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Z kalendarza Wójta … 

14.01  spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie modernizacji drogi Osiek-Wierzbiny 
20.01  udział w spotkaniu sprawozdawczym koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Osieku 
20.01  spotkanie z p. Wójt Gminy Smętowo Graniczne p. Anitą Galant w sprawie wodociągu we wsi Lisówko 
21.01  spotkanie z p. Wiesławem Owsiakiem w sprawie możliwości uruchomienia kursów autobusowych  

na terenie Gminy Osiek 
24.01 udział w spotkaniach sprawozdawczych OSP Skórzenno i OSP Kasparus 
27.01  spotkanie z Nadleśniczym p. Bronisławem Szneiderem w sprawie możliwości budowy wodociągu  

Skórcz-Głuche-Karszanek przez tereny leśne 
28.01  udział w Konwencie Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu starogardzkiego (Starogard Gdański) 
31.01  udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Radogoszcz 

1.02  udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Bukowiny 
10.02  udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca (Starogard Gdański) 
10.02  udział w Sesji Rady Gminy Osiek 
17.02  udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (Skórcz) 
18-25.02  udział w 11 zebraniach sołeckich 
19.02  udział w naradzie rocznej Państwowej Straży Pożarnej (Starogard Gdański) 
26-27.02  udział w obradach Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Pomorskich (Wdzydze Kiszewskie) 

4.03  udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca (Starogard Gdański) 
4.03  udział w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Gminy Osiek 
5-6.03  udział w Kongresie Gmin Wiejskich RP (Poznań) 
7.02  udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Osiek 
12.03  udział w Gali rozdania nagród Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf” (Skarszewy) 
17.03  podpisanie umowy na budowę studni głębinowej przy remizie OSP w Bukowinach 
18.03  spotkanie z autorem dokumentacji Budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wycinki – Jaszczerz  

na temat aktualizacji projektu i kosztorysu 
20.03  udział w XXV Walnym Zgromadzeniu Członków Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”  

(Starogard Gdański) 
21.03  udział w XI Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich (Jabłowo) 
23.03  udział w debacie rolnej z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Kazimierzem Plocke 

(Pączewo) 
24.03  udział w Sesji Rady Gminy Osiek 
24.03  podpisanie umowy z firmą Atrium z Poznania na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata  

2015-2022 
31.03  dział w konferencji ENERGA OOPERATOR na temat współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego 

7.04  udział w zebraniu sołeckim (Lisówko) 
11.04  udział w szkoleniu radnych Rady Gminy Osiek i Smętowo Graniczne (Frąca) 
13.04  spotkanie z p. Tomaszem Milerem, zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat budowy 

chodnika w Głuchem (Gdańsk) 
17.04  udział w zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skórczu 
22.04  spotkanie konsultacyjne mieszkańców Gminy Osiek w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata  

2015-2022 
27.04  podpisanie umowy z firmą Aspectus z Grudziądza na wykonanie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek 
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Człowieka mierzy się miarą serca 
Jan Paweł II 

W dniu 11 marca 2015 roku zmarła 

ŚP. TERESA OWCZAREK  

radna Rady Gminy Osiek 
sołtys sołectwa Lisówko 

 

Wspaniały człowiek, wraŜliwy na ludzkie krzywdy i gotowy nieść pomoc. 

 

Społecznik 

Pracowała na rzecz mieszkańców sołectwa oraz całej gminnej społeczności. 
śyła pracą dla innych.  

Najpierw myślała o innych, nigdy o sobie. Całym swoim Ŝyciem zasłuŜyła 
na szacunek wszystkich.  

 

Samorządowiec 

Radna Gminy Osiek przez okres czterech kadencji w latach 1998-2002, 2002-2006, 
2006-2010, 2010-2014 oraz w obecnej kadencji. 

Sołtys sołectwa Lisówko od 29 października 1984 roku. 

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Lisówku od 2007 roku.  

Odznaczona odznaką honorową „ZasłuŜony dla rolnictwa" 11 kwietnia 2012 roku. 

 

Dziękujemy za Jej Ŝycie i wszelkie dobro, które uczyniła dla bliźnich swoją 
pracowitością, uczynnością i staraniem.  

 

Pozostanie w naszej pamięci jako wzór do naśladowania. 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Z TERENU GMINY OSIEK NA 2015 R. 

UWAGA!  Zmiana terminów odbioru odpadów BIO  
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GMINA OSIEK 

                 

Kontakt: Związek Gmin Wierzyca, 83-200 Starogard Gdański, ul. Zblewska 18    

Sekretariat: tel. 58 56 21 997, tel. kom. 530 946 185, faks: 58 56 21 997, e-mail:sekretariat@zgwierzyca.pl.     

Dział Gospodarki Odpadami: tel. 58 53 13 002, e-mail: odpady@zgwierzyca.pl.    

Opiekę nad sektorem X w tym Gminą Osiek z ramienia SITA Północ sprawuje Pan Łukasz Grabalski  
tel. 515 224 797.     

Podwykonawca usługi odbioru odpadów: Firma Transportowa "PIOTR" Piotr Brzoska  
83-221 Osiek, ul. Olszynka 2A tel. 600 948 216. 

Harmonogram moŜe ulec zmianie. 

 

 

Biuro Związku Gmin Wierzyca przypomina, iŜ wszelkie informacje dotyczące wprowadzanych zmian 
w systemie gospodarki odpadami na terenie działania Związku Gmin Wierzyca, w szczególności:  

nowych zasad ustalania i wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
letniskowych oraz o działających Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdują się  
na stronie internetowej Związku w zakładce KOMUNIKATY . PoniŜej link do strony: 

http://www.zgwierzyca.pl/ 

 

 
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych 
oraz nieczystości ciekłych reguluje ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399). 

Art. 5 ust. 1 tej ustawy mówi, Ŝe właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości  i porządku 
przez: 

• wyposaŜenie nieruchomości w urządzenia słuŜące do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

• przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposaŜenie nieruchomości 
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, 
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeŜeli nieruchomość jest wyposaŜona w przydomową 
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, 

• zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w regulaminie, 

• gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, 

• pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, 
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• uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych wzdłuŜ 
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej słuŜącą dla 
ruchu pieszego połoŜoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych, 

• realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. 

