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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCJJJAAA   OOO   PPPRRRZZZEEEBBBIIIEEEGGGUUU   WWWYYYKKKOOONNNAAANNNIIIAAA   

BBBUUUDDDŻŻŻEEETTTUUU   GGGMMMIIINNNYYY   OOOSSSIIIEEEKKK   ZZZAAA   222000111555   RRR...   

DOCHODY: plan 7.254.632 zł wykonano 7.425.149,82 zł  co stanowi 102,4%.  

Na dochody składają się: 

a. dochody własne gminy w kwocie 2.853.783,58 zł, co stanowi 38,4% ogólnych dochodów, 
a 108,5% załoŜonego planu,  

b. dotacje w kwocie 1.411.491,24 zł, co stanowi 19% ogólnych dochodów, a 96,3% załoŜonego 
planu, 

c. subwencje ogólne w kwocie 3.159.875,00 zł, co stanowi 42,56% ogólnych dochodów, a 100% 
załoŜonego planu. 

Dochody własne gminy w wysokości 2.883.783,58 zł obejmują: 

• podatki i opłaty lokalne - podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 1.487.798,57 zł 
na planowane 1.353.000 zł, tj. 110%,  

• udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa - wykonano w kwocie 886.141,98 zł 
na planowane 876.962,00 zł, tj. 101%,  

• dochody z majątku gminy - wykonano w kwocie 268.767,92 zł na planowane 178.559,00 zł, 
tj. 155,5 %,  

• pozostałe dochody - wykonano w kwocie 211.075,11 zł na planowane 220.883,00 zł, tj. 95,6 %.  

Dotacje w kwocie 1.465.353 zł wykonano 1.411.491,24 zł, tj. 96,3%:  

• na zadania zlecone bieŜące z zakresu administracji rządowej 1.150.175,67 zł na plan 
1.204.008 zł, tj. 95,3%, 

• na zadania własne bieŜące 261.315,57 zł na plan 261.345 zł, tj. 99,99%.  

Na planowaną subwencję ogólną w kwocie 3.159.875 zł wykonano 3.159.875 zł, tj. 100%, 
z tego: 

• część oświatowa 1.954.389 zł na plan 1.954.389 zł, tj. 100%,  

• część wyrównawcza 1.191.396 zł na plan 1.191.396 zł, tj. 100%,  

• część równowaŜąca 14.090,00 zł na plan 14.090 zł, tj. 100%.  

WYDATKI: plan 7.775.820 zł, wykonano 6.660.585,32 z ł, tj. 85,66%.  

Wydatki ogółem 6.660.585,32 zł przypada na sfinansowanie zadań:  

• majątkowych w kwocie 189.004,53 zł, co stanowi 2,43% ogólnych wydatków, a 20,13% 
załoŜonego planu,  

• bieŜących w kwocie 6.471.580,79 zł, co stanowi 83,23% ogólnych wydatków, a 94,65% 
załoŜonego planu, w tym na obsługę długu 40.235,52 zł, co stanowi 0,52% ogólnych wydatków, 
a 95,8 % załoŜonego planu.  

Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych, plan 938.700 zł, wykonano 189.004,53 zł, 
tj. 20,13 %: 

• rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek – plan 
500.000,00 zł wykonano 0 zł. Została podpisana umowa i aneks z Firmą Projektowanie 
Instalacji Sanitarnych "HYDRO-SAN" w Starogardzie Gd. na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej we wsi Głuche i Karszanek. Wartość 
zamówienia 59.040,00 zł. Realizację zamówienia i całej inwestycji zaplanowano na 
2016 r.  

