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Nowy Radny Gminy Osielsko

Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem.
Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. ~ Albert Einstein

W NAJNOWSZYM NUMERZE:
Maksymilianowo
wybrało nowego radnego
Akcja karma wraca
kolejna edycja

Poszerzamy kanały
współpracy
Sportowcy z gminy
nie zawodzą

I wiele więcej!

GMINA OSIELSKO
Mamy
nowego radnego
5 grudnia 2021 roku w sołectwie Maksymilianowo w okręgu
nr 7 odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy
Osielsko. Stosunkiem głosów 117:58 wygrał je Pan Daniel
Kossakowski.

„Mieszkańcy,
a w szczególności seniorzy
chcieliby, aby w przychodni
była rehabilitacja.
Przemieszczanie się
komunikacją do Osielska
jest dość kłopotliwe dla osób
starszych, schorowanych.
Nie wszyscy mają możliwość
skorzystać z pomocy ze
strony bliskich, aby
podwieźli ich do Osielska
czy Bydgoszczy.
Myślę, że warto przemyśleć
sprawę i pomóc osobom
starszym w łatwiejszym
funkcjonowaniu.”
- Daniel Kossakowski

Kontrkandydatem Pana Kossakowskiego była Pani Justyna Kruk,
mająca wsparcie Stowarzyszenia Sąsiedzi Osielsko. Obietnice wyborcze
zarówno Pani Kruk, jak i Pana Kossakowskiego skupiały się na sołectwie
Maksymilianowo.
Oboje podkreślili, że w pierwszej kolejności trzeba zadbać o zwiększenie
ilości kursów linii 94 przez Maksymilianowo. Pan Kossakowski zauważył,
że mieszkańcy, aby skorzystać z pozostałych kursów, muszą dotrzeć na
przestanek w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej, a jest to około 20-minutowy
spacer.
Słusznie zauważono, z obu stron, że należy zwrócić uwagę na
funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w Maksymilianowie. W czasie
pandemii został on zamknięty. Dopiero niedawno wznowiono jego
działalność na razie dwa dni w tygodniu, pozostałe są przeznaczone na
szczepienia oraz bilans. Chociaż podczas debaty Pani Kruk zdradziła, że
dostała już informacje, że ponownie został on zamknięty. Dodatkowo
Pan Kossakowski zwrócił uwagę na brak świadczenia usług rehabilitacji
w przychodni w Maksymilianowie.
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Uprawnionych do
głosowania było 649
mieszkańców, do urn poszło
179, a ważnych głosów
oddano 175.
Pani Justynie Kruk
dziękujemy za udział
w wyborach
i życzymy powodzenia
w dalszej karierze.
W czwartek 16 grudnia 2021
roku, podczas posiedzenia
Rady Gminy Pan Daniel
Kossakowski został
zaprzysiężony na radnego.
Czytaj na następnej stronie >>>

www.osielsko.pl
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Zaprzysiężenie Pana Daniela Kossakowskiego na Radnego
W czwartek, 16 grudnia podczas posiedzenia Rady Gminy Osielsko Pan
Daniel Kossakowski został zaprzysiężony na radnego Rady Gminy
Osielsko. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce
Sesja Rady Gminy odbywała się zdalnie przy użyciu Platformy Microsoft
Teams, co za tym idzie zaprzysiężenie również odbywało się tym samym
kanałem komunikacji.

Gmina Osielsko

Zaprzysiężenie było pierwszym punktem posiedzenia. Przewodniczący
Rady Gminy Pan Benedykt Leszczyński odczytał słowa roty:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

@gmina_osielsko

Pan Daniel Kossakowski słowami
Gmina Osielsko
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.”

oficjalnie uzupełnił skład Rady Gminy Osielsko.
Oprócz tego Radny Pan Daniel Kossakowski uzupełni skład Komisji
Rady Gminy Osielsko ds. rodziny. Wniosek o kandydaturę został
jednogłośnie zatwierdzony.

www.osielsko.pl

Radni na czele z Panem Przewodniczącym oraz władzami powitali
serdecznie Pana Daniela. Nowy radny już na swoim pierwszym
posiedzeniu wystosował wniosek. Prosił o wyrównanie i utwardzenie
ulicy Kalinowej w Maksymilianowie po odwilży.
Redakcja Przeglądu Miesiąca serdecznie gratuluje

Panu Danielowi.

Życzymy zaangażowania w pracę i wszelkiej pomyślności, a także

www.bip.osielsko.pl

sukcesów w pełnieniu funkcji radnego.

Gmina Osielsko
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Podsumowanie Sesji
Rady Gminy
16 grudnia odbyła się Sesja Rady Gminy Osielsko. Radny

Gdzie znaleźć transmisję
z Sesji Rady Gminy?
Wchodzimy na stronę
www.osielsko.pl

Andrzej Matusewicz poprosił Wójta o podsumowanie
spotkania z Prezydentem Bydgoszczy Rafałem Bruskim
oraz przedstawicielami MWiK.

Zjeżdżamy na dół strony
i szukamy baneru Sesja
Rady Gminy Osielsko.

