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Wotum zaufania 
i absolutorium dla wójta

W trakcie ostatniej sesji Radni Gminy Osielsko zaakceptowali wykonanie budżetu
gminy i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi, Wojciechowi Sypnie-
wskiemu.

RADA GMINY OSIELSKO

       Najważniejszymi punktami ostatniej Sesji Rady
Gminy Osielsko było głosowanie nad dwoma
projektami uchwał. Jeden z nich dotyczył udzie-
lenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Osielsko, a
drugi udzielenia absolutorium. W obu projektach
radni nie byli jednomyślni. Przy obu uchwałach 

tych pięć głosów przeciw i jeden wstrzymujący się
dają mu dużo do myślenia.

       Wotum zaufania – to podjęta w specjalnym
głosowaniu uchwała Rady Gminy, wyrażająca
zaufanie do działalności wójta, aprobująca jego
bieżącą działalność.

       Absolutorium -  to potwierdzenie przez radę
gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet
gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne
pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli
rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania 

budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny
działalności wójta. Rada analizuje i ocenia
szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania
budżetu gminy, a następnie, na sesji, podejmuje
uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielania
absolutorium.

Na marginesie warto pamiętać, co oznacza
„bezwzględna większość głosów”, bowiem bardzo
często jest ona mylnie wyjaśniana jako większość 50
proc. plus jeden głos. Taki sposób liczenia
bezwzględnej większości głosów wyłącznie w
przypadku parzystych wyników daje prawidłową
wartość (które to parzyste wyniki przy ustawowym
składzie rady występują bardzo rzadko). W naszej
gminie liczba radnych wynosi 15, uchwała w sprawie
wyrażenia wójtowi wotum zaufania zostanie
podjęta, gdy w głosowaniu w sprawie wyrażenia
tego wotum „za” zagłosuje co najmniej 8 radnych
(nie 9, jak gdybyśmy przyjęli sposób liczenia wyniku
głosowania jako 50 proc. plus 1 głos).

dziewięciu radnych
było za udzieleniem
wójtowi wotum za-
ufania oraz absoluto-
rium, pięciu było prze-
ciw i jeden  wstrzymał
się od głosu. Wojciech
Sypniewski podzięko-
wał po otrzymaniu
wotum zaufania i ab-
solutorium wszystkim
pracownikom gminy,
podkreślił przy tym, że
na sukcesy gminy
składa się właśnie pra-
ca każdego z nich. Nie
ukrywał jednak, że 
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Raport o stanie gminy
już dostępny

W czerwcu zaprezentowaliśmy państwu Raport o Stanie Gminy Osielsko za rok 2021.
Jak co roku wywołał on burzliwą dyskusję podczas sesji. Zauważono jego mocne strony
ale również sugerowano rozwiązania zastosowane w innych gminach.

RADA GMINY OSIELSKO

       Raport o stanie gminy to dokument, który jest
podsumowaniem działalności wójta. Zawiera on
takie dane jak realizację polityk, programów i stra-
tegii, uchwały rady gminy i budżetu obywa-
telskiego. Raport liczy 170 stron i jest podsu-
mowaniem działalności Urzędu Gminy w 2021 roku
z zakresu realizacji gminnych polityk, programów,
strategii i uchwał Rady Gminy.
       Moim zdaniem raport o stanie gminy stanowi
komplementarny dokument ukazujący kondycję
gminy w najważniejszych obszarach jej działa-
lności. Streszcza jej działania uwzględnia
realizację programów i strategię rozwoju w
omawianym dokumencie. Dane często są
przedstawiane porównawczo, co być może
sprawia, że trzeba więcej czasu poświęcić na jego
analizę, ale stwarza dużo szerszy obraz
przekazywanych danych. Dla mnie nowością były
w konstrukcji dokumentu odnośniki do bipu.
Myślę, że to jest taka reakcja na nasze
ubiegłoroczne uwagi związane ze zbyt dużą
obszernością poprzednich raportów. Na podkre-
ślenie również wydaje mi się, że zasługuje fakt, że
raport został opracowany przez pracowników
urzędu gminy co nie generowało dodatkowych
kosztów finansowych. Wykonanie raportu nie
zostało zlecone żadnym podmiotom zewnętrznym
a jest ono opracowane przez pracowników oraz
przewodniczących jednostek organizacyjnych. 
~ podsumowała Zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy Beata Polasik 

       Debata nad raportem miała miejsce podczas
Sesji Rady Gminy Osielsko, odbywającej się we
wtorek 21 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Podczas debaty nad raportem zauważono działania
promocyjne i podkreślono ilość i atrakcyjność
przekazu. Nowe działania promocyjne i infor-
macyjne gminy to też myślę, że jest to działka, na
którą warto zwrócić uwagę, czyli nasz już stały
punkt programu – tygodniowy przegląd, nowy
miesięcznik, które myślę, że w dużej mierze
zaspakają dostęp do informacji mieszkańców. 
~ podkreślała Beata Polasik
       Osobiście uważam, że promocja wykonuje
świetną pracę, promocja – mam na myśli tutaj
nasz Referat Organizacyjny, ilość kanałów informa-
cyjnych które funkcjonują i atrakcyjność przekazu
przyznam, że przerosła moje oczekiwania. 
~ podsumował Radny Paweł Kamiński
Radny Kamiński po rozmowach z mieszkańcami
doszedł do wniosku, "że negatywne głosy w
temacie informacji odnoszą się do planów inwe-
stycyjnych".  – Mamy worek tych inwestycji, konce-
pcji na przyszłość, oczyszczalnia, szkoła, park,
centrum sportowe, zaś nie konkretyzujemy, ani 
 priorytetów, ani ram czasowych. I to w moich
oczach powoduje, że mieszkańcy czują się zagu-
bieni." – "Zarzuca się, że gmina mówi o oczyszczalni,
o skateparku, o centrum sportowym o placu
centralnym w Osielsku, ale nie można nigdzie
znaleźć informacji w jakim horyzoncie czasowym
wspomniane przedsięwzięcia mają powstać, w ja-
kim horyzoncie i w jakiej kolejności". ~ mówił Paweł
Kamiński
       Zdaniem radnego większa aktywność Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych w informowaniu
mieszkańców o postępach w poszczególnych fa-
zach realizowanych inwestycji i projektów zaspo-
koiłaby potrzebę uzyskiwania informacji w tych
ważnych dla mieszkańców obszarach.
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Informator budżetowy dla mieszkańców
Gminy Osielsko

Budżet Gminy Osielsko na bieżący rok zatwierdzony został 16 grudnia 2021 r. uchwałą
Rady Gminy Nr XI/121/2021 i był kilkukrotnie nowelizowany.

RADA GMINY OSIELSKO

       Gmina, jako jednostka samorządu
terytorialnego, powołana jest do realizacji zadań,
mających na celu zaspokajanie potrzeb
mieszkańców. To dla nas budowane są drogi,
obiekty kulturalne, sportowe, urządzenia
wodociągowe, kanalizacja czy przedszkola i szkoły.
Każdego roku władze gminy zobowiązane są do
opracowania budżetu gminy. W nim opisane są
wszystkie źródła pozyskiwania pieniędzy, czyli
dochody oraz wskazuje się na co zostaną one
wykorzystane, czyli wydatki. Dzięki niemu możemy
poznać przeznaczenie każdej złotówki wpływającej
do gminnej kasy. 
       Na realizację wszystkich planowanych zadań
potrzebne są środki finansowe.  Gmina może je
dostać lub „zarobić”. Sporo środków finansowych
wraca do gminy z budżetu centralnego. Są to
udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych, subwencje i dotacje celowe. Udziały w
podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
stanowią największe źródło dochodów naszej
gminy.

Dochody własne – 77.938.193,52 zł - Podatki i opłaty
składające się na dochody własne są
podstawowym źródłem zasilania budżetu gminy.
Ich wielkość odzwierciedla m.in. stan majątkowy
mieszkańców, aktywność gospodarczą, a także
skuteczność ściągania należności. Sami, poprzez
urząd gminy, gromadzimy na podstawie ustaw
podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od
środków transportowych, opłaty adiacenckie i z ty-
tułu renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa
drogowego, za gospodarowanie odpadami, za
wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
skarbową, opłaty za usługi świadczone przez
jednostki gminne (za korzystanie z basenu, 

dożywianie w szkołach, opłaty za przedszkola i wy-
żywienie w przedszkolach, wypoczynek dzieci i mło-
dzieży, usługi opiekuńcze). Udziały w podatkach
dochodowych od osób fizycznych i prawnych (tzw.
PIT i CIT), podatek od spadków i darowizn oraz od
czynności cywilno prawnych przekazywane są nam
odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i urzędy
skarbowe. Dochodami własnymi są również
dochody z majątku gminy.

Subwencja – 17.616.580 zł - Subwencje stanowią
formę bezzwrotnego zasilania finansowego i sta-
nowią sposób wyrównywania niewystarczających
dochodów własnych gminy. Otrzymujemy je z Mi-
nisterstwa Finansów. Gmina decyduje o ich
przeznaczeniu zgodnie z potrzebami i nie musi się z
nich rozliczać. Gmina Osielsko w roku 2022 otrzyma
17.578.059 zł z tytułu subwencji oświatowej i 38.521 zł
z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej. 

Dotacje – 19.346.078,29 zł - Otrzymujemy je m.in. na
realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej będących naszym ustawowym obo-
wiązkiem i wymagających zachowania jedna-
kowych standardów. Np. na załatwianie spraw
związanych z ewidencją ludności i dowodów
osobistych, zwrotu producentom rolnym podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
różne świadczenia z pomocy społecznej czy
organizację wyborów przekazywane nam są środki z
budżetu państwa za pośrednictwem wojewody i
Krajowego Biura Wyborczego i GUS-u. Na realizację
zadań własnych możemy na podstawie zawartych
porozumień i umów otrzymać środki od innych
jednostek samorządu terytorialnego, a także 
z budżetu państwa np. na stypendia dla uczniów, 

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

       na niektóre wydatki na pomoc społeczną,
dotacje otrzymane w ramach pomocy finansowej
otrzymane od innych jednostek samorządu
terytorialnego i inne na podstawie ustaw. Dotacje
mają ściśle określone przeznaczenie i trzeba się z
nich dokładnie rozliczać, a niewykorzystane kwoty
dotacji należy zwrócić.

Środki z budżetu Unii Europejskiej -  2.344.858,72 zł
na dofinansowanie projektów:
- Cyfrowa gmina – realizacja w ramach programu
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, otrzymane
dofinansowanie 100.000 zł. Zakup systemu
sprzętowo – programowego, rozbudowa zabezpie-
czeń logistycznych, diagnoza cyberbezpieczeństwa
i szkolenia dla pracowników Urzędu w zakresie
obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.
- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w ro-
zwoju cyfrowym – Granty PPGR – otrzymano
116.100 zł.
- Termomodernizacja budynku komunalnego przy
ul. Centralnej 6 w Osielsku; otrzymane dofina-
nsowanie z EFS w ramach RPO Województwa na
lata 2014 – 2020 w kwocie – otrzymano 223.623 zł.
- Termomodernizacja budynku świetlicy w Nie-
mczu przy ul. Pod Wierzbami 2 – realizacja w
ramach EFRR, w ramach ZIT RPO województwa,
planowane dofinansowanie119.963,44 zł.
- Modelowa Szkoła Ćwiczeń - projekt dofinan-
sowany w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014-2020. Gmina realizuje
projekt w oparciu o umowę o partnerstwie zawartą
z z firmą EURO INNOWACJE sp. z o.o. z Poznania.
Gmina jest wiodącym partnerem projektu.
Pracownie dydaktyczne w szkołach w Osielsku i
Niemczu zostaną doposażone w sprzęt dyda-
ktyczny i pomoce naukowe na potrzeby „Szkoły
Ćwiczeń”. Wzmocnione zostaną kompetencje kadr
w tych szkołach. Planowany dochód w roku 2022 –
684.964,06 zł.
- Budowa odnawialnych źródeł energii w szkole w
Maksymilianowie, Niemczu, Osielsku i Żołędowie;
projekt polegał na budowie instalacji fotowo-
ltaicznych w szkołach. Był realizowany w ramach 

RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na
lata 2014 -2020; otrzymane dofinansowanie  –
226.738,17 zł.
- Dom Dziennego Pobytu – realizacja w ramach
RPO województwa kujawsko – pomorskiego,
Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem
wiodącym i realizującym projekt jest firma 4PRO
Grzegorz Grześkiewicz z Bydgoszczy. Gmina jest
partnerem projektu, użycza partnerowi wiodącemu
obiekt świetlicy w Maksymilianowie gdzie odbywają
się zajęcia.  Planowane dofinansowanie dla gminy
to zwrot kosztów za media zużyte w świetlicy na
cele projektu. W roku 2022 jest to kwota 27.000 zł i
w roku 2023 – 36.000 zł. Dofinansowanie ogółem
projektu wyniesie 1.854.457,20 zł. Firma 4PRO
Grzegorz Grześkiewicz otrzyma zwrot wydatków
poniesionych na remont świetlicy w Ma-
ksymilianowie i wydatków na prowadzenie DDP.
- Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obsza-
rze mieszkalnictwa. Dofinansowanie w ramach RPO
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014
-2020. Wykonano instalacje fotowoltaiczne w
dziewięciu gospodarstwach domowych. Otrzymany
dochód w roku 2022 – 92.162,31 zł.
- Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego
RPO województwa realizacja w ramach EFRR, w ra-
mach ZIT RPO województwa – planowane dofinan-
sowanie 429.808 zł. Wymiana istniejących opraw
sodowych na nowe energooszczędne oraz wymiana
niektórych słupów na ulicach gminy.
- Budowa boiska do piłki koszykowej przy ul.
Kusocińskiego w Niemczu – planowany dochód
80.021 zł – PROW na lata 2014 -2020.
- Budowa placów zabaw przy ul. Topolowej w Żo-
łędowie oraz przy ul. Ustronie w Maksymilianowie –
planowane dofinansowanie 244.479,00 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego
w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Więcej na naszej stronie www.osielsko.pl w Infor-
matorze budżetowym przygotowanym przez Refe-
rat Finansowy.



