bóle głowy,
osłabienie, czy kłopoty żołądkowe.
       Często bagatelizujemy objawy, nie wiedząc, że są wywołane
stresem. Mogą objawiać się różnie – fizycznie, emocjonalnie i behawio-
ralnie. U niektórych szybko narastają, u innych utrzymują się na tym
samym poziomie i występują gdzieś w tle.
       Nie ma jednego złotego środka na radzenie sobie ze stresem. Każdy
musi poznać indywidualnie lek na stres. Warto poznać jak najwięcej
czynności, które można zastosować, gdy poczujemy stres. Najprostszą
jest uspokojenie i spowolnienie oddechu. Można wykonać proste
ćwiczenia pomagające uwolnić napięcie, np. zaciskanie dłoni w pięści,
rozprostowywanie ich. W miarę możliwości zmień miejsce, w którym
przebywasz, włącz relaksującą muzykę, spójrz na relaksacyjny obraz.
Możesz też skierować uwagę na coś innego niż źródło twojego stresu
albo pomyśleć o czymś miłym.
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Jak poradzić sobie
ze stresem?

Każdy z nas choć raz w życiu był w sytuacji, w której
odczuwał stres. Sytuacje te mogą być różne i dla każdego
inne – egzaminy, rozmowa o pracę, poznanie rodziców
sympatii, czy zwykła rozmowa telefoniczna. 

GMINA OSIELSKO

Emocjonalne: poczucie
rozdrażnienia i irytacji, zły

humor, niestabilność
emocjonalna, obojętność na

to, co dzieje się wokół,
przygnębienie, depresja,
trudności z koncentracją

i pamięcią, zaburzenia
nerwicowe, natłok

negatywnych myśli,
trudności

z podejmowaniem decyzji,
niska samoocena, niepokój
i lęk, ataki paniki, poczucie

samotności i izolacji,
choroby

autoimmunologiczne,
zespół stresu pourazowego.

Objawy stresu dzielą się na
fizyczne, emocjonalne

i behawioralne.
Fizyczne: napięcia

mięśniowe i napięcie
twarzy, poczucie zmęczenia

po przebudzeniu,
chroniczne wyczerpanie
i zmęczenie, ogólne złe

samopoczucie – ból głowy,
pleców, czy brzucha, częste

infekcje, otyłość i często
cukrzyca, zaburzenia cyklu

miesiączkowego,
bezpłodność,  choroby
układu pokarmowego

i układu krążenia.



       Są też metody, dzięki którym można zarządzać stresem w przy-
szłości. Tu sprawdzą się wszelkiego rodzaju techniki relaksacyjne –
dobrze sprawdzi się tutaj trening Jacobsona, czyli progresywna
relaksacja mięśni. Można spróbować jogi i medytacji lub ogólnie
wprowadzić do trybu życia aktywność fizyczną, nawet zwykły spacer.
Oczywiście pomoże również odpowiednia ilość snu. Dbanie o pozy-
tywne nastawienie również może pomóc – wybierz komedię zamiast
dramatu, to na czym skupiasz uwagę, ma ogromne znaczenie dla
Twojego samopoczucia. Warto dbać o dobre relacje z rodziną i przy-
jaciółmi i zrezygnować z toksycznych relacji. Zrób listę tego, co cię
stresuje, dzięki temu będziesz miał szansę na uniknięcie w przyszłości
takich sytuacji, a jeżeli uniknięcie nie będzie możliwe, to zyskasz czas na
przygotowanie się do tego.
       Rada z własnego doświadczenia, może nie zastosujecie jej do
wszystkich stresujących sytuacji, ale w niektórych może się przydać –
poinformuj, że się stresujesz. Pamiętam, jak stresowałam się obroną
pracy magisterskiej. Od zaufanej osoby usłyszałam, by mimochodem
wspomnieć o tym komisji. Zastosowałam się do tej rady i powiedziałam
o tym promotorowi. Uspokoił mnie, wyraził rzetelne argumenty, że
wszystko będzie dobrze i… tak właśnie było. Inny przykład to
rozładowanie napięcia, jednak tu odegrać rolę musi wasz rozmówca.
Może również odwrócić waszą uwagę jakimś żartem, dowcipem,
zmienić temat rozmowy, lub pokierować nią tak, abyście ciągle nie
myśleli o tym, co was stresuje.
       Nie ma jednej złotej rady na uniknięcie stresu. Każdy musi
spróbować i indywidualnie do siebie dobrać odpowiednią metodę.
Najważniejsze jest, aby znać objawy przewlekłego stresu i zapobiegać
jego skutkom.
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GMINA OSIELSKO

