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Gł. Specjalista ds. Promocji Gminy
„Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie,
łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa.” – Mary Lou Cook
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GMINA OSIELSKO
Dotacja dla Gminy
z Funduszu Polski Ład
Gmina Osielsko otrzymała kwotę 9 785 000 zł z Rządowego
Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych.
Pieniądze zostaną przeznaczone na zadanie „Budowa ulicy Polnej
w Żołędowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”.

Rządowy Fundusz Polski
Ład: Program Inwestycji
Strategicznych
Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku.
Nasza gmina otrzymała kwotę 9 785 000 zł na realizację "Budowy ulicy
Polnej w Żołędowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej".
W ramach zadania powstanie: kolektor tłoczny o długości 2 km,
kanalizacja grawitacyjna o długości 1,2 km, wodociąg o długości 2 km
i jedna przepompownia ścieków oraz jezdnia, ciąg pieszo-rowerowy
i nowe oświetlenie na odcinku 1,5 km. Budowa planowana jest w latach
2022- 2023.
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Program Inwestycji
Strategicznych to
bezzwrotne dofinansowania
inwestycji publicznych
realizowanych przez gminy,
powiaty, miasta
i województwa w całej
Polsce. To Program, który jest
zbudowany wokół głównych
założeń Polskiego Ładu.
Program obejmuje 35
obszarów gospodarki.

www.osielsko.pl
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Milion złotych
dla Gminy

Wójt Gminy Osielsko
Wojciech Sypniewski o
wyróżnieniu i nagrodzie

10 listopada Gmina Osielsko została laureatem w konkursie
„Najbardziej Odporna Gmina”. Jesteśmy najlepiej zaszczepioną
gminą w regionie.

Celem Konkursu było utrwalenie i promocja samorządowych działań
profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw
COVID-19. W regionie Gmina Osielsko uplasowała się na pierwszym
miejscu, a w zestawieniu całego województwa kujawsko-pomorskiego
gmina zajęła drugie miejsce. Wyprzedziła nas tylko gmina Radziejów.
W Konkursie „Najbardziej Odporna Gmina” zdobyliśmy nagrodę
w wysokości 1 000 000 zł.
Z pewnością poinformujemy Was, na co zostały one przeznaczone. Akcję
szczepień możemy podsumować w liczbach: 60% mieszkańców
zaszczepiło się, czyli dokładnie 9 222 osoby.
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Proszę Państwa mogę
powiedzieć tylko tyle: jestem
bardzo szczęśliwy, że tak się
stało, aczkolwiek do pełnego
zadowolenia jeszcze trochę
procent brakuje. Wydaje mi
się, że ten pierwszy etap
szczepień to wyszedł bardzo
dobrze. Mam nadzieję, że
również trzecie szczepienia
będą, okażą się, że wszyscy
mieszkańcy również się
zaszczepią, ci którzy są do
tego uprawnieni, a ich jest
bardzo dużo. Co prawda
mnie rankingi takie cieszą,
aczkolwiek myślę, że główna
zasługa to jest tylko
i wyłącznie w świadomości
mieszkańców Gminy
Osielsko o konieczności
zapobieganiu COVID-owi.
Myślę, że będzie tak dalej.
Natomiast to, że dostaliśmy
1 000 000 zł, no to jest
dodatek do tego szczęścia,
które mam.

www.osielsko.pl
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„Gmina dobra do życia” poznaliśmy wyniki
Gmina Osielsko zajęła 36 miejsce w ogólnopolskim rankingu
„Gmina dobra do życia”. Ranking przygotował Serwis Samorządowy
PAP, a jego opracowaniem zajął się prof. Przemysław Śleszyński.
Należy podkreślić, że w rankingu ujętych było 2 477 gmin.
Fot. Serwis Samorządowy PAP

