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W Urzędzie Gminy Osiek małŜeństwa obchodzące 
Złote Gody zostały odznaczone medalami 
za Długoletnie PoŜycie MałŜeńskie nadanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Aktu wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta 
RP dokonał Wójt Gminy Osiek Janusz Kaczyński. 
Pogratulował jubilatom zgodnego i szczęśliwego 
poŜycia oraz wyraził wiele uznania dla tak 
długiego staŜu małŜeńskiego. 

MałŜonkowie zostali uhonorowani upominkami 
oraz okolicznościowymi dyplomami, a małŜonki 
jubilatów otrzymały kwiaty. Nie zabrakło równieŜ 
„Marszu Mendelssohna”. 

Lista odznaczonych: 
Maria i Konrad Klein 
Władysława i Wacław Komorowscy  
Krystyna i Zygfryd Szumała 
Hanna i Janusz Wołąziewicz.  

Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, 
pełnej wspomnień i wzruszeń z młodych lat, 
a „Ŝycie to jest jak morze pełne niespodzianek” – 
jak podkreślił Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Firyn. 

Wójt Janusz Kaczyński stwierdził: - „Odznaczeni 
jubilaci zasługują na szacunek i wyrazy uznania, 
a jubileusz PoŜycia MałŜeńskiego słuŜy uczczeniu 
Waszego długoletniego i zgodnego poŜycia 
małŜeńskiego”. 
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Po ponad 45 latach pracy na zasłuŜoną emeryturę przeszli pracownicy Urzędu Gminy Osiek  
Pani Irena Patan – Sekretarz Gminy i Zastępca Wójta oraz Pan Tadeusz Kołodziejczak, inspektor 
ds. komunalnych i gospodarki gruntami.  

Przez wszystkie lata pracy dali się poznać jako bardzo dobrzy fachowcy, urzędnicy, serdeczni koledzy 
i przyjaciele. Dziękujemy bardzo za te wszystkie lata wspólnej pracy i działalności na rzecz mieszkańców 
naszej gminy.  

śyczymy wielu lat Ŝycia w zdrowiu, radości i spokoju. 

 

 

 

 

 

Oddajemy w Państwa ręce opracowanie pt.: 
„HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE OSIEK”.  

Publikacja dostępna jest w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Osieku oraz w wersji elektronicznej 
na stronie Gminy Osiek www.osiek.gda.pl  w Menu - 
prawa strona. 

śyczymy miłej lektury. 

UWAGA 

Urząd Gminy Osiek informuje, Ŝe odbiór odpadów BIO z nieruchomości,  
wcześniej planowany na 8 grudnia, odbędzie się dnia 22 grudnia 2015 r. 
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Często wydaje się nam, Ŝe radni tylko podnoszą rękę na sesjach. A praca radnych to nie tylko sesje. 
To równieŜ posiedzenia komisji gospodarczej, komisji społecznej, komisji rewizyjnej. Konsultacje, 
opiniowanie projektów, zgłaszanie wniosków. Reprezentowanie mieszkańców – wyborców. Radny 
to równieŜ społecznik działający w Radzie Sołeckiej, Kole Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniach 
pozarządowych itp. Radny to działacz/działaczka rozmawiający z mieszkańcami o ich bolączkach, 
problemach. Bardzo często pomagający bezpośrednio lub starający się pomóc.  

Radni gminy chcąc zwiększyć kontakt z mieszkańcami gminy, zaplanowali organizowanie posiedzeń 
Rady oraz Komisji w godzinach popołudniowych. Dzięki temu równieŜ pracujący mieszkańcy naszej 
gminy mogą uczestniczyć w zebraniach i osobiście składać wnioski, uwagi do Rady Gminy. 

Minął juŜ rok od wyborów obecnej Rady Gminy Osiek - Rady VII kadencji. Liczy 15 radnych, lecz przez 
kilka miesięcy działała w 14 osobowym składzie. Krótko po zaprzysięŜeniu Rady zmarła nasza koleŜanka 
Teresa Owczarek. Zostały przeprowadzone wybory uzupełniające. Na jej miejsce wyborcy wybrali 
mieszkankę Lisówka Katarzynę Balewską Kucharzyk.  

W minionym okresie pracy rady odbyło się 10 sesji w tym 9 zwyczajnych i 1 nadzwyczajna.  

Przed kaŜdą planowaną sesją musi odbyć się posiedzenie komisji rady gminy. Zwyczajowo prowadzi się 
posiedzenia komisji połączonych, czyli gospodarczej i społecznej razem. Do tej pory Komisje spotkały się 
równieŜ 10 razy. Komisja społeczna odbyła dodatkowe posiedzenie w sprawie komunikacji publicznej 
i dowozów dzieci do szkoły. Na posiedzeniach komisji omawia się przygotowywane uchwały, opiniuje się 
je. Posiedzenia połączonych komisji to wstęp do sesji Rady Gminy. Tutaj moŜna wpłynąć na zmianę treści 
uchwały, złoŜyć wniosek o jej przyjęcie lub nie.  

Czego dotyczyły prace Rady Gminy? Pierwsze dwie sesje, to sesje organizujące pracę Rady oraz 
Wójta Gminy. Przyjmowanie regulaminów, planów pracy, terminów spotkań. Podczas drugiej sesji radni 
wsparli finansowo z własnych funduszy organizację Wigilii Osób Samotnych Gminy Osiek. 

III sesja - zatwierdzano uchwałą poprawki do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla wsi Osiek, uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową gminy, przyjęto budŜet gminy na 2015 rok, 
uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek, uchwałę 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Osiek, określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie 
drogowym.  

IV sesja - przyjęto uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek, ustalenia „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osiek”. Uchwałami wyraŜono zgodę na zawarcie porozumienia 
Wójta Gminy Osiek z Zarządem Powiatu Starogardzkiego w sprawie wspólnej realizacji „Powiatowego 
programu profilaktyki wad postawy u dzieci” oraz na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Osiek 
z Zarządem Powiatu Starogardzkiego w sprawie wspólnej realizacji „Powiatowego Programu Profilaktyki 
ZakaŜeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2012-2017”. Podjęto uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego z przeznaczeniem środków na remont szosy 
powiatowej nr 2720G. (Osiek - Wierzbiny). Ustalono stawkę za uŜywanie własnego pojazdu dla celów 
słuŜbowych przez radnych Rady Gminy Osiek. Dodam, Ŝe w minionym roku działalności rady nikt 
z radnych nie skorzystał z tej moŜliwości. Wyjazdy organizowaliśmy, przy tzw. okazji. Kolejna uchwała to 

Informujemy, Ŝe Urząd Gminy Osiek 

- 24 grudnia 2015 r. będzie nieczynny, 

- 31 grudnia 2015 r. będzie czynny w godz. od 7.00 do 12.00. 
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upowaŜnienie wiceprzewodniczącego do wykonywania wobec przewodniczącego Rady Gminy Osiek 
czynności w zakresie podróŜy słuŜbowych. Ostatnią uchwałą na IV sesji było przyjęcie planu 
zapotrzebowania na prace społecznie uŜyteczne w naszej gminie. Na jej podstawie gmina otrzymała 
refundację do wynagrodzeń dla pracowników społecznie uŜytecznych. 

V sesja rady przyniosła uchwalenie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2015 roku, zmian w budŜecie gminy na 2015 rok. 
Podjęto Uchwałę Rady Gminy Osiek Nr V/23/2015 z dnia 24.03.2015 w sprawie wyraŜenia zgody 
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku. Ta uchwała oddała w ręce rad sołeckich decyzyjność 
w gospodarowaniu finansami sołeckimi.  

VI sesja to uchwały: w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych dla sołtysów, 
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2015 rok, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Osiek, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŜetu gminy i sprawozdania 
finansowego Gminy Osiek za 2014 rok, w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osiek 
za 2014 rok.  

Natychmiast po wyborach radni rozpoczęli prace na rzecz powołania Rady Działalności PoŜytku 
Publicznego Gminy Osiek. Działalność RDPP pozwala wyodrębnić środki finansowe dla organizacji 
pozarządowych z terenu naszej gminy. Na VII nadzwyczajnej sesji uchwalono regulamin w sprawie trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności PoŜytku Publicznego Gminy 
Osiek, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Rady Działalności PoŜytku Publicznego 
Gminy Osiek. 

VIII sesja - uchwalono dwie uchwały. W sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Osiek 
do składu Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Gminy Osiek oraz w sprawie zmian 
w budŜecie gminy na 2015 rok. Na tej sesji ślubowanie złoŜyła radna Katarzyna Balewska Kucharzyk 
wybrana do Rady Gminy Osiek w wyniku wyborów uzupełniających. 

IX sesja z dnia 6 listopada 2015 okazała się najbardziej pracowita. Radni podjęli aŜ 10 uchwał. W sprawie 
zmian w budŜecie gminy na 2015 rok, w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad 
ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, w sprawie określenia stawek podatku 
od nieruchomości na 2016 rok, w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, w sprawie zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok, w sprawie wyraŜenia 
zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Osiek z Zarządem Powiatu Starogardzkiego w sprawie 
wspólnej realizacji „Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci”, w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 na rok 
2016”, w sprawie 
wyraŜenia zgody na 
ratalny zwrot kosztów 
poniesionych przez 
Gminę Osiek na remont 
części wspólnych 
budynku połoŜonego 

w miejscowości 
Lisówko, w sprawie 
zmiany składu 
osobowego Komisji 
Społecznej i Komisji 
Gospodarczej.  

