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ABSOLUTORIUM dla Wójta Gminy Osiek 
25 kwietnia 2014 roku w Gminnej Sali Obrad w Osieku odbyła się XXIX Sesja Rady 
Gminy Osiek. 

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy, 
sprawozdaniem finansowym, opinią regionalnej izby obrachunkowej, informacją o 
stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiskiem komisji 
rewizyjnej, udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Osiek za rok 2013 – Uchwała Nr 
XXIX/181/2014 (dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiek) 

W sesji uczestniczyli sołtysi, dyrektorzy i kierownicy placówek z terenu gminy, 
pracownicy urzędu gminy oraz zaproszeni goście – Wicestarosta Kazimierz Chyła, 
Kierownik Posterunku Policji w Skórczu st. asp. Leszek Bluma, Prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP dh Piotr Sumczyński. 

 

Inspektor 
Joanna Chabowska 

***   ***   *** 
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***   ***   *** 
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.03.2014r.   

Obecni na posiedzeniu: 

Urszula Szczepińska  - Przewodnicząca Komisji  
Wojciech Cherek   - członek  
Paweł Cybula   - członek  

Ponadto obecni byli: 

Irena Patan    - Z-ca Wójta Gminy Osiek 
Andrzej Krzywiński  - Skarbnik Gminy Osiek 

Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i wykonania budŜetu Gminy za rok 2013 
oraz przygotowanie wniosku o absolutorium. 

Opinię w powyŜszej sprawie opracowano na podstawie przedłoŜonych dokumentów.  
Komisja wysłuchała wyjaśnień i informacji przedstawionych przez Wójta Gminy i 

Skarbnika Gminy, a takŜe dokonała porównania uzyskanych informacji z dokumentacją.   
Nie stwierdzono przekroczeń w poszczególnych działach, a zmiany w budŜecie były 

zgodne z uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta w zakresie posiadanych uprawnień. 
Przeanalizowano zgodność z przeznaczeniem i uchwałami Rady - wykorzystanie 

środków publicznych otrzymanych z dotacji celowych i subwencji.  
Sprawdzono realizację ściągalności podatków i czynszów oraz gospodarki mieniem 

Gminy, a takŜe wykonanie zobowiązań finansowych Gminy. 
W oparciu o analizę przedstawionych wyŜej zagadnień Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

pozytywnie sprawozdanie finansowe i wykonanie budŜetu Gminy Osiek za 2012 rok i na 
podstawie wyniku głosowania postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady Gminy Osiek o 
udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy Osiek.  

        Członkowie                                                   Przewodniczący 
          Komisji Rewizyjnej                                         Komisji Rewizyjnej 

     1. .... Wojciech Cherek........                         .........    Urszula Szczepińska...... 
   2. .... Paweł Cybula............  

***   ***   *** 
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UCHWAŁA Nr 1/2014 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek z dnia 27.03.2014r. 

w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego i wykonania budŜetu Gminy 
Osiek za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiek 
Na podstawie art.18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2013r. poz. 594) Komisja Rewizyjna uchwala, co następuje: 

§ 1 

Komisja opiniuje pozytywnie sprawozdanie finansowe i wykonanie budŜetu Gminy Osiek za 
2013 rok. Opinia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Komisja udziela absolutorium Wójtowi Gminy Osiek za 2013 rok 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

                             Członkowie                                                   Przewodniczący 
                    Komisji Rewizyjnej                                                   Komisji Rewizyjnej  
             Wojciech Cherek           Urszula Szczepińska  

   Paweł Cybula   

***   ***   *** 
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UCHWAŁA Nr XXIX/181/2014 
Rady Gminy Osiek z dnia 25.04.2014r. 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy O siek za 2013 rok 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. 
poz. 594) oraz art. 271 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 
Rada Gminy Osiek uchwala co następuje: 

§ 1 
Po zapoznaniu się ze: 
– sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy, 
– sprawozdaniem finansowym, 
– opinią regionalnej izby obrachunkowej, 
– informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz 
– stanowiskiem komisji rewizyjnej, 
udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Osiek za rok 2013. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 

Przewodnicz ący Rady Gminy 
Jerzy Kłos  

***   ***   *** 
DOCHODY 

Dział  Rozdział  Wyszczególnienie Plan na 
2013r.  

Wykonanie  
za 2013r.   % 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 117 877 131 715,00 111,7 

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 000 7 411,24 82,3 

630  TURYSTYKA 0 9 427,04  

700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA 26 601  25 947,50 97,5 

710  DZIAŁALNO ŚC USŁUGOWA 500 500,00 100,0 

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 73 670  66 440,42 90,2 

751  
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA 

440 440,00 100,0 

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOśAROWA 20 000 20 000,00 100,0 

756  

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  

2 001 733 2 088 484,41 104,3 

758  RÓśNE ROZLICZENIA 2 902 645 2 904 923,28 100,1 

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 60 630  79 933,50 131,8 

852  POMOC SPOŁECZNA 1 141 000 1 111 826,70 97,4 

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 28 205  28 205,00 100,0 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 88 800 89 376,76 100,6 

921  KULTURA  I  OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 50 813 58 780,01 115,7 

926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0  19 337,85  

  Plan Wykonanie % 
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Dochody bie Ŝące:  6 465 354 6 558 883,86 101,4 

Dochody maj ątkowe:  56 560 83 864,85 148,3 

DOCHODY  RAZEM: 6 521 914 6 642 748,71 101,9 

 
BudŜet na rok 2013 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XVIII/105/2012 z dnia 17 
grudnia 2012r. – dochody w kwocie 6.546.754 zł, wydatki 6.784.422 zł 
Analiza wykonania dochodów daje podstawę do stwierdzenia, Ŝe realizacja większości 
dochodów następuje zgodnie z planem. Rok 2013 zamyka się wynikiem finansowym ujemnym 
(deficytem) 109.725,02 zł. Biorąc pod uwagę wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 
713.525,54 zł wynik finansowy 2013 roku wynosi 470.468,52 zł.  W 2013r. gmina Osiek nie 
zaciągała poŜyczki ani kredytu. Spłata zaciągniętych kredytów na koniec 2013r. wynosi 133.332 
zł  

Gmina Osiek nie ma zawartej Ŝadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Wpływy z subwencji państwa były prawidłowe i gmina otrzymywała je w terminie. Dotacje 
celowe były przekazywane terminowo i w planowanych wysokościach. Jedynie udziały w 
podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało w wysokości 
96,4% planowanej kwoty. 

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych – plan 45.000 zł 
wykonano 40.928,78 zł co stanowi 91%. W 2013r. wydano 8 zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych i 7 jednorazowych zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.  

Szczegółowe wykonanie Dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1, wykonanie Wydatków w 
Załączniku Nr 2 i 3, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  w 
Załączniku Nr 4, Informację o stanie zaległości i umorzeń w Załączniku Nr 5, Wykonanie planu 
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załączniku Nr 6.  

  Plan   Wykonanie   %  

Wydatki:  7 102 107,00  6 752 473,73 95,1 

Rozchody (spłaty po Ŝyczek i kredytów): 133 332,00  133 332,00 100,0 

Dochody: 6 521 914,00  6 642 748,71 101,9 

Przychody: 713 525,00  713 525,54 100,0 

 

Dział  Nazwa Działu  Plan na 2013r. Wykonanie za 
2013r. % 

010 Rolnictwo i łowiectwo  302 122 298 791,27 98,9 

600 Transport i łączność  277 000 235 659,42 85,1 

630 Turystyka 30 600 27 768,19 90,7 

700 Gospodarka mieszkaniowa 120 450 37 866,33 31,4 

710 Działalność usługowa 27 625 22 775,28 82,4 

750 Administracja publiczna 1 036 596 976 573,09 94,2 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, o kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

440 440,00 100,0 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 351 500 345 802,74 98,4 

757 Obsługa długu publicznego 71 000 70 616,54 99,5 

758 RóŜne rozliczenia  15 000 0,00 0,0 

801 Oświata i wychowanie 2 444 014 2 433 431,36 99,6 
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851 Ochrona zdrowia 46 200 30 339,44 65,7 

852 Pomoc społeczna 1 568 360 1 523 141,33 97,1 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 98 467 98 320,19 99,9 