Radny Andrzej Matusewicz wnioskował o: 

„1. Parking wzdłuż jezdni przy ul. Wiatrakowej jest już mocno
wyeksploatowany. Wnioskuję o uzupełnienie kruszywa i wyrównanie tego
miejsca dla dobra kierowców i poprawy estetyki miejsca.”

Odp.:  Zarząd Dróg Gminnych informuje, że wnioskowany parking zostanie
wyrównany oraz uzupełniony kruszywem w dniu 17 czerwca 2022 r.

„2. Kilkadziesiąt nowo nasadzonych drzew przy ulicy Cholewskiego jest
suchych. Wnioskuję o ich pilną wymianę w ramach gwarancji; ponownej
wymiany wymaga sadzonka dębu przy pętli autobusowej w Niwach. 

www.osielsko.plPRZEGLĄD MIESIĄCA  |   6

Odpowiedzi na wnioski 
i interpelacje radnych

Na czerwcowej Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy radni złożyli swoje wnioski. 17 czerwca
otrzymali odpowiedzi, które są dostępne do pobrania w naszym Biuletynie Informacji
Publicznej.

RADA GMINY OSIELSKO

Proponuję również, aby podobnie obsadzić pobocza ulicy Cholewskiego na odcinku od Chabrowej do
Szosy Gdańskiej. Teren wzdłuż ulicy Cholewskiego po jej budowie w wielu miejscach nadal nie jest
uporządkowany - straszy zawalona wiata, rozrzucone konary drzew na poboczu drogi. Kto za to
odpowiada?”

Odp.:  Ilość obumarłych sadzonek drzew w zakresie ulicy Cholewskiego, Jana Pawła II oraz Mickiewicza, to
nie kilkadziesiąt, a 13 sztuk. Fakt ten, wraz z innymi usterkami został zgłoszony generalnemu Wykonawcy.
Usterki związane z wykonaniem dosiewki traw, koszenia, naprawy rozmytych skarp zostaną usunięte do
30.06.2022 r. Wymiana uschniętych drzew nastąpi nie później niż do 30.09.2022 r.
       Na odcinku ul. Cholewskiego w zakresie od Chabrowej do Koperkowej zaprojektowany jest chodnik,
który będzie wykonywany w późniejszym okresie i nie ma tam zbyt wiele miejsca na nasadzenia.
 Zawalona wiata i konary drzewna po północnej stronie ul. Cholewskiego to nie pobocze drogi tylko teren
prywatny, za który odpowiada jego właściciel.
       Uzasadnienie wykonania nasadzeń w okresie jesiennym; na przełomie września/października kończy
się okres wegetacji roślin (pierwszy przymrozek) w tym terminie rośliny są w stanie uśpienia (bezlistnym).
Jesienny okres jest lepszy od wiosennego, bo roślina ma więcej czasu na ukorzenienie się i rozbudowanie
systemu korzennego - kilka tygodni do nadejścia silniejszych mrozów i mniej więcej tyle samo czasu na
początku wiosny. Panuje wtedy umiarkowana temperatura i zwykle jest sporo opadów. Jeżeli wilgoci jest
pod dostatkiem, rośliny mogą w szybkim tempie zregenerować i rozbudować systemy korzeniowe. Jest to
najbardziej optymalny termin dla nowych nasadzeń drzew.

„3. Chodniki, pieszo-jezdnie i ścieżki rowerowe praktycznie na terenie całej naszej gminy porastają chwasty.
Pobocza dróg wraz z rowami są mocno zaniedbane. Serwisowanie tych miejsc, jeśli już, to jest wykonywa -
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Odpowiedzi na wnioski 
i interpelacje radnych

RADA GMINY OSIELSKO

- ne byle jak. GZK nie panuje nad tym. Czy i w jaki sposób wójt zamierza zająć się tym tematem, do którego
wracamy każdej wiosny?”

Odp.: Zarząd Dróg Gminnych informuje, że prace związane z koszeniem poboczy zostały rozpoczęte w
maju i nadal trwają. Pragnę zauważyć, że GZK podejmuje określone roboty w optymalnych warunkach
atmosferycznych, a kalendarzowa wiosna ma niewiele wspólnego z jej faktycznym nadejściem w danym
roku. Coroczne wnioski Radnych w przedmiotowym zakresie są niewątpliwie wyrazem szczerej troski nie
mniej prace te są na drogach co roku, sukcesywnie, przez ZDG prowadzone, w ramach posiadanych sił i
środków. Pragnę zauważyć, że nasz Zarząd Dróg podejmuje prace wcześniej, niż zarządcy dróg
ponadgminnych, o czy świadczą chociażby Państwa wnioski. Jednocześnie wyjaśniam, że koszenie w br.
poboczy ulic: Andrzeja Cholewskiego, Jana Pawła II, odc. Adama Mickiewicza oraz ul. Mikołaja Kopernika
jest w obowiązkach wykonawców tych ulic do 30 czerwca br.

Radny, Pan Andrzej Różański wnioskował o: 

„1. wymianę 57 uschniętych drzewek wzdłuż ulicy Jagodowej w Ma-
ksymilianowie”
„2. naprawę skarp rowów jak wyżej”
„3. staranne wykonywanie koszenia na wszystkich ulicach naszej gminy w tym
i na ulicy Jagodowej w Maksymilianowie i Kopernika w Niemczu.”

Odp. Informuję, że wymiana obumarłych sadzonek 43 drzew zostanie
wykonana na ul. Jagodowej w ramach gwarancji do dnia 30.09.2022 r., a
naprawa rozmytych skarp (oraz innych wskazanych Wykonawcy usterek)
nastąpi do 30.07.2022 r. Uzasadnienie wykonania nasadzeń w okresie
jesiennym – jak w odpowiedzi dla Radnego Andrzeja Matusewicza. 

Odnośnie wykonywania koszenia informuję, że ul. Jagodowa została wykoszona w dniach 10 – 13 czerwca
br., natomiast ul. M. Kopernika w Niemczu zostanie wykoszona po zadarnieniu.

Radny, Pan Paweł Kamiński wnioskował o: 

„1. wdrożenie programu „Zero tolerancji dla śmiecenia” wzorem miasta
Bydgoszczy. Program polega na instalacji fotopułapek w miejscach
szczególnie narażonych na zaśmiecanie. Mieszkańcy zgłaszają iż dzikie
wysypiska cyklicznie powstają w podobnych lokalizacjach.  Program w
Bydgoszczy został poprzedzony pilotażem, który odniósł sukces. Zdaję sobie
sprawę, że nie posiadamy straży miejskiej/gminnej, lecz chciałbym aby Wójt
rozważył jakąś alternatywną formę realizacji analogicznego przedsięwzięcia.
Link do akcji miejskiej: https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/zero-
tolerancji-dla-smiecenia/ ”

https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/zero-tolerancji-dla-smiecenia/


Odp.: Na podstawie wpływających do Urzędu Gminy Osielsko zgłoszeń w sprawie nielegalnego
składowania odpadów trudno jednoznacznie określić miejsce montażu fotopułapki, ponieważ odpady są
podrzucane za każdym razem na inną działkę (także działki należące do prywatnych właścicieli, których
monitorowanie nie jest zadaniem Gminy). Koszt zakupu jednej fotopułapki to kwota około 2 – 2,5 tyś.
złotych. Uzależniona jest ona od wyposażenia fotopułapki – fotopułapka, karta SD, obudowa wodoszczelna,
akumulatorki lub panel słoneczny do ładowania. Poza kosztem zakupu trzeba wziąć pod uwagę także
koszty eksploatacji fotopułapki i koszty obsługi, czyli konfigurację, montaż oraz wymianę akumulatorków
co około 10 dni, a także zabezpieczanie zgranego materiału. Na początek można rozważyć zakup jednej
fotopułapki „na próbę”. Firmy sprzedające tego typu urządzenia nie mają w ofercie ich obsługi. Oznacza to,
że będzie potrzebna także osoba do obsługi fotopułapki – jej montaż, zgrywanie materiału oraz wymiana
akumulatorków. 
W budżecie na bieżący rok taki wydatek nie został przewidziany, można go ewentualnie ująć w budżecie
na rok 2023. Jednocześnie podjęte zostaną działania zmierzające do zbadania możliwości wynajęcia
takowych pułapek.
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Odpowiedzi na wnioski 
i interpelacje radnych

RADA GMINY OSIELSKO

Radna, Pani Iwona Ratuszna wnioskowała o: 

„1. wykoszenie poboczy dróg w Bożenkowie, ze szczególnym uwzględnieniem
ul. Grobla, na której widoczność z uwagi na wysokie trawy jest bardzo
ograniczona.”
2. utwardzenie i wyrównanie drogi publicznej prowadzącej do firmy POLKOR
w Bożenkowie.
3. wyrównanie ul. Zagajnikowej na całej jej długości.” 
 
Odp.: Zarząd Dróg Gminnych Informuje, że prace związane z koszeniem
poboczy na terenie miejscowości Bożenkowo odbyły się w dniach 13 - 15
czerwca br. Prace związane z wyrównaniem oraz utwardzeniem ul. Zagaj-
nikowej prowadzącej do firmy POLKOR zostaną wykonane w pierwszej
połowie lipca 2022 r.

Radny, Pan Daniel Kossakowski  wnioskował o: 

„1. Świetlica w Maksymilianowie od wielu lat jest miejscem gdzie dzieci,
młodzież i dorośli spędzają aktywnie czas. Są organizowane zajęcia stałe,
warsztaty, spotkania różnych grup itp. W chwili obecnej do dyspozycji jest
tylko sala widowiskowa, na której nie da się w jednym czasie zorganizować
różnych zajęć czy spotkań. Zdarza się, że niektóre z nich odbywają się na holu.
Jest coraz większe zainteresowanie zajęciami, a niestety z powodu braku sal
nie da się ich przeprowadzić. Szansą na rozwój kulturalny świetlicy jest
wykończenie pomieszczeń na poddaszu .Dlatego wnioskuję o wykonanie w
tym roku aktualizacji projektu wraz z kosztorysem poddasza użytkowego
budynku Świetlicy w Maksymilianowie na potrzeby jej działalności i zaplano -



wanie w budżecie na przyszły rok środków na wykonanie projektu. 
2. Niedawno w Maksymilianowie w ramach funduszy unijnych była budowana sieć światłowodowa. Firma,
która budowała sieć z powodu braku środków nie podłączyła wszystkich posiadłości. Mieszkańcy chcieliby
korzystać ze światłowodu ale nie mają możliwości podłączenia się. Proszę aby urząd przy okazji kolejnej
inwestycji uwzględnił brakujące przyłącza.” 