3 grudnia odbyła się 
X sesja Rady Gminy 

Osiek, która przyniosła ulgę w podatkach. Podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnienia 
w podatku od nieruchomości. Zwolniono z podatku grunty pod drogami wewnętrznymi w gospodarstwach 
rolnych. Zmiana w zasadach organizacji transportu publicznego wymagała podjęcia uchwały w sprawie 
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określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Kolejna zmiana w budŜecie gminy równieŜ została podjęta 
uchwałą. No i wrócił temat 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi Osiek. 
Zgodnie z procedurą tworzenia 
MPZP radni odmówili 
uwzględnienia wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa 
w uchwale Rady Gminy Osiek. 
Ostatnia uchwała dotyczyła zmian 
w Uchwale Nr XXII/130/2013 
Rady Gminy Osiek z dnia 2 
czerwca 2013 roku w sprawie 
przystąpienia do stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Chata 
Kociewia”. Na tej sesji radni 
podziękowali za wieloletnią współpracę odchodzącej na emeryturę pani Irenie Patan.  

Na początku artykułu wspomniałem o poza sesyjnej pracy radnych. Przedstawiciel Rady Gminy Osiek lub 
Wójt Gminy co miesiąc uczestniczą jako goście w posiedzeniach Rady Powiatu Starogardzkiego. 
W obradach Rady Działalności PoŜytku Publicznego Gminy Osiek, zgodnie z jej regulaminem, 
uczestniczą dwaj przedstawiciele Rady Gminy. Radni odbywają konsultacje terenowe. 
Przykład: 11 listopada w miejscu po tzw. „ulach” nad jeziorem Kałębie spotkali się Wojciech Cherek, 
Mirosław Połajdowicz, Andrzej Firyn w sprawie opinii koncepcji zagospodarowania tegoŜ terenu pod 
względem przystosowania do celów rekreacji Ŝeglarskiej. 

W urzędzie marszałkowskim powstaje program Pomorskie Szlaki Kajakowe. W kaŜdym spotkaniu 
roboczym uczestniczy, oprócz przedstawiciela UG, przedstawiciel Rady Gminy. Oboje walczą o spławne 
szlaki kajakowe, wyposaŜone w infrastrukturę. 

Radni spotykają się równieŜ na spotkaniach roboczych z wójtem w urzędzie gminy w godzinach pracy 
urzędu. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy, zgodnie ze swoim planem pracy, kontroluje podległe radzie gminne 
instytucje i placówki. 

PowyŜej przedstawiono w wielkim skrócie działalność radnych Rady Gminy Osiek. Tych, o których nie 
wspomniałem przepraszam. Dziękuję wszystkim radnym za współpracę i efektywne wykorzystywanie 
swojej energii dla polepszenia jakości Ŝycia mieszkańców i rozwoju gminy Osiek. 

Na koniec z okazji nadchodzących Świąt BoŜego Narodzenia składam w imieniu swoim i radnych 
Ŝyczenia:  

Wspaniałych świąt BoŜego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej. 

Przewodniczący Rady Gminy Osiek 

Andrzej Firyn 

 

 

Coraz częściej wśród mieszkańców terenów wiejskich mówi się o zaletach funduszu sołeckiego, który 
uchwalony ustawą w 2009 r. daje mieszkańcom wsi realny wpływ na finansowanie inwestycji na terenie 
swojego sołectwa. Głównym celem funduszu jest stworzenie moŜliwości decydowania o przeznaczeniu 
części środków finansowych z budŜetu gminy na projekty wybrane przez zebrania wiejskie. 
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Dzięki funduszom sołeckim mieszkańcy sami mogą zdecydować, które przedsięwzięcia w ich wsiach 
są najwaŜniejsze i na które wydać pieniądze. Rada Gminy musi jednak wyodrębnić w swoich budŜetach 
środki na fundusz sołecki, a potem moŜe wnioskować o zwrot z budŜetu państwa części zrealizowanych 
wydatków. 

PoniŜej odpowiadam na kilka pytań dotyczących funduszu sołeckiego w naszej gminie. 

Czy wszystkie pomysły mieszkańców sołectwa zostaną zrealizowane ? 

Oczywiście nie. Jak wskazuje ustawa, środki z funduszu sołeckiego moŜna przeznaczyć na realizację tych 
zadań gminy, które są zadaniami własnymi gminy, słuŜą poprawie warunków Ŝycia mieszkańców 
i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Lista tych zadań jest bardzo długa. 

A tak konkretnie to na co moŜna wydać pieniądze ?  

MoŜe to być np. budowa placu zabaw, remont i doposaŜenie świetlicy wiejskiej, organizacja róŜnych zajęć 
pozalekcyjnych, zakup strojów ludowych, koszulek piłkarskich i mundurów straŜackich, finansowanie 
rozgrywek sportowych, organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, remont drogi 
gminnej, budowa chodników, parkingów, remonty przystanków autobusowych, ustawianie tablic 
informacyjnych, promocyjnych, specjalnych drogowskazów i innych elementów małej architektury, 
montaŜ ławek, urządzanie placów spotkań i gier, zakup namiotów i krzeseł, urządzanie miejsc do ognisk 
i grillowania, budowa kąpielisk np. fragmenty plaŜ, budowa boiska do piłki plaŜowej, zakupy wyposaŜenia 
sołeckich obiektów sportowych, zakupy sprzętu komputerowego i audio‐video, nasadzenia drzew i 
krzewów oraz pielęgnacja zieleni i terenów uŜyteczności publicznej w sołectwie, itd. Pomysłów moŜe być 
oczywiście duŜo więcej, ograniczeniem jest tylko inwencja twórcza mieszkańców.  

Czy pieniędzy jest sporo? 

Na kaŜde sołectwo przypada konkretna kwota, obliczana według wzoru zawartego w ustawie. 
Jej wysokość zaleŜy od tego, ilu mieszkańców liczy sołectwo oraz od dochodów gminy. Informacja o tym, 
ile pieniędzy przypada na kaŜde sołectwo, musi być przekazana sołtysom do 31 lipca roku 
poprzedzającego realizację funduszu. Środki z funduszu sołeckiego to zazwyczaj od 6 do prawie 
28 tysięcy złotych na sołectwo! Rada gminy w drodze osobnej uchwały moŜe zwiększyć kwotę funduszu 
sołeckiego ponad tę wyliczoną według ustawy.  

Inną wymierną korzyścią, jaką daje fundusz sołecki jest moŜliwość zwrotu z budŜetu państwa części 
poniesionych wydatków. Gminy o najniŜszych dochodach otrzymają z powrotem aŜ 40% wydanych 
pieniędzy, które mogą być znowu przeznaczone na kolejne zadania realizowane przez sołectwa. 

Czy wszystkie gminy w Polsce korzystają z funduszu sołeckiego? 

Niestety nie. Mimo upływu 6 lat i wielu korzyści, jakie fundusz daje jeszcze prawie 30% gmin 
nie zamierza z niego korzystać! MoŜna nawet powiedzieć, Ŝe co trzecia gmina w Polsce z róŜnych 
powodów obawia się przekazania części swoich uprawnień na najniŜszy, sołecki poziom.  

Gminy mają obowiązek tworzenia funduszu sołeckiego? 

Oczywiście, Ŝe nie. Muszą jednak zdawać sobie sprawę z tego jak pozytywną rolę w oŜywieniu środowisk 
wiejskich odgrywa fundusz sołecki. I o tym, Ŝe sprzyja on kreowaniu nowych liderów, których często 
na wsi brakuje. Nie wystarczą dobre pomysły, projekty, nie wystarczą pieniądze. Bez liderów, którzy 
potrafią zainspirować innych  do działania, niewiele da się osiągnąć. Wspólne podejmowanie decyzji 
to aktywne uczestnictwo, godzenie sprzeczności, integracja społeczności. Dzięki temu mieszkańcy będą 
bardziej stawali się gospodarzami miejsca, w którym Ŝyją.  

Czy gmina Osiek będzie realizować jakieś zadania w ramach funduszu sołeckiego? 

Tak. Pod koniec marca 2015 r. Rada Gminy Osiek podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody 
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 r. Efektem jej podjęcia były przeprowadzone w czasie 
letnich wakacji zebrania wiejskie we wszystkich 12 sołectwach, na których mieszkańcy zdecydowali 
na co zechcą wydać przeznaczone dla nich środki finansowe. PoniŜej przedstawiam tabelę zadań 
do realizacji w 2016 r. 

Wójt Janusz Kaczyński 
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L.p. Sołectwo Zadania Wartość 
1. Bukowiny Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej 10 290 
        

2. Cisowy Zakup tłucznia - remont dróg 6 311 
        

3. JeŜewnica Zakup tłucznia - remont dróg 9 038 
        

4. Karszanek Zakup tłucznia - remont dróg 15 038 
        

5. Kasparus Zakup i ułoŜenie kostki brukowej 9 385 
    przy świetlicy wiejskiej   
        

6. Lisówko Zakup tłucznia - remont dróg 7 213 
    Pobudzanie aktywności obywatelskiej 800 
    oraz upowszechnianie idei samorządowej *   
      8 013 
        

7. Markocin Zakup dwóch lamp solarnych 6 449 
        

8. Osiek Pobudzanie aktywności obywatelskiej 4 900 
    oraz upowszechnianie idei samorządowej   
    Modernizacja placu zabaw 7 000 
    Promocja i poprawa estetyki sołectwa 13 000 
    Organizacja zajęć świetlicowych 2 540 
      27 440 
        

9. Radogoszcz Pobudzanie aktywności obywatelskiej 1 500 
    oraz upowszechnianie idei samorządowej   
    DoposaŜenie świetlicy wiejskiej 7 775 
      9 275 
        

10. Skórzenno Pobudzanie aktywności obywatelskiej 1 400 
    oraz upowszechnianie idei samorządowej   
    Poprawa estetyki sołectwa 1 720 
    Modernizacja i doposaŜenie świetlicy wiejskiej 8 500 
      11 620 
        