900 Gospodarka komunalna                                                               
i ochrona środowiska 203 013 168 381,12 82,9 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 409 700 387 442,98 94,6 

926 Kultura fizyczna i sport 100 020 95 124,45 95,1 

 OGÓŁEM:  7 102 107 6 752 473,73 95,1 

 

IFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SI Ę  

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, 

W TYM O PRZEBIEGU RALIZACJI PRZEDSI ĘWZIĘĆ ZA 2013 ROK 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2013-2031,  a prognoza 
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2031 i uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/104/2012 
z 17.12.2012r.  W trakcie 2013 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013- 2031 została 
zmieniona: Uchwałą Rady Gminy  Nr XIX/115/2013 z 17.01.2013r., Uchwałą Nr XX/119/2013 z 
25.03.2013r., Uchwałą Nr XXI/125/2013 z 26.04.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2013 z 
20.05.2013r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/132/2013 z 12.06.2013r., Uchwałą Rady Gminy Nr 
XXIII/137/2013 z 12.08.2013r.,  Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/149/2013 z 20.12.2013r. Zmiany 
dotyczyły aktualizacji wysokości kwot dochodów i wydatków oraz przychodów oraz dostosowania 
prognozy do aktualnych przepisów. W załączniku przedsięwzięć uaktualniano wykaz przedsięwzięć i 
limity zobowiązań.  

Na koniec 2013r. kwota długu wynosi 1.650.004,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów daje 
24,83% zadłuŜenia (maksymalny wskaźnik wg ustawy to 60%). Spłaty rat kredytów w 2013r. wyniosły 
133 332,00 zł a odsetek 70.616,54 zł co w stosunku do planowanych dochodów daje 3,13% 
(maksymalny wskaźnik wg ustawy to 15%). Te wskaźniki zostały od 2014 roku zastąpione 
indywidualnym wskaźnikiem zadłuŜenia. Spłaty rat kredytów następują kwartalnie. W 2013 roku gmina 
Osiek nie zaciągała poŜyczki ani kredytu.  

W Gminie Osiek nie występują gwarancje, poręczenia, emisje papierów wartościowych i ich wykup. 

Przebieg realizacji przedsi ęwzięć:  

Remonty świetlic wiejskich:  

Osiek : w 2012r. został wykonany remont świetlicy wiejskiej w Osieku. Inwestycja jest współfinansowana 
ze środków PROW w ramach "Odnowy i rozwoju wsi". Dofinansowanie wyniosło 80% kosztów  
kwalifikowanych. W styczniu 2013r. zostały zakończone prace dodatkowe polegające na obniŜeniu 
sceny, wykonaniu podwieszanego sufitu, wymianie instalacji elektrycznej, remontu toalet. Wartość 
wykonanych robót to 44.427,96 zł. Gmina otrzymała refundację w wysokości 57.967 zł za prace 
wykonane w 2012r.  

Radogoszcz : wykonano projekt instalacji c.o. z kotłownią w świetlicy w Radogoszczy. 17 lipca 2013r. 
została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku na dofinansowanie ze środków 
PROW remontu świetlicy w Radogoszczy. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów  kwalifikowanych. 
Wykonane prace: remont pomieszczeń świetlicowych i garaŜowych, wymiana okien i drzwi, instalacja 
centralnego ogrzewania, docieplenie ścian, prace malarskie i elektryczne. Wartość wszystkich 
wykonanych prac wyniosła 152.972,36 zł.  

Budowa placów zabaw na terenie gminy Osiek  - wykonano 3 place zabaw: w Wycinkach, Karszanku i 
Osieku. Razem wydatki w 2013r. wyniosły: 25.737,75 zł. Projekt został dofinansowany ze środków 
PROW w ramach "Odnowy i rozwoju wsi" w wysokości 70% kosztów  kwalifikowanych. Gmina otrzymała 
refundację w wysokości 19.337,85 zł  

Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów  i przystanków w gminie  - w 2012r. 
przygotowano teren i zamontowano nową wiatę przystankową w Karszanku - razem wydatki 7.971,80 zł. 
W 2013r. wybudowano 2 perony przystankowe w Karszanku - wydatki wyniosły 3.850,72 zł. Ogółem 
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wydatki na przystanek i perony przystankowe wyniosły 11.822,52 zł. W lipcu 2013r. rozpoczęto 
utwardzanie części ul. Wyzwolenia w Osieku. Wydatki wyniosły 12.714,30 zł  

Rozbudowa i termomodernizacja stra Ŝnicy OSP w Osieku  - wykonano modernizację,  przebudowę i 
zabudowę kuchni - wydatki wyniosły 48.339,62 zł. Wykonano równieŜ termomodernizację budynku, 
utwardzenie przyległego terenu, wykończenie kotłowni - wartość wydatków 120.810,88 zł. W lipcu br. 
zainstalowano system monitoringu budynku i przyległego terenu, wartość wydatków to 6.531,30 zł. 

Termomodernizacja i remont budynku O środka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie 
przyległego terenu  - wykonanie zaplanowano na 2014r. Obecnie zakończył się przetarg na realizację 
inwestycji.  

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY OSIEK z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.Kodeksu wyborczego (Dz. U. Nr 21, poz. 112  z 
późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz siedzibach obwodowych komisji  wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego.  
 

Numer  
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej 

1 Sołectwo:  
Bukowiny, JeŜewnica, Lisówko, Cisowy. 

Remiza OSP w Bukowinach 

tel.695282101 
lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych. 
2 Sołectwo: 

Wycinki, Markocin, Radogoszcz, część 
sołectwa Osiek ulice : Wyzwolenia, Rybacka, 
Na Borku, Olszynka, Za Jeziorem, Szkolna. 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Osieku ul. 

Wyzwolenia 25 
tel.58 5821039 

lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych. 

3 Część sołectwa Osiek ulice: Długa, Krótka, 
Łąkowa, Polna, Poprzeczna, StraŜacka, 
Kwiatowa, Leśna, Osiedle Dobry Brat, 
Osiedle Polne, Słoneczna, Wczasowa, 
Partyzantów Kociewskich, Zamkowa, 
Zielona, Słowiańska, Sołectwo Karszanek. 

Remiza OSP w Osieku 
ul. StraŜacka 1 
tel. 58 5821288 

lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych, 
głosowanie korespondencyjne. 

4 Sołectwo:  Kasparus, Skórzenno, 
Suchobrzeźnica. 

Remiza OSP w Kasparusie 
tel. 58 5821726 

lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych. 

 
Uwaga! 
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają 
moŜliwość głosowania korespondencyjnego. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego naleŜy zgłaszać do Urzędu Gminy Osiek 
ul. Kwiatowa 30 do dnia 05 maja 2014r. (poniedziałek). 
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Do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym wyznaczono 
Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 w Osieku ul. StraŜacka 1. 
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach   
od  700 do 2100  .  

 

WÓJT GMINY OSIEK  

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na zby cie 
nieruchomo ści stanowi ących mienie Gminy.  

Przedmiotem przetargów b ędą nieruchomo ści niezabudowane, 
zlokalizowane w miejscowo ściach Osiek i Wycinki.  

Lp. PołoŜenie Nr działki 
Powierzchnia 

m2 
Księga 

wieczysta 

Przeznaczenie w planie 
lub w decyzji o warunkach 

zabudowy 

Cena 
wywoławcza z 
23 % VAT w zł 

Wadium  
w zł z VAT 

1. Wycinki 127/20 3.655 
GD1A/ 

00026262/9 
letniskowa 56.610 5.661 

2. Osiek 648/2 30.390 
GD1A/ 

00027773/1 
rekreacja ogólnodostępna 116.051 11.605 

3. Osiek 708/3 1.522 
GD1A/ 

00035145/9 
zabudowa mieszkaniowo 
- usługowa, nieuciąŜliwa 

47.371 4.737 

4. Osiek 708/4 1.510 
GD1A/ 

00035145/9 
zabudowa mieszkaniowo 
- usługowa, nieuciąŜliwa 

46.997 4.699 

5. Osiek 708/5 1.530 
GD1A/ 

00035145/9 
zabudowa mieszkaniowo 
- usługowa, nieuciąŜliwa 

47.619 4.762 

6. Osiek 708/6 2.203 
GD1A/ 

00035145/9 
zabudowa mieszkaniowo 
- usługowa, nieuciąŜliwa 72.794 7.279 

7. Osiek 708/8 1.058 
GD1A/ 

00035145/9 
zabudowa mieszkaniowa, 

jednorodzinna 
35.449 3.545 

8. Osiek 708/9 1.058 
GD1A/ 

00035145/9 
zabudowa mieszkaniowa, 

jednorodzinna 
36.636 3.663 

Dla działki w pozycji 2 obowiązuje aktualna decyzja o warunkach zabudowy. 