Wójt Wojciech Sypniewski w podsumowaniu podkreślał, że jesteśmy
gotowi
na
wprowadzenie
nowych
rozwiązań
dotyczących
napowietrzania instalacji kanalizacyjnej.
„W tej chwili współpraca polega na uzgodnieniu z trzema firmami
systemu napowietrzania, który chcemy wprowadzić.”
Instalację odpowiednich systemów mają poprzedzić badania, a także
testy, które dadzą odpowiedź jaki wpływ ma napowietrzanie na jakość

Po kliknięciu zostaniemy
przekierowani na stronę
esesja.tv, gdzie
umieszczone są transmisje.

ścieków.
Aby uszczelnić system odbioru ścieków przez wozaków z prywatnych
szamb mieszkańców, opracowywany jest system kart z kodami QR.
„W tej chwili program jest na ukończeniu, będzie nieco podobny do
funkcjonowania tego programu PSZOK-owskiego. Z tym że wdrożenie
planujemy, być może w pierwszym kwartale, ale na pewno
w pierwszym półroczu przyszłego roku.”
Czytaj na następnej stronie >>>
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Projekt nowej umowy z MWiK-em jest już w przygotowywaniu i ma
zostać przekazany z początkiem stycznia do Wodociągów. Tymczasem
dostaliśmy zielone światło od Prezesa Drzewieckiego na zamontowanie
przepływomierza.

Zapewniono

także,

że

instalacja

po

stronie

Bydgoszczy jest gotowa na przyjęcie deklarowanej przez gminę ilości

Gdzie znaleźć transmisję
z Sesji Rady Gminy?
Wchodzimy na stronę
www.osielsko.pl

ścieków.
Pozostałe sprawy poruszone na posiedzeniu Rady Gminy 16 grudnia
2021 roku
Oprócz podsumowania sprawy z MWiK, Radni uchwalili uchwałę
dotyczącą podwyżek dla pracowników urzędu oraz jednostek
samorządowych. Zatwierdzono także podwyżkę dla Wójta. Szczegółowe
informacje dotyczące kwot i wartości procentowych znajdziecie w BiPie.
Zjeżdżamy na dół strony
i szukamy baneru Sesja
Rady Gminy Osielsko.

Po kliknięciu zostaniemy
przekierowani na stronę
esesja.tv, gdzie
umieszczone są transmisje.

Zachęcamy Was do obejrzenia grudniowej Sesji Rady Gminy.
Znajdziecie tam informacje o podwyżkach i zapoznacie się z całym
posiedzeniem Rady Gminy Osielsko, która odbyła się 16 grudnia 2021
roku.
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Interpelacje i wnioski radnych
Ostatni punkt posiedzenia Rady Gminy Osielsko to wnioski. Na grudniowym posiedzeniu
radni wystosowali kilka wniosków.
Robert Wolf wnioskował o:
1. Wypłacenie wyrównania do pensji za rok 2021 dla wszystkich pracowników samorządowych Gminy
Osielsko w grudniu przed świętami w najbliższym możliwym czasie po sesji.
2. Naprawienie barierek przy ulicy Kwiatowej w Żołędowie nad rowem na końcu ulicy.
3. Zlecenie uprzątnięcia dzikiego wysypiska śmieci budowlanych na końcu ul. Kwiatowej w Żołędowie.
Na końcu ulicy
przy trasie S5 przy drodze zeskładowano kilkanaście worków ze śmieciami
budowlanymi.
4. Przywrócenie do porządku obrad komisji i sesji Rady Gminy kwestię podwyżek 7% dla wszystkich
pracowników administracyjnych Gminy Osielsko, a nie tylko Urzędu Gminy.
Andrzej Matusewicz wnioskował o:
1. Dokonanie audytu i uporządkowanie reklam umiejscowionych w ciągach głównych dróg Osielska
(wniosek wpłynął na listopadowej sesji w 2020 roku).
Zgodnie z kompetencją sprawa (Dot. BRG.0003.37.2020) została przekazana przez Wójta Gminy Osielsko
20 listopada do starosty bydgoskiego.
„Przewodniczący Rady Gminy Osielsko przekazał mi z rekomendacją dalszego procedowania
odpowiedź Starosty Bydgoskiego z dnia 3 grudnia 2020 roku, w której to starosta zwraca uwagę,
że to do kompetencji rady gminy należy uchwalenie aktów prawa miejscowego w tym ustalenie
zasad i warunków sytuowania między innymi tablic reklamowych, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w przypadku
chęci zachowania na terenie gminy jednolitości w przedmiotowym zakresie.”
Uzasadnienie
11 września 2015 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774). Na podstawie tych przepisów samorządy gminne
uzyskały kompetencje do wprowadzania uchwały w sprawie lokalizacji reklam, obiektów małej
architektury i ogrodzeń. Miejscowości, w których obowiązuje tzw. „uchwała reklamowa” wyróżniają się
estetyką przestrzeni wspólnej, krajobrazu a do kasy gminnej trafiają opłaty za nośniki reklam.