11. Suchobrzeźnica Promocja i poprawa estetyki sołectwa 2 400 
    Zakup lampy solarnej 4 000 
      6 400 
        

12. Wycinki Promocja i poprawa estetyki sołectwa 6 503 
    DoposaŜenie świetlicy 2 800 
    Pobudzanie aktywności obywatelskiej 3 320 
    oraz upowszechnianie idei samorządowej   
      12 623 
        

    RAZEM 131 882 
    
    

*  Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej 
 (organizacja np. Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, Andrzejek, Mikołajek, Dzień Kobiet, 
 organizacja ferii zimowych, zawodów sportowych itp.) 
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W związku z istniejącymi zagroŜeniami powodowanymi przez zwierzęta domowe tj. zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zagroŜenia epidemiologiczne PRZYPOMINAM o obowiązkach (wynikających z ustawy 
z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) osób utrzymujących zwierzęta 
domowe w zakresie bezpieczeństwa, porządku i czystości w miejscach publicznych. 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe winni w miejscach publicznych (poza posesją właściciela) 
zachowywać wszelkie środki prowadzące do eliminowania zagroŜeń bezpieczeństwa powodowanych 
agresją psów, a takŜe zagroŜeń epidemiologicznych powodowanych psimi odchodami, min.: 

• stosować smycze i kagańce dla psów zapobiegające pogryzieniu osób trzecich; 

• sprzątać psie odchody zapobiegając zakaŜeniom chorobami odzwierzęcymi osób trzecich. 

Przypadki naruszenia w/w obowiązków wynikających z ustawy będą zgłaszane przez tut. urząd organom 
zajmującym się ochroną porządku publicznego. 

Informujemy, Ŝe kaŜdy pozostawiony bez opieki i wyłapany przez odpowiednie słuŜby pies z terenu 
Gminy Osiek zostanie sfotografowany, a jego zdjęcie pojawi się w informatorze i na stronie internetowej 
UG Osiek w celu odnalezienia właściciela. 

Kto nie opiekuje się pieskiem zgodnie z ustawą  
lub się nad nim znęca podlega surowej karze. 

USTAWA 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (wyciąg) 

Art. 6 pkt. 1a. Zabrania się znęcania nad zwierzętami. 

Art. 6 pkt. 2. Przez znęcanie się nad zwierzętami naleŜy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie 
do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: m.in. 

11) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod 
której opieką zwierzę pozostaje;  

Art. 35.  

1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 
33 lub art. 34 ust. 1–4  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.  

2. JeŜeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem  

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeŜeli 
sprawca jest jego właścicielem.  

3a. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a sąd moŜe orzec, a w razie skazania za 
przestępstwo określone w ust. 2 sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania zwierząt od roku do 
lat 10; zakaz orzeka się w latach.  

4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd moŜe orzec wobec sprawcy zakaz 
wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności 
wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a 
takŜe ©Kancelaria Sejmu s. 23/26moŜe orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów słuŜących do 
popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.  

5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd moŜe orzec nawiązkę w wysokości 
od 500 zł do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd. 
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Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie 
pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Metoda ta nie 
pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność energetyczna 
nieposegregowanych śmieci nie jest tak wielka, a moŜe stać się 
przyczyną bardzo powaŜnych i „kosztownych" kłopotów. 
Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 
stopni C. Jednym z czynników, które mają wpływ na nasze 
bezpieczeństwo jest właśnie zbyt niska temperatura spalania. Z 
domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy 
nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne, a ich lista jest 
długa.  

Lekarze alarmują Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na 
nasz cały organizm i chociaŜ skutki ich oddziaływania nie są 
widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący 
wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od 
kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są naraŜone  na 

choroby związane z układem oddechowym i obniŜoną odpornością, która objawia się w formie alergii. 
Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu 
podraŜniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwowy. 
Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery związków 
nazywanych dioksynami i furanami związanych z chorobami nowotworowymi. Powstają teŜ koszty innego 
rodzaju: spalanie śmieci w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów 
kominowych.  

Regulacje prawne Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami złych 
nawyków. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie 
przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co naraŜamy siebie 
i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu. Statystycznie kaŜdy z nas wyrzuca około 350 kg odpadów 
rocznie. To duŜo. Problemy z rosnącą ilością odpadów dotyczą nie tylko nas, dlatego Komisja Europejska 
przyjęła strategię, która ma rozwiązać problemy z odpadami. Chcemy pozbywać się ich w sposób 
efektywny i co najwaŜniejsze bezpieczny. Jedną z zalecanych metod jest termiczne przekształcanie 
odpadów w instalacjach zwanych potocznie spalarniami.  

Bezpieczne spalanie odpadów Termiczne przekształcanie odpadów to zaawansowany technologicznie 
proces, który podlega ciągłej kontroli. Spalanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze 
od 850 do 1150 stopni C, co ogranicza moŜliwość powstania szkodliwych substancji. Spalanie śmieci 
w spalarni, w przeciwieństwie do domowego sposobu, zakłada wieloetapowy proces oczyszczania spalin 
dzięki uŜyciu rozbudowanego systemu filtrów i innych zabezpieczeń technicznych. One rozkładają 
i redukują substancje powstające podczas spalania. Ciągły monitoring procesu spalania pozwala na jego 
pełną kontrolę. W Europie działa obecnie ponad 400 takich instalacji. Spalanie śmieci w odpowiedzialny 
i kontrolowany sposób moŜe w przyszłości stać się metodą, która pomoŜe rozwiązać takŜe nasze kłopoty 
z rosnącą ilością odpadów.  

Pamiętajmy!  Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. 
Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są dla nas 
po prostu zagroŜeniem. Spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne 
- bo nie ekologiczne 

http://www.niepalsmieci.pl/ 
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WernisaŜ „Sami-Swoi i goście” to przegląd 
dorobku artystycznego twórców amatorów 
z terenu Gminy Kaliska oraz zaproszonych gości.  

XV jubileuszowy odbył się 16 października 2015 
roku w kaliskim GOKu. Tym razem do udziału w 
wernisaŜu zaproszono Gminę Osiek.  

Dyrektor GOK Mirosława Borucka przedstawiła 
historię tego wydarzenia, a holu moŜna było 
obejrzeć zdjęcia i materiały prasowe, które 
przypominały o wcześniej organizowanych 
wernisaŜach. 

Całość imprezy uświetnił fragment spektaklu 
pt.: „Przebudzenie” – warsztaty pantomimy 
teatralnej oraz część artystyczna przygotowana 
i zaprezentowana przez członków koła PZER i I 
z Osieka. Były to zabawne piosenki i skecze 
własnego autorstwa. Publiczność nagrodziła 
część artystyczną gromkimi brawami. 

Podczas wystawy moŜna było oglądać prace 
artystów amatorów z terenu Gminy Kaliska oraz 
gości z Gminy Osiek: 

- „Agroturystyczna Stanica śeglarska Firyn” 
Lena Firyn – przetwory 

- GraŜyna Egert i Małgorzata Pater – 
papierowa wiklina 

- Agnieszka Krawczyk – fotografia 

- Zenon Usarkiewicz – fotografia 

- Monika LedwoŜyw i Zbigniew Łangowski – 
„Osada Indiańska” 

- Ewa Kozłowska i Aleksandra Skalska, uczennice 
ZSP w Osieku – rysunki 

- Roman Samorowski – rzeźba, malarstwo, 
płaskorzeźba 

- Urszula Szczepińska – szydełko 

- Stefania Wielińska – haft  

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku – prace 
róŜne 

- Jerzy Kamiński – rzeźba – prace poplenerowe 
„Kociewskie Wycinki” 

- Wystawa prac poplenerowych „Chaty Kociewskie” 
róŜni autorzy – malarstwo 

Zapraszając twórców ludowych z Gminy Osiek 
organizatorzy pokazali swoim mieszkańcom twórczość 
innych artystów amatorów. Goście z Gminy Osiek 
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zawieźli nie tylko prace lokalnych artystów amatorów, ale równieŜ przetwory swojskiej Ŝywności. DuŜym 
zainteresowaniem cieszył się stół z poczęstunkiem ufundowany przez Agroturystyczną Stanicę śeglarską 
Firyn. 

Na wystawie moŜna było równieŜ oglądać prace z Gminy Osiek wykonane podczas Plenerów Twórców 
Ludowych „Kociewskie Wycinki”, których organizatorem był Zenon Usarkiewicz. 

W podziękowaniu wystawcy otrzymali upominki – deseczki, przygotowane przez uczestników pracowni 
stolarsko rzeźbiarskiej oraz pracowni rękodzielniczej z Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kaliskach. 

   
Od lewej: Lena Firyn - Agroturystyczna Stanica śeglarska, Sławomir Janicki - Wójt Gminy Kaliska, Andrzej Firyn - 
Przewodniczący Rady Gminy Osiek 
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Dzieci i młodzieŜ z gminy Osiek 14 listopada wybrały się na wycieczkę do Grodziska Owidz, gdzie 
znajduje się rekonstrukcja grodu pomorskiego z okresu wczesnego średniowiecza. Uczestnicy ciekawi byli 
historii największego grodu na Kociewiu. Zgłębienie tajników historii rozpoczęliśmy od warsztatów 
ceramicznych. Pod okiem fachowców tworzyliśmy własne dzieła super się przy tym bawiąc i jednocześnie 
poznając średniowieczną zastawę ceramiczną. Kolejnym etapem była „Ŝywa lekcja historii” wraz 
z przewodnikiem wędrowaliśmy po warsztatach grodowych rzemieślników: kowala, mincerza, garncarza.  

