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Odpowiedzi na wnioski 
i interpelacje radnych

Na czerwcowej Sesji Rady Gminy 21 czerwca radni złożyli swoje wnioski. 11 lipca
otrzymali odpowiedzi, które są dostępne do pobrania w naszym Biuletynie Informacji
Publicznej.

RADA GMINY OSIELSKO

 jak najszybszą naprawę piłkochwytów na boisku bejsbolowym, aby przy-
wrócić boisku funkcjonalność. Piłkochwyty zostały uszkodzone w trakcie
zimowych wichur.

Radny Przemysław Ziętara wnioskował o:

1.

Odp.: Informuję, że sprawa jest w toku, oczekujemy na ofertę potencjalnego
wykonawcy.

 zwołanie informacyjnego zebrania wiejskiego w sprawie budowy ulicy
Jastrzębiej z zaproszeniem radnego powiatowego, wójta, wice wójta,
radnych Żołędowa oraz sołtysa Żołędowa. Termin pozostawiam do usta-
lenia po otrzymaniu odpowiedzi na pismo Wójta Lewandowskiego do
Zarządu Dróg.

Radny Robert Wolf wnioskował o:

1.

Odp.: Informuję, że sprawa zebrania wiejskiego zostanie ustalona po
otrzymaniu odpowiedzi oraz skoordynowania dyspozycyjności potencjalnych
uczestników.

uporządkowanie skweru zielonego przy boisku bejsbolowym w Osielsku
oraz placu przy kapliczce ul. Zakopiańskiej w Niwach.

Radny Andrzej Matusewicz wnioskował o:

1.

Odp.:  W kwestii uporządkowania skweru zielonego przy boisku bejsbolowym
w Osielsku informuję, że umową nr 272.92.2022 z kwietnia br. Gmina Osielsko
zleciła realizację stałej usługi (w każdym tygodniu) polegającej na pielęgnacji
nasadzonej zieleni wzdłuż ulicy Centralnej od ul. Wiatrakowej do ul. Kwiatowej
w Osielsku. Pielęgnacja zieleni obejmuje w szczególności: koszenie trawy i
usuwanie skoszonej trawy, podlewanie zieleni, grabienie i usuwanie liści,
odchwaszczanie, nawożenie nawozem mineralnym, pielenie, pielęgnację 
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drzew, krzewów i traw ozdobnych, wymianę uschniętych/wymarzłych/chorych roślin, cięcia sanitarne,
poprawianie palików/wiązań drzew, poprawianie mis wokół drzew, uzupełnienie kory oraz wykonywanie
wszelkich czynności niezbędnych do zachowania żywotności roślin i zachowania estetyki terenu zielonego,
usunięcie bioodpadów w postaci chwastów, usuniętych uschniętych/wymarzłych/chorych roślin, trawy,
liści, gałęzi itp. oraz ich utylizację i zagospodarowanie. Podczas wizji terenowych przeprowadzonych w dniu
29 czerwca i 8 lipca 2022 r. przez pracowników Urzędu Gminy Osielsko stwierdzono wykonanie wyżej
wymienionych zabiegów pielęgnacyjnych. Wykonawca prac będzie sukcesywnie dosadzał rośliny, które
wcześniej uschły lub wymarzły. 

Natomiast teren przy kapliczce w Niwach zostanie uporządkowany do 15.07.br.

ponownie o utwardzenie i wyrównanie drogi publicznej prowadzącej do
firmy POLKOR w Bożenkowie.
ponownie o wyrównanie ul. Zagajnikowej na całej jej długości.
wykoszenie pobocza ul. Bożenkowskiej.

Radna Iwona Ratuszna wnioskowała o:  

1.

2.
3.

Odp.:  Zarząd Dróg Gminnych ponownie informuje, że prace związane z wy-
równaniem oraz utwardzeniem ul. Zagajnikowej prowadzącej do firmy
POLKOR zostaną wykonane w pierwszej połowie lipca br.

 złożył wniosek podpisany przez 14 radnych w sprawie zainicjowania
procedury tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze-
nnego we wschodniej części Osielska oraz przeprowadzenia analizy, które
inne obszary na terenie gminy Osielsko są narażone na budownictwo
wielorodzinne. Wniosek w BIP.
 zainstalowanie kamery online pozwalającej na monitorowanie kolejki na
PSZOK. 
 wymianę drzew uschniętych przy ul. Karpackiej przy przystanku przy ul.
Rybinieckiej.

Radny Paweł Kamiński wnioskował o: 

1.

2.

3.

Odp. 1:  Informuję, że projekt uchwały zostanie przygotowany.
Odp. 2:  Po sprawdzeniu i przeanalizowaniu załączonych do wniosku linków oraz nagrań z kamer zamon-
towanych na innych PSZOK-ach, jak również po rozmowie z pracownikiem PSZOK-u w Żołędowie
informuję, że obraz w kamerze jest aktualny na daną chwilę, natomiast po przyjeździe samochodu wraz z
odpadami na PSZOK może być już inna sytuacja, np. większa liczba pojazdów oczekujących w kolejce na
wjazd do PSZOK-u. Zważając na dużą ilość samochodów przyjeżdżających z odpadami na PSZOK w
Żołędowie, niniejsza propozycja raczej nie sprawdziłaby się w praktyce.
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Odp. 3: Informuję, że uschnięte drzewka (2szt.) zostaną wymienione w okresie jesiennym przez GZK.

 uporządkowanie ścieżek rowerowych oraz przypomnienie odpowie-
dzialnym zarządcom ścieżek o tym obowiązku. Ścieżka rowerowa wzdłuż
ul. Słowackiego w szczególności fragment pomiędzy Jeździecką a Mickie-
wicza jest zdewastowany przez firmę budująca bloki. Ścieżka na wjeździe
na teren budowy jest zapiaszczona, a ponadto zastawiona parkującymi
samochodami (mimo iż po drugiej stronie ulicy jest ogólnodostępny
parking),
 odświeżenie i dodanie nowego oznakowania na powierzchni ścieżki
wzdłuż ul. Mickiewicza,
 ścieżka rowerowa przy  ul. Jeździeckiej jest zarośnięta, zapiaszczona a
krzewy i gałęzie drzew w wielu miejscach uniemożliwiają bezpieczne
poruszanie się, nie wspominając już o wymijaniu.

Radna Beata Polasik wnioskuje o:
1.

2.

3.

4. brak bezpiecznego przejścia dla pieszych na wysokości ul. Jagodowa / Bydgoska (co za tym idzie dojścia
do przystanku autobusowego oraz sąsiadujących traktów rowerowych).

Odp. 1:   Zarząd Dróg Gminnych informuje, że firma odpowiedzialna za budowę bloków została telefoni-
cznie zobowiązana do naprawy powstałych uszkodzeń do końca lipca 2022 r. Natomiast sprawa
nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ścieżce rowerowej została zgłoszona dzielnicowemu
miejscowości Niemcz.
Odp 2:  Oznakowanie poziome na terenie Gminy Osielsko będzie odnawiane na przełomie sierpnia i wrze-
śnia 2022 r.
Odp. 3:  Informuję, że w sprawie ścieżki przy ul. Jeździeckiej skierowano pismo do ZDMiKP w Bydgoszczy.
Odp. 4:  Informuję, że w sprawie przejścia dla pieszych Jagodowa/Bydgoska uzyskano w dniu 21.06.2022
odpowiedź od Zarządu Dróg Powiatowych w Bydgoszczy, którą załączam.

 w ramach zadania "Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia
w Maksymilianowie”  wnioskuję o uwzględnienie w projekcie ww. inwe-
stycji pomieszczeń do rehabilitacji. Od wielu lat mieszkańcy wnoszą o
utworzenie takiego punktu. Korzystając z możliwości rozbudowy, warto
przeanalizować istnienie takiego punktu, zważywszy, że Gmina szybko
się rozwija i jeden punkt za moment nie wystarczy. 

Radny Daniel Kossakowski wnioskował o 

1.

Odp.:  Informuję, że utworzenie pomieszczeń do rehabilitacji zostanie
skonsultowane z Dyrektorem Gminnej Przychodni.
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 kolejny raz składam wniosek dotyczący kontrolowania budów na terenie
naszej gminy. Chodzi o kontrolowanie wjazdów i wyjazdów na budowy i
związane z tym zanieczyszczanie i niszczenie istniejącej infrastruktury
drogowej (jezdnie, pobocza, chodniki, ścieżki rowerowe) przez różnego
rodzaju sprzęt budowlany (samochody, dźwigi, koparki i spycharki kołowe,
zestawy do transportu sprzętu i tym podobne)

Radny Andrzej Różański wnioskował o:

1.

Odp: Informuję, że kontrola placu budowy przez pracowników Urzędu Gminy Ref. Ochrony Środowiska
przeprowadzana jest na podstawie zgłoszeń. Nie mamy możliwości kontroli wszystkich budów realizo-
wanych na terenie gminy Osielsko, natomiast reagujemy w przypadku wpływu zgłoszenia. Od początku
2022 r. do Urzędu Gminy Osielsko wpłynęły 3 zgłoszenia dotyczące porozrzucanych odpadów na placach
budowy. Po wpłynięciu zgłoszenia pracownicy udają się na wizję terenową, podczas której robią
dokumentację fotograficzną wskazanego miejsca, sprawdzają, czy w widocznym miejscu znajduje się
tablica informacyjna budowy. Firma wykonująca prace budowlane musi na wezwanie pracownika urzędu
przedłożyć umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów z budowy z dowodami uiszczania opłat za
te usługi. W przypadku stwierdzenia zaśmiecenia terenu budowy właściciel posesji obowiązany jest
uprzątnąć odpady. Zostaje mu na to wyznaczony termin, po którego upływie pracownicy Urzędu Gminy
udają się ponownie na kontrolę w celu sprawdzenia uprzątnięcia odpadów.

wypielenie chwastów w parku przy ul. Ks. Mrossa i Sienkiewicza.
ponawia wniosek do powiatu o przejście dla pieszych na ul. Bydgoskiej i
Kusocińskiego, na skrzyżowaniu przy Biedronce.

Radna Krystyna Lachowska wnioskowała o:

1.
2.

Odp. 1: Podczas wizji terenowej przeprowadzonej w dniu 4 lipca br. przez
pracowników Urzędu Gminy Osielsko stwierdzono usunięcie i wywiezienie
chwastów w parku przy ul. Ks. Henryka Mrossa i Henryka Sienkiewicza w
Niemczu.

Odp. 2: Informuję, że wysłano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Byd-
goszczy.
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 patrole policyjne z pomiarem prędkości na ul. Kolonijnej w Osielsku,
zwłaszcza po godz. 17.00.

Radny Konrad Cichański wnioskował o:

1.

Odp.: Informuję, że w przedmiotowej sprawie skierowano pismo do Policji.

Radny, Pan Andrzej Wiekierak- zabrał głos w sprawie ul. Jagodowej w
Maksymilianowie:
- wnioskował o ustawienie dwóch koszy wzdłuż ulicy  oraz o wyczyszczenie
przydrożnego rowu, w którym zalega dużo liści.  
- wnioskował o wyegzekwowanie, od firmy budującej tę ulicę o uzupełnienie
nasadzeń uschniętych drzewek oraz obsianie trawą rowu na wysokości działki
nr 181/3.
 - po opadach deszczu, są miejsca, gdzie nadal tworzą się wyżłobienia na
skarpach rowu, które należy wyrównać, aby jesienią nie pogłębiały się.       
 - na wysokości posesji Nr 18 na ul. Jagodowej latarnia  drogowa (nr latarni 1/12)
odgięta  jest od pionu.
- wnioskował o dyżury lekarza POZ, zarówno w godzinach porannych jak i
popołudniowych w Ośrodku Zdrowia w Maksymilianowie.

Odp.:  Informuję, że w dniu 14 czerwca odbył się przegląd gwarancyjny. Ustalono usunięcie usterek do
30.07.2022 r., uzupełnienie drzew do 30.09.2022 r. Latarnia drogowa została naprawiona.

Wniosek o dyżury lekarza POZ w Maksymilianowie przekazano dyrektor Gminnej Przychodni w Osielsku.
Rozszerzenia działalności filii w Maksymilianowie można oczekiwać po modernizacji i rozbudowie ośrodka.
Obecnie dyżury są pełnione na miarę możliwości kadrowych Przychodni. Zwiększenie ilości dyżurów jest
utrudnione ze względu na brak lekarzy i personelu medycznego.



Aktualnie ul. Słoneczna jest drogą o zbyt małej
szerokości jak dla drogi lokalnej tj. 4,5-5,0 m. Stan
techniczny jezdni jest bardzo zły. Droga jest
odwadniana poprzez studnie chłonne, które po
umiarkowanym deszczu przepełniają się i dochodzi
do zalewania jezdni. Słoneczna łączy dwie drogi
powiatowe - ul. Kolonijną 1508C, która we frag-
mencie jest objęta wnioskiem oraz ul. Bydgoską -
1504C. Ze względu na liczne firmy, które znajdują się
przy ulicy Słonecznej, jej parametry, w tym szcze-
gólnie szerokość jezdni i nośność nawierzchni nie
spełniają aktualnych wymagań. Również oświe-
tlenie ulicy jest niepełne i wymaga rozbudowy.
Po rozbudowie ulica Słoneczna będzie posiadała
jezdnię o nawierzchni asfaltowej szer. 5,5 m,
kategorii ruchu KR2 i nośności 100kN/oś. Wypo-
sażona będzie w odwodnienie w postaci wpustów
deszczowych połączonych kanałem z kolektorem
odwodnieniowym. Przebudowane zostanie również
oświetlenie, dostosowane do wymagań projektu. 
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2 mln zł trafiły do
Gminy Osielsko

Po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
tym razem na zadanie: Przebudowa ul. Słonecznej w Osielsku w odcinku od ul.
Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną (dr. powiatową). 

INWESTYCJE

Nowa organizacja ruchu przewiduje spowolnienie
ruchu i wykonanie zestawów obustronnych szykan
wymuszających zmianę toru jazdy. Dzięki rozbudo-
wie poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego i
jego wygoda. W ramach prowadzonych robót w
pasie ul. Słonecznej zostanie wybudowana kanali-
zacja sanitarna tłoczna oraz nowy wodociąg wraz z
przyłączami, a także kolektor odwodnieniowy do
zbiornika wodnego przy ulicy Stawowej. 
~ Informuje Adam Biegański Główny specjalista ds.
dróg w gminie Osielsko.

Radosław Kempiński II Wice Wojewoda Kujawsko-
Pomorski wręczył Wójtowi Gminy Osielsko Wojcie-
chowi Sypniewskiemu umowę na budowę ul. Słone-
cznej w wysokości 2 mln zł.