Behawioralne: kłopoty z
zasypianiem, budzenie się
wcześnie rano, zaburzenia

snu nieumiejętność relaksu
i odprężenia, unikanie

kontaktów towarzyskich,
izolowanie się, zmniejszenie

popędu seksualnego,
rezygnowanie z

odpoczynku, spędzania
wolnego czasu, rozrywki

i kontaktu z rodziną
i przyjaciółmi z powodu

braku czasu, kompulsywne
jedzenie, nadużywanie

tłuszczu i cukru, skłonność
do impulsywnych,

nieprzemyślanych działań,
częste zmiany pracy,

nadużywanie alkoholu,
narkotyków lub tabletek
nasennych, zachowania

i tiki nerwowe.

Czasami stres może być
pozytywny i pomagać m.in.

w rozwoju zawodowym
i osobistym, motywować do

aktywności, ułatwiać
pokonywanie wyzwań.

Należy pamiętać, że nawet
dobry stres może wpływać

źle na organizm, jeśli
odczuwany jest zbyt często

i długo.



       W Osielsku mamy klub, specjalizujący się w trenowaniu karate, jest
to Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI. – Zawodnicy Klubu YAMA-
BUSHI uprawiają Karate w stylu Shotokan – informuje Andrzej
Jankowski, trener YAMABUSHI. Shotokan to jeden w wielu stylów
karate. – Twórcą karate SHOTOKAN jest Gichin Funakoshi, który twier-
dził, że w prawdziwym karate umysł i technika staje się jednym. I w tym
zawiera się cała idea tego jednego z najpopularniejszych stylów karate –
przekazuje nam trener i kontynuuje. – Najważniejsze założenia
Shotokan określa karate jako sztukę walki opierającą się na blokach,
ciosach, unikach oraz odpowiedniej koordynacji ruchów. To również
kształtowanie zachowania i dyscypliny, które pozwalają wypracować
cechy fizyczne i psychiczne niezależnie od płci, wieku i kondycji, a je-
dynym prawdziwym przeciwnikiem karateki jest on sam. 
       Oprócz tego, że karate dzieli się na różne style, są również różne
metody treningów, na których oparta jest nauka karate. – Specja-
lizujemy się w prowadzeniu treningów kumite, czyli bezpośredniej
walki wręcz z realnym przeciwnikiem, oczywiście w ramach przepisów
dopuszczonych przez Światową Federację Karate (World Karate
Federation; WKF) – dopowiada trener.
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Z trenerem Andrzejem
Jankowskim o karate

Karate to japońskie sztuki walki. Nie bez powodu jest tu
użyte sztuka. W karate wszystko musi być przemyślane.
Wbrew pozorom nie polega tylko na wyprowadzaniu
ciosów. Ruchy ciała wyrażają intencję umysłu.

SPORT I REKREACJA

Aleksander Hek zdobył
jedyny srebrny medal
w konkurencji kumite

chłopców 10-11 lat (+40 kg)
dla Klubu YAMABUSHI,

podczas 8 Central Europe
Open w Karate, które w

dniach 21-22 maja 2022 r.
odbyły się Pleszewie.

W turnieju „Bydgoska Liga
Karate” młodzi zawodnicy

klubu Yanabushi przywieźli
aż 13 medali. Złote medale

zdobyli Aleksander Hek,
Jakub Cender, Wiktor

Trybuła i Hubert Grzybek.
Srebrne medale przywieźli

ze sobą Borys Kołata, Wiktor
Trybuła, Jan Maciejewski

i Jan Kalinowski. Natomiast
brązowe medale zdobyli
dwa razy Jakub Cender,

Kacper Obara, Jan
Kalinowski i Wiktoria

Trębacz.



 Jak twoje dziecko może dołączyć?