• dnia 17.03.2015 r. zgodnie z Uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 
10.02.2015 r. podpisano ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim umowę 
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Nr KD.710.7.2015 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
z przeznaczeniem dla Powiatu Starogardzkiego na wykonanie ulepszenia nawierzchni 
dróg metodą slurry seal na drodze powiatowej nr 2720G Osiek – Wierzbiny, plan 
30.000 zł, wykonano 30.000 zł, tj. 100%, 

• remonty budynków komunalnych – wymiana dachu na budynku komunalnym w Lisówku, 
inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, plan 113.200 zł, wykonano 113.090,89 zł, 
tj. 99,9%, 

• dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Skórczu – plan 10.000 zł, wydatkowano 
10.000,00 zł., tj. 100%,  

• wykonanie ujęcia wody z przyłączem do budynku i nadzór inwestorski – budynek OSP 
Bukowiny – plan 30.500 zł, wydatkowano 30.415,00 zł, tj. 99,7%,  

• rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych – plan 160.000 zł, wydatkowano 
5.166,00 zł, tj. 3,2% na opracowanie koncepcji budowy łącznika między budynkami 
szkoły i salą gimnastyczną,  

• udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Osiek – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIX/113/2013 z dnia 
17.01.2013 r. udzielono jednej dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest – plan 
4.000 zł, wykonano 332,64 zł, tj. 8,3%.  

Rozchody budŜetu obejmują spłaty rat 2 kredytów: rocznie w wysokości 133.332 zł.  

Stan zadłuŜenia gminy na 31.12.2015 r. wynosi 1.383.340 zł.  

Przychody  budŜetu stanowią wolne środki z wykonania budŜetu z poprzedniego roku 
w wysokości 654.520,65 zł.  

 

FFFOOORRRMMMYYY   ZZZAAAAAANNNGGGAAAŻŻŻOOOWWWAAANNNIIIAAA   MMMIIIEEESSSZZZKKKAAAŃŃŃCCCÓÓÓWWW   GGGMMMIIINNNYYY   

WWW   SSSPPPRRRAAAWWWYYY   LLLOOOKKKAAALLLNNNEEE   
KaŜdy z nas jest członkiem jakiejś społeczności – wioski, miasteczka, miasta. Pomiędzy jakością Ŝycia 
w poszczególnych polskich gminach często jest duŜa przepaść: w jednych Ŝyje się łatwiej, w drugich 
trudniej. W niektórych gminach kwitnie Ŝycie kulturalne, dzieci mają bogatą ofertę na wartościowe 
spędzanie wolnego czasu, osoby starsze mają dobrą infrastrukturę zdrowotną – łatwiejszy dostęp do 
lekarza, spotkania dla seniorów, w innych gminach nie ma nic albo jest oferta w bardzo ograniczonym 
wymiarze. Generalnie w pewnych gminach Ŝyje się prościej, przyjemniej, a w innych trudniej.  

Od czego moŜe to zaleŜeć? Na pewno w duŜej mierze od gospodarności władz gminy, od ich 
zaangaŜowania w działania na rzecz mieszkańców, umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych 
np. z Unii Europejskiej. Ale w bardzo duŜej mierze jakość Ŝycia w Gminie zaleŜy od aktywności 
obywatelskiej poszczególnych mieszkańców. KaŜdy z nas moŜe bowiem wpływać na to, jak 
rozwiązywane są problemy w danej gminie. Pomysłów na działania są tysiące. W kaŜdym mieście, 
miasteczku, wiosce moŜna zrealizować bardzo duŜo cennych inicjatyw rozwiązujących lokalne problemy. 
W tych gminach, w których poziom partycypacji obywatelskiej jest wysoki i mieszkańcy angaŜują się 
w sprawy lokalne, jakość Ŝycia jest duŜo wyŜsza niŜ w tych gminach, w którym mieszkańcy nie chcą 
zajmować się sprawami społecznymi. MoŜna stwierdzić, iŜ jakość funkcjonowania społeczności lokalnej 
i jakość Ŝycia w danej społeczności jest wprost proporcjonalna do poziomu partycypacji obywatelskiej. 

Czym jest partycypacja obywatelska? 

Z zagadnieniem zaangaŜowania obywateli nieodłącznie związane jest hasło partycypacji. 

Partycypacja to mniej lub bardziej bezpośrednie uczestnictwo obywateli w Ŝyciu społecznym, 
publicznym i politycznym. 

Fundacja Wspomagania Wsi tak definiuje partycypację: 
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- aktywny udział mieszkańców gminy w istotnych dla niej, jej mieszkańców lub określonych grup 
społecznych sprawach, 

- to włączanie społeczności lokalnej w procesy powstawania dokumentów planistycznych 
i podejmowania kluczowych decyzji. 