Usłyszeliśmy barwne 
opowiadania, 
zobaczyliśmy prezentację 
strojów oraz broń, którą 
walczono w tamtych 
czasach.  

Było ciekawie i wesoło. 

Niestety niesprzyjająca 
aura uniemoŜliwiła nam 
organizację ogniska 
w związku z czym posiłek 
zjedliśmy w pobliskim 
KFC, zupełnie 
nietypowym dla 
średniowiecza.  

Organizatorzy: 
Urząd Gminy Osiek  
Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku 

 

 
MłodzieŜ w Teatrze Szekspirowskim 
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16 XI 2015 klasa I gimnazjum wzięła udział w przeglądzie spektakli uczestników projektu Teatralny 
Pasjans. Dzięki pomocy rodziców dostaliśmy się do Smętowa, a stamtąd pojechaliśmy pociągiem 
do Gdańska. Dotarliśmy do nowiutkiego Teatru Szekspirowskiego, gdzie odebraliśmy zaproszenia – 
wejściówki. Zwiedziliśmy oryginalny teatr (zaprojektowany wg zasad teatru elŜbietańskiego), a następnie 
zasiedliśmy na jego galeriach. Mieliśmy niepowtarzalna okazję obejrzeć trzy róŜne interpretacje tego 
samego utworu – „Antygony” Sofoklesa. 

Jako pierwsza wystąpiła Formacja artystyczna OKK SM Bałtyk z Osiedlowego Klubu Kultury SM Bałtyk 
w Gdyni. Przedstawienie w jej wykonaniu nawiązywało do antycznych wzorów, miało tradycyjną formę, 
skupiało uwagę na treści dramatu. Nasz podziw wzbudziła doskonała znajomość trudnego tekstu przez 
występujące panie, zwłaszcza, Ŝe były to osoby starsze (jedna z nich miała 92 lata). 

Drugą inscenizację przygotowała Grupa pod wezwaniem SOSW nr 1 w Gdyni ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni. MłodzieŜ niepełnosprawna urzekła nas swoją interpretacją 
dzieła. Treść dramatu przedstawiła bardzo ekspresyjnie – tańcem, ruchem ciała. Było to wyjątkowo 
emocjonalne wykonanie, które wywarło na nas duŜe wraŜenie. 

Ostatnie przedstawienie przygotował zespół Juvenis. MłodzieŜ z Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza 
w Sztumie uwspółcześniła widowisko. Członkowie grupy umiejętnie łączyli słowo mówione, ruch, śpiew. 
Wyszli teŜ poza scenę, sprawiając, Ŝe czuliśmy się częścią przedstawienia. 

Projekt edukacyjny, który wspierało Ministerstwo Kultury, przekonał nas, Ŝe teatr to jedna z piękniejszych 
dziedzin sztuki, w której warto uczestniczyć. 

A po solidnej dawce kultury oczywiście pizza do oporu, drobne zakupy w galerii i pociągiem do domu… 

 

Lekcja muzealna w Kociewskiej Izbie Twórczości Ludowej w Wycinkach. 
30 X br. klasa V wraz z wychowawczynią wybrała się na lekcję muzealną do Kociewskiej Izby 
Twórczości Ludowej w Wycinkach. 

 

Serdecznie przyjął nas tam Pan Zenon Usarkiewicz, który przybliŜył uczniom informacje dotyczące 
naszego regionu. Przeprowadził teŜ konkursy wiedzy z nagrodami. Następnie oprowadził nas po salach, 
przedstawił zbiory, opowiadał o historii i przeznaczeniu zgromadzonych eksponatów. Na koniec 
wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej. Jesteśmy przekonani, Ŝe wiedza zdobyta w ciekawy sposób zostaje 
na dłuŜej. 

Panu Zenonowi Usarkiewiczowi bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i Ŝyczliwość. 
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Pomoc bezpańskim pieskom 
16 i 19 października jako przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego w ZSP w Osieku, przeprowadziliśmy zbiórkę 
na rzecz bezpańskich psów, znajdujących się przy oczyszczalni 
ścieków. Udało nam się uzbierać 75 zł, za które kupiliśmy karmę 
dla naszych czworonoŜnych podopiecznych. Tydzień później, 
26 października wraz z opiekunem SU, panią E. Walisiak, czworo 
z nas, tj. Natalia Pater, Olga Wrzałkowska, Dawid Kłos, Szymon 
Mania pojechało dostarczyć karmę dla piesków. Nasi podopieczni 
byli zadowoleni, a my z przyjemnością im pomogliśmy. 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego 

 

Lekcje z leśnikiem 
5 listopada w kl. I-III odbyły się lekcje 
z leśnikiem. Odwiedziła nas pani Radosława 
Krysiak pracownik Nadleśnictwa Lubichowo. 
Pani Radosława opowiadała dzieciom 
o przygotowaniach zwierząt do zimy oraz 
o problemach ochrony środowiska leśnego. 

Uczniowie kl. III poznali warstwową budowę 
lasu. Z podarowanych przez panią Radosławę 
ksiąŜeczek dowiedzieli się jakie zwierzęta 
i rośliny wchodzą w skład kolejnych warstw 
lasu. Bardzo chętnie i z duŜym 
zainteresowaniem rozwiązywali krzyŜówki, 
rebusy i inne zadania z tej ciekawej ksiąŜeczki. 
Bardzo dziękujemy przemiłej pani Radosławie 
i zapraszamy ponownie. 

Wychowawczyni kl. III Irena Bobkowska 

 

„Nasze jezioro-nasza sprawa”  
Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Osieku przystąpili w roku szkolnym 
2014/2015 do realizacji projektu „Nasze jezioro – nasza sprawa”, który został 
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. Projektem objęto Jezioro Czarne Południowe, połoŜone 
na terenie gminy Osiek w odległości około 2 km od szkoły. Projekt trwał 
od września 2014 r. do maja 2015 r.  

Bezpośrednimi uczestnikami projektu byli uczniowie Publicznego Gimnazjum w 
Osieku w liczbie 35 osób, odbiorcami zaś pozostali uczniowie gimnazjum, nauczyciele oraz społeczność 
lokalna. Partnerami w pracy byli pracownicy szkoły i Urzędu Gminy, a takŜe Nadleśnictwo Lubichowo.  

Projekt miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczniów oraz poznanie ekosystemu i ukazanie 
walorów przyrodniczo-rekreacyjnych Jeziora Czarne.  

Główne zadania projektu to monitoring i badanie jakości wody oraz parametrów fizykochemicznych, 
monitoring antropopresji, inwentaryzacja przyrodnicza jeziora i jego brzegów, sprzątanie brzegów jeziora, 
przygotowanie i przeprowadzenie działań dla społeczności lokalnej, inwentaryzacja punktów 
konfliktowych wokół jeziora oraz opracowanie raportu z realizacji zadania. 
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Wyniki badań wskazują na to, Ŝe woda nie zawiera fosforanów (V) i azotanów (V). Zawartość azotanów 
(III) i amonu jest znikoma, pH badanej wody wynosi około 7, czyli jest obojętne. Woda został określona 
jako twarda. Jezioro Czarne naleŜy do jezior o II klasie czystości, podobnie jak większość jezior 
znajdujących się na naszym terenie. Badania nie wykazały niczego niepokojącego. Jest to prawdopodobnie 
spowodowane niewielką ilością domków letniskowych znajdujących się bezpośrednio w linii brzegowej 
jeziora, a takŜe połączeniem jeziora z Jeziorem Kałębie. 

Dzięki zakupionym w ramach projektu pojemnikom do segregacji odpadów przeprowadzone były zajęcia 
na temat właściwej segregacji. Podczas zajęć uczniowie mieli moŜliwość praktycznego poznania zasad 
segregacji.  

Podczas wszystkich wyjść robione były zdjęcia fauny i flory Ŝyjącej nad jeziorem, z których powstała 
wystawa zdjęć przedstawiających Ŝycie nad jeziorem w róŜnych porach roku. 

31 maja odbyła się prezentacja wykonanej pracy w ramach projektu, na którą zaproszone były władze 
gminy oraz przedstawiciele Rady Rodziców. W trakcie spotkania zostały wręczone nagrody 
dla wyróŜniających się w pracy 10 uczniów oraz za udział w konkursach. Nagrody zostały zakupione 
z funduszy uzyskanych z WFOŚ i GW w Gdańsku. 

Efektem tych działań to: 

- wzbogacenie wiedzy uczniów o istotne tematy z zakresu ochrony wód powierzchniowych, 

- poszerzenie zasobów intelektualnych młodzieŜy - praktyczna nauka rozpoznawania gatunków roślin 
i zwierząt w terenie jest o wiele bardziej efektywna, 

- promocja i popularyzacja walorów najbliŜszego regionu, 

- uświadomienie młodzieŜy i mieszkańcom, Ŝe problem „zanieczyszczenia wód” jest zagroŜeniem 
dla środowiska i samego człowieka, 

- podejmowanie działań ekologicznych w najbliŜszym otoczeniu i w zakresie indywidualnych nawyków 
w codziennym Ŝyciu, 

- przestrzeganie zasad ładu i porządku w miejscach publicznych, 

- podejmowanie racjonalnych działań słuŜących poprawie stanu środowiska naturalnego i istniejącego 
potencjału przyrodniczego. 

Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie i zaangaŜowanie ze strony uczniów. Grupa projektowa 
młodzieŜy wszystkie powierzone zadania starała się wykonać z niezwykłą dokładnością.  