Działki są bez obciąŜeń. 

Przetarg odb ędzie si ę w dniu 29.05.2014 r. (czwartek) o godz. 10 oo w siedzibie Urz ędu Gminy 
Osiek przy ul. Kwiatowej 30 w pokoju nr 1 . 

Warunkiem przyst ąpienia do przetarg jest wniesienie wadium w w/w kwo cie w terminie do 
dnia 26.05.2014 r. na konto Urz ędu Gminy Osiek Nr 69 8342 0009 0014 0416 2000 0002 
w Banku Spółdzielczym w Skórczu.  

Minimalne post ąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej z zaokr ągleniem w gór ę do pełnych 
dziesi ątek złotych . 

Dowód wniesienia wadium podlega przedłoŜenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ 
przed upływem trzech dni po zamknięciu przetargu. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej 
przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. 

Tekst ogłoszenia o przetargu opublikowany jest na t ablicy ogłosze ń Urzędu Gminy, stronie 
internetowe Urz ędu Gminy www.osiek.gda.pl  oraz stronie internetowej 

www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/osiek  

Wójt Gminy Osiek zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub uniewaŜnienia przetargu, 
o czym poinformuje niezwłocznie poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
i na stronie internetowej. 

Bli Ŝsze informacje mo Ŝna uzyska ć w pokoju nr 5 Urz ędu Gminy Osiek  
przy ul. Kwiatowej 30, tel. nr (58) - 5821282.  
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DOTARŁY DO NAS WILKI 
Od kilku lat na terenie Gminy Osiek i gminach ościennych pojawiają się wilki. 

Gdy spotkamy wilka? 

1. Wilk chociaŜ jest bardzo dobrze przygotowany do walki to zawsze będzie jej unikał jeśli 
to będzie moŜliwe. Wilki nie atakują ludzi bezpodstawnie, musimy pamiętać, Ŝe 
odŜywiają się dziką zwierzyną lub gospodarską. JednakŜe, będąc w lesie na spacerze  z 
psem mogą go zaatakować. Człowiek dla wilka brzydko pachnie. Jeśli jednak dojdzie do 
tego, Ŝe wilk podchodzi do nas to oznacza, Ŝe jest chory lub jest to najzwyklejszy pies. 
Osobnym zjawiskiem są ataki powodowane przez wilki chore na wściekliznę. W takich 
wypadkach jest to zwykle jedna seria ataków dokonywana przez chore zwierzę w krótkim 
okresie do chwili śmierci z powodu choroby. Ale moŜe być sytuacja, Ŝe podczas spaceru 
po lesie, zbierania grzybów lub jagód trafimy na wilczą norę. Wówczas wilk nas nie 
zaatakuje oddali się lub da nam znak, szczerząc kły i warcząc abyśmy się wycofali. 
Bardzo groźne moŜe być spotkanie w okresie wiosennym kiedy w norze są szczeniaki. Co 
w takiej sytuacji robić. Wilk stanie na pewno w postawie gotowości bojowej wystrzeŜone 
kły i nastroszony kark. Nie prowokujmy go, znakiem do ataku moŜe być z naszej strony 
szybki gest rękami, widok naszych zębów (wystarczy szeroki uśmiech), wpatrywanie się 
w oczy wilka lub gwałtowna paniczna ucieczka (będziemy instynktownie odbierani jako 
zwierzyna łowna). Podczas spacerów na terytorium wilków unikajmy młodników, gęstych 
lasów, terenów podmokłych  i nie zaglądajmy do duŜych nor. 

2. Pomimo, iŜ wilki w zatłoczonych polskich lasach naraŜone są na ciągły kontakt z 
człowiekiem (w ciągu doby pojedyncze osobniki lub wataha przebiega kilkadziesiąt 
kilometrów), niewiele jest bezpośrednich spotkań z tymi zwierzętami. Świadczy to o tym, 
Ŝe drapieŜniki unikają naszej obecności i nie stanowią zagroŜenia dla ludzi. Co jednak 
naleŜy zrobić, jeśli juŜ komuś przydarzy się spotkanie z wilkiem, a zwierzę nie ucieknie 
od razu, lecz będzie się nam przyglądać? Takie zachowanie nie jest przejawem 
szczególnej zuchwałości czy agresji drapieŜników. Wilki są inteligentne i ciekawskie. 
Widzą inaczej niŜ ludzie (monochromatycznie, mniej ostro) i potrzebują więcej czasu na 
ocenę, z jakim obiektem mają do czynienia. O wiele bardziej doskonały jest ich zmysł 
powonienia, dlatego zwykle czekają aŜ do ich nozdrzy dotrze nasz zapach, a potem 
odchodzą. W takich sytuacjach naleŜy zachować spokój i poczekać (nie uciekać), aŜ wilk 
się oddali. 

Reasumując, moŜna wyodrębnić kilka okoliczności, które wyjątkowo mogą generować 
zagroŜenie ze strony wilków: 

a) rozdraŜnienie zwierzęcia przez człowieka 
b) zakaŜenie wścieklizną 
c) brak naturalnej bazy pokarmowej połączony ze stosunkowo duŜym zaludnieniem i 

brakiem moŜliwości odstraszania przez miejscową ludność 
d) wyjątkowe zachowanie pojedynczych osobników (dewiacja) 
e) osobniki stanowiące krzyŜówkę psa i wilka (w tym wypadku trudno mówić o wilku). 

przygotował: Romuald Popławski 
Inspektor ds. ochrony środowiska 

Źródło tekstu: internet  
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WIDZISZ ŚMIECI W  LESIE LUB PRZY DRODZE?  

ZGŁO Ś NAM! 
Od 1 lipca 2013 roku właściciele 
zamieszkałych nieruchomości są 
zobowiązani do wnoszenia opłat 
z tytułu gospodarowania 
odpadami, jednak część osób 
wciąŜ decyduje się na niezgodne 
z prawem pozbywanie się śmieci. 
Efekty tych niezrozumiałych 
i nieopłacalnych działań widać 
m.in. w lasach, przy drogach, czy 

na polach. Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski, wraz z Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska w Gdańsku, umoŜliwił mieszkańcom Pomorza zgłaszanie takich 
miejsc. 

Aby podzielić się wiedzą o nielegalnym składowisku wystarczy wypełnić prosty 
formularz. Do uprzątnięcia terenu zobowiązany zostanie właściciel gruntu. 

W ramach akcji „Stop absurdom śmieciowym” przyjmowane są zgłoszenia nielegalnych 
miejsc składowania i magazynowania odpadów. Na stronie internetowej WIOŚ 
(http://www.gdansk.wios.gov.pl/kontakt/form2.html) umieszczono specjalny formularz, 
przez który moŜna zgłaszać dzikie wysypiska śmieci. Informacje na temat składowania lub 
magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych przekazywać moŜna 
równieŜ pod numerem telefonu 58 765 95 59. Akcja ma nie tylko pomóc w ustaleniu 
miejsc nielegalnego składowania odpadów, ale równieŜ uświadamiać mieszkańców, Ŝe 
wyrzucanie odpadów do lasu jest działaniem pozbawionym sensu, skoro i tak płacimy za 
ich odbiór. 

Informacje o wskazanych lokalizacjach zostaną przekazane wójtom, burmistrzom 
i prezydentom miast, a w szczególnych przypadkach do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska. W myśl obowiązujących przepisów: „Posiadacz odpadów jest obowiązany do 
niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub 
magazynowania.” Władze samorządowe, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazują 
posiadaczowi odpadów ich usunięcie. 

