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GOSPODARKA ODPADAMI  c.d. 

Od września br. odbiorem odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Osiek  zajmuje się Firma 
Transportowa „Piotr”  Wywóz nieczystości płynnych i stałych Piotr Brzoska z Osieka (dane 
kontaktowe w harmonogramie). Pan Piotr jest podwykonawcą firmy SITA POMORZE Sp. z o.o. która 
wygrała przetarg zorganizowany przez Związek Gmin Wierzyca na świadczenie tego typu usługi. 
Wszelkie zapytania dotyczące harmonogramu, sposobu odbioru poszczególnych grup odpadów oraz 
wyposaŜenia gospodarstw domowych   w pojemniki i worki  proszę kierować do Pana Brzoski lub 
SITA POMORZE. 

Przypominam gospodarstwom domowym, które w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi złoŜyli informację, Ŝe odpady ulegające biodegradacji będą kompostowane 
we własnym zakresie - nie mogą je wrzucać do pojemników lub worków odbieranych przez 
usługobiorcę pod groźbą zastosowania wyŜszej stawki opłaty śmieciowej za gospodarowanie  
odpadami.  

Usługobiorca równieŜ nie moŜe odbierać odpadów od gospodarstw, które do tej pory „zapomnieli” 
złoŜyć deklarację. 

Nadmieniam, Ŝe wszelkie zmiany jak i tworzenie nowych harmonogramów wymagają zatwierdzenia 
przez Związek Gmin Wierzyca i uzgodnienia z poszczególnymi gminami. Wykonawca usługi nie ma 
prawa samowolnie ustalać częstotliwości odbioru odpadów. 

Dostarczenie harmonogramów do wszystkich gospodarstw naleŜy do obowiązków przewoźnika. 

PoniŜej harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący do końca 2013 r. 

Inspektor Romuald Popławski 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW  
OBOWIĄZUJE OD 1 X 2013 do 31 12 2013 

 
SITA Pomorze Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 10 
83-400 Kościerzyna 

tel. 58 686 52 05  Gmina: OSIEK 

        
październik  listopad  grudzie ń Miejscowo ści 

10,24 7,21 5,19 Osiek z Osiedlem Polnym i Osiedlem Dobry Brat, Wycinki, 
Wymysłowo, Okarpiec 

14,28 12,25 9,21 

Głuche, Wierzbiny, Karcznia, Karszanek, Radogoszcz, 
Kałębnica-leśnictwo, Trzebiechowo, Dębia Góra, 
Skórzenno, Skrzynia, Szlaga Młyn, śurawki, Gęby, 
Kasparus + leśnictwo, Suchobrzeźnica, Pieczyska, Zdrójki, 
Błędno, Łuby 

Odbiór 
odpadów 

ZMIESZANYCH 

2,16,30 14,27 11,27 
Jaszczerz, Jaszczerek, JeŜewnica, Recice, Bukowiny, 
Udzierz, Lisówko, Cisowy, Gajówka Fraca, Grabowiec, 
Długolas, Komorze, Markocin, Cisowa Góra 
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październik  listopad  grudzie ń Miejscowo ści 

25 20 30 

Osiek z Osiedlem Polnym i Osiedlem Dobry Brat, Wycinki, 
Wymysłowo, Okarpiec, Głuche, Wierzbiny, Karcznia, 
Karszanek, Radogoszcz, Kałębnica-leśnictwo, 
Trzebiechowo, Dębia Góra, Skórzenno, Skrzynia, Szlaga 
Młyn, śurawki, Gęby, Kasparus + leśnictwo, 
Suchobrzeźnica, Pieczyska, Zdrójki, Błędno, Łuby 

Odbiór 
odpadów 

SUROWCE 

25 20 30 
Jaszczerz, Jaszczerek, JeŜewnica, Recice, Bukowiny, 
Udzierz, Lisówko, Cisowy, Gajówka Frąca, Grabowiec, 
Długolas, Komorze, Markocin, Cisowa Góra 

        
październik  listopad  grudzie ń Miejscowo ści 

25 20 30 

Osiek z Osiedlem Polnym i Osiedlem Dobry Brat, Wycinki, 
Wymysłowo, Okarpiec, Głuche, Wierzbiny, Karcznia, 
Karszanek, Radogoszcz, Kałębnica-leśnictwo, 
Trzebiechowo, Dębia Góra, Skórzenno, Skrzynia, Szlaga 
Młyn, śurawki, Gęby, Kasparus + leśnictwo, 
Suchobrzeźnica, Pieczyska, Zdrójki, Błędno, Łuby 

Odbiór 
odpadów BIO 

25 20 30 
Jaszczerz, Jaszczerek, JeŜewnica, Recice, Bukowiny, 
Udzierz, Lisówko, Cisowy, Gajówka Frąca, Grabowiec, 
Długolas, Komorze, Markocin, Cisowa Góra 

 

1. Odbiór odpadów realizowany będzie od godz. 6.00 w dniach określonych w harmonogramie. 

2. Pojemniki i worki naleŜy umieścić w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników 
uprawnionego przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, a w razie 
braku takiej moŜliwości, naleŜy wystawić je w dniu odbioru (zgodnie z harmonogramem), na chodnik 
lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, a w przypadku, gdy niemoŜliwym jest wyznaczenie 
odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak 
moŜliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach, właściciel tej 
nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej 
nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem w formie pisemnej - zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr I/15/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 07.12.2012 
dotyczącego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin - uczestników Związku 
Gmin Wierzyca, w zakresie odpadów komunalnych §5.1.1 i § 5.1.2. 

Dane kontaktowe: 

 
Związek Gmin Wierzyca Sekretariat 
tel. 58 562 19 97 
tel. kom. 530 946 185 
fax 58 562 19 97 
e-mail sekretariat@zgwierzyca.pl 
BIP 
www.pomorskie.eu/pl/bip/zwiazki_gmin/zwiazek_gmin_wierzyca 
www.zgwierzyca.pl 

 
Dział Finansowo - Ksi ęgowy: 
tel. 58 531 38 02 
tel. kom. 530 776 196 
e-mail finanse@zgwierzyca.pl 
 
Dział Gospodarki Odpadami 
tel.58 531 38 02 
tel. kom. 530 946 185 
e-mail odpady@zgwierzyca.pl 
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Wykonawca:  
Sita Pomorze Sp z o.o.  
83-400 Kościerzyna 
ul. Przemysłowa 10  
tel. 58 686 52 05  
fax 58 680 02 95  
e-mail sekretariat.koscierzyna@sitapolska.com.pl 

 
Podwykonawca:  
Firma Transportowa "PIOTR"  
Piotr Brzoska  
ul. Olszynka 2 A 
83-221 Osiek, 
tel. 58 5821092 
kom. 600948216 

 

Opiekun sektora X Łukasz Czerniewicz - kom. 515 224  710 

 

HARMONOGRAM  
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG - GMINA OSIEK   2013/2014 

Lp. NAZWISKO  I  IMIĘ REJON DO ODŚNIEśANIA 

1. 

BALEWSKA-KUCHARZYK 
KATARZYNA  
tel.  58 582 91 70 
tel. kom. 698 742 191   

LISÓWKO, BUKOWINY, UDZIERZ 

2. 
BRZÓSKA ZENON 
tel.   58 582 12 94 
tel. kom. 692 705 986 

KASPARUS,  LEŚN. KASPARUS,  BŁĘDNO, 
GĘBY, PIECZYSKA,  SUCHOBRZEŹNICA, 
ŁUBY, ZDRÓJKI  

3. 
BRZOSKA JAROSŁAW  
tel. kom. 728 844 850 
tel.  kom.  606 494 558 

OSIEK, LEŚNICTWO CISOWA GÓRA, 
MARKOCIN,  SKRZYNIA, SKÓRZENNO,  
WYCINKI, JASZCZERZ  

4. 
KAZUBOWSKI EUGENIUSZ 
tel. 58 582 12 27 
tel. kom. 662 208 148 

OSIEK DOBRY BRAT,  OSIEK OSIEDLE 
POLNE,  RADOGOSZCZ,  DĘBIA GÓRA 
TRZEBIECHOWO,  LE ŚN. KAŁ ĘBNICA  

5. 
ŁOBOCKI  MIROSŁAW  
tel. 58 560 96 56 
tel. kom. 662 038 733 

CISOWY, GAJÓWKA FR ĄCA 

6. SZUMAŁA IRENEUSZ 
tel. kom. 606 791 139 

KARSZANEK DU śY I MAŁY, GŁUCHE, 
WIERZBINY, LE ŚN. KARCZNIA 

7. WOLSZLEGIER STANISŁAW  
tel. kom. 889 809 763 

JEśEWNICA,  JASZCZEREK,  RECICE 

 

*-*-*-*-*-* 
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INFORMACJA 
W związku ze zbliŜającym się okresem zimowym przypominam, Ŝe w razie występowania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu 
budowlanego lub sprowadzić zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub 
środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego uŜytkowania obiektu 
budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (j.t: Dz.U. z 2010r. 
Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami). 

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządcy naleŜy dbać o naleŜyty stan techniczny 
budynku, w tym nie dopuszczenie do przeciąŜenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu 
śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieŜania dachu i elementów elewacji budynku. 
Obowiązek ten obejmuje takŜe usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących 
zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających 
bezpośrednio przy budynku. 

W związku z powyŜszym w celu uniknięcia zagroŜeń, naleŜy bezwzględnie przestrzegać obowiązków 
wynikających z w/w przepisów. 

*-*-*-*-*-* 
Z UWAGI NA ZBLI śAJĄCY SIĘ OKRES ZIMOWY I TRUDNE 
WARUNKI ATMOSFERYCZNE PROSZ Ę MIESZKA ŃCÓW GMINY O: 

1. zwracanie uwagi na zagroŜenia oraz pomoc, gdy zajdzie potrzeba, innym ludziom; 
2. zabezpieczenie dzieci przed nadmiernym wychłodzeniem i przeziębieniem; 
3. wchodzenie dzieci na zamarznięte wody, gdy lód jest odpowiedniej grubości (min. 30 cm) oraz 

w towarzystwie osób dorosłych; 
4. zwiększenie troski o ludzi starszych, którzy w czasie silnych mrozów nie powinni wychodzić z 

domów; 
5. informowanie o potrzebie udzielenia pomocy osobom chorym i samotnym lub niedołęŜnym 

(zaopatrzenie w Ŝywność, leki itp.) zwłaszcza w  miejscach odciętych od komunikacji 
zewnętrznej; 

6. informowanie rodziny bądź policji o osobach nietrzeźwych w sytuacji zagroŜenia zdrowia i 
Ŝycia w obecnych warunkach meteorologicznych; 

7. ostroŜne poruszanie się pieszych zapobiegając upadkom, wypadkom, urazom; 
8. posiadanie przez pieszych na wierzchnich okryciach po zmroku elementów odblaskowych, zaś 

rowerzystów - świateł przy rowerach; 
9. usuwanie z dachów zalegającego śniegu i lodu by eliminować zagroŜenia  katastrofami 

budowlanymi; 
10. dostosowanie prędkości pojazdów przez kierujących do trudnych warunków drogowych oraz 

załoŜenie opon zimowych; 
11. odśnieŜanie chodników przy posesjach w granicach swoich nieruchomości; 
12. odśnieŜanie prywatnych dróg dojazdowych do swoich posesji; 
13. szczególne przestrzegania przepisów p.poŜ (szczelność przewodów kominowych, piecyków itp. 

unikając zaczadzenia). 

ZAWSZE BĄDŹMY GOTOWI NIEŚĆ POMOC DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI  

O WSZELKICH ZAGRO śENIACH WYNIKAJ ĄCYCH Z WARUNKÓW POGODOWYCH PROSZ Ę 
INFORMOWA Ć: 

Inspektor d/s zarządzania kryzysowego 
Mieczysław Torłop 

Urząd Gminy: tel. 58 582 12 82 wew.16 
tel. kom.: 504 173 103 
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UCHWAŁA NR XXIV/139/2013  RADY GMINY OSIEK  

z dnia 12 listopada 2013 r. 

w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5  ust. 1, 2  i 3, art. 7  ust. 3, oraz art. 19, pkt 1, lit. a i b ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1  (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm),  
Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:  

§ 1.  

I. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości w skali rocznej:  
1) Od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1m2 powierzchni uŜytkowej,  
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,60 zł od 1m2 powierzchni 
uŜytkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 10,75 zł od 1  m2 powierzchni uŜytkowej,  

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1m2 
powierzchni uŜytkowej,  

e) letniskowych – 7,60 zł od 1  m2 powierzchni uŜytkowej,  
f) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku 

publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 3,74 zł od 1  m2 powierzchni uŜytkowej,  
2) Od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,76 zł od 1m2 powierzchni,  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 
1  ha powierzchni,  

c) zajętych pod drogi wewnętrzne – 0,11 zł od 1  m2 powierzchni,  
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku 

publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 0,22 zł od 1  m2 powierzchni,   
3) Od budowli – 2  % ich wartości.  