Koordynatorzy projektu:  
Iwona Buławska i ElŜbieta Grabowska 

 
Dwa Złote Medale 

Uczennica klasy III G Olga Wrzałkowska (reprezentantka 
młodzików LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz) 12 września 
br. w Słupsku w Mistrzostwach Makroregionu Pomorskiego 
zdobyła dwa złote medale:  

- w rzucie młotem (44,29 m)  

- rzucie dyskiem (35,43 m)  

i tym samym uzyskała kwalifikacje na Mistrzostwa Polski 
Młodzików w Radomiu.  

 

Redakcja Informatora Osieckiego 

Gratuluje osiągniętych wyników  
i Ŝyczy dalszych sukcesów! 
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Oj, się dzieje! Przedszkolaki nie nudzą się ani minuty. Sami zobaczcie: 

 

Pomimo tego, Ŝe za oknem słońce wygląda za chmur coraz rzadziej, przedszkolaki korzystają z niego 
w kaŜdej chwili. Zabawa liśćmi teŜ jest niebywałą frajdą ☺ 

 

 

 
Święto Niepodległości  
to lekcja patriotyzmu nie tylko dla dorosłych, ale takŜe dla tych najmłodszych 
członków naszego społeczeństwa, czyli przedszkolaków.  

Dlatego na dzisiejszych zajęciach rozmawialiśmy na temat patriotyzmu, symboli 
narodowych, wykonaliśmy równieŜ prace plastyczne przedstawiające nasze godło, 
mapę naszej Ojczyzny, a takŜe flagę, obejrzeliśmy film pt. POLAK MAŁY. 
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CZYTANIE KSI ĄśEK TO NAJPI ĘKNIEJSZA ZABAWA JAK Ą SOBIE 
LUDZKO ŚĆ WYMY ŚLIŁA  - tak pisała Wisława Szymborska.  

W myśl tego cytatu nasz oddział 
przedszkolny bierze udział 
w ogólnopolskiej akcji 

CZYTAJ ĄCE 
PRZEDSZKOLE. 

Codzienne czytanie dziecku 
zaspokaja jego potrzeby 
emocjonalne, wspiera rozwój 
psychiczny, intelektualny 
i społeczny. Wprowadzając 
codzienne czytanie, przedszkole 
moŜe pomóc dzieciom 
w dobrym, a moŜe nawet 
w doskonałym opanowaniu 
ojczystego języka. 

 
Z wizytą w gabinecie lekarskim... 
Dnia 20.11.2015 roku nasz 
oddział przedszkolny udał 
się do pobliskiego 
Ośrodka Zdrowia, gdzie 
pan dr Tomasz Szweda 
wraz z panią Jolantą 
Wrzałkowską pokazali 
nam kulisy pracy lekarza 
oraz pielęgniarki.  

Celem spotkania było 
propagowanie 
prozdrowotnych zachowań 
tj.:  zdrowe odŜywianie, 
korzystanie z ruchu na 
świeŜym powietrzu, 
uprawianie sportu oraz 
dbałość o czystość i higienę osobistą, jak i przestrzeganie zakazu samodzielnego zaŜywania leków. 

 

 

Powoli tradycją w naszym sołectwie staje się coroczne, wspólne przygotowywanie ozdób i strojenie 
choinki. Tak teŜ było i w tym roku. 5 grudnia w świetlicy wiejskiej w Radogoszczu zebrały się dzieci z 
sołectwa, by z pomocą kilku mam zrobić piękne świąteczne ozdoby i długie, kolorowe łańcuchy, które 
później zawieszą na naszej choince. Pracę umilał nam dźwięk kolęd. Po zakończonej „pracy” czekał na nas 
na Był to Św. Mikołaj. Zapytał czy byliśmy grzeczni i porozmawiał z nami przez chwilę po czym poŜegnał 
się i odjechał. Gdy wróciliśmy do stołu, zorientowaliśmy się, Ŝe pod choinką Mikołaj zostawił dla nas 
prezenty. Było to bardzo miłe zakończenie naszego wspólnego popołudnia. 

Kierujemy podziękowania za pomoc i wsparcie do Pana Erwina Refke, Urzędu Gminy Osiek oraz 
wszystkich, którzy pomagali przy organizacji tego radosnego wydarzenia. 

stole słodki poczęstunek. Gdy siedzieliśmy przy stole do okna zapukał gość…  
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Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Radogoszcz 

 

 
Dnia 3 listopada br. o godz. 14.00 odbyło się 
w naszym kole zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 
Na zebraniu ustępujący zarząd przedstawił członkom 
sprawozdanie z czteroletniej działalności. 
Sprawozdanie to zostało przez członków przyjęte 
bez zastrzeŜeń. WyraŜono teŜ zarządowi 
podziękowanie za duŜe zaangaŜowanie i wiele 
pomysłów usprawniających nasze działanie. Przybył 
na nasze zebranie Prezes Zarządu Rejonu 
w Starogardzie Jan Brdak (na zdjęciu). W swoim 
wystąpieniu podsumowującym cztery lata pracy 
zarządu wskazał na duŜe zaangaŜowanie, za co 
wręczył członkom dyplomy uznania za włoŜony 
wkład pracy. Dyplom otrzymała teŜ kol. Krystyna Sumczyńska.  

Warto podkreślić, Ŝe liczba członków z 26 (liczba członków w momencie powołania tego zarządu) przez 
cztery lata kadencji wzrosła do 67. Mamy zatem wzrost liczby członków ponad 100%. 

W trakcie zebrania wręczone zostały 
legitymacje czterem nowym 
członkom. 

1. Jolanta Łacik 
2. Ewa Lipińska  
3. Lidia Pryłowska  
4. Lidia Czaplewska 

W trakcie procedur wyborczych z 
kandydowania do nowego zarządu 
zrezygnował skarbnik ustępującego 
zarządu kol. Rajmund Mokwa. 
Zebranie wytypowało kandydatów 
spośród, których wybrano nowy 
zarząd w następującym składzie: 

1. Teresa Wódkowska – Przewodnicząca koła 
2. Hanna Woźny – Vice-przewodnicząca 
3. Ryszard Rogowski – sekretarz 
4. Krystyna Sumczyńska – skarbnik 
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5. Ewa Lipińska – pełnomocnik zarządu od grupy członków ze Skórcza 
6. Stanisław Grabowski – członek zarządu 
7. Andrzej Zagozdon – członek zarządu 

Na zakończenie zebrania nowo wybrana przewodnicząca przedstawiła w krótkim zarysie zamierzenia 
na najbliŜszy okres: wieczorek andrzejkowy dnia 26.11 w sali gospody, spotkanie opłatkowe dnia 22.12 
w sali posiedzeń rady gminy i jak zwykle na zakończenie roku zabawa sylwestrowa. 

Sprawozdanie Zarządu Koła Emerytów w Osieku za okres od 1 sierpnia 2011 do 1 listopada 2015  

Zarząd Koła w okresie sprawozdawczym pracował w składzie: 

1. Teresa Wódkowska – przewodnicząca koła,  
2. Benedykt Pipiora – zastępca 
3. Rajmund Mokwa – skarbnik 
4. Ryszard Rogowski – sekretarz 
5. Halina Drzewiecka - członek zarządu  

Koło w chwili powołania nowego zarządu liczyło 26 członków. Zarząd na początku swej działalności 
postawił sobie następujące zadania: uatrakcyjnienie działalności koła, zwiększenie liczby członków, 
wprowadzenie ciekawych form pracy w kole. 

Stwierdzono, Ŝeby zachęcić do pracy szersze grono członków, naleŜy częściej się kontaktować 
z członkami oraz potworzyć zespoły tematyczne, które będą działały samodzielnie w ramach swoich 
zainteresowań. W taki sposób powstały sekcje zainteresowań. Realizując podjęte zadania odbyto w roku 
cztery zebrania członków. 

Imprezy zorganizowane w tym roku to: 
- Wycieczka do Grudziądza, 
- Pierwsza w kole wycieczka zagraniczna – promem do Karlskrony, 
- Wycieczka kanałami elbląskimi na trasie Elbląg – Ostróda. 

Inne imprezy zorganizowane w kole: 
- Wieczorek andrzejkowy, 
- Spotkanie opłatkowe, 
- Kolędy śpiewał utworzony zespół wokalny liczący 12 osób, 
- Zabawa sylwestrowa. 

W roku 2012 pozostały prawie te same formy 
pracy, a zmieniły się jedynie miejsca docelowe 
wycieczek, rajdów rowerowych i wycieczek 
pieszych. 

Zorganizowaliśmy bardzo ciekawą zabawę 
karnawałową, by nie były to tylko tańce 
postanowiliśmy, by był to tzw. 
Bal kapeluszowy z nagrodami za najciekawszy 
kapelusz. Zabawa okazało się bardzo 
wszystkim przypadła do gustu. Bardzo 
uroczyście obchodziliśmy dzień dziadka 
i babci. Za to babcie i dziadkowie swoim 
wnukom zafundowały przyjemność zabierając 
je na wycieczkę do miasteczka westernowego 
w Grudziądzu. Z innych wycieczek 
zorganizowanych, to: 

- Autokarem na trasie: Osiek, Gołubie, Szymbark, Frank, Fojutowo, Śliwice, Osiek, 
- Powtórzyliśmy wyjazd promem do Karlskrony, 
- Rajd rowerowy dwudniowy do Tlenia. (trasa ok. 30 km), 
- Następny rajd rowerami na trasie: Osiek – Smolniki – Mermet – Ocypel – Osiek. 
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Po raz pierwszy publicznie z oficjalną nazwą „Osieczaki” wystąpił nasz zespół wokalny na powiatowym 
przeglądzie Pieśni Maryjnych i kościelnych. Z wielką tremą jechaliśmy do Starogardu i z takim teŜ 

uczuciem wchodziliśmy na scenę. 
Jednak efekt naszego występu był dla 
nas nieoczekiwany, zostaliśmy bardzo 
wysoko ocenieni. Po raz pierwszy 
braliśmy udział w powiatowych 
zmaganiach sportowych emerytów 
i w powiatowym przeglądzie dorobku 
artystycznego Kół Emerytów 
z powiatu. Nasz pierwszy występ na 
spartakiadzie nie był rewelacyjny, ale 
jeden medal srebrny przywieźliśmy 
jako zdobyte trofeum. 