Osobę dokonującą zgłoszenia prosi się o podanie podstawowych informacji dotyczących: 
rodzaju odpadów, miejsca ich złoŜenia, ewentualnie wskazanie kto był ich posiadaczem. 
Bardzo waŜne jest precyzyjne określenie miejsca zalegania odpadów, umoŜliwiające ich 
lokalizację.  

Warto przypomnieć, Ŝe składowanie odpadów w miejscach do tego celu 
nieprzeznaczonych podlega odpowiedzialności karnej lub odpowiedzialności za 
wykroczenie. 

Informacje ze strony Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
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WIEŚCI ZE SZKOŁY 
UWAGA!!!  

Istnieje mo Ŝliwo ść zapisania, na rok szkolny 2014/2015, dzieci 
urodzonych w roku 2010,  

zameldowanych na terenie gminy Osiek,  
do oddziału przedszkolnego przy ZSP w Osieku.  

Zapisy przyjmowane s ą w sekretariacie szkoły  
od dnia 19 maja do 15 czerwca 2014r.  

O przyj ęciu dziecka decyduje kolejno ść zgłosze ń.  
Dyrektor ZSP w Osieku  

***   ***   *** 

Powitanie Wiosny 
21 marca 2014 r., w pierwszy dzień wiosny, uczniowie klas I – III szkoły 

podstawowej pracowali w salach najpierw nad dekoracjami wiosennymi do swoich sal, 
a następnie wykonywali z róŜnych materiałów Marzannę. 

Następnie uczniowie wraz z wychowawczyniami przygotowali się do głośnego, a zarazem 
uroczystego marszu ulicami Osieka. Dzielnie maszerując odganiali resztki zimy. 

Kolorowy korowód dotarł na plaŜę nad Jezioro Kałębie, gdzie dzieci mogły się pobawić 
i zagrać w piłkę. Trzymając wysoko uniesione Marzanny wróciliśmy do szkoły.  

Marzanny zostały przeznaczone do spalenia i tak poŜegnaliśmy zimę. 

M. Brzeska, J. Konkel – Szumała, I. Bobkowska 

***   ***   *** 

WIOSNA W  MOJEJ KLASIE 
Dnia 21 marca, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, uczniowie naszej szkoły 
poŜegnali zimę. Tradycyjnie przygotowujemy na ten dzień turniej klas pt. „Wiosenalia”. 
Dzięki uprzejmości gospodarza świetlicy wiejskiej, Pana Marka Katulskiego, mogliśmy 
właśnie tam odbyć naszą imprezę. W turnieju brały udział klasy od IV do II gimnazjum. 
Obowiązywały stroje z elementami wiosennymi (kwiaty, chustki, słoma, kolorowe 
ubrania). Dzieciaki brały udział w następujących konkurencjach: przygotowanie 
marzanny, taniec z marzanną do podkładu muzycznego, a takŜe zaśpiewanie piosenki lub 
recytacja wierszyka o wiośnie w mojej klasie. 

Największą sensację wzbudził taniec z marzanną. Józek z klasy VI wirował z kukłą do 
przeboju „Ty jesteś ruda”. Kamil i Wiktor z klasy II B wykonali kankana, a Michał z klasy 
II A pochwalił się krokami z tanga. W turnieju nie było wygranych i przegranych – kaŜda 
z klas starała się pięknie zaprezentować. Wcześniej na lekcjach z wychowawcą młodzieŜ 
wystroiła swoje pracownie, aby uczyć się w wiosennym nastroju. Najpiękniej wystrojoną 
klasą okazała się sala nr 14. Imprezę przygotował Samorząd Uczniowski, którego 
opiekunką jest Pani ElŜbieta Grabowska, a prowadziła ją śpiewająco Pani Aleksandra 
Kaczyńska. 

Aleksandra Kaczyńska 
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***   ***   *** 

Sprawozdanie z konkursu „Fajki nie są z mojej bajki” 
W dniu 6 maja 2014r. w Zespole Szkół Publicznych w Osieku odbył się gminny 

etap konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim pt.: 
„Fajki nie są z mojej bajki”. Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu Ŝycia oraz 
niepalenia wśród młodych ludzi.  

W konkursie brały udział dwuosobowe zespoły uczniów klasy piątej. Uczniowie 
przygotowywali scenkę o tematyce antynikotynowej w oparciu o dowolny materiał 
i w dowolnej formie, która trwała od 5 do 10 minut. Członkami komisji konkursowej była 
pani dyrektor Jolanta Główczewska, pracownik Urzędu Gminy pani Małgorzata Klein 
oraz nauczycielka przyrody pani ElŜbieta Grabowska.  

 
Jury wyróŜniło dwa zespoły: Aleksandrę Skalską i Julię Gniewkowską oraz Agatę 

Podlaską i Ingę Lewińską. PoniewaŜ regulamin konkursu pozwala na wytypowanie tylko 
jednego zespołu, naszą szkołę w etapie powiatowym w dniu 29 maja 2014r. reprezentować 
będą: Aleksandra Skalska i Julia Gniewkowska. 

 
ElŜbieta Grabowska 
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AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI  

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku 
„ ...wstań, nie skupiaj się na słabościach i wątpliwościach, wyprostuj się...  

Wstań i idź”  

   (św. Jan Paweł II)  

śycie to skomplikowana i niewdzięczna droga. Często jednak od nas samych zaleŜy jak 
będzie ona wyglądała. Wszystko, z czym zmagamy się kaŜdego dnia, moŜna uczynić 
darem i przekleństwem, powodem i celem działania albo przyczyną naszej niechęci do 
podejmowania wyzwań. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku stawiamy na 
aktywność! Im więcej działamy, tym więcej moŜemy jeszcze zrobić! Staramy się rozwijać 
na wielu płaszczyznach, stawiać czoła coraz to nowszym zadaniom.  

W styczniu po raz kolejny przypomnieliśmy sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. 
Tym razem naszymi przewodnikami po ratowniczym świecie byli uczestnicy 
MłodzieŜowej DruŜyny PoŜarniczej z Osieka, którzy w bardzo profesjonalny, mądry i 
jasny sposób przekazywali nam swoją wiedzę i doświadczenie. RównieŜ w styczniu 
mieliśmy okazję odwiedzić Centrum Nauki  „Experyment” w Gdyni oraz spróbować 
naszych sił podczas zajęć na gdańskim wrotkowisku.  

Luty to przede wszystkim dobra zabawa, ale i obowiązki. W połowie miesiąca na 
zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza” Lalkowy  razem z innymi 
zaprzyjaźnionymi Placówkami braliśmy udział w potańcówce walentynkowej. 26 lutego 
natomiast mieliśmy okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami podczas II Przeglądu 
Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych „Świat się Kr ęci”. Głównymi 
organizatorami Przeglądu były Warsztaty Terapii Zaj ęciowej „CARITAS ” ze Skórcza.  

Od marca przygotowujemy się do cyklicznej imprezy integracyjnej „Razem Raźniej”, 
która juŜ po raz kolejny odbędzie się w naszej Placówce na początku lipca. Tegoroczna 

edycja opiera się na wiadomościach i 
umiejętnościach Ŝeglarskich. Do tej pory 
udało nam się przeprowadzić dwa 
spotkania warsztatowe pod bacznym 
okiem Pana Andrzeja Firyna. 

W kwietniu udało nam się 
usystematyzować naszą wiedzę z zakresu 
decoupage podczas warsztatów Pani 
Zofii Sumczyńskiej – absolwentki 
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, 
właścicielki Autorskiej Galerii Sztuki  
„24B” w Starogardzie Gdańskim.  

Nie obyło się równieŜ bez świętowania 
urodzin Podopiecznych i pracowników 
Placówki oraz oczywiście Świąt 
Wielkanocnych, kiedy to spotkaliśmy 
się na wspólnym odświętnym śniadaniu.  
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W sobotę 10 maja uczestniczyliśmy takŜe w II Festynie Ekologicznym w Starym Lesie, 
podczas którego razem z Panem Romanem Popławskim reprezentowaliśmy Gminę 
Osiek. Prócz informatorów, ulotek oraz gadŜetów promocyjnych na stoisku znalazły się 
równieŜ prace wykonane podczas zajęć stacjonarnych w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Osieku.  