Odp.:  Odnośnie świetlicy w Maksymilianowie, przeprowadzone zostanie rozeznanie rynku w zakresie
kosztów, związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej adaptacji poddasza oraz kosztów prac
budowlanych. Po uzyskaniu tych danych możliwe będzie dalsze procedowanie Pana wniosku. 
       Informuję, że Gmina w ramach inwestycji drogowych buduje kanały technologiczne, które mogą być
wykorzystywane przez operatorów telekomunikacyjnych, natomiast  budowa sieci i przyłączy
światłowodowych nie jest zadaniem własnym gminy wobec czego nie możemy być realizatorem tego
wniosku. Jednocześnie informuję, że zgłaszamy operatorom oczekiwania mieszkańców.
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Odpowiedzi na wnioski 
i interpelacje radnych

RADA GMINY OSIELSKO

Radny, Pan Robert Wolf  wnioskował o: 

„1. zbudowanie oświetlenia - wystarczą zwykłe naświetlacze ledowe na
wysokości 3-4 m. na placu "siłownia" przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie.
Regularnie przez cały rok ćwiczy tam młodzież i to w ich imieniu składam
wniosek. Są zorganizowani, mają grafik użytkowania obiektu, pilnują tam
porządku. Użytkują obiekt do późnych godzin popołudniowych i w okresie
wiosna jesień - robią to w ciemnościach. Jako, że warto inwestować w takie
inicjatywy wnoszę o oświetlenie tego placu "siłownia". 
 „2. Na wniosek mieszkańców ulicy Polnej - wnoszę o udostępnienie informacji
na jakim etapie jest projekt budowy ulicy Polnej w Żołędowie. Cytuję:
budowani doświadczeniem budowy ulicy Jastrzębiej wyrażamy obawy o czas
realizacji oraz wykorzystania subwencji jakie gmina otrzymała na to zadanie 

prosimy o informacje o stanie zaawansowania prac przy projekcie ulicy Polnej w Żołędowie. 
„3. Wnoszę o zakup na rzecz Świetlicy w Żołędowie (GOK) dwóch przedłużaczy  50m na wtyk 380V (gniazda
4x230V – grubość kabla minimum 2,5mm2)  pozwalających obsługiwać imprezy plenerowe regularnie
odbywające się na terenach wokół świetlicy. Przy świetlicy jest skrzynka zasilająca na 380V. Podłączenie
kilku odbiorników pod zwykłe zasilanie 230V powoduje ciągłe wyłączenie zabezpieczeń w budynku. W ze-
szłym roku w trakcie użytkowania wyłączyła się zjeżdżalnia dmuchana co doprowadziło prawie do
tragedii.”
 „4. Wnoszę o zlecenie prac przy kostce brukowej na terenie Świetlicy Żołędowo - pierwszy wykonany etap
inwestycji zrobiono w taki sposób, że zaczynają się obsypywać krawężniki wyłożonego kostką terenu. W
przypadku braku interwencji- całość będzie się w niedługim czasie nadawała jedynie do rozbiórki.
Uszanujmy wydawane przez nas pieniądze i poprawmy to kiedy jest na to czas.”

Odp.  Dot. oświetlenia - w ramach realizacji wiaty przy świetlicy zostaną zamontowane oprawy
oświetleniowe wraz z włącznikiem. Oprawy zostaną zainstalowane na wiacie. Dyrektor GOK podkreśla, że



wniosek winien być skonsultowany z Sołtysem i Radą Sołecką z uwagi na korzystanie z funduszu
sołeckiego.
       Ul. Polna - Projektant przesłał zaktualizowaną wersję projektu dnia 14.06.br. Po sprawdzeniu
dokumentacji i opracowaniu dokumentacji przetargowej, przetarg powinien być ogłoszony do końca
czerwca. Zakończenie inwestycji jest planowane w III kwartale 2023 r.
      Zakup przedłużaczy – Dyrektor GOK poinformował, że zostały zakupione dwa 40 m przedłużacze.
Jednocześnie Dyrektor GOK zwraca uwagę na kwestię konieczności uzgodnień takich wniosków z
instruktorem Świetlicy w Żołędowie.
     Dyrektor GOK poinformował, że prace naprawcze kostki brukowej pod wiatę zostały wykonane.
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Odpowiedzi na wnioski 
i interpelacje radnych

RADA GMINY OSIELSKO

Radna, Pani Krystyna Lachowska wnioskowała o: 

„1. podanie terminu rozpoczęcia budowy ścieżki rowerowej na ul. Jeździeckiej."

Odp.:  Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pana Marka Stanka z Zarządu
Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, rozpoczęcie prac
powinno nastąpić w sierpniu bieżącego roku.

Radny, Pan Przemysław Ziętara wnioskował o: 

„1. wykoszenie przez GZK pobocza wzdłuż ulicy Centralnej, gdyż jest to główna
ulica Osielska, a na starostwo nie można liczyć, że ją wykosi w najbliższym
czasie. Jest tej trawy niewiele, więc koszenie nie zajmie dużo czasu.
2. Zmiana oznakowania na skrzyżowaniu ulic Chabrowej z Cholewskiego: znaki
A7 „ustąp pierwszeństwa” na Chabrowej zastąpić znakami B20 „STOP” ze
względu na bardzo ograniczoną widoczność z ulicy Chabrowej na wschodni
odcinek ulicy Cholewskiego (wysokie pełne ogrodzenie po jednej stronie i las
po drugiej).”

Odp.: Odnośnie koszenia poboczy ul. Centralnej informuję, że nie ma podstaw
do ponoszenia przez Gminę wydatków w tym zakresie.  Gmina jest zobowiąza-

na do realizacji zadań na drogach gminnych.



       Co do wniosku o zmianę oznakowania informuję, że w drugiej połowie lipca odbędzie się spotkanie
zespołu opiniującego wnioski dotyczące zmian projektów stałej organizacji ruchu i wprowadzenie
urządzeń BRD. Wnioskowany temat zostanie poddany pod analizę, o wnioskach zostanie Pan
powiadomiony pisemnie.
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Odpowiedzi na wnioski 
i interpelacje radnych

RADA GMINY OSIELSKO

Radny, Pan Janusz Jedliński wnioskował o: 

„1. uporządkowanie znaków drogowych przy ul. Cholewskiego (są
poodwracane)."

Odp.  Informuję, że GZK uporządkował przedmiotowe znaki. 

Radny, Pan Konrad Cichański wnioskował o: 

„1. usunięcie pachołków z chodnika na ul. Centralnej, po zakończonym
remoncie."

Odp.   Informuję, że pachołki po remoncie zostały usunięte. Stoją pachołki na
zapadniętej studni telekomunikacyjnej.

      Sesje Rady Gminy Osielsko są nagrywane i transmitowane w
serwisie www.esesja.tv na który dostaniecie się klikając w baner
Sesje Rady Gminy Osielsko na naszej stronie www.osielsko.pl.



       To druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych. Jest to bezzwrotne dofinansowanie
inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta
oraz województwa z całej Polski. Założeniem programu jest, przy
współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, odbudowanie
gospodarki po pandemii. 
       W poprzedniej edycji zyskaliśmy 9 785 000,00 zł na budowę ulicy
Polnej w Żołędowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 
       W ogłoszonej niedawno II edycji programu, dowiedzieliśmy się, że
Gmina Osielsko otrzyma promesę (promesa to obietnica dokonania
określonej czynności lub spełnienia określonego świadczenia) na
budowę ulicy Matejki w Niemczu. Kwota, jaką przyznano w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
to 3 325 000 zł.
       Pierwsza edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych trwała od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 roku. Na
inwestycje przekazano ponad 23,8 mld zł. Drugi nabór wniosków trwał
od 28 grudnia 2021 roku do 11 marca 2022 r. Do samorządów trafiło
łącznie ok. 20 mld zł. Trzecia edycja to dodatkowy nabór dla gmin i po-
wiatów, w których zlokalizowane były PGR-y. Czwarta edycja była
skierowana do gmin uzdrowiskowych i posiadających status obszaru
ochrony uzdrowiskowej. 
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Dofinansowanie z Polskiego
Ładu dla Gminy Osielsko

Rząd ogłosił promesy w ramach drugiej edycji Rządowego
Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Osielsko
uzyska 95% dofinansowania na budowę ul. Matejki w
Niemczu.

INWESTYCJE

Celem Programu Inwestycji
Strategicznych jest

pobudzenie aktywności
inwestycyjnej jednostek

samorządu terytorialnego,
rozwój lokalnej

przedsiębiorczości,
poprawa warunków życia

obywateli,
powstanie nowych miejsc

pracy,
wsparcie zrównoważonego

rozwoju,
efektywne zaangażowanie

sektora finansowego.

Widok na ulicę Matejki 
w Niemczu.



      W ankiecie w sprawie zagospodarowania
terenu placu centralnego w Osielsku wzięło udział
778 osób, z czego 98,3% to mieszkańcy gminy
Osielsko. 

Najliczniej wypowiadała się grupa wiekowa w prze-
dziale 31-50 lat. 

W ankiecie można było zagłosować maksymalnie
na trzy podane przez nas typy zagospodarowania
przestrzeni. 
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Inwestycje
w gminie Osielsko

 W czerwcu pod względem inwestycyjnym dużo się działo. Konsultowaliśmy projekty
przebudowy ulic w naszej gminie oraz pytaliśmy was o wasze pomysły na
zagospodarowanie terenu placu centralnego. 

INWESTYCJE

       Odpowiedzią, która pojawiała się najczęściej,
była ta z propozycją stworzenia tam skweru, terenu
roślinnego, roślinności wysokiej. Na drugim miejscu
wybieraliście odpowiedź atrakcje wodne, np. fon-
tanna, ciek wodny, oczko wodne, a na trzecim
miejscu uplasował się Gminny Ośrodek Kultury i Bi-
blioteka wraz z zadaszoną sceną i miejscem dla
widowni, gdzie miałyby odbywać się koncerty,
występy, czy letnie kino. Podaliście również swoje
propozycje. Wszystkie zebrane informacje trafiły do
Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych. 
       Zostaną teraz przeanalizowane, omówione z ra-
dnymi i biorąc pod uwagę wasze głosy, powstanie
koncepcja zagospodarowania tego terenu.

       Znamy odpowiedzi na konsultacje społeczne,
przeprowadzone w poprzednich miesiącach. W
konsultacjach społecznych w sprawie budowy ulicy
Zawilcowej nie zgłoszono żadnych uwag. Do
projektu budowy ulicy Pelikanowej w Maksy-
milianowie zgłoszono dwie uwagi. W sprawie ulicy
Perłowej i Krabowej zgłoszono trzynaście uwag.
Odpowiedzi są dostępne na naszej stronie
internetowej w zakładce Drogi – Gminne –
Konsultacje projektów dróg w gminie Osielsko.
       Konsultowaliśmy również projekty: przebudowy
skrzyżowania ulic Wierzbowej i Świerkowej w Osiel-
sku, budowę drogi do skrzyżowania z ulicą Mikołaja
Kopernika i ulicą Olimpijczyków w Niemczu, do
ulicy Okrężnej w Maksymilianowie oraz przebu-
dowę ulicy Modrakowej w Osielsku od ulicy Wia-
trakowej do ulicy Kwiatowej. Wyniki konsultacji
wkrótce na naszej stronie internetowej.
Odbyły się również konsultacje w sprawie zagos-
podarowania przestrzennego Bożenkowa II.



       Z inicjatywy Zastępcy Wójta Krzysztofa Lewandowskiego zebraliśmy
od mieszkańców informacje o białych plamach. Mieszkańcy podali 662
adresy, które zostały przekazane do Referatu Inwestycji i Za-mówień
Publicznych, a stamtąd trafią do firmy Nexera. .
       Mieszkańcy zainteresowani zakupem usługi dostępu do Internetu
światłowodowego mogą sprawdzić na stronie www.nexera.pl czy
znajdują się w zasięgu sieci. Jak to zrobić, przedstawiamy w kilku
krokach:

1. Wejdź na interaktywną mapę.
2. Wpisz swój adres w polu wyszukiwania.
3. Sprawdź status swojej lokalizacji.
4. Wybierz operatora, u którego możesz kupić usługę dostępu do
Internetu światłowodowego (Orange, RFC, T-Mobile, ETH, Install
Project, Maxlan, UPC, Plus, Akomp, Netia, Play).

       W gminie Osielsko mamy już 61 kilometrów kabla
światłowodowego, który doprowadza Internet do ponad 1 000
gospodarstw domowych w miejscowościach Jagodowo, Jarużyn,
Żołędowo, Maksymilianowo, Myślęcinek, Osielsko i Niemcz. A to nie
koniec inwestycji infrastrukturalnych w Gminie Osielsko. W kolejnych
latach NEXERA podłączy do sieci do blisko 3 000 domów.
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Cyfryzacja Gminy Osielsko
trwa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców,
przeprowadziliśmy ankietę, aby sprawdzić, gdzie na
obszarze gminy występują nierówności w dostępie do
sieci, czyli tzw. białe plamy.

INWESTYCJE

Światłowód to przezroczysta
struktura z włókna

szklanego, wykorzystywana
do przesyłania światła jako

nośnika informacji. 

Czym różni się Internet
światłowodowy od

zwykłego?
 

Najważniejsza różnica
między Internetem
światłowodowym, a

zwykłym polega na tym, że
Internet światłowodowy jest
dużo bardziej stabilny, gdyż
prędkość transmisji danych

i sam dostęp do sieci nie
ulega tu wahaniom.

Ponadto sieć
światłowodowa oferuje
dużo wyższą prędkość

transmisji danych. 
 

W gminie Osielsko już od
kilku lat każda inwestycja
drogowa przewiduje i jest

uzbrojona w kanały
umożliwiające podziemną
instalację światłowodów.

 

http://www.nexera.pl/


       8 czerwca Zastępca Wójta Krzysztof Lewandowski spotkał się z
przedstawicielami Policji, Radnymi, Sołtysami i Kierownikami Jedno-
stek, by omówić możliwości zwiększenia bezpieczeństwa w naszej
gminie. Na spotkaniu funkcjonariusze przedstawili Krajową Mapę
Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Jest to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z
najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń
w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które
lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje
sygnały o zagrożeniach i podejmuje odpowiednie działania.
       Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
obywatele najczęściej zgłaszają zagrożenia, które są najbardziej
uciążliwe w ich miejscu zamieszkania. Są to m.in.: nieprawidłowe
parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu
w miejscach niedozwolonych, niewłaściwa infrastruktura drogowa,
używanie środków odurzających czy zła organizacja ruchu drogowego.
Policjanci po potwierdzeniu zgłoszenia, realnie pomagają w roz-
wiązaniu problemu. 
       Na przykład w sytuacji stwierdzenia złej organizacji ruchu,
zagrażającej bezpieczeństwu, występują do zarządcy drogi o zmianę
organizacji ruchu w tym miejscu.
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Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poprawi się bezpieczeństwo w gminie. Na spotkaniu
Zastępcy Wójta Krzysztofa Lewandowskiego z przed-
stawicielami Policji, Radnymi, Sołtysami i Kierownikami
Jednostek przedstawiono Krajową Mapę Zagrożeń.