PrzeŜyliśmy teŜ w tym roku tragiczne 
zdarzenie. Tragicznie w wyniku 
przechodzącej trąby powietrznej 
zginął ś.p. Piotr Bochniak. 

W związku z rezygnacją z pracy w zarządzie kol. Haliny Drzewieckiej i Benedykta Pipiory w skład 
zarządu weszli kol. kol. Anna Woźny jako vice i Zygmunt Woźny członek.  

Uroczyście teŜ Ŝegnaliśmy ten rok na balu Sylwestrowym. Tak się utarło, Ŝe kończymy rok imprezą 
z tańcami i zaczynamy takŜe.  

Rok 2013.  

Rozpoczynaliśmy swoją działalność zabawą karnawałową – balem kwiatowym. 

 
Wycieczki tego roku to: 

- Rejs promem do Sztokholmu – 3 dniowa wycieczka / 27 / osób, 
- Wycieczka autokarem na Kaszuby, 
- Wycieczka do Ciechocinka, 
- Wycieczka na trasie Osiek – Gniew – Pelplin – Osiek. 

Rajdy rowerowe: 
- do Bukowin, 
- 2 dni nad j. Radodzierz, 
- do Borzechowa na Jeziornik 2 dni, 
- piknik nad j. Kałębie. 
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Doskonały wynik na Spartakiadzie Sportowej Emerytów. VII miejsce w klasyfikacji generalnej, 5 medali 
w tym 1 złoty. 

 

Rozwija się teŜ zespół „Osieczaki”, mamy coraz więcej występów. Niesamowitym wyróŜnieniem 
dla zespołu było zaproszenie na występ do Gdańska z okazji odbywającego się Wojewódzkiego Zjazdu 
Delegatów. Występ odbywał się w sali marszałkowskiej U.W., poza tym zespół występował w kościołach 
w Lalkowych i w Kamionce, na przeglądzie Pieśni Maryjnych oraz w czasie przeglądu dorobku 
artystycznego Kół Emerytów. Rok zakończyliśmy zabawą sylwestrową. 

Rok 2014 otwieramy z liczbą członków 57.  

Jak widać koło nasze dynamicznie się rozwija. Dynamiczna jest teŜ nasza działalność. Zarząd czyni 
starania, by kaŜdy z członków w tym działaniu znalazł coś dla siebie. 

W tym roku zorganizowaliśmy dwie większe imprezy taneczne, a mianowicie bal karnawałowy pod 
hasłem „Red Bal”, oraz zabawę sylwestrową. I dwie mniejsze imprezy, gdzie moŜna było sobie potańczyć. 
Bardzo waŜnym wydarzeniem było nominowanie naszego koła do nagrody starosty starogardzkiego 
„Gryf Pomorski”, jednak skończyło się to tylko nominacją. WaŜne wszakŜe jest to, Ŝe władze dostrzegają 
nasze działanie i odpowiednio to oceniają, mamy nadzieję, Ŝe nagroda ta nas nie ominie w przyszłości. 

Bardziej widoczna była teŜ działalność zespołu Osieczaki, który juŜ w liczbie 22 członków brał udział 
w Powiatowym przeglądzie Pieśni Maryjnych i kościelnych. Występował teŜ na kilku estradach 
w powiecie  i po raz drugi w Sali Marszałkowskiej UW w Gdańsku na zaproszenie Prezesa Zarządu 
Okręgu Związku. 

Niesamowite było zdobycie III miejsca na X Spartakiadzie Sportowej Emerytów Rencistów i Osób 
niepełnosprawnych w Starogardzie.  

W omawianym roku zorganizowaliśmy trzy rajdy rowerowe Markocin, Bukowiny, Borzechowo – 
Jeziornik 2 dni.  

Odbyły się teŜ dwa pikniki nad j. Kałębie. 

Wycieczki tegoroczne to:  
- autokarem do Gdyni i dalej statkiem na Hel, 
- do Grodziska w Owidzu, 
- autokarem do skansenu we Wdzydzach. 
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Ukoronowaniem wszystkiego był przelot samolotem 22 osób do Turcji Egejskiej na dwutygodniowy pobyt 
w pięknym hotelu nad Adriatykiem.  

Przyszło nam poŜegnać naszego członka Władysława Pietrasa, który po długiej chorobie odszedł 
na wieczny spoczynek. 

Rok 2015 rozpoczynamy z liczbą członków 67.  

Jest to dowód na to, Ŝe działalność nasza jest atrakcyjna i wielu ludzi chce w tej działalności uczestniczyć. 
Jest to teŜ duŜa satysfakcja dla zarządu, Ŝe czynione wysiłki znajdują odzew wśród naszych członków.  
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Rok 2015 jest teŜ waŜny z tego powodu, Ŝe kończy się kadencja, stąd to obszerne sprawozdanie mające 
na celu uświadomienie wszystkim jaką drogą szliśmy przez te cztery lata. 

W roku bieŜącym odbyły się: 
- dwie wycieczki autokarowe, Toruń i Chełmno,  
- rejs kanałami elbląskimi Elbląg Buczyniec,  
- dwutygodniowy pobyt na Krecie, 
- dwa rajdy rowerowe, Radogoszcz i Krzywe Koło,  
- pikniki nad j. Kałębie, 
- spotkanie integracyjne przy ognisku z zaprzyjaźnionym kołem emerytów z Kalisk.  

Bardzo udany był teŜ bal karnawałowy pod hasłem: postacie z baśni i literatury. Odbywały się teŜ 
pomniejsze imprezy jak Dzień Kobiet, poŜegnanie karnawału, popularny śledzik, udział w imprezach 
gminnych takich jak powitanie lata, czy Na Jagody. Bardzo popularne stały się występy zespołu 
„Osieczaki”. 

Między planowane imprezy i uroczystości wkradła się teŜ uroczystość smutna, poniewaŜ i w tym roku 
wypadło nam poŜegnać naszego członka Jerzego Gietkę, który odszedł nagle z naszych szeregów.  

Kończąc to sprawozdanie chciałabym podziękować wszystkim naszym członkom i sympatykom, 
za zaangaŜowanie i wyrozumiałość w sprawach, które moŜe nie sprostały oczekiwaniom. Proszę mieć 
świadomość tego, Ŝe działalność nasza jest w pełni tego słowa znaczeniu społeczna. śyjemy w gminie 
niezbyt zamoŜnej, gdzie jest wiele potrzeb i brak na tyle środków by zaspokoić potrzeby wszystkich 
chociaŜ w minimalnym stopniu. 

Dziękuję zatem Radzie Gminy i jej Przewodniczącemu poprzedniej i tej kadencji, tudzieŜ Wójtowi 
poprzedniej kadencji i obecnemu za wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów materialnych, 
z nadzieją, Ŝe tak jak do tej pory będziemy mogli cieszyć się wsparciem naszego działania. 
Dziękuję równieŜ za wsparcie, jakiego doświadczamy ze strony Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Skórczu.  

Przewodnicząca Koła ERiI w Osieku 
Teresa Wódkowska 

 

 
Pogoda jaka jest kaŜdy widzi... Ciepło, słonecznie, radośnie :-) Osiecka MłodzieŜowa DruŜyna PoŜarnicza 
pod dowództwem Mai Marcinkowskiej i Damiana Felskiego prowadzi ćwiczenia przygotowujące 
młodzieŜ do słuŜby w OSP, jednocześnie zachęcając „młody narybek” do wstąpienia w szeregi druhów 
MDP. 
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Osiek - Wycinki 26 września 2015 r. 

Plejada gwiazd windsurfingu na regatach w Osieku 

 
Finał Pucharu Morza Kociewskiego i Regaty Jesienne 
W dniach 24 - 25 października 2015 odbyły się regaty klubowe UKS "Kałębie" w Osieku. Regaty odbyły 
się w dwóch klasach: RCB i BIG TECHNO. Ze względu na pogodę w pierwszym dniu odbył się tylko 
jeden bieg, w drugim dniu odbyły się po 3 biegi w kaŜdej klasie. PoniŜej ostateczna klasyfikacja: 

Klasa RCB  

1. miejsce Paweł Frydrychowicz 
2. miejsce Tomasz Fronczak 
3. miejsce Piotr Wohlbrecht 

Klasa BIG TECHNO: 

1. miejsce Adrian Schutta 
2. miejsce Michał Lewandowski 
3. miejsce Filip Szumiłowski 

Andrzej Schutta 

 

 
Wójt Gminy Osiek oraz Osieckie Towarzystwo Sportowe pragną 
zaprosić wszystkich chętnych na turniej, który odb ędzie się na hali 
sportowej w Osieku 9 stycznia (sobota). Rozpoczęcie o godzinie 9:00 

W turnieju mogą brać udział zespoły złoŜone z co najmniej 5 zawodników 
(4 zawodników w polu + bramkarz), a maksymalnie 7 zawodników. KaŜda 
z druŜyn jest zobowiązana uiścić opłatę wpisowa w wysokości 90 zł 
od zespołu.  

Ilość druŜyn ograniczona. Lista zostanie zamknięta przy 10-ciu druŜynach. 