2. Sprzątnięcie rowu wzdłuż ulic Wierzbowej i Jaworowej w Osielsku.
Czytaj na następnej stronie >>>
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Iwona Ratuszna wnioskowała o:
1. Wyrównanie drogi publicznej prowadzącej przez las do Bożenkowa II.
2. Utwardzenie i wyrównanie drogi publicznej prowadzącej do firmy POLKOR w Bożenkowie.
Andrzej Wiekierak wnioskował o:
1. Naprawę zarwanej studzienki na wysokości posesji nr 34 przy ul. Jagodowej w Maksymilianowie.
Daniel Kossakowski wnioskował o:
1. Wyrównanie i utwardzenie ul. Kalinowej w Maksymilianowie.
Przemysław Ziętara wnioskował o:
1. Zwrócenie uwagi na szybkie odśnieżenie chodników w gminie w przypadku wystąpienia opadów
śniegu.

Interpelacje
W grudniu do Urzędu Gminy wpłynęły dwie interpelacje.
Radny Paweł Kamiński interpelował w sprawie licznych przekroczeń prędkości przy ul. Krakowskiej.
Zwrócił się z prośbą o:
Udostępnienie danych z tablic radarowych umiejscowionych przy ul. Krakowskiej.
Skierowanie wniosku do Policji o zintensyfikowanie patroli, zorganizowanie radarowych pomiarów
prędkości w godzinach w których dochodzi do największych przekroczeń.
Podjęcie próby wykorzystania naklejanych znaków poziomych tzw. piktogramów czy termoznaków
przypominających o obowiązującej prędkości.

Radna Iwona Ratuszna interpelowała w sprawie doniesień medialnych o zawieszeniu linii 403 na trasie
Bydgoszcz – Pieczyska (przez Bożenkowo):
„Linia 403 i linia 98 to jedyne połączenia umożliwiające dojazd do Bydgoszczy z sołectwa
Bożenkowo w dogodnych godzinach. Dotychczas autobus linii 403 wykonywał 5 kursów.
Natomiast autobus linii 98 wykonuje 2 kursy i zapewnia komunikację międzysołecką
oraz dojazd jedynie do dzielnicy Fordon. Linia 403 zapewnia dojazd do pracy i szkół dzieci
z naszego sołectwa bezpośrednio do centrum Bydgoszczy. Likwidacja tej linii znacząco
utrudni komunikację mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej.”
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Wzrosło bezpieczeństwo przy
SP w Osielsku
Dzieci z Osielska będą bardziej bezpieczne w drodze do
szkoły. Na ulicy Tuberozy przy skrzyżowaniu z Centralną
powstało wyniesione przejście dla pieszych. A to nie koniec
inwestycji.

Prawie 2 km nowej drogi
asfaltowej.

Zebra pojawiła się w pobliżu Szkoły Podstawowej im. Polskich
Olimpijczyków. Niedaleko jest też basen. Wielu kierowców zapominało
zachowywać szczególną ostrożność na tym odcinku. Dzięki staraniom
radnego Przemysława Ziętary zapadła decyzja o inwestycji.
Przebudowano skrzyżowanie Tuberozy z Centralną. Pasy namalowano
na wybudowanym progu zwalniającym. Świecące znaki i lampy
poprawiły widoczność w tym miejscu. Modernizacja kosztowała ponad
73 000 zł, w tym 54 000 to dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Cieszymy się, że dzięki współpracy mieszkańców,
radnych i samorządu dzieci bezpiecznie docierają do i ze szkoły a ich
rodzice mogą być bardziej spokojni.
Z tych samych środków powstaje inne zadanie. Rozbudowa ulicy
Topolowej w Osielsku. Obecna nazwa ul. Cholewskiego. Remontowany
jest odcinek od wlotu skrzyżowania al. Mickiewicza z Jana Pawła II.
Wylano prawie 2 km asfaltu. Wybudowano ścieżki dla pieszych i dla
rowerów. Pojawiły się nowe skrzyżowania i zatoki autobusowe. Powstał
kanał technologiczny, czyli podziemna infrastruktura liniowa, która służy
do prowadzenia kabli lub mikrokabli światłowodowych oraz innych
przewodów. A także utworzono kanał telekomunikacyjny. Ulica oddana
będzie pod koniec stycznia. Koszt wyniósł ponad 3 900 000 zł.
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Zatoka autobusowa.

Fotografia Własna

Widok na ul. Tuberozy od
wyjazdu z basenu.

www.osielsko.pl
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Nowy kanał współpracy
z przedsiębiorcami
Urząd Gminy Osielsko wyszedł z ciekawą propozycją do
lokalnych przedsiębiorców. Mowa tu o umowie barterowej,
która polega na wymianie bezgotówkowej.

Nowoczesne domy
zeroenergetyczne
w 3 typach zabudów,
wolnostojącej, bliźniaczej
i szeregowej. Minimalne
koszty eksploatacji, przy
maksymylanym komforcie,
już od 4800 zł/m2.