Nadzór nad realizacją ww. obowiązków sprawuje wójt, który w przypadku stwierdzenia 
ich niewykonania wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. Decyzja (zgodnie z art. 5 ust. 
9 ww. ustawy), podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wykonanie obowiązku pozbywania się zebranych 
na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami 
odrębnymi właściciele nieruchomości - zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy - obowiązani są 
udokumentować w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów 
uiszczenia opłat za tego typu usługę. W kaŜdym przypadku właściciel nieruchomości jest 
obowiązany nie tylko zainstalować odpowiednie urządzenia  i gromadzić odpady, ale takŜe zawrzeć 
z właściwą firm ą umowę o wywóz nieczystości ciekłych i opłacać za to rachunki. Gmina natomiast 
zobowiązana jest przeprowadzać kontrole czy właściciele nieruchomości takie umowy zawarli 
i sprawdzać, czy są w stanie okazać rachunki za wywóz nieczystości ciekłych. Kontrole obejmują 
wszystkie nieruchomości naleŜące do mieszkańców stałych jak i letników. Częstotliwość wywozu 
oczywiście jest uzaleŜniona od pojemności zbiornika oraz liczby mieszkańców i powinna odbywać 
się nie rzadziej niŜ trzy razy w roku. Nie moŜna dopuścić do przepełnienia się zbiornika. Fakt 
wywozu musi być udowodniony odpowiednim dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty za 
usługę np. faktura, rachunek. Nadmieniam, Ŝe umowa musi być podpisana przez usługodawcę czyli 
firm ę wywoŜącą ścieki oraz usługobiorcę czyli właściciela (uŜytkownika) nieruchomości. 

Udowodnienie faktu niewytwarzania odpadów bądź pozbywania się ich w sposób zgodny z prawem 
ciąŜy bowiem na właścicielu nieruchomości. A jeśli nie potrafi on tego udowodnić, będzie musiał 
ponosić opłaty, o których mowa w ustawie. Właściciel nieruchomości powinien wobec tego udać się  
do tut. urzędu gminy i złoŜyć oświadczenie, Ŝe nie uŜytkuje tej nieruchomości i wobec tego nie są tam 
wytwarzane  nieczystości ciekłe. 

NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe osoby, które niezgodnie z prawdą oświadczyły, Ŝe nie wytwarzają 
odpadów, podlegają odpowiedzialności karnej. ToteŜ, jeŜeli do urzędu wpłyną informacje 
świadczące o tym, Ŝe odpady jednak na nieruchomości powstają, wszczęte moŜe zostać 
postępowanie wyjaśniające, a w przypadku potwierdzenia się podejrzeń, właściciel zostanie 
pociągnięty do odpowiedzialności i ukarany grzywną. Kontrole mogą odbywać się w obecności 
funkcjonariusza policji. 

ISTNIEJE MO śLIWO ŚĆ DOFINANSOWANIA 
BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. 

STOSOWNY WNIOSEK NALE śY ZŁOśYĆ W URZĘDZIE GMINY OSIEK.   

 
Co się dzieje w szambie ? 

Ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych oprócz znacznej ilości wody zawierają odchody, resztki 
poŜywienia, mydła i środki piorące, detergenty, papier toaletowy, niekiedy równieŜ błoto, piasek, kawałki 
ścierek czy gąbek. W tym wszystkim jest duŜa ilość fermentujących substancji organicznych, bakterii, 
wirusów chorobotwórczych. Ścieki szybko ulegają więc procesowi fermentacji, jednocześnie 
błyskawicznie rozwijają się w nich szkodliwe dla zdrowia mikroorganizmy oraz pasoŜyty. W wyniku 
beztlenowego rozkładu ścieków powstaje dwutlenek węgla, a takŜe – zaleŜnie od ich zawartości – pewna 
ilość toksycznych gazów, jak metan czy siarkowodór. StęŜenie toksycznych gazów moŜe być wysokie, 
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nawet zagraŜające Ŝyciu, zwłaszcza gdy nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja szamba. 
Najwięcej gazów gromadzi się w błotnistym osadzie na dnie zbiornika. Wystarczy na niego nadepnąć,   
by stęŜone gazy uniosły się w górę. Zatrucie moŜe nastąpić natychmiast. Dlatego nigdy nie powinno się 
ryzykować wchodzenia do zbiornika, który nie został odpowiednio przewietrzony i oczyszczony 
ze ścieków. Nie wolno teŜ tego robić bez osoby asekurującej. 

Jak wentylować ? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie bezodpływowe zbiorniki na ścieki powinny mieć 
odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. Najczęściej stosuje się w tym 
celu rurę (zakończoną wywiewką) średnicy 110 mm, którą wyprowadza się pionowo bezpośrednio 
ze zbiornika na teren posesji. Średnica rury powinna być taka sama jak średnica przewodu 
kanalizacyjnego. JeŜeli zbiornik na ścieki nie będzie miał Ŝadnych otworów wentylacyjnych (chociaŜby 
niewielkich w pokrywie), wytworzy się w nim podciśnienie i wystąpi efekt zatkanej kanalizacji. Ścieki 
nie będą swobodnie spływać do szamba. 

Szczelne i nieprzepełnione 

Dobierając pojemność szamba, zakłada się, Ŝe zbiornik musi być szczelny, a ścieki wywoŜone 
co 10-14 dni. Nie wolno zatem stosować Ŝadnych sposobów rozszczelniania szamba, które powodują, 
Ŝe jego zawartość przedostaje się do gruntu i wód powierzchniowych. Oczywiście nie chodzi tylko 
o brzydkie zapachy, ale przede wszystkim o ogromne zagroŜenie dla środowiska i naszego zdrowia, 
ryzyko skaŜenia terenu oraz wywołania epidemii bakteryjnych lub wirusowych. Z podobnych względów 
nie powinno się przedłuŜać czasu przechowywania ścieków w zbiorniku. Po mniej więcej dziesięciu 
dniach następuje ich gnicie bardzo szkodliwe dla otoczenia na działce i dla oczyszczalni, do których 
ścieki są dostarczane przez wozy asenizacyjne. 

Pomocne biopreparaty 

NiezaleŜnie od zapewnienia wentylacji zbiornika dobrze jest stosować biopreparaty, które ograniczą 
przykre zapachy ze zbiornika lub z instalacji kanalizacyjnej. Zawierają one odpowiednio dobrane szczepy 
bakterii i związki enzymatyczne, które stymulują proces oczyszczania ścieków ze związków 
organicznych i z mikroorganizmów chorobotwórczych. Zmniejszają na przykład agresywność bakterii 
coli, salmonelli czy czerwonki. Biopreparaty nie są toksyczne i nie szkodzą elementom instalacji 
kanalizacyjnej. Działają na nią korzystnie, przeciwdziałając zarastaniu przewodów. 

W razie awarii 

Co powinniśmy zrobić, gdy zatka się przyłącze doprowadzające ścieki do zbiornika ? Musimy wezwać 
wyspecjalizowaną ekipę do usunięcia awarii, bo takich robót absolutnie nie powinno się wykonywać 
samodzielnie. Ekipa dysponuje nie tylko odpowiednim sprzętem roboczym, ale i ochronnym. Pomimo 
zabezpieczeń do zbiornika schodzi się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Przed rozpoczęciem robót trzeba 
wezwać wóz asenizacyjny, by dokładnie oczyścił zbiornik ze ścieków, a potem przewietrzyć szambo. 

Gdzie umieścić wywiewkę ? 

Gdy zbiornik ma pojemność do 10 m3 (czyli taką jak większość szamb przy domach jednorodzinnych), 
wylot wentylacyjny o wysokości nie mniejszej niŜ 0,5 m powinien się znajdować nie bliŜej niŜ 5 m od 
okien i drzwi zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 2 m od granicy działki 
sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego. 