       Treningi Klubu Karate YAMABUSHI odbywają się nie tylko w Osiel-
sku, klub działa na terenie kilku miejscowości w województwie
kujawsko-pomorskim, oprócz tego w Bydgoszczy odbywają się treningi
motoryczne i wzmacniające dla zawodników klubu. – Treningi w sekcji
Osielsko odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku w po-
niedziałki, środy i czwartki oraz w Szkole Podstawowej w Osielsku w so-
boty. Treningi odbywają się w różnych grupach – początkująca,
średniozaawansowana i zaawansowana z podziałem na KATA, czyli
nauka układów ruchu bez udziału przeciwnika i kumite – informuje
Andrzej Jankowski i jednocześnie przypomina, jak przebiega rekrutacja.
– Regułą jest to, że zapisy na treningi odbywają się każdorazowo z roz-
poczęciem roku szkolnego na przełomie września i października.
Jednakże są przypadki „zapominalskich” i w takich sytuacjach zapisy
poszczególnych osób do grup początkujących odbywają się na bieżąco
w trakcie roku szkolnego. Jest kilka sposobów zgłoszenia udziału na
treningi. Można to zrobić poprzez kontakt telefoniczny, Facebook, SMS
lub najprościej przyjść na trening. Jednakże na początku w głowie
dziecka musi pojawić się chęć uprawiania Karate. 
       Trener Andrzej Jankowski może pochwalić się sporym
doświadczeniem w trenowaniu karate i wychowywaniu nie tylko
młodych zawodników. – Osobiście Karate SHOTOKAN ćwiczę od 1984,
czyli już 38 lat. Natomiast karate nauczam ponad 20 lat – zdradza i do-
daje ilu zawodników miał okazję trenować. – Ciężko zliczyć ilość
zawodników, którzy byli pod moją opieką trenerską, ale myślę, że było
ich około 1,5 tys. osób w różnym wieku. W większości były i są to dzieci w
wieku szkolnym, ale też zarówno studenci, jak i dorośli, często rodzice
uczęszczających na treningi dzieci.
       A jak wygląda trening karate? Ogólnie sam jego przebieg nie jest
skomplikowany. Rozpoczyna się od rozgrzewki, a po niej następuje
trening główny, czyli nauka i doskonalenie technik, walki z prze-
ciwnikiem i przygotowanie taktyczne oraz mentalne do walki.
       Czy karate jest drogim sportem? Niekoniecznie, porównując tę
dyscyplinę sportu do innych, koszty są niewielkie. Wiadomo, uiszczana
jest miesięczna opłata i na początku przygody z karate to w zupełności
wystarcza. – Początkowo oczekujemy chęci i woli trenowania, a przede
wszystkim fascynacji karate. Dopiero w późniejszym czasie wymagany
jest specjalny strój, czyli kimono oraz ochraniacze do walk kumite.
Jednakże dzięki corocznemu dofinansowaniu ze strony Gminy Osielsko,
mieszkańcy i uczniowie gminnych szkół mogą liczyć na wsparcie
finansowe przy zakupie odzieży i sprzętu sportowego – zdradza trener
Jankowski. 
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SPORT I REKREACJA

Zawodnicy YAMABUSHI
wzięli udział

w Akademickich
Mistrzostwach Polski,

odbywających się
7 i 8 maja. AMP-y rozegrane

zostały na Hali Sportowej
Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu
Warszawskiego i podczas
dwudniowych zawodów
nasi klubowi zawodnicy

reprezentując swoje
uczelnie zdobyli łącznie

cztery medale. Złoty medal
Bartosza Kleniewskiego
(kumite indywidualne
mężczyzn -67 kg AWF

w Poznaniu, drużynowy
złoty medal w kumite
w składzie: Dominik

Wachowski, Maciej Dolata
i Mateusz Adamet

z UKW w Bydgoszczy
i Maria Kerner indywidualne

brązowy medal (kumite
kobiet -50 kg) oraz brąz
w kumite drużynowym

kobiet (Uniwersytet
Warszawski).



Kiedy można kibicować zawodnikom Stowarzyszenia Sportowego
YAMABUSHI?