II. Pod pojęciem budynków letniskowych naleŜy rozumieć budynki przeznaczone do okresowego 
wypoczynku rodzinnego.  
§ 2. Oprócz zwolnień wynikających z ustawy zwalnia się z podatku od nieruchomości:  

1) budynki lub ich części i grunty oraz budowle słuŜące działalności kulturalnej, sportowej, 
przeciwpoŜarowej, komunalnej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,  

2) grunty zajęte pod drogi wchodzące w skład gospodarstw rolnych.  
§ 3. Zwolnienie dotyczące dróg wchodzących w skład gospodarstw rolnych, o którym mowa 

w § 2  stanowi pomoc de minimis, co wynika z Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Dz. Urz. UE L 
379 z dnia 28 grudnia 2006 r.  

§ 4.  
I. I. Ustala się opłatę targową od sprzedaŜy w miejscach targowych:  
1) do 1m2 zajmowanej powierzchni    – 10,00 zł dziennie  
2) od 1m2 do 10m2 zajmowanej powierzchni   – 17,00 zł dziennie  
3) powyŜej 10m2 zajmowanej powierzchni   – 22,00 zł dziennie.  
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II. Zarządza się pobór opłaty targowej na obszarze Gminy Osiek, w drodze inkasa.  
III. Inkasentem opłaty, o jakiej mowa w ust. 1, wyznacza się Panią Barbarę Pieczyńską, zam. Osiek.  
IV. Inkasentowi ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% pobranej opłaty.  

§ 5. Ustala się stawkę opłaty miejscowej w kwocie – 1,00 zł. za kaŜdy dzień pobytu.  
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.  
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  
§ 8. Uchwała ma zastosowanie do podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.  

1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 
92/106/EWG z dnia 7  grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. 
w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz.Urz. WE L 
187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem 
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 

*-*-*-*-*-* 
UCHWAŁA NR XXIV/141/2013    RADY GMINY OSIEK  

z dnia 12 listopada 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Na podstawie art. 18 ust 2  pkt 1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)  
Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:  

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego w Osieku 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Osieku opracowane przez 
Urząd Gminy Osiek  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/90/2012 z dnia 30 października 2012 r.  
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1  stycznia 2014 r.  

 
Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXIV/141/2013  

Rady Gminy Osiek z dnia 12 listopada 2013 r.  
Taryfa   

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  
dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców obowiązująca na terenie gminy Osiek w okresie 

od dnia 1  stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  

§ 1. Ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców:  
1. Zaopatrzenie w wodę:  

1) Gospodarstwa domowe - 2,20 zł za 1  m3   
2) Obiekty letniskowe działające okresowo jak gospodarstwa domowe - 2,20 zł za 1  m3 
3) Przemysł, usługi, obiekty uŜyteczności publicznej - 2,20 zł za 1  m3 

2. Odprowadzanie ścieków:  
1) Gospodarstwa domowe:  

a) ścieki świeŜe - 2,55 zł za 1  m3 
b) ścieki dowoŜone - 3,72 zł za 1  m3 

2) Obiekty letniskowe działające okresowo jako gospodarstwa domowe:  
a) ścieki świeŜe - 2,55 zł za 1  m3 
b) ścieki dowoŜone - 3,72 zł za 1  m3 
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3) Przemysł, usługi, obiekty uŜyteczności publicznej:  
a) ścieki świeŜe - 2,55 zł za 1  m3 
b) ścieki dowoŜone - 3,72 zł za 1  m3 
§ 2. Opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki 

wprowadzane do odbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Osiek przez odbiorców 
usług, uiszczających naleŜność w oparciu o przeciętne normy zuŜycia wody określone w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 
norm zuŜycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) ustala się dla taryfowych grup odbiorców określonych 
w ust. 1  i 2  w oparciu o cenę za 1m3 wody i ścieków oraz przeciętnych norm zuŜycia wody 
określonych w w/w rozporządzeniu.  

Opłaty określone w § 1  nie zawierają podatku VAT. 
Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Kłos 

 

ZAKUP POJAZDU DO 
PRZEWOZU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
2 października 2013 roku zawarta została umowa 
pomiędzy Powiatem Starogardzkim a Gminą Osiek na 
dofinansowanie „Zakupu pojazdu do przewozu 
osób niepełnosprawnych” ze środków PFRON 
w ramach „Program wyrównywania róŜnic między 
regionami II”. 

Inspektor 
Małgorzata Klein 

 

GMINY POWIATU STAROGARDZKIEGO 

DOCHODY I PODATKI – 2013r. 

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI  

związanych z 
prowadzeniem 

dział. 
gospodarczej   

(zł/m 2)  

Opłata targowa /zł/ 
G M I N A 

DOCHODY 
GMINY 
/mln zł/ 

Budynki Grunty  z samochodów i 
przyczep na straganach  

Opłata 
za 

wod ę 
(zł/m 3  
netto)  

Opłata za 
ścieki 
(zł/m 3 
netto) 

Opłata 
za ścieki 
dowo Ŝone 

(zł/m 3 
netto ) 

STAROGARD 
GD. m. 

144,2 22,70 0,86 od 10,00 od 5,50 3,35 5,95  

STAROGARD 
GD. gm. 45,0 19,80 0,82 

46,00 sam. 
cięŜarowy 

35,00 
sam.dostaw.osob. 
31 sam. osobowy 

31,00 stolik, 
stragan  

25,00 z ręki, 
wóz, ciągnik 

3,35 5,95  
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SKARSZEWY 41,6 17,88 0,78 

31,00 art. przem. i 
spoŜywcze 

8,00 płody rolne i 
ogrodnicze 

 

3,00 z ręki 
koszyka i wiadra 
9,00 do 0,6 m2 

19,00 art. 
przem., spoŜ. do 

6m2 

3,50 płody rolne i 
ogrod. do 6m2 

31,00 art. 
przem., spoŜ. 

pow. 6m2 

8,00 płody rolne i 
ogrod. pow. 6m2 

3,10 
Abonament 

 
4,56 

ZBLEWO 33,2 18,87 0,88 15,00 
9,00 za kaŜdy 

metr 
2,73 4,88  

LUBICHOWO 19,6 

18,00 
15,60 

ośrodki 
wczasowe 

0,78 
18,00 art. rolno-

spoŜ. 
30,00 inne 

15,00 art. rolno-
spoŜ. do 6m2 

24,00 art.pozost. 
do 6m2 

2,00 za kaŜdy 
kolejny metr 

3,10 4,70  

SMĘTOWO 
GR. 

19,6 16,50 0,75 
5,00 wózek, ręka kosz 

10,00 pozostałe 
3,00 3,50  

KALISKA 18,4 

17,60 
15,87 
(cele 

socjalne) 

0,68 
22,00 do 10m2 

33,00 od 10m2 do 15m2  

44,00 od 15m2 do 20m2 
2,45 3,98 3,98 

SKÓRCZ m. 11,4 17,3 0,72 

10,00 z ręki koszyka i wiadra 
20,00 do 5 m2 

30,00 od 5 do 10m2 
2,00 za kaŜdy metr pow. 10 

2,92 3,60  

SKÓRCZ gm.  14,5  18,7 0,78   2,60 4,10  

CZARNA 
WODA 

9,7 

19,05 
6,92 

usługi 
turyst. 

0,69 10,00 9,00 2,20 6,10  

BOBOWO 9,4 17,37 0,87 10,00 
5,00 do 2m2 

2,00 za kaŜdy 
kolejny 

3,20    

OSIECZNA  9,3 16,10 0,63 14,00 2,20   

OSIEK 6,6 15,60 0,76 
10,00 do 1m 2  

17,00 od 1m 2 do 10m 2 
22,00 pow. 10m 2 

2,13 2,48 3,72 

 

WIEŚCI ZE SZKOŁY 
DZIEŃ NAUCZYCIELA W OSIEKU 

Dnia 11 października 2013 roku w świetlicy wiejskiej w remizie OSP Osiek zebrała się społeczność 
szkolna na akademii z okazji Dnia Nauczyciela. Uczestniczyli w niej: nauczyciele, nauczyciele 
emeryci, zaproszeni goście w osobach: pani wójt inŜ. Stanisławy Kurowskiej, przewodniczącego 
Rady Gminy Pana Jerzego Kłos, przewodniczącego Rady Rodziców Pana Marka Chabowskiego 
oraz uczniowie podstawówki i gimnazjum.  

Na wstępie wszystkich zebranych powitała pani wicedyrektor mgr Donata Glaza. Pani dyrektor mgr 
Jolanta Główczewska podziękowała za pracę wychowawczą oraz merytoryczną wszystkim 
nauczycielom. Przedstawiła równieŜ nazwiska pracowników, którzy w tym roku otrzymali nagrody 
jubileuszowe. 
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Ciepłe słowa skierowała równieŜ do nauczycieli pani wójt. Wręczono piękne wiązanki kwiatów. Część 
artystyczną przygotowali uczniowie klasy V oraz VI pod kierunkiem pani mgr ElŜbiety Walisiak oraz 
pani mgr Aleksandry Kaczyńskiej. 

śyczenia po kociewsku złoŜyły dzieci biorące udział w kółku regionalnym prowadzonym przez pana 
mgr Piotra Kawczyńskiego. 

Aleksandra Kaczyńska 

*-*-*-*-*-* 
SPRZĄTANIE ŚWIATA  

Dnia 20 września 2013r. uczniowie ZSP w Osieku brali udział w akcji „Sprzątanie Świata". Rano 
zorganizowany został konkurs pt. „Co młodzieŜ i dzieci mogą zrobić ze śmieci”. Wszystkie prace 
moŜna było podziwiać w świetlicy szkolnej, a zwycięscy zostali nagrodzeni symbolicznymi 
upominkami.  

Następnie kaŜda klasa wybrała się do innej miejscowości naszej gminy, aby pozbierać śmieci, po 
czym udała się na zasłuŜony odpoczynek do wybranych miejsc na „Święto Pieczonego Ziemniaka” i 
nie tylko.  

Dziękujemy wszystkim rodzicom za zorganizowanie ognisk i przygotowanie poczęstunku.  

Uczniowie i nauczyciele ZSP w Osieku 

*-*-*-*-*-* 
 „ZŁAP WIATR W POMORSKIE śAGLE WIEDZY” 

4 października uczestnicy Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej „Złap wiatr w pomorskie Ŝagle 
wiedzy” – uczniowie z klasy V Szkoły Podstawowej w Osieku - wzięli udział w praktycznych zajęciach 
Ŝeglarskich, które odbyły się na Jeziorze Kałębie. Dzieci Ŝeglowały na jachtach.  

Uczyły się sterowania, stawiania i składania Ŝagli. Oprócz tego uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
marynistycznych: uczyli się węzłów Ŝeglarskich, poznawali zwyczaje panujące na morzu oraz 
uczestniczyli w zajęciach plastycznych. Przeszli krótki kurs morskiej nawigacji, a na koniec wzięli 
udział w kursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

Organizatorem zajęć była Fundacja Navigare Mateusza Kusznierewicza.  

Uczniowie bawili się i uczyli pod opieką p. E. Walisiak i p. A. Fankidejskiego. 

Artur Fankidejski 

*-*-*-*-*-* 
ŚLUBOWANIE 

30.10. 2013r to bardzo uroczysty dzień w naszej szkole. W tym dniu pierwszoklasiści ślubowali 
wstąpienie do grona społeczności naszej szkoły. Uroczystość z tej okazji przygotowały 
wychowawczynie kl. I p. Irena Bobkowska kl. II p. Joanna Konkel-Szumała oraz rodzice 
pierwszaków. Tytuł ucznia kl. I oficjalnie nadała pani dyrektor Jolanta Główczewska. Wychowawczyni 
rozdała pamiątkowe dyplomy, rodzice wielkie tuby ze słodyczami, uczniowie kl. II przywitali 
pierwszaków piosenkami i wierszykami i obdarowali drobnymi upominkami. Po części oficjalnej 
wszyscy goście usiedli do stołów na mały poczęstunek a później bawili się przy muzyce p. Leśniaka 
oraz brali udział w licznych konkursach z nagrodami.  

Irena Bobkowska, Joanna Konkel – Szumała 

*-*-*-*-*-* 
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WARSZTATY TERAPII ZAJ ĘCIOWEJ W SKÓRCZU 
W poniedziałek, 4 listopada klasa pierwsza gimnazjum cały dzień spędziła w Skórzeckim oddziale 
Caritas, gdzie prowadzone są zajęcia terapii zajęciowej. W zajęciach biorą udział osoby 
niepełnosprawne. Uczniowie klasy pierwszej poznali pracę ośrodka, wspólnie z uczestnikami 
warsztatów pracowali w pracowniach: krawieckiej i ceramiki. Była teŜ wspólna zabawa. Ze Skórcza 
wróciliśmy bardzo zadowoleni, pełni wraŜeń, a niektórzy chętni do pracy w charakterze 
wolontariuszy…  Dziękujemy pani Marzenie Partyka- kierownikowi ośrodka. 

Iwona Buławska 

*-*-*-*-*-* 

 
*-*-*-*-*-* 

Rada Rodziców przy ZSP w Osieku zaprasza na 

KKKIIIEEERRRMMMAAASSSZZZ      WWWIIIAAANNNKKKÓÓÓWWW      AAADDDWWWEEENNNTTTOOOWWWYYYCCCHHH   
w niedzielę 24 listopada przed kaŜdą Mszą św. 
Kiermasz przed kościołem św. Rocha w Osieku. 