Fot. Serwis Samorządowy PAP

Autor rankingu, Profesor
Przemysław Śleszyński:
Ranking tworzy zbiór
48 cząstkowych
wskaźników, mających za
zadanie w sposób
kompleksowy, możliwie
najszerszy dostarczyć
informacji o różnych
aspektach jakości życia dla
przeciętnej polskiej rodziny,
czyli pracujących zawodowo
rodziców z dziećmi,

W skład 2 477 gmin wchodziły wszystkie gminy – miejskie, wiejskie
i miejsko-wiejskie. Gmina Osielsko znalazła się w pierwszej 40. Ponadto
nasza Gmina okazała się najwyżej sklasyfikowaną z całego województwa
kujawsko-pomorskiego. Twórcą rankingu jest profesor Przemysław
Śleszyński z Polskiej Akademii Nauk
To kolejne wyróżnienie, pokazujące że Gmina Osielsko to dobre miejsce,
by tu się osiedlić i żyć. Przypominamy, że w październiku zostaliśmy
wyróżnieni w innym rankingu – „Tu warto zamieszkać”. Ten ranking
pokazywał najatrakcyjniejsze miejsca do zamieszkania. Zajęliśmy tam
10 miejsce i ponownie to właśnie nasza gmina była tą najlepszą
w województwie kujawsko-pomorskim.

mających też babcie
i dziadków. Na tę jakość
życia składa się wiele
elementów, często
subiektywnych. Na świecie
jest bardzo wiele podejść
metodologicznych, w tym
setki, a może nawet tysiące
różnych wskaźników
dotyczących bardzo różnych
aspektów tego zagadnienia
i pokrewnych – to jest
poziomu i warunków życia –
od kondycji zdrowotnej
i stanu społecznoekonomicznego do
warunków zamieszkania
i środowiska.
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źródło: www.samorzad.pap.pl

www.osielsko.pl
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Wybory uzupełniające
w Maksymilianowie

Poznajcie kandydatów do
Rady Gminy Osielsko
Justyna Kruk:

W niedzielę, 5 grudnia w naszej gminie odbędą się wybory
uzupełniające do Rady Gminy Osielsko. Kandydaci byli wybierani
z sołectwa Maksymilianowo. Zostali nimi Justyna Kruk i Daniel
Kossakowski.

Ma 40 lat, mężatka i mama trzech
córek. Ma wykształcenie w zakresie
ekonomii, bankowości
i administracji. Obecnie pracuje
jako specjalistka do spraw analiz
w jednym z dużych bydgoskich
szpitali. W Maksymilianowie mieszka
od 17 lat. Współpracuje ze Szkołą
Podstawową w Maksymilianowie,
gdzie działa w Radzie Rodziców.
Wspiera działalność harcerską.
Od trzech lat działa w
Stowarzyszeniu Sąsiedzi

Daniel Kossakowski:

Naszym kandydatom zadaliśmy pytania, tak jak w przypadku ostatnich
wyborów uzupełniających - bardzo ta forma przypadła Wam do gustu.
Po standardowym pytaniu o opisanie swojej osoby przyszła pora na nieco
trudniejsze. Kandydaci musieli odnieść się do dwóch kluczowych spraw,
które są priorytetowymi w naszej gminie, mianowicie oczyszczalnia
ścieków i aglomeracja wielorodzinna.
To jak nasi kandydaci poradzili sobie z pytaniami możecie zobaczyć na
naszym kanale YouTube.
Wyniki poznacie już 6 grudnia 2021 roku, my również powiemy o nich
w poniedziałkowym numerze Przeglądu Tygodnia.
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Ma 38 lat, żonaty, ma dwóch synów.
Ukończył studia magisterskie na
kierunku matematyka. Zawodowo
od 10 lat pracuje jako animator
kultury w GOK-u w Osielsku, gdzie
prowadzi Świetlicę
w Maksymilianowie - wcześniej
w Bożenkowie. Przyciągnięty
atrakcyjnością miejscowości
i kontaktami postanowił
przeprowadzić się z całą rodziną
do Maksymilianowa. Od 2019 roku
pełni funkcję Sołtysa sołectwa
Maksymilianowo.