Pamiętajmy, opróŜnianiem szamb zajmują się przedsiębiorstwa których pracownicy muszą zostać 
przeszkoleni z zakresu bhp i wyposaŜeni w odpowiednie środki ochrony. Osoby postronne nie mające 
wiedzy i środków zabezpieczających nie mogą uczestniczyć przy tego typu pracach. Przebywanie bez 
zabezpieczeń przy otwartym, nie przewietrzonym zbiorniku moŜe skończyć się jak wyŜej.  

Przedsiębiorcy świadczący usługi wywozu nieczystości ciekłych: 
• Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
 ul. Partyzantów Kociewskich 113, 83-221 Osiek, tel.  (58) 582 12 27 
• Firma Transportowa „PIOTR” Piotr Brzoska,  
 ul. Olszynka 2a, 83-221 Osiek, tel. (58) 582 10 82, kom. 600 948 216 
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• Prace Ziemne i Transport Jarosław Brzoska 
 Skórzenno 29, 83-221 Osiek, tel. 728 844 850 
• Usługi Leśne i Asenizacyjne Ireneusz Szumała 
 Karszanek 14, 83-221 Osiek, tel. 606 791 139 

 

III NNNFFFOOORRRMMM AAACCCJJJAAA   dddoootttyyyccczzząąącccaaa   wwwyyyccciiinnnaaannniiiaaa   dddrrr zzzeeewww   
Informuję właścicieli nieruchomości z terenu gminy Osiek, Ŝe w okresie od 1 marca do 15 października 
występują ograniczenia uniemoŜliwiające uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew z terenu 
nieruchomości, ze względu na okres lęgowy, wychowanie piskląt ptaków oraz występowanie innych 
gatunków chronionych zwierząt, roślin, grzybów i ich siedlisk.  

Inspektor ds. ochrony środowiska 
Romuald Popławski  

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 Na podstawie art. 371 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112, ze zm.1) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie 
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiek w okręgu wyborczym Nr 3 

Zarządzenie Nr 87/2015 

Wojewody Pomorskiego z dnia 7 kwietnia  2015 r. 

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiek w okręgu wyborczym Nr 3 

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112, ze zm.1)  zarządza się, co następuje: 

§1 Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Osiek w okręgu wyborczym Nr 3 w związku 
z wygaśnięciem mandatu radnej Teresy Heleny OWCZAREK, stwierdzonym postanowieniem 
nr 40/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 2015 r. 

§2 W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany będzie jeden radny. 

§3 Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 5 lipca 2015 r. 

§4 Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Kodeksie 
wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§5 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. 

Wojewoda Pomorski 
/-/ Ryszard Stachurski 

_________________________ 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 
147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072. 
 

KALENDARZ WYBORCZY, w którym zawarte są Terminy wykonania czynności 
wyborczych, dostępny jest w Urzędzie Gminy Osiek, w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.osiek.biuletyn.net oraz na stronie internetowej: www.osiek.gda.pl  

Sekretarz Gminy 
Irena Patan 
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Sołectwo Wsie wchodzące 
w skład sołectwa Sołtys Rada Sołecka 

Bukowiny 
Bukowiny, Długolas, 

Gajówka Frąca, Komorze,  
Piecki, Udzierz 

Beata Szeible 

Dorota Miłek 
Emilia Regosz 
Jan Wiśniewski 

Piotr Ziemer 

Cisowy Cisowy, Grabowiec Mirosław Łobocki 
Grzegorz Domachowski 

Irena Durajewska 
Hanna Gliniecka 

JeŜewnica 
Jaszczerek, JeŜewnica,  

Recice Bogusława Worowska 
Władysława Rocławska 
Mariola Rogaczewska 

Ewa Szumała 

Karszanek 
Głuche, Karszanek,  
Leśnictwo Karcznia,  

Wierzbiny 
Alicja Ciarkowska 

Aleksandra Brand-Urban 
Teresa Eggert 

Mirosław Nogga 
Renata Rezmer 
BoŜena Schutta 

Kasparus 
Gęby, Kasparus,  

Leśnictwo Kasparus,  
Szlaga Młyn, śurawki 

Dariusz Śliwiński 
Jan Cejrowski 

Alexander Serocki 
Gabriela Śliwi ńska 

Lisówko Lisówko  Dorota Damrath 

Gabriela Balewska 
Katarzyna Balewska-Kucharzyk 

Tomasz Brucki 
Bartłomiej Owczarek 
Gabriela Owczarek 

Markocin Cisowa Góra, Markocin Maria Fankidejska 
Monika Babicka 
Zyta Bembenek 
ElŜbieta Pipiora 

Osiek Osiek  
Mirosława 

Połajdowicz 

Ireneusz Alfuth 
BoŜena Chyła 

Barbara Kaszubowska 
Maria Mokwa 

Mirosław Połajdowicz 

Radogoszcz 
Dębia Góra,  

Kałębnica, Radogoszcz,  
Trzebiechowo 

Justyna Kruk 

Jerzy Kosecki 
Monika Majewska 

Zofia Piórek 
Bernadeta Strehlau 

Skórzenno 
Łuby, Skórzenno,  

Skrzynia Izabela Szumała 

Władysław Brzoska 
Bernadeta Gillis 

GraŜyna Guzińska 
Lech Torbicki 

Suchobrzeźnica 
Błędno, Pieczyska, 

Suchobrzeźnica, Zdrojki Leon Brzoska 
Tomasz Glaza 
Jan Kraiński 

Arkadiusz Pytyński 

Wycinki 
Jaszczerz, Okarpiec, 

Wycinki, Wymysłowo Wioleta Noga 

GraŜyna Bukowska 
GraŜyna Krawczyk 

Roman Lewandowski 
Renata Pater 

Zenon Usarkiewicz 
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nazwa imprezy termin miejsce główny organizator 
rodzaj 

imprezy 

Regaty Wiosenne  
Osiek 2015 

17-18-19 
kwietnia 

Baza UKS Kałębie 
Osiek 

UKS Kałębie sportowa 

Kociewskie otwarcie 
sezonu żeglarskiego 

26 kwietnia 
2015 

Osiek  
jez. Kałębie 
plaża przy  

ul. Rybackiej 

ZHP sportowa 

Puchar Morza 
Kociewskiego 

I EDYCJA 

30 kwietnia - 
01-02-03 maja 

Baza UKS Kałębie 
Osiek 

UKS Kałębie sportowa 

Słoneczny Dzień Dziecka 
Niepełnosprawnego 

14 czerwca 

Centrum 
Rekreacyjno 

Rehabilitacyjne 
Dobry Brat 

Tomasz Konowalski 
kulturalno-
sportowa 

Regaty Windsurfingowe 
Dnia Dziecka 

30-31 maja 
termin 

rezerwowy: 
13-14 czerwca 

Osiek 
Dobry Brat 

UKS Kałębie sportowa 

Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze 

16 maja 
boisko gminne 

w Osieku 

ZP ZOSP RP Starogard Gd. 
ZG ZOSP Osiek 

OSP Osiek 
sportowa 

Dzień Dziecka maj/czerwiec Gminie Osiek 
Rady Sołeckie  

ZSP w Osiek, UG Osiek 

kulturalno-

rekreacyjna 

Regaty Jachtów  
„Kociewski Dzień Dziecka” 