Przewodniczący Rady Rodziców  
Marek Chabowski 
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ALTERNATYWNA HSTORIA OSTATNIEGO TRANSPORTU  

Ilekroć staję przed grobem moich dziadków Wilczyńskich Emilii i Wilhelma, szczególnie w rocznice ich 
śmierci, przypadające na 29 i 30 października, odŜywają wtedy we mnie wspomnienia dziadka. Jedną z 
jego opowieści pragnę przytoczyć i zainteresować nią szersze grono.  

Do 1939 roku dziadek prowadził pamiętnik. Szczegółowo opisywał w nim swój, oraz Ŝony Emilii, wkład 
w dzieło odrodzenia Polski. Moi dziadkowie ze strony mamy pochodzili z Kresów, z województwa 
stanisławowskiego oraz tarnopolskiego. Dziadek ukończył we Lwowie studia na kierunku filozoficznym. 
Babcia Kolegium Nauczycielskie Sióstr Urszulanek w Kołomyji. 

Dziadek Wilhelm od modych lat walczył o Polskę. Najpierw z karabinem , potem w artylerii. Za tą walkę 
został odznaczony Odznaką Honorową „Orlęta”.  

Nigdy tym odznaczeniem w okresie socjalizmu się nie chwalił. Zawsze się obawiał, Ŝe trafi za to 
odznaczenie oraz za swoją propolską działalność na kresach, do ubeckiego więzienia.  

 

Odznaka Honorowa "Orlęta"  - odznaka przyznawana w okresie 
II Rzeczypospolitej uczestnikom walk o Kresy Wschodnie, a zwłaszcza 
o Lwów w latach 1918–1920.  

Odznaka przedstawia cztery stylizowane sylwetki orląt, tworzących 
ramiona krzyŜa, pomiędzy nimi promienie, pośrodku odznaki, 
w okrągłym medalionie herb Lwowa, otoczony napisem "OBROŃCY 
KRESÓW WSCHODNICH".  

Po odrodzeniu Polski na Pomorzu brakowało nauczycieli mówiących po polsku. Piłsudski wydał odezwę 
do polskich nauczycieli, aby przyjeŜdŜali nauczać na Pomorze. Dziadkowie w odpowiedzi na wezwanie 
przeniesli się z kresów na północ Polski. Osiedlili się w Zblewie i pracowali tam w szkole a po 
przeprowadzce w 1934 roku w Osieku. 

 

Na zdjęciu nr 1: część kadry 
nauczycielskiej szkoły w Osieku 
w 1936 roku.  

Dziadek Wilczyński siedzi na 
ziemi jako pierwszy z prawej, a 
za nim stoi jego Ŝona moja 
babcia Emilia Wilczyńska z 
domu Horbulewicz. 
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W 1939 roku, w momencie wybuchu II wojny światowej, szczegółowe opisy w pamiętniku urywają się. 
Dalsze dzieje dziadka znam tylko z opowieści jego syna Ludwika Wilczyńskiego, mojej mamy Hanny z 
domu Wilczyńska oraz mojego ojca Jerzego Firyn.  

Spośród wielu opowieści jedna dotyczy ostatniego transportu polskiej inteligencji z rejonu starogardzkiego 
w 1939 roku do Szpęgawska.  

Celem przybliŜenia historii przypomnę: 

Hitlerowcy wkraczając na ziemie polskie dysponowali listami proskrypcyjnymi. Był to wykaz osób 
szczególnie zasłuŜonych dla Polski w latach 1918 -1939, jej polityki, rozwoju, kultury. Listy te 
wykorzystywała SS, SD, formacje EG(Einsatzgruppen) i formacje selbstschutzu.  

Według słownika języka polskiego: listy proskrypcyjne «lista nazwisk przeciwników politycznych 
wyjętych spod prawa, ukaranych śmiercią lub objętych innymi represjami»  

Przeglądając listę proskrypcyjną przygotowaną w Berlinie z lipca 1939 roku, nie znalazłem na niej nazwisk 
części zamordowanych nauczycieli i księŜy z powiatu starogardzkiego. Dlaczego? OtóŜ listy te miały tzw 
dodatkowe karty, gdzie hitlerowski urzędnik mógł dopisać kaŜde nazwisko. 

Największą gorliwością w eksterminowaniu Polaków według tej listy wykazała się organizacja o nazwie 
Selbstschutz. Paramilitarna formacja złoŜona z przedstawicieli niemieckiej mniejszości narodowej, która 
miała dokonywać czystek narodowościowych. Członkowie Selbstschutzu byli dla Polaków szczególnie 
niebezpieczni. Mieszkali pośród swoich ofiar. Doskonale znali lokalne stosunki oraz miejscowe 
uwarunkowania społeczne. Znani byli teŜ z wyjątkowej brutalności. Działając w szeregach tej formacji 
miejscowi Niemcy mogli przy okazji uregulować wiele zadawnionych sąsiedzkich sporów i porachunków 
oraz zagarnąć mienie naleŜące do aresztowanych i mordowanych Polaków. Było to o tyle ułatwione, Ŝe do 
zatrzymania, według ich mniemania, „wrogo” nastawionego Polaka, wystarczało zwykłe świadectwo 2-3 
Niemców. Stąd bardzo duŜo nazwisk dopisano do list proskrypcyjnych juŜ po zajęciu Pomorza. 

Cytat z portalu „Las Szpęgawski”: 

„....12 października internowano około 70 nauczycieli i nauczycielek powiatu starogardzkiego w obozie 
tymczasowym w Skórczu oraz - według Polikarpa Niklewskiego - w tamtejszej szkole powszechnej. 19 
października po południu, zostali oni przetransportowani do więzienia w Starogardzie (do domu zwolniono 
tylko nauczycielki). W więzieniu zaaresztowanych nauczycieli przywitano słowami: Przeklęci księŜa i 
nauczyciele podburzali naród ... 

Dnia 20 października, to jest nazajutrz, nauczyciele ci, o zmasakrowanych częstokroć twarzach, 
zmaltretowani fizycznie i duchowo, niezdolni do stawienia Ŝadnego oporu, zostali wywiezieni trzema 
samochodami cięŜarowymi do Lasu Szpęgawskiego. W trakcie wykonywania egzekucji przywieziono ze 
Starogardu rozkaz o wstrzymaniu rozstrzeliwań i dlatego nauczyciele z ostatniej cięŜarówki ocaleli. Zostali 
przywiezieni z powrotem do więzienia, po czym odebrano od nich przysięgę milczenia i dwa miesiące 
później zwolniono. W ten sposób z przeznaczonych do zagłady ponad 60 nauczycieli zginęło 43....” 

W Wikipedii równieŜ jest napisane, iŜ ostatni transport został rozwiązany. RównieŜ wg Józefa 
Milewskiego tak się stało. 

I w tym miejscu wkleję opowieść dziadka spisaną przez mojego ojca Jerzego FIRYN: 

„ … Natychmiast po wkroczeniu wojsk niemieckich do Osieka, we wrześniu 1939 roku, władze niemieckie 
we współpracy z miejscowymi hitlerowcami (Itrowscy i Tutleben) sporządziły listę osób narodowo i 
politycznie podejrzanych do aresztowania i eksterminacji. 

MałŜeństwo Wilczyńskich, Wilhelm i Emilia, razem z innymi nauczycielami Osieka znaleźli się na tej 
liście. Powiadomił ich o tym młody Itrowski, były uczeń Wilczyńskiego. Tydzień po zajęciu przez 
Niemców Osieka, zostali wyrzuceni ze słuŜbowego mieszkania. Znajdowało się ono w obecnej małej 
szkole na ul. Wyzwolenia 25. Po wypędzeniu całej rodziny wraz z dziećmi, mieszkanie razem z 
wyposaŜeniem zostało zaplombowane. 
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Znajomi ze wsi Trzebiechowo, państwo Wiktoria i Jan Koseccy, dostarczyli podwody (konia z wozem) i 
pomogli w przeprowadzce pozostałego skromnego dobytku. Nauczyciele Wilczyńscy przeprowadzili się 
do miejscowości Radogoszcz do domu państwa Gonciarz. Dom ich był duŜy, obszerny i bez problemu 
mogły w nim mieszkać dwie rodziny razem. Zamieszkała tam tylko jego Ŝona Emilia z dziećmi, 
najstarszym Zbyszkiem, średnim Ludwikiem i najmłodszą dwuletnią Hanną. Wilhelm ukrywał się w 
okolicznych lasach. Niestety, wskutek donosu niemiecka policja go aresztowała. Trafił do Starogardu 
Gdańskiego. Do Baszty gdzie więziono pomorską inteligencję i patriotów przed wywózką do Szpęgawska. 
Jednocześnie najstarszego syna skierowano na przymusowe roboty do niemieckiego bauera do Jabłowa. 

Wilhelm Wilczyński został skazany na rozstrzelanie. W dniu wywózki do Szpęgawska jeden ze 
straŜników, z pochodzenia Polak, dawny uczeń Wilczyńskiego ze Zblewa, wręczył mu broń i powiedział 
„chłopy ratujcie się, bo jedziecie na rozstrzelanie”. Część więźniów została wtajemniczona w plan ucieczki 
z transportu. Postanowiono, Ŝe akcję rozpoczną w momencie wjazdu samochodu do lasu w Szpęgawsku.  

Tego dnia był to ostatni transport do „Lasu śmierci”. ZnuŜenie Niemców spowodowane całodziennymi 
kursami i wywózką Polaków obniŜylo ich czujność. Przysypiali. Wilhelm nie śpiącego straŜnika zagadał. 
Niemcy dali się podejść. W lesie obezwładniono tych siedzących z tyłu samochodu. Uciekinierzy zabrali 
im karabiny. Kierując je w stronę kierowcy sterroryzowali go i zaŜądali zatrzymania auta. Konwojentów 
skrępowano, a samochód uszkodzono.  

Kilku uciekinierów zaŜądało zabicia straŜników. Wilhelm jako pierwszy zgłosił sprzeciw i zaŜądał aby 
pozostawić ich przy Ŝyciu. Twierdził, Ŝe jeŜeli zabiją konwojentów, szwaby nigdy im nie odpuszczą i będą 
ścigać uciekinierów bez przerwy. Do tego z kilkakrotnie większą zawziętością, Większość niedoszłych 
skazańców przyjęła argumenty Wilczyńskiego i straŜników nie rozstrzelano. 

Więźniowie postanowili uciekać pojedynczo. Mimo tego powstały małe grupki, kaŜda kierowała się w inną 
stronę. Aby zgubić pogoń uciekali przez bagna, lasy, brodząc w rzeczkach i jeziorach. Wilhelm Wilczyński 
po kilku dniach trafił do Trzebiechowa, do rodziny państwa Koseckich (Jana i Wiktorii). Poprosił ich, aby 
umówili go z jego Ŝoną Emilią. W nocy, w lesie, spotkał się z nią i poprosił ją o załatwienie lewych 
dokumentów, które pozwoliłyby mu wyjechać do Generalnej Guberni. Poprosił równieŜ o to, aby nie 
opowiadała dzieciom, Ŝe się spotkali. Policja, gestapo wielokrotnie przesłuchiwali rodzinę lecz dzieci 
zawsze odpowiadały, Ŝe „tatuś jest zabrany do Starogardu”. 

Po uzyskaniu dokumentów Wilhelm poŜegnał się w nocy z Ŝoną i udał się do Warlubia na kolej. Uznał, Ŝe 
bezpieczniej będzie rozpocząć podróŜ z dalszego Warlubia niŜ z pobliskiego Skórcza.  

Koleją dotarł do Torunia i dalej razem ze swoim bratem Marianem, dojechali do Warszawy. Po kilku 
dniach pobytu w Warszawie wyjechali w okolice Rzeszowa. Zamieszkali u znajomych z czasów swojej 
młodości, a pochodzących tak jak oni, z Kresów. Tam pracowali jako robotnicy rolni, jednocześnie 
nauczając w konspiracji. Brat Wilhelma, Marian, ukończył Politechnikę Lwowską na wydziale Budowy 
Maszyn i równieŜ działał w tajnym szkolnictwe.  

Wilhelm Wilczyński wrócił do domu dwa tygodnie po przejściu frontu, razem z rosyjskimi transportami 
wojskowymi.  

Po wyzwoleniu rodzina Wilczyńskich, zamieszkała w szkole w Trzebiechowie, gdzie Wilhelm i Emilia 
prowadzili placówkę szkolną w systemie 6 klasowym ....”  

Chciałbym dodać, Ŝe z całego transportu przeŜyło wojnę tylko dwóch uciekinierów. Inni wrócili do domów 
i tam zostali na nowo pojmani lub zginęli w trakcie bezpośrednich działań wojennych. Moja Babcia z 
dziećmi u Gonciarzów mieszkała tylko rok. Rodzina Leśniaków we wsi Radogoszcz przygarnęła ich pod 
swój dach i pomogła przeŜyć wojnę,. 