Definicji partycypacji są setki, najwaŜniejsze, aby zapamiętać, iŜ partycypacja 
to WSPÓŁUCZESTNICTWO, WSPÓŁUDZIAŁ. 

Aby w naszej „małej Ojczyźnie” Ŝyło się dobrze, musimy – my mieszkańcy, współuczestniczyć 
w rozwiązywaniu problemów, mieć współudział w podejmowaniu waŜnych dla gminy decyzji. 

Źródło: www.fao.org.pl – Fundacja Aktywności Obywatelskiej 

PPPOOODDDSSSUUUMMMOOOWWWAAANNNIIIEEE   ZZZEEEBBBRRRAAAŃŃŃ   WWWIIIEEEJJJSSSKKKIIICCCHHH 

W Gminie Osiek w dniach od 15 marca do 5 kwietnia 2016 r. odbyło się 12 zebrań wiejskich. Celem tych 
zebrań było przyjęcie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, a takŜe omówienie spraw 
dotyczących Ŝycia mieszkańców, ich potrzeb, problemów oraz złoŜenie wniosków do Wójta Gminy 
Osiek celem ich realizacji. 

Niemal w kaŜdym sołectwie dyskusja dotyczyła konieczności remontów dróg i regulacji ich stanu 
prawnego, oświetlenia drogowego, oznaczenia budynków czy funkcjonowania systemu odbioru odpadów 
komunalnych z terenu Gminy. Mieszkańcy zadawali wiele pytań dotyczących inwestycji w ich 
sołectwach m.in. w sołectwie Karszanek wiele uwagi poświęcono na omówienie inwestycji dot. budowy 
wodociągu Skórcz-Głuche-Karszanek, a w sołectwie Wycinki – budowie kanalizacji. 

Wójt Gminy Osiek Janusz Kaczyński udzielał odpowiedzi na pytania oraz przedstawił zgromadzonym 
mieszkańcom plany związane z remontami dróg, trwającym procesie regulacji stanu prawnego dróg, 
moŜliwości zakładania kolejnych punktów oświetleniowych czy teŜ ich wymiany na energooszczędne 
oraz planowanym umieszczeniu tabliczek wskazujących numery domów. 

Pan Andrzej Firyn, a w niektórych sołectwach Wójt Gminy Osiek omówił projekt utworzenia 
elektronicznej bazy gminnych zasobów turystyczno – rekreacyjnych oraz poprosił o wypełnienie ankiet 
mogących pomóc w jej tworzeniu 

W części zebrań uczestniczyli Kierownik Posterunku Policji w Skórczu Pan Leszek Bluma i Dzielnicowa 
Anna Liwandowska. Obecni omówili wpływ zachowania mieszkańców na bezpieczeństwo w sołectwach 
oraz opowiedzieli o zagroŜeniach i sposobie ich zapobiegania. Poinformowali równieŜ o konieczności 
oznaczania nieruchomości tabliczką z numerem budynku i sprawowania właściwej opieki nad 
zwierzętami.  

Mieszkańców pozostałych sołectw, przedstawiciele Policji odwiedzą podczas następnych zebrań 
wiejskich. 

Mając na uwadze poprzedni artykuł o wpływie mieszkańców na funkcjonowanie społeczności, poniŜej 
zamieszczam tabelę zawierającą dane dotyczące liczby mieszkańców w sołectwach oraz ich udziale w 
zebraniach. Mam nadzieję, Ŝe na kolejnych zebraniach spotkamy się w liczniejszym gronie, a takŜe uda 
nam się zrealizować większość ze złoŜonych wniosków.  