Barter to wymiana bezgotówkowa, czyli wzajemne wymieniania
towarów lub usług na inne towary i usługi pomiędzy stronami transakcji.
Pierwsza współpraca wywiązała się pomiędzy GALERIĄ OSIELSKO
SOŁTYSIK reprezentowaną przez Panią Ewę Sołtysik oraz Osiedlem
Słonecznym Sp. z o.o. reprezentowanym przez Czesława Sołtysika –
Prezesa Zarządu, a Urzędem Gminy Osielsko. W wyniku tej współpracy
na telebimie przy Galerii Osielsko odtwarzana jest nasza reklama
promująca program Bądź Eko – Wymień Piec. A w naszych materiałach
emitowanych w mediach społecznościowych mogliście zauważyć
reklamę Osiedla Słonecznego. Efekty rocznej pracy zespołu ds. promocji
zaczynają rodzić pierwsze owoce.
A już wkrótce otwarcie nowej Restauracji Kanwa w Galerii Osielsko.
„Restauracja Kanwa to miejsce, gdzie Szef Kuchni Arkadiusz
Ciesiński kreuje dania w oparciu o harmonię między najlepszym
produktami a nowymi trendami kulinarnymi. Filozofią naszej
Restauracji jest zdrowa kuchnia, która nie zawiera sztucznych
składników ani tańszych zamienników.”
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Biuro Sprzedaży Osiedla
Słonecznego
Galeria Osielsko
ul. Szosa Gdańska 49
86-031 Osielsko

Fotografia Własna

Nasza reklama programu
Bądź Eko - Wymień Piec na
telebimie przed Galerią
Osielsko.

www.osielsko.pl
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Połączone dotacje
w naszej gminie
W naszej gminie możecie przystąpić do Programu Czyste
Powietrze oraz skorzystać z Dotacji Gminnej. Możecie
połączyć oba te programy.

Programy, które są dostępne i z których możecie skorzystać
omawialiśmy w naszym cyklu Zapytaj Urzędnika, a dokładniej odcinek 1:
Program Priorytetowy Czyste Powietrze, rozmowa z Martą
Lewandowską oraz odcinek 3: Dotacje Gminne, rozmowa z Marceliną
Słomą. Materiały są dostępne na YouTube Gmina Osielsko. Nasz spot
reklamowy Bądź Eko – Wymień Piec emitujemy również na telebimie
przy Galerii Osielsko, dzięki najnowszej trójstronnej umowie barterowej.
Informujemy was, że od 1 stycznia 2022 roku możecie ponownie składać
wnioski na Dotację Gminną i Program Czyste Powietrze, a my
zachęcamy Was do łączenia dotacji. Możecie to zrobić dzięki
specjalnemu programowi opracowanemu przez urzędników Gminy
Osielsko.
Więcej informacji uzyskacie, dzwoniąc pod numery telefonu widoczne
wyżej. Pytania możecie zadawać wysyłając e-mail na adresy
emisja@osielsko.pl – Dotacja Gminna lub m.lewandowska@osielsko.pl –
Program Czyste Powietrze.
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Na co można uzyskać
dofinansowanie?

„W Dotacji Gminnej można
skorzystać
z dofinansowania na zakup
nowego źródła ciepła oraz
na montaż tego źródła
ciepła. Wymienić stare
źródło ciepła możemy na
piec opalany paliwem
stałym, czyli ekogroszek
bądź pelet, kocioł olejowy,
kocioł gazowy, pompę
ciepła oraz ogrzewanie
elektryczne.”

„W ramach Programu
Czyste Powietrze można
uzyskać dofinansowanie na
audyt energetyczny, na
zakup i montaż nowego
źródła ciepła, na zakup
i montaż materiałów
służących do modernizacji
instalacji centralnego
ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej,
na wentylację
Fotografia Własna
mechaniczną, na zakup
i montaż materiałów
służących do ocieplania
przegród budowlanych, na
zakup i montaż
stolarki okiennej
i drzwiowej.
Można również skorzystać
z dofinansowania na
zakup
i montaż mikroinstalacji
fotowoltaicznej.”

www.osielsko.pl

GMINA OSIELSKO
Stawki i wywóz odpadów
komunalnych

Gdzie szukać
harmonogramu na
www.osielsko.pl?

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 zmienia się stawka
opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Znany jest
również harmonogram wywozu śmieci.

Wchodzimy na stronę
www.osielsko.pl

Fotografia : canva.com

Najnowsze stawki to 33,00 zł miesięcznie. Kwota obowiązuje osoby,
które zbierają i odbierają odpady komunalne w sposób selektywny.
Natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka za
wywóz to 99,00 zł miesięcznie.
Jeżeli na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi jest przydomowy kompostownik, w którym
kompostuje się bioodpady właściciel może skorzystać ze zniżki 6 zł.
Opłata wówczas będzie wynosiła 27 zł miesięcznie.

Najeżdżamy na zakładkę
Środowisko i szukamy
podzakładki Odpady
komunalne.

Fotografia Własna

Harmonogram
Na stronie
www.osielsko.pl w zakładce Środowisko, podzakładka
Odpady komunalne znajdują się harmonogramy z dokładnymi datami
wywozów.
Dodatkowo Referat Ochrony Środowiska i firma Corimp zajmują się
wysyłką informacji dotyczących systemu gospodarowania odpadami. Na
dniach powinniście mieć listy w swoich skrzynkach pocztowych.
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W podzakładce znajdziemy
wszystkie potrzebne
informacje.
www.osielsko.pl
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Karma Wraca – po raz kolejny
pomagaliśmy schronisku
400 kg suchej i mokrej karmy, koce i kołdry, a także
zabawki, jak również podkłady higieniczne dla szczeniaków
i starszych lokatorów schroniska, tak można podsumować
tegoroczną Akcję Karma Wraca.
Materiały Własne

Wójt Gminy
Wojciech Sypniewski jak co
roku był obecny na Akcji
Karma Wraca.