Dziadek mój zmarł w 1972 roku. Nigdy nie próbował odkręcić historii ostatniego transportu do 
Szpęgawska, według której Niemcy rozwiązali transport, a nie dopuścili do ucieczki skazańców. Twierdził, 
Ŝe lepiej będzie jeŜeli komunistyczne urzędy nie będą się go czepiać. Zmarł gdy miałem 9 lat. Z jego 
opowieści pamiętam coś piąte przez dziesiąte. Za to mój ojciec i wujek Ludwik lepiej zapamiętali jego 
wspomnienia. Mój ojciec tą i inne opowieści zapisał.  
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MoŜna powiedzieć, Ŝe pomimo tak traumatycznych przeŜyć dziadek miał szczęście. Szczęście, przeŜyć II 
WŚ. Prawie połowa nauczycieli z fotki nr 1 nie miała tego szczęścia.  

 

Na zdjęciu nr 2: Lekcja tańca 
na dziedzińcu szkoły w 
Trzebiechowie.  

Na akordeonie gra wujek 
Ludwik a na skrzypcach babcia 
Emilia.  

KrzyŜykiem jest oznaczona 
moja mama Hanna 
WILCZYŃSKA – FIRYN. 

 

Pisząc ten artykuł starałem się pisać tylko o ucieczce. Pominąłem wiele innych ciekawych wiadomości.  

Osoby, które chcą się wypowiedzieć i wnieść coś w temacie, zapraszam do osobistego kontaktu, 
mailowego lub telefonicznego. 

afiryn@wp.pl 

kom. 513 418 709 

Pisząc artykuł korzystałem z: 

1. Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Lesie_Szp%C4%99gawskim . 
2. Portalu „Las Szpęgawski”: http://lasszpegawski.w.interia.pl/index.htm . 
3. „Sonderfahndungsbuch Polen” umieszczonej na Portalu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej: 

http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=24330 . 
4. Pamiętnika Wilhelma Wilczyńskiego. 
5. Opracowań Jerzego FIRYN. 
6. Zdjęć ze zbiorów rodziny FIRYN. 

® Andrzej FIRYN 

 

PODSUMOWANIE SEZONU LETNIEGO 2013 
1. KOŁO EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ W OSIEKU - 

OSIECZAKI 

- 23 kwietnia - Wycieczka na trasie Osiek – Gniew – Pelplin – Piaseczno 

- 11 maja - XII Przegląd Pieśni Maryjnych i kościelnych 

- 21 maja - Rajd rowerowy do Bukowin 

- 10 czerwca - ROWERAMI NAD JEZIORO RADODZIERZ NA DWA DNI 

- 15 lipca – Msza św. w „Kozim” - pieszo do Skórzenna 

- lipiec - Wycieczka na Kaszuby 

- 29 lipca - PIKNIK NAD JEZIOREM KAŁĘBIE 
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- 17 sierpień – przedstawienie programu słowno-muzycznego grupy OSIECZAKI podczas 
festynu PoŜegnanie Lata 

- 26 sierpień - Rowerami do Borzechowa 

- 31 sierpień - PoŜegnanie o. Mirka – Skórzenno 

- 7 września - IX Spartakiada emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych - Stadion im. 
Kazimierza Deyny w Starogardzie Gd.  

- 10 września - Autokarem do Ciechocinka 

- 12 października - Powiatowy Przegląd dorobku artystycznego kół Emerytów Rencistów i 
Inwalidów (ERiI) w Starogardzie Gd. 

2. OSIECKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE 

Mecze rozegrane na boisku gminnym w Osieku: 

- 5 maja –  OTS Osiek : Orzeł Radziejewo 

- 19 maja – OTS Osiek : ZAREX Bytonia 

- 2 czerwca – OTS Osiek – Sokół Lubichowo 

- 16 Czerwca – OTS Osiek – GKS Bobowo 

- 28 czerwca - mecz o Puchar Wójta Gminy Osiek 

- 29 września – OTS Osiek : Korona Rywałd 

3. OSIECKIE NOCE INTEGRACYJNE 

Agnieszka Krawczyk - Pomysłodawca, Koordynator projektu ONI - pedagog w Środowiskowym Domu 
Samopomocy. 

Projekt „ONI – Osieckie Noce Integracyjne” powstał z myślą o młodzieŜy, osobach starszych, 
bezrobotnych i niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Osiek oraz okoliczne miejscowości, 
które dysponują czasem i chęcią aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Spotkania w ramach 
projektu mają charakter otwarty dla wszystkich chętnych. Zakłada się, iŜ zasięg „ONI” zwiększy się 
wraz z rozwojem inicjatywy.  

Projekt ma na celu zainteresowanie i zainspirowanie młodzieŜy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
oraz pozostałe osoby do aktywności i samorozwoju poprzez organizację spotkań tematycznych 
połączonych z wypoczynkiem, rekreacją i zabawą. Z załoŜenia ma takŜe zintegrować róŜne 
środowiska, dać moŜliwość podniesienia poziomu wiedzy z róŜnych dziedzin. Poprzez aktywne 
uczestniczenie w projekcie zainteresowani mają szansę stać się pełnymi inwencji uczestnikami Ŝycia 
społecznego. „ONI” są takŜe okazją do poznania nowych ludzi, zawiązywania znajomości i 
przyjaźni. Wpływają pozytywnie na proces komunikowania się i podniesienie poziomu umiejętności 
poprawnego spędzania i organizowania czasu wolnego. Spotkania pozwalają na prawidłowe 
kształtowanie się charakterów, uczą dyscypliny i samokontroli. Poprzez konieczność przestrzegania 
regulaminów, wpływają pozytywnie na proces kształtowania się odpowiedzialności za siebie i 
innych uczestników Projektu. Docelowo zakłada się, iŜ uczestnicy w przyszłości sami zainteresują się 
kontynuacją projektu według swoich potrzeb i zainteresowań. 

„ONI” to równieŜ promocja innych inicjatyw i działań gminnych oraz pozagminnych. Spotkania 
dają moŜliwość przekonania młodych ludzi, osoby bezrobotne, w sile wieku czy niepełnosprawne do 
aktywnego uczestniczenia w działaniach lokalnych. Osoby indywidualne, instytucje czy zrzeszenia 
przygotowujące swoje prezentacje mają okazję pozyskania nowych członków, współpracowników 
czy wolontariuszy.  

Do tej pory odbyło się sześć edycji ONI: 



 18 

- I ONI - 17-18 maj – Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku – temat: Integracja 
Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie „ZNAK - zrozumienie, nauka, 
akceptacja, kontakt” z Grudziądza skupiające osoby głuchonieme, które wcieliły się w rolę 
nauczycieli języka migowego. 

- II ONI - 14 – 15 czerwca – Sala Gimnastyczna w Osieku – temat: Świat Zdrowia - Zajęcia na 
hali sportowej przygotowane zostały przez członków Kociewskiego Klubu Biegacza ze 
Starogardu Gdańskiego. Prócz cennych informacji dotyczących zdrowego trybu Ŝycia oraz 
odŜywiania się, uczestnicy byli świadkami meczu piłkarskiego o Puchar ONI ufundowanego 
przez Wójta Gminy Osiek. 

- III ONI - 12 – 13 lipca - Świetlica Wiejska w remizie OSP w Osieku – Edycja lipcowa 
organizowana w świetlicy przy OSP obejmowała tematykę bezpieczeństwa i pierwszej 
pomocy. Uczestników III ONI pod swoje skrzydła wzięli pracownicy Falck Medycyny Sp. z o. 
o. Region Gdańsk – Krzysztof Pokojewski, Artur Mystek oraz Damian CzyŜ, przybliŜając 
zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Cenne 
informacje przekazane zostały równieŜ przez członków OSP z Osieka, którzy aktywnie 
uczestniczyli w przygotowaniach i przeprowadzeniu spotkania 

- IV ONI - 16 – 17 sierpień - Centrum Rehabilitacyjno Rekreacyjne „DOBRY BRAT” - temat: 
Kociewie i jego atrakcje turystyczne, gra terenowa w okolicy - Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Kociewie”. 

- V ONI – 27 – 28 września – Gminna Sala Obrad w Osieku – Noc fotograficzna – Krzysztof 
CHAOS* Olechnowicz. 

- VI ONI – 24 października - Świetlica wiejska w Osieku – STOP DLA RAKA – profilaktyka 
zdrowotna – W ramach ONI realizowano równieŜ „Powiatowy Program Profilaktyki 
ZakaŜeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-17" Realizatorem programu 
jest: Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Lekarska Starogard Gdański. Organizatorzy 
min.: Monika Michna – Powiatowa Stacja SANEPID w Starogardzie Gd., Przychodnia 
Lekarska w Starogardzie Gd. ul. Hallera, ZOZ MEDICAL, OSP Osiek, Gmin Osiek. 

4. DZIEŃ DZIECKA  

- 1 czerwca – sołectwo JeŜewnica, Karszanek, Skórzenno, Wycinki 

- 2 czerwca - sołectwo Osiek 

- 8 czerwca –sołectwo Bukowiny, Lisówko 

- 9 czerwca – sołectwo Radogoszcz 

- 2 czerwca – „ZACZAROWANY DOBRY BRAT” ZACZAROWANY DZIEŃ DZIECKA 

- 9 czerwca - KOCIEWSKIE MORZE DLA DZIECI - przejaŜdŜki Ŝaglówkami i kajakami po 
jeziorze Kałębie – plaŜa gminna w Osieku ul. Rybacka - Agroturystyczna Stanica śeglarska 
w Osieku 

5. UROCZYSTE OTWARCIE PLACÓW ZABAW.  

- 5 lipca w Karszanku 

- 8 lipca w Wycinkach 

- 9 lipca w Osieku 

Budowa placu zabaw w Karszanku, Osieku i Wycinkach dofinansowana z zakresu małych projektów 
ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. 
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Place zabaw zostały wyposaŜone w nowe zabawki: zestaw zabawowy z wieŜyczkami, przeplotnią, 
zjeŜdŜalnią. Są równieŜ nowe huśtawki i skoczek dla najmłodszych. 

6. BEZPŁATNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE MOśLIWOŚCI POZYSKANIA 
FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

Konsultacje przeprowadzane są przez Sieć Informacyjną Funduszy Europejskich „Pomorskie w 
Unii” Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Starogardzie Gdańskim – miejsce 
konsultacji: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku. 

- 26 czerwca 

- 11 wrzesień 

7. 13 maja - zwiedzenie 5 gospodarstw agroturystycznych w celu poznania się i identyfikacji 
ewentualnych potrzeb inwestycyjnych – LGD Chata Kociewia w ramach projektu „Kociewie z 
wody – tworzenie nowego sieciowego produktu turystycznego w oparciu o nowe 
technologie informatyczne oraz zasoby wodne Kociewia: Wdę, Wierzycę i Jezioro Kałębie.” 

8. 27 maja – Gminna Sala Obrad w Osieku - Konsultacje dotyczące Małych Projektów i Działaj 
Lokalnie – LGD Chata Kociewia. 

9. 25 maja – Gminne Obchody Dnia StraŜaka połączone z nadaniem sztandaru jednostce OSP 
Bukowiny – plac przy remizie i świetlica wiejska w OSP Bukowiny. 

10. 8 czerwca - GMINA OSIEK NA FESTYNIE EKOLOGICZNYM W STARYM LESIE - Gminę 
Osiek podczas festynu ekologicznego w Starym Lesie reprezentowały Panie KGW z 
Karszanek i Wycinki. 

11. 14 czerwca - KONCERT SHANT ORAZ BALLAD GITAROWYCH – Andrzej „KAUKAZ” 
Kałamaga w Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym Dobry Brat – bilet wstępu 10 zł. 

12. 29 czerwiec – festyn „POWITANIE LATA” – Turniej KGW Gminy Osiek – wygrało KGW 
Osiek, które do następnego turnieju będzie reprezentowało Gminę Osiek. Festyn realizowany w 
ramach projektu Od Powitania Lata Na Jagody – Organizacja dwóch festynów w Osieku - 
dofinansowane z zakresu małych projektów ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. 

13. 29 czerwca - Radogoszcz - DZIEŃ SENIORA. Była wspólna msza św., mały poczęstunek oraz 
wspólnie spędzone miłe chwile. – Rada Sołecka Radogoszcz 

14. lipiec – obóz wypoczynkowo - szkoleniowy dla członków MłodzieŜowych DruŜyn z 
PoŜarniczych z terenu powiatu Starogardzkiego -  

15. 13 lipca – Radogoszcz - ZABAWA TANECZNA – Rada Sołecka Radogoszcz, OSP 
Radogoszcz. 

16. 20 lipiec – festyn „NA JAGODY” Festyn realizowany w ramach projektu Od Powitania Lata Na 
Jagody – Organizacja dwóch festynów w Osieku - dofinansowane z zakresu małych projektów 
ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. 

17. 20 lipiec – DZIEŃ SZPIKU KOSTNEGO – akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku 
kostnego – OSP Osiek. 

18. 20 lipiec - WYŚCIG ROWEROWY DLA AMATORÓW WOKÓŁ JEZIORA KAŁĘBIE – Gmina 
Osiek i OSP Osiek– wsparcie ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. w ramach 
Inicjatywy Lokalnej. 