31 maja 
Osiek  

jez. Kałębie plaża 
przy ul. Rybackiej 

Agroturystyczna Stanica 
Żeglarska Firyn w Osieku 

turystyczno-
rekreacyjna 

Powitanie Lata 27 czerwca 
Osiek 

Amfiteatr Gminny 
Urząd Gminy Osiek kulturalna 

Regaty Jachtów  
Morza Kociewskiego  

– Powitanie Lata 
27 czerwca 

Osiek, jez. Kałębie 
plaża przy  

ul. Rybackiej 

Agroturystyczna Stanica 
Żeglarska Firyn w Osieku 

sportowa 

Regaty Winsurfingowe 
Powitania Lata 

27-28 czerwca 
Baza UKS Kałębie 

Osiek 
UKS Kałębie sportowa 

Na Jagody 18 lipca 
Osiek 

Amfiteatr Gminny 
Urząd Gminy Osiek kulturalna 

Wyścig rowerowy  
dla dzieci i młodzieży 
wokół jeziora Kałębie  

impreza towarzysząca 
festynowi Na Jagody 

18 lipca 
Osiek,  

trasy rowerowe 
OSP Osiek 

Urząd Gminy Osiek 
sportowa 

Regaty Jachtów Morza 
Kociewskiego – Na Jagody 

18 lipca 
Osiek, jez. Kałębie 

plaża przy  
ul. Rybackiej 

Agroturystyczna Stanica 
Żeglarska Firyn w Osieku 

sportowa 

Regaty Na Jagody 18 lipca 
Baza UKS Kałębie 

Osiek 
UKS Kałębie sportowa 
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VI Turniej Piłki Siatkowej 

Borów Tucholskich 

o Puchar Kasparusa 
25 lipca Kasparus 

OSP Kasparus 
Rada Sołecka 

sportowo-

rekreacyjna 

Mistrzostwo Polski 
Amatorów i III EDYCJA 

PUCHARU MORZA 
KOCIEWSKIEGO 

08-09 sierpnia 
Baza UKS Kałębie 

Osiek 
UKS Kałębie sportowa 

Pożegnanie Lata 19 września 
Osiek 

Amfiteatr Gminny 
Urząd Gminy Osiek 

kulturalno-

sportowo-

rekreacyjna 

Regaty Jachtów Morza 
Kociewskiego – 
Pożegnanie Lata 

12 września 
Osiek, jez. Kałębie  

plaża przy  
ul. Rybackiej 

Agroturystyczna Stanica 
Żeglarska Firyn w Osieku 

sportowa 

Regaty Gąsiorowskiego 26-27 września 
Osiek,  

Ośrodek Dobry Brat 
UKS Kałębie sportowa 

Mistrzostwa Polski RCB 
17-18 

października 
Osiek,  

Ośrodek Dobry Brat 
UKS Kałębie sportowa 

 
 

 

Spotkania piłkarskie o Mistrzostwo Klasy "B" Grupa Malbork VI 
w rundzie wiosennej sezonu 2014/2015 

rozgrywane przez drużynę OTS OSIEK 
na boisku gminnym w Osieku, ul. Partyzantów Kociewskich 

 

OTS OSIEK - START KULICE 19.04.2015 - godz. 14.00 

OTS OSIEK - BENIAMINEK 03 STAROGARD GDAŃSKI 03.05.2015 - godz. 14.00 

OTS OSIEK - GKS BOBOWO 24.05.2015 - godz. 14.00 

OTS OSIEK - ORZEŁ RADZIEJEWO 07.06.2015 - godz. 14.00 

 

 

 

W spotkaniu III sektora tj. przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Osiek 
uczestniczyło ponad 25 osób. Reprezentowano: Koła Gospodyń Wiejskich, UKS Kałębie, UKS 
Włóczykij, Stowarzyszenie GOSPEL, Stowarzyszenie ONI, nieformalne Towarzystwo śeglarzy Morza 
Kociewskiego, Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, OSP Gminy Osiek, przedstawiciele 
władz uchwałodawczych i wykonawczych naszej gminy, pracownicy UG Osiek, Rady Sołeckie. 

Pan Wiesław WARCHOŁ reprezentujący Powiatową Radę Działalności PoŜytku Publicznego 
w Starogardzie Gdańskim oraz Paulina KREMER przedstawiciel Centrum Inicjatyw Obywatelskich 
i Fundacji POKOLENIA wystąpili jako specjaliści tworzenia instrumentów wspierających działalność III 
sektora.  

Zebrani reprezentanci organizacji z naszej gminy postanowili stworzyć inicjatywną grupę dąŜącą 
do ustanowienia Rady Działalności PoŜytku Publicznego Gminy Osiek. Radę reprezentującą 
te organizacje wraz z Radą Gminy, jako władzą ustawodawczą i Wójta jako władzą wykonawczą.  
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CzemuŜ miałaby słuŜyć ta Rada ? 

W naszym kraju, w krajach UE, dąŜy się do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego. W społeczeństwie 
tym wiele zadań dotyczących funkcjonowania państwa jest przenoszonych i powierzanych społeczeństwu 
reprezentowanemu przez organizacje pozarządowe. Realizując załoŜenie, Ŝe im bliŜej ludzi tym wiedza 
o ich potrzebach jest doskonalsza, III sektor o wiele lepiej wykorzysta środki przeznaczone na realizację 
dobrze rozpoznanych potrzeb społecznych.  

Ekonomia i statystyka mówi, Ŝe np. koszt zadania, gdzie trzeba wydać 1 złoty przy realizacji przez 
III sektor wynosi 10 groszy. Natomiast to samo zadanie realizowane przez administrację kosztuje 
dodatkowo około 1,2 zł. 

W naszej gminie naliczyliśmy 18 organizacji NGO wliczając w nie Koła Gospodyń. Jak na bardzo 
skromną liczbę mieszkańców ilość organizacji ogromna. Realizują one zadania z szerokiego zakresu 
potrzeb społecznych. Ich zamierzenia mają być wspierane przez samorząd. Niektóre zadania własne 
gminy mogą być powierzane do realizacji tym organizacjom. Do sprawnej współpracy potrzebna jest 
RDPP. Dokładnie jej zadania, sposób powołania wyjaśnia Ustawa o Działalności PoŜytku Publicznego 
i Wolontariacie z 2010 roku.  

Powstaje rządowa nowelizacja w/w ustawy. RównieŜ w naszej gminie powstanie nowy Program 
Współpracy z Organizacjami PoŜytku Publicznego. DąŜymy do tego aby gmina wspierała lub powierzała 
realizację zadań. Aby program współpracy przewidywał równieŜ realizowanie „inicjatyw lokalnych”.  

Na miejscu, w trakcie zebrania, przedstawiciele organizacji złoŜyli wnioski o powołanie Gminnej Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego. Na zebraniu ustalono równieŜ terminarz oraz omówiono formułę 
organizowania imprez gminnych tj. festynów.  