Materiały Własne

Mieszkańcy zaangażowali się całym sercem w akcję i podarowali
lokatorom schroniska potrzebną im pyszną karmę i smakołyki, a także
artykuły do codziennego życia jak podkłady higieniczne, koce czy kołdry.
A do darczyńców jak mawia przysłowie, wróciła tak zwana karma –
pięknie pachnące żywe choinki, które ozdobiły ich domy, wprowadzając
klimatyczną atmosferę świąt. Część mieszkańców swoją wymarzoną
choinkę zakupiła wcześniej, ale i tak licznie przybywali i wsparli akcję
darami. Cieszymy się, z waszego zaangażowania i okazanego serca
naszym czworonożnym przyjaciołom.
„Bardzo się cieszę, że kolejny raz okazało się, że mieszkańcy Naszej Gminy
mają dobre serca. Ja niejednokrotnie byłem w schronisku dla zwierząt,
wiem, co tam się dzieje i właściwie ten worek potrzeb ciągle jest bez
zmian i naprawdę cieszę się, że możemy w jakiś sposób wspomóc tych
biednych naszych małych braci. Natomiast cieszę się, że tylu ludzi
przyszło, bo to jest naprawdę wydarzenie bardzo fajne. Choinek pewnie
na długo nie starczy, ale myślę, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsza
jest chęć pomocy i mogę zadeklarować, że będziemy w dalszym ciągu
wspomagali tego typu przedsięwzięcia. Jestem wdzięczny mieszkańcom
za udział. Dziękuję wszystkim. Wszystkiego dobrego!”
– Wójt Gminy Osielsko Wojciech Sypniewski

PRZEGLĄD MIESIĄCA | 12

Materiały Własne

„Wspaniała inicjatywa.
Kolejny raz w naszej Gminie
pokazujemy, że mamy
serca nie tylko dla naszych
mieszkańców, ale także dla
tych mieszkańców pupili,
którzy są z nami zawsze. To
chyba wynika też z tego, że
mamy tę chrześcijańską
tradycję i w tym żłóbku
obok Jezusa zawsze były
zwierzęta. Kochamy je, bo
to są nasi wierni
przyjaciele.”
– Krzysztof Lewandowski
Zastępca Wójta Gminy
Osielsko

www.osielsko.pl

GMINA OSIELSKO
Dobre rzeczy dzieją się
w gminie
Nakrętki

dla

Julki,

później

dla

Ksawerego,

a

także

świąteczna zbiórka piłkarzy Victoria Niemcz Osielsko.
Przełom listopada i grudnia obfitował w wydarzenia
charytatywne w gminie.
Fotografia : FB Szkoła Podstawowa w Żołedowie

Nakrętki z jednego z Serc
Pomocy przekazane do
Szkoły Podstawowej
w Żołędowie, wszystkie
trafiły do Julki.

Fotografia : canva.com

Klub Victoria Niemcz Osielsko wyszedł z piękną inicjatywą – świąteczną
zbiórką dla trójki rodzeństwa z Żołędowa. Zbierano ubrania i zabawki,
przybory szkolne oraz artykuły spożywcze i chemiczne.
Informowaliśmy w Przeglądzie tygodnia oraz w Przeglądzie Miesiąca, że
gmina włączyła się w pomoc. W listopadzie przekazała nakrętki zabrane
z Serca Pomocy przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków
dla Julki.

Fotografia: FB VNO

Dary, które Klub Victoria
Niemcz Osielsko zebrał dla
potrzebującej rodziny.

Niedawno ogłosiliśmy, że teraz wszystkie nakrętki trafią do Ksawerego,
który walczy z następstwami zamartwicy urodzeniowej. Przypominamy,
że możecie, tak jak Radny Maciej Landowski, mieć „swoje” Serce
Pomocy. Jeżeli jesteś zainteresowany, prosimy o kontakt z działem
promocji gminy. Telefon 52 324 18 84 lub e-mail: promocja@osielsko.pl.
Materiały Własne

Warto dodać, że oprócz pomocy Julce Szkoła Podstawowa w Żołędowie,
której mama Julki jest absolwentką, włączyła się również w akcję Góra
Grosza. Przekazała 78,827 kg polskich groszy Emilce, która potrzebuje
pieniędzy na pilną operację serca.
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Serce Pomocy ufundowane
przez Radnego Macieja
Landowskiego.

www.osielsko.pl

GMINA OSIELSKO
Betlejemskie Światło Pokoju
zapłonęło w urzędzie
Wizyta

pewnych

gości

w

urzędzie

zmusiła

nas

do

Korzystając z okazji
Zastępca Wójta Krzysztof
Lewandowski złożył
świąteczne życzenia.

zatrzymania się i refleksji w przedświątecznym czasie
oczekiwania. Harcerze Zielona Siódemka przekazali
Betlejemskie Światło Pokoju.