INWESTYCJE

Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa jest już
podlinkowana na naszej
stronie www.osielsko.pl.

Mapa dostępna jest
w serwisie www.policja.pl
oraz w aplikacji mobilnej

„GeoportalMobile”. 

Zachęcamy mieszkańców
do korzystania z Krajowej

Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa.

Sprawdzajcie, zgłaszajcie,
a odpowiednie służby będą

reagować na zgłoszenia. 

http://www.osielsko.pl/
http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gispartner.imapmobile&hl=pl


Okres 20 lat pracy w Osielsku był to czas
nieustannego rozwoju – rozwoju gminy, jak i mo-
jego, osobistego. Rozpoczynałam tutaj pracę 24 lata
temu zaraz po ukończeniu specjalizacji z medycyny
rodzinnej. Mogę powiedzieć, że pracuję tutaj od
zawsze. Byłam drugim rocznikiem lekarzy
rodzinnych, którzy ukończyli specjalizację w AM w
Bydgoszczy. Medycyna rodzinna dopiero raczko-
wała. Był to okres pełen zapału, ciekawości czegoś
nowego, ale i wielu niewiadomych. W 2002 wzięłam
udział w konkursie na dyrektora przychodni, nie
mając doświadczenia, ale miałam chęć stworzenia
przychodni – praktyki lekarza rodzinnego, w której
pacjent będzie podmiotem, w której panować
będzie przyjazna atmosfera, wzajemne zaufanie. 
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„Mogę powiedzieć, że pracuję 
tutaj od zawsze”

Czy można pracować w jednym miejscu ponad dwie dekady i codziennie czerpać z
tego satysfakcję? Jest to możliwe. Doktor Anna Żyta-Jazdon obchodziła 20-lecie pracy
na stanowisku dyrektora Gminnej Przychodni.

WYWIAD Z GO�CIEM

Nie wszystkie pomysły można było zrealizować,
zmiany systemowe, rozwiązania finansowe
wytyczały i korygowały moje działania. Udało się
jednak dużo. Większość pacjentów nie może
pamiętać jak wyglądała przychodnia 20 lat temu.
Zmieniło się otoczenie, zmieniło się wnętrze
przychodni zarówno w Osielsku, jak i w Ma-
ksymilianowie. Zwiększona została ilość gabinetów
lekarskich w Osielsku, nowa rejestracja. Żałuję, że
nie robiliśmy fotograficznej dokumentacji ciągłych
remontów, przeprowadzanych w trakcie działania
Przychodni. Powstała „Rehabilitacja”. Jednym z mo-
ich priorytetów było stworzenie od podstaw
Gabinetów Fizykoterapii, aby na miejscu w Osielsku,
mogli z niej korzystać szczególnie starsi mieszkańcy. 

20 lat pracy to kawał historii tworzony wspólnie z mieszkańcami. Jak wspomina ten okres Anna Żyta-
Jazdon?



Miejsce miała wielokrotna modernizacja pomie-
szczeń, dokupywanie sukcesywnie aparatów do
fizykoterapii. Nasza „rehabilitacja” działa w oparciu o
program rehabilitacyjny finansowany z Urzędu
Gminy i cieszy się wielkim zainteresowaniem.
Stworzone było nowe pomieszczenie dla Poradni
Ginekologicznej, która została na nowo wyposa-
żona. Poprawiła się dostępność do badań na
miejscu poprzez zakup aparatu USG i spirometru.
Dokonywane były różnorodne, małe zmiany, o któ-
rych już zapomnieliśmy, a które trwale zmieniły
naszą przychodnię. Rozwój gminy spowodował, że
rozwijamy się ciągle w sferze medycznej. Zwiększyła
się ilość personelu medycznego i pozamedycznego
w przychodni. Trudno uwierzyć, że 20 lat pracowało
w gminie tylko 3 lekarzy rodzinnych, 3 pielęgniarki,
teraz jest nas dwukrotnie więcej. 
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To także jeden, z palących problemów ostatnich lat,
narastający brak kadry medycznej przy zwięk-
szonym zapotrzebowaniu na jej usługi. Nie łatwo
znaleźć chętnych do mrówczej pracy w POZ. Był to
dla mnie osobiście bardzo dobry czas, zdobywania
nowych doświadczeńi osobistego rozwoju. W związ-
ku z ciągłymi pracami remontowymi zdobyłam
„doświadczenie budowlane”, ukończyłam studia
podyplomowe z zarządzania w opiece medycznej,
nauczyłam się wiele z dziedziny ekonomii, prawa
pracy. Nauczyłam się, że samemu niczego się nie
dokona, konieczna jest pomoc i współpraca.
Wdzięczna jestem za to wszystkim, z którymi
pracuję na co dzień. Wdzięczna jestem też mojej
rodzinie, która zawsze mnie wspiera i bez jej
pomocy nie udałoby mi się tak pracować. Dziękuję
wszystkim.

Obecnie pracuje się szybciej, bardziej wielowy-
miarowo i trudniej. Większa ilość mieszkańców to
więcej wyzwań, niespodziewanych sytuacji, zadań.
Pracujemy pod presją czasu i oczekiwań, które nie
zawsze mogą zostać spełnione. Dlatego tak ważne
jest, aby zachować dystans do wielu sytuacji, dać so-

Gmina Osielsko obecnie posiada 15 tysięcy mieszkańców, 20 lat temu było to około 4 tysięcy. Jak
zarządza się placówką już w nie tak małej gminie?

bie czas na rozwiązanie problemu, zachować spokój
we wzajemnych relacjach. Mam nadzieję, że nasi
pacjenci czują, że jesteśmy tutaj dla nich, że lubimy
naszą pracę, ale nie zawsze wszystko zrobimy ad
hoc.

Myśląc o rozwinięciu działalności Gminnej
Przychodni w Osielsku, powinniśmy skoncentrować
się na dobrym działaniu podstawowej opieki
zdrowotnej i zwiększeniu do niej dostępności.
Dlatego dobrze by było, aby w jak najszybszym
czasie rozbudował się Ośrodek Zdrowia w Mak-
symilianowie, z którego, mogliby korzystać miesz-
kańcy okolicznych sołectw. Chciałabym bardzo, aby
w najbliższym czasie kolejna filia naszej przychodni
powstała w rozbudowującym się Niemczu. To zależy
jednak nie ode mnie. Istnienie trzech współ-
działających ośrodków Osielsko-Maksymilianowo-
Niemcz poprawiłoby na pewno dostępność do 

Jaki ma Pani plan na rozwinięcie działalności gminnej przychodni? Czy w najbliższych latach jest szansa
na kolejne filie w innych sołectwach?

usług medycznych POZ i pozwoliło na ich
zintegrowanie np. wykonywanych badań, czy
działań profilaktycznych w gminie.
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Jakie mam marzenia? Marzeń mam wiele!
Zawodowo – marzę, aby udało się dokonać realizacji
wspomnianych projektów, dzięki którym łatwiej
będziemy mogli pracować i rozwijać podstawową
opiekę zdrowotną i jakże ważną profilaktykę, bo
dzięki niej nasi pacjenci będą zdrowsi! Marzę, aby
mieć zapał i nowe pomysły, aby nie poddawać się
trudnościom, chociaż to nie takie łatwe. 

O czym po 20 latach pracy marzy doktor Anna Żyta-Jazdon? 

Po 20 latach marzę, aby czas płynął trochę wolniej,
aby moi współpracownicy – medyczni i nieme-
dyczni – mieli dużo sił i chęci do dalszej, wspólnej
pracy, bo stworzyliśmy dobry, może nie idealny, ale
wspierający się zespół, na który mogę liczyć.
Osobiście marzę, aby moja rodzina była zawsze
blisko mnie i aby mieć marzenia do spełnienia... 

Najważniejsze to nie zapominać o tym, że w pac-
jencie musimy zobaczyć drugiego człowieka, któ-
remu chcemy i możemy pomóc, ale, że wymaga to
od nas ogromnej cierpliwości, wyrozumiałości i ser-
ca. Warto też czasem postawić się na jego miejscu.
Korzystając z okazji, bardzo serdecznie pozdrawiam
wszystkich naszych – moich pacjentów, których
spotkałam w gabinecie przez tyle lat pracy. 
Ze wzruszeniem wspominam moich pierwszych
pacjentów, ich życzliwość i wyrozumiałość będąc
młodą lekarką… Spotkania z nimi w znaczącym
stopniu mnie ukształtowały. 

Rada dla młodych medyków?

Dziękuję również za gratulacje i liczne wyrazy
sympatii, które otrzymałam w ostatnim czasie.
Życzę zdrowia i pogody ducha. ~ Anna Żyta-Jazdon

Redakcja Przeglądu Miesiąca z przyjemnością
dołącza się do podziękowań władz Gminy za 20 lat
dbania i stania na straży zdrowia naszych
mieszkańców.

Pandemia była dla nas wszystkich trudnym
doświadczeniem i w pewnym stopniu zasko-
czeniem. Wybiła nas z utartych schematów dzia-
łania i wymagała bardzo dużej elastyczności, po-
dejmowania decyzji nie zawsze zrozumiałych,
szczególnie na początku, dla pacjentów. Przyznać
muszę, że w tej nowej sytuacji pomogła bardzo
odpowiedzialna, pełna zaangażowania i otwartości
postawa wszystkich pracowników przychodni.
Dzięki temu, równolegle pomimo działań pracy
przychodni jako POZ, wizyt pacjentów w przychodni
i teleporad, szybko stworzyliśmy w Ośrodku Zdrowia
w Maksymilianowie punkt szczepień i rozpoczęła się
jego kilkumiesięczna działalność. Zainteresowanie
było bardzo duże, ale ze względu na przydzielone 

Ostatnie lata nie były łatwe przez wybuch pandemii koronawirusa. Doskonale zdaliście Państwo
egzamin, którego wynikiem jest 1 000 000 zł za szczepienia. Jakie są plany na zagospodarowanie tego
miliona?

ilości szczepionek, nie mogliśmy zapewnić
szczepień wszystkim mieszkańcom. Otrzymany
przez Gminę Osielsko 1 000 000 zł jest także w dużej
mierze zasługą mieszkańców gminy, którzy szczepili
się także poza naszym punktem. To oni go zdobyli
dla naszej społeczności. Jakie są plany na jego
zagospodarowanie? Zaproponowałam rozbudowę
pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Maksymilia-
nowie – zbudowanie obok nowego budynku przy-
chodni z 2-3 gabinetami dla POZ oraz stworzenie w
obecnych pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia sta-
łego punktu szczepień dla wszystkich mieszkańców
naszej gminy. Nie wiem tylko, czy milion złotych
wystarczy. 



„Gospodarczo- Samorządowy HIT
Pomorza oraz Kujaw i Pomorza” 

 23 czerwca 2022 roku na Zamku w Gniewie wystrzałem z haubicy obwieszczono finał
Konkursu „Gospodarczo-Samorządowy HIT Pomorza oraz Kujaw i Pomorza”. Zostaliśmy
nominowani w kategorii Samorządność, w której otrzymaliśmy tytuł Kryształowy hit.