www.osielsko.pl
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Powracamy z cyklem
Zapytaj Urzędnika
W tym miesiącu reaktywowaliśmy nasz cykl Zapytaj Urzędnika.
Naszym gościem była Marcelina Słoma.
Podinspektor ds. gospodarki niskoemisyjnej z Referatu Ochrony
Środowiska, opowiedziała o dotacji gminnych na wymianę źródła
ciepła.
Fot. Serwis Samorządowy PAP

Na co można uzyskać
dofinansowanie w tej
dotacji?
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,

Z wywiadu dowiedzieliście się, że od 22 listopada jest możliwość
ubiegania się o dotacje w gminie Osielsko na wymianę starego źródła
ciepła opalanego paliwem stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła.
Szczegółowe informacje co należy zrobić są w naszej rozmowie. Kto
jeszcze nie miał okazji jej oglądać - zapraszamy na naszego YouTube'a na
Cykl: Zapytaj Urzędnika, odcinek 3; Dotacja Gminna.

kocioł gazowy, pompę
ciepła oraz ogrzewanie
elektryczne.
Kwota dofinansowania
w dotacji gminnej wynosi
8 000 brutto. Jest to kwota
refundacji, czyli mieszkaniec

Możecie się też bezpośrednio skontaktować z Panią Marceliną Słoma
w celu dopytania i rozwiania wszelkich wątpliwości.
Kontakt pod numerem
emisja@osielsko.pl.

telefonu

52

324

18

68

lub

e-mailem

wpierw pokrywa całą kwotę
zadania, następnie ma tą
kwotę zwróconą. Wiadomo,
że koszty kwalifikowane nie
mogą przekraczać 100%
tego, co dany mieszkaniec
wydał jeżeli będzie on łączył
naszą dotację gminną
z innymi dotacjami.
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Świętowanie rocznicy
Odzyskania Niepodległości

Akcja "Niepodległa do
Hymnu" w Żołędowie

Pieśni patriotyczne, wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego
w Akcji „Niepodległa do Hymnu” i coroczne zapalenie znicza
z uczestnikami Rajdu Niepodległości. Tak gmina obchodziła
rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Akcja "Niepodległa do
Hymnu" w Maksymilianowie

Świętowanie Odzyskania Niepodległości nasi mieszkańcy zaczęli od
spotkania w Świetlicy w Niemczu, gdzie w piątek 5 listopada
w kameralnym gronie spotkali się i wysłuchali utworów patriotycznych
krzepiących ducha.
Kolejnym punktem obchodów było włączenie się do akcji „Niepodległa do
Hymnu”. W naszej gminie były dwa punkty, w których mieszkańcy –
11 listopada, równo w południe – mogli wspólnie odśpiewać Mazurka
Dąbrowskiego – jeden w Żołędowie, który zorganizował Mustang
Żołędowo, a drugi w Świetlicy w Maksymilianowie, gdzie po uroczystym
odśpiewaniu hymnu Koło Gospodyń Wiejskich zaprosiło na słodki
poczęstunek, a po nim odbył się mini koncert pieśni patriotycznych
wykonanych przez dzieci i młodzież.
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Koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu
dzieci w Maksymilianowie

www.osielsko.pl
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Po południu natomiast mieszkańcy wraz w władzami gminy mogli
wspólnie złożyć znicz i oddać cześć poległym w miejscach pamięci
w Osielsku i w Żołędowie. Jak co roku w upamiętnieniu tego wydarzenia
towarzyszyli nam rowerzyści z Rowerowej Brzozy.