Materiały Własne

Materiały Własne

21 grudnia Bydgoski Szczep Siódmych Drużyn Harcerskich i Gromad
Zuchowych Związku Harcerstwa Polskiego „Zielona Siódemka” odwiedził
Urząd Gminy. Powód tej wizyty był szczególny. Harcerze przekazali jak co
roku, Betlejemskie Światło Pokoju. Tegorocznym przesłaniem światełka
jest nadzieja. Nadzieja, która zwłaszcza w tych czasach jest nam bardzo
potrzebna.

„Życzymy błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia,
aby przy wigilijnym
i świątecznym stole nie
zabrakło światła, ciepła,
atmosfery rodzinnej.
Białe myśli niech anioł
z nieba przyniesie, pokryje
tą nadzieję skrzydłem
i kolędę Wam zaśpiewa.”

Idea Betlejemskiego Światła Pokoju trwa od 30 lat. W Betlejem w Grocie
Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień, od którego harcerze
odpalają świeczkę, której płomień niesiony w sztafecie przez skautów
rozpowszechniony jest po całym świecie.
Światło dotarło również do Osielska. Jego płomień będzie roztaczał
nadzieję na mieszkańców gminy.
Relacja z przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju dostępna jest na
kanale YouTube Gmina Osielsko. Kto nie oglądał, zachęcamy!
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Materiały Własne

Wójt natomiast życzył
naszym gościom:
„Życzę Wam żebyście mieli
marzenia i żebyście je
wszystkie zrealizowali.”

www.osielsko.pl

KULTURA
Koncerty świąteczne i inne
atrakcje w gminie
11 grudnia w Świetlicy w Żołędowie odbył się kameralny
koncert kolęd, a 19 grudnia Gminny Ośrodek Kultury
zaprosił na Kolędowanie przy kominku…

Fotografia: FB Świetlica w Maksymilianowie

Spotkanie Mikołajkowe
w Świetlicy w
Maksymilianowie połączone
z grami i zabawami.

Materiały Własne

Koncert w Żołędowie odbył się w kameralnej, ciepłej i domowej
atmosferze przy akompaniamencie pianina. Występ wprowadził
uczestników w świąteczny nastrój i mimo jego kameralności uczestnicy
dobrze się bawili. Zaśpiewała Weronika Kober, a akompaniował jej
Kacper Kasprzak.

Fotografia: FB GOK

Koncert w Świetlicy
w Żołędowie.
Śpiewała Weronika Kober.

W Gminnym Ośrodku Kultury koncertowały dzieci i młodzież ze Studia
Piosenki GOK oraz gościnnie Łukasz Lenart – wokal, Daniel Pradella –
pianino, Dominika Pradella – skrzypce. Koncert poprowadziła Weronika
Kober.
Przy tej świątecznej atmosferze warto również wspomnieć o spotkaniu,
które odbyło się 8 grudnia 2021 roku w Maksymilianowie. Na dzieci
czekał Św. Mikołaj, który przyniósł dzieciakom upominki. Były także gry,
zabawy świąteczne i konkursy. A wszystkie atrakcje w otoczeniu
naszych pięknych iluminacji.
Gmina, a także animatorzy w świetlicach starają się umilać czas
mieszkańcom swoich sołectw, organizując różne wydarzenia, które
przyciągają widzów. Śledźcie oferty świetlic na FB GOK-u, by każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.
PRZEGLĄD MIESIĄCA | 15

Materiały Własne

Kolędowanie przy kominku
w Gminnym Ośrodku
Kultury.

www.osielsko.pl

KULTURA
Życzenia Świąteczne Wójta
i Radnych Gminy Osielsko

W Święta Bożego
Narodzenia pragniemy
Państwu życzyć szczęścia
i miłości.
Spędzenia świąt w gronie
rodziny i najbliższych.
Odpoczynku i spokoju od
spraw codziennych, a także
refleksji.

Materiały Własne

Pomyślności
i samych pogodnych dni.
Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy gminy Osielsko!

Rok 2021 kończymy w otoczeniu czwartej fali pandemii. Serdecznie
dziękujemy pracownikom służby zdrowia, pracownikom oświaty,
wszystkim pracownikom samorządowym. Dziękujemy przedsiębiorcom
za ciężką, trudną pracę na rzecz naszej wspólnoty samorządowej.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy jako Radni razem z Wójtem
dużo zdrowia, życzymy żeby Gwiazda Betlejemska zajrzała do Waszych
domów
i przyniosła Wam na Wasze stoły dużo obfitości, a do Waszych domów
dużo radości i miłości na te Święta Bożego Narodzenia i na cały 2022 rok.
Życzymy Państwu żeby zawsze były przy Was życzliwość, zdrowie,
bliskość, cierpliwość, przyjaźń, optymizm, radość, miłość, szczęście,
empatia,
a nadchodzący Nowy Rok był zdrowy i szczodry.
Jeszcze raz wszystkiego dobrego!