Sołectwo 
Liczba 

mieszkańców 
sołectwa 

Liczba 
mieszkańców 

obecna na 
zebraniu 

% Uczestnicy 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Przewodniczący Rady Gminy 
Osiek  

Andrzej Firyn 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 
Bukowiny 164 18 11,0% 

Sołtys/Radna  Beata Szeible 



 5

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Przewodniczący Rady Gminy 
Osiek  

Andrzej Firyn 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 

Radna 
Katarzyna Balewska-
Kucharzyk 

Cisowy 31 8 25,8% 

Sołtys Mirosław Łobocki 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Przewodniczący Rady Gminy 
Osiek  

Andrzej Firyn 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 

Sołtys/Radna  Bogumiła Worowska 

Kierownik Posterunku Policji w 
Skórczu 

Leszek Bluma 

JeŜewnica 125 14 11,2% 

Dzielnicowa Anna Liwandowska 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 

Radna Teresa Eggert 

Radny Artur Skalski 

Sołtys Alicja Ciarkowska 

Kierownik Posterunku Policji w 
Skórczu 

Leszek Bluma 

Karszanek 337 28 8,3% 

Dzielnicowa Anna Liwandowska 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 

Sołtys Dariusz Śliwi ński 
Kasparus 138 23 16,7% 

Dzielnicowa Anna Liwandowska 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Przewodniczący Rady Gminy 
Osiek  

Andrzej Firyn 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 

Radna 
Katarzyna Balewska-
Kucharzyk 

Lisówko 91 15 16,5% 

Sołtys Dorota Damrath 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Przewodniczący Rady Gminy 
Osiek  

Andrzej Firyn 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 

Sołtys Maria Fankidejska 

Markocin 35 8 22,9% 

Kierownik Posterunku Policji w 
Skórczu 

Leszek Bluma 
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Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Przewodniczący Rady Gminy 
Osiek  

Andrzej Firyn 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 

Sołtys Mirosława Połajdowicz 

Osiek 845 20 2,4% 

Kierownik Posterunku Policji w 
Skórczu 

Leszek Bluma 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Przewodniczący Rady Gminy 
Osiek  

Andrzej Firyn 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 
Radogoszcz 129 13 10,1% 

Sołtys/Radna  Justyna Kruk 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Przewodniczący Rady Gminy 
Osiek  

Andrzej Firyn 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 
Skórzenno 207 17 8,2% 

Sołtys/Radna  Izabela Szumała 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 

Sołtys Leon Brzóska 

Suchobrzeźn
ica 

66 12 18,2% 

Dzielnicowa Anna Liwandowska 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Przewodniczący Rady Gminy 
Osiek  

Andrzej Firyn 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 

Radny Janusz Pater 

Radny Roman Kłos 

Wycinki 260 21 8,1% 

Sołtys Wioleta Noga 

RAZEM: 2428 197 8,1%   

 

OOOBBBOOOWWWIIIĄĄĄZZZEEEKKK   UUUMMMIIIEEESSSZZZCCCZZZEEENNNIIIAAA   TTTAAABBBLLLIIICCCZZZEEEKKK      

ZZZ   NNNUUUMMMEEERRREEEMMM   PPPOOORRRZZZĄĄĄDDDKKKOOOWWWYYYMMM   NNNIIIEEERRRUUUCCCHHHOOOMMMOOOŚŚŚCCCIII   
W związku ze zgłoszeniami ze strony słuŜb komunalnych, ratowniczych (pogotowie ratunkowe, straŜ 
poŜarna, policja), a takŜe doręczycieli pocztowych i kurierów o braku tabliczek z numerem porządkowym 
budynku zwracam się z apelem do mieszkańców gminy Osiek o umieszczenie tabliczek z numerami 
porządkowymi w widocznym miejscu na nieruchomościach oraz utrzymywanie ich w naleŜytym 
stanie. 

Przypominam, Ŝe obowiązek oznaczenia nieruchomości wynika z art. 47 b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2015 r., poz. 520 ze zm.), który stanowi, Ŝe 
właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów 
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i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku, gdy budynek połoŜony jest w głębi 
ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się równieŜ na ogrodzeniu. 

Numer porządkowy ustala Wójt z urzędu lub na wniosek zainteresowanych. 

Wzór wniosku moŜna pobrać w tut. urzędzie lub ze strony www.osiek.gda.pl w zakładce druki 
do pobrania oraz w BIP. 

O obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości mówi równieŜ art. 64 § 1 
Kodeksu wykroczeń – „kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub uŜytkownikiem 
nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymaniu 
w naleŜytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo 
miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany” (Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 
ze zmianami). 