Chwila oddechu i ruszamy dalej! Są juŜ plany na kolejne wyjazdy, festyny, warsztaty, 
zwiedzania, nabywania nowych umiejętności. Nie ustajemy w działaniach, nie dajemy się 
naszym słabościom i niechęci! śyjemy!  

Tego i Państwu Ŝyczymy! Chęci do działania i radości z tego, czego udało się dokonać! 
WaŜny jest kaŜdy krok w przód! Powodzenia! :)  

Agnieszka Krawczyk 

Pedagog Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku 

 

KGW OSIEK 

NA X POWIATOWYM TURNIEJU KGW W  JABŁOWIE 

 
5 kwietnia w Jabłowie KGW Osiek reprezentowało Gminę Osiek na X Powiatowym 
Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich. 

Konkurencja była silna, ale nasze dziewczyny mogły pochwalić się bardzo dobrym 
przygotowaniem.  

Konkurowały z KGW: Bolesławowo, Borzechowo, Czarny Las, Dąbrówka, KoteŜe, 
Ocypel, Osieczna i Wysoka.  

Konkurencje konkursowe przygotowane miały perfekcyjnie. Zaśpiewały "Piosenkę 
o mojej okolicy", na wybiegu prezentowały "Pokaz mody - Lato" i zatańczyły "Ludowy 
taniec polski". 

Ocenie podlegały równieŜ: "Wydarzenie roku w kole" - FotoreportaŜ i Wyroby 
cukiernicze i piekarnicze. 

KGW Osiek zostało wyróŜnione - Gratulacje! 
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Grand Prix w Powiatowym Turnieju KGW 2014 w Jabłowie zdobyło Koło Gospodyń 
Wiejskich z KoteŜ. 

Było bardzo miło i bardzo wesoło. 

P.S. Była równieŜ nagroda dla publiczności - kaŜdy, kto przybył kibicować kobietkom 
w ich zmaganiach mógł wziąć udział w losowaniu roweru... 

Inspektor 

Małgorzata Klein 

 

 

I rok Osieckich Nocy Integracyjnych 
„ONI”  

 
Szybko minęło… Dokładnie rok temu, z 17 na 18 maja 2013 roku, odbyła się I Osiecka Noc 
Integracyjna. 

Ideą Projektu ONI stała się szeroko rozumiana integracja oraz inspirowanie do aktywności i 
samorozwoju poprzez uczestniczenie w spotkaniach warsztatowych połączonych z 
wypoczynkiem, rekreacją i zabawą. Był to bardzo waŜny rok prób, starań, cięŜkiej pracy ale i 
wielu ciepłych słów, aktywności, niezapomnianych spotkań i mądrych rozmów.  

Za nami 12 spotka ń: 

I ONI - „Zrozumieć” (warsztaty j ęzyka migowego ) 
II ONI – „Sport – to i owo” (warsztaty sportowe ) 
IIIONI – „Niesiemy pomoc” (warsztaty ratowniczo-medyczne ) 
IV ONI – „LOT-em przez Kociewie” (warsztaty turystyczne ) 
V ONI – „Fotografia Chaos* - u” (warsztaty fotograficzne ) 
VI ONI – „Stop dla raka” (warsztaty profilaktyki nowotworowej )  
VII ONI – „Szlachetne techniki fotografii – guma arabska” (warsztaty fotograficzne ) 
VIII ONI – „Bankiet podsumowuj ący działania ONI w sezonie 2013 ” 
IX ONI – „Kociewie pędzlem malowane” (warsztaty artystyczne ) 
X ONI – „W obronie sztuka!” (warsztaty samoobrony i sztuk walki ) 
XI ONI – „ Popping na parkiecie…” (warsztaty taneczne ) 

SPOTKANIE ZAŁO śYCIELSKIE STOWARZYSZENIA   
„ONI – Osieckie Noce Integracyjne ” 

Wiele si ę działo, jeszcze wi ęcej przed nami! Lada dzie ń obchodzi ć będziemy rocznicow ą, 
XII ONI, na któr ą juŜ dzisiaj serdecznie zapraszamy zarówno stałych bywa lców, jak i te 
osoby, które do tej pory nie miały okazji nas pozna ć! Spotykamy si ę w pi ątek, 23 maja o 
godzinie 18.00 w restauracji „Zajazd” w  Osieku . Szczegóły niebawem w wydarzeniu. 
Cierpliwie wypatrujcie informacji o spotkaniu oraz o dalszych działaniach 
Stowarzyszenia „ONI – Osieckie Noce Integracyjne”! Tak, tak! Mamy co świętowa ć. 
13 maja nasze dzieci ątko dostało KRS – oficjalnie działamy ju Ŝ jako Stowarzyszenie „ONI 
– Osieckie Noce Integracyjne” ☺☺☺☺  

MoŜemy by ć z siebie dumni! ☺☺☺☺ Czeka nas teraz wiele pracy a mamy dla kogo działa ć ☺☺☺☺ 

Tymczasem dziękuję wszystkim, którzy wspierali działania Osieckich Nocy Integracyjnych i 
wierzyli w ich powodzenie od samego początku. W szczególności moje podziękowania kieruję 
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w stronę Pani Wójt Gminy Osiek Stanisławie Kurowskiej , Małgorzacie Klein , Urzędowi 
Gminy Osiek , Środowiskowemu Domu Samopomocy  w Osieku , Justynie Karczewskiej , 
Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej  w Osieku , w szczególności Panom Krzysztofowi 
Flisikowskiemu  oraz Wojciechowi  Śliwi ńskiemu , Zespołowi Szkół w Osieku , Centrum 
Rehabilitacyjno  Rekreacyjnemu  „Dobry Brat ”, Kindze Pobłockiej , Józefowi Kurowskiemu , 
Stowarzyszeniu  „ZNAK  – Zrozumienie, Nauka, Akceptacja, Kontakt ”, Ewie Cieślakowskiej , 
Panu Tadeuszowi Włodarczykowi  oraz wszystkim osobom, które prowadziły warsztaty, 
pomagały przy ich organizacji a przede wszystkich dziękuję tym, którzy korzystali z oferty 
Osieckich Nocy Integracyjnych. To dla Was i dzięki Wam!  ☺  

Agnieszka Krawczyk 
Animator Projektu ONI  

 
 

OSIECZAKI NIGDY SI Ę NIE NUDZĄ 
3 marca o godzinie 1700  chętni do zabawy członkowie koła spotkali się w „ naszej sali”, 
gdzie odbywał się wieczorek taneczny zwany „śledzikiem”, boć to przecieŜ ostanie dni 
karnawału. 

Zebraliśmy się w doskonałych humorach. Zasiedliśmy do obficie, jak na karnawał 
przystało, zastawionych stołach, no i zaczęliśmy się bawić. Zasadniczym punktem 
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programu były tańce, ale były teŜ konkursy, był pączek z niespodzianką, były wspólne 
śpiewy. 

Zabawie towarzyszyła wspaniała muzyka, specjalnie dobrana do grupy wiekowej 60 +. 

Nic to, Ŝe nie wszystkie panie jak i panowie są juŜ osamotnieni, ale grupa nasza jest tak 
zintegrowana, Ŝe Ŝadna pani jak to się kiedyś mówiło „ nie sprzedawała cebuli”. 

Jak się okazało wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni i z niecierpliwością czekają na 
następne imprezy. 

To była zabawa :-) 

 

Dnia 6 marca w Czarnej Wodzie odbyła się uroczystość wręczenia corocznych nagród 
Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf” – nagrody te fundowane są w dziedzinach: 
Kultury, Sportu i Gospodarki. 

Nasze koło otrzymało piękne zaproszenie na tę uroczystość, poniewaŜ byliśmy 
nominowani do tejŜe nagrody w dziedzinie organizacji pozarządowej. 

W uroczystości uczestniczyli członkowie Zarządu Koła. 

 

XIII PRZEGL ĄD PIEŚNI MARYJNYCH 
 Dnia 10 maja odbył się kolejny, trzynasty juŜ  Powiatowy Przegląd Pieśni 
Maryjnych i Kościelnych w wykonaniu zespołów śpiewaczych, wokalnych i chórów 
działających przy Kołach  Emerytów i Rencistów w powiecie starogardzkim. 