Do udziału we współorganizacji imprez zaproszono standardowo Koła Gospodyń Wiejskich, UKS-y, 
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie GOSPEL, śeglarzy Morza Kociewskiego.  

Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i za wspaniałą współpracę w tworzeniu nowych 
standardów w działalności NGO. 

___________________ 

*NGO (j. ang. nongovernmental organisation) - organizacja pozarządowa 

Przewodniczący Rady Gminy  

Andrzej Firyn 
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Miniony rok 2014 zakończyliśmy na tradycyjnym spotkaniu Wigilijnym , w którym uczestniczyli Nasi 
podopieczni ich rodzice, pracownicy oraz zaproszeni goście z Urzędu Gminy. Honorowym gościem był 
Pan Wójt Janusz Kaczyński, który ciepłymi słowami przywitał Nas wszystkich. W bardzo miłej 
i uroczystej atmosferze podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie nawzajem świąteczne Ŝyczenia. 
Święty Mikołaj nie zapomniał o Nas wszystkich i dla kaŜdego przyniósł miły upominek.  

KaŜdy z Nas lubi spędzać czas w miłym towarzystwie przy dźwiękach muzyki. Dlatego skorzystaliśmy 
z zaproszenia Środowiskowego Domu Samopomocy „TĘCZA”  w Lalkowych i 29.01.2015 roku 
udaliśmy się na zabawę karnawałową. KaŜdy z Nas zabrał ze sobą zrobioną przez siebie maskę. Oprócz 
róŜnych konkursów dla opiekunów i podopiecznych mieliśmy okazję zapoznać się z tradycją karnawału. 
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna. Spotkanie karnawałowe zakończyło się 
uroczystym poŜegnaniem przyjezdnych i podziękowaniem za wspólną zabawę. Mamy nadzieję, 
Ŝe niebawem spotkamy się ponownie !  

 

RównieŜ w lutym Nasza pedagog Agnieszka Krawczyk zorganizowała integracyjny wyjazd do kina 
Helios w Grudziądzu na bajkę „Pingwiny z Madagaskaru”. Podopieczni byli zadowoleni z wyjazdu i w 
drodze powrotnej dzielili się swoimi przeŜyciami. 

RównieŜ marzec upłynął nam pod znakiem 
wyjazdów w dniu 18.03.2015 roku 
odwiedziliśmy wieŜę Klimek, z której 
rozpościerał się piękny widok na panoramę 
Grudziądza. 

Miesiąc marzec to nie tylko czas wyjazdów, ale  
i czas pracy Naszych podopiecznych, którzy 
chętnie uczestniczyli w warsztatach 
prowadzonych przez Monik ę Gniewkowską.  

W marcu przygotowywaliśmy się teŜ do świąt 
Wielkiej Nocy. W dniu 02.04.2015 roku 
zasiedliśmy do przygotowanego przez Naszych 
podopiecznych śniadania Wielkanocnego.  

W miłej i spokojnej atmosferze zjedliśmy 
przygotowane przez wychowanków tradycyjne potrawy Wielkanocne i złoŜyliśmy sobie Ŝyczenia 
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świąteczne. Było uroczyście i elegancko. Wierzymy, Ŝe w przyszłym roku spotkamy się w tym samym 
gronie. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku otwarty jest dla wszystkich chętnych spełniających 
wymagania formalne. BliŜsze informacje uzyskać moŜna w siedzibie placówki pod adresem Osiek, 
ul. Wyzwolenia 25a, bądź pod numerem telefonu (58) 582 10 39.  
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy !  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku  
Monika Gniewkowska 

 

 

Opiekujemy się bezdomnymi pieskami  
Samorząd Uczniowski Gimnazjum objął opieką dwa bezdomne psy z terenu naszej gminy. W marcu 
przeprowadziliśmy pierwszą zbiórkę karmy oraz symbolicznych złotówek na jej zakup. Przed świętami 
członkowie Zarządu SU wraz z opiekunem odwiedzili naszych podopiecznych i dostarczyli zakupione 
poŜywienie. Zarówno pies jak i suka (z dwoma maleństwami) potraktowali nas wyjątkowo przyjaźnie,  
co widać na zdjęciach.  

W tym miesiącu równieŜ będziemy zbierać karmę dla naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, 
Ŝe warunki pogodowe pozwolą, aby tym razem odwiedzili psiaki wszyscy zainteresowani uczniowie.  

   

ElŜbieta Lipke  
***   ***   ***  

Wojewódzki Konkurs Recytatorski  
Dnia 6 marca 2015 r. w Zespole Szkół Publicznych w Osieku odbył się szkolny etap 
XXXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej.  

Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klas IV-VI szkoły podstawowej oraz  
I-III gimnazjum. Prezentowali po dwa utwory poetyckie polskich autorów.  

Komisja w składzie:  

• Ewa Ossowska (przedstawiciel Biblioteki Gminnej)  
• ElŜbieta Walisiak  
• ElŜbieta Lipke  

Po wysłuchaniu recytacji wszystkich uczestników i „dłuuuugiej” naradzie zdecydowała przyznać 
w kategorii młodszej młodzieŜy (klasy IV-VI):  

• I miejsce - Indze Lewińskiej (kl. VI) oraz Mikołajowi Piór (kl. V)  
• III – Katarzynie Brzóska (kl.V)  

W kategorii gimnazjalistów:  

• I miejsce zajęła Julia Lipke (kl. IIIa)  
• II – Monika Cybula (kl. IIIb)  
• III – Szymon Mania (kl. II) oraz Marta Szuta (kl. I)  
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Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca awansowali do etapu rejonowego.  

Biblioteka Gminna doceniła wszystkich uczestników, sponsorując nagrody ksiąŜkowe. DZIĘKUJEMY !   

We wtorek 24 marca, w Skórczu, odbył się etap rejonowy konkursu. Obejmował swoim zasięgiem: 
Skórcz, Pączewo, BarłoŜno, Mirotki, Smętowo Graniczne, Kamionkę, Lalkowy, Kopytkowo, Kościelną 
Janię oraz Osiek.  

Recytatorów oceniała 3-osobowa komisja z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. 
Po wysłuchaniu prawie 30 uczestników i długotrwałych uzgodnieniach przedstawiono wyniki zmagań. 
Ku naszej radości uczniowie z Osieka znaleźli się w gronie laureatów.  

W klasach IV-VI – I miejsce zajął Mikołaj Piór, a miejsce III - Inga Lewi ńska, natomiast Julia 
Lipke zwycięŜyła wśród gimnazjalistów.  

(Nagrody ksiąŜkowe w etapie rejonowym współfinansowała Gmina Osiek - przyp. red.) 

Mikołaj i Julia zostali zaproszeni na powiatowy koncert laureatów do Starogardu Gdańskiego, gdzie 
spotkają się ze zwycięzcami z innych rejonów.  

Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki! 

   

ElŜbieta Lipke  

***   ***   ***  

Zielone ogródki w kl. I – III  
Klasy młodsze powitały wiosnę w swoich salach zielonymi ogródkami. Dzieci siały w doniczkach 
i miseczkach Ŝyto i rzeŜuchę oraz inne nasiona.  