W Osielsku przy Mogile Powstańca Władysława Kierońskiego przy kościele
znicze złożyli Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski i Wójt Gminy
Osielsko Wojciech Sypniewski.
W Żołędowie przy Mogile
Żołnierza Wojska Polskiego
Szczepana Basińskiego
poległego w 1939 roku na
cmentarzu przy zabytkowym
drewnianym kościele. znicze
złożyła delegacja w osobach:
Wiceprzewodniczącej Rady
Gminy Osielsko Beaty
Polasik, Radnej Rady Gminy
Osielsko Krystyny
Lachowskiej i Sołtys
Żołędowa Violetty
Frelichowskiej.
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Pierwsze „Serce Pomocy”
opróżnione
Pojemniki w kształcie serc powoli zapełniają naszą gminę.
Opróżniliśmy niedawno pierwsze „Serce Pomocy”, a zebrane
nakrętki zostały przekazane małej Julce.

Strażacy opróżniający "Serce
Pomocy" - te nakrętki
zostaną przekazane Julce.

Wciąż poszukujemy
darczyńców by „Serca
Pomocy” zapełniły naszą
gminę. Każdy, kto zdecyduje
się na ten szlachetny gest na
swoim sercu otrzyma
tabliczkę z informacją
o darczyńcy. Koszt jednego
serca to około 3 500 zł.
Sześcioletnia Julka z Nowej Wsi Wielkiej urodziła się bez lewego
przedramienia. Mimo swojej niepełnosprawności jest dziewczynką
uśmiechniętą. Zebrane nakrętki z naszego „Serca Pomocy” przy Szkole
Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku pomogą
w uzbieraniu kwoty na potrzebną protezę. Jej koszt to 80 000 zł.
Pojemnik przed szkołą ufundował Radny Gminy Osielsko Maciej
Landowski.
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Spotkanie
w ramach LPRG

Wójt Gminy Osielsko
Wojciech Sypniewski
podczas spotkania:

We wtorek, 16 listopada odbyło się spotkanie, na którym
konsultowano Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego dla Gminy
Osielsko. Program ten został przygotowany w ramach projektu
REGIOGMINA, realizowanym wspólnie z Urzędem Marszałkowskim,
Szkołą Główną Handlową i UMK w Toruniu.

LOKALNY
PROGRAM
ROZWOJU
GOSPODARCZEGO

Program trwa od 10 miesięcy, Jego rezultatem jest dokument Lokalny
Program Rozwoju Gospodarczego dla Gminy wiejskiej Osielsko na lata
2021-2030+, który znajdziecie w naszym BIP-ie. Autorzy proszą
przedsiębiorców Gminy Osielsko o zapoznanie się z nim i zaproponowanie
ewentualnych poprawek.
W kwestii tworzenia Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Gminie Osielsko
możecie się kontaktować z Jerzym Mielczarskim, telefon: 518 563 660,
bądź e-mail: jerzy.mielczarski@osielsko.pl.
Na spotkaniu obecny był wójt Gminy Osielsko Wojciech Sypniewski.
Oprócz niego uczestniczyli, m.in: dr Hieronim Jędrzejewski z SGH
i Tomasz Cieszyński ze Stowarzyszenia Europa Pomorza i Kujaw.
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[...] cieszę się, że panowie
znaleźliście czas, i panie
przepraszam, żeby tu
z nami być i mam nadzieję,
że to spotkanie będzie
owocne dla nas wszystkich
i dlatego mówię dla nas
wszystkich, ponieważ my
jako Gmina Osielsko, tutaj
no jest pełnomocnik pan
Mielczarski, zależy nam na
tym, żeby tego rodzaju
programy znalazły efekt
w postaci pomocy dla
Państwa jako tych
przedsiębiorców, którzy no
nie czarujmy się, proszę
państwa – przedsiębiorczość
w Polsce jest bardzo ważna,
ona jest niekiedy pomijana,
ale proszę zwrócić uwagę
na to, że jak wygląda
dochód narodowy, jak
wyglądają inwestycje
prowadzone i przez
samorządy i przez właśnie
przedsiębiorstwa prywatne.

www.osielsko.pl
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Prace remontowe
Zmieniamy się dla Was
W minionym miesiącu prowadziliśmy kilka prac remontowych.
Wszystko dlatego, by żyło Wam się bezpieczniej i wygodniej.
Za wszystkie niedogodności bardzo przepraszamy.