19. 21 lipiec - śEGLARSKI MARATON PO JEZIORZE KAŁĘBIE „NA JAGODY” – Towarzyskie 
wyścigi jachtów Ŝaglowych i winsurfingów – śeglarze Morza Kociewskiego, Agroturystyczna 
Stanica śeglarska, UKS Kałębie. 
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20. 27 lipca – V TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ BORÓW TUCHOLSKICH O PUCHAR 
KASPARUSA organizowany przez OSP Kasparus i Radę Sołecką. 

21. 3 sierpień – Sołtys sołectwa Karszanek Alicja Ciarkowska brała udział w MISTRZOSTWACH 
GRILLOWANIA NA KOCIEWIU W CZARNEJ WODZIE. Jako przedstawicielka 
Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego wraz z sołtysem sołectwa Krąg (Gm. 
Starogard Gd.) Sylwią Wiśniewską zajęły III miejsce na 13 -naście druŜyn biorących udział. 

22. 17 sierpień – festyn „POśEGNANIE LATA”. 

23. 15 i 17 września - MISTRZOSTWA POLSKI W KOLARSTWIE – jazda dwójkami i druŜynowo, 
na drodze nr 214 Skórcz – Warlubie.  

24. 21 – 22 września  - wyjazd szkoleniowy na AGRO-SHOW BEDNARY – ODR Andrzej Kłos 

25. 21 – 22 września - REGATY IM. LESŁAWA GĄSIOROWSKIEGO NA JEZIORZE KAŁĘBIE - 
UKS Kałębie. 

26. 24 września – w świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Osieku odbyło się POSIEDZENIE 
ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W STAROGARDZIE GD. 

27. 30 września – 21 października – konsultacje „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OSIEK 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI 
W ART. 3 UST. 3 NA ROK 2013”. 

28. 12 października - WYCIECZKA DLA DZIECI I MŁODZIEśY DO EGZOTYCZNEGO ZOO W 
TUCHLINIE - organizatorzy GBP w Osieku i Urząd Gminy Osiek. 

29. 12 – 13 października - ZAKOŃCZENIE SEZONU WINDSURFINGOWEGO W CRR ,,DOBRY 
BRAT” w Osieku dla zawodników z całej Polski. 

30. Zrealizowano projekt: „PROMOCJA KOCIEWIA I GMINY OSIEK – zmodernizowanie 
Punktu Informacji Turystycznej poprzez zakup trzech komputerów z oprogramowaniem, 
rzutnika multimedialnego z ekranem oraz wydanie broszury informacyjnej promującej 
Kociewie i Gminę Osiek” - dofinansowane z zakresu małych projektów ramach działania 413 
„WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013”. 

Strona internetowa Urzędu Gminy Osiek aktualizowana jest na bieŜąco. 

8 lipca został Na załoŜony profil Gminy Osiek Facebook’u, gdzie równieŜ na bieŜąco są 
zamieszczane informacje z Ŝycia gminy. Na dzień 15 listopada  mamy 282 „polubień”.  

Małgorzata Klein  

Inspektor ds. zdrowia, kultury, 
turystyki i promocji gminy 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU 
TĘTNI śYCIEM!  

W Placówkach takich jak Nasza kaŜdy dzień stanowi nowe wyzwanie. KaŜdy tydzień przynosi 
róŜnorodność sytuacji, emocji i wraŜeń. KaŜdy miesiąc jest energetyczną bombą, która dodaje nam sił i 
motywacji do kolejnych działań. Tutaj nigdy nie jest nudno i monotonnie, a obok cięŜkiej pracy nad 
sobą i zespołem, potrafimy teŜ odpocząć, zrelaksować się i uczyć kaŜdego dnia. TakŜe u Nas bywają 
gorsze i lepsze dni, z których staramy się wyciągać wnioski i wskazówki do dalszej pracy. Jesteśmy 
wdzięczni losowi, bo stanowimy zgrany zespół, gdzie kaŜdy moŜe liczyć na drugą osobę, a cięŜka 
praca zostaje nagrodzona.  
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Ostatnie miesiące przepełnienie były róŜnorodnymi spotkaniami, wyjazdami i warsztatami. Udało nam 
się przygotować zapasy na zimowy okres, wymalować i odświeŜyć pracownię plastyczną oraz 
kulinarną. Wiele teŜ nauczyliśmy się i dowiedzieliśmy podczas Warsztatów Profilaktyki Zdrowia , 
które przeprowadziła dla nas Pani Monika Michna  ze starogardzkiego oddziału Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej oraz Pani Wiktoria Ziemer  z pobliskiego Ośrodka Zdrowia  w 
Osieku. Niezwykle interesujące i edukacyjne okazało się teŜ zwiedzanie gdańskiej Wystawy „The 
Human Body Exhibition”, podczas której mieliśmy okazję dogłębnie zapoznać się z budową i 
funkcjonowaniem organizmu ludzkiego. Były to dla nas bardzo pracowite dni, nic więc dziwnego, Ŝe 
dopadła nas pilna potrzeba odreagowania i po raz kolejny gościli śmy w zaprzyjaźnionej kr ęgielni 
„MK Bowling ” w Grudziądzu. Mimo wysiłku fizycznego, nabraliśmy nowych chęci do działania, 
pozytywnego nastawienia i przyswajania sobie nowym wiadomości. Świetną okazją ku temu był 
wyjazd do Parku Edukacyjnego „ZOO Egzotyczne – Kaszuby” w Tuchlinie, gdzie mieliśmy okazję 
poznać, dotknąć i zaopiekować się dzikimi, niespotykanymi na co dzień zwierzętami. Zagłębiliśmy się 
takŜe w kulturę kociewską podczas II Spotkania Integracyjnego z Elementami Kultury 
Kociewskiej organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęcza” Lalkowy . Chętne 
osoby korzystają równieŜ z poza zajęciowych ofert spędzania czasu wolnego, aktywnie uczestnicząc w 
comiesięcznych spotkaniach ONI – Osieckich Nocy Integracyjnych. 

ZbliŜa się koniec roku 2013. Jest to dla nas okres równie intensywnych przygotowań do świętowania 
BoŜego Narodzenia i obchodów wigilijnych. JuŜ zabraliśmy się za przygotowywanie świątecznych 
ozdób i dekoracji. Zanim jednak zaczniemy świętować, gościć u nas będą zaprzyjaźnione Placówki 
podczas zabawy andrzejkowej, która odbędzie się pod koniec listopada.  

Czas spędzony z przyjaciółmi z Placówki nigdy nie jest dla nas czasem straconym. KaŜdego dnia 
uczymy się od siebie szacunku, sympatii i sztuki rozwiązywania konfliktów. Wiemy, Ŝe w kaŜdej 
sytuacji moŜemy liczyć na pomoc i zaufanie. Czytelnikom Informatora Osieckiego takŜe Ŝyczymy 
Ŝyczliwości i radości z tego kim się jest i co się robi! Po pogodę ducha i wiarę zapraszamy do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku :)  

Agnieszka Krawczyk 
Pedagog Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku 

 

Z śYCIA BIBLIOTEKI  

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania Biblioteki w Osieku, gdzie moŜna skorzystać z 
Internetu na nowych komputerach w naszej kawiarence internetowej. (Trzy komputery zakupione w 
ramach projektu „PROMOCJA KOCIEWIA I GMINY OSIEK – zmodernizowanie Punktu Informacji 
Turystycznej poprzez zakup trzech komputerów z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnego z 
ekranem oraz wydanie broszury informacyjnej promującej Kociewie i Gminę Osiek” - dofinansowane 
z zakresu małych projektów ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 
PROW na lata 2007-2013”.)  

Biblioteka bierze udział w programie Biblioteki Narodowej pod nazwą „Zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek 2013”, dzięki temu programowi zakupujemy nowości ksiąŜkowe - tak 
bardzo cenione przez naszych czytelników. 

Przez cały rok w bibliotece oferujemy sprzedaŜ ksiąŜek za symboliczną złotówkę. Akcja ta jest 
nieodzownym elementem promocji czytelnictwa. KsiąŜki do sprzedaŜy pozyskujemy z ubytków 
bibliotecznych, a takŜe ofiarowanych przez czytelników. Z uzyskanych ze sprzedaŜy pieniędzy 
kupujemy nowe ksiąŜki uzupełniając i uatrakcyjniając w ten sposób księgozbiór. 
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W bibliotece świadczymy usługi ksero, a takŜe moŜna skorzystać z wysłania faxu lub zeskanowania 
dokumentu. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z usług bibliotecznych, a w szczególności do zakupu 
ksiąŜek „za złotówkę” wzbogacając własny księgozbiór.  

Pracownik GBP 
Ewa Ossowska 

 

WYCIECZKA DO MINI ZOO EGZOTYCZNEGO 
12 października dzieci i młodzieŜ z Gminy 

Osiek odwiedziły Mini Zoo Egzotyczne 

w Tuchlinie.  

Przewodnik ciekawie opowiadał nam o Ŝyciu 

egzotycznych zwierząt i ich nawykach.  

Zamieniliśmy kilka słów z gadającą papugą.  

Mogliśmy dotknąć jaszczurki, węŜe, włoŜyć 

rękę do akwarium z egzotycznymi rybkami.  

Były teŜ piranie, ale do tego akwarium rąk 

nie wkładaliśmy – przewodnik nam 

odradził... ☺ 

PrzeŜyliśmy "atak jaszczura" ... 

Po zwiedzaniu, pełni wraŜeń, posiedzieliśmy przy ognisku piekąc kiełbaski. Kto miał jeszcze dość 

energii pohasał na placu zabaw. 

Inspektor 

Małgorzata Klein 

 

 

ŚWIATOWY TYDZIE Ń PRZEDSIĘBIORCZO ŚCI  

NA POMORZU, 18-24 LISTOPADA 2013 R.  
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) juŜ po raz kolejny włączyła się w organizację Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości, cyklicznej imprezy mającej na celu propagowanie idei 
przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodych ludzi. 

W dniach  18 -  24 listopada br. ARP zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach, seminariach, 
warsztatach oraz  konferencjach. W programie m.in. o  zakładaniu i finansowaniu działalności 
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gospodarczej, warsztat poświęcony znaczeniu spójnej identyfikacji wizualnej w firmie, 
Międzynarodowa Konferencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji „Venture Day”, warsztaty 
dotyczące wyboru właściwej ścieŜki kariery i predyspozycji zawodowych, turniej gry „Cash Flow” dla 
zainteresowanych tematyką finansów i rachunkowości. 

To tylko niektóre z proponowanych tematów, więcej  informacji moŜna znaleźć na stronie 
www.tydzienprzedsiebiorczosci.pomorskie.pl. Aby wziąć udział w wybranym spotkaniu  wystarczy 
wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

 

POśEGNANIE O. MIRKA 
Jak szybko mija czas! 

Dopiero co witaliśmy naszego gościa z dalekiego Ekwadoru o. Mirka, który spędzał dwumiesięczny 
urlop u swej matki, a juŜ nadszedł czas poŜegnania. 

Uroczyste poŜegnanie odbyło się 31sierpnia i miało miejsce w rodzinnej wsi o. Mirka, czyli jak 
popularnie się tu mówi w „Kozim”. 

 
Podobnie jak powitanie, tak i teraz uroczystość zaczęła się mszą Św., którą odprawił w plenerze o. 
Mirek. Na naboŜeństwo licznie przybyli mieszkańcy wsi, jak i przebywający na tym terenie 
wczasowicze. Nie zabrakło równieŜ naszego zespołu wokalnego, który w czasie Mszy Św. zaśpiewał 
kilka pieśni. 

Potem w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie poŜegnalne, na którym to nasz zespół wystąpił 
z programem słowno muzycznym. 

*-*-*-*-*-* 

IX SPARTAKIADA EMERYTOW, RENCISTÓW  

I OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
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Tegoroczna Spartakiada odbyła się 7 września w Starogardzie Gd. na odnowionym stadionie im. 
Kazimierza Deyny. 

Przy naprawdę pięknej pogodzie rozpoczęły się zmagania, tych, którzy pomimo odpowiedniego wieku 
pokochali ruch. Na podkreślenie zasługuje fakt uczestnictwa w zawodach zawodnika, który liczy 
sobie, bagatela tylko 92 lata. W naszej ekipie najstarszym zawodnikiem jest Kazimierz Łobocki, 
liczący 80 lat. 

W zawodach uczestniczyło ponad 200 uczestników. 
Organizatorzy przygotowali 12 konkurencji. 

Nasza ekipa liczyła 22 osoby. Braliśmy udział prawie we 
wszystkich konkurencjach. 

Osiągnęliśmy tez niemały sukces zdobywając w zaciętych 
bojach 4 medale, w tym jeden złoty i 3 brązowe, co 
uplasowało naszą ekipę na siódmym miejscu. Za nami 
pozostało jeszcze dziewięć ekip. 

W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy zdobyliśmy jedynie 
jeden medal, jest to niemały sukces.  

Po zakończeniu zawodów wszyscy uczestnicy postanowili 
dołoŜyć starań, by w roku przyszłym poprawić wyniki 
i w lokacie zespołowej zająć jeszcze lepsze miejsce.  