Sadziły teŜ cebulki kwiatowe oraz cebulki na szczypiorek. Teraz codziennie obserwują, czego potrzebują 
roślinki i jak rosną.  

Smakują takŜe juŜ wyrośnięty szczypiorek i rzeŜuchę.  

  

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej ZSP w Osieku 
http://www.zsposiek.szkolnictwo.pl/wydarzenia 
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Tegoroczna zabawa charytatywna organizowana przez Radę Rodziców przy ZSP w Osieku odbyła się 
w Walentynki - 14 lutego. 

Sala, jak co roku, wypełniona była zacnymi gośćmi, którzy grosza dla dzieci z naszej szkoły nie 
poskąpili. Całkowity dochód w wysokości prawie 4 500 zł został przeznaczony na zakup pomocy 
edukacyjnych i wparcie inicjatyw uczniowskich. Dzik smakował, fanty i serduszka rozeszły się mgnieniu 
oka. 

 

Miss i Mister Balu Osiek 2015 

 

Ach, co to był za bal… 

A oto lista szlachetnych sponsorów: 
- Apteka w Osieku – Danuta i Zbigniew Krajnik 
- Firma Transportowa „Piotr” – Piotr Brzoska 
- Państwo Wycinka 
- Koła Gospodyń Wiejskich: Bukowiny, 

Karszanek, JeŜewnica, Osiek, Wycinki 
- Chmarzyński – zakład masarski 
- Rada Sołecka Osiek 
- Salon Fryzjerski – Małgorzata Wenerska 
- Sklep SpoŜywczy Osiek – GS Samopomoc 

Chłopska Skórcz 
- Sklep Kogutek – Skórcz 
- Sklep Arkadiusz Suszek 
- Sklep SpoŜywczy „U Lecha” – Bogumiła  

i Lech Andrykowscy 
- Sklep SpoŜywczy „Kropka” – Sylwia Kropisz 
- Sklep WielobranŜowy ARMS – Małgorzata 

Sójka i Antoni Rosiak 
- Sklep SpoŜywczy w Osieku – Grzegorz 
Ćwikli ński 

- Piekarnia Małgorzata i Miłosz Derzewscy 
- Wojskowe Koło Łowieckie nr 209 „Bóbr” 
- Zespół Szkół Publicznych w Osieku 
- Rada Rodziców przy ZSP w Osieku 
- oraz wiele innych osób, które pracowały i pomagały w trakcie organizacji zabawy.  

Dziękujemy Wszystkim gościom za udział w zabawie, a za usterki przepraszamy 
i zapraszamy juŜ za rok ! 

Przewodniczący Rady Rodziców 
Marek Chabowski 

W oczekiwaniu na fanty 
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Tego roku Międzynarodowy Dzień Kobiet przypadł w niedzielę. Obchodziliśmy ten dzień jak przystało 
bardzo uroczyście. Panowie zaprosili wszystkie członkinie naszego koła na godzinę 1400 do sali obrad. 
Kiedy wszystkie panie zasiadły przy stołach, ujawniła się skrywana przez panów niespodzianka jaką 
przygotowali dla pań. 

Niespodzianką byli dwaj panowie z instrumentami, którzy na wstępie zaintonowali „sto lat” dla naszych 
pań, a następnie przy wtórze akordeonu i gitary wszyscy gromko włączyli się do śpiewu. Panowie 
w międzyczasie podawali kawę i częstowali pączkami. KaŜdej z pań wręczona została róŜyczka. 

Takiej zabawy, z takim humorem i zacięciem nie pamiętamy. Wszystkie panie były bardzo zadowolone,  
a panowie w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego święta przeszli samych siebie. 

Zarząd Koła ERiI w Osieku 

  
 

 

Przez wiele lat w publikacjach pisano i pisze się, Ŝe szosę Warlubie - Lubichowo budowaną w latach 
1937 - 1939 realizowali Włosi, Ŝe wykonała ją Firma Puriccelli. Pisał o tym przed laty w swoich 
przewodnikach, nieŜyjący juŜ, Józef Milewski. Za nim powstawały opracowania z tą informacją. Jest 
to błędna informacja. Opierając się na wiadomościach podawanych przez pana Józefa o tej szosie błąd  
ten jest powielany do dzisiaj w przeróŜnych przewodnikach, historii ziem pomorskich i kociewskich.  

Historia drogi Warlubie - Lubichowo zaczyna się w roku 1924, kiedy zapadła decyzja o budowie portu 
Gdynia. Plan budowy szosy był odkładany z powodu kryzysu walutowego w Polsce. Później z powodu 
kryzysu światowego.  

Po wojnie polsko – bolszewickiej w 1922 roku powstały pierwsze załoŜenia połączeń komunikacyjnych, 
spinających Polskie ziemie róŜnych zaborów. W związku z rozwojem motoryzacji w połowie lat 20-tych 
rozpoczęto konstruowanie załoŜeń połączeń drogowych w Polsce. Zakładano powstanie potęŜnej ilości 
szos. W tym szos łączących centrum Polski z krótkim, ale polskim wybrzeŜem. Ustalono, Ŝe powstanie 
szosa nr 1 łączącą Sierpc z Wielką Wsią (tak się nazywało Władysławowo). Początkowo miała to być 
szosa na poszczególnych odcinkach w zarządzie samorządów. Czyli budowa miałaby być finansowana 
przez samorządy. Zakładano, Ŝe będzie mieć 4 metry szerokości i będzie wykonana z bruku. 

Okazało się jednak, Ŝe krajowy, pozyskiwany na Kaszubach granit, nie nadawał się na szosy. Nie zdał 
egzaminu podczas budowy i pierwszych lat eksploatacji szos na Kaszubach. Następnie przyjęto wersję 
z nawierzchnią asfaltową. Tą wersję równieŜ odrzucono, gdyŜ uznano, Ŝe asfalt jest zbyt nietrwały i nie 
nadaje się na szosę o duŜym natęŜeniu ruchu i obciąŜeniu (sic. 1934 rok!).  
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Zmieniono klasyfikację szosy z samorządowej na krajową. Sejm podjął decyzję o zaciągnięciu kredytu  
na jej budowę. Po przedłoŜeniu pierwszego projektu drogi oraz ustaleniu jej przebiegu przez 
poszczególne parcele, w 1936 roku zadecydowano, Ŝe wywłaszczenia i odszkodowania będą regulowane 
od 1940 roku i uregulowane do 1944 roku. Wiadomo, wybuchła II WŚ. Rząd na uchodźstwie nie płacił. 
Miał inne większe problemy niŜ wypłata odszkodowań. Część parceli po których biegnie szosa, do dzisiaj 
nie jest wywłaszczona, a odszkodowania nie wypłacone.  

Kolejna zmiana załoŜeń projektowych to poszerzenie części jezdnej do 6 m i poboczy do 2,5 m. 
W projektowaniu dbano o szczegóły. Na przykład o wypełnienie uskoku pomiędzy nawierzchnią a 
poboczem. Miał być to gruby, płukany Ŝwir.  