Prace na ulicy Kopernika
przeprowadzała firma
Transpol Lider.
Zamknięty został wlot ul. Tuberozy w Centralną w Osielsku. Utrudnienia
w ruchu były związane z budową wyniesionego przejścia dla pieszych
wraz z budową dedykowanego oświetlenia i montażem znaków
aktywnych. Przejście zostało oddane 27 listopada, a efekty remontu
możecie podziwiać na pierwszej fotografii.
W dniach 16-18.11.2021 r. układana była masa mineralno-bitumiczna na
całej szerokości ulicy Kopernika, na odcinku pomiędzy ulicami Kolumba
a Olimpijczyków.
Gmina usunęła 115,13 tony azbestu. Gmina Osielsko na to przedsięwzięcie
uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
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Dokładna nazwa prac
związanych z usunięciem
azbestu to
„Unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest
z terenu Gminy Osielsko”.
Całkowita wartość zadania
w 2021 r. wyniosła 53 121,96 zł
z czego 19 500,00 zł
pochodzi z WFOŚiGW
w Toruniu, a 31 873,18 zł ze
środków budżetu Gminy
Osielsko.

www.osielsko.pl
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Zabytkowe cmentarze
ewangelickie upamiętnione
Grupa uczniów ze Szkolnego Stowarzyszenia Wolontariatu ze
Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie wraz z nauczycielami
uporządkowała przestrzeń wokół i na cmentarzu, a Gmina Osielsko
dołączyła się do tej inicjatywy.

Uczniowie ze Szkolnego
Stowarzyszenia Wolontariatu
ze Szkoły Podstawowej
w Maksymilianowie podczas
sprzątania terenu
zabytkowego cmentarza.

Jakiś czas temu poruszaliśmy sprawę zaniedbanych zabytkowych
cmentarzy ewangelickich. Oprócz działań Szkolnego Stowarzyszenia
Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie, Gmina Osielsko
także zadziałała w tym kierunku i na sześciu zabytkowych cmentarzach
wpisanych do Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków postawiła
pamiątkowe tablice.
Cmentarze znajdują się w lokalizacjach: Bożenkowo ul. Deszczowa,
Maksymilianowo ul. Kościelna, Żołędowo ul. Bydgoska, Niemcz
ul. Bydgoska, Osielsko ul. Magnoliowa, Czarnówczyn ul. Leśna.
Tablice zostały sfinansowane w całości z budżetu gminy Osielsko, a tablica
w Maksymilianowie w ramach funduszu sołectwa.
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Ogrodzenie wokół nekropoli
zostało ufundowane
z Funduszu Sołeckiego.
Niedługo kolejne inwestycje.

www.osielsko.pl
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Dzień Pracownika Socjalnego
Życzenia Zastępcy Wójta
21 listopada obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego.
W poniedziałek, 22 listopada Zastępca Wójta Krzysztof
Lewandowski wspólnie z Panią Kierownik GOPS-u Jadwigą
Drzycimską uhonorowali pracowników nagrodami i awansami
zawodowymi. Dołączamy się do życzeń i serdecznie gratulujemy.
Życzenia Zastępcy Wójta
Krzysztofa Lewandowskiego