       O informacjach ze wszystkich startów i rezultaty z zawodów
przeczytacie na stronie internetowej klubu i mediach społecznościo-
wych. Kilka startów zawodnicy mają już za sobą, a przed nimi jeszcze
kilka. Są to Mistrzostwa Europy Kadetów, Juniorów i U21 w Pradze, poza
tym zawodnicy wezmą udział w kolejnej odsłonie Światowej Ligi
Młodzieżowej Karate 1 Youth League w Chorwacji – zawodnicy na
przełomie kwietnia i maja mierzyli się już w zmaganiach tej ligi na
Cyprze. Pod koniec sierpnia odbędzie się seminarium kumite ze
światowymi trenerami na czele. – Z początkiem nowego roku
szkolnego zamierzam wziąć udział w zawodach m.in. w Budapeszcie
oraz Mistrzostwach Polski Seniorów, oraz Mistrzostwach Polski
Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców – dodał Andrzej Jankowski.
       To nie koniec tego, co czeka klub. Ostatnio na facebookowym
profilu YAMABUSHI mogliśmy przeczytać o złożeniu wniosków przez
trenera Jankowskiego o realizację przez klub projektów o charakterze
międzynarodowym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
– Zgadza się. Przy pomocy i udziale jednej z firm zajmujących się
projektami unijnymi, złożone zostały dwa projekty o charakterze
międzynarodowym z udziałem Klubów z Hiszpanii i Portugalii, gdzie
Klub YAMABUSHI pełnić będzie rolę partnera projektu. Te projekty
będą polegały na wymianie doświadczeń w zakresie rozwoju sportu. Na
chwilę obecną są to niewielkie projekty. Czekają one na weryfikację
przez instytucje europejskie. W przypadku pozytywnej realizacji tych
projektów w przyszłości planuję złożyć projekty o większej skali –
kończy trener Jankowski.
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SPORT I REKREACJA

Troje zawodników
Stowarzyszenia Yamabushi

zadebiutowało na
europejskich matach. Agata
Grzybek, Jan Fierek i Fabian

Sojka wzięli udział
w Światowej Lidze

Młodzieżowej Karate
1 Youth League.

Jak na debiut dobry start
zaliczyła Agata Grzybek

w kumite kadetek (-54 kg).
Wygrała dwie pierwsze
walki z reprezentantką

Francji i kolejną
z reprezentantką Słowenii.

Swoją trzecią walkę stoczyła
z Czeszką, która zajmuje

trzecią pozycję
w światowym rankingu.
Walka była wyrównana,

a Marie Príglová zwyciężyła
przez wskazanie sędziów

przy wyniku 0:0.
Udział w startach wzięli

również Jan Fierek
i Fabian Sojka.