       W ostatnim okresie konsultowaliśmy z miesz-
kańcami nowe projekty inwestycyjne. Zachęca-
liśmy do wypowiedzenia się w sprawie projektu
budowy ulicy Parowy w Osielsku na odcinku od ul.
Tymiankowej w kierunku południowym do istnie-
jącej nawierzchni bitumicznej oraz projektu ul. Jan-
tarowej w Osielsku od ul. Perłowej do ul. Lazurowej.
Za przygotowanie koncepcji odpowiedzialna jest
Pracownia Projektowa ESPEJA z Kalisza. Natomiast
Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR z Kruszyna
przygotowała projekt budowy ul. Bluszczowej i Lilio-
wej w Maksymilianowie. Nieda-wno zostały przed-
stawione wyniki budowy drogi od skrzyżowania z ul.
Mikołaja Kopernika i ul. Olimpijczyków w Niemczu
do ul. Okrężnej w Maksymilianowie. Do tego pro-
jektu nie zgłoszono żadnych uwag.



Wokół nas wszystko zmienia się nieustannie.
Możemy to zaobserwować niemal w każdej dzie-
dzinie. Marek Manuszewski obserwował rozwój
kultury przez dwie dekady na stanowisku dyrektora
GOK-u. Największy nastąpił w samych świetlicach. –
Przede wszystkim należy się ogromna wdzięczność
naszym radnym za to, że powstały nowe świetlice.
Powstała Świetlica w Bożenkowie, która zaczynała
bardzo skromnie, a być może się powiększy, Pani
Radna Iwona Ratuszna ma pomysł na to, który
całkowicie popieram. Powstała nowa, piękna Świet-
lica w Niemczu, powstała Świetlica w Maksymi-
lianowie, w Żołędowie. Przystosowano na świetlicę
budynek w sołectwie Niwy-Wilcze oraz ulepszono
Świetlicę w Jarużynie – wymienia Marek Manu-
szewski. Warto podkreślić, że każde sołectwo w
gminie ma swoją świetlicę. Na zmianę czeka także
siedziba Gminnego Ośrodka Kultury. – Mam
nadzieję, że w przyszłym roku będzie termo-
modernizacja połączona z przebudową GOK-u i
przystosowaniem go do aktualnych przepisów ppoż
– wyraża nadzieję dyrektor.
Nie tylko świetlice ewoluowały. Zajęcia są tak
dobrane, aby były odpowiedzią na obecne za-
interesowania dzieci. Stąd też w ofercie warsztatów
w świetlicach popularna robotyka. – Każda świetlica
ma swoją specyfikę. Jest to taka wypadkowa
zainteresowań instruktora i potrzeb danej wsi –
przekazuje dyrektor Manuszewski. Przekształcono
sposób organizacji półkolonii. – Półkolonie z reguły
kojarzyły się z przebywaniem w budynku. Ze swego
życia pamiętam, że nie należałem do ludzi
zakochanych w szkole, więc sobie pomyślałem, że
świetnie byłoby zrobić wszystkie dni półkolonii
wyjazdowymi i ten cel nam się udał, dzięki
współpracy w GOPS-em. 
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Wdzięczność ludzi bardziej mnie
motywuje, niż wszelkie odznaczenia

W kwietniu tego roku, a dokładnie 2 kwietnia, Marek Manuszewski obchodził
dwudziestolecie pracy na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.
Porozmawialiśmy z nim o pracy i o pasjach. Powspominaliśmy stare dzieje, ale
zapytaliśmy także o przyszłe plany.

WYWIAD Z GO�CIEM

Osobiście bardzo mnie cieszy, że zapisy na
półkolonie, np. u nas, trwają od 15 minut do pół
godziny i miejsca są zapełnione. Zapisy na warsztaty
trwały dzień-półtora, i mówię tutaj zarówno o GOK-
u, jak i o wszystkich świetlicach – zdradza Marek
Manuszewski.
Praca dyrektora wiąże się z pewnymi wyzwaniami i
wieloma zadaniami. To nieustanne bycie w
gotowości. 



jak kochają dziewczęta w Barcelonie, wręczając
panom kwiaty i myślę, że efekt tego przedstawienia
zapadł mocno w pamięć widzów, bo jeden z panów
wstał i ukłonił się śpiewającej, drugi z kolei uklęknął
i przygarnął kwiatek do piersi, trzeci pocałował ją w
rękę i zrobił się taki swoisty konkurs, w którym
mężczyźni dziękowali wokalistce, za to, jak kochają
dziewczęta w Barcelonie – podzielił się z nami
wspomnieniem dyrektor Manuszewski.

Od wspomnień przeszliśmy do tego, co nas jeszcze
czeka ze strony Gminnego Ośrodka Kultury.
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem jest
Motocyklowe Święto Gminy, które odbędzie się 20
sierpnia, i na którym nieważne czy miłośnik moto-
ryzacji, czy nie, każdy jest mile widziany. – Jeżeli ktoś
przyjedzie bez motocykla, zapraszamy. Jeżeli ktoś
jest wrogiem motocykli, niech też przyjdzie, a
zmieni mu się światopogląd. Jeżeli ktoś kocha
motocykle, no to obecność obowiązkowa – zaprasza
Marek Manuszewski. Dla nieprzekonanych dyrektor
wymienia, dlaczego warto się pojawić. – Chcemy
pokazać tę subkulturę, która wspiera krwiodaw-
stwo, organizuje Mikołajki. Zapraszamy wszystkie
kluby motocyklowe, motocyklistów niezrzeszonych.
Nie zabraknie pokazów tańca, już dziś wiem, że na
pewno będzie trener kadry narodowej w boksie,
będzie aktualna Mistrzyni Polski i aktualny Mistrz
Polski w boksie i na pewno ten pokaz będzie
również ekscytujący. Swoje umiejętności zaprezen-
tują też karatecy – wylicza. Będzie również zespół i
muzyka na żywo.

Segregator z całą dokumentacją i pozwoleniami na
organizację półkolonii liczy sobie aż 8 do 10 cm
grubości. 
Instruktorzy nieustannie biorą udział w różnych
konkursach, starają się o dofinansowania. Na tym
polu jest różnie, występują także pewne kon-
trowersyjne sytuacje. – W jednym z ostatnich
konkursów, w których braliśmy udział, otrzymaliśmy
odpowiedź: oto lista zakwalifikowanych do odbioru
grantów i na dole: informujemy, że o wygranej w
konkursie decydowała kolejność zgłoszonych
wniosków. Byliśmy w sporym szoku, zważywszy, że
w regulaminie tego nie było i po prostu jako
dyrektor powiedziałem moim instruktorom: bardzo
wam dziękuję za tą pracę, postaram się to jakoś
wynagrodzić, ale absolutnie nie przejmujcie się
wynikami, bo jeżeli coś takiego decyduje, to jakby
powiedzieli redaktorzy TOK FM: „wywołało to moje
zdziwienie” – zakończył tym cytatem swoją wypo-
wiedź.
Podczas rozmowy wiele wspominaliśmy. Dyrektor
zdradził nam, jakie wydarzenia organizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury zapadły mu w pamięć. –
Kiedyś zrobiliśmy dożynki w stylu wojskowym. Gości
przywiózł Volkswagen Kübelwagen. Był pokaz
musztry paradnej. Były dziewczyny tańczące i śpie-
wające pieśni wielkiej wojny ojczyźnianej. 
Była też zabawa przy wojskowej orkiestrze.
Zrobiliśmy też święto gminy w stylu amerykańskim.
Przyjechali harleyowcy. Piotr prosił ludzi, żeby
uwierzyli, że Elvis żyje i za trzecim razem, kiedy tłum
krzyknął: Elvis żyje, pojawiła się biała, długa
limuzyna z napisem Elvis the King. Elvis wyskoczył z
limuzyny i wraz z zespołem dał koncert. Było to, co
Amerykanie kochają najbardziej, czyli mistrzowski
pokaz boksu i MMA. Nie zabrakło też harleya, który
gonił hitlerowców podczas II wojny światowej. Na
scenie były flagi amerykańskie, a konferansjer
siedział za barem, w którym nie zabrakło whisky, a
tak naprawdę była to herbata, która imitowała ten
zacny napój – wspomina ze śmiechem Manu-
szewski. Inny moment, który utkwił mu w pamięci
to pewna sytuacja podczas pięćdziesięciolecia GOK-
u. – Wokalistka prowadząca studio piosenki zaśpie-
wała o tym, 
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WYWIAD Z GO�CIEM



Skoro to dwudziestolecie pracy, zapytaliśmy Marka
Manuszewskiego o to, jak znalazł się w tym miejscu,
w którym jest. Może mało kto wie, ale dyrektor
przed laty pracował jako dziennikarz. – Bycie dzien-
nikarzem, potem szefem działu reklamy w radiu,
praca w dziale promocji były takimi ciekawymi
doświadczeniami, bo dzięki nim obcowałem z wie-
loma ośrodkami kultury, np. pierwsze radio, w któ-
rym zaczynałem pracę to Radio Nakło, które było w
strukturach Gminnego Ośrodka Kultury i zawsze
ciekawiło mnie reżyserowanie pewnych imprez.
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dziękowały za możliwość złapania oddechu, pójścia
do kosmetyczki albo spokojnego ugotowania
obiadu. 
Wspomina również niedawne wydarzenie, które
podczas wręczania Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. – Jednym z moich pomysłów, żeby nie
tak urzędowo dawać tylko te medale z okazji
pięćdziesięciolecia, a w tym pomaga mi bardzo
Zastępca kierownika USC pani Violetta Dąbrowska,
robimy występy młodych ludzi, ucząc ich szacunku
do wieku, do wierności małżeńskiej, w której ci
ludzie przez 50 lat wytrwali. Jedna z mam tych
dzieci, podeszła do mnie, kiedy prowadziłem
konferansjerkę tej imprezy i powiedziała: „Panie
dyrektorze, proszę te kwiaty dla pana, bo pan tak
ładnie te dzieci zachęcał do śpiewania, przełamywał
ich tremę, prosił o brawa”. No byłem w szoku i było
mi mega miło – wspomina, niekryjący wzruszenia
Marek Manuszewski i kontynuuje. – Ta praca, oprócz
wymiaru finansowego i takiej odpowiedzialności za
wszystko, ma taki fajny aspekt, że ktoś do ciebie
przyjdzie i powie: „dyro, fajnie, że to zrobiłeś”. Jest
duża wdzięczność społeczeństwa za to, co się dla
niego robi i to jest bardziej dla mnie ważne, niż np.
Medal Zasłużony Działacz Kultury, bo to po prostu
motywuje do dalszej pracy.
Na koniec nie mogliśmy nie zapytać dyrektora o to,
jaki jest prywatnie i co jest jego pasją. – Prywatnie
bardzo sobie cenię literaturę, zwłaszcza literaturę
polską i literaturę powszechną. Bardzo cenię sobie
Hemingwaya, bardziej niż Camus, bo Albert Camus
to jest taka papierowa filozofia, tą jego „Dżumę”
można do komunizmu, do faszyzmu, do wszyst-
kiego dopasować, a Ernest Hemingway „poruszał
się”, takie są moje przemyślenia, zawsze od rzeczy-
wistości ku wzniosłości. Pokazywał bohaterów,
którzy heroicznie walczą i czasem nawet przegry-
wają, ale są tacy autentyczni, prawdziwi, walczący, a
jeżeli przegrywają, to przegrywają z honorem. Za-
wsze podobały mi się słowa Hemingwaya: „Świat
złamie każdego, ale tylko niektórzy są mocniejsi w
miejscach złamania” – dzieli się z nami dyrektor.
Oprócz literatury, Marek Manuszewski jest pa-
sjonatem sztuk walki. – Od 19 roku życia trenuję
sporty walki od ju-jitsu poprzez krav magę, boks, bo
sporty walki wzmacniają człowieka wolicjonalnie,
dają taką petardę do życia – kończy.

Zależało mi na tym, żeby mieć duży wpływ na
kreowanie kultury. To naprawdę sprawia ludziom
wielką radość. Ta praca niesie za sobą taką wdzięcz-
ność ludzką – zdradza Manuszewski. Przytacza
przykłady jak to mamy z klubików malucha, kiedy
jeszcze nie było gminnego przedszkola, 





Niewątpliwie dzisiejszy sukces gminy Osielsko jest
wynikiem ponad 25 letniej pracy wójta gminy
Wojciech Sypniewskiego. To właśnie jego osobę
mieszkańcy obdarzają swoim zaufaniem podczas
wyborów, a wynikiem tego jest nieustający, i jak
sam często zaznacza zrównoważony rozwój gminy.
W gminie Osielsko dobrze się mieszka, a przyrost
mieszkańców obliguje do ciągłych nowych inwe-
stycji, które pomimo obecnych trudności w kraju i
na świecie, w naszej gminie nie tracą na impecie.
Infrastruktura ścieżek rowerowych jest jedną z
najlepszych w Polsce. Dzięki naszym jednostkom
GOK i GOSiR spełniamy kulturowe i sportowe
oczekiwania naszych mieszkańców. W naszej gmi-
nie stawiamy na bardzo dobrą komunikację z
mieszkańcami, dzięki czemu wspólnie wygrywamy
szereg ogólnopolskich konkursów, które tylko w
2021 r. zwiększyły budżet gminy o ponad milion
złotych, choć jest to zaledwie kropla w morzu
potrzeb. Na dzień dzisiejszy liczba mieszkańców
wynosi 15 882 i ciągle obserwujemy wzrost
zainteresowania gminą. 
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Gmina Osielsko IV w Polsce i I 
w województwie kujawsko-pomorskim.

Po raz kolejny według badań przeprowadzanych przez GUS to właśnie naszą gminę
najchętniej wybiera się na miejsce swojego zamieszkania.

NAGRODY I WYR�ŻNIENIA

W infografice naszego Biuletynu Informacji
Publicznej przeczytacie Państwo trzy hasła: Twoje
Miejsce, Twoja Firma, Twój Dom. I właśnie taka jest
Gmina Osielsko zarządzana przez Wojciecha Sy-
pniewskiego. Każdy, kto tutaj zainwestuje, wkrótce
chce tu zamieszkać, bo przy dobrym zarządzaniu
nawet w trudnych czasach po prostu dobrze się
mieszka.



Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest
uhonorowaniem dla osób, które przeżyły co
najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Jest
to odznaczenie cywilne państwowe nadawane
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

1 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Osielsku, a więc pełniący
tę funkcję Wójt Gminy Osielsko Wojciech Syp-
niewski oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Violetta Dąbrowska wręczyli medale
przybyłym małżonkom. Odznaczonych zostało 60
małżeństw.
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Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie wręczone

Ślubuję Ci miłość… to fragment słów przysięgi małżeńskiej, wypowiadanej podczas
ceremonii zaślubin w kościele. Biorąc ślub, wierzymy, że z tą ukochaną osobą spędzimy
wiele lat razem. 1 lipca pary z długim stażem małżeńskim odebrały Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

NAGRODY I WYR�ŻNIENIA

Jak uzyskać Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie?