Po dojściu Hitlera do władzy w Niemczech przyśpieszono prace projektowe oraz zmieniono załoŜenia 
przebiegu trasy. Cytat z rozporządzenia Ministra Komunikacji z 1936 roku „ … Droga zmienia 
całkowicie przebieg na obszarze woj. pomorskiego. Zmiana ta wynika z ominięcia W.M. Gdańska i 
skierowanie drogi państwowej przez Toruń. Przebieg wymienionej drogi będzie następujący: /Sierpc/- 
Lipno – Lubicz – Toruń – Grudziądz – Warlubie – Zblewo – N. Karczma – Egiertowo – Kartuzy – Puck 
– W. Wieś....” Za Kartuzami odnoga szosy skręcała na Gdynię. ZałoŜono, Ŝe roboty na odcinku Warlubie 
- Zelgoszcz rozpoczną się w 1937 roku i zostaną zakończone do 1940 roku. W ostatniej chwili 
rozpoczynając budowę przeniesiono końcowy odcinek budowy z Zelgoszczy do Lubichowa. Stąd 
są nasypy biegnące z Karszanka przez lasy i pola w kierunku Lubichowa. Budowa szosy na naszych 
terenach przyniosła poprawę sytuacji materialnej gospodarzy, małorolnych oraz bezrolnych wyrobników. 
Budowa nasypów wymagała ogromnych robót ziemnych. Ziemię przywoŜono końmi. Następnie lory, 
czyli wozy na szynach, rozwoziły ziemię. Mimo to robotnicy protestowali z powodu zbyt niskich pensji. 
W archiwum państwowym przez przypadek znalazłem dokumenty świadczące o tym, Ŝe to polska firma 
stoi za powstaniem tej szosy. Budowę realizowała firma o nazwie Ołtarzew. Trafiłem na dokument 
z pieczątką:  

Firma Z.C. „Ołtarzew”  
Biuro Polowe Budowy Drogi Warlubie – Lubichowo  
w Osieku koło Skórcza.  

 

Na zdjęciu: 

Mój pradziadek Franz FIRYN z wnukami 
oraz synową, moją babcią, spaceruje           

po obecnej szosie 214 w Osieku.  

1943 rok. 

 

Po głębszych poszukiwaniach równieŜ na portalu GDDKiA inni poszukiwacze historii potwierdzili, Ŝe to 
firma Ołtarzew realizowała budowę drogi Warlubie – Lubichowo, a nie Firma Puriccelli.  

Budowy nie ukończono. Wybuchła II w.ś. Szosa nie była włączona w ciąg komunikacyjny. Po II WŚ 
połączono dwoma 200 metrowymi odcinkami niedokończone fragmenty i powstała tzw. „betonówka” lub 
nazywana autostradą. W 1992 roku na odcinku szosy 214 w województwie pomorskim w gminie Osiek 
połoŜono asfalt. Około 2000 roku planowano wykorzystać istniejące nasypy na odcinku Karszanek – 
Lubichowo i na ich podbudowie zrobić obwodnicę Skórcza. 

Andrzej FIRYN 
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W dniach 11-12 kwietnia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE przy wsparciu swoich członków 
prezentowała ofertę Regionu na dwóch róŜnych wydarzeniach. 

Cześć zespołu biurowego LOT KOCIEWIE zorganizowała i zrealizowała udział Kociewia w targowym 
przedsięwzięciu pod nazwą „Free Time Festival”. Dwudniowe Gdańskie Targi Turystyczne (bo o nich 
mowa) zmieniły nie tylko nazwę, ale i miejsce wystawiennicze, a takŜe swoją formułę. Festiwal Czasu 
Wolnego w połączeniu z imprezami towarzyszącymi (kajakową, rowerową, sportów ekstremalnych, 
pokazem food trucków) oraz odbywającym się w sobotnie popołudnie meczem piłkarskiej ekstraklasy 
Lechia – Legia, przyciągnął do kompleksu wystawienniczego Amber Expo tysiące odwiedzających. 
Z uwagi na charakter wszystkich wydarzeń, o wiele bardziej niŜ dotychczas zdefiniowany został targowy 
gość i klient. Z tego teŜ względu największą popularnością cieszyła się oferta rowerowa oraz familijna.  

LOT KOCIEWIE mapą i informatorem-przewodnikiem rowerowym zachęcała do odwiedzin 
w kociewskich atrakcjach, korzystając z Kociewskich Tras Rowerowych. Jedna z tych tras wiedzie przez 
Grodzisko Owidz. Właśnie temu obiektowi LOT KOCIEWIE zaproponowała partnerstwo promocyjne. 
Reprezentant Grodziska w stroju woja zapraszał rodziny z pociechami do spędzania wolnego czasu 
nieopodal Stolicy Kociewia.  

- Byliśmy dobrze przygotowani do pełnienia 
naszych obowiązków promocyjnych. 
Postaraliśmy się, by nic nas nie  zaskoczyło 
na stoisku. Miła niespodzianka spotkała nas 
za to poza stoiskiem - na scenie głównej. 
Jury „Free Time Festiwal” doceniło nasze 
wydawnictwo i w kategorii KATALOG 
nagrodziło nasz produkt „Katalog Turystyki 
Wiejskiej”. WyróŜnienie medalem 
„Mercurius Gedanensis” cieszy tym 
bardziej, iŜ w zatrzęsieniu ofert turystyki 
aktywnej, to zachęta do relaksu na łonie 
kociewskiej wsi polskiej zyskała uznanie – 
mówi Emilia Laskowska, pracownik biura 
LOT KOCIEWIE. 

W Gdańsku Kociewie gościło, w Tczewie ugaszczało setki przyjezdnych. W tę samą sobotę odbył się 
Wojewódzki Finał Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich. Z pomocą Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. ks. Janusza Pasierba oraz Urzędu Miejskiego w Tczewie LOT KOCIEWIE przygotowała kociewsko-
tczewskie stanowisko powitalne.  

- Aura na zewnątrz sali dopisała, atmosfera w środku była gorąca. Goście docenili nasze wydawnictwa 
promocyjne. My obserwując z perspektywy wypełnionych trybun wydarzenia na przykrytym suknem 
parkiecie zachęcamy, by doceniać naszą kociewską, pomorską, polską, barwną, melodyjną i smakowitą 
tradycję. Naprawdę moŜemy się nią chwalić poza granicami naszego kraju – mówi Jarosław 
Wojciechowski, pracownik biura LOT KOCIEWIE, który z przyjemnością dla oczu, uszu i kubków 
smakowych, pozostał w kociewskim Tczewie. 

 
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE 
 
Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej 
 
ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, tel. 58 531 37 41, info@kociewie.eu 
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Karta DuŜej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką 
dzieci, niezaleŜnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, 
kaŜdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty 
doŜywotnio, dzieci - do 18 roku Ŝycia lub do ukończenia nauki, 
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. 

Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. 
roku Ŝycia otrzymują Kartę na okres waŜności orzeczenia.    