Życzą
Wójt Gminy Osielsko Wojciech Sypniewski
Zastępca Wójta Krzysztof Lewandowski
Przewodniczący Rady Gminy Osielsko Benedykt Leszczyński
oraz Radni Rady Gminy Osielsko
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Życzymy również zdrowia.
W tych trudnych czasach
dbajcie o siebie
i ludzi wokół.
Sukcesów prywatnych
i zawodowych, a także
realizacji planów oraz
spełnienia wszystkich
marzeń.
By nadchodzący
Nowy Rok 2022
okazał się łaskawy i nie
gorszy, a nawet lepszy niż
miniony.

Życzą
Redakcja Przeglądu
Tygodnia
oraz
Redakcja Przeglądu
Miesiąca

www.osielsko.pl

SPORT
YAMABUSHI ponownie
z medalami
4 grudnia 2021 roku w Dąbrówce Tczewskiej odbył się
Międzyklubowy Turniej Karate Sportowego SENSHI.
Nasi karatecy wrócili z imprezy z 15 medalami: 6 złotymi, 4
srebrnymi i 5 brązowymi.

Fotografia: Świetliste.pl

Fotografia: Świetliste.pl

Fotografia: Świetliste.pl

Karatecy z Osielska zdążyli nas przyzwyczaić, że gdziekolwiek nie pojadą,
wracają z naręczem medali. Tak stało się również w Dąbrówce
Tczewskiej. Zawodnicy przywieźli z Międzyklubowego Turnieju Karate
Sportowego SENSHI łącznie aż 15 medali.

Fotografia: Świetliste.pl

Lista laureatów jest imponująca. Otwierają ją Kacper Obara, który zdobył
2 medale złoty i srebrny. Błażej Michałek i Jan Kalinowski przywieźli ze
sobą po złocie i brązie. Wiktor Trybuła wrócił z krążkami w kolorach
srebrnym i brązowym.
Medale zdobyli również Jakub Cender, Agata Grzybek i Hubert Grzybek
– złoto. Fabian Sojka i Jan Maciejewski przywieźli do domu srebrne
medale, a brązowe zwisły na szyjach Igi Daszkiewicz i Wiktora Kortasa.
Ogromne gratulacje dla zawodników i trenera Andrzeja.
A to nie ostatnie słowo, które powiedzieli sportowcy z YAMABUSHI.

http://www.yamabus
hi-karate.pl/
Stowarzyszenie
Sportowe Yamabushi
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SPORT
Mistrzowscy karatecy
z Klubu YAMABUSHI
Warto mieć na uwadze nazwiska Kerner, Sojka, Rosiński
oraz Fierek. Ci młodzi sportowcy wrócili z Mistrzostw Polski
karate jako medaliści.

Fotografia: FB Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI

Fabian Sojka
z trenerem Andrzejem
na Mistrzostwach Polski.

Fotografia: FB Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI
Na fotografii Maria Kerner (druga od lewej).

19 grudnia 2021 roku w łódzkiej Atlas Arenie odbyły się Mistrzostwa
Polski Karate Kadet, Junior, U21 i Senior. Medalowe konto
Stowarzyszenia Sportowego YAMABUSHI powiększyło się o 5 medali.

Fotografia: FB Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI

Kacper Rosiński
z trenerem Andrzejem
na Mistrzostwach Polski.

Mistrzynią Polski kobiet w kumite U21 (-50 kg) oraz Wicemistrzynią
Polski seniorek w kumite (-50 kg) została Maria Kerner.
Wicemistrzem Polski juniorów młodszych (-70 kg) został Fabian Sojka.
Brązowymi medalistami Mistrzostw Polski zostali Jan Fierek w kategorii
kumite juniorów młodszych (- 63 kg) oraz Kacper Rosiński w kategorii
kumite młodzieżowców U21 (- 84 kg). Warto zaznaczyć, że Kacper
znalazł się tuż za podium w kumite indywidualnym seniorów (-84 kg).
Jest to dobry prognostyk na następne zawody.
Naszym medalistom i trenerowi Andrzejowi gratulujemy i życzymy
kolejnych osiągnięć!
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Fotografia: FB Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI

Jan Fierek
z trenerem Andrzejem
na Mistrzostwach Polski.

www.osielsko.pl

SPORT
Mustang Żołędowo poznał
rywali w CS Superlidze
Mustang Żołędowo poznał drużyny, z którymi będzie
rywalizował w przyszłorocznym sezonie CS Superligi.
Przypominamy, że nasi speedrowerzyści w tym sezonie
wywalczyli do niej awans.

Fotografia: FB ULKS Mustang Żołędowol

Kapitan Jakub Kuś
specjalnie dla Przeglądu
Miesiąca:
„Patrząc na ruchy transferowe
klubów z CS Superligi,
najtrudniejszym przeciwnikiem
dla nas będzie KS Orzeł
Gniezno. Ale jak wiemy
najwięcej emocji budzą mecze
derbowe a będzie ich 4 (dwa
u nas i dwa na wyjeździe)
z drużynami TSŻ Toruń