Wystąpić o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie może jedno z małżonków lub osoba
bliska. Wniosek o przyznanie medali składa się w
Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca

Odznaczenie przyznawane jest od 17 lutego 1960
roku. Przez lata nazwa medalu zmieniała się, a
obecną nazwę ustanowiono 31 lipca 2007 roku.

Krótka historia nazewnictwa rocznic ślubu

Pomysłodawczynią nazewnictwa rocznic śluby była
Amerykanka Emily Post, pisarka i znawczyni ety-
kiety i dobrego wychowania. W 1922 roku zapro-
ponowała nazwy 8 rocznic ślubu, co spotkało się z
pozytywnym odzewem, dlatego po 15 latach
Związek Amerykańskich Jubilerów opracował
kolejne nazwy. Warto zauważyć, że im dłużej trwa
małżeństwo, tym kolejne rocznice nazwane są od
coraz to trwalszych materiałów.  Dla przykładu:
pierwsza rocznica ślubu to papierowa rocznica,
piąta – drewniana, dziesiąta – cynowa (aluminiowa),
dwudziesta – porcelanowa, trzydziesta – perłowa,
czterdziesta – rubinowa, pięćdziesiąta – złote gody
(złota), sześćdziesiąta – diamentowa, siedemdzie-
siąta – kamienna, osiemdziesiąta – dębowa.

zameldowania Jubilatów. Czas oczekiwania na
przyznanie odznaczenia to około sześć miesięcy



Wyróżnionych zostało 26 sołectw i w tym gronie
znalazło się Sołectwo Niemcz. – Było to dla nas duże
wyróżnienie, bo wśród sołectw powiatu bydgo-
skiego były tylko cztery sołectwa, trzy z Sicienka i
Niemcza – powiedziała Krystyna Lachowska, Sołtys
Niemcza i jednocześnie Radna Rady Gminy
Osielsko. 
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Sołtys Niemcza nagrodzona, niemczanie
odbierają nagrodę

Zaangażowanie i ciężka praca się opłaca. Ostatnio przekonała się o tym Sołtys Niemcza
Krystyna Lachowska. Została nagrodzona w „Konkursie Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze
upamiętnienie w 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada”.

NAGRODY I WYR�ŻNIENIA

Termin wyjazdu zbiegł się z rozpoczęciem 762
Jarmarku Świętego Dominika i uczestnicy sko-
rzystali z okazji i wybrali się na niego.

Po powrocie do autokaru na biorących udział w
wyjeździe czekała jeszcze jedna niespodzianka. –
Dostaliśmy książki o przyrodzie polskiej, jest to
bardzo ładne wydawnictwo. Książki otrzymaliśmy
od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja
Bogdanowicza – zdradziła radna.

Wszystko, co dobre szybko się kończy. Niemczanie
ruszyli w drogę powrotną do domu. Z pewnością
wycieczka zostanie im w pamięci na długo. – Warto
jest brać udział w konkursach, ponieważ praca
sołtysa nie poszła na marne, bo mieszkańcy mogli
wziąć udział w wyjeździe do Gdańska – podsu-
mowała Krystyna Lachowska.

Nagrodą w konkursie był wyjazd do Muzeum II
Wojny Światowej w Gdańsku dla czterdziesto-
osobowej grupy, wskazanej przez panią sołtys.
Wycieczka odbyła się w sobotę, 23 lipca. – Obiekt
Muzeum II wojny Światowej robi ogromne wrażenie.
Za pomocą artefaktów, przedstawiono historię
ludności cywilnej żyjącej w trakcie II wojny
światowej. Zwiedzanie wywołuje przygnębienie i re-
fleksję do wojny w Ukrainie – przyznaje sołtys. Cały
obiekt Muzeum II Wojny Światowej zajmuje 5 tys-
ięcy metrów kwadratowych i jest jedną z naj-
większych na świecie wystaw prezentujących
działania wojenne prowadzone w latach 1939-1945.

Wycieczka – koszt przejazdu autokarem wraz z
ubezpieczeniem oraz bilety wstępu,  była w całości
opłacona w ramach nagrody w konkursie. 



Klub N-Bike Academy otrzymał dofinansowanie w
postaci dwóch grantów. Oba związane są z te-
matyką rodzinną. Jeden realizowany jest razem z
gminą Dobrcz i nosi nazwę: „Rodzinny klub
sportowy N-Bike Academy dla gminy Osielsko i
Dbrcz”. Projekt ma na celu pogłębianie więzi
rodzinnych i społecznych poprzez aktywność
fizyczną, wyjazdy integracyjne, spotkania z psycho-
logiem oraz zajęcia dietetyczno- kulinarne.  Drugi
projekt to: „Rodzinnie z N- Bike Academy dla miasta
Bydgoszcz” i po-dobnie jak ten pierwszy ma na celu
pogłębiać relacje rodzinne i społeczne poprzez
wyjazdy integracyjne i dietetyczno-kulinarne. 
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Dofinansowania dla N-Bike Academy
i Victorii Osielsko

Podstawową formą finansowania działalności klubów sportowych są dotacje od gmin.
Jedną z innych form są dofinansowania z różnych zewnętrznych źródeł oraz instytucji.
Dwa z naszych klubów wystąpiły z wnioskami i otrzymały pozytywne odpowiedzi.

NAGRODY I WYR�ŻNIENIA

Pieniądze na granty pozyskane są w ramach
Działania 13.1 Odporność systemu ochrony zdrowia
oraz w ramach projektu grantowego pn. „Inicjatywy
w zakresie usług społecznych realizowane przez
NGO" w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług
społe-cznych Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020.

Klub Victoria Osielsko złożył wniosek w konkursie
„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022” o do-
finansowanie obozu zapaśniczego: „Wrestling Camp
Pieczyska 2022”, który przeszedł pozytywnie ocenę
formalną i merytoryczną. Otrzymane pieniądze na
zrealizowanie obozu pochodzą z Fundacji LOTTO im.
Haliny Konopackiej, która jest krajowym operatorem
konkursu. Klub zrealizuje zadanie „Wspieranie
organizacji obozów sportowych na poziomie
ogólnopolskim” w ramach programu Ministerstwa
Sportu i Turystyki "Sportowe Wakacje +". 

To kolejny raz, kiedy kluby korzystają z dofinanso-
wań z różnych źródeł. Niedawno zapaśnicy z Victorii
Osielsko brali udział w konkursie „Sportowa Natura”
organizowanym przez Lasy Państwowe. Pieniądze
pozwalają na organizację ciekawych wydarzeń. Za-
chęcamy nasze kluby do szukania takich dofi-
nansowań i brania udziału w projektach gran-
towych, naprawdę warto.



Organizatorem Konkursu dla Klubów Sportowych o
dofinansowanie na promocję Lasów Państwowych
(dotyczącą w szczególności promocji obcowania z
naturą, aktywnego spędzania wolnego czasu i re-
kreacji na świeżym powietrzu w otoczeniu terenów
leśnych, edukacji leśnej i przyrodniczej społe-
czeństwa, uprawiania sportu oraz turystyki, a także
korzystania z produktów lasu dla codziennych
potrzeb) jest Skarb Państwa Państwowe Go-
spodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Centrum
Informacyjne Lasów Państwowych; ul. Grójecka 127,
02–124 Warszawa.

Kto może przystąpić do konkursu?

Uczestnikami Konkursu mogą być Kluby Sportowe,
których podstawowym celem jest upowszechnianie
kultury fizycznej, wpisane do rejestru przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego lub pro-
wadzące działalność odpłatną pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
bądź wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, a tym samym posiadające uprawnienia
do wystawiania rachunków lub faktur.

Jaki jest cel tego konkursu?

Celem Konkursu jest wyłonienie Klubów Sporto-
wych, które otrzymają dofinansowanie w wysokości
do 10.000,00 zł netto na promocję Lasów Państwo-
wych. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobro-
wolny. Konkurs trwa od 12 kwietnia 2022 roku do 
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10 tys. zł dofinansowania od Lasów Pań-
stwowych na zajęcia sportowe w plenerze

Gminne, szkolne i uczniowskie kluby sportowe mogą starać się o dofinansowanie w
wysokości 10 tys. zł na organizację zajęć sportowych lub rekreacyjnych w plenerze w
ogłoszonym przez Lasy Państwowe konkursie „Sportowa Natura”. Czas na zgłoszenia
mija 30 września br.

NAGRODY I WYR�ŻNIENIA

30 września 2022 roku, przy czym Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanych
terminów. 

Jakie są warunki i jakimi kryteriami będzie
kierować się Komisja Konkursowa wyłaniając
zwycięzców? 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie
Wniosku przez Uczestnika. Formularz Wniosku do-
stępny jest na stronie internetowej Organizatora:
www.cilp.lasy.gov.pl. Kryterium wyboru Wniosku
stanowi zakres działań promocyjnych zapropono-
wanych przez Uczestnika we Wniosku. Za naj-
korzystniejsze warunki Wniosku uznaje się działania
o jak najszerszym zakresie mającym na celu
promocję Lasów Państwowych, której efektem
będzie kształtowanie korzystnego wizerunku Lasów
Państwowych.

Zachęcamy nasze Kluby Sportowe do zajrzenia na
stronę www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy, znajdziecie
tam wszystkie szczegóły dotyczące konkursu. 



Event założeniem organizatorów miał łączyć
zabawę z edukacją na temat bezpieczeństwa w
trakcie wakacji. – Festyn, który przygotowaliśmy
razem z BCTW, nosił tytuł „Radosne i Bezpieczne
Wakacje”, stąd udział w tym festynie wojska, policji,
czy straży pożarnej – powiedział nam Marek
Manuszewski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Osielsku. Służby mundurowe solidnie przy-
gotowały się do wzięcia udziału w imprezie.
Przywieźli ze sobą kilka ciekawych i atrakcyjnych
sprzętów. Wojsko zaprezentowało rosomaka –
kołowy transporter opancerzony i karabin, który
każdy chętny uczestnik mógł wziąć do ręki. – Kolejki
do rosomaka były ogromne. Każdy mógł postrzelać
z paintballu, przyłożyć się do karabinu strzelca
wyborowego – opowiada dyrektor GOK-u. Dla
odważnych uczestników straż pożarna, a kon-
kretnie ratownictwo wysokościowe przygotowało
nie lada atrakcję, z której skorzystali raczej najod-
ważniejsi i na pewno ci, którzy nie cierpią na lęk
wysokości. 
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Festyn „Radosne i Bezpieczne Wakacje”
już za nami

Lipiec rozpoczęliśmy współorganizacją wraz z Bydgoskim Centrum Targowo-
Wystawienniczym Festynu „Radosne i Bezpieczne Wakacje”. To było naprawdę wielkie
wydarzenie, na którym nie brakowało atrakcji, a co najlepsze  były one tak dobrane, aby
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

GMINA OSIELSKO

– Każdy, kto przybył, mógł oczywiście z asekuracją w
specjalnych szeklach wejść na wysokość 40 metrów
po drabinie, takiej ze sztucznego sznurka i meta-
lowych pręcików, a potem zjechać na dół na linie,
rozkoszując się widokiem nad Osielskiem – wspo-
mina Marek Manuszewski. Widoki z pewnością były
zapierające dech w piersiach. 

Przedstawiciele policji przygotowali stoiska pro-
filaktyczne, na których uczestnicy mogli zapoznać
się przede wszystkim z: robotem, który jest wyko-
rzystywany do zabezpieczania i transportowania
niebezpiecznych ładunków, dronem policyjnym
służącym, m.in. do rejestrowania zdarzeń drogo-
wych. Były także pojazdy: radiowóz, quad, które
policjanci wykorzystują do patrolowania terenów
przywodnych na terenie miasta Bydgoszczy i po-
wiatu bydgoskiego oraz motocykl z Wydziału Ruchu
Drogowego bydgoskiej komendy. Ponadto
policjanci przyjechali z wyszkolonymi i specjalnie
wytresowanymi psami.



Pokazy służb mundurowych to nie wszystko, co
przygotowali organizatorzy. W budynku BCTW w
hali przygotowano plac do jazdy na rolkach. Można
też było zagrać w planszówki. Ze swoją ofertą
zaprezentowali się także dealerzy samochodów. Dla
fanów motoryzacji organizatorzy wraz z Bydgoskimi
Klasykami przygotowali wystawę zabytkowych
motocykli. Pomyślano też o najmłodszych. Na nich
czekali animatorzy i dmuchańce. Było też stoisko
Family Parku i można było przejechać się kolejką, z
której bardzo chętnie korzystały całe rodziny. Jej
trasa wiodła przez plac, na którym odbywał się
festyn, więc była okazja do obejrzenia atrakcji z
wnętrza kolejki.

Na festynie mieliśmy też swój mały gminny akcent.
– Nie zabrakło naszych gospodyń z Żołędowa z koła
KGW z ich cudownymi w smaku wypiekami –
wtrąca Dyrektor GOK-u.
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– Nasze dziewczęta i chłopcy, którzy uczą się śpiewu
pod kierunkiem Weroniki Kober pokazali się na
scenie. Nie zabrakło też pokazów tańca z Fabryki
Tańca. Zobaczyliśmy też pokaz boksu w wykonaniu
klubu z naszego regionu KS Olimp Boks Osielsko –
wyliczał dyrektor. Bokserzy zaprezentowali klas-
yczne ćwiczenia, takie jak: skakanie na skakance,
walka z cieniem – jest to ćwiczenie, które polega na
wyobrażaniu sobie ciosów i zachowania prze-
ciwnika. Klub działa od niedawna w gminie.
Chętnych, którzy chcą spróbować swoich sił w bok-
sowaniu zapraszamy do świetlicy w Żołędowie,
gdzie klub odbywa treningi. Skontaktować się z klu-
bem można za pośrednictwem ich facebookowej
strony: Olimp Boks Osielsko.

Koło Gospodyń Wiejskich z Żołędowa już od samego
rana rozłożyło stoisko i kusiło przybyłych
aromatycznym zapachem wypieków i przysmaków
przez nie wykonanych. Nietrudno było panie
przeoczyć, ubrane były bowiem w identyczne stroje
i to nie byle jakie, bo ściśle związane z miej-
scowością. Ich spódnice przyozdabiają liście dębu
oraz żołędzie. A gdyby ktoś jeszcze wątpił, skąd takie
pyszności przyjechały, to na fartuszkach naszych
pań widnieje herb Gminy Osielsko.

– Festyn cieszył się dużym uznaniem. Organizatorzy
policzyli osoby, które wzięły udział. Było ich 1400, co
jest naprawdę imponującą liczbą, zważywszy na
strajk MZK – zakończył Marek Manuszewski.

Podczas festynu „Radosne i Bezpieczne Wakacje”
równolegle odbyła się pierwsza edycja targów
familijnych. Do Sali Wiosna - Lato w gmachu
Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego
zjechali wystawcy, którzy oferowali przybyłym na
festyn swoje produkty i usługi.