Prochownikom złożyła również obecna razem z wójtem Dyrektor GOPS-u
Jadwiga Drzycimska.
Chciałabym w imieniu, to znaczy przy okazji tak, tutaj spotkania
z Panem Wójtem podziękować wszystkim pracownikom socjalnym.
Wszystkim i nie tylko, również działu księgowości za ciężką pracę przez
ten rok. Szczególnie w okresie tej pandemii, kiedy rzeczywiście mieliśmy
tutaj, no można powiedzieć, że troszeczkę więcej i obowiązków i zadań,
ale dzięki sprawnej organizacji i pomocy ze strony tak Urzędu Gminy
i Pana Wójta udało nam się to wszystko pogodzić i daliśmy po prostu
radę i mam nadzieję i to dzięki wytężonej pracy Państwu bardzo
serdecznie dziękuję. Cieszę się, bo również nasza praca została
zauważona wśród Radnych. Wiem, że podczas Sesji Rady Gminy również
Radni zauważyli naszą ciężką pracę i tutaj było podsumowanie,
że rzeczywiście poradziliśmy sobie, więc to bardzo, bardzo cieszy,
bo z pewnością ja sama absolutnie nic bym sobie tutaj w żaden sposób
nie poradziła bez Państwa pomocy i bez Państwa zaangażowania
i chęci.
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Oddajecie serce na co dzień,
nie jest to łatwe. Czasami
też mało przyjemne, ale tak
naprawdę niesie to z sobą
to przesłanie, które jest tutaj
w zachodniej Europie takie
związane z religią i nie tylko.
Ale oddać serce
potrzebującym to sprawa
bardzo, bardzo wielka.
W związku z tym, że macie
takie piękne święto,
chciałbym w imieniu
własnym, jak i Pana Wójta,
Pana Przewodniczącego,
wszystkich Radnych, a także
mieszkańców życzyć
Państwu wszystkiego
dobrego. Zarówno w pracy
tej socjalnej na rzecz
naszych mieszkańców
i wszystkich potrzebujących,
ale chciałbym Wam życzyć
zdrowia, szczęścia,
pomyślności w życiu
Państwa osobistym.

www.osielsko.pl

KULTURA
Dziesięciolecie Świetlicy
w Maksymilianowie
21 listopada 2021 roku w Świetlicy w Maksymilianowie odbył się
jublieuszowy koncert z okazji 10-lecia jej działalności.
Obecni na widowni byli m.in. Wójt Gminy Osielsko Wojciech
Sypniewski oraz Dyrektor GOK-u Marek Manuszewski.

Koncert to finalne wydarzenie akcji 10 na 10, czyli 10 wydarzeń
kulturalnych na 10-lecie działalności Świetlicy.
Gratulujemy Panu Danielowi Kossakowskiemu pięknego jubileuszu.
Dziękujemy za profesjonalną prace i wzorowe rozwijanie działalności
Świetlicy.
Dołączamy się do życzeń mieszkańców sołectwa Maksymilianowo.
Życzymy Panu Danielowi jeszcze wielu takich 10-leci!
Koncert, który ze względu na pandemię mogli na żywo obejrzeć nieliczni,
dostępny będzie na kanale YouTube GOK-U. Poinformujemy Was jak tylko
pojawi się.
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Fragment rozmowy Pana
Kossakowskiego z Panem
Wójtem:
[...] zawsze powtarzam,
że przynajmniej ja jako
mieszkaniec oczekuję,
że w tych świetlicach będzie
tętniło życie, przede
wszystkim w oparciu o te
sławy na miejscu. I to się
zresztą dzieje, oczywiście
jest mi bardzo przyjemnie,
jak przyjeżdżają gwiazdy
z zewnątrz, jestem wtedy
podwójnie szczęśliwy.

www.osielsko.pl

KULTURA
Warsztaty dla naszych
mieszkańcow
Aktywizujemy

naszych

mieszkańców!

Cykle

Zapowiadaliśmy dla Was co
tydzień warsztaty:

warsztatów

Artystyczno-Rozwojowych „Życie jest w Nas” i „Wolność jest w Nas”
pozwoliły Wam rozwinąć się artystycznie , a także popracować nad
sobą razem z psychologiem.