CS Superliga to najwyższa klasa rozgrywkowa w speedrowerze. Polska
Federacja Klubów Speedrowerowych ogłosiła uzupełnienie składu ligi.
W przyszłym sezonie, rozpoczynającym się w 2022 roku rywalami
Mustanga Żołędowo będą KS Aseko Orzeł Gniezno, MS Śląsk
Świętochłowice, TSŻ Schoenberger Toruń, Drwęca Kaszczorek, który
zajął miejsce zespołu Lwy Częstochowa – klub w sezonie 2022 nie zgłosił
chęci udziału w rozgrywkach ligowych i Hydro-Bud Szarża Wrocław.
Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie rozgrywek, a za naszych
speedrowerzystów trzymamy kciuki. Pierwsze spotkanie już 10 kwietnia
2022. Mustang Żołędowo na swoim torze podejmie MS Śląsk
Świętochłowice.

i Drwęcą Kaszczorek i to mogą
okazać się najtrudniejsze
mecze w nadchodzącym
sezonie.
Uważam, że zbudujemy mocny
skład na ten sezon i jesteśmy
w stanie powalczyć o
najwyższe miejsce w tabeli.
Mogę śmiało stwierdzić, że do
fazy Play Off wejdziemy na
pewno.
Możemy spodziewać się na
pewno jednego transferu, który
zszokuje całe środowisko
Speedrowera. No i oczywiście

ULKS Mustang Żołędowo

@ulks_mustang
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będziemy walczyć o złoto
w każdych zawodach i o medal
w CS Superlidze.”
– Jakub Kuś

www.osielsko.pl

SPORT
Sukcesy Piranii Osielsko
w grudniu
Systematyczność,

ale

i

ciężka

praca,

tak

można

podsumować zawodników KS Piranie Osielsko. Z zawodów
na zawody robią postępy, a końcówka roku w ich
wykonaniu była udana.
Fotografia: FB Piranie Osielsko

Zawodnicy Piranie Osielsko
na podium.

Fotografia: FB Piranie Osielsko

Piranie odpływają z Warszawy z medalami
W zakończonych Otwartych Zimowych Mistrzostwach Warszawy, które
odbyły się 3-4 grudnia 2021 roku zawodnicy Piranii przywieźli ze sobą
niezłą zdobycz medalową. Mowa tu o Michale Smal i Hubercie HałasAgatowskim. Ich występ można podsumować 6 medalami, 2 złotymi,
srebrnym i aż 3 brązowymi.

Mikołajkowe zakończenie roku

Fotografia: FB Piranie Osielsko

Systematyczność jest
bardzo ważna, to dzięki niej
możemy tak często oglądać
naszych pływaków na
podium.

Z Mikołajkowych Zawodach Pływackich Piranie wracają z kolejnymi
medalami. Krążki zawisły na szyjach pięciu zawodnikach. Złoto
przywieźli do Osielska Michał Smal, który jest szczęśliwym posiadaczem
aż dwóch, Nina Andryszak, która zdobyła także brązowy medal,
Wojciech Hałas-Agatowski i Hubert Hałas-Agatowski, który do swojej
kolekcji może dodać również srebrny medal oraz Kacper Antończyk
brązowy medalista. Końcówka roku pokazała zwieńczenie formy, jaką
prezentowali pływacy.
Gratulujemy zawodnikom świetnych wyników i liczymy, że rok 2022
będzie jeszcze lepszy! Trzymamy kciuki.
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Fotografia: FB Piranie Osielsko
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GMINA OSIELSKO
Bezpieczeństwo
w Sylwestra
Nowy Rok witamy hucznie, puszczając w niebo setki
fajerwerków. W Sylwestra widok nieba jest imponujący.
Jednak aby każdy mógł cieszyć wzrok, musimy zachować
szczególną uwagę podczas odpalania sztucznych ogni.
Fotografia: canva.com

Prawo zakazuje używania
wyrobów pirotechnicznych
w miejscach publicznych, za
wyjątkiem 31 grudnia oraz
1 stycznia. Przedwczesne
próby pirotechniczne
i odpalanie resztek są
niedozwolone prawem.

Fotografia: canva.com

Materiały pirotechniczne dają widowiskowy efekt końcowy, ale należy
pamiętać, że są one niebezpieczne. Niewłaściwe używanie może
spowodować wypadek. By tego uniknąć przedstawiamy najważniejsze
zasady bezpiecznego odpalania fajerwerków.
1.
2.
3.
4.

Kupuj je w dobrych, sprawdzonych źródłach.
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Nie odpalaj ich w rękach, wypuszczaj na otwartej przestrzeni.
Nie korzystaj z fajerwerków w mieszkaniu, na balkonach i w pobliży
drzew.
5. Po zapaleniu odsuń się na wskazaną odległość.
6. Rakietek nie wbijaj w ziemie, najlepiej włóż je do pustej szklanej
butelki.
7. Unikaj miejsc łatwopalnych, stwarza to niebezpieczeństwo pożaru.
8. Nie używaj ich, jeżeli jesteś pod wpływem alkoholu.

Fotografia: canva.com

Życzymy Wam wspaniałej
i szampańskiej imprezy
sylwestrowej.
Wszystkiego najlepszego
w 2022 roku!

Po wystrzeleniu wszystkich sztucznych ogni posprzątaj po sobie.
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Gmina Osielsko

@gmina_osielsko

Gmina Osielsko

Gmina Osielsko

www.bip.osielsko.pl
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Tu nas znajdziecie