Imprezę można śmiało podsumować słowami
piosenki „Bałkanica” – „Muzyka, przyjaźń, radość,
śmiech. Życie łatwiejsze staje się”, która również
rozbrzmiała na rozpoczęciu lata. Ze sceny śpiewał ją
duet: Agata Pufal i Włodzimierz Heyser. Muzycy
porwali tłum, który ruszył na parkiet i tańczył w rytm
piosenek: „Wsiąść do pociągu byle jakiego”, „Mój jest
ten kawałek podłogi”, czy „Lasciatemi cantare”.
Bawili się wszyscy, tańczyli nie tylko młodsi
uczestnicy, ale i ci starsi. Skuszone muzyką, na
parkiet dołączyły również gospodynie z KGW
Żołędowo. Integracja Agaty Pufal z publiką była
rewelacyjna. Wychodziła do zgromadzonych
mieszkańców i uczestniczyła z nimi w zabawach
tanecznych. Piosenką Cleo „Łowcy Gwiazd” kupiła
najmłodszą publikę. Dla nich również poprowadziła
kilka zabaw.
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Lato powitane! Impreza w Żołędowie
zamknęła cykl

Muzyka na żywo, wspólne tańce, gry i zabawy dla najmłodszych oraz przepyszny
poczęstunek od Koła Gospodyń Wiejskich – tak żołędowianie bawili się na rozpoczęciu
lata 9 lipca.

GMINA OSIELSKO

Najważniejsze z tego wszystkiego było to, że mimo
początkowego drżenia o pogodę i ona dopisała.
Chociaż patrząc na tak fantastycznie bawiących się
mieszkańców Żołędowa i okolic, deszczyk i nieco
chłodu nie powstrzymałoby ich od zabawy.  Nieco
sztucznego deszczu dostarczyli strażacy, kiedy
podczas pokazu puścili z węża strumień wody.

Nagrody konkursowe ufundowała Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemowych w Osielsku. Poczę-
stunek dla uczestników przygotowało niezawodne
Koło Gospodyń Wiejskich z Żołędowa. Najmłodsi
uczestnicy lody otrzymali dzięki uprzejmości firmy
„Lody z zielonej zagrody”.

Oczywiście nie samym tańcem człowiek żyje. Do
Żołędowa zawitała nasza jednostka OSP Osielsko.
Druhowie zorganizowali pokaz strażacki. Chętni
robili sobie zdjęcia przy wozie strażackim,
przymierzali hełm strażacki, który wyglądał na
bardzo ciężki. Były konkursy i wiele innych atrakcji.
Na najmłodszych czekały dmuchańce, wata
cukrowa, popcorn i ogromne bańki XXL, które
dzieciaki miały okazję wykonać samodzielnie.

Impreza była organizowana wspólnie przez Sołtys
Żołędowa Violettę Frelichowską, Radę Sołecką i
Świetlicę w Żołędowie. Tych, którzy nie mogli
uczestniczyć w Rozpoczęciu Lata lub chcieliby po
prostu zobaczyć jak się bawi Żołędowo, odsyłamy na
facebookowy profil Gminnego Ośrodka Kultury.
Znajdziecie tam relację filmowo-fotograficzną z im-
prezy oraz kilka słów streszczenia napisanych przez
Instruktorkę Świetlicy Żołędowo Panią Hannę
Konieczko.



Gminę Osielsko można śmiało określić mianem
sportowej gminy. Mamy boisko do baseballu, tor
speedrowerowy, stadion piłkarski, czy tory łucznicze.
Posiadamy wiele pięknych ścieżek rowerowych,
zielone tereny, które idealnie nadają się do
spędzenia czasu aktywnie. W ofercie gminy są róż-
ne sekcje sportowe. – Możliwości dotyczące różnych
dziedzin sportu, szczególnie tego rekreacyjnego, są
bardzo duże w naszej gminie, w wielu miejscach
mamy takie obiekty, które pozwalają na bardzo
rekreacyjne i sportowe spędzenie czasu. Bardzo się
cieszę z tego, że tak duża grupa mieszkańców może
w tych różnych formach uczestniczyć – powiedział
wójt gminy Osielsko Wojciech Sypniewski.
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Jak można aktywnie spędzić czas
w naszej gminie?

Lato można spędzić na różne sposoby. Część wybiera wyjazdy, część zacisze domowe, a
jeszcze inni preferują aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Gmina Osielsko to
doskonałe miejsce dla tych osób. Jak można spędzić aktywnie czas? Sprawdziła to
Karolina Ratajczak w programie „Z plecakiem przez region”.

GMINA OSIELSKO

Ćwiczenia z kijkami wpływają też dobrze na
postawę ciała.
Coraz modniejsza w Polsce staje się yoga. Wiele
osób decyduje się na uprawianie jej w plenerze.
Podczas spaceru w parku można się natknąć na
osoby ćwiczące na matach. – Trenuję yogę od 15 lat.
Zauważyłam, że naprawdę pomaga mi bardzo, jeśli
chodzi o kręgosłup, o czucie własnego ciała, o
wyciszenie. Jest dobra i dla ciała i dla ducha –
zdradza Katarzyna Sierant, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku. Najlepsze
jest to, że każdy może rozpocząć przygodę z yogą,
bez względu na kondycję. – Yoga daje takie
możliwości, dzięki temu, że można dostosować
praktykę do możliwości każdego uczestnika – prze-
kazała Bożena Cieślewicz, instruktorka yogi.

Co dla osób, które niekoniecznie lubią aktywny
wypoczynek?

 – Mamy dla naszych mieszkańców i dzieci naszych
mieszkańców bardzo bogatą i szeroką ofertę. Mamy
świetlice, które przygotowały warsztaty i dla tych
najmłodszych i dla tych najstarszych, które przez
cały okres trwania wakacji będą się w tych
świetlicach odbywać – powiedział Tomasz Bogucki,
Główny Specjalista ds. promocji gminy i informatyki. 
Najmłodsze dzieci będą się bawić na „Wakacyjnych
Placach Zabaw” zorganizowanych przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Zapisane
szkraby będą miały okazję do trzygodzinnej zabawy
pod okiem wykwalifikowanej kadry i nauczycieli z
naszej gminy.
Zachęcamy do obejrzenia całego materiału Karoliny
Ratajczak. Znajdziecie go na naszym kanale YouTu-
be Gmina Osielsko.

By aktywnie spędzić czas nie potrzeba wiele.
Wystarczą chęci i trochę zaangażowania. Można
zacząć od spacerów, można biegać, można też
chwycić kijki do Nordic Walking. Gmina Osielsko
słynie z tej dyscypliny sportowej. Nordic Walking
wzmacnia mięśnie całego ciała. Podczas marszu z
kijkami pracuje niemal całe ciało, od mięśni nóg aż
do rąk. 



Pierwszym przystankiem po wyjechaniu z Fordonu
był Użytek Ekologiczny „Uroczysko Prodnia”. –
Prodnia to dolina, która po intensywnych deszczach
wypełnia się wodą. Deszcze utworzyły ścieżki w
kształcie litery Y. Zbocza pokrywa bujna roślinność.
Jeżeli zejdziemy z dół to dotrzemy do drogi nr 256
między Fordonem a Strzelcami Dolnymi. Na
niektórych odcinkach Prodni, rower trzeba prze-
nosić nad powalonymi konarami drzew – tak
wprowadził nas w historię Prodni Filip
Pietruszewski. 
Po pokonaniu Prodni zdecydował się wrócić na
wygodniejszą ścieżkę rowerową. Z Jarużyna przez
Niwy, Filip poprowadził nas do Osielska, pokrótce
streszczając nieco historię gminy. – Będąc wsią
kościelną Osielsko już w XI wieku zostało nadane
klasztorowi w Mogilnie, co potwierdza, że jest jedną
z najstarszych osad wielkopolskich. W tamtych
czasach większość okolicznych lasów porastały
dęby. Pozostałością po nich są liczne pomniki, stąd
też wziął się dąb w herbie gminy. Jest w nim
również zamek, który upamiętnia dawną drewnianą
warownię – zdradził Filip Pietruszewski.
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Od Wisły do Brdy
przez gminę Osielsko

Niejednokrotnie powtarzamy, że gmina Osielsko ma doskonałe warunki dla pasjonatów
jazdy na rowerze i osób lubiących wszelkie aktywności na zewnątrz. Dzięki położeniu
terenu przez gminę ciągną się ciekawe szlaki turystyczne, mamy też wiele ścieżek
rowerowych. Filip Pietruszewski z Kujawsko-Pomorskich Tras Rowerowych w swoim
najnowszym odcinku pokazał trasę ze Starego Fordonu do Bożenkowa.

GMINA OSIELSKO

W naszej gminie może nie ma za dużo zabytków,
ale nie oznacza to, że nie mamy się czym chwalić. W
Osielsku stoi XIX-wieczny kościół p.w. Narodzenia
Najświętszej Maryi. – W świątyni zachowało się tylko
prezbiterium i część murów nawy głównej –
opowiada Pietruszewski. Resztę budynku dobu-
dowano na początku XX wieku.

Po Osielsku przyszedł czas na Żołędowo, gdzie Filip
zatrzymał się w parku, którym opiekuje się
nadleśnictwo. W Żołędowie polecił udanie się do
drewnianego kościoła, który został wybudowany w
1715 roku. Największym zabytkiem są XVI-wieczne
dzwony. Warto zwrócić uwagę, że w całym powiecie
bydgoskim zachowały się tylko trzy takie budowle.
Z Żołędowa zostało przejechanie do Bożenkowa.
Jedzie się tam ścieżką rowerową, która prowadzi
wzdłuż drogi, ale w pewnym oddaleniu od niej
między drzewami. Filip Pietruszewski zaczął swoją
podróż od rynku w Starym Fordonie, który znajduje
się w pobliżu nadbrzeża Wisły, a zakończył nad
brzegiem Brdy. Do Bydgoszczy wrócił ścieżką w
kierunku Czyżkówka.
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Lato w Gminnym Ośrodku Kultury
i w świetlicach

Mimo że mamy okres wakacyjny, nasze świetlice w pełni działają. W lipcu
organizowaliśmy półkolonie, które okazały się hitem. Trwały warsztaty letnie w
Gminnym Ośrodku Kultury.

Tegoroczne półkolonie były inne niż do tej pory.
Zmienił się ich format. Gminny Ośrodek Kultury
zadbał o to, aby w każdy dzień dzieci miały
zapewnione wyjście lub jakąś wycieczkę. Za-
interesowanie było duże, a miejsca rozeszły się
błyskawicznie. Dzieci spędziły pięć niesamowitych
dni pełnych atrakcji. Zorganizowano rejs po Brdzie
bydgoskim tramwajem wodnym „Słonecznik”. W
Bydgoszczy jedna z grup wybrała się na zwiedzanie
Młynów Rothera. Obowiązkowym punktem było
podziwianie panoramy miasta z punktu wido-
kowego. Były zabawy w parku trampolin i parku
linowym. Podczas jednego z dni dzieci, odwiedziły
animatorki z mnóstwem niesamowitych zabaw.
Młodzi uczestnicy samodzielnie lepili pierogi, na
koniec dostając certyfikat. 
Opiekunowie półkolonii zabrali swoich
podopiecznych do Stacji Alpaki, gdzie z bliska
mogli podziwiać te zwierzęta. W Edukacyjnej
Zagrodzie Wiejskiej w Kozielcu dzieci karmiły
smacznymi marchewkami kozy i inne zwierzęta
gospodarcze. W tym malowniczym miejscu
zwiedziły również mini skansen, ogródek z dom-
kiem Skrzata, ekologiczny sad i ziołowy skwer.

Wycieczek nie brakowało. Jedna z grup zwiedziła
JuraPark w Solcu Kujawskim, gdzie poruszając się
ścieżką dydaktyczną, poznawały historię tych
pradawnych gadów. Do atrakcji można też zaliczyć
wycieczkę do Wenecji. Nie tej włoskiej, a tej znacznie
bliżej nas. Będąc w Wenecji, obowiązkowym punk-
tem jest przejazd Żnińską Kolejką Wąskotorową,
którą dojeżdża się do Biskupina i gdzie można zoba-
czyć pradawną osadę obronną.

Oprócz organizacji półkolonii, w Gminnym Ośrodku
Kultury odbywały się letnie warsztaty. Tematyka zajęć
była tak dobrana, aby każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Były warsztaty ceramiczne, na których
powstawały ciekawe wyroby. Na robotyce dzieci
doskonaliły umiejętności programowania, konstru-
owania, sensoryki, automatyki, informatyki i mecha-
niki, a pod okiem Weroniki Kober dzieci uczyły się
śpiewu. Zorganizowano także wyjście grupy do kina
na „Minionki – Wejście Gru”, której opiekunem był
Piotr Wizimirski. Przed seansem był obiad w
McDonald’s. W Świetlicy w Żołędowie były warsztaty
rytmiczne z grą na bębnach oraz malowanie kamieni.
W Świetlicy Niwy-Wilcze, mimo wakacji, odbyły się
zajęcia plastyczne. Dzieci wykonywały  węża z mate-
riału. Mimo trudności poradziły sobie bardzo dobrze.

https://www.osielsko.pl/sites/default/files/informator%20rok%202022..doc
https://www.osielsko.pl/sites/default/files/informator%20rok%202022..doc


LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne
badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69
lat. W badaniach mogą uczestniczyć Panie, które są
ubezpieczone, a także: nie miały wykonanej mam-
mografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w
grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u matki, siostry
lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i
BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w
ramach realizacji programu pisemne wskazanie do
wykonania ponownej mammografii po upływie 12
miesięcy. Badanie nie wymaga wcześniejszego
skierowania, wystarczy przyjść do mobilnego
punktu mammograficznego, który w Osielsku
będzie przy sklepie POLOmarket, Szosa Gdańska
56, 10 sierpnia w godzinach od 9:00 do 15:00. 
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Kobieto! Zadbaj o siebie – idź na
mammografię

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet. Ryzyko zachorowalności
wzrasta po 50 roku życia. Wczesne wykrycie choroby daje większe szanse na
wyzdrowienie, dlatego tak ważne są badania mammograficzne. 10 sierpnia zapraszamy
kobiety na darmowe badania mammograficzne w Osielsku.

ZDROWIE I PROFILAKTYKA

Rak piersi – cichy zabójca kobiet 

W początkowej fazie choroby nie daje on żadnych
objawów, dlatego kobiety dowiadują się o no-
wotworze w późnym stadium choroby. Jednak ba-
dania kliniczne pokazują, że u kobiet w przedziale
wiekowym od 50 do 69 roku życia, które poddały się
mammografii systematycznie co roku lub co dwa
lata umieralność zmniejszyła się o około 25%.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod
nr tel. 58 666 24 44 lub poprzez stronę internetową
www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji
uprawnień do badania przed połączeniem tele-
fonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.
Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty
CD z poprzednich mammografii, o ile nie były one
wykonane w pracowni LUX MED.