Karate uczy dyscypliny i szacunku. Trening karate to nie tylko trening fizyczny i techniczny. Poprzez
pokłon „rei” na początku i na końcu każdego treningu daje się wyraz szacunku trenerowi i współ-
ćwiczącym. Trener-sensei dba o to, by na „dojo” panowała atmosfera skupienia, koncentracji,
wzajemnego szacunku i odpowiedzialności za partnera.
Karate uczy spokoju i równowagi. Celem karate nie jest bowiem zwycięstwo nad przeciwnikiem, ale
zwycięstwo nad własnymi słabościami.
Karate usprawnia ciało. Wspomaga symetryczny rozwój obu stron ciała, zapobiega wadom postawy.
Rozwija zwinność, gibkość i koordynację. Wszystkie wschodnie ćwiczenia, a najbardziej ćwiczenia
rozciągające stosowane podczas treningu karate, są bardzo korzystne w profilaktyce i leczeniu skolioz.
Obecnie na skoliozę, najtrudniejsze w korekcji trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa choruje co
dziesiąte dziecko w Polsce. Zapobiegające skoliozie ćwiczenia są więc szczególnie ważne dla dzieci w
okresie ich szybkiego wzrostu: w wieku 6-8 lat i później 14-15 lat.
Karate rozwija mózg. Trening ogólnorozwojowy i usprawniający obustronną koordynację ciała wpływa
pozytywnie na rozwój funkcji mózgowych. Karate jest zalecaną dyscypliną dla dzieci z dysleksją,
dysgrafią, dyspraksją i deficytami uwagi. Wielokrotnie powtarzane i doskonalone ruchy, mozolnie
ćwiczone, złożone układy kata, wspomagają rozwój poznawczy, powodują wzrost świadomości
własnego ciała i poprawę pamięci.
Karate jest dla każdego, bez względu na wiek. Rozpoczęta przygoda z karate może trwać całe życie. Nie
ma górnej granicy wieku, w którym można rozpocząć treningi, dlatego często razem z dziećmi na
karate zapisują się również rodzice.
Karate uczy stawiania sobie i osiągania celów. Systematyczny trening, dążenie do zdobycia coraz
wyższych stopni w karate wymagają ogromnej systematyczności i zaangażowania. Wyrobione u dzieci
nawyki wytrwałej pracy i pokonywania własnych ograniczeń w sporcie będą stanowić mocny
fundament pod ich przyszłe sukcesy życiowe.
Karate podnosi samoocenę. Sprawne, wysportowane ciało, a także uczucie zadowolenia z osiągniętych
rezultatów na treningu są ogromnym, pozytywnym czynnikiem podnoszącym samoocenę i zwięk-
szającym wiarę we własne możliwości również na innych polach.
Karate eliminuje napięcie, podnosi odporność na stres. Żyjemy w czasach, w których każdy, również
dzieci, jest narażony na stres. Nasze ciała zmuszone przez wiele godzin do siedzącej pozycji buntują się.
Na napięciowe bóle głowy, kręgosłupa uskarżają się coraz częściej nawet uczniowie młodszych klas
szkół podstawowych. Regularna aktywność fizyczna jest uznanym środkiem łagodzącym negatywne
skutki stresu i lęku. Zalecana jest przez specjalistów jako najlepsza profilaktyka depresji, stanów
lękowych czy uzależnień.
Karate integruje dzieci, młodzież i dorosłych podczas wspólnych treningów. Zaspokaja potrzebę
przynależności do grupy i akceptacji.
Karate uczy samoobrony. Nie bez powodu ten punkt widnieje na tej liście na ostatnim miejscu. Jedna z
zasad tej sztuki walki głosi, że walka nierozpoczęta jest walką wygraną. Podczas treningu dużo czasu
poświęca się na uskutecznianie techniki bloków, ciosów i kopnięć. Zastosowanie tych technik karate
jest dopuszczalne w obronie koniecznej. Warto jednak zaznaczyć, że osoba pewna siebie, sprawna,
wyprostowana i patrząca rozmówcy prosto w oczy rzadko staje się obiektem zaczepek czy ataku ze
strony agresorów.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Dlaczego warto
trenować karate?

Dla niezdecydowanych, którzy wciąż mają jakieś obawy czy rozpocząć przygodę z karate,
trener Andrzej przygotował 10 powodów, dla których warto uprawiać karate.

SPORT I REKREACJA



       Spełniło się życzenie trenera Autojazda Mustang Żołędowo
Arkadiusza Słysza. Podczas wywiadu dla Przeglądu Tygodnia z to-
ruńskiego toru trener spytany o następny mecz z drużyną z Gniezna
przyznał, że jeżeli drużyna uzyskałaby wynik podobny jak w Toruniu
[84:71 dla Torunia – przyp. red.] byłby to dla nich bardzo dobry wynik.
Życzenia się spełniają, zespół przegrał z mistrzem ligi 83:71. W kolejnym
meczu ulegli na wyjeździe drużynie Szarża Wrocław niewielką różnicą
punktową 79:78. Po trzech meczach wyjazdowych wreszcie
startowaliśmy na swoim torze. Mustang podejmował Drwęcę
Kaszczorek. Wynik meczu to 94:63. 
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Sportowe emocje, czyli jak
poradziły sobie kluby?

Sekcje sportowe w naszej gminie cieszą się popularnością.
Wybraliśmy dla was kilka wydarzeń i przypomnieliśmy
zawody, w których brali udział nasi sportowcy, a także to, jak
poradzili sobie.

SPORT I REKREACJA

W Otwartych Mistrzostwach
Miasta i Gminy Koronowo

w zapasach w stylu wolnym
i zapasach kobiet dwoje

zawodników klubu
zapaśniczego Victoria

Osielsko zaprezentowało się
bardzo dobrze. Ksenia

Stemska zajęła pierwsze
miejsce w kategorii do 46
kg. Brązowy medal zdobył

Olaf Stemski
w kategorii 28 kg.