Nasi medaliści:  

1. Witymira Jarmolińska - medal złoty i brązowy 

2. Andrzej Zagozdon - medal brązowy 

3. Maria Mokwa - medal brązowy 

*-*-*-*-*-* 

POWIATOWY PRZEGL ĄD  DOROBKU ARTYSTYCZNEGO 
KÓŁ EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW  

12 października w sali Powiatowego Domu Kultury w Starogardzie odbył się kolejny, juŜ XVII 
Przegląd Dorobku Artystycznego zespołów emeryckich. 

Był to nasz trzeci udział w tej imprezie. Do tej pory nie było w kole odpowiedniego animatora takiej 
działalności. 

Na tegoroczny przegląd przygotowaliśmy krótki program ze względu na ograniczenie czasowe – tylko 
20 minut. W programie znalazły się recytacje, trochę śpiewu i skecze. 

Jak zwykle rozbawiliśmy widownie wesołym i humorystycznym programem. Kiedy skończyliśmy 
nasz występ owacjom nie było końca.  

NajwaŜniejsze w tym wszystkim to otrzymane zaproszenie osobiste od będącego na sali 
Przewodniczącego Oddziału Wojewódzkiego Związku do występu w dniu 28 listopada w Sali 
Marszałkowskiej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.  

Jest to naprawdę bardzo duŜe wyróŜnienie, bo jako jeden z wielu zespołów otrzymaliśmy takie 
zaproszenie. Takiego obrotu sprawy nikt z nas się nie spodziewał. Czeka nas powaŜne zadanie, do 
którego trzeba będzie się naprawdę dobrze przygotować. Jest to teŜ wielka nobilitacja dla nas jako 
koła, jak i Gminy Osiek.  

Zarząd Koła ERiI oddz. Osiek 
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MŁODZI STRA śACY NA WAKACJACH 
Zgrupowanie MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych 

z terenu Powiatu Starogardzkiego  „SKRZYNIA  2013” 

Skrzynia to mała, urocza miejscowość nad jeziorem Słone w Borach Tucholskich, połoŜona w gminie 
Osiek. Właśnie tutaj od wielu lat spotykają się członkowie  MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych, 
którzy po roku pracy w OSP mogą w innej formie zgłębiać tajniki poŜarnictwa i co waŜne dobrze się  
przy tym bawić.  

Jednocześnie jest najlepszy czas  na podsumowanie całorocznej nauki, integrację  młodzieŜy 
straŜackiej oraz kształtowanie właściwych postaw humanitarnej słuŜby na rzecz społeczeństwa.  W 
związku z tym Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP w 
Starogardzie Gd. zorganizował w dniach od 1-12 lipca br. turnus szkoleniowo – wypoczynkowy dla 
młodzieŜy z terenu całego, naszego powiatu. W tym roku obóz liczył 193 uczestników. Najliczniejszą 
grupę stanowiły dzieci z terenu gminy Starogard Gd. /94 osoby/ i miasta Starogardu Gd. /35 osób/. 
Podstawowym zamierzeniem organizatorów było poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa 
poŜarowego, rozpoznawania i zwalczania zagroŜeń ekologicznych, rozwijanie świadomości 
proekologicznej oraz właściwego zachowania się w sytuacjach róŜnych zagroŜeń. JuŜ pierwszego dnia, 
w związku z wejściem w Ŝycie nowej „ustawy śmieciowej”, kaŜdy uczestnik przeszedł szczegółowe 
szkolenia w zakresie segregacji śmieci. 

ZałoŜenia programowe obozu zostały tak przygotowane, aby wyrabiać w uczestnikach coraz większą 
samodzielność, obowiązkowość oraz umiejętność pracy zespołowej.  Młodzi ludzie, podzieleni na 
druŜyny, przez cały czas trwania szkolenia rywalizowali w konkurencjach sportowych i typowo 
straŜackich takich jak: poŜarniczy tor przeszkód (sztafeta poŜarnicza), rozwijanie i zwijanie odcinka 
węŜa na czas, rzucanie nim do celu oraz ćwiczenie bojowe. Ponadto codziennie rozgrywano 
spartakiadę obozową z wieloma zabawnymi konkurencjami, podczas których lało się mnóstwo wody 
oraz było duŜo śmiechu. 

Pogoda w tym roku nam dopisała, dlatego zorganizowano duŜo zajęć na wodzie. KaŜdy obozowicz 
miał moŜliwość uczestniczenia w wyprawie kajakowej dookoła jeziora oraz opłynięcia tajemniczej 
wyspy. 

W przerwach był „plaŜing”, „smaŜing” i czyli kąpiele słoneczne i wodne. 

Jak co roku dzięki zaprzyjaźnionej grupie straŜaków z Tczewa, młodzi ludzie przeszli praktyczne 
szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego. Weście po drabince linowej na wysokość około 
18m, a następnie zjazd na linie w ramach próby samoratownia pozostaną na długo w pamięci kaŜdego 
uczestnika. Wiele wraŜeń dostarczyło równieŜ ćwiczenie ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, 
zorganizowane w zadymionym namiocie.  

Jednak zupełną nowością w tym roku była ścianka wspinaczkowa, którą dzięki uprzejmości pana 
Wójta Gminy Zblewo przywieźli i obsługiwali straŜacy ze Zblewa. 

Na obozie wychodziła codzienna gazetka obozowa, był wymarsz nocny, kino letnie, karaoke, popisy 
druŜyn w zabawie „scenka, piosenka”, kalambury, mam talent, śluby i chrzest obozowy. 

Dzięki zaangaŜowaniu ponad 50-cio osobowej kadry instruktorskiej, pomocniczej, ratowników 
wodnych, pielęgniarzy i wspaniałych kucharek w pełni osiągnięto zamierzone cele. 

6 lipca odbyła się msza polowa w leśnym amfiteatrze, którą sprawował Powiatowy Kapelan StraŜaków 
ks. Stefan Rogowski. 
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Tradycyjnie w przeddzień wyjazdu odbył się uroczysty apel wieczorny z udziałem licznie 
zaproszonych gości. W tym roku odwiedzili nas: dh Józef Czapiewski – W-ce Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego, pan Leszek Burczyk – Starosta Starogardzki oraz włodarze miast i gmin, jak równieŜ 
przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP, Komendanci Gminni i działacze OSP. 

NajwaŜniejszym punktem apelu było uroczyste ślubowanie, pasowanie na straŜaka młodzieŜowca, 
wręczenie zdobytych specjalności, odznak MDP oraz nagród rzeczowych za najlepsze wyniki w 
poszczególnych konkurencjach. 

W strugach deszczu i łezką w oku poŜegnaliśmy się w piątek, wręczając wszystkim uczestnikom 
imienne glejty obozowe, czerwone „straŜackie” kocyki polarowe oraz słodycze na drogę. 

Po straŜackim zgrupowaniu zostały juŜ tylko piękne wspomnienia, mnóstwo wierszyków o tematyce 
obozowej do kolejnego tomiku z cyklu „wiersze z kufra, czyli Skrzynia 2013”, oraz obietnice, Ŝe 
wrócimy tu znów za rok. 

Tak liczna grupa młodzieŜy ze wszystkich gmin naszego powiatu mogła spędzić wspaniałe chwile 
dzięki pomocy wsparciu Ŝyczliwego grona osób i instytucji, a w szczególności: samorządów miast i 
gmin, z których pochodzili uczestnicy obozu, Starostwa Starogardzkiego, Komendy Powiatowej PSP, 
zawsze Ŝyczliwej firmie „IGLOTEX” ze Skórcza, CARREFOUR i Banku Spółdzielczego w 
Starogardzie  Gd. oraz OSP w Tczewie, Skórczu, Osieku, Kasparusie, Sucuminie, Czarnej Wodzie 
Starogardzie Gd. 

Tą drogą organizatorzy składają serdeczne podziękowania. 

Przygotowała: kierownik Placówki – dh Jolanta Czyryk 

 
INFORMACJA Z POSIEDZENIA  

ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSPRP  
24 września 2013r. w świetlicy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Osieku odbyło się posiedzenie Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Starogardzie Gd. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatowego ZOSP RP, wójtowie gmin powiatu 
starogardzkiego, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPR RP w Gdańsku dh Józef 
Czapiewski, kapelan powiatowy straŜy ks. Stefan Rogowski oraz V-ce Starosta Starogardzki 
Kazimierz Chyła. 

Pierwszym punktem obrad była prezentacja gminy Osiek, którą przedstawiła Wójt Gminy Osiek Pani 
Stanisława Kurowska. Następnie Komendant Gminny ZOSP w Osieku dh Mieczysław Torłop 
przedstawił informację o działalności Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w gminie. Obydwie informacje 
zostały zaprezentowane w formie pokazu multimedialnego. 

Na posiedzeniu omawiano następujące tematy: podsumowano obóz MłodzieŜowych DruŜyn 
PoŜarniczych w Skrzyni i zawody sportowo-poŜarnicze OSP, dokonano analizy działań ratowniczo – 
gaśniczych na terenie powiatu starogardzkiego, omówiono wykorzystanie dotacji z Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz przygotowanie do obchodów „Zaduszek StraŜackich”. 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSPRP w Osieku 
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KURS RECERTYFIKACYJNY - Kwalifikowanej Pierwszej Po mocy 
W dniach 30,31 sierpnia i 1 września na bazie jednostki Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Osieku odbył 
się kurs odnawiający uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

W kursie brali udział straŜacy z powiatu starogardzkiego, w tym jedenastu członków OSP z terenu 
naszej gminy. 

Przez trzy dni uczestnicy odnawiali i uzupełniali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktorzy przygotowali wiele ćwiczeń, w tym 
symulację wypadków samochodowych, wypadku z udziałem motocyklisty, scenki przedstawiające 
poraŜenie osoby prądem, podtopienie, zasłabnięcia, zachłyśnięć przez noworodki oraz wiele innych. 

Godziny ćwiczeń na manekinach i przy symulowanych zdarzeniach, sprawdzone zostały podczas 
egzaminu, który miał miejsce 3 września. 

Egzamin składał się z dwóch części, pierwszej teoretycznej, która była przepustką umoŜliwiającą 
przystąpienie do egzaminu praktycznego. Druga cześć egzaminu składała się z trzech zadań. Pierwsza 
scenka - dziecko, które włoŜyło do ust mały klocek i zaczęło się dusić, po chwili traci parametry 
Ŝyciowe Druga scenka przedstawiała osobę, która została poraŜona prądem i spadla z drabiny. Ostatnia 
cześć egzaminu to wypadek samochodowy, w którym ucierpiały dwie osoby. 

Egzaminatorzy na wszystkich stanowiskach oceniali czas, poprawność i skuteczność prowadzonych 
działań podczas prowadzenia akcji ratowniczych. 

StraŜacy z terenu naszej gminy potwierdzili znajomość technik ratownictwa i wszyscy uzyskali 
pozytywnym wynik z egzaminu kwalifikowanej pierwszej pomocy.  

PREZES OSP OSIEK 
Wojciech Śliwi ński 

 

V TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

BORÓW TUCHOLSKICH O PUCHAR KASPARUSA  
W dniu  27.07.2013r  odbył się V Turniej Piłki Siatkowej Borów Tucholskich  o Puchar 
Kasparusa.  

I  miejsce i „Puchar” zdobyła druŜyna z SKÓRCZA. 

Jak zwykle bywa na Turnieju w Kasparusie- nie zabrakło  rozrywki dla wszystkich uczestników 
imprezy,były konkursy dla dzieci i rodziców, nie zabrakło nagród dla kaŜdej osoby uczestniczącej 
w zabawie. 

DuŜym uznaniem cieszyła się darmowa grochówka – jak zwykle pyszna. 

Impreza zakończyła się zabawą taneczną na świeŜym powietrzu. 

Organizatorzy jeszcze raz serdecznie dziękują mieszkańcom  za pomoc przy  organizacji turnieju, oraz 
sponsorom dzięki, którym  po  rozliczeniu imprezy mogliśmy zafundować wycieczkę do Grodziska 
w Owidzu dla wszystkich dzieci z Kasparusa. 

Zapraszamy na turniej w przyszłym roku. 

Organizatorzy 
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TERMINARZ ROZGRYWEK  
KOCIEWSKO – BOROWIACKA  LIGA  OLD BOYS  

SEZONU 2013/2014 

DruŜyny uczestniczące w rozgrywkach : 
1. Pinczyn 
2. Osiek 
3. ABC Kościerzyna 
4. Kaliska 
5. Kulice 

6. Godziszewo 
7. Czarna Woda 
8. Starogard Gdański 
9. Skarszewy 
10. Pelplin 

Runda jesienna  
Termin VI – 12-13 października 2013 

Nr meczu DruŜyna gospodarzy DruŜyna gości Data Godzina wynik 

KBLO – 26 
Pelplin: 

Mucha St, 
Urbański Krzysztof 

Starogard Gd: 
Kotlewski Robert, 

Walter Zbig 

13.10.2013 
niedziela 

16 : 00 2 : 2 

KBLO – 27 

Skarszewy: 
Tebecio W. 

Linda Łukasz-2, 
Stobinski 

Czarna Woda 
Bartoszewicz B, 

Kaszubowski 

13.10.2013 
niedziela 

11 : 00 4 : 2 

KBLO – 28 
Pinczyn: 

Dzienniak R, 
Smukała M. 

Godziszewo: 
Malinowski M-2. 

Balcer A. 