Zapisy na turniej u Andrzeja Piłczyńskiego pod numerem telefonu 511-598-247 

Informacje i sprawy organizacyjne u Piotra Ziemer pod numerem telefonu 664-015-527 

Serdecznie zapraszamy! 
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UKS Włóczykij wraz z LGD Chata Kociewia zaprosił mieszkańców gminy Osiek do projektu „Z mapą 
do lasu”. Projekt realizowany był od września do listopada w Osieku z bazą w szkole. W projekcie wzięły 
udział głównie dzieci i młodzieŜ z osieckiej szkoły. 

Projekt polegał na prowadzeniu 
systematycznych zajęć z zakresu orientacji 
terenowej. Co tydzień były prowadzone 
zajęcia kształtujące umiejętności związane 
z odczytem mapy i nawigacją w terenie. 
Zajęcia miały formę marszów jak i biegów 
na orientację, zarówno na mapach 
topograficznych jak i na szczegółowych 
mapach biegowych. W ramach projektu 
zlecono wykonanie kartograficzne 
profesjonalnych map, które były 
wykorzystywane podczas zajęć oraz 
zostaną zastosowane podczas zawodów 
w biegach na orientację, są to jedyne 
mapy do biegów na orientację w powiecie 

starogardzkim. Został "zmapowany" teren szkoły wraz z przylegającym obszarem, aŜ do tzw. „Borka”, 
teren tzw. „Złote piaski” między szosą 214, a j. Czarne, teren „Tuszynek”, teren „Komorze”, łącznie 4 
km2. Ponadto uczestnicy projektu wzięli udział w 2 marszach na orientację we wrześniu „Szaguś” oraz w 
listopadzie „Szago”.  

Efektem projektu było zagospodarowanie 
w atrakcyjny, aktywny sposób czasu wolnego 
dzieci i młodzieŜy. Ponadto dzięki wykonaniu 
map do biegów na orientację w Osieku 
9 kwietnia 2016 r. zostaną rozegrane zawody 
Szago XI Wojewódzkie Biegi na Orientację na 
średnim dystansie, będzie to II runda Pucharu 
woj. pomorskiego w BnO, III runda Pucharu 
woj. kujawsko-pomorskiego w BnO, II runda 
Pucharu Polski w Rowerowych Maratonach na 
Orientację. Zawody tego typu, tej rangi 
w biegach na orientację, pierwszy raz zostaną 
rozegrane w powiecie starogardzkim. 
Uczestnicy projektu „Z mapą do lasu” oraz uczniowie, młodzieŜ i mieszkańcy gminy będą mogli 
wystartować w zawodach i skonfrontować swoje umiejętności w rywalizacji z najlepszymi zawodnikami 
naszego województwa. Mamy nadzieję, Ŝe zawody te na stałe wpiszą się do kalendarza imprez sportowych 
naszej gminy i powiatu.  

UKS Włóczykij planuje kontynuować zajęcia w przyszłym roku, ponadto zaprasza na swoje zawody, które 
w 2016 r. odbędą się w lutym „Zimowy Włóczykij”, kwietniu „Szago XI”, wrześniu „Szaguś” i listopadzie 
„Szago XII”. 
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Zawody Szago 2015 odbyły się w dniach 7-8 listopada 2015 r. w Osieku. Wystartowało ok. 320 
zawodników na 8 trasach. Cieszy nas tak duŜa frekwencja. Usłyszeliśmy mnóstwo pozytywnych opinii, co 
jest dla nas motywacją na kolejne edycje, na które juŜ teraz zapraszamy. Na stronie www.wloczykij.gd-
net.pl umieściliśmy wyniki X Imprezy na Orientację Szago oraz zdjęcia z zawodów i linki do relacji 
uczestników.   

Organizator: UKS Włóczykij 

Komentarze, opinie 

Łukasz Dzięki bardzo za świetną imprezę. Warunki na TE super! Mgła, deszcz i wiaterek ☺. Punkty 
w ciekawych miejscach. Organizacja jak zawsze pełna profeska :-P Smaczny posiłek na koniec ☺ Na 
Szago zawsze warto przyjechać- nawet jak się nie trenuje... 

http://rowerowyturysta.blogspot.com Po dwóch edycjach rozgrywanych w Śliwicach Szago wróciło na 
stare śmieci - do Osieka. Gdy byłem tu trzy lata temu, na trasie rowerowej startowało kilkanaście osób. 
Dziś jest to juŜ rasowa pucharowa impreza - w tym roku na rowerową setkę zapisanych na dłuŜszą trasę 
było ponad 70 osób. 

https://zasuwacz.wordpress.com/ Szago jako chyba jedyne w kalendarzu PMnO zawody w bliŜej 
nieokreślonej okolicy daje moŜliwość startu na rowerze i w butach biegających (no nie licząc mieszanej 
trasy na Harpaganie). JuŜ dwa lata temu skorzystałem z tej okazji, przypadkiem wygrywając TR50 i potem 
startując na TZ22 (4 miejsce). W tym roku harmonogram zawodów był prawie identyczny – rano start 
rowerowy, kilka godzin przerwy i start pieszy. (…) Po dojechaniu na metę mogłem się szybko umyć 
w jeszcze ciepłej wodzie, zjeść przepyszną zupę (za to naprawdę ogromne dzięki, była świetna!) i połoŜyć 
się na parę godzin odpoczynku przed startem na trasie pieszej 50km, o czym w kolejnym wpisie :-). 
(…) Budowniczy tras – Artur, po raz kolejny pokazał, co znaczy dobrze ustawiona trasa. Było wszystko – 
krzaki, pola, góry, rzeki i przepiękne (mimo okropnej mgły) widoki.  

http://jogurtnarowerze.blogspot.com Start rajdu o godzinie 8.00. Optymalna trasa miała 100 km, do 
zdobycia było 20 punktów kontrolnych o róŜnej wadze punktowej (od 1 do 4 punktów). W sumie więc do 
zgarnięcia było 50 punktów. (…)Jadąc do piętnastki zatrzymuję się by obejrzeć miejsce pamięci z drugiej 
wojny. W okolicach tych toczyły się liczne walki grup partyzanckich. (…) PK18 bardzo ładny, małe leśne 
jeziorko z pomostem, a przy tym spowite mgłą. 

 

  

Niby węzełek, niby supełek na włóczce, ale wykonany na drutach według tajnego kodu przeistacza się 
w ciepłą czapkę, szalik, rękawiczki. Więc jeśli nie chcesz tej (i kaŜdej kolejnej) zimy marznąć, chcesz zrobić 
psikusa zimie, to przyłączyłeś się do nas. Warsztaty robótek na drutach w Gminnej Bibliotece Publicznej 
czekały właśnie na Ciebie, a wszystko to zawdzięczamy programowi Działaj Lokalnie. Pamiętasz ? – od 
września do grudnia spotykaliśmy się w bibliotece… 

Osiek latem tętni Ŝyciem, jednak wraz ze zbliŜającą się zimą Ŝycie zamiera. Jest mało atrakcji, które 
pozwalają interesująco spędzić jesienno-zimowe wieczory, w dodatku w miłym towarzystwie. Tak więc 
celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego i jego adaptacja, pokazanie pomysłu na spędzenie 
czasu wolnego na twórczej pracy w miłym towarzystwie. Realizacja projektu przyczyniła się równieŜ 
do zaangaŜowania uczestników w sprawy społeczne. 

Projekt ten jest odpowiedzią na wcześniej artykułowane oczekiwania, na które odpowiedzią były 
„Szydełkowe szaleństwa” w zeszłym roku, gdzie podczas spotkań zrodził się pomysł, aby w przyszłym 
sezonie kontynuować spotkania z włóczką - robótki na drutach. 
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Lokalu uŜyczyła biblioteka, gdzie w cieple i przy „kawce” panie w kwiecie wieku jak i te młodsze 
latorośle ciekawe świata uczyły się „sztrykować”. 

Projekt polegał na zapoznaniu się z moŜliwościami, jakie daje umiejętność posługiwania się drutami 
w komplecie z włóczką, nauce robienia na drutach, poznawaniu nowych wzorów, wykonaniu czapek, 
szalików, rękawiczek itp. Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Osiek. 

Małgorzata Klein 

 

WWWYYYKKK AAAZZZ      SSSOOOŁŁŁ EEECCCTTTWWW      III       MMM III EEEJJJSSSCCCOOOWWWOOOŚŚŚCCCIII    NNNAAA   TTTEEERRREEENNNIII EEE   GGGMMM III NNNYYY   OOOSSSIII EEEKKK    
DDDOOO   OOODDDŚŚŚNNNIII EEEśśśAAANNNIII AAA   DDDRRRÓÓÓGGG   GGGMMM III NNNNNNYYYCCCHHH   WWW   OOOKKK RRREEESSSIII EEE   ZZZIII MMM YYY      222000111555///222000111666   

Lp. Nazwisko i Imię Rejon do odśnieŜania 

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

Kasparus, Leśnictwo Kasparus, Błędno, Gęby, 
Pieczyska, Suchobrzeźnica, Łuby, Zdrójki  

2. BRZOSKA JAROSŁAW 
kom. 728 844 850 
kom. 606 494 558 

Osiek, Leśnictwo Cisowa Góra, Markocin, Skrzynia, 
Skórzenno, Wycinki, Jaszczerz, JeŜewnica, 
Jaszczerek, Recice 

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

Osiek Dobry Brat, Osiek Osiedle Polne, Radogoszcz, 
Dębia Góra Trzebiechowo, Leśnictwo Kałębnica. 
Lisówko, Bukowiny, Udzierz 

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

Cisowy, Gajówka Frąca 

5. SZUMAŁA IRENEUSZ 
kom. 606 791 139 

Karszanek DuŜy I Mały, Głuche, Wierzbiny, 
Leśnictwo Karcznia 

Inspektor Torłop Mieczysław 

tel. kom. 504 -173 -103 

 

 
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania 
wkładu własnego organizacji pozarządowych  

WaŜne dla organizacji pozarządowych. Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza Otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.  