Na przełomie października i listopada rozpoczęły się Warsztaty
Artystyczno-Rozwojowe „Życie jest w Nas”. Nasi seniorze uczestniczyli
w dwóch formach zajęć: artystycznych, gdzie między innymi uczyli się
o aromaterapii, czy wykonywali ręczne świąteczne ozdoby i w zajęciach
rozwojowych, na których słuchali o takich tematach jak poczucie
ważności, czy o uważność.
Dla dorosłych przewidziane zostały warsztaty „Wolność jest w Nas”. Oprócz
spotkań z psychologiem na tematy takie jak: emocje czy relacje,
uczestnicy mieli okazję nauczyć się tańca afrykańskiego.
Organizatorami wydarzeń były GOPS i GOK w Osielsku.
Wszystkim uczestnikom warsztatów „Życie jest w Nas” i „Wolność jest
w Nas” dziękujemy za udział!
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Co tydzień w Przeglądzie
Tygodnia zapowiadaliśmy
o nadchodzących
wydarzeniach, by
z warsztatami dotrzeć do jak
największej grupy
odbiorców.
Mamy nadzieję, że dzięki
naszym działaniom
zachęciliśmy Was do
zajrzenia do Świetlicy
Wiejskiej w Żołędowie.

www.osielsko.pl

SPORT
Osielsko gościło młodych,
znakomitych zapaśników
13 listopada gościliśmy ponad 200 zawodników z całej Polski oraz
ekipy zagraniczne z Uzbekistanu, Ukrainy, Niemiec i Wielkiej
Brytanii w ramach VI Turnieju Dzieci i Młodzików w zapasach
w stylu wolnym i w zapasach kobiet.

Turniej otworzył Zastępca Wójta Krzysztof Lewandowski, dla którego
wszyscy zawodnicy byli zwycięzcami. Reprezentanci Klubu Victoria
Osielsko zdobyli dwa medale: Ksenia Stemska srebro i Franciszek Kotowski
brąz. Uczestnikom gratulujemy dobrych rezultatów. Atmosfera
przebiegała w duchu sportowym. Cieszymy się, że mogliśmy gościć tak
wielu znakomitych zapaśników i zapaśniczki.

W poniedziałek gośćmi
wójta Wojciecha
Sypniewskiego i zastępcy
wójta Krzysztofa
Lewandowskiego byli
brązowi medaliści
klasyfikacji drużynowej
reprezentacja Uzbekistanu.
Zawodnicy otrzymali
pamiątkowe prezenty, by jak
powiedział Pan Wójt:
Żebyście zapamiętali, że
byliście w Gminie Osielsko.
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SPORT
Mustang Żołędowo
wyróżniony
W sobotę 13 listopada w Gnieźnie odbyła się gala, która kończyła
sezon speedrowerowy. Nasz klub reprezentowało czterech
zawodników, od lewej: Jakub Kuś, Zuzanna Klett, Patrycja Klett,
i Radosław Morawiak.
Zuzanna Klett wybrana
najlepszą zawodniczką na
Gali Speedrowerowej
wieńczącej sezon 2021.

Robert Bedra był laureatem
nagrody Comeback Sezonu
na Gali Speedrowerowej
wieńczącej sezon 2021.

Mustang Żołędowo został laureatem w trzech kategoriach: Najlepszy Tor,
Najlepsza Zawodniczka – Zuzanna Klett oraz Comeback Sezonu – Robert
Bedra.
Serdecznie gratulujemy Zuzannie i Robertowi, a także wszystkim, którzy
wkładają wysiłek i zaangażowanie, by klub osiągał sukcesy – są tego efekty!
Tor w Żołędowie najlepszy
na Gali Speedrowerowej
wieńczącej sezon 2021.
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SPORT
Victoria Niemcz Osielsko
kończy rundę jesienną
Zakończyła się jesienna kolejka w piłce nożnej. Mimo miłej
wiadomości jaką jest awans Młodzika Starszego do II ligi
wojewódzkiej, nie jest dobrze. Seniorzy zajmują końcowe tabele
w swoich ligach.
Tak z awansu cieszył się
Młodzik Starszy.

Krótka chwila celebracji
awansu do wyższej ligi
- zasłużona pizza.