13.10.2013 
niedziela 

14 : 00 2 : 3 

KBLO – 29 Osiek 

Kulice: 
Dzwonkowski b-2, 

Marks Ir, 
Markas Arkad 

13.10.2013 
niedziela 

17 : 00 0 : 4 

KBLO- 30 
Kościerzyna: 
Lipski Rafał, 

Draber Maciej 

Kaliska: 
Szwedowski B, 

Kulas M 

13.10.2013 
niedziela 

14 : 00 2 : 2 

Tabela po VI rundzie rozgrywek 

Miejsce DruŜyna 
Ilość 

meczy 
Ilość 

punktów 
Bramki 

strzelone 
Bramki 
stracone 

1 Kaliska 6 16 25 10 

2 Kulice 6 15 21 5 

3 Godziszewo 6 15 18 9 

4 ABC Kościerzyna 6 13 20 7 

5 Skarszewy 6 9 15 13 

6 Pelplin 6 6 15 12 
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7 Starogard Gd 6 5 13 15 

8 Pinczyn 6 4 10 12 

9 Czarna Woda 6 2 9 21 

10 Osiek 6 0 2 35 

 

REGATY POśEGNANIA LATA  
Jako wspomnienie lata parę spóźnionych słów o Regatach PoŜegnania Lata.  

Razem z festynem PoŜegnanie Lata, odbyły się ostatnie w tego rocznym sezonie „Regaty PoŜegnania 
Lata” rozegrane w ramach Regat Jachtów Morza Kociewskiego.  

Zapisało się 11 jachcików. Wystartowało 10. Popłynęło 27 zawodników. ZauwaŜyłem ciągłą tendencję 
wzrostową w ilości załóg uczestniczących w Regatach Jachtów Morza Kociewskiego.  

Mocno powiało i juŜ przed startem jeden jachcik zrezygnował. W trakcie regat z powodu mocnego 
wiatru 3 – 5 stopni Beauforta, awarii uległy 3 jachty, 1 zaliczył wywrotkę, jeden się wycofał. 

FINN, Ŝaglówka wiodąca prym wywróciła się na powrocie z duŜego jeziora. Mijając cypel była na 
pierwszym miejscu, gdy nagły odbity szkwał od drzew wymusił zwrot przez rufę. PoniewaŜ sternik 
Emil SZCZYPIŃSKI płynął sam nie nadąŜył z przebalastowaniem, wypadł a łódka zrobiła fikołka. 
Szybka pomoc na łodzi ratowniczej z silnikiem przyczepnym uŜyczonym przez Wojtka CHEREK 
pozwoliła na natychmiastowe postawienie Ŝaglówki do pionu i zaholowanie jej do brzegu przy 
Wycinkach. Tam przy pomocy Tomka ERDANOWSKIEGO skipper wybrał z Ŝaglówki wodę i 
dopłynął o własnych siłach do plaŜy w Osieku.  

Po wywrotce FINNA, załoga łodzi o nazwie FREYINKA namawiała sędziów do odwołania regat. 
Sędziowie byli nieustępliwi. Podtrzymali decyzję o rozegraniu całych regat. Pomimo silnego wiatru 
inne jachty nadal się ścigały. Zrealizowano wszystkie zaplanowane trzy biegi. 

Zawody sędziowali: Krzysztof SOBOTKA, Andrzej FIRYN.  

W akcji ratowniczą kierował Piotr CHWAŁEK. W tym czasie pomoc sędziowską zapewniła swoją 
osobą Marzenka DĄBROWSKA. 

Wyniki: 

w klasie do 5 m długości: 

1. s/y MAŁA z załoga – Wojciech CHEREK, Mateusz CHEREK 
2. s/y MURONY z załogą – Piotr MURAWSKI, Wojciech ŚLIWIŃSKI 
3. s/y FREYINKA z załogą – Stanisław LISTEWNIK, Dariusz BORYS, Henryk SCHWIRTZ 
4. s/y 470 z załogą – Wioletta KULESZA, Aleksandra KULESZA 
5. s/y FINN z załogą – Emilian SZCZYPIŃSKI 

w klasie 5 – 7 m długości: 
1. s/y NEFELE z załogą – Arkadiusz GLEJT, Dorota PAŁUBICKA, Miłosz MOKWA 
2. s/y OSTRÓDA z załogą – Jakub SIUDZIŃSKI, Cezary PIOTROWSKI, Sebastian GOCEK 
3. s/y ARDA z załogą – Wojciech JANYK, ElŜbieta SADOWSKA, Zuzanna KWICZOR, Paulina 

STOLZ 
4. s/y MICHU z załogą – Krzysztof WICZYŃSKI, Kacper WICZYŃSKI, Pamela 

CHMIELOWSKA 

w klasie powyŜej 7 m długości jako jedyna  
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1. s/y BORA BORA z załogą -Mariusz BALEWSKI, ElŜbieta MUSZYŃSKA, Kinga 
MUSZYŃSKA, Ilona LITWIŃSKA. 

Po zakończeniu regat na festynie PoŜegnanie Lata wręczono nagrody.  

1. GadŜety z serii KOCIEWIE CZEKA NA CIEBIE przygotowało STAROSTWO POWIATOWE 
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM. 

2. Upominki specjalne od AGROTURYSTYCZNEJ STANICY śEGLARSKIEJ FIRYN W 
OSIEKU.  

3. WORKI śEGLARSKIE uszyła śAGLOWNIA ANNA ZE SKÓRCZA. 

Dziękuję wszystkim miłośnikom Ŝeglarstwa, przyjaciołom, śeglarzom Morza Kociewskiego , za 
przybycie, uczestnictwo, pomoc w Regatach PoŜegnania Lata. Specjalne podziękowania i gratulacje 
dla ekipy ZHP Starogard Gdański startującej na jachcie NEFELE. 

Andrzej FIRYN 

 

WINDSURFINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

I X REGATY IM. LESŁAWA G ĄSIOROWSKIEGO 
W dniach 20-22 września 2013 r. do Ośrodka CRR DOBRY BRAT nad Jeziorem Kałębie zjechali się 
pasjonaci windsurfingu. Rozgrywały się tam Windsurfingowe Mistrzostwa Polski i X Regaty im. 
Lesława Gąsiorowskiego. 

Zawody odbywały się w klasach UKS, Bic-Techno, Raceboard, Raceboard: Klasa Grand Masters 
i Weteran. Podczas regat zawodnicy ścigali się po wyznaczonej trasie w 8-miu wyścigach. 

Zawodom sprzyjała dobra atmosfera, piękna pogoda i ogromne emocje. Oko pocieszyli teŜ kibice 
oglądając zmagania kolorowych Ŝagli. 

Zawodnicy rywalizowali nie tylko o punkty, ale równieŜ o nagrody, które zapewnił im organizator 
imprezy Andrzej Uzdowski reprezentujący UKS Osiek. 

Małgorzata Dzwonkowska 

*-*-*-*-*-* 

ZAKO ŃCZENIE SEZONU WINDSURFINGOWEGO 
W OŚRODKU ,,DOBRY BRAT" W  OSIEKU DLA 

ZAWODNIKÓW Z CAŁEJ POLSKI!!! 
W ośrodku ,,Dobry Brat” w Osieku w dniach 12-13 października 2013 r. odbyła się jesienna edycja 
regat i Finał Pucharu Morza Kociewskiego. W zawodach zaplanowano udział 26 zawodników – 
frekwencja dopisała. Startowali zawodnicy z Sosnowca, Kalisza, Dąbrowy Górniczej, Urszulewa, 
Dobrzynia nad Wisłą, Gdańska, Sopotu i UKS Kałębie. 

W sobotę rywalizowano w 4 biegach, natomiast w niedzielę warunki pogodowe nie sprzyjały i odbyły 
się tylko 2 wyścigi. 

Zawodnicy UKS Kałębie pokonali czołowych zawodników Polski, wielokrotnych Mistrzów Europy 
i Świata klasy RCB. 

Zwycięzcą Jesiennych Regat i Finału Morza Kociewskiego został Michał Mańka. Ten dobrze 
zapowiadający się windsurfer jest uczniem II klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. 
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Klasyfikacja Jesiennych Regat Finał Pucharu Morza Kociewskiego: 

I miejsce – Michał Mańka 
II miejsce – Artur Manelski 
III miejsce – Paweł Frydrychowicz 

Klasyfikacja końcowa Finału Pucharu Morza Kociewskiego: 

I miejsce – Michał Mańka 
II miejsce – Artur Manelski 
III miejsce – Łukasz Mańka 

Zwycięzców dekorowała pani Anna Gałecka, wielokrotna uczestniczka mistrzostw Świata, Europy 
i Olimpiady z Australii – SYDNEY 2000. 

Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwała komisja sędziowska, a organizatorem 
i koordynatorem regat z ramienia UKS Kałębie był pan Andrzej Uzdowski. 

Małgorzata Dzwonkowska 

czytaj równieŜ na: www.facebook.com 

 

VIII IMPREZA NA ORIENTACJ Ę SZAGO 2013 
Relacja z trasy TZ, Krzysztof Nowak 

W dniach 9-10 listopada odbyła się w Śliwicach, w powiecie tucholskim, VIII Impreza na Orientację 
„Szago 2013”. Zawody zaliczane były do Pucharu Borów Tucholskich w marszach na orientację i była 
jego ostatnią, dziesiątą juŜ edycją.  

Organizatorem zawodów był klub UKS Włóczykij Osiek, a kierownikiem i swego rodzaju motorem 
napędowym przedsięwzięcia, czy teŜ reŜyserem spektaklu, zasłuŜony regionalny działacz imprez na 
orientację Artur Fankidejski.  

Rywalizacja toczyła się aŜ na 6 trasach, tak więc uczestnicy mieli w czym wybierać. KaŜdy mógł 
wystartować na takiej trasie, która najlepiej odpowiadała jego doświadczeniu i preferencjom. 

Do wyboru były: trasa turystyczna (dzienna na dystansie ok. 12 km), druŜynowa (nocna, dystans ok. 
12 km), juniorska (nocna, ok. 17 km), zaawansowana (nocna, ok. 22 km) oraz dwie trasy rowerowe – 
dzienne na dystansach 50 i 100 km. Dla rowerzystów startujących na dystansie 100 km dodatkową 
atrakcją było to, Ŝe zawody zaliczane były do Pucharu Polski w rowerowych maratonach na orientację. 
Ten czynnik okazał się silnym magnesem, jako Ŝe na starcie stanęło aŜ 46 zawodników – frekwencja 
rzadko spotykana na rowerowych imprezach na orientację, moŜe nie licząc tych największych imprez, 
takich jak Harpagan.  

Zresztą całe zawody, pod względem frekwencji okazały się olbrzymim sukcesem, gdyŜ łącznie udział 
w nich wzięło aŜ 251 zawodników, co stawia Szago w ścisłej czołówce pomorskich imprez na 
orientację, zaraz za imprezami organizowanymi przez SKPT Gdańsk (Manewry SKPT i DarŜlub), 
Harpaganem i Tułaczem.  

Na starcie stanęła liczna grupa osób ze Śliwic, w czym duŜa zasługa współorganizatorów marszu – 
Szkoły Podstawowej w Śliwicach oraz Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach, którzy 
zadbali o odpowiednie nagłośnienie imprezy w lokalnej społeczności. 

Start trasy TZ zaplanowany był na godzinę 19:00. Rywalizacja zapowiadała się ciekawie, gdyŜ na 
Szago rozstrzygnąć miał się ostateczny kształt podium pucharu.  
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Miałem duŜe problemy z dotarciem do bazy, gdyŜ pociąg osobowy z Gdańska Oliwy do Laskowic 
Pomorskich, którym jechałem na zawody, zepsuł się po drodze, a jakby tego mało, po naprawie awarii, 
w składzie zaczął grasować noŜownik i trzeba było wzywać policję. Ostatecznie, po sporych 
perturbacjach, razem z Karolem Wrońskim, innym uczestnikiem trasy TZ oraz pasaŜerem upiornego 
pociągu, zameldowaliśmy się w bazie tuŜ przed godziną 21:00, kiedy wszyscy zawodnicy byli juŜ 
dawno na trasie.  

Na trasę wyruszałem więc jako ostatni (Karol ruszył jakieś 10 minut przede mną) i to okazało się 
sporym utrudnieniem. Pierwszy punkt kontrolny nie sprawił mi kłopotów, ale juŜ następny dał mi 
przedsmak tego co się będzie działo dalej. Bardzo, bardzo trudne punkty rzeźbowe, wymagające sporo 
koncentracji i czujności. No i teŜ poniekąd łutu szczęścia, bo rzeźba terenu w okolicach Śliwic nie była 
zbyt wyraźna. Jakoś sobie poradziłem z tym drugim punktem, choć musiałem go wymierzać z kilku 
kierunków nachodzenia. Następny punkt nie sprawił mi trudności, jednak na czwartym punkcie 
(numerowanym na mapie jako PK 2, a to dlatego, Ŝe kolejność potwierdzania punktów była dowolna) 
dostałem przysłowiową cegłą po głowie. Miejsce na punkt było wyjątkowo paskudne (mokradła, 
mokradła i jeszcze raz pełno badyli), w dodatku w pobliŜu nie było Ŝadnego charakterystycznego 
obiektu, z którego moŜna się namierzyć, w efekcie czego nie mogłem się w ten punkt wstrzelić. Po 40 
minut chodzenia w kółko znalazłem jakiś lampion i podbiłem go, ale i tak okazał się punktem 
stowarzyszonym.  