Czterech zawodników dostało
powołania do kadry Reprezentacji
Polski. W kategorii senior otrzymał
Radosław Morawiak, w kategorii
junior Marcel Świątkowski, a w ka-
tegorii kobiet otrzymały Zuzanna
Klett i Oliwia Wilbrandt.
Zgrupowania odbędą się 18
czerwca dla chłopaków w Często-
chowie, a dla dziewczyn w Zielonej
Górze

W Pucharze Polski
zawodnicy Autojazda

Mustang Żołędowo również
radzą sobie bardzo dobrze.

W indywidualnych
zmaganiach pierwsze

miejsca zajęli Arkadiusz
Pilarski (kat. U14) oraz

Zuzanna Klett (kat. kobiety).
Drużynowo mamy dwa

brązowe medale w kategorii
junior i senior oraz srebrny

medal w drużynie
mieszanej.



       Klub BKŻ Osielsko zorganizował na akwenie Zalewu Koro-
nowskiego I Puchar BKŻ w klasie Finn. Jest to jednoosobowa klasa łodzi
żaglowej.  Zawody trwały dwa dni od 7 do 8 maja i zgromadziły na
starcie rekordową liczbę jachtów. Żeglarska pogoda pozwoliła na
rozegranie siedmiu wyścigów. Zwyciężył jacht z Torunia, a zawodnicy
klubu BKŻ Osielsko Tomek i Sebastian Knasieccy zajęli odpowiednio
trzecie i czwarte miejsce. Regaty były też okazją do inauguracji 32
sezonu żeglarskiego w klubie. Odbyło się również wręczenie legitymacji
nowym członkom.

Letnie Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w pływaniu
       Mistrzostwa na bydgoskim basenie Astoria obfitowały przede
wszystkim w poprawę osobistych czasów i rekordów wśród naszych
młodych pływaków. Pod względem zdobycia medali też nie wyszło źle,
a wręcz bardzo dobrze. Z klubu Piranie Osielsko na podium stanęło
czterech zawodników, a ich dorobek medalowy jest imponujący. Michał
Smal wywalczył trzy złote medale i jeden srebrny, Nina Andryszak
zdobyła złoto i trzy brązowe medale, Krzysztof Nicpoń zgarnął srebrny
medal i dwa brązowe, Kacper Antończyk wywalczył jeden brązowy
medal. Do gminnego worka medalowego swoje krążki dorzucił Szymon
Lassak z pływackiej sekcji Dębów Osielsko. Zdobył ich łącznie trzy – dwa
złote i jeden srebrny. Gratulujemy medalistom i wszystkim uczestnikom
zawodów. Czekamy na kolejne zawody i podobne wyniki.
       Rekiny Osielsko zapraszają na V Pływacki Dzień Dziecka, który
będzie się odbywał na basenie w Osielsku już w czwartek 2 czerwca od
9:00. Zawody będzie można śledzić na kanale YouTube Rekiny Osielsko.
Wszystkim biorącym udział życzymy powodzenia!
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Zawodnicy klubu N-bike
Academy 7 maja wzięli

udział w akcji: Rowerem
przez Powiat Bydgoski –

 najciekawsze trasy
rowerowe. Przygotowali
liczącą 37 km „Przyjazną

Trasę Rowerową
w Osielsku”, wiodącą przez

najciekawsze
 i najpiękniejsze zakątki

Gminy Osielsko. Trasa jest
łatwa i przyjemna, a efekt 
w postaci opisu i śladu gpx

trasy znajdziecie na
Facebooku N-Bike

Academy.
 

22 maja odbyły się
Ogólnopolskie zawody

 z cyklu Pomerania Maraton
MTB w Kartuzach. Trasy
liczyły 30 i 60 km, w tym

przewyższenia 800 i 1600 m.
Wśród zawodników na

podium mamy
reprezentantkę N-Bike
Academy Małgorzatę
Mikulską, która zajęła
pierwsze miejsce w

kategorii open na 60 km.
Gratulujemy wszystkim

uczestnikom!



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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