  
Przegląd ten odbył się tradycyjnie w Powiatowym Centrum Kultury w Starogardzie. 
Wśród trzynastu zespołów występujących na scenie był teŜ i nasz zespół wokalny. 
Zaprezentowaliśmy na scenie 4 pieśni: 

1. Pozdrawiam Ciebie Matko 
2. Zdrowaś Maryjo 
3. Matko Tyś naród Polski 
4. Pałac 

Jak zwykle występ naszego zespołu został bardzo ciepło przyjęty przez widownię oraz 
przedstawicieli władz związku jak i przedstawicieli władz miasta, powiatu i 
poszczególnych gmin. 
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Szczególnie miłe dla nas było 
wystąpienie przewodniczącego 
Wojewódzkiego Oddziału Związku, 
który bezpośrednio po naszym 
występie wszedł na scenę i wygłosił 
bardzo miłe nam słowa uznania za 
naszą działalność i kaŜdemu z 
członków zespołu wręczył świeŜy, 
jeszcze pachnący farbą Kwartalnik 
poświęcony w większości 
działalności naszego koła. 

Na zakończenie imprezy wszystkie 
zespoły wyróŜnione zostały pięknymi 
statuetkami. 

KaŜdy z członków naszego zespołu 
otrzymał od Przewodniczącego 
Oddziału Wojewódzkiego związku 
ostatni numer kwartalnika „Senior”. 
Magazyn ten w większości 
poświęcony jest działalności naszego 
koła i pokazuje nasz zespół w czasie 
występu na Wojewódzkim Zjeździe 
Delegatów. 

Zaproszenie naszego zespołu do 
Gdańska było dla nas niesamowitą  

nobilitacją oraz promocją nie tylko gminy, ale takŜe regionu kociewskiego. 

Zarząd Koła ERiI w Osieku 

 

REGATY W GNIEWIE – 17 MAJA 2014 R. 
W sobotnie przedpołudnie 17 maja 2014 r. ekipa windsurferów z UKS Kałębie pod opieką 
swojego trenera i organizatora regat Andrzeja Uzdowskiego stanęła na lewym brzegu Wisły w 
Gniewie gotowa zaprezentować swoje umiejętności w regatach po gniewnej, rozszalałej Wiśle. 
Sprawcą spotkania był Wiesław Warchoł ze Starostwa Powiatowego Starogard Gdański.  

Regaty były częścią imprez towarzyszących I Majówce Kociewskiej organizowanej w Gniewie. 
Warunki pogodowe tego dnia nie były sprzyjające. Wiatr, wyczekiwany zwykle przez deskarzy 
wiał bardzo mocno, było zimno i padał deszcz. Nie straszne to było jednak dla teamu Andrzeja 
Uzdowskiego, który mimo niedogodności pogodowych odwaŜył się zejść na Wisłę. Pod okiem 
sędziów Jarosława Drozdowskiego i Adama Umińskiego rozegrano 2 wyścigi. Do startu stanęło 
12 zawodników, ale tylko 5-ciu ukończyło wyścigi. Najlepszym w tych heroicznych zmaganiach 
okazał się doświadczony windsurfer Leszek Kulesza - Kociewiak z Warlubia, zaraz za nim był 
młodziutki zawodnik Bartłomiej Wiak, a najlepszą dziewczyną i jedyną odwaŜną Oliwia 
Dzwonkowska z Grudziądza. Kolejne miejsca zajęli Patryk Langowski z Grabowa Bobowskiego 
i Piotr Wolhbrecht z Tczewa. Najmłodszym zawodnikiem był Adrian Schutta z miejscowości 
Karszanek, gm. Osiek, który ze względu na niekorzystne, niebezpieczne warunki nie zszedł do 
wody, za to okazał się niezastąpiony przy zabezpieczaniu sprzętu sportowego.  
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Dla zawodników szczególnie tych młodych oprócz wielkiego wyzwania, były to waŜne i 
emocjonujące regaty, poniewaŜ z brzegu obserwował je i sędziował zarazem zawodnik 
Sopockiego Klubu śeglarskiego, Mistrz Świata w klasie RCB – Maksymilian Wójcik, który wraz 
z rodziną zaszczycił nas swoją obecnością. Była to świetna okazja, by zawodnicy ci, którzy 
pływali i ci, którzy obserwowali zawody z brzegu oraz rodzice mogli spędzić niezapomniane 
chwile w towarzystwie Maksa, porozmawiać o jego Ŝyciu, karierze sportowej i planach na 
przyszłość.  

Po regatach surferzy zaproszeni zostali na plac zamkowy w Gniewie, gdzie ogłoszono oficjalne 
wyniki regat i uhonorowano naszych zawodników nagrodami. Tam teŜ oficjalnie wystąpił 
Maksymilian Wójcik, który osobiście pogratulował zawodnikom odwagi, dzielności i Ŝyczył 
wytrwałości w swoich działaniach. Te ciepłe, serdeczne słowa z ust samego Mistrza, będą wielką 
inspiracją dla wszystkich zawodników, pasjonujących się deską, Ŝaglem, wodą i wiatrem. 
Nagrody wręczali Prezes Zarządu Spółki Zamek Gniew - Krzysztof Lisiecki, członek Komisji 
Europejskiej - Janusz Lewandowski, Starosta Powiatu Starogardzkiego – Leszek Burczyk i 
Patryk Gabriel. Zwycięzca otrzymał voucher na weekend dla 2 osób w Zamku w Gniewie, 
pozostali zawodnicy sprzęt sportowy.  

Nasz najmłodszy, początkujący zawodnik odbył nie tylko pierwszą lekcję prawdziwego 
windsurfingu, ale teŜ został mianowany Giermkiem i przeszedł szybki kurs fechtunku na placu 
przed Zamkiem w Gniewie. Po części oficjalnej wszyscy zostali ugoszczeni na placu zamkowym. 
Team surferów i ich przyjaciół dobrze bawił się przy muzyce płynącej ze sceny, kosztując przy 
tym regionalne potrawy. Była to kolejna impreza, którą dzięki Andrzejowi Uzdowskiemu i 
przyjaciołom Kociewia naleŜy zaliczyć do udanych.  

Zapraszamy do galerii zdjęć na www.osiek.gda.pl 

Małgorzata Dzwonkowska 

 

IV Zlot W ędrowników Chor ągwi Gda ńskiej 
Jamboree on the Trail 

Wędrownicy, czyli harcerze w wieku 16-21 to jak dotąd najbardziej zaniedbana grupa wiekowa 
w Związku Harcerstwa Polskiego. Dlatego w 2011 roku powstał Referat Wędrowniczy przy 
Komendzie Gdańskiej Chorągwi ZHP (Chorągiew nadzoruje pracę harcerzy na terenie danego 
województwa). Naszym celem jest wspieranie pracy druŜyn wędrowniczych i rozwój tego pionu 
metodycznego. 

W ramach powyŜszego celu organizujemy od 4 lat wojewódzki Zlot. Przez pierwsze dwa lata 
gościła nas gmina Przywidz. Mieliśmy tam bardzo dogodną bazę u jednego z członków referatu. 
Ale jak to tak moŜna co roku odwiedzać to samo miejsce? Zaczęliśmy przenosić Zlot z jednego 
miejsca w drugie. Rok temu byliśmy w Paraszynku (gmina Łęczyce), w tym roku w gościnnej 
gminie Osiek, w miejscowości Skrzynia. Dzięki temu wędrownicy mogą odkrywać uroki całego 
województwa. 

Sam Zlot składa się z dwóch części: sobotnich wędrówek i niedzielnych zajęć. Wędrówki, czyli 
piesze rajdy mają zachęcić uczestników do zwiedzania zabytków i przyrody odwiedzanych 
regionów. Odbywają się pieszo, rowerami, czasem samochodem. Co roku róŜne druŜyny 
wybierają odmienne sposoby podróŜy, niektórzy wędrują przez dwa dni, inni krócej. Czasem 
zbiera się kilka środowisk razem, a czasem na miejsce Zlotu przychodzą pojedynczy harcerze. 
Jako organizatorzy podpowiadamy, często posiłkując się informacjami zdobytymi w gminie, 
gdzie warto pójść i co zobaczyć. 