Gmina Zławieś Wielka – tytuł Rubinowy HIT - za
modelowe działania na rzecz walki z alkoholizmem
w zakresie upowszechniania wiedzy o nałogu i le-
czeniu odwykowym, profilaktyce i psychoterapii;
Starostwo Powiatowe w Brodnicy – tytuł Złoty HIT -
za tworzenie sprzyjających warunków do
kompleksowej opieki senioralnej w Powiecie
Brodnickim poprzez rozwój, integrację i edukację;
Gmina Luzino – tytuł Dysprozowy HIT - za działania
Gminy Luzino i jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Luzinie na
rzecz wszechstronnej poprawy bezpieczeństwa na
terenie Gminy Luzino;
Gmina Obrowo – tytuł Dysprozowy HIT – za
tworzenie sprzyjających warunków i działania
Gminy Obrowo na rzecz wszechstronnej poprawy
bezpieczeństwa na terenie gminy 

Z pośród wszystkich nominowanych w kategorii
SAMORZĄDNOŚĆ nasz gmina otrzymała tytuł HIT
GRAND PRIX 2022.
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23 czerwca 2022 roku na Zamku w Gniewie
wystrzałem z haubicy obwieszczono finał Konkursu
„Gospodarczo-Samorządowy HIT Pomorza oraz
Kujaw i Pomorza”. Zostaliśmy nominowani w
kategorii Samorządność, w której otrzymaliśmy
tytuł Kryształowy hit.
TYTUŁU HIT 2022 W KATEGORII SAMORZĄDNOŚĆ
otrzymali: 
Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie – tytuł HIT II
Stopnia - za działania Gminy Pelplin na rzecz
poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy oraz
kultywowanie chlubnych tradycji ruchu
strażackiego;
Gmina Rogowo – tytuł HIT II Stopnia - za tworzenie
warunków w zakresie rozwoju nauki dla osób
“Trzeciego Wieku”;
Gmina Osielsko – tytuł Kryształowy HIT - za system
monitoringu pojazdów asenizacyjnych wraz z opro-
gramowaniem zarządzającym działalnością na te-
renie Gminy w obszarze odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania bezodpływowych
zbiorników nieczystości płynnych i ich transportu;



       To już dwudziesta szósta edycja gali Złota Setka Pomorza i Kujaw.
Gazeta Pomorska, która jest organizatorem wręczenia statuetek,
nagradza przedsiębiorstwa, które osiągnęły najlepsze wyniki finansowe
i zapewniają pracę mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskie-
go.
       Wręczono statuetki w pięciu kategoriach biznesowych oraz
przyznano nagrody i wyróżnienia specjalne. W kategorii „ Lider w dobie
pandemii” nagrodzono gminy, które miały największy odsetek
zaszczepionych mieszkańców. Z wynikiem 65,9% w pełni zaszcze-
pionych uplasowaliśmy się na drugim miejscu w całym województwie
kujawsko-pomorskim i zajęliśmy drugie miejsce w kategorii „małe
gminy do 20 tysięcy mieszkańców.
       W związku z wojną w Ukrainie kapituła konkursu postanowiła
wyróżnić przedsiębiorstwa, które zaangażowały się w pomoc naszym
wschodnim sąsiadom i przyznać nagrodę w kategorii „Solidarni z Ukra-
iną”. Wyróżniony w niej został Radny Maciej Landowski i jego firma
Euromaster Opon-Lan Bydgoszcz. 
       To kolejny sukces naszej gminy w ostatnim czasie. Ogromnie cieszy
nas to, że nasze wspólne działania zostają zauważone w szerszym
gronie.
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Dostrzegają nas
w regionie

6 czerwca w bydgoskiej Operze Nova odbyła się gala Złotej
Setki Pomorza i Kujaw. Gmina Osielsko zajęła drugie
miejsce w kategorii „Lider w dobie pandemii”. Wyróżniony
został także Radny Maciej Landowski.

NAGRODY I WYR�ŻNIENIA

Jury podsumowało
zaangażowanie Radnego

Landowskiego takimi
słowami: „Właściciel firmy

przygotował i wysłał obronie
terytorialnej z okolic Iwano-

Frankiwska 9 tysięcy
apteczek pierwszej pomocy

oraz tonę karmy dla
zwierząt. Od pierwszych dni

działa w remizie OSP w
podbydgoskim Osielsku –

m.in. dzięki niemu OSP
mogło zorganizować

magazyn pomocy – był tam
codziennie, koordynował
pomoc, przerzucał towar”.

Radny Maciej Landowski
(z prawej strony) z innymi
nagrodzonymi w kategorii

„Solidarni z Ukrainą”.



 Przed rywalizacją
konkursową odbyła się

część edukacyjno-
integracyjna. Każdej

drużynie został przydzielony
niewidomy asystent, 

z którym drużyny
wykonywały zadanie –
rozkodowanie pytania

i napisanie odpowiedzi. Nie
było to liczone do punktacji.

Do drużyny
z Maksymilianowa dołączyła
Weronika, dzięki której – jak

przyznała drużyna – nie
poradziliby sobie oni

z napisaniem odpowiedzi
na specjalnej maszynie.

       Organizatorem konkursu był Kujawsko-Pomorski Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo
Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Niedawno
placówka obchodziła jubileusz 150-lecia i w ramach obchodów
przygotowano konkurs. W finałowym etapie brały udział cztery drużyny.
Oprócz naszych szkół w finale wzięły udział szkoły z Wałdowa
Szlacheckiego i Nowogrodu.
       8 czerwca w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana
Rejewskiego w Bydgoszczy odbył się finał konkursu. Zadanie polegało
na przełożeniu czarnodruku na alfabet Braille’a i na odwrót alfabetu
Braille’a na czarnodruk. Czarnodruk to płaskie, drukowane publikacje
dla osób niedowidzących (w odróżnieniu od tych drukowanych
wypukle, np. w alfabecie Braille'a). 
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„Kodowanie Brajlem”
znamy zwycięzcę

Znamy wyniki Wojewódzkiego Konkursu „Kodowanie
Brajlem”. W finałowym etapie mieliśmy dwie drużyny
reprezentujące gminę Osielsko – Szkołę Podstawową w
Maksymilianowie i Szkołę Podstawową w Osielsku.

NAGRODY I WYR�ŻNIENIA

Zwycięska drużyna ze
Szkoły Podstawowej 

z Maksymilianowa: Wiktoria
Majka, Agata Kruk oraz

Grzegorz Słomiński.

Zwycięzcą konkursu została Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksy-
milianowie. Reprezentanci Szkoły Podsta-
wowej im. Polskich Olimpijczyków w Osiel-
ku zajęli czwarte miejsce. Serdecznie
gratulujemy wszystkim uczestnikom. Z pe-
wnością ta przygoda zostanie z naszymi
uczniami na długi czas.



       Uczniowie z Osielska biorą udział w konkursach przedmiotowych
kuratoryjnych i tych, które są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych. W konkursach kuratoryjnych szkoła może się
pochwalić laureatami i finalistami. Z języka angielskiego laureatkami
zostały Magdalena Kalka i Marta Andrusewicz, a z języka niemieckiego
Vivienne Lauenroth. Finalistami w przedmiotowych konkursach
kuratoryjnych zostali: z chemii Mikołaj Kobierowski, z języka
niemieckiego Cezariusz Szajerski oraz z języka polskiego Kinga
Barańska. 
       Uczniowie Szkoły Podstawowej w Osielsku chyba lubią
matematykę, bo z tego przedmiotu finalistów konkursu było aż
siedmiu. Byli to: Kacper Antończyk (kl.7), Szymon Januszewski (kl.7),
Mateusz Krystowczyk (kl.7), Fryderyk Modrzyński (kl.7), Barbara
Czacharowska, Antoni Lisiecki, Michał Tuszyński. To nie koniec
matematycznych sukcesów, bo 9 czerwca w Pałacu Młodzieży w Byd-
goszczy odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród
laureatom wojewódzkiego konkursu matematycznego Liga
Zadaniowa. Jest to konkurs dla uczniów klas 6 i 7, w którym szkoła im.
Polskich Olimpijczyków bierze udział i odnosi sukcesy. Laureaci finału z
klas 7 są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z matematyki i otrzymują
maksymalną ilość punktów rekrutacyjnych do szkół ponadpod-
stawowych.
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Sukcesy uczniów
ze szkoły w Osielsku

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, i na takie
podsumowanie zdecydowała się Szkoła Podstawowa im.
Polskich Olimpijczyków w Osielsku. Jej uczniowie to
laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych i nie tylko.

NAGRODY I WYR�ŻNIENIA

Swoich sił w konkursie
próbują już piątoklasiści,

i tacy znaleźli się w gronie
finalistów i wyróżnionych.

Drugie miejscez ajął Michał
Wierciński (kl.5),

a wyróżnienie otrzymali
Angelina Godziemska (kl.5)
i Antonina Szumiło. Wśród

laureatów znaleźli się
uczniowie klasy 7: Filip

Tuszyński, Katarzyna Sójka
i Fryderyk Modrzyński.

Drugie miejsce zajął
Szymon Januszewski, trzeci

był Kacper Antończyk,
wyróżniony został Mateusz
Krystowczyk. Gratulujemy

serdecznie młodym
matematykom

i nauczycielom, którzy ich
przygotowywali.



       Organizatorem konkursu jest rozgłośnia Polskiego Radia Pomorza i
Kujaw. Jury w składzie Andrzej Brzoska, Agnieszka Czarkowska i Henryk
Rozen po przesłuchaniu utworów wydało następujący werdykt: Główną
Nagrodę GRAND PiK 2022 ufundowaną przez Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego otrzymał Cezary Galek
(Polskie Radio Zachód) za utwór „Opowieści babci Leonardy”. Jury
swoją decyzję uargumentowało słowami: „za fascynującą opowieść o
wywózkach na Sybir i tułaczkach Polaków w XX wieku z perspektywy
młodego pokolenia rodziny i głęboką dokumentację tematu”.
       Nagroda główna Akademickiego Grand PiK, ufundowana przez
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, została przyznana studentkom
Katedry Dziennikarstwa Uniwersytetu Łódzkiego: Klaudii Leśniak,
Aleksandrze Malatyńskiej, Mai Marandzie, Agacie Nalepie, Julii Niewoli,
Sarze Sikorze za utwór „Na pełnym morzu”. Jury postanowiło przyznać
dziewczynom główną nagrodę za: „dość udatną próbę wymyślenia,
napisania i zrealizowania słuchowiska kryminalnego na wzór utworów
Agaty Christie”.
       Bydgoscy dziennikarze i studenci również byli zauważeni i wy-
różnieni na gali. Michał Słobodzian z Polskiego Radia PiK otrzymał
Nagrodę Specjalną Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za utwór
„Mamo, to nie Twoja wina”, w którym nakreślił wielowątkową, szeroką
próbę wytłumaczenia wszystkiego, co dzieje się w Ukrainie. 
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Nagrody Grand PiK
przyznane

Po raz czternasty odbył się Konkurs Artystycznych Form
Radiowych „Grand PiK”. Tegoroczna gala, na której
wyłoniono laureatów konkursu, odbyła się 9 czerwca w
teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. 

NAGRODY I WYR�ŻNIENIA

W postaci nagrody
rzeczowej ufundowanej

przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki, wyróżniono
studentkę Instytutu

Komunikacji Społecznej
i Mediów Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy Marcelinę
Bociek za utwór „Wyjść na

zero”, opowiadający
o człowieku, który

„w prostocie i bliskości
z naturą, odnajduje swoje

miejsce na ziemi”.
Listę wszystkich laureatów

znajdziecie na stronie Radia
PiK.

 
Delegacja z Urzędu Gminy

Osielsko jako partner
konkursu także była obecna
w toruńskim teatrze i miała

okazję na żywo być
świadkiem rozdania nagród.



W ramach akcji „Zbieramy dla Julki” strażacy
przekazali nakrętki do Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Żołędowie. Stamtąd osobiście
wraz z rodzicami odebrała je Julka. Nakrętki
zebrane z pojemników uzupełniły to, co udało się
zebrać uczniom szkoły. Połączonymi siłami
przekazaliśmy Julce ponad 20 worków. Przy-
pominamy, że Julia urodziła się bez lewego
przedramienia. Rodzice zbierają na protezę dla
dziewczynki, by mogła ona wrócić do pełnej
sprawności.
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Ponad dwadzieścia worków
nakrętek dla Julii

Jednostka OSP Osielsko opróżniła „Serca Pomocy”. Dzięki naszemu zaangażowaniu
uzbieraliśmy 13 worków nakrętek, które ponownie trafią do Julii z Nowej Wsi Wielkiej,
dla której już kiedyś zbieraliśmy korki.

GMINA OSIELSKO

Możesz pomóc w inny sposób i zostać darczyńcą
kolejnego „Serca Pomocy”. Mamy jeszcze miejsca
w innych lokalizacjach w pozostałych sołectwach.
Obecnie pojemniki stoją w trzech miejscach: przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku, przy Szkole
Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osiel-
sku i przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Maksymilianowie. Osoby, które są zainteresowane
ufundowaniem kolejnego pojemnika mogą się
skontaktować z Tomaszem Boguckim, Głównym
specjalistą ds. promocji gminy i informatyki, numer
telefonu: 52 324 18 84.

Pracowity okres dla OSP Osielsko

Czerwiec był pracowitym miesiącem dla naszej
strażackiej jednostki. Oprócz opróżnienia „Serc
Pomocy” OSP Osielsko gościła na kilku festynach
rodzinnych i imprezach organizowanych z okazji
Dnia Dziecka. Byli też wzywani do standardowych
zadań takich jak: usuwanie gniazd owadów, czy
gaszenie pożaru lasów na terenie Osielska oraz
brali udział w szkoleniach.

Jednostka zyskała nowy sprzęt: urządzenie
rozruchowe firmy BAHCO ufundowane przez
Urząd Gminy Osielsko, które pozwoli utrzymywać
akumulatory w dobrej formie, a w sytuacji
awaryjnej uruchomić wozy  oraz 4 latarki ledowe
do kierowania ruchem firmy NIGHSTICK. Sprzęt
bardzo poprawi widoczność oraz komfort pracy
strażakom podczas udzielania pomocy przy
nocnych zdarzeniach drogowych i nie tylko. 