Nasze dziewczyny kończą zmagania na 10 pozycji. A klasa zajmuje
ostatnie 15 miejsce, a B klasa jest 11 w tabeli. Nie wygląda to dobrze, jednak
wierzymy, że wiosna będzie nasza, a sztab trenerski i drużyny przerwę
wykorzystają na analizę i wyciągnięcie wniosków.
Pozostaje nam czekać do wiosny i trzymać kciuki w rundzie rewanżowej.
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Gratulacje dla Młodzików
Starszych za walkę
i zaangażowanie.

www.osielsko.pl

SPORT
Worek medali Klubu
YAMABUSHI
Weekend 20-21 listopada dla Klubu YAMABUSHI był bardzo owocny.
Z trzech imprez, które odbyły się w tym czasie zawodnicy
przywieźli worek medali. Łącznie było ich aż 45!

Karate WKF Solno Cup.

W sobotę, 20 listopada reprezentanci Klubu YAMABUSHI wzięli udział
w kolejnej edycji zawodów Karate WKF – SOLNO CUP, które odbywały się
w Inowrocławiu. Zawodnicy – w większości młodzi adepci Karate,
posiadacze białych pasów zdobyli 14 medali – 8 złotych, 4 srebrne
i 2 brązowe.

VII edycja Grand Prix
International Karate WKF.

Tego samego dnia starsi zawodnicy Klubu YAMABUSHI rywalizowali
w VII edycji zawodów Karate – Grand Prix International Karate WKF.
Startowało 350 zawodników, a klubowi YAMABUSHI udało się zdobyć
7 medali.
W niedzielę, 21 listopada najmłodsi zawodnicy Klubu YAMABUSHI wzięli
udział w Mistrzostwach Ziemi Dobrzyńskiej w Karate WKF o Puchar Wójta
Gminy Obrowo. Zdobyli łącznie aż 24 medale – 8 złotych, 10 srebrnych
i 6 brązowych, zajmując tym samym pierwsze miejsce w klasyfikacji
generalnej i zdobyli Puchar Wójta Gminy Obrowo.
Naszym medalistom, a także trenerom serdecznie gratulujemy!
Oby więcej takich miłych wiadomości w poniedziałek.
Obszerną listę medalistów znajdziecie na Facebooku Stowarzyszenia
Sportowego YAMABUSHI.
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Mistrzostwa Ziemi
Dobrzyńskiej w Karate WKF.
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SPORT
Piranie i Victoria Osielsko
przywożą medale
Zawodnicy KS Piranie Osielsko ponownie dostarczają dużo dumy.
Hubert Hałas-Agatowski na meetingu w Ciechanowie wywalczył
trzy medale, a Kacper Antończyk dwa medale. Olaf Stemski
z Victorii Osielsko przywozi ze sobą jeden medal.
Zawodnik KS Piranie
Osielsko na najwyższym
stopniu podium.

Hubert Hałas-Agatowski startował w meetingu w Ciechanowie. Zdobył
tam trzy medale: dwa złota na dystansie 200 m stylem klasycznym
i 200 m stylem dowolnym oraz srebro w wyścigu na 100 m stylem
klasycznym.

Z takim szerokim
uśmiechem pozował Hubert
do zdjęcia.

Kacper Antończyk, który startował w Toruniu zajął 1 miejsce na dystansie
200 m stylem zmiennym i 2 miejsce na 800 m stylem dowolnym.
Na kolejnych zawodach w ramach cyklu U14 Wrestling Tour’21, które Nasza
Gmina również miała przyjemność gościć 13 listopada, zawodnik Victorii
Osielsko Olaf Stemski wywalczył złoty medal. Na Pucharze Bałtyku,
Memoriale Mieczysława Lisa w Białogardzie Olaf zdobył złoty medal
w kategorii wiekowej 25 kg. Warto dodać, że swoje wszystkie walki wygrał
przed czasem.
Serdecznie gratulujemy zawodnikom i trenerom obu klubów.
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Olaf Stemski - zawodnik
Victorii Osielsko na
najwyższym stopniu podium.
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