Wieczorem w sobotę odbywają się róŜne atrakcje. W tym roku odbędzie się występ grupy 
improwizacji teatralnej IMPROWIZJA. Jest to ostatnimi czasy coraz popularniejsza forma 
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rozrywki w wielu miastach. Bardzo ciekawy nurt kulturalny, który chcemy zaprezentować 
harcerzom, być moŜe powstanie harcerska grupa improwizacji? Oprócz tego odbędą się 
prezentacje podróŜników mniejszych i większych. Zaproszeni goście opowiedzą o swoich 
przygodach, pokaŜą Ŝe warto poznawać inną Polskę, ale tez inne kraje. Oczywiście nie 
zabraknie teŜ harcerskiego ogniska i śpiewania. 

Drugiego dnia natomiast odbędzie się Gra Terenowa. Przez ostatnie dwa lata organizowaliśmy 
warsztaty „podziel się swoją pasją”. Ale formy warto udoskonalać i zmieniać, dlatego teraz 
pokaŜemy wędrownikom, Ŝe gry terenowe mogą być o wiele ciekawsze niŜ bieganie po lesie 
i szukanie punktów. Uchylając rąbek tajemnicy w planach są pojedynki zespołów między 
punktami na wiedzę harcerską i wszelką inną. 

Całość tegorocznej imprezy została objęta Honorowym Patronatem przez Panią Wójt 
Stanisławę Kurowską. JuŜ po raz kolejny w odwiedzanych gminach prosilismy o patronat, i tym 
razem spotkaliśmy się z nadzwyczaj gościnnym przyjęciem. Wielu narzeka na urzędników, ale 
jak od trzech lat jeździmy w róŜne miejsca tak zawsze spotykamy się z przychylnym przyjęciem. 
TakŜe na koniec serdecznie dziękujemy teŜ Pani Wójt. 

***   ***   *** 

I po JOTT. 
W weekend(10 – 11 maj) jak juŜ pisaliśmy odbył się IV Zlot Wędrowników Chorągwi Gdańskiej. 
Jak co roku odwiedziło nas sporo harcerzy z całej Chorągwi: było nas w sumie około 60 osób.  

W sobotę, na początku Zlotu pogoda wydawała się nie dopisywać: ciągle popadywało, a w 
Gdańsku podobno nawet grad przeszedł. Jednak od późnego popołudnia zapanował względny 
spokój i juŜ bez groźby zmoczenia dokończyliśmy resztę prac na bazie. Zostały ustawione stoły, 
przebudowana scena, zbudowane lampiony i inne drobne elementy.  

Na 18-tą mieliśmy zaplanowane otwarcie bazy i przyjście pierwszych patroli. Przez krótki czas 
mieliśmy pietra: nikt nie przychodził. Ale w ciągu niecałej godziny wszyscy Ci, którzy mieli dojść, 
zameldowali się na bazie i zaczęło się: zgłoszenia, zbieranie wpisowego, pokazywanie co gdzie 
jest, rozdzielanie identyfikatorów. Słowem organizacyjny zamęt.  

O 20-tej wszystko oficjalnie ruszyło: obrzędowe rozpalenie ogniska, na którym gościł 
Komendant Hufca ZHP Starogard Gdański Wojciech Mokwa. A następnie gwóźdź programu: 
występ grupy improwizacji teatralnej ImproWizja z Gdańska. Występ niesłychanie udany i 
powodujący co chwila salwy śmiechu (polecamy, moŜna zobaczyć ich występy nie tylko w 
Gdańsku). Do późnego wieczora miejsce Zlotu huczało od rozmów, dyskusji, śpiewu i dźwięku 
gitary. W kawiarence zlotowej odbyły się prezentacje kilku harcerzy-podróŜników: Oli, która 
stopem zjeździła Turcję i nie tylko oraz Pawła, wieloletniego Ŝeglarza. Na zakończenie dnia 
odbyła się równieŜ oczywiście msza (serdecznie dziękujemy naszemu kapelanowi za 
przybycie!). 

W niedzielę, mimo Ŝe zazwyczaj pewno wszyscy w domach by dłuŜej spali juŜ od 8-ej było 
widać poruszenie: o 9-tej kolejny punkt programu. Uczestnicy kursu druŜynowych mieli 
przeprowadzić pierwszą w Ŝyciu grę dla harcerzy-wędrowników (w wieku 16-25). Gra się udała, 
błędy zostały potraktowane z wyrozumiałością i śmiechem.  

A na koniec przyjechała do nas jeszcze Pani Małgorzata Klein z Urzędu Gminy Osiek, za co 
serdecznie dziękujemy. Tym bardziej, Ŝe dzięki uprzejmości Pani Wójt mieliśmy transport do 
Starogardu.  

Kończąc: kolejny Zlot uwaŜam za udany a do Skrzyni jeszcze nie raz wrócimy. 

Z harcerskim pozdrowieniem - Czuwaj 

Zbigniew Pawłowski 

członek Referatu Wędrowniczego Chorągwi Gdańskiej 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Wszystkie dzieci do udziału w 
konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Osieku. 

Konkurs zorganizowany 
został z okazji Tygodnia 

Bibliotek,  
który przypada w maju.  

Zadanie do wykonania, to:  

przedstawienie kota 
czytelnika w najbardziej kreatywny sposób. Technika oraz sposób 

wykonania pracy są całkowicie dowolne. MoŜe to być rysunek 
kredkami, farbami, wyklejanka, mozaika, kolaŜ – liczy się 

pomysł, najlepiej niestandardowy. 
Na prace uczestników czekamy do  31 maja 2014r. 

Podpisane prace naleŜy przynieść  
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku  

Czekają cenne nagrody!!!!!! 
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Na Dzień Dziecka 1-go czerwca w Osieku przygotowuje się sporo imprez.   :-)  
Po raz kolejny śeglarze z Morza Kociewskiego postanowili zorganizować 7 czerwca 
śeglarski Dzień Dziecka.  

Agroturystyczna Stanica śeglarska Firyn w Osieku, śeglarze z Morza 
Kociewskiego, Związek Harcerstwa Polskiego w Starogardzie Gdańskim  

ZAPRASZAJĄ  

7 czerwca 2014 roku w sobotę  
dzieci  wraz z rodzicami na 1 godzinne przejaŜdŜki Ŝaglówkami i kajakami po 
jeziorze Kałębie.  

Do waszej dyspozycji oddajemy: 

4 dwusosobowe kajaki, z kamizelkami asekuracyjnymi. 
3 Ŝaglówki ze skipperami (sternikami), wyposaŜonymi w kamizelki i koła 
ratunkowe. 

Początek imprezy o godzinie 11.00 na plaŜy gminnej w Osieku.  

Obowiązkowo dzieci muszą być z rodzicem lub opiekunem prawnym. 

Dzieci 18+ będą równieŜ mile widziane. 

W zabezpieczeniu ratownik, środki ratunkowe, łódź motorowa. O godzinie 14-tej 
grochówka z wkładką. Organizatorzy przy niebieskim stoliku z kolorowym 
parasolem zapewnią bezprzewodowy czajnik do zrobienia kawy, herbaty, innych 
ciepłych napojów. Obok ognicho i grill, na którym, uczestnicy będą mogli usmaŜyć 
własne kiełbachy. 

 

AGROTURYSTYCZNA STANICA śEGLARSKA FIRYN W OSIEKU  
W sezonie Ŝeglarskim 2014 zaprasza na:  

� KURSY SZKOLENIA NA śEGLARZA JACHTOWEGO + EGZAMIN,  
� ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE 
� REGATY JACHTÓW MORZA KOCIEWSKIEGO 
� REJSY ZATOKOWE I MORSKIE 

Chcesz ze znajomymi popłynąć w rejs? Masz pomysł na rejs? Masz jacht? Potrzebujesz 
kapitana, skippera? Poprowadzę kaŜdy jacht , w miarę moich moŜliwości czasowych.  
Andrzej FIRYN afiryn@wp.pl 

Szczegółowe informacje na temat szkoleń, zgrupowań szkoleniowych, regat na 
www.firyn.com 

Andrzej FIRYN 

 

JAK POWSTRZYMA Ć PIJANEGO KIEROWC Ę? 
KaŜdego dnia moŜesz spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę. Pamiętaj, Ŝe stanowi 
on śmiertelne zagroŜenie. Powstrzymanie nietrzeźwego kierującego to absolutna 
konieczność – w przeciwnym razie moŜe dojść do tragedii. Sprawdź, jaka powinna być 
Twoja reakcja.  
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Po pierwsze, jeśli kiedykolwiek zauwaŜysz dziwne 
zachowanie kierowcy na drodze, które moŜe 
świadczyć o tym, Ŝe jest on pod wpływem alkoholu 
lub innych środków psychoaktywnych, 
niezwłocznie powiadom policję. Zadzwoń pod 
numer 112. Podczas rozmowy określ miejsce, w 
którym się znajdujesz i powiedz, jakie zachowania 
kierowcy wzbudzają Twój niepokój. Opisz jego 
samochód (numery rejestracyjne, marka, kolor). 