       Miły jubileusz świętowali Seniorzy z Klubu w Maksymilianowie.
Minęło 25 lat, odkąd się spotykają, spędzają czas i przemierzają różne
krańce Polski podczas wycieczek. Z tej okazji odbyło się uroczyste
spotkanie, na którym Zastępca Wójta Gminy Osielsko Krzysztof
Lewandowski wręczył zebranym upominki i złożył życzenia – Szanowni
Jubilaci, Seniorzy… a tak naprawdę to nie seniorzy, bo jesteście aktywni
i z tego się bardzo cieszymy. 25 lat spotykacie się, zwiedzacie, słyszę, że
tutaj już było wszystko. Życzę Państwu, żeby przynajmniej te 25 lat,
albo jeszcze najlepiej więcej, mogli się spotykać w dobrym zdrowiu, w
uśmiechu, w radości i w pełni sprawni – przekazał ze sceny Zastępca
Wójta.
       Redakcja Przeglądu Miesiąca również przyłącza się do tych życzeń.
Życzymy wielu pięknych spotkań w tak miłym towarzystwie.

Co jeszcze robili nasi seniorzy i gdzie tym razem byli?

       Seniorzy z Niemcza wzięli udział w XII Przemarszu Kapeluszowym
organizowanym w ramach Senioriady bydgoskiej. Co to jest
Senioriada? To tydzień międzypokoleniowy, którego celem ma być
kształtowanie pozytywnego wizerunku wieku senioralnego, a także
budowanie więzi międzypokoleniowych. Jednym z wydarzeń był
właśnie marsz z Placu Wolności na Wyspę Młyńską barwnego
korowodu seniorów w fantastycznych kapeluszach. 
       Seniorzy z Bożenkowa wybrali się do Helu. Zwiedzili fokarium i
Muzeum Obrony Wybrzeża. Niektórzy zdecydowali się na poznanie
miasta z perspektywy czterech kółek i wybrali przejażdżkę melexem.
Oczywiście punktem obowiązkowym były spacery po plaży, kąpiele
słoneczne i wizyta w latarni morskiej. 
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25 lat wspólnych spotkań
seniorów z Maksymilianowa

GMINA OSIELSKO

Zakończyliśmy także rok
akademicki na

Uniwersytetach Trzeciego
Wieku. Przypominamy, że
w naszej gminie wykłady
odbywały się w czterech

filiach.

Seniorzy z Niemcza na
Senioriadzie.

UTW Maksymilianowo.

Seniorzy z Bożenkowa
zwiedzający Hel.



       18 czerwca, po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, do
Bożenkowa ponownie zawitały Bożeny i Bożydarowie z całej Polski. To
już ich trzynaste spotkanie, a jak wiadomo, trzynastka pecha przynosi,
więc by odczarować tę liczbę, Bożeny postanowiły przebrać się za
czarne koty. – To nie pechowy, ale trzynasty Zjazd Bożen w Bożen-
kowie. Niestety dwa się nie odbyły ze względu na pandemię, ale rok
rocznie spotykamy się tu i teraz w Bożenkowie na zjeździe Bożen i Bo-
żydarów po prostu, żeby wypromować miejscowość – poinformował
Marek Manuszewski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku. 
        Przybyłych gości w Bożenkowie przywitał Zastępca Wójta Gminy
Osielsko Krzysztof Lewandowski. – Trzynasty Zjazd Bożen. Trzynastka
niby pechowa, a jednak bardzo szczęśliwa. Z tego, co pamiętam,
trzynastka jest liczbą maryjną. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z na-
mi po długim czasie. Mam nadzieję, że już nigdy nic nam nie prze-
szkodzi, żeby organizować następne spotkania – przekazał Zastępca
Wójta. W dalszej wypowiedzi pozwolił sobie na żart. – Wiem, że jesteś-
my bezpieczni, bo koty zostały podobno zaszczepione. A tak swoją
drogą, czy są tu jakieś Bożeny? – czym wywołał najpierw śmiech u ze-
branych, a następnie ogromny aplauz Bożen.
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Bożeny przejęły
Bożenkowo

Bożeny, Bożenny i… Bożydarowie, wszyscy spotkali się w
Bożenkowie na trzynastym już wspólnym zlocie. Jak co
roku obowiązywało przebranie i w tym roku Bożeny
zdecydowały się przebrać za czarne koty.

GMINA OSIELSKO

Dlaczego zjazd jest właśnie
w okolicach 20 czerwca?

Odpowiedzi udzieliła nam
jedna z Bożen. – 20 czerwca
według starego kalendarza

są imieniny Bożeny, stąd
jest ta data i zawsze na

weekend w okolicy tych
imienin przyjeżdżają.

 
Tegoroczny zjazd jest

rekordowy pod względem
ilości uczestników.

Czy trzynastka jest pechowa
dla Bożen? Okazuje się, że

nie jest. 13 marca nasze
Bożeny obchodzą imieniny.

Na imprezie nie zabrakło
tańców i występów

muzyczno-artystycznych.
Przywieziono potrawy z

różnych zakątków Polski.
Grupa kaszubskich Bożen
zdradziła, że podtrzymuje

tradycję spotkań i w
Kartuzach widują się raz w

miesiącu.



       Dzień Dziecka to stosunkowo młode święto. Jego początki w Polsce
sięgają lat 20. XX wieku. Od 1929 roku, jeszcze pod nazwą Święta
Dziecka, obchodzono je 22 września. W ten dzień dzieci były zwalniane
z zajęć szkolnych. Odbywały się msze, a po nich akademie, gdzie orga-
nizowano konkursy z nagrodami. Obecną datę, czyli 1 czerwca, święto
zyskało. Od 1994 roku w Dzień Dziecka w Warszawie obraduje Sejm
Dzieci i Młodzieży, pozwala najmłodszym zdobyć wiedzę o funk-
cjonowaniu polskiego sejmu i zasadach ustroju obowiązującego w na-
szym kraju – demokracji parlamentarnej. Posłowie Sejmu Dzieci 
i Młodzieży to nastolatkowie w wieku od 13 do 17 lat.
       Co działo się u nas? Rozpoczęliśmy z przytupem 29 maja Festynem
Rodzinnym w Maksymilianowie, który jest naszą cykliczną, coroczną
imprezą. Festyn był organizowany wspólnie przez Gminny Ośrodek
Kultury w Osielsku, Świetlicę w Maksymilianowie i parafię w Ma-
ksymilianowie. Jak co roku było mnóstwo atrakcji. Odbyły się pokazy
cyrkowe, na których klaun rozśmieszał dzieci, modelował fantazyjne
baloniki i prezentował sztukę chodzenia na szczudłach. Na dzieci
czekało także wiele innych atrakcji jak malowanie buziek, czy wielka
dmuchana zjeżdżalnia z uwielbianymi przez dzieci bohaterskimi
pieskami z Psiego Patrolu. Dla ciekawskich miłośników technologii
czekała robotyka z LEGO. 
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Dzień Dziecka
w Gminie Osielsko

Za nami pełen zabaw i atrakcji Dzień Dziecka.
Obchodziliśmy go hucznie, bo świętowaliśmy ponad
tydzień. Bawiliśmy się na festynach i wysłuchaliśmy
koncertu w wykonaniu Studia Piosenki GOK.

GMINA OSIELSKO

W piątek 3 czerwca
wspólnie bawiliśmy się

w Jarużynie. Dzieci
z roześmianymi twarzami

figlowały w wielkich
dmuchanych zjeżdżalniach.

Duże zainteresowanie
wzbudziła maszyna do waty
cukrowej i popcornu. Dzieci
z ciekawością obserwowały
proces prażenia kukurydzy.

Niecodziennie ma się okazję
oglądać robienie popcornu

z tak bliskiej odległości. Było
też przy tym wiele pytań.

 

To było kilka
niezapomnianych dni dla

dzieciaków z gminy.
Uśmiech nie schodził im
z twarzy, a wspomnienia

pozostaną na długo.



Zwieńczeniem
tegorocznych obchodów
Dnia Dziecka był Dzień

Rodziny organizowany w
Niemczu. W amfiteatrze

przy świetlicy w rodzinnej
atmosferze, dzieci i ich

rodziny bawiły się wspólnie
z animatorką, która na ten
dzień przygotowała dużo
zabaw i atrakcji dla dzieci.
Oczywiście nie zabrakło
chusty Klanza, która jest

niezawodna w takich
sytuacjach, a dzieci bardzo
ją lubią. Pani animatorce

w prowadzeniu zabaw
pomagał specjalny gość,

którego dzieci miały okazję
już poznać – Chase z Psiego

Patrolu.

Muzykę na żywo zapewnił zespół Jurek Paterski oraz występy dzieci, nie
tylko wokalne, ale także taneczne z elementami cheerleadingu. Nie
zabrakło także strażaków i policjantów, którzy prezentowali swoje
pojazdy i wyposażenie. Panowała rodzinna atmosfera z tańcami i śpie-
wem. Radnemu Danielowi Kossakowskiemu udało się nawet porwać
zebranych do wspólnego tanecznego „wężyka”.
       Kolejnym punktem na długiej liście atrakcji z okazji Dnia Dziecka
była impreza w Bożenkowie. Zebranych rozśmieszały sympatyczne
klauny, które zachęcały dzieci do wspólnej zabawy. Były zabawy chustą
Klanza, malowanie twarzy i modelowanie baloników. Nie zabrakło
trochę aktywności fizycznych i rywalizacji w przeciąganiu liny. Dzieci
bawiły się na wielkich dmuchańcach, a zebranym umiliła czas wizyta
specjalnego gościa – Minionka.
       3 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się koncert z okazji
Dnia Dziecka „Świat to muzyka…”, który przeniósł nas w magiczny
klimat, za sprawą solistek ze Studia Piosenki Gminnego Ośrodka
Kultury. Na scenie wybrzmiały przeboje między innymi „Hello” Beyonce,
„Hallelujah” Leonarda Cohena, „Człowieczy Los” Anny German, czy
„Runaway” Aurory. W przerwach między utworami gości zabawiał
klaun, modelując przybyłym baloniki i rozśmieszając występami na
scenie.
       Po wspaniałym koncercie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sołtys
Żołędowa Violetta Frelichowska wraz z Radą Sołecką i Świetlicą w Żo-
łędowie zaprosili na Dzień Dziecka w ich sołectwie. Na zebranych
czekały animatorki gotowe umilić dzieciom ten czas konkursami i za-
bawami. Podziękowania należą się Radnemu Maciejowi Lando-
wskiemu, który zorganizował dla uczestników pluszowe nagrody.
Hitem imprezy były bańki XXL. Do Żołędowa zawędrowali goście –
Myszka Mini oraz Chase z Psiego Patrolu.
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GMINA OSIELSKO

Dzień Dziecka w Żołędowie.



       Już w średniowiecznej Europie czciło się ojców, a to za sprawą św.
Józefa – ziemskiego odpowiednika taty Jezusa. Datuje się to na XV wiek,
a obchody trafiły z Europy do Ameryki za sprawą Hiszpanów i Por-
tugalczyków. Współczesne obchody Dnia Ojca zapoczątkowano w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki, dzięki Sonory Smart Dodd, która była
córką weterana wojny secesyjnej Williama Smarta. Wykorzystując
popularność Dnia Matki, chciała wypromować nowe święto i uczcić w
ten sposób swojego ojca, który po śmierci jej mamy sam wychowywał
ją i rodzeństwo. Udało jej się to, ale tylko lokalnie. Dzień Ojca w USA
zyskał rozgłos dopiero za sprawą prezydenta Richarda Nixona, który
ustanowił to święto oficjalnie w 1972 roku.
       W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest od 1965 roku. Mimo
kilkudziesięcioletniej tradycji to święto, tak jak i na świecie, nie
dorównało popularnością Dniu Matki. 
       W Polsce Dzień Ojca wypada 23 czerwca, jednak na świecie, np. we
Włoszech, w Hiszpanii, czy w Portugalii ten dzień wypada 19 marca, czyli
w imieniny Józefa, co powiązane jest oczywiście ze świętym Józefem –
ziemskim ojcem Jezusa. W większości państw jest to święto ruchome i
przypada w trzecią niedzielę czerwca – Francja, Irlandia, Grecja czy
Wielka Brytania lub 39 dni po Wielkanocy, czyli w święto
Wniebowstąpienia Pańskiego. Wtedy nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy
obchodzą Dzień Ojca. Mają wtedy dzień ustawowo wolny od pracy.
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W czerwcu obchodziliśmy
Dzień Ojca

Tata… pierwszy bohater syna, pierwsza miłość córki. Swoje
święto obchodzi w czerwcu, a dokładniej 23 czerwca. Dzień
Ojca jest jednak w dalszym ciągu mniej spopularyzowany
od Dnia Matki.

GMINA OSIELSKO

Zwyczajem w Dzień Ojca
jest składanie życzeń
i obdarowywanie ich

drobnymi upominkami.
 

Święto ma na celu ukazanie
ważnej roli rodzicielskiej
ojców oraz oddanie im

szacunku.