Na czym polega badanie mammograficzne i jak się
do niego przygotować?

Mammografia jest badaniem obrazowym. Przy
pomocy niewielkiej dawki promieniowania rent-
genowskiego bada się gruczoł piersiowy (sutek).
Badanie wykrywa zmiany bezobjawowe, czyli guzy i
inne nieprawidłowości w piersiach w bardzo wczes-
nym etapie choroby, gdy są niewyczuwalne.
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania,
jednak zaleca się wykonanie go w I fazie cyklu
miesiączkowego (czyli ok. 10 dnia cyklu), gdyż piersi
w tym okresie są najmniej wrażliwe na dotyk.
Pacjentka, przygotowując się do badania rozbiera
górną połowę ciała. 



W trakcie badania wykonuje się po dwa zdjęcia
każdej piersi. Podczas badania technik umieszcza
pierś na stoliku aparatu mammograficznego i na-
stępnie zostaje ona dociśnięta do urządzenia przy
pomocy płytki z przejrzystego tworzywa. Badanie
jest całkowicie bezpieczne, a zastosowane dociśnię-
cie nie uszkadza piersi i nie stanowi żadnego
zagrożenia dla zdrowia. Niektóre pacjentki mogą
odczuwać w czasie badania ból, ale dla większości
jest to jedynie krótkotrwały dyskomfort.

Kiedy najlepiej zrobić badanie?

Zalecane jest systematyczne wykonywanie
mammografii (co dwa lata), gdyż obecnie jest ona
najskuteczniejszą metodą wykrywania bezobja-
wowych guzków. Jednak każda zmiana w piersi
powinna wzbudzić zaniepokojenia, a zwłaszcza:
zmiana wielkości i kształtu piersi, która nie ustąpiła
po miesiączce, guzki lub zgrubienia wyczuwalne w
piersi lub pod pachą, zmiana koloru skóry piersi,
wciąganie skóry piersi, pomarszczenie lub łuszcze-
nie skóry piersi, zmiany w obrębie brodawki piersi.
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Inne czynniki, które wpływają na ryzyko zacho-
rowania to: wieloletnie przyjmowanie hormonalnej
terapii zastępczej (leczenie suplementujące
hormony płciowe w okresie perimenopauzy u ko-
biet), niewłaściwa dieta oraz otyłość, niedosta-
teczna aktywność fizyczna, częste spożywanie
alkoholu i wcześniejsze choroby piersi.

Możesz zbadać się sama!

Dzięki samobadaniu piersi możemy wykryć ewen-
tualne zmiany. Należy je robić regularnie zawsze od
3 do 5 dni po miesiączce. Jak je wykonać? Oto co
musisz zrobić: stań przed lustrem z uniesionymi do
góry rękami. Obejrzyj dokładnie swoje piersi. Na-
stępnie połóż ręce na biodrach i obejrzyj piersi w tej
pozycji. Kolejnym krokiem jest uniesienie lewej ręki
nad głowę i złączonymi trzema środkowymi
palcami prawej ręki zbadaj pierś następującymi
ruchami: od środka piersi na zewnątrz, z góry na dół
całą pierś, od środka piersi na zewnątrz ruchami
promienistymi. Powtórz to z drugą piersią, a gdy
skończysz, połóż się na plecach, złącz trzy środkowe
palce lewej dłoni i sprawdź pierś ruchami opisanymi
wyżej i zrób to z drugą piersią. Gdy podczas badania
zauważysz jakieś niepokojące objawy, np. płyn
wypływający z brodawki, po-marszczona skóra,
zmiana rozmiaru lub kształtu piersi, powiększona
żyła na piersi, koniecznie skontaktuj się z lekarzem.

Kobiety, które regularnie (raz w miesiącu)
przeprowadzają samobadanie piersi, mogą wykryć
guz wielkości około 1 cm. Guz wielkości do 2 cm,
który okazałby się zmianą złośliwą, jest zwykle
nowotworem w I stopniu zaawansowania i jest
prawie w 100% wyleczalny. Mammografia daje szan-
sę na wykrycie guzków już kilkumilimetrowych oraz
zmian tzw. bezobjawowych (przedklinicznych), czyli
we wczesnym stadium zaawansowania, zanim
pojawią się jakiekolwiek symptomy choroby.

Zachęcamy do skorzystania z okazji i wykonania
darmowej mammografii. Po więcej informacji odsy-
łamy państwa na stronę www.mammo.pl.

Co zwiększa ryzyko zachorowania?

Przede wszystkim wiek. Najwięcej zachorować
odnotowuje się u kobiet po 50 roku życia. Bardziej
narażone są kobiety, u których w rodzinach wy-
stępowały choroby nowotworowe piersi.  Czynnik
hormonalny jest również brany pod uwagę, jest to
np.: wczesny wiek pierwszej miesiączki lub późna
menopauza.



Trzymiesięczne treningi fizyczne mają na celu
poprawę kondycji osób starszych pod względem:
sprawności krążeniowo-oddechowej, siły i wytrzy-
małości mięśniowej, gibkości oraz równowagi. Pro-
gram kierujemy do mieszkańców Gminy Osielsko,
którzy ukończyli 60 rok życia.
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Zapobiegamy upadkom seniorów –
program profilaktyczny

Rozpoczęliśmy zbieranie zgłoszeń do programu profilaktycznego, którego celem jest
zapobieganie upadkom wśród starszych osób. Program jest finansowany z budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminy Osielsko. Rusza na początku
września.
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Jakie są konsekwencje upadków?

Urazy osób po 60 roku życia często powstają w
wyniku upadku. Przyczyn upadków jest bardzo
dużo, tak jak i ich konsekwencji. Wiele osób doznaje
złamań kończyn, najczęstsze z nich to złamania:
szyjki kości udowej, kości promieniowej, żebra, kości
nadgarstka, stawu skokowego lub kolanowego.
Niektóre upadki kończą się cięższymi urazami,
takimi jak: poważne urazy mózgu (m.in. wstrzą-
śnienie mózgu), krwiaki wewnątrzczaszkowe, stłu-
czenia, pęknięcia kości, skręcenia w obrębie stawu.
Przy temacie upadków warto zwrócić uwagę na
zespół poupadkowy – jest to spadek aktywności
fizycznej oraz odczuwanie strachu przed kolejnym
upadkiem i jego konsekwencjami. To powoduje
ograniczenie aktywności życiowej, unikanie opusz-
czania domu, co z kolei prowadzi do zmniejszenia
aktywności fizycznej, prowadzącej do zwiększenia
ryzyka upadku.

Upadek, a raczej jego konsekwencje, np. długo-
trwały powrót do zdrowia oraz unieruchomienie w
łóżku może doprowadzić do poważnych powikłań,
takich jak np. zakrzepica żył głębokich czy zapalenie
płuc, czego następstwem może być nawet śmierć.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się
bezpośrednio w placówce Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Osielsku (ul. Tuberozy 2) bądź
telefonicznie w godzinach od 8:00 do 15:00 od
poniedziałku do piątku, pod nr tel. 52 320 03 09.

Przed rozpoczęciem zajęć, zostaną przeprowadzone
badania kwalifikacyjne obejmujące badania
lekarskie wraz z oceną sprawności fizycznej
uczestników. Po zakwalifikowaniu przez lekarza,
uczestnicy będą trzy razy w tygodniu (wtorek,
czwartek, sobota) brać udział w trwających po 45
minut zajęciach Na seniorów będą czekały zajęcia
na basenie, treningi z kijkami Nordic Walking oraz
ćwiczenia na hali sportowej. Każde zajęcia będą
rozpoczynać się od 8:00.



Odkąd pamiętam chociaż raz w życiu, chciałam
oddać krew. Zawsze podziwiałam osoby, które to
robiły, imponowała mi ich postawa. Po raz pierwszy
miałam okazję to zrobić podczas szkolnej akcji.
Pamiętam, że wiele moich koleżanek otrzymało
dyskwalifikację, czyli z jakiegoś powodu najczęściej
przez słabe wyniki lub zbyt niską wagę, nie
pozwolono im na donację. Ja na szczęście miałam
dobre wyniki i dokładnie 22 kwietnia 2015 roku
oddałam pierwsze 450 ml krwi.
Kto może oddać krew i gdzie można to zrobić?
Nie każdy może oddać krew. Dopiero kończąc 18 lat
możesz zacząć swoją przygodę z krwiodawstwem.
Żeby to zrobić, musisz ważyć co najmniej 50 kg i być
zdrowym – nie masz oznak przeziębienia. 
Kiedy już zdecydujesz się na ten krok i postanowisz
oddać krew, pierwsze co musisz zrobić to znaleźć
odpowiednie do tego miejsce. Robi się to w Re-
gionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa oraz w jego oddziałach i stacjach tereno-
wych. Popularne są też krwiobusy, czyli mobilne
punkty poboru krwi. Są one tak bezpieczne, jak
stacjonarne placówki. W Bydgoszczy RCKiK
znajduje się przy ulicy Księdza Ryszarda Markwarta
8. Za oddanie krwi przysługuje Ci posiłek rege-
neracyjny: 8 tabliczek czekolady, wafelek i sok.
Krew można oddawać co 8 tygodni, kobiety cztery
razy w roku, mężczyźni sześć. Nie zawsze oddaje się
tylko krew pełną. Można oddać jej składniki – osocze
(przerwa między donacjami nie może być krótsza
niż dwa tygodnie) lub płytki krwi (przerwa nie
krótsza niż cztery tygodnie).
Jak przygotować się do donacji?
Jeżeli już zdecydujesz się oddać krew, musisz
wiedzieć kilka rzeczy. W ciągu doby poprzedzającej
oddanie krwi wypij około 2 litry płynów, może to być
woda, soki i oczywiście bądź wypoczętym. 
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Oddając krew,
ratujesz czyjeś życie

Krew i jej składniki to bardzo cenny dar. Niestety nie możemy jej wyprodukować,
dlatego tak ważna jest donacja krwi. Oddając ją, bezinteresownie ratujesz czyjeś życie.
Od 7 lat jestem dawcą krwi i dopóki pozwoli mi na to zdrowie, będę to robić.

ZDROWIE I PROFILAKTYKA

W przeciwieństwie do pobrania krwi podczas
badań, musisz spożyć lekki posiłek, najlepiej pie-
czywo z chudą wędliną, białym serem lub dżemem,
a w miarę możliwości wyeliminować z diety tłuszcze
pochodzenia zwierzęcego (mleko, masło, kiełbasę,
pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka i
ciasta kremowe). Należy również ograniczyć palenie
papierosów i nie pić alkoholu, również w dniu
poprzedzającym oddanie krwi.
Czasami się zdarza, że zostaniemy zdyskwa-
lifikowani przez lekarza i nie będziemy mogli oddać
krwi. Dzieje się tak z różnych przyczyn, najczęstsza
to złe wyniki badań – mnie osobiście często dyskwa-
lifikował niski poziom hemoglobiny. Także przez
różne zabiegi, operacje, przekłucie ciała lub
wykonanie tatuażu czasowo zostajemy wykluczeni z
możliwości oddawania krwi. Trwa to od 7 dni do
nawet pół roku.
Osoby, które regularnie oddają krew i oddadzą jej
odpowiednią ilość, mogą ubiegać się o odznakę i
tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Trzeci
stopień odznaczenia dostaje się po oddaniu 5 litrów
krwi w przypadku kobiet oraz 6 litrów w przypadku
mężczyzn. Kolejne odznaczenia, czyli drugi stopień i
pierwszy stopień, otrzymuje się po oddaniu odpo-
wiednio 10 i 12 litrów oraz 15 i 18 litrów. Posiadanie
odznaki wiąże się z kilkoma przywilejami, między
innymi korzystanie poza kolejnością ze świadczeń
opieki zdrowotnej, które powinny zostać udzielone
w dniu zgłoszenia i korzystanie poza kolejnością z
usług farmaceutycznych w aptekach.
Oddaję krew, ponieważ lubię to robić. Mam wtedy
poczucie, że pomogłam komuś. Tak też najczęściej
odpowiadają inni krwiodawcy. Warto wiedzieć, że
oddając jedną jednostkę krwi (450 ml), ratujesz
życie aż trzech osób. Oddając krew 4 lub 6 razy do
roku, możesz uratować nawet 24 osoby.



Druga edycja Sąsiedzkiego Rajdu Rowerowego za
nami. Czarne chmury i ulewa pod koniec prze-
jażdżki nie powstrzymała osób, które zdecydowały
się wziąć udział. Tegoroczna trasa liczyła 24
kilometry. – Jedziemy czerwonym szla-kiem Jere-
miego Przybory na Skarpę Fordońską,  tam spo-
dziewamy się zobaczyć fajną panoramę miasta, a po
drodze liczne zagadki do rozwiązania. Odwiedzamy
też ciekawe miejsca. Będziemy w komorze normo-
barycznej, skosztujemy wody wodorowej, która ma
dać nam energię. No i mamy też sporo nagród dla
uczestników – powiedział przed startem Andrzej
Matusewicz, Radny Rady Gminy Osielsko i jeden z
organizatorów rajdu.
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Rowerowo
w gminie Osielsko

Chociaż od zakończenia rywalizacji w Rowerowej Stolicy Polski 2022 minął już miesiąc,
nasi mieszkańcy w dalszym ciągu wsiadają na rower i cieszą się jazdą. Niedawno
Stowarzyszenie Sąsiedzi Osielsko zorganizowało rajd rowerowy.

SPORT I REKREACJA

W tym roku sponsorem nagród była firma Ekostal,
która produkuje komory normobaryczne oraz
Baumgart Kaffee. Rajd przede wszystkim nasta-
wiony jest na zabawę. Nie liczy się tu, kto jakie
miejsce zajął, ponieważ nagrody są losowane po
zakończeniu wydarzenia.

Na miejscu obecna była jednostka OSP Osielsko.
Druhowie prezentowali swój wóz bojowy.

Rajd cieszy się sporym powodzeniem i przyciąga
mieszkańców. Organizatorzy zapowiadają, że z wy-
darzeniem chcą zostać na dłużej. – Jest to nasz drugi
rajd sąsiedzki, oczywiście planujemy w przyszłości
kontynuowanie tego. Mam nadzieję, że ten rajd
wpisze się w tradycje, także co roku, gdzieś w okoli-
cach czerwca-lipca będziemy go organizowali –
zdradził Maciej Lasota, Prezes Stowarzyszenia
Sąsiedzi Gmina Osielsko.

Organizatorzy nie chcą poprzestać na rajdzie ro-
werowym, w planach coś dla fanów czterech kółek.
– Mamy też w planach przygotowanie rajdu
samochodowego. Mam nadzieję, że w tym roku
gdzieś w okolicach września-października uda nam
się zrealizować tę formę zabawy – kontynuuje
Lasota.