Po zakończeniu rozmowy poczekaj na reakcję 
policji lub zastanów się, czy jesteś w stanie samodzielnie podjąć interwencję, pamiętając 
przy tym o swoim bezpieczeństwie. MoŜesz skonsultować swój plan działania 
telefonicznie z policjantem i np. jechać w bezpiecznej odległości za samochodem 
kierowanym przez nietrzeźwego, informując na bieŜąco o trasie, którą pokonujesz. 

Nigdy nie zapominaj o własnym bezpieczeństwie. Powstrzymaj się od podejmowania na 
własną rękę pościgów za pijanym kierowcą czy zajeŜdŜania mu drogi. Weź pod uwagę, Ŝe 
osoby pod wpływem alkoholu mogą być agresywne i stwarzać zagroŜenie. Zawsze 
rozsądnie oceniaj sytuację, w jakiej się znajdujesz. Reaguj adekwatnie. Zrezygnuj z 
bezpośredniej interwencji, jeśli nietrzeźwy kierowca jest silniejszy fizycznie, rozdraŜniony 
i pobudzony. 

MoŜesz zdecydować się na fizyczne powstrzymanie kogoś od jazdy, jeśli masz 
przekonanie, Ŝe jego opór nie będzie duŜy lub będziesz w stanie bez trudu go przełamać 
(np. jeśli kierowca jest tak pijany, Ŝe ledwo trzyma się na nogach lub posiadasz znaczącą 
fizyczną przewagę). Zawsze warto poprosić drugą osobę, by pomogła Ci w interwencji. 
Wspólnie poczekajcie na przyjazd policji. 

Jeśli kierowca, który wyraźnie jest pijany, zatrzyma się (np. na światłach czy na poboczu), 
moŜesz zareagować, korzystając z prawa do ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym 
uczynku. W ramach tzw. zatrzymania obywatelskiego moŜesz otworzyć drzwi samochodu 
pijanego kierowcy i wyciągnąć kluczyki, uniemoŜliwiając mu w ten sposób dalszą jazdę. 
Bądź stanowczy – wyraź swój sprzeciw wobec jazdy pod wpływem alkoholu, uświadom 
ryzyko, z jakim się wiąŜe. MoŜesz odwołać się do prawa i surowych kar za prowadzenie w 
stanie nietrzeźwości oraz do emocji, wskazując na moŜliwość spowodowania tragedii na 
drodze. Następnie poczekaj na przyjazd policji. 

Pamiętaj – pijany kierowca to śmiertelne zagroŜenie. Od tego, czy zareagujesz, moŜe 
zaleŜeć czyjeś Ŝycie. Nigdy nie przymykaj oka na niebezpieczne sytuacje na drodze. 

artykuł ze strony www.kierowca.powstrzymaj.pl 

 

BEZPŁATNA INFOLINIA ONKOLOGICZNA 
Telefonując pod bezpłatny numer 800 08 01 64, będzie moŜna uzyskać odpowiedzi na 
wiele pytań dotyczących choroby nowotworowej, które wahamy się zadać 
w rozmowie z lekarzem w cztery oczy. Wolontariusze, obsługujący pierwszą tego 
typu infolini ę onkologiczną w regionie, nie tylko podtrzymają na duchu, ale teŜ 
udzielą wielu praktycznych informacji o profilaktyce nowotworowej, miejscach 
wykonywania badań czy moŜliwościach uzyskania pomocy psychologa. 
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Infolinia, której jednym z organizatorów jest samorząd województwa pomorskiego, będzie 
funkcjonowała w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku, pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Na przeszkolenie wolontariuszy (głownie 
studentów wydziału lekarskiego GUM-ed, studentów psychologii, członków 
stowarzyszeń) oraz wyposaŜenie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
przeznaczył 33 000 zł. Infolinia będzie pełnić rolę źródła wiedzy oraz wsparcia dla 
pacjentów i ich rodzin. Wzmacnia działania prozdrowotne, realizowane od lat 
w województwie pomorskim w ramach załoŜeń strategicznych programu „Zdrowie dla 
Pomorzan 2005-2013”, oraz programy zdrowotne prowadzone przez samorządy lokalne 
i placówki lecznicze. 

Twórcom infolinii zaleŜy na zaoferowaniu 
skutecznej pomocy pacjentom, którzy zostali 
doświadczeni chorobą nowotworową. Trzeba 
pamiętać, Ŝe jej skutki chorzy odczuwają nie tylko 
w wymiarze fizycznym, ale teŜ psychicznym. Nowa 
usługa słuŜy wskazaniu, Ŝe szybko zastosowana 
diagnostyka i terapia mogą przynieść znaczną 
poprawę stanu zdrowia, a nawet całkowite 
wyleczenie. Szybko podjęta interwencja ma wymiar 
takŜe społeczno-ekonomiczny poprzez zmniejszenie 
nakładów na zasiłki chorobowe, renty inwalidzkie 
i pomoc społeczną. 

Infolinia będzie pomocna przy likwidacji lęku przed 
chorobą u pacjentów z podejrzeniem nowotworu 
i przy zwalczaniu fobii nowotworowej. MoŜe być 
teŜ dobrym narzędziem wspierającym efektywne 
korzystanie z prowadzonych w regionie i całym 
kraju akcji profilaktycznych. 

Infolinia b ędzie czynna codziennie, 24 godziny na dobę. Wolontariusze będą dyŜurować 
w Wojewódzkim Centrum Onkologii i w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. 

Zakres usług i porad oferowanych przez infolinię onkologiczną: 

• informacje o chorobie i profilaktyce zdrowotnej, 
• informacje o moŜliwościach wykonania badań diagnostycznych (miejsce i czas 

oczekiwania, wykaz placówek wykonujących badania USG, MRI, TK, 
mammografii – z zaznaczeniem, które z nich posiadają certyfikowany sprzęt), 

• informacje o leczeniu (formy, skutki uboczne, miejsce i czas oczekiwania, wykaz 
poradni onkologicznych, przeciwbólowych, medycyny paliatywnej, hospicjów 
i rehabilitacji), 

• informacje o pomocy psychologicznej i psychoonkologicznej, 
• wykaz sklepów medycznych (worki stomijne, peruki, protezy itp.), 
• informacje o organizacjach pozarządowych pacjentów i innych formach wsparcia. 

Akcj ę wspierają Amazonki Gdańskie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej Polskiego 
Czerwonego KrzyŜa w Gdańsku. 

Małgorzata Pisarewicz 
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informacje ze strony: www.pomorskie.eu 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim  
przekazuje informację dotyczącą terminów prowadzonych naborów na 

szkolenia grupowe w miesiącu czerwcu 2014 r. 

MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 

NABÓR 9,10,11 CZERWCA 2014 r. 

NOWOCZESNE TECHNIKI FRYZJERSKIE  
(szkolenie doskonalące dla osób, które posiadają doświadczenie zawodowe w 

zakresie fryzjerstwa i/lub posiadają wykształcenie w zawodzie fryzjer) 

NABÓR 16,17,18 CZERWCA 2014 r. 
Monika Głodek-Liczywek 
Powiatowy Urz ąd Pracy 
w Starogardzie Gda ńskim 
ul. Kanałowa 3 
83-200 Starogard Gda ński 
tel. 587270707 wew. 29 
fax 585625870 
www.pup.starogard.pl   
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Wioletta Stolz przeprasza Wioletę Knopp  
za swoje zachowanie wobec niej 

 w dniach 1 i 22 czerwca 2013 roku 
i wyraŜa z tego powodu ubolewanie. 
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