Tutaj dało o sobie znać startowanie jako ostatni. Normalnie, gdy startuje się razem z innymi druŜynami 
moŜna się zasugerować światełkami latarek krąŜącymi w pobliŜu, tutaj zdany byłem tylko na siebie. 
Pustka, ciemność, bagna i bezradność. Kolejne punkty wydzierałem z wielkim bólem, bo takŜe nie 
były łatwe i sporo się musiałem namęczyć, aby mieć pewność, Ŝe podbijam właściwe. Jakoś dawałem 
radę, znów utknąłem fatalnie na PK 8 (niestety wybrałem niewłaściwy wariant nachodzenia, a później 
zamiast wycofać się i namierzać jeszcze raz z innego miejsca, tylko łaziłem w kółko, czując się chyba 
tak jak Witkacy, gdy tworzył zręby swojej dziwnej filozofii, której włącznie z nim nikt nigdy nie 
zrozumiał), później zatkałem się zupełnie na PK 10, który był pierwszym z tak zwanych punktów 
azymutowych. Trzeba było wymierzyć azymut 92 stopnie na odległość około 750 metrów z punktu 9 i 
w ten sposób trafiało się na PK 10. Niestety, musiałem stawiać za długie kroki przy wymierzaniu 
azymutu, gdyŜ przestrzeliłem ten punkt o jakieś 50 metrów i zacząłem czesać las za punktem, co 
zabrało mi jakieś 25 minut i w efekcie czego wylądowałem jakieś... 300 metrów za punktem. 
Wycofując się, zdruzgotany poraŜką, trafiłem na ów punkt 10, który był na cieku wodnym (Artur, 
dziękuję za utaplanie się tam w błotnej mazi po udo), co dodało mi nieco energii. Znalazłem kolejne 3 
punkty azymutowe (wszystkie okazały się stowarzyszone, ale dobre i to) i parłem dalej.  

Złapałem drugi oddech, dzięki czemu aŜ do PK 18 nie miałem problemów. Końcówka jednak była dla 
mnie znów słaba, gdyŜ zablokowałem się aŜ na 3 z ostatnich 4 punktów kontrolnych, na wszystkich 
wbijając punkty stowarzyszone. Szalony bieg do mety nie pozwolił mi nadrobić strat i zająłem 
ostatecznie 5 miejsce. 

Trasę TZ wygrali Rafał Sikora i Mateusz Spadik, a na drugim miejscu uplasowali się zwycięzcy 
klasyfikacji generalnej Pucharu Borów Tucholskich – Radosław Literski i Bartłomiej Gromowski. 
Trzecie miejsce zajął Karol Wroński. 

Dzięki dobrej postawie w ostatniej edycji pucharu na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej 
przesunął się Mateusz Spadik. Wyprzedził tym samym Marka Wrzałkowskiego, który przed zawodami 
miał nawet szansę na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, pod warunkiem, Ŝe te zawody by wygrał. 

Zawody były bardzo dobrze zorganizowane. Na mecie czekały na zawodników komfortowe warunki w 
bazie – duŜo wolnej przestrzeni na nocleg na ogrzewanej sali gimnastycznej, prysznice, ciepły posiłek, 
droŜdŜówki, oranŜada, kawa i kto tam co sobie zaŜyczył. Podsumowanie wyników odbyło się bardzo 
sprawnie i nad ranem w niedzielę nastąpiło wręczenie nagród dla najlepszych zawodników na 
poszczególnych nocnych trasach (dzienne były podsumowywane w sobotę około godz. 17). Nagrody 
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były atrakcyjne i było ich tak duŜo, Ŝe po udekorowaniu najlepszych odbyło się jeszcze losowanie 
nagród pocieszenia, tak, Ŝe prawie nikt nie wyjechał z zawodów z pustymi rękoma.  

Osobiście, jako uczestnik trasy TZ, lubię zawody Szago, gdyŜ wiem, Ŝe mogę spodziewać się tam 
trudnych punktów, prawdziwego survivalu na trasie i cięŜkiej walki o przetrwanie. Po prostu Szago 
uczy pokory nie gorzej niŜ rosyjska armia. I to jest wspaniałe. Tego na tych zawodach było aŜ nadto, 
szczególnie, Ŝe w nocy ściął mróz, a nie raz trzeba było pakować się w wodę, czasem i po kolana. Na 
mecie musiałem sprawiać wraŜenie skruszonego jak Królik – ten ze Stumilowego Lasu, któremu 
Puchatek wiecznie wyŜerał miód ze spiŜarni – po odnalezieniu go wśród mgły przez Tygrysa. 

No cóŜ, kaŜdy ma jakiegoś bzika, kaŜdy jakieś hobby ma... Ja akurat lubię marsze na orientację, a 
na pewno w takiej formule, czy teŜ z takimi przystawkami, jakie serwuje Włóczykij Osiek i 
dlatego gorąco wszystkim polecam danie główne zakładu z Osieka – Szago... Voila!  

 

 

ŚWIADEK PRZEMOCY  

W RODZINIE  
Świadek przemocy w rodzinie, niezaleŜnie od tego kim jest, 

jest bardzo waŜną osobą.  

WaŜną, bo często jedyną, która moŜe pomóc przerwać przemoc! 

Często staramy się nie zauwaŜać pewnych rzeczy, bo one nas nie dotyczą, bo wstydzimy się, boimy, 
nie chcemy, są one niewygodne. Pamiętajmy jednak o tym, Ŝe ofiary przemocy w rodzinie takŜe boją 
się (o swoje Ŝycie i zdrowie, o to, Ŝe nikt nie będzie w stanie im pomóc), nie wierzą (Ŝe ktoś chce i 
moŜe im pomóc, Ŝe ma prawo prosić o pomoc, Ŝe coś moŜe zmienić się w jej Ŝyciu) i wstydzą się (bo 
biorą na siebie całą odpowiedzialność za to co dzieje się w jego domu).  

Tymczasem postawa świadka przemocy w rodzinie i jego świadoma reakcja często stają się ostatnią 
deską ratunku dla ofiar przemocy i ich najbliŜszych. ŚWIADEK PRZEMOCY W RODZINIE 
MOśE PRZERWAĆ KRĄG MILCZENIA, MO śE POMÓC! Nie chodzi tutaj o działania bliskie 
policji czy lekarzowi. WaŜne jest, aby przede wszystkim wysłuchać osoby, która doznaje przemocy, 
uwierzyć w to, co mówi, zapewnić ją o tym, Ŝe ma prawo szukać pomocy i jeśli tego potrzebuje, 
wspomóc ją w tych działaniach. WaŜne jest, aby zawiadomić o zaistniałej sytuacji takŜe osoby, które 
zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych (Niebieską Linię – 22 668-70-00, Ośrodek 
Pomocy Społecznej czy Policję).  

Niesienie pomocy wymaga odwagi i siły. Pamiętajmy jednak, Ŝe brak reakcji moŜe doprowadzić do 
tragedii. Jeśli bezpośrednio uczestniczymy w akcie przemocy, dzwońmy na policję i prośmy o 
interwencję. W kaŜdej chwili moŜna równieŜ skontaktować się z pracownikiem Pogotowia Niebieskiej 
Linii czy z organizacją wpierającą osoby doświadczające przemocy domowej (np. lokalnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej). Rozmowa z którąkolwiek z tych osób moŜe przynieść nie tylko ulgę 
w samej mało komfortowej sytuacji, często staje się teŜ rodzajem odreagowania emocji wynikających 
z tejŜe sytuacji.  

W przypadku, gdy podejrzewamy przemoc domową w dalszej rodzinie, zawsze warto potwierdzić 
swoje podejrzenia i rozmawiać na ten temat. Warto teŜ odpowiednio przygotować się do takiej 
rozmowy, gdyŜ często ofiary przemocy w rodzinie wstydzą się i mogą za całą sytuację winić siebie. 
Warto być przygotowanym do odpowiedniej reakcji na takie wypowiedzi i do przekonania osoby 
doświadczającej przemocy, Ŝe nikt nie zasługuje na to, Ŝeby się nad nim znęcać. Jeśli nie jesteśmy w 
stanie sami podjąć takich kroków, a jesteśmy przekonani o tym, Ŝe dzieje się coś złego, zawsze moŜna 
zawiadomić odpowiednią instytucją. Jest to o tyle waŜne, iŜ osoba doświadczająca przemocy 
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domowej, oprócz wsparcia rodziny i najbliŜszych, wymaga takŜe profesjonalnej opieki psychologa czy 
terapeuty, którzy są odpowiednio przeszkoleni, by skutecznie pomóc ofiarom przemocy. Świadek 
przemocy, podobnie jak ofiara, nigdy nie zostają pozostawieni sobie. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe moŜna 
liczyć na pomoc, trzeb tylko mieć odwagę opowiedzieć o problemie.  

Dom rodzinny winien kojarzyć się z bezpieczeństwem, szacunkiem, miłością i opieką. Niestety dla 
wielu ludzi staje się on miejscem cierpienia, poniŜania, zagroŜenia i lęku. Często tak właśnie dom 
rodzinny postrzegany jest przez dzieci, co stanowi jeden z powaŜniejszych problemów. Do przemocy 
dochodzi nie tylko w rodzinach patologicznych ale i w tych, które postrzegane są za ideał ogniska 
domowego. Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych nieŜalenie od poziomu 
wykształcenia i sytuacji ekonomicznej rodziny. Dzieci, które doświadczyły przemocy w rodzinie z 
reguły nie wiedzą gdzie szukać pomocy, często teŜ boją się jej. Dlatego tak waŜnym staje się reakcja 
osoby dorosłej, która swoje podejrzenia moŜe zgłosić np. pracownikowi szkoły, do której dziecko 
uczęszcza, policji, pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej czy Sądu Rodzinnego. Krzywdzone 
dziecko moŜe szukać takŜe pomocy poprzez bezpłatną infolinię Telefonu Zaufania dla dzieci i 
młodzieŜy (116 111). Nie bójmy się reagować szczególnie wtedy, gdy ofiarami są często bezbronne i 
zdezorientowane dzieci!  

Szacuje się, iŜ najróŜniejsze formy przemocy dotykają średnio co dziesiątą osobę. W tej grupie 
znajdują się równieŜ osoby starsze i niepełnosprawne. Często doznają one krzywdy od osób 
najbliŜszych – współmałŜonka, dzieci, wnuków czy róŜnego rodzaju opiekunów. Przemoc ta osiąga 
róŜne formy, osoby te nękane są fizycznie, psychicznie i emocjonalnie, a takŜe ekonomicznie. Nie 
rzadko są zaniedbywane, nie mają dostatecznej opieki, ilości jedzenia i picia oraz ogranicza im się 
dostęp do niezbędnych zabiegów opiekuńczych. W świetle prawa takie poczynania uznaje się za rodzaj 
przemocy, który dla osób starszych jest szczególnie wyniszczający. Podobnie jak w pozostałych 
przypadkach, o pomoc zwrócić się moŜna do Ośrodka Pomocy Społecznej czy policji. W tych 
instytucjach kaŜda osoba znajdzie wsparcie, zrozumienie, szacunek i pomoc.  

Jeśli kiedykolwiek staniesz się świadkiem przemocy w rodzinie – REAGUJ! 
Pamiętaj o tym, Ŝe brak reakcji nie pomoŜe, a często moŜe stać się przyczyną tragedii!  
Nie bój się stanąć w obronie tych, którzy wymagają szczególnej ochrony i wsparcia! 

Zespół Interdyscyplinarny  
Gminy Osiek 
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ZAPRASZAMY 
DO NOWO OTWARTEGODO NOWO OTWARTEGODO NOWO OTWARTEGODO NOWO OTWARTEGO    
SKLEPU FIRMOWEGOSKLEPU FIRMOWEGOSKLEPU FIRMOWEGOSKLEPU FIRMOWEGO 

W OSIEKUW OSIEKUW OSIEKUW OSIEKU    

ul. Wyzwolenia 2ul. Wyzwolenia 2ul. Wyzwolenia 2ul. Wyzwolenia 2    

Plac TargowyPlac TargowyPlac TargowyPlac Targowy 
 

OFERUJEMY:  
• chleby Ŝytnie, razowe, orkiszowe z 

makiem – krojone na miejscu, 
• bułki pszenne, razowe, grahamki, 

wieloziarniste,  
• zapiekanki na ciepło z piekarnika, zapiekanki na ciepło z piekarnika, zapiekanki na ciepło z piekarnika, zapiekanki na ciepło z piekarnika,  
• pizzerki, bułki z farszem,  
• kanapki od 1,50 zł/szt., 
• ciastka sztukowe (droŜdŜówki, 

pączki, mufinki, ptysie, francuskie, 
florentynki, itp.), 

• ciasta na wagę, 
• torty, 
• torty lodowo-bezowe, 
• nabiał, 

CZYNNE: 

 

PONIEDZIAŁEK – PIATEK 

6 – 18 

SOBOTA : 6 – 14, 

NIEDZIELA : 7 – 14 
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