To nie koniec rowerowych aktywności. Pod koniec
lipca klub N-Bike Academy zorganizował otwarty
trening. W Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku
trenerzy prezentowali techniki bezpieczniejszej i
bardziej efektywnej jazdy na rowerze górskim.



Bujanie i fale przelewające się przez pokład. Słońce
spiekające nosy i deszcz nawilżający cerę (i nie
tylko). Leżenie na pokładzie, zwiedzanie, nocne
wachty. Śmiech, bo humory dopisywały i ból, jak
potłukłam sobie żebra na większej fali (i mimo że
nadal boli to było warto).
Można powiedzieć, że podczas tegorocznego rejsu
Solanusem mieliśmy wszystko. Łącznie z fajną
załogą i dzielnym kapitanem Włodkiem Palmo-
wskim (chociaż już pierwszego dnia wyjął wędkę, to
do końca rejsu nie doczekaliśmy tej kapitańskiej
ryby). Z tą rybą to jak z obiecywanym mi na
porannej wachcie (od 4tej do 8smej rano) pięknym
wschodem słońca. Całą wachtę przeczekałam na
pokładzie. Do samego końca. I nic. Ale na filmie
kolegi mogłam zobaczyć to, co powinnam była
podczas mojej wachty. Za to innego dnia, na innej
wachcie byłam świadkiem ładnego zachodu słońca.
Coś za coś?
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Bujanie i fale przelewające 
się przez pokład. 14 dni na jachcie…

Klub Żeglarski z Osielska zakończył kolejny rejs szkoleniowy na Bałtyku. Tegoroczna
trasa: Świnoujście- Sassnitz- Rostock- Travemünde- Gedser- Rønne- Kołobrzeg. 14 dni
na jachcie…

SPORT I REKREACJA

 Pływanie to tylko element tego rejsu. Wyzwanie,
gdy rzuca, że zejście z koi zajmuje kilka długich
minut i dzielone jest na etapy, żeby kolejne
czynności robić pomiędzy bujnięciami. Wypraco-
wałam też metodę owijania się wokół masztu w
drodze do toalety (nazwanej przez jednego z za-
łogantów kącikiem śmierci): przy koi 

trzy bujnięcia i do masztu na rozpaczliwe wczepie-
nie się, trzy bujnięcia i otwarcie drzwi do toalety,
szybki krok i klinowanie, trzy bujnięcia. Poza tym w
portach zwiedzanie. Polecam Lubekę. Wystarczy
spacer aby odkryć jej urok i zrozumieć słusznie
nadane jej miano „Królowej Hanzy”. Warto zostać
dłużej i pozwiedzać na spokojnie, żeby nie czuć nie-
dosytu. I koniecznie spróbować marcepanu! Tort
marcepanowy w tylu smakach, że trudno się zdecy-
dować może przyprawić łasuchów o szybsze bicie
serca, a i tych mniej łakomych doprowadzić do cu-
krowej euforii. Ciekawe było też Travemünde, typo-
wa wypoczynkowa miejscowość nad Bałtykiem.
Masa sklepów i sklepików, kawiarenki, plaża…

Na naszej trasie nie mogło zabraknąć i Bornholmu.
Okupionego płynięciem nocą i nowymi siniakami.
Udało nam się znaleźć miejsce w marinie w stolicy.
Od razu szybki rekonesans miasta, które w sumie z
nóg mnie nie zwaliło. Za to ludzie tak. Przynajmniej
ci niezmotoryzowani (przekonałam się, że tu pieszy
nie ma pierwszeństwa). 



Uśmiechnięci, serdeczni, pozdrawiający niezna-
jomych. Może trzeba się urodzić na Bornholmie,
żeby takim być? Następnego dnia był jeszcze czas
na zwiedzanie więc nas poniosło. Najpierw twierdza
Hammershus na północy wyspy (jej budowę
rozpoczęto ok. 1250 r.). Właściwie jej ruiny, ale
bardzo malownicze. A potem Gudhjem. Tak jak nie
zachwyciło mnie Rønne, tak Gudhjem mnie
powaliło. Must have pobytu na Bornholmie!
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Byli też degustatorzy piwa i wielbicielka marcepanu.
Były ryby na Bronholmie (ale kupione, a nie
złowione przez kapitana). Była wśród nas
degustatorka koktajli typu szejk. Nie zabrakło
amatorów morskich kąpieli, a nawet spania w
kambuzie, gdy organizm twierdził, że tam jest
najlepiej.

I może się wydawać, że Solanus to stary jacht
(zwodowany w 1992 roku w Bydgoszczy i dlatego
„port macierzysty Bydgoszcz” mocno dziwi), przy
tych nowoczesnych może wygląda mało atrakcyjnie,
ale znowu dał radę. Ciężki, bo z metalu (4 mm), ale
falom się nie poddał. Bujał nami czasami niemiło-
siernie, ale jednak do przodu (czasami tylko 0,6
węzła i przydałaby się lepsza śruba). Bez jakichś
nowoczesnych udogodnień i designe’erskiego wy-
stroju, ale jednak większość czasu na morzu. Niech
więc te nowoczesne stoją sobie w marinach, a nami
niech buja dalej na Solanusie.

~BKŻ

Ośrodek Bydgoskiego Klubu Żeglarskiego położony
jest w odległości 25 km od Bydgoszczy, na trasie do
Koszalina w miejscowości Pieczyska oddalonej 8 km
na północny-wschód od miasta Koronowa. Usytu-
owanie ośrodka nad samą wodą Zalewu Koronow-
skiego, lekko na uboczu od centrum Pieczysk,
stanowi idealne miejsce dla rekreacji i wy-poczynku,
nie tylko dla żeglarzy ale również dla wszystkich
pragnących wypocząć na łonie przyrody.

Baza noclegowa to 80 miejsc w pokojach 2,3,4 oraz
wieloosobowych, a także w 9-ciu dwupokojowych,
murowanych domkach letniskowych (część z nich
posiada własne węzły sanitarne). Duża powierzchnia
ośrodka pozwala na przyjmowanie gości z namio-
tami lub przyczepami campingowymi, rozpalanie
ogniska oraz organizowanie imprez masowych:
biwaków, wycieczek, szkoleń wielodniowych jak
również weekendowych.

Żeglarzom oferujemy: zakwaterowanie, wyżywienie,
szkolenia doskonalące, szkolenia na stopnie że-
glarskie, usługi szkutnicze, przechowywanie sprzętu
pływającego (zimowanie) na otwartym terenie i w
hangarach oraz osprzętu do łodzi, kajaków, desek
windsurfingowych itp.

Ośrodek "Marina" Pieczyska k. Koronowa
E-mail: info@bydgoskiklubzeglarski.pl

Bydgoski Klub Żeglarski ul. Leśna 42, 86-031 Osielsko
Telefon: +48 52 324 12 14

mailto:info@bydgoskiklubzeglarski.pl


Zapasy w Osielsku sięgają 1968 roku. Jak obecnie
funkcjonuje klub?

Tak jak Pani wspomniała, sekcja zapasów w gminie
Osielsko jest od 1968, to jedna z najstarszych sekcji
sportowych w naszej gminie. Siedziba klubu znaj-
duje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku,
ale treningi prowadzimy trzy razy w tygodniu w
Szkole Podstawowej w Żołędowie. Tam też posia-
damy swoje biuro, magazyn i saunę. Skontaktować
można się z nami poprzez portal społecznościowy
Facebook: Victoria Osielsko lub telefonicznie z
trenerami, Przemysławem Rosiakiem 730 022 607,
oraz Maciejem Zakowiczem: 530 051 084. Od
niedawna treningi w naszej sekcji prowadzi również
nasz wychowanek, Wojciech Walczak.

Często wyjeżdżacie na zawody, obozy,
zgrupowania nierzadko odbywają się one poza
granicami kraju. Jakie koszty ponosi rodzic, którego
dziecko trenuje w waszym klubie?

Rok dla naszych zawodników rozpoczyna się 2
stycznia i trwa do 31 grudnia. Zapasy są takim
sportem, że trenuje i startuje się w ciągu całego
roku. Na początku roku, w związku z brakiem
dofinansowania, klub rzadziej uczestniczy w za-
wodach, ale już od marca do grudnia można
powiedzieć, że startujemy po 2-3 razy w miesiącu,
oczywiście uzależnione jest to od grup wiekowych i
wagowych, w jakich nasi zawodnicy walczą. W
związku z tym, iż jestem także trenerem kadry
wojewódzkiej, to nasi zawodnicy od wielu lat
podczas ferii zimowych wspólnie trenują z za-
wodnikami z całego województwa. Tak samo jest w
wakacje letnie, gdzie mamy 2-3 obozy. 
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„Robimy to, bo taka jest nasza idea
i zamiłowanie do zapasów”

Zapasy śmiało można określić, jako jedną z najstarszych dyscyplin sportowych. Walki
zapaśnicze były rozgrywane już w starożytności, dokładniej podczas Igrzysk
Olimpijskich organizowanych w antycznej Grecji. W Gminie Osielsko zapasy także mają
długą historię, która liczy kilka dekad. Zapraszamy na wywiad z trenerem Maciejem
Zakowiczem z Victorii Osielsko.

SPORT I REKREACJA

Do tego jeszcze dochodzą krótkie konsultacje
szkoleniowe 4-5 razy w roku. W tym roku nasi
zawodnicy brali udział w obozach w Zakopanem
zarówno podczas ferii zimowych, jak i wakacji
letnich oraz w bułgarskiej miejscowości Glodjevo.
Podczas obozu zorganizowano również zawody, w
których zawodnicy z Osielska wywalczyli 4 medale.
Na pewno jeszcze w tym roku nasi zawodnicy będą
uczestniczyli w turniejach poza granicami kraju.
Każda osoba trenująca w naszym klubie ma
obowiązek opłacania składek członkowskich w wy-
sokości 30,00 zł miesięcznie. Sprzęt sportowy,
wyjazdy na zawody krajowe, zagraniczne także są
opłacane z dotacji gminnej, dotacji pozyskanych ze
środków publicznych oraz z własnych środków.

Co dają treningi zapasów i jakie umiejętności
rozwijają?

Treningi zapaśnicze to przede wszystkim sprawność,
w ogóle każdy sport uprawiany przez dzieci je
usprawnia. 



Podczas naszych treningów u dziecka działa cały
aparat ruchowy. Zapasy są najlepszym sportem,
który rozwija całe ciało. Podczas treningów
prowadzimy bardzo dużo zajęć ogólnorozwojowych,
technicznych, szybkościowych, zwinnościowych i
gibkościowych. Największą przyjemność sprawia
nam zadowolenie większości rodziców jak
przyprowadzają swoje pociechy i po paru tre-
ningach/miesiącach widzą jakie postępy poczyniło
ich dziecko. Dla nas to już jest duży sukces.
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Czy istnieją jakieś przeciwwskazania, aby nie
rozpocząć trenowania zapasów?

Przeciwwskazania, żeby nie trenować zapasów? Nie
słyszałem o takich, oczywiście wykluczając przeciw-
wskazania lekarza. W Stanach Zjednoczonych
wszystkie dzieci w szkołach swoją przygodę ze
sportem zaczynają od zapasów, bo to właśnie ta
najstarsza dyscyplina na świecie jest najlepszym
sportem, który rozwija wszystkie aparaty ruchowe
dziecka i sprawia, że dziecko jest sprawniejsze.
Dlatego zachęcam wszystkich rodziców, żeby
zapisywały swoje pociechy do naszego klubu.

Chciałabym na koniec zapytać o ostatnią akcję,
którą wspólnie promowaliście z partnerem Lasy
Państwowe? Może nam pan co nieco opowiedzieć
o akcji?

W ciągu roku nasz klub składa od 4 do nawet 8
projektów do różnych instytucji sportowych, jak i
poza sportowych. W tym roku otrzymaliśmy
dofinansowanie od Lasów Państwowych w ramach
konkursu „Sportowa Natura”, który promuje ruch na
świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej przy-
rody. Lasy Państwowe były głównym partnerem
tego wydarzenia. O tym konkursie dowiedziałem się
od kolegi z zapasów i postanowiłem, że przystąpimy
do niego. Formalności nie było za wiele, ale trzeba
było napisać ciekawy projekt. Udało się stworzyć coś
ciekawego pod nazwą „piesze wędrówki po ta-
trzańskich lasach”. Wydarzenie miało miejsce
podczas naszego pierwszego letniego obozu, który
odbył się w dniach 30.06-08.07 w Zakopanem.
Zadanie przede wszystkim polegało na promocji
Lasów Państwowych i naszej pięknej polskiej
przyrody i natury. Myślę, że właśnie Tatry zdecy-
dowanie się do tego nadają.

W jakim wieku należy rozpocząć treningi tak, aby
móc sięgnąć po najwyższe osiągnięcia?

Ciężko jest określić, w jakim wieku dziecko powinno
zacząć uprawiać sport, ponieważ każde jest inaczej
rozwinięte, zależy to od cech motorycznych,
fizycznych i wielu innych czynników, na które
czasami nie mamy wpływu. Do naszego klubu
przyjmujemy dzieci od 6 roku życia, nie robimy
żadnego „przedszkola zapaśniczego” dla 3-5 latków,
bo nie mamy na to czasu ani miejsca – nie
posiadamy własnej sali, gdzie mogłaby na stałe leżeć
mata zapaśnicza. Przede wszystkim też nie
prowadzimy żadnej działalności gospodarczej w
klubie, która mogłaby nam przynosić zyski. My
robimy to, bo taka jest nasza idea i zamiłowanie do
zapasów. Czasami przychodzą do nas na treningi
dzieci 10-11 letnie, które nie potrafią wykonać nawet
przewrotu w przód. Dlatego też do każdego
zawodnika podchodzimy indywidualnie. Jedna
osoba zrozumie jakiś chwyt w pięć minut, a druga
potrzebuje do tego trzech treningów.
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Druga grupa przygotowywała się do Mistrzostw
Polski, trenując w Górach Sowich. Był obowiązkowy
wjazd na Wielką Sowę – najwyższy szczyt Gór
Sowich oraz wielokilometrowe przejazdy rowerowe
przez górzyste tereny. Na zakończenie trochę relak-
su, czyli grill i rekreacyjna gra w siatkówkę i
badmintona.

SPORT I REKREACJA

Sportowcy
w wakacje nie śpią

Wakacje to dla części zawodników zasłużony odpoczynek, a dla innych to czas na obozy
i zgrupowania, polepszające ich umiejętności i formę. Z kronikarskiego obowiązku
meldujemy, co słychać u naszych sportowców.