Karta oferuje system zniŜek oraz dodatkowych uprawnień. 
Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z ustawowych zniŜek na przejazdy 
kolejowe – rodzice lub małŜonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na 
miesięczne; zniŜek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców 
i małŜonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych. 

ZniŜki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale równieŜ przedsiębiorcy prywatni. Przystępując 
do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę DuŜej 
Rodziny”. Wykaz zniŜek dostępnych w ramach Karty DuŜej Rodziny jest dostępny 
https://rodzina.gov.pl, gdzie moŜna wyszukać teŜ interesujące nas zniŜki na interaktywnej mapie.  

Kartę przyznaje wójt (burmistrz lub prezydent miasta) na wniosek członka rodziny wielodzietnej. 

DyŜur telefoniczny dla gmin i obywateli od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 12 prowadzi: 

• Katarzyna Krzewska (22) 529 07 61 

• Kontakt do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych - Helpdesk: (22) 235 43 60 

Informacja ze strony: https://rodzina.gov.pl 

 
 

 

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gd., 

tel. (58) 562-35-39;  faks (58) 562-58-70; 
http://www.pup.starogard.pl/       e-mail: gdst@praca.gov.pl 

TTEERRMMIINNYY  NNAABBOORRÓÓWW    
NNAA SSZZKKOOLLEENNIIAA  GGRRUUPPOOWWEE    

ZZAAPPLLAANNOOWWAANNEE  NNAA  MMAAJJ  22001155  RROOKKUU 

� STOLARZ MEBLOWY 

 NABÓR 4,5,6 MAJA 2015 

� MONTER RUSZTOWAŃ Z CERTYFIKATEM SCC 

 NABÓR 8,11,12 MAJA 2015 

� ROZBIERACZ – WYKRAWACZ MIĘSA 

 NABÓR 13,14,15 MAJA 2015 
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      Definicja przemocy w 
rodzinie - jednorazowe albo powtarzające się umyślne 
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 
członków rodziny, w szczególności naraŜające te osoby na 
niebezpieczeństwo utraty Ŝycia, zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub 
psychicznym, a takŜe wywołujące cierpienia i krzywdy 
moralne u osób dotkniętych przemocą - definicja przyjęta w 
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  w 
rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) 

Cechy przemocy: 
• jest to proces, nie pojawia się znienacka, jest cykliczny,  
• ma tendencję do powtarzania się, eskaluje, nie zatrzymana przybiera na sile,  
• toczy się w wymiarze dominacja – uległość,  
• nie jest zjawiskiem niezaleŜnym od udziału człowieka,  
• przejawia się w róŜnych formach. 

Perspektywy postrzegania przemocy: 
• prawna - jest ścigana przez prawo (kodeks karny, kodeks wykroczeń), 
• moralna - krzywdzenie osób słabszych to zło moralne (kodeks, wyczucie moralne, sumienie, 

normy moralne przekazywane z pokolenia na pokolenie), 
• psychologiczna – przemoc wyzwalająca psychiczne zjawiska, jak cierpienie, doznawanie poczucia 

krzywdy, bezsilność, 
• społeczno-polityczna – przemoc na duŜą skalę, grupy stosujące przemoc. 

Rodzaje przemocy: 
• przemoc gorąca: furia; pękanie tamy emocjonalnej, która przestaje powstrzymywać uczucia 

pochodzące z frustracji; wulkan emocjonalny; widowiskowa, widoczna; szybko przechodzi; jest 
skumulowaną siłą uczuć, której nie da się zatrzymać; 

• przemoc chłodna: polega na zrealizowaniu scenariusza przemocy, który ma na celu pogwałcenie 
dóbr i praw drugiej osoby; zaplanowana; zdarza się w pozornie dobrej rodzinie; nie ma tu furii 
i gniewu. 

Formy przemocy: 
• przemoc fizyczna, 
• przemoc psychiczna, 
• przemoc seksualna, 
• przemoc ekonomiczna, 
• zaniedbywanie. 

Przemoc jest jednym z najbardziej niepokojących zjawisk współczesnego świta, jest mechanizmem 
regulującym stosunki panujące między ludźmi w róŜnych grupach, instytucjach, środowiskach i układach 
społecznych. Stanowi od wielu lat powaŜny problem społeczny i jedno  z podstawowych zagroŜeń 
zarówno dla rodziny, jak i poszczególnych jej członków. 

KaŜda przemoc wymaga zdecydowanego przeciwstawienia się jej. 
Jeśli się tego nie zrobi, będzie się rozwijała i wzmacniała. 
Trzeba przerwać milczenie i zwrócić się o pomoc do instytucji, które wspierają ofiarę przemocy. 

Pamiętaj !!!  
• Przemoc to przestępstwo ścigane przez prawo ! 
• Nic nie usprawiedliwia przemocy ! 
• Przemoc w rodzinie łamie Twoje podstawowe prawa ! 
• Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy ! 

WaŜne telefony: 
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801 12 00 02 –  Niebieska Linia. 
800 12 12 12 –  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 
22 696 55 50 – Telefon Informacyjno – Interwencyjny w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. 
116111 – Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i MłodzieŜy Fundacji  „Dzieci Niczyje”. 

 

 

dla ustępującego sołtysa sołectwa Osiek  

Pani Ireny Motykowskiej 

oraz Rady Sołeckiej  z nią współpracującej 

za zakup i przekazanie odkurzacza oraz wózka sprzątającego, 

który ułatwił i usprawnił utrzymanie czystości 

w pomieszczeniach budynku sali gimnastycznej w Osieku. 
Wdzięczny pracownik obsługi 

 

 

 
będzie du Ŝo atrakcji dla dzieci i rodziców 

Szczegóły ju Ŝ niedługo na plakatach 
☺☺☺☺ 

*********   *********   *********   
Jeśli do tej pory nie rozliczyłe ś się 
to jeszcze zd ąŜysz z pomoc ą dla naszego 
mieszka ńca Mateusza, który czeka na pomoc 

PrzekaŜ 1% podatku 

W formularzu PIT wpisz numer:  
KRS 0000037904 

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj: 
744 Rocławski Mateusz 
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Z przyjemno ścią informujemy, Ŝe nasza lokalizacja  
placu zabaw w Kasparusie  

została zakwalifikowana do konkursu!!! 

Zapraszamy wszystkich miłośników Gminy Osiek i Kasparusa 
do głosowania na plac zabaw w Kasparusie na: 

www.nivea.pl/podworko . 

KKAAśśDDEEGGOO  DDNNIIAA  mmooŜŜnnaa  ooddddaaćć  JJEEDDEENN  GGŁŁOOSS!! !! !!   
Pamiętajcie! Im więcej głosów tym większe szanse na wygraną. 

Zachęcamy Państwa do zalogowania się w newsletter 
www.nivea.pl/podworko 

Chcesz zwiększyć szanse na wygranie placu zabaw NIVEA 
w Kasparusie? 

• Głosuj codziennie! 

• Zaproś znajomych do udziału w głosowaniu! 

• Udostępnij wydarzenie na Facebooku! 