Burza
       Najlepszym co można zrobić podczas burzy to po prostu przeczekać
ją w bezpiecznym schronieniu, ale co jeżeli burza zaskoczy nas podczas
spaceru? Jest kilka przydatnych wskazówek. Przede wszystkim znajdź
obniżenie terenu, staraj się nie być najwyższym punktem i kucnij.
Ważne, żeby nie siadać ani nie kłaść się. Nogi powinny być
podciągnięte pod siebie i złączone. Jeżeli mamy przy sobie parasol, kijki
do Nordic Walking lub trekkingowe należy je położyć płasko na ziemi.
Podobnie trzeba zrobić z rowerem – położyć go płasko na ziemi,
najlepiej 3 metry od siebie. Jeżeli podczas burzy znajdujesz się w
górach, jak najszybciej zejdź ze szczytu. Jeżeli pływasz natychmiast
wyjdź z wody i oddal się od brzegu.

Upał
       Upał to stan pogody, gdy temperatura przy powierzchni ziemi
przekracza 30 °C. Takie temperatury są niebezpieczne dla organizmu,
mogą doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego.
Przy wysokich temperaturach należy pamiętać o odpowiednim
nawodnieniu i unikaniu spędzania czasu na słońcu. Upały są
szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych. W takich
warunkach należy chronić głowę i stosować kremy z filtrem.
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Bezpieczeństwo
w wakacje

Skończył się rok szkolny, dzieci udały się na  odpoczynek
od codziennych zajęć szkolnych. Wakacje oznaczają
wyjazdy za granicę, kolonie, czy spędzanie wspólnego
czasu z przyjaciółmi. Ważne jest zachowanie bezpie-
czeństwa.

GMINA OSIELSKO

Bezpieczeństwo nad wodą
Przypominamy, że pływać

można tylko w
wyznaczonych miejscach,

pod opieką ratownika.
Oczywiście obecność

ratownika nie zwalnia nas
z zachowania ostrożności
nad wodą. Nie wchodzimy
do wody bezpośrednio po

zjedzeniu posiłku i
absolutnie nie wchodzimy

do wody po spożyciu
alkoholu, czy innych

używek.
 

O bezpieczeństwie podczas
wakacji dowiecie się więcej

2 lipca 2022 na festynie
Radosne i bezpieczne
wakacje, który Gmina
Osielsko organizuje

wspólnie z Bydgoskiem
Centrum Targowo-
Wystawienniczym. 



       W Świetlicy Niwy-Wilcze na zajęciach plastycznych dzieci wykonały
rybki, do których zrobienia wykorzystały kolorowy papier, bibułę, krepę,
pisaki, tekturę i sznurek. Wszystkie z zapałem wycinały, rysowały,
naklejały według własnych upodobań. Opiekunka zajęć była pod
wrażeniem, gdy dzieci zaczęły wymieniać różnorodne nazwy gatunków
ryb. Zajęcia zakończone zostały zabawą ruchową Łowienie ryb.
Niespodziankę sprawiła Pani Ania, która przyniosła dzieciom maskotki
jeżyki. Maluchy wykonały również prace plastyczne, które później
służyły naszym małym artystom w życiu codziennym, jak skarbonka,
którą dzieci własnoręcznie ozdobiły. Nie samą plastyką człowiek żyje, i
tak samo jest w świetlicy. Dzieci lubią zajęcia ruchowe, tym razem
wybór padł na zajęcia z użyciem piłek, które wzmacniają m.in. mięśnie
brzucha. Okazuje się, że w Świetlicy Niwy-Wilcze mamy też małych
ogrodników. Z wykorzystaniem pięciolitrowych butelek po wodzie,
bibułki, nici, kamyczków i cekinów powstały piękne roślinne
kompozycje.
       W Żołędowie dzieci już w pierwszej połowie czerwca poczuły
zbliżające się wakacje i postanowiły ozdobić świetlicę. Morskie fale i pa-
pierowe łódeczki ozdobiły parawan przy wejściu tak, aby każdy wiedział,
że wakacje już trwają. W każdy czwartek przenoszą się w podróż w za-
kątki afrykańskie i doskonalą sztukę gry na bębnach.
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W świetlicach zajęcia
nie tylko dla dzieci

Zaglądamy, co ciekawego stworzyły dzieci  w świetlicach.
Były to różne prace, wykonane ciekawymi technikami. Nie
zabrakło odrobiny ćwiczeń ruchowych. Nie tylko dzieci
znalazły w świetlicach coś dla siebie.

KULTURA

Ćwiczenia z piłkami
pomagają w rozwoju

kondycji u dzieci.

Tworzone roślinne
kompozycje to idealne

dopełnienie wnętrz.

Na warsztatach
bębniarskich w Żołędowie
uczestnicy zbierają się przy

ognisku.



       W Świetlicy w Bożenkowie dzieci wykonywały obrazki domów,
tajemniczo wyglądającą metodą. Najpierw kontur obrysowywały
klejem, tak aby uzyskać efekt 3D, a następnie malowały swoje prace.
Warto zwrócić uwagę na piękne witraże zrobione przez dzieci. A co
powstało z połączenia deski, farb i szyszek? Ciekawe prace!
Pomalowanie szyszek to strzał w dziesiątkę, dzięki kolorom można z
nich było wyczarować niesamowite kwiatki. Nie zabrakło zajęć na
świeżym powietrzu. W ramach zajęć dzieci pojechały na wycieczkę do
krainy dinozaurów, czyli do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Dzieci
przeszły ścieżką dydaktyczną, obejrzały seans w kinie 5D, a na koniec
czekały ich atrakcje w lunaparku.
       W Jarużynie dzieci z zainteresowaniem  obserwowały „chemiczne
cuda”, jakie zostały wytwarzane za pomocą prostych sztuczek. 
       Kto by pomyślał, że kuchenne drewniane łyżki mogą zyskać drugie
życie. Tak właśnie stało się w Świetlicy w Niemczu. Do kukiełkowego
teatrzyku dzieci stworzyły rekwizyty właśnie z kuchennych sztućców.
Tak barwne kukiełki występowały w roli głównej w sztuce teatralnej. Po
kulturalnej dawce nastąpił czas rozruszania szarych komórek i zagrania
w gry strategiczne. Oprócz tego dorośli mogli trochę rozciągnąć
kończyny na zajęciach z gimnastyki.
       W Świetlicy w Maksymilianowie dzieci podczas zajęć urządziły sobie
małe obchody Dnia Dziecka z modelowaniem baloników.
       Przed nami wakacje. Niektóre świetlice już podały jakich
warsztatów możemy się spodziewać. Zachęcamy do zaglądania na
Facebooka Gminnego Ośrodka Kultury i nasze media społecznościowe,
aby zapoznać się z wakacyjną ofertą.
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KULTURA

Klimat wakacyjny
w Świetlicy w Żołędowie

utrzymuje się już od dawna.

Kukiełkowy teatrzyk
w Świetlicy w Niemczu.

Dzieciaki
w Maksymilianowie bardzo
cieszyły się z balonikowych

różności.



– Robiliśmy wiele wernisaży, niestety czas pandemii ograniczył nasze
możliwości – powiedział Marek Manuszewski, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury. Artyści przez ten czas musieli sobie radzić w wa-
runkach domowych i tam malowali swoje obrazy. Zamiłowanie do
twórczości Tamary Łempickiej zaszczepił w uczestnikach warsztatów
plastycznych dla dorosłych opiekun grupy. – Pan Paweł Cywiński
zafascynowany jest twórczością Tamary Łempickiej i świetnie
prowadzi nasze koło osób dorosłych malujących w GOK-u – przekazał
dyrektor Manuszewski.
Reprodukcje prac zostały wykonane przez panie, uczęszczające na
zajęcia plastyczne – Niestety GOK-u nie stać na sprowadzenie
oryginałów, które są sprzedawane po 30, 50, 70 milionów złotych, a na-
wet drożej.
Jak sama nazwa wernisażu „Tamara Łempicka i nie tylko” na wystawie
znalazły się także obrazy z plenerów. Cieszyła też frekwencja. – Mnie
osobiście ogromnie cieszy tak duża ilość mieszkańców, którzy przyszli
na ten wernisaż. Mam nadzieję, że i inne imprezy GOK-u będą cieszyły
się ogromną frekwencją.
Obrazy polskiej artystki mają w swojej kolekcji Madonna, Barbra
Streisand i Jack Nicholson.
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„Tamara Łempicka i nie
tylko” w GOK-u

24 czerwca odbył się wernisaż obrazów Grupy Plastycznej
GOK-u. W gmachu Gminnego Ośrodka Kultury mieszkańcy
mogli podziwiać reprodukcje prac Tamary Łempickiej,
artystki specjalizującej się w stylu art déco.

KULTURA

„Serdecznie zapraszam od
godziny 9:00 do godziny
17:00, czasem 19:00, a we
wtorki do godziny 20:00

można przyjść, zobaczyć te
obrazy. Poobcować po

prostu ze sztuką”.
 

– Marek Manuszewski,
dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury.



       Celem imprezy było zachęcenie do aktywnego – na sportowo
spędzania czasu.   Na początku odbyła się wspólna joga na trawie, w
której udział wzięły zarówno panie, jak i panowie. Regularne
uczęszczanie na zajęcia z jogi skutecznie redukuje stres oraz uczy jak
sobie z nim radzić. Zachęcamy więc, by na tym jednym razie nie
poprzestać. Była też chwila na wspólną rozgrzewkę przed
pięciokilometrowym Rajdem Rodzinnym na Powitanie Lata. Podobnie
jak ostatnio, trasę można było pokonać na trzy sposoby: przebiec,
przejechać na rowerze i przejść z kijkami Nordic Walking. Tej ostatniej
formy nie mogło zabraknąć, w końcu Osielsko słynie z Nordic Walking.
       Kończących rajd medalami udekorowali  Zastępca Wójta Gminy
Osielsko Krzysztof Lewandowski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Katarzyna Sierant. Odbyło się też losowanie nagród,
wśród  których znalazły się m.in. słuchawki i głośniki bezprzewodowe. 
       Na przybyłych, niestartujących w rajdzie, również czekało wiele
atrakcji. Victoria Niemcz Osielsko zorganizowała pokazowy mecz, były
też występy taneczne i dmuchańce dla dzieci. Zwieńczeniem wy-
darzenia była możliwość kibicowania zawodnikom Trzeciej  Grand Prix
Polski w Boksie Olimpijskim. Dziękujemy wam, że zdecydowaliście się
przyjść. Wpadnijcie na nasz kanał na YouTube, aby obejrzeć relację z
Powitania Lata z GOSiR Osielsko.
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Powitanie lata
z jogą, rajdem i nie tylko

Wszystko nam sprzyjało podczas Powitania Lata z GOSiR
Osielsko. Dopisała pogoda, przyszło dużo ludzi, a w samym
rajdzie wzięło udział około 200 uczestników. 

SPORT I REKREACJA

W Sołectwach również się
działo. Witaliśmy lato w

Maksymilianowie hitami,
które brylowały na listach

przebojów w ubiegłych
latach. Niemcz i Żołędowo
zdecydowały się przywitać

lato na ludowo
i biesiadnie. Zaśpiewała tam

Steffi Mal w duecie
z Pawłem Wenderskim.



       Na podium stawali: dwukrotnie Marcin Turzyński – złoty i srebrny
medal, dwukrotnie Lenart Antonioli pierwsze i drugie miejsce. Dwa razy
drugi był Mikołaj Maroszek. Po srebrny i brązowy medal sięgnął
Maksymilian Donten. Trzykrotnie na podium stanął Adam Warmuz, raz
na drugim stopniu, a dwa razy na ostatnim stopniu podium. Po jednym
brązowym medalu zdobyli Bartosz Słoniewski i Oliwier Pliński.
Dziewczynki dołożyły od siebie zwycięstwo i dwa drugie miejsca Amelii
Wojczakowskiej, pierwsze i drugie miejsce Lavini Antonioli, drugie oraz
trzecie miejsce Darii Pacholskiej i dwa trzecie miejsca Zuzanny
Sulkowskiej. Dodatkowo dziewczęta zdobyły trzecie miejsce w szta-
fecie.
       Pływacka sekcja Dębów Osielsko przywiozła 6 medali. Szymon
Lassak dwukrotnie okazał się najlepszy. Maks Komorowski zdobył złoty
i brązowy medal, a Mikołaj Tomasik zdobył dwa srebrne medale.
       Medalowy dorobek klubów z Osielska wzbogaciły także Piranie
Osielsko. Stali bywalcy podium, a więc Michał Smal i Hubert Hałas
Agatowski zdobyli każdy po dwa złote medale. W zawodach wziął
udział młodszy brat Huberta – Wojciech, który startował z zawodnikami
starszymi od siebie. Udało mu się zająć dwukrotnie drugie miejsce.
Krzysztof Nicpoń i Kacper Antończyk wywalczyli po jednym srebrnym i
jednym brązowym medalu. Ponadto wspomniana czwórka, a więc
Michał, Hubert, Krzysztof i Kacper zdeklasowali przeciwników i wygrali
rywalizację w sztafecie 4 x 50 m stylem zmiennym.
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V Pływacki Dzień Dziecka
na pływalni w Osielsku

Podczas V Pływackiego Dnia Dziecka organizowanego na
basenie w Osielsku przez klub Rekiny Osielsko nasze
drużyny pływackie poradziły sobie doskonale. Pokazali, kto
na tym basenie rządzi.