N-Bike Academy
Obozowo u rowerzystów z N-Bike Academy. Klub
udał się do Górzna, gdzie zawodnicy szlifowali
swoją formę. Oprócz treningów i rozruchu trenerzy
znaleźli czas na aktywny wypoczynek dla za-
wodników. Była wycieczka do parku linowego,
plażowanie i skoki do wody. Zawodnicy brali udział
w rajdach rowerowych, m.in. do Jaru Brynica oraz
doskonalili swoje umiejętności  jadąc przez spe-
cjalnie przygotowany tor przeszkód, po ćwicze-
niach przyszedł czas na zawody. Młodzi rowerzyści
mieli również okazję pobawić się w łowców skarbu
i grali w geocatching – jest to gra terenowa
użytkowników odbiorników GPS, polegająca na
poszukiwaniu tzw. skrytek uprzednio ukrytych
przez innych uczestników zabawy, na zakończenie
było ognisko z kiełbaskami. 

W Mistrzostwach Polski naszym zawodnikom poszło
dobrze. Na pierwszy ogień poszedł trener Norbert
Łysiak, który miał przetestować trasę. Zajął 19 miejsce
w kategorii masters II. Później do boju ruszyli żacy i
młodzicy. Paweł Mioduszewski, startując bardzo
odważnie już od początku występu, ukończył zawody
na 25 miejscu. Stanisław Łysiak uplasował się na 11
miejscu. Jan Mioduszewski był 48, Franciszek Do-
narski zajął 27 lokatę.

Victoria Osielsko
Zapaśnicy z Victorii Osielsko sporą część lipca
przeznaczyli na wyjazdy obozowe. Początek lipca
spędzili w Zakopanem. W zgrupowaniu wzięły udział
kluby z województwa kujawsko-pomorskiego, takie
jak: Klub Sportowy Koronowo, LKS Suples Lniano,
GLUKS Invictus Sicienko, KS Gwiazda Bydgoszcz oraz
MLKS Wisła Świecie. Był czas na tradycyjne treningi
na macie, sparingi z zawodnikami i zawodniczkami z
województwa zachodniopomorskiego i świętokrzy-
skiego oraz piesze wycieczki w otoczeniu pięknej
górskiej przyrody. Klub przy okazji pobytu w Za-
kopanem wziął udział w konkursie „Sportowa
Natura”, którego celem była promocja Lasów
Państwowych poprzez ruch na świeżym powietrzu w
otoczeniu przyrody. Klub uzyskał dofinansowanie od
organizatora konkursu i zrealizował wspólnie projekt
„piesze wędrówki po tatrzańskich lasach”.
Druga część lipca to zagraniczny obóz w Glodjevo w
Bułgarii, gdzie czterech zawodników trenowało pod
okiem bułgarskiego trenera Bożydara Minkova.
Podczas obozu odbyły się zawody, w których wszyscy
podopieczni Victorii Osielsko zdobyli medale. Złoty
medal wywalczył Franciszek Kotowski (kategoria
wagowa do 85 kg), srebrną medalistką została Ksenia
Stemska (kategoria wagowa do 49 kg). Brązowe
medale trafiły w ręce Juliana Melwińskiego (kategoria
wagowa do 58 kg) i Jakuba Jankowiaka (kategoria
wagowa do 52 kg). 

https://www.osielsko.pl/sites/default/files/informator%20rok%202022..doc
https://www.osielsko.pl/sites/default/files/informator%20rok%202022..doc
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Zawodnicy wybrali się także na obóz do Karpacza i
będą tam budować formę przed nadchodzącym
sezonem. Jest czas na treningi, zwiedzanie i dobrą
zabawę. To idealna rozgrzewka przed ruszającymi
właśnie treningami.
Klaruje się również wygląd grup nadchodzącego
sezonu ligowego. Wiemy, że do rozgrywek zostało
zgłoszonych 14 drużyn, w tym dwie seniorskie. 

SPORT I REKREACJA

Udało się spotkać również z merem Vetovo i po-
rozmawiać o zapasach i podsumować pobyt klubu
w Glodjevo. Na zapracowanych zawodników czekał
również zasłużony odpoczynek na Bałkanach w
nadmorskiej miejscowości Shkorpilovtsi.

Victoria Niemcz Osielsko
W Victorii Niemcz Osielsko trwały piłkarskie
półkolonie, na których uczestnicy bawili się wy-
śmienicie, łącząc oczywiście treningi z wypo-
czynkiem i atrakcjami. Były zabawy w parku
trampolin, wycieczki, rejsy statkiem, i wypad do
Laser Fight. Nie zabrakło także wspólnego grilla.
Zainteresowanie półkoloniami przeszło oczeki-
wanie, ale po uśmiechach dzieci, widać było, że
bawiły się one bardzo dobrze.
W klubie trwa nabór otwarty dla roczników od 2010
do 2017, mile widziane także młodsze dzieci,
zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Serdecznie za-
praszamy i zachęcamy młodych piłkarzy i piłkarki
do dołączenia w szeregi Victorii Niemcz Osielsko.
Rodzicie nie czekajcie i zapisujcie swoje pociechy.

Swoich rywali poznały już drużyny młodzików.
Śledźcie uważnie profil Victorii Niemcz Osielsko na
Facebooku.

Autojazda Mustang Żołędowo
W jedynym ligowym meczu, rozgrywanym w lipcu,
Autojazda Mustang Żołędowo przegrywa z liderem
tabeli i zeszłorocznym Mistrzem Polski Orłem
Gniezno 69:88. Drużyna żaków również odnotowała
przegraną z gnieźnieńskim klubem 39:61. 
W Drużynowym Pucharze Polski Kobiet nasze dziew-
czyny w składzie: Zuzanna Klett, Oliwia Wilbrandt,
Marta Piwowarczyk i Patrycja Klett zajęły drugie miej-
sce. Dużo emocji wzbudził mecz kadetów, w którym
zwycięstwo rozstrzygnęły dwa ostatnie biegi. Osta-
tecznie zawodnikom udało się pokonać różnicą
jednego punktu rywali z czwartego miejsca. Skład,
który zapewnił tak wielkie emocje to: Arkadiusz
Pilarski, Zuzanna Klett, Oskar Rzońca, Olivier Zięciak i
Oliwia Wilbrandt.
W lipcu nasze dwie zawodniczki Zuzanna Klett i
Oliwia Wilbrandt brały udział w zgrupowaniu Kadry
Reprezentacji Polski Kobiet w Speedrowerze.

Stowarzyszenie Sportowe Yamabushi
Kolejna odsłona Karate 1 Youth League za nami. Tym
razem miejscem zawodów była Chorwacja, a do-
kładnie miejscowość Porec. Trener Andrzej Jankow-
ski postanowił wystawić sześciu zawodników. Naj-
lepiej zaprezentował się Jan Fierek, który zajął 9
miejsce w kumite kadetów (-63 kg). Jan przegrał
pierwszą walkę z reprezentantem Bośni i Herce-
gowiny, ale miał prawo wystąpić w walkach
repasażowych, które zakończyły się bilansem: dwie
wygrane i jedna przegrane.
Agata Grzybek (kumite kadetek; -54 kg) wygrała dwie
walki, w jednej poniosła porażkę. Fabian Sojka (ku-
mite kadetów; -70 kg), Aniela Dzedzej (kumite
juniorek; -59 kg) oraz debiutant w Światowej Lidze
Karate – Hubert Grzybek (kumite młodzików; -50 kg)
wygrali po jednej swojej walce i po jednej przegrali.
Patryk Tarkowski (kumite kadetów; -63 kg) przegrał
swoją jedyną walkę.
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Skąd wziął się pomysł na zorganizowanie
wydarzenia?

Zajmuję się na co dzień zmianą nawyków
żywieniowych. Dbam o lepszy wygląd, świetne
samopoczucie i zdrowie moich klientów. Teraz
widząc ogólne problemy ze zdrowiem i dodat-
kowymi kilogramami u wielu osób po okresie
pandemii, wiedziałem, że tego typu wydarzenie
jest potrzebne. Kilka osób myślało podobnie jak ja i
stąd powstanie Szybkiej Dyszki.

Docelowo planujecie pozostać z nami na dłużej,
jakie są na to szanse?

Nasz pomysł został bardzo dobrze przyjęty przez
władze gminy, jak i samych mieszkańców. Wie-
rzymy, że to dopiero początek czegoś wielkiego.
Chcemy dążyć do realizacji cyklicznych imprez
sportowych u nas w gminie. Plany mamy bardzo
ambitne związane z naszą gminą i na pewno na
kilka lat zostajemy w gminie Osielsko.

SPORT I REKREACJA

Szybka Dyszka 2022 
wydarzenie, na które czekamy

Już 17 września 2022 r. na stadionie w Żołędowie miedzy 8:30 a 16:00 wystartuje projekt
dla mieszkańców gminy Osielsko pod nazwą Szybka Dyszka 2022. O szczegóły
zapytaliśmy organizatora imprezy Pana Macieja Babiarza.

Czy mógłby Pan przedstawić krótko co to jest
Szybka Dyszka?

Projekt „Szybka Dyszka 2022” to coś więcej niż tylko
bieg uliczny. Promujemy zdrowy styl życia, który w
tych czasach jest bardzo ważny. Nasza wizja to
cykliczna, doroczna impreza, na stałe wpisująca się
w kalendarze imprez sportowych. Każdy będzie
mógł brać udział jako uczestnik lub kibic. 

Dlaczego wybraliście Osielsko na organizację
wydarzenia?

Sam mieszkam w Osielsku od 2 lat i tu prowadzę
wraz z żoną swoją firmę. Widzę bardzo duży po-
tencjał, a tak prężnie rozwijająca się gmina, powinna
mieć swoją imprezę sportową na wysokim poziomie. 

https://www.osielsko.pl/sites/default/files/informator%20rok%202022..doc


www.osielsko.plPRZEGLĄD MIESIĄCA  |  35

Co uczestnicy zyskają biorąc udział w Szybkiej
Dyszce 2022?

Uczestnicy dostaną bogate pakiety startowe.
Przygotowaliśmy medale, wykonane przez lokalną
firmę. W planach mamy projekt koszulek z logo
Szybkiej Dyszki. Profesjonalna firma będzie odpo-
wiedzialna za pomiar czasu. Pamiętajmy, to co naj-
ważniejsze to możliwość uczestnictwa w świetnej
atmosferze i sprawdzenie swoich możliwości.
Zachęcam wszystkich do zapisów, razem stwo-
rzymy świetne wydarzenie. 

Oprócz biegów i rywalizacji na rolkach czy na
uczestników będą czekały jeszcze jakieś inne
atrakcje?

Tak, będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci i rodziców.
Na tę chwilę dla dzieci będą dmuchane zamki,
pokazy akrobatyki i kalisteniki. Dla dorosłych prze-
widujemy wystawę zabytkowych samochodów. Co
mogę zdradzić to to, że prowadzimy rozmowy z
Wojskiem Polskim o wsparcie naszej imprezy swoją
obecnością.

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

Warto brać udział w Szybkiej Dyszce dla bycia
lepszą wersją samego sobie z dnia poprzedniego.
Każdy może wstać z kanapy i zacząć zdrowo i
aktywnie żyć. Taka impreza naładuje baterie i da
Wam energii na pół roku. Zapraszamy. 

~ podsumował Maciej Babiarz
 

Śledzimy dla naszych mieszkańców jak rozwija się
projekt „Szybka Dyszka 2022”. Po kilku sondażach
na portalu społecznościowym okazało się, że projekt
„zatrybił” i cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Organizatorzy postanowili wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców i znacznie poszerzyli
wstępne założenia projektu. „Szybka Dyszka 2022”
to już nie tylko bieg uliczny na 10 km, ale również
bieg na 5 km. To także ciekawe wydarzenie dla
naszych dzieci dzięki mini biegom. Przygotowano
kategorie dla najmłodszych: Szybkie brzdące 6-11 lat,
Szybkie urwisy 11-13 lat, Szybkie dzieciaki 13-16 lat.
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To nie koniec niespodzianek, w gminie Osielsko
wielu mieszkańców zakochanych jest w jeździe na
rolkach. Sprzyja temu jedna z najlepszych infra-
struktur ścieżek pieszo-rowerowych w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. Dla mieszkań-ców
jeżdżących na rolkach przygotowano wyścig na 10
km w kategorii rolek fitness. 

Naszym mieszkańcom potrzebne są takie inte-
gracyjne imprezy, zróżnicowane pod względem
dyscyplin sportowych – komentuje Tomasz Bo-
gucki Główny specjalista ds. promocji gminy i infor-
matyki. W swoim pakiecie posiadamy już ogólno-
polską  imprezę dla fanów jazdy rowerem, mam
tutaj na myśli oczywiście „Rowerową Stolicę Polski”,
ale również cykliczną imprezą jest  „Rodzinny Rajd
Rowerowy w Niemczu” organizowany przez N-Bike
Academy oraz „Rowerowy Rajd Sąsiadów”, który w
tym roku miał swoją drugą edycję. Wierzymy, że po
tym trudnym okresie pandemii ponownie wrócą do
naszej gminy Mistrzostwa Polski w Nordic Walking,
a „Szybka Dyszka” zapełni niszę dla naszych
biegaczy i rol-karzy. Każdą z takich inicjatyw
będziemy wspierać swoim zapleczem
infrastrukturalnym oraz patro-natem, a możliwości i
potencjał naszej gminy jest ogromny – zapewnia
Tomasz Bogucki.
Cieszy mnie też fakt, że coraz więcej przed-
siębiorców z gminy Osielsko i nie tylko, włącza się w
akcje kierowane do mieszkańców i wspiera takie
inicjatywy, sponsorując nagrody i pokrywając część
kosztów związanych z organizacją takich imprez. W
tym projekcie British School w każdej kategorii
ufundowała główną nagrodę, półroczny kurs języka
obcego oraz 5 voucherów na 1 semestr nauki.
Organizatorzy wydarzenia poinformowali nas, że
Wojsko Polskie dla wszystkich uczestników przy-
gotuje pyszną regeneracyjną wojskową grochówkę.
Każdy, kto chciałby wesprzeć organizatorów może
taką chęć zgłaszać pod numerem telefonu 736- 872-
850.  Wierzę, że to będzie świetna impreza, która na
stałe wpisze się w harmonogram imprez w gminie
Osielsko. – podsumowuje Bogucki. 
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Ultramaraton górski 3x Śnieżka
= 1x Mont Blanc oczami uczestnika

Co siedzi w głowie osoby, która wspina się, a raczej wbiega na Śnieżkę i to trzy razy z
rzędu? Jakie emocje towarzyszą podczas pokonywania kolejnych kilometrów?
Zapraszamy na relację Sławomira Makowskiego, który brał udział w ultramaratonie
górskim 3x Śnieżka = 1x Mont Blanc.