W tym roku składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem serwisu Witkac.pl . W ramach konkursu 
do Państwa dyspozycji jest kwota 100 000 zł. Mamy nadzieję, iŜ ta forma składania ofert ułatwi Państwu 
wypełnienie wniosku oraz pozwoli na lepszą komunikację z naszym urzędem.  

Termin składania ofert mija 5 stycznia 2016 roku o godzinie 15.30. 

Opis zadania: Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych. Dotyczy organizacji 
pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2016r. lub tych, które juŜ otrzymały 
dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na 2016r. gdzie wymagany jest finansowy wkład własny, w tym z 
zakresu zadań realizowanych przez powiat starogardzki. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego 
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wkładu własnego do projektu wynosi do 75% i nie więcej niŜ 2500 zł. na jeden projekt. Z zadania 
wyłączone są projekty finansowane z budŜetów samorządów lokalnych: gminy, powiatu i Marszałka 
Województwa Pomorskiego.  

Dokumentacja konkursowa oraz wykaz wymaganych załączników do oferty do pobrania na stronie 
http://www.powiatstarogard.pl/pl/page/mg/organizacje-pozarzadowe/konkursy/ogloszenie-1.html  

 

 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna 
z dniem 23 listopada 2015 r. wprowadza następujące zmiany w rozkładach jazdy: 

Linia 404 

Kurs relacji 6:16 Wycinki – Starogard Gd.,  
kursujący od poniedziałku do piątku oprócz świąt, zostanie wydłuŜony od przystanku JeŜewnica. 
Wyjazd z JeŜewnicy o godz. 6:12. 

W soboty nowe kursy relacji: 

  9:00 Osiek – Skórcz/Rynek, 
12:00 Skórcz/Rynek – Osiek. 

Linia 403 

Kurs relacji 18:20 Starogard Gd. – Skórcz,  
kursujący od poniedziałku do piątku oprócz świąt, zostanie wydłuŜony do Osieka. 

Linia 415 

Kurs relacji 5:25 Kasparus – Starogard Gd.,  
kursujący od poniedziałku do piątku oprócz świąt, zostanie skierowany przez Osiek. 

Wyjazd z Kasparusa o godz. 5:12, 
z Osieka o godz. 5:34. 

 

 

  Gdzie szukać pomocy? NajwaŜniejsze numery telefonów. 
W mijającym roku w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. 
Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie 
zaŜywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za 
nic mając ludzkie Ŝycie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć! 

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zaŜywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat 
moŜliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz 
informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzaleŜniony? Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi moŜna szukać pomocy. Lista 
zostanie takŜe przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów. 

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem 
telefonu moŜemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zaŜywania dopalaczy oraz 
o moŜliwościach leczenia. Infolinia jest takŜe przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich 
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dzieci zaŜywają dopalacze. Na infolinię GIS moŜna przekazywać takŜe informacje, które mogą ułatwić 
słuŜbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami. 

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i MłodzieŜy. SłuŜy on młodzieŜy i dzieciom potrzebującym 
wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym moŜliwość wyraŜania trosk, rozmawiania o sprawach 
dla nich waŜnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. 
Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na 
www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu 
dzieci z substancjami psychoaktywnymi.. 

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna 
i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia 
i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeŜywającym kłopoty i trudności 
wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i 
zagroŜenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami 
psychoaktywnymi, uzaleŜnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odŜywiania. Telefon prowadzi 
Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc 
online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów 
dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl). 

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz 
informacji na temat dopalaczy mogą korzystać takŜe z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 
Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon 
jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne 
od pracy, kaŜdy moŜe przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania 
oddzwoni następnego dnia. 

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.  

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

 

Specjalistyczne poradnictwo dla osób w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej.  

JeŜeli cierpisz z powodu doświadczania przemocy, czujesz się 
bezradny i osamotniony, odczuwasz lęk, strach i poczucie winy – 
zgłoś się do Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, pomoŜemy Tobie odzyskać wiarę we 

własne siły. Jeśli niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka, przyjdź, umów się na spotkanie, 
porozmawiaj. W bezpiecznej atmosferze dyskrecji i zaufania, dowiesz się jakie masz prawa i w jaki sposób 
moŜesz poradzić sobie z problemem.  

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych konsultacji indywidualnych oraz dla rodzin 
ze specjalistą w dziedzinie psychologii, seksuologii, psychoterapii. Wieloletnia praktyka między innymi 
w zakresie pracy z osobami w kryzysie psychicznym, doświadczającymi stanów lękowych, chorującymi 
na depresję pozwala na zapewnienie profesjonalnego wsparcia w sytuacjach nie radzenia sobie 
z codziennością.  

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim 
(ul. Paderewskiego 11) jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00 – 15.00 
(tel.: 58 560 23 20, e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl).  

Przyjdź, zawalcz o równowagę psychiczną dla siebie i swojej rodziny. Serdecznie zapraszamy. 
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Badam się, mam pewność 

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy skierowany jest do wszystkich 
ubezpieczonych kobiet w wieku 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonanego bezpłatnego 
badania cytologicznego w ramach programu. 

Populacyjny Program Wczesnego wykrywania raka piersi skierowany jest do wszystkich ubezpieczonych kobiet w 
wieku 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanego bezpłatnego badania 
mammograficznego w ramach programu. 

Wystarczy zgłosić się osobiście lub 
telefonicznie ustalić dogodny termin 
wizyty który zawarł umowę z NFZ. NaleŜy 
mieć przy sobie dokument toŜsamości. 
Skierowanie nie jest potrzebne. 

Informacje wraz z wykazem placówek 
wykonujących bezpłatne badanie w ramach 
programu moŜna zaczerpnąć ze strony 
internetowej www.zdrowiekobiety.org. 

 

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta DuŜej 
Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, Ŝe wypełnią i wyślą 
deklarację online. 

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta DuŜej 
Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz 
empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się 
zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez 

wskazanie m.in. jakie zniŜki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy 
i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub 
instytucją umowę. 

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a takŜe 
usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami. 

Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak wzrost rozpoznawalności czy teŜ pozyskanie grupy 
lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało juŜ ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złoŜyło wnioski o jej 
wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą 
posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę DuŜej Rodziny” w materiałach informacyjnych 
i promocyjnych. 

Liczba partnerów Karty DuŜej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy juŜ ponad 1000 
firm i instytucji, które oferują zniŜki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce. 

Do programu dołączyli juŜ m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat KsiąŜki i Bonito, Centrum Nauki 
Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin 
wielodzietnych mogą takŜe skorzystać ze zniŜek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz 
Piotr i Paweł, a takŜe na stacjach paliw LOTOS i ORLEN. 

Nie trzeba być duŜą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty DuŜej Rodziny naleŜą takŜe m.in. PKS 
Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal” w Olsztynie. 

Karta DuŜej Rodziny przyznawana jest kaŜdemu członkowi rodziny, takŜe rodzinom zastępczym 
i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest doŜywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 
25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. 

Deklarację moŜna złoŜyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr 

Wcześnie wykrytego raka szyjki macicy moŜna wyleczyć. 

Mammografia jest najlepszym sposobem  
na wykrywanie raka piersi 

Warto przełamać strach i wstyd! 

Pomyśl o swoich dzieciach, męŜu, rodzicach, rodzeństwie. 

Jesteś im potrzebna! 
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Szanowni Państwo! 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku przygotował dla rolników oraz mieszkańców 
obszarów wiejskich nową formę kontaktu z doradcą - Elektroniczną Platformę Świadczenia Usług (EPSU). 

Poprzez platformę oferujemy Państwu moŜliwość zadawania pytań drogą elektroniczną, dostęp do 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz moŜliwość otrzymywania zaproszeń na szkolenia i inne 
imprezy przez nas organizowane. 

Gorąco zachęcamy do korzystania z usług nowej platformy! 

Usługa dostępna jest tylko dla zalogowanych uŜytkowników portalu Elektronicznej Platformy Świadczenia 
Usług. 

W związku z tym prosimy osoby, które otrzymują z PODR Oddział Stare Pole newsletter oraz sygnalizację 
Integrowanej Ochrony Roślin (IOR) o zalogowanie się do nowej bazy ePODR.  Da to moŜliwość 
korzystania z szerszej oferty usług elektronicznych PODR w Gdańsku, łącznie z dotychczas 
otrzymywanymi informacjami mailowymi. Osoby, które nie skorzystają z nowej funkcji będą otrzymywać 
dotychczasowy newsletter drogą mailową, na obecnych zasadach, do końca I kwartału 2016 r. 

Aby zarejestrować się do bazy ePODR kliknij na link: https://podr.pl/epodr/ 

 

 

Związek OSP RP jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne 
zaangażowanie w kampanię 1% podatku. Apel kierujemy przede wszystkim do strażaków ochotników, 
działaczy oraz członków współdziałających i sympatyków Związku OSP RP. Środki uzyskane z 1% za 
pośrednictwem Związku OSP RP wspomogą finansowo nasze Ochotnicze Straże Pożarne. Musimy, więc 
przekonać podatników, że każda złotówka ma znaczenie. 

NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY CZAS DO 30.04.2016 ROKU 

PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH 

WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KKKRRRSSS   000000000000   111111666   222111222  

oraz cel szczegółowy - nazwę i adres wybranej OSP z terenu Gminy Osiek: 

• OSP Bukowiny 83-221 Osiek 

• OSP Kasparus 83-221 Osiek 

• OSP Osiek 83-221 Osiek 

• OSP Radogoszcz 83-221 Osiek 

• OSP Skórzenno 83-221 Osiek 
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