SPORT I REKREACJA

Każdemu zawodnikowi
z osobna i wszystkim
trenerom składamy
ogromne gratulacje.
Jesteśmy dumni ze

wszystkich osiągnięć
i z ustawionych nowych

personalnych rekordów. .

Relację z zawodów
obejrzycie na kanale

YouTube Rekinów Osielsko.



– Działając w tej branży bokserskiej, można
zauważyć lokalne potrzeby i chęci mieszkańców
do uprawiania tej dyscypliny sportu, a że sam
mieszkam w Osielsku więc się zaczęło – zdradził
Andrzej Zabłocki z KS Olimp Boks Osielsko. 

Sportowcy, nie ważne jaką dyscyplinę sportu
uprawiają, muszą być w wysokiej formie fizycznej.
Ciągle doskonalą swoje umiejętności, wspinając się
na wyżyny swoich umiejętności. Ale sport to nie
tylko rozwój umiejętności fizycznych. – Boks poza
kondycją fizyczną, koordynacją ruchową i siłą
dynamiczną, przede wszystkim bardzo mocno
wpływa na rozwój psychiki człowieka –
poinformował Zabłocki.
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Boks może być
dla każdego

Niektórym może się wydawać, że boks to nic innego jak założenie rękawic i okładanie
się pięściami. To jednak nie do końca prawda. Jakie możliwości daje boks i krótko o tej
dyscyplinie w Osielsku opowiedział nam Andrzej Zabłocki, trener Olimp Boks Osielsko.

SPORT I REKREACJA

W boksie nie chodzi tylko o umiejętność
wyprowadzania ciosów. Trenując boks, możemy
rozwijać wiele innych umiejętności. – Każdy
przychodząc do nas na zajęcia znajdzie coś dla
siebie: podniesienie wydolności, poprawienie spra-
wności fizycznej, przyswajanie techniki bokserskiej.

Oczywiście dla chętnych dajemy możliwość współ-
zawodnictwa sportowego, uczestnictwo w zawo-
dach  sportowych i obozach przygotowawczych –
dodaje Zabłocki

Umiejętność boksowania może się przydać w życiu
prywatnym. W boksie, aby uniknąć ciosu
przeciwnika, przyjmowane są pozycje obronne jak
odskok, odchylenie, garda czy zakrok. Opanowanie
tych technik może przynieść wiele korzyści i na-
uczyć samoobrony. Dodatkowo właściwie każdy
może rozpocząć przygodę z boksem – W roz-
poczęciu szkolenia z zasad boksu nie przeszka-
dzają warunki fizyczne. W ramach swojej działa-
lności klub prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i
dorosłych.

Zajęcia odbywają się w Świetlicy w Żołędowie, przy ulicy Wyczółkowskiego 2. Kontaktować się z klubem
można za pośrednictwem ich facebookowej strony KS Olimp Boks Osielsko. Zachęcamy do obserwowania
poczynań klubu, który przygotowuje swoich zawodników na nadchodzące Mistrzostwa Polski Młodzików.



Na Śląsku żaki minimalnie przegrały 50:49, ale za to
w II Rundzie Okręgowych Eliminacji Indywidual-
nego Pucharu Polski Żaków zawodnicy spisali się
na medal, a właściwie to na cztery. Maciej Partyka
zajął trzecie miejsce w kategorii wiekowej do lat 6.
W kategorii do lat 8 zawodnicy zajęli dwa miejsca
na podium: Franciszek Stan na pierwszym miejscu,
a Denis Kapelski na trzecim miejscu. Na drugim
miejscu w kategorii do lat 10 był Wojtek Partyka. 

W Pucharze Polski radzimy sobie doskonale. W II
Rundzie Pucharu Polski Młodzików w kategorii do
lat 14 najlepszy okazał się Arkadiusz  Pilarski. Gorsza
od niego nie mogła być nasza etatowa bywalczyni
podiów Zuzanna Klett, która w II Rundzie Pucharu
Polski Kobiet również uplasowała się na pierwszej
pozycji. Ósma była Oliwia Wilbrandt.
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Autojazda Mustang Żołędowo
w gazie

Od dwóch wygranych rozpoczęli rewanżowe spotkania w CS Superlidze
speedrowerzyści Autojazda Mustang Żołędowo. Można by rzec, że zrobili to ze
szwajcarską dokładnością, ponieważ oba spotkania zakończyły się dla naszej drużyny
wynikiem 83:75. Szóstą kolejkę rozpoczęliśmy od wyjazdowego meczu z MS Śląsk
Świętochłowice. Tydzień później gościliśmy torunian na naszym torze.

SPORT I REKREACJA

Jak na gospodarza przystało, świetnie zaprezen-
towaliśmy się w Mistrzostwach Polski Par Klubo-
wych w speedrowerze, rozgrywanych w ostatni
weekend czerwca. Słońce niemiłosiernie prażyło. Na
mistrzostwa zjechali znakomici zawodnicy z całej
Polski. Zdobywanie medali rozpoczęły nasze panie,
które już od wielu sezonów są niepokonane i żeby
tradycji stało się zadość i tym razem zdobywają
pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Par
Klubowych. Młodzieżowcy i kadeci poszli w ślady
naszych dziewcząt i również stanęli na najwyższym
stopniu podium w zawodach. Młodzicy zameldo-
wali się na drugim miejscu podium. Gratulujemy
wszystkim zawodnikom wspaniałych rezultatów.



Czerwiec dla klubu N-Bike Academy był bardzo
udany. Najmłodsi brali udział w Rowerowym Dniu
Dziecka w Grudziądzu. W zawodach wzięło udział
aż 200 dzieciaków, więc zadanie nie należało do
najłatwiejszych. Trasa prowadziła przez techniczne
elementy, co bardzo pasowało zawodnikom N-
Bike’a. Martyna Janicka, Oliwier Janicki i Stanisław
Łysiak zajęli pierwsze miejsca. Paweł Mioduszewski
był drugi, a trzecie miejsce zajął Maksymilian
Janicki. Na 10 miejscu uplasował się Jakub
Mioduszewski, a 11 był Antoni Janicki. Grudziądz był
szczęśliwy dla zawodników, ponieważ Jakub
Topolinski i Jan Mioduszewski zajęli dwie pierwsze
lokaty w kategorii junior. 
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Pracowity okres
dla N-Bike Academy

SPORT I REKREACJA

Przed młodzieżą starty w Mistrzostwach Polski w
cross-country, do których przygotowywali się,
startując w Pucharze Polski XCO w Wałbrzychu.
Młodsi zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności w
wymagających warunkach na XIII Metropolia
Maraton MTB zorganizowanym przez „Rowerowa
Brzoza”. Reprezentanci N-Bike Academy startowali
na wszystkich dystansach. Rezultatem były pier-
wsze miejsca Małgorzaty Mikulskiej (50 km),
Martyny Janickiej (30 km) i Oliwiera Janickiego (30
km), drugie miejsce Maksymiliana Janickiego (30
km) i trzecie miejsce Igora Galikowskiego i Bartosza
Galikowskiego (10 km).

Pod koniec czerwca kolarze startowali we Włocła-
wku na nowej trasie XC Zawiśle. Nasza repre-
zentacja musiała zmierzyć się nie tylko z rywalami,
ale upałem i to nie zatrzymało zawodników. Jan
Mioduszewski przyjechał na 2 miejscu, a Paweł
Mioduszewski na 3 miejscu. Franek Donarski w wy-
ścigu głównym zajął 6 miejsce open i 2 miejsce
(kategoria wiekowa 18-29).

Oprócz nich udział w zawodach wzięli młodsi
zawodnicy Oliwier Janicki i Maksymilian Janicki,
którzy zajęli czwarte i siódme miejsce. W tym
samym czasie w Chodzieży w zawodach cyklu
Kaczmarek elektric MTB wystartowali, na bardzo
technicznej trasie, Stanisław Łysiak – pierwsze
miejsce oraz Franciszek Donarski – drugie miejsce.
To nie koniec rowerowych zmagań, bo w połowie
miesiąca w Pucharze Polski miejsca na podium
zajęli Małgorzata Mikulska – pierwsze miejsce i Fra-
nciszek Donarski – trzecie miejsce. W Lipnie
zawodnicy również nie mieli sobie równych i w Lipa
Maraton MTB w kolarstwie górskim zajęli czołowe
miejsca. Oliwier Janicki i Martyna Janicka pierwsze
miejsca, Maks Janicki drugie miejsce.



Victoria Osielsko może się pochwalić brązowym
medalistą Mistrzostw Polski KZ LZS Młodzików w
zapasach w stylu wolnym. Franciszek Kotowski zajął
trzecie miejsce w kategorii wagowej do 100 kg.
Warto zaznaczyć, że zawodnik na co dzień walczy w
niższej kategorii wagowej, więc tym bardziej
gratulujemy osiągnięcia. Klub do czerwcowej kole-
kcji medalowej może dołączyć dwa brązowe meda-
le wywalczone przez Ksenię Stemską i Olafa
Stemskiego. Młodzi zawodnicy brali udział w Tur-
nieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin,
który był jednocześnie Memoriałem Kazimierza
Polca.
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Victoria Osielsko promuje
aktywność na świeżym powietrzu

SPORT I REKREACJA

Klub na przełomie czerwca i lipca jedzie na obóz
sportowy do Zakopanego, na którym będzie miało
miejsce wydarzenie „Piesze wędrówki po tatrza-
ńskich lasach”. Partnerem imprezy zostały Lasy
Państwowe, które są organizatorem konkursu
„Sportowa Natura”, który promuje ruch na świeżym
powietrzu w otoczeniu przepięknej polskiej przy-
rody. – Polskie lasy to doskonałe miejsce do upra-
wiania wszelkich form aktywności fizycznej – od
zwykłych spacerów po sporty wyczynowe. Kluby
sportowe to zaś zagłębie profesjonalistów, których
pasją jest zdrowy tryb życia. 

Jeśli połączymy siły, to nic nas nie zatrzyma w za-
chęcaniu Polaków do sportu – przekonuje Józef
Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwo-
wych. Siatkarz Marcin Możdżonek, złoty medalista
Mistrzostw Świata w 2014 roku również ma
podobne zdanie – Kluby sportowe tworzą pasjonaci
działający w lokalnych środowiskach. Z ich pomy-
słów i inicjatyw korzysta mnóstwo młodych ludzi.
Treningi, szczególnie te w otoczeniu przyrody, to
sposób na poprawę kondycji, profilaktyka chorób
cywilizacyjnych i wreszcie droga do mistrzostwa.



Zawodnicy Yamabushi w składzie Jan Fierek,
Fabian Sojka i Maria Kerner wzięli udział w zgru-
powaniu kadry Polski w karate. Maria Kerner
otrzymała powołanie w skład Kadry Narodowej
i wystąpi na Mistrzostwach Europy w Pradze. 

Kolejny bardzo dobry start klub zaliczył w Mię-
dzyklubowym Turnieju Karate SENSHI, który odbył
się w Dąbrówce Tczewskiej. Zawodnicy zdobyli 15
medali: 4 złote, 6 srebrnych i 5 brązowych. Złote
medale trafiły do Anieli Dzedzej, Agaty Grzybek,
Kacpra Obary oraz Fabiana Sojki. Srebrne medale
zdobyli: Iga Daszkiewicz, Jan Fierek, Jan
Maciejewski, Borys Kołata, Hubert Grzybek oraz
Jakub Cender. Brązowymi medalistami zostali:
Jakub Cender, Iga Daszkiewicz, Jan Fierek, Jan
Maciejewski oraz Kacper Obara. 

www.osielsko.plPRZEGLĄD MIESIĄCA  |  40

Zawodniczka Yamabushi
w kadrze narodowej karate

SPORT I REKREACJA

Victoria Niemcz Osielsko zakończyła ligowe
rozgrywki w sezonie 2021/2022. Wiemy już, że obie
seniorskie drużyny, zajmując ostatnie miejsca w ta-
belach, nie utrzymają miejsc w lidze i w kon-
sekwencji zaliczają spadek do niższych lig. Drużyna
Juniora Starszego plasuje się na siódmym miejscu,
a Młodzik Młodszy w końcowym rezultacie kończy
zmagania na czwartym miejscu. Obszerne pod-
sumowania sezonu w wykonaniu piłkarskich sekcji
Victorii Niemcz Osielsko stopniowo pojawiają się na
ich stronie Facebookowej. Zachęcamy do zapozna-
nia się z treścią. 

Słaba końcówka sezonu
Victorii Niemcz Osielsko

Klub Żeglarski BKŻ Osielsko zaprasza na przygodę życia. Spróbuj swoich sił na wodzie i wyrusz w fantastycz-
ną przygodę na Bałtyku. Oferta skierowana jest do chłopców (ósmoklasistów). Nie zwlekaj i zapisz się na
„Twoją Morską Przygodę”. Trasa obejmuje Świnoujście – Bornholm – Kołobrzeg. Termin rejsu: 30.07 – 6.08.
Koszt to 800 zł. Wszelkie informacje dostępne są u Komandora Włodzimierza Palmowskiego, tel. 509 093
911. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona!



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

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

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

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