30 czerwca 2022 bieg 3x Śnieżka. W skrócie –
porażka, wynik to duży zawód w stosunku do
oczekiwań. Chociaż z drugiej strony ktoś mądry
kiedyś powiedział: „Ja nigdy nie przegrywam. Albo
wygrywam, albo się uczę”. Można do tego podejść i
tak, więc spróbuję opisać lekcję. Będzie trochę
narzekania, ale nie tylko. Na plus – dojazd. Trochę
tych dróg „S” powstało i nagle Karpacz jest jakby
bliżej Bydgoszczy. Bez szaleństwa 5 godzin spo-
kojnie wystarcza na podróż. Dojazd na zawody to
ważny element „około startowy”. Jest lepiej niż w
2018, kiedy po raz pierwszy brałem udział w za-
wodach. 
Układ trochę się zmienił przez te 4 lata. Teraz pętla
nr jeden to stara pętla trzy, pętla dwa została na
miejscu, a pętla trzy to nowość. Doszło kilka
kilometrów. Zwiększył się też limit – z 10 godzin do
11. To dawało sporo do myślenia. Niby trasa dłuższa
tylko o 3 km, a limit dłuższy o godzinę. Coś mi tu
nie gra. Przewyższenia muszą wyjść takie same.
Śnieżka zawsze ma 1602 m n.p.m. (niektórzy mówią
1603). Pewnie pętla trzy jest trudniejsza niż stara
pętla jeden. No to liczymy. W 2018 wynik 8:07.
Dodam 20 minut za zmianę trasy. Forma nieco
słabsza – dodam 20 minut. Pogoda  wtedy była
idealna, a zapowiada się, że będzie ciepło (oby bez
burz) – dodam 20 minut. Czyli wychodzi 9:07.
Ambitne postanowienie – walczę o złamanie 9
godzin. Ha ha ha… chciałoby się powiedzieć,
patrząc na końcowy wynik. 
No to idę na start. Mam hotel dość blisko, więc
wychodzę o 8:40 (start jest o 9:00). Słonko już
ładnie praży i tu pierwsza myśl: „po co oni
(zawodnicy) stoją na słońcu”? Siadam w cieniu i
troszkę w myślach naśmiewam się z tych, co się już
smażą. 

Wiadomo, że ci co walczą o czołowe lokaty, muszą
stać na czubie, ale te około 700 osób, robi sobie
„kuku” na własne życzenie. 

Start, jeden zator, drugi zator… po kilometrze zaczyna
się coś na kształt biegu, a w zasadzie od razu
przechodzę do solidnego marszu. Te kilkaset osób,
które ruszają do walki to trochę za dużo jak na
deptak w Karpaczu, jednak z drugiej strony te
początkowe zatory nie miały tak naprawdę żadnego
znaczenia na końcowy wynik. Żeby nie było
wątpliwości, podoba mi się start w centrum Kar-
pacza. 
Wbiegamy na żółty szlak. Obiecałem, że będę
marudził, więc marudzę. Kijki… powinny być za-
bronione na pierwszej pętli, poważnie. Oczywiście
część bardziej doświadczonych wie, jak używać
kijków. Ma je złożone, ale część wywija zamaszyście
kijkami i trzeba się sporo nagimnastykować, żeby nie
nabić się na to cudo w udo… lub – co gorsza – gdzieś
wyżej. Tak wiem, nie wszystkie kijki się składają, ale
błagam drogi współzawodniku, pomyśl, że stwarzasz
zagrożenie i trzymaj tak te kijki, żeby w tłoku nie
robić zagrożenia. 

https://www.osielsko.pl/sites/default/files/informator%20rok%202022..doc
https://www.osielsko.pl/sites/default/files/informator%20rok%202022..doc


Pamiętam, jak w 2018 tę trasę pokonywałem z
wielkim trudem, teraz idzie mi całkiem nieźle.
Lecimy na świeżości. Mam ze sobą pięć żeli, dwa
batony orzechowe z Biedronki, coś co jest żelem,
ale jest w tubce (na trasie zapomniałem o tym)
nigdy tego nie jadałem. Plan: najpierw żele co 50
minut, potem zobaczymy. Obowiązkowo kawałek
banana przy Domu Śląskim (drugi raz na pętli) oraz
na linii start/meta. Mam też biszkopty, które sobie
podjadam w dowolnej chwili. To pozostałość nauki
otrzymanej dawno temu od Ulta Tomiego (jedz
ciastka – rzekł mi kiedyś). To na temat jedzenia
wszystko. Nawodnienie – moja ukochana Oshee
Witamin Water magnez B6 (powinni mi płacić za
reklamę) dwie butelki są ze mną, bukłak z litrem
wody z elektrolitami. Mam też trzy paczki
elektrolitów do rozpuszczenia na trasie. Sporo o
tym pisze, ale nawodnienie to ABSOLUTNIE nr 1 na
takich zawodach, a tuż obok stoi wyżywienie.
Okazało się, że do bukłaka wcale nie dolewałem
wody. Za to przy każdej okazji dolewałem wody do
butelek Oshee. Dobrze to wyszło! 
O czym myśli biegacz na pierwszej pętli?
Oczywiście oprócz myślenia o jedzeniu i piciu,
podziwia widoki. Karkonosze są piękne, biegaczki
są zgrabne… Jednak długo to nie trwa. Na daszku
czapeczki pojawiają się dwie krople. Jeszcze czapka
„niemoczona” więc te krople to pot. Te dwie
bimbające się krople były dla mnie wyznacznikiem,
czy jestem odwodniony czy nie. 
Po wyjściu na równinę pod Śnieżką słońce zaczyna
rozdawać karty. Dom Śląski po raz pierwszy – woda
do butelki, banan, woda do czapki i lecimy dalej.
Na portalu Strava jest segment Dom Śląski –
Śnieżka. Wykręcam czas 8:27. Naprawdę – wstydu
nie ma. Można powiedzieć, że frunę, mijając
kolejnych zawodników. Tak wiem, chwalę siebie
teraz, ale spokojnie, na batożenie właśnie
nadchodzi czas… Szczyt po raz pierwszy – foto, no i
lecimy w dół. Z tym lecimy, to przesadzam. Niestety
nic się nie zmieniło przez 4 lata. Wbiegam
(wchodzę) na szczyt dobrze, a nawet bardzo
dobrze, ale zbieg to porażka. Ze szczytu do linii
start/meta docieram w 55 minut. Bardzo słabo, ale i
tak rewelacyjnie w porównaniu do 3 pętli. Karpacz
– pętla 1 zaliczona w około 2:30. 

www.osielsko.plPRZEGLĄD MIESIĄCA  |  37

SPORT I REKREACJA

 Burmistrz stoi na „nawrotce”. Pętla dwa – kocioł
Łomniczki. Powiem krótko – kocham to. Myślę:
„Sławek spokojnie, poczekaj, aż zacznie się praw-
dziwe podejście pod ścianę na czerwonym szlaku”.
Pozwalam minąć się kilku osobom. Troszkę
zarozumiale, ale nabijam się z nich. Kocioł Łomniczki
nie wybacza. Wiem, że będą „zdychać” za kilkanaście
minut. To jest chyba najbardziej zdradziecki szlak –
początkowo lekko pod górę w zasadzie można biec.
Ale ostatnie 2 km do Domu Śląskiego to ściana. Na
„płaskim” odcinku mija mnie kobiecy duet. Jedna to
żwawa sarna, ale ta druga widzę, że walczy.
Pomyślałem: „Sarna zajedzie drugą”. Sarna tylko
powtarzała: „Dajesz Wiśnia”, a Wiśnia walczyła.
Jestem na tyle stary (albo doświadczony), że wie-
działem, że Wiśnia padnie. No i na podejściu pod
ścianę kotła rzekłem tylko do sarny: „Zajedziesz ją”.
Nie wiem, co z nimi było dalej. Ja byłem już przed
nimi i wątpię, że mnie złapały mimo mojego
fatalnego zbiegania. 
Dom Śląski po raz trzeci. Lecę na szczyt. Segment na
Strava pokazuje tym razem 11:06 , sporo wolniej.
Spróbuję jednak to pobić. Na pętli nr 2 strasznie
marudziłem na turystów, a w zasadzie w większości
to na „turystów”. Psy ledwo się wlokące, dzieciaki nie
rozumiejące, gdzie są i beztroscy niby dorośli.
Masakra, aż dziw, że „królowa” nie każe na swym
ołtarzu składać codziennie kilku ciał. Mam wrażenie,
że dla sporej liczby osób deptak w Karpaczu i droga
Jubileuszowa na Śnieżkę to jedno i to samo. Ze
szczytu i w dół  już znacznie wolniej. Czas zbiegu
około 1:15. Straciłem około 20 minut w stosunku do
pierwszego zbiegu. Karpacz po raz drugi. Jest
Asieńka… mówię, że potrzebuję Oshee i lecę na linię
start/meta. Co ciekawe – ciągle w tym samym
miejscu stoi burmistrz Karpacza.
Ruszam na pętlę nr 3. Czas około 5:30. Do pla-
nowanego 9 godzin mam aż 3,5 godziny… Aż? Na
deptaku ktoś krzyczy: „Sławek, Sławek!” To Asieńka z
Oshee. Oddaję bukłak i okulary. Taki „lekki” ruszam
na zdobycie Śnieżki po raz trzeci. Żele się skończyły,
no to jem baton Vitanella, po raz pierwszy i ostatni
zabrałem „to” na bieg. To w temacie „nie ma porażek
jest tylko nauka”.



Trzecia pętla to już tylko i wyłącznie „wyścigi
ślimaków”, jednak nadal mój ślimak jest szybszy na
podejściu. Nie myślałem jednak, że odcinek
Rozdroże Łomnickie  – Polana – Pielgrzymy – Sło-
necznik okażą się aż tak trudne. Zaczyna brakować
wody. Mocze czapkę w strumieniach i tych „ład-
nych” i tych brunatnych. Jednak kropelki na daszku
szybko znikają. Zaczynam być odwodniony. Baton z
Biedronki spowodował radosne beczenie. Aż się
cieszę, że to nie Tatry, bo pewnie bym sprowadził
tym radosnym bekaniem jakichś juhasów.
Z czego zapamiętałem 3 pętlę? Z widoku… Śnieżka
jest cudowna za każdym razem. Żadne zdjęcia nie
oddadzą jej urody, ale na pętli nr 3 jest jeszcze
jedno magiczne miejsce. Widok na Mały Staw, a
obok Samotnia, a niedaleko Strzecha Akademicka. 
Od Słonecznika jest niby płasko, ale już czuję, że nie
dam rady biec. Potykam się wielokrotnie.
Przynajmniej trzy razy upadam, na szczęście
zawsze ląduję w pozycji „pompki”. Właśnie po to
mam stare rękawiczki kolarskie – o upadek łatwo, a
dłonie leczą się dość ciężko. Dom Śląski po raz
przedostatni i ruszam na szczyt. Czas na
segmencie Strava 11:15 po około 50 km akcji. Z tego
mogę być dumny. Spróbuj to pobić! Rozpoczynam
zbieg i tu zaczęła się klęska. Nie mogę zbiegać.
Ledwo idę. Uda są, a w zasadzie to ich nie ma. Ból,
ból i jeszcze raz BÓL… Dom Śląski po raz ostatni.
Tradycyjnie, woda do butelki, woda do czapki, ale
też powiedziałem dwa zdania do ekipy na punkcie
żywieniowym: „Chciałem wam wszystkim po-
dziękować, nie wiem jak inni, ale ja bez Was bym
tego nie dokonał”. Serdeczna „piątka” z szefem
tego punktu chyba powiedziała wszystko. Odcinek
Dom Śląski – Kopa jestem w stanie biec. Potem to
nawet nie był marsz.  Uda były zniszczone.
Schodząc na dół, osiągnąłem tempo jakie miałem
kilkadziesiąt minut prędzej na podbiegu pod
Śnieżkę. To tu zaczyna się prawdziwy ultra dla
mnie. Mam tylko zbieg, ale moje nogi są poza
limitem.  Jedyne co zostało to głowa. 
Pierwsza pętla jest komercyjna, druga pętla
wciśnięta w turystów. Trzecia to jednak ULTRA.

www.osielsko.plPRZEGLĄD MIESIĄCA  |  38

SPORT I REKREACJA

Chyba właśnie to odróżnia ten bieg od innych. Po
kilku godzinach akcji, gdy wspinasz się po raz trzeci,
nagle pojawiają się cudowne osoby wkoło ciebie. Tu
już są sami twardziele/twardzielki. 
Na podejściu pada pytanie o faceta, który leży na
ziemi. Mówię: „Spoko  on ma tylko skurcze, już raz tak
miał, a potem mnie wyprzedał”. W odpowiedzi pada:
„A to luz”. Każdy tu, w tym miejscu wie, że boli. Każdy
jest na limicie. 
Na trzeciej pętli pojawia się coś, za co kocham ultra –
szacunek. Zbiegam jak jakaś niedojda, ale nikt się nie
śmieje. Pada tylko: „Wszystko ok ?”
Na początku Białego Jaru stoi ekipa wolontariuszy. Są
brawa. Ja mówię: „Z tymi brawami to bez przesady,
przecież biegnę jako jeden z ostatnich”. Pada piękna
odpowiedź: „Po raz trzeci, każdy kto zna tę drogę wie,
że to nie byle co”. 
Po tragicznym zbiegu (zejściu), które trwało 1:30
docieram do mety. Burmistrz stoi tak samo i w tym
samym miejscu, co na pierwszej rundzie. Rozumiecie,
co się dzieje?! Radosław Jęcek, burmistrz, a jednak
przede wszystkim organizator tej imprezy stoi i
przybija piątki, kieruje do „wodopoju” przez kilka
godzin. Sam jest wykończony. Ma prawo. Wielki
szacunek dla szefa, ale też dla całej jego załogi. 
A o czym myśli zbolały ultras, gdy sięga dna? Modli
się, a w zasadzie dziękuje. Jest wdzięczny.
Gdy jest naprawdę źle, to dopiero wtedy uświa-
damiam sobie, jakim jestem szczęściarzem. Nie wiem
do kogo Ty się modlisz? Do Jezusa, Boga, Jahwe,
Buddy, a może do Matki Natury albo po prostu Życia?
To nieważne. Ważne, że szczerze potrafisz po
dziewięciu godzinach, które Ciebie zniszczyły
powiedzieć: dziękuję. 
Jestem szczęściarzem, że mogę TO robić. Mam tyle
zdrowia, że mogę TO robić. Żyje w kraju, w którym
mogę TO robić. Mam tyle pieniędzy, że mogę TO
robić. Czego się nauczyłem? Nie jeść batoników z
Biedronki i już wiem, że aby poskromić „Hardą Sukę”,
muszę nauczyć się zbiegać. Te podawane przez
organizatora 5000 m przewyższenia na biegu to nic.
Obawiam się zbiegu z Krzyżnego, z Kasprowego… To
muszę poprawić. Bo Harda nadal kusi… nie mniej niż
Diablak po raz drugi. 







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 ,  
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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
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