W związku z powyŜszym i dla własnego dobra bardzo proszę o oznakowanie posesji ww. tabliczkami 
z numerami porządkowymi, które tych numerów nie posiadają w nieprzekraczalnym terminie 
do 16 maja br.  

Równocześnie informuję, Ŝe po upływie tego terminu zostaną podjęte działania kontrolne, mające na celu 
ustalenie jak właściciele i administratorzy posesji wywiązali się z obowiązku, o którym mowa 
w niniejszym apelu. 

 

KKKOOOMMMPPPLLLEEEKKKSSSOOOWWWAAA   KKKOOONNNTTTRRROOOLLLAAA   OOODDDPPPRRROOOWWWAAADDDZZZAAANNNIIIAAA   ŚŚŚCCCIIIEEEKKKÓÓÓWWW   

OOODDD   111   CCCZZZEEERRRWWWCCCAAA   222000111666   rrr...   
Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi NajwyŜszej Izby Kontroli 
informujemy, iŜ z dniem 1 czerwca br. Urząd Gminy rozpocznie na terenie 
gminy Osiek kontrole dotyczące prawidłowego i legalnego odprowadzania 
z terenów posesji nieczystości ciekłych. Kontrola nie dotyczy nieruchomości 
podłączonych do sieci kanalizacyjnej w Osieku. 

Będziemy zwracali szczególną uwagę na: 

1. Bezproblemowy dojazd i szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. 

2. Częstotliwość ich opróŜniania (co najmniej 3 razy w roku) i udokumentowania wykonanej usługi 
(faktury, rachunki). 

3. Posiadanie umowy z przedsiębiorstwem świadczącym usługi asenizacyjne. 

4. Prawidłową eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z ustawą. 

KaŜdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji, między 
innymi poprzez podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub umiejscowienie na 
terenie posesji szczelnego zbiornika bezodpływowego bądź sprawnie działającej przydomowej 
oczyszczalni ścieków. W przypadku posiadania zbiorników bezodpływowych właściciel jest obowiązany 
do regularnego opróŜniania urządzeń co musi być udokumentowane waŜną umową z przedsiębiorstwem 
zajmującym się wywozem nieczystości oraz regularnie gromadzonymi rachunkami za takie usługi 
wykonane nie rzadziej niŜ 3 krotnie w ciągu roku. Umowa musi zostać zawarta z firmą posiadającą 
pozwolenie na prowadzenie usług asenizacyjnych na terenie naszej gminy. Rachunki za usługi 
wywoŜenia nieczystości ciekłych, zgodnie z ustawą naleŜy przechowywać za okres jednego roku. 
Informujemy równieŜ, iŜ Urząd Gminy prowadzi „ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz 
„ewidencję zbiorników bezodpływowych” – kaŜdy kto do tej pory nie zarejestrował swojego urządzenia 
w UG jest proszony o niezwłoczne dokonanie takiej rejestracji (dokumenty do pobrania na stronie 
internetowej Urzędu Gminy oraz w siedzibie Urzędu pokój nr 2). 
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W przypadku właścicieli posesji zaopatrzonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków naleŜy okazać 
dowód na przeprowadzoną coroczną okresową kontrolę techniczną urządzenia oraz dokumenty 
określające jego technologię i spełniające kryteria jakościowe ISO. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu planowanej kontroli i sposobu przygotowania się 
do niej zachęcamy do kontaktu z tut. UG pod numerami telefonu: 58 5821282 w. 13. 

Wykaz przedsiębiorstw posiadających pozwolenie Wójta na odbiór i transport do oczyszczalni 
ścieków nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osiek: 

1. Firma Transportowa „PIOTR" Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych, Piotr Brzoska, 
ul. Olszynka 2A, 83-221 Osiek, tel. 58-582-10-92, kom. 600-948-216, 

2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Part. Kociewskich 116, 83-221 Osiek, tel. 58-582-12-27, 
kom. 662-208-148, 

3. Ireneusz Szumała, Karszanek 14, 83-221 Osiek, kom. 606-791-139, 

4. Prace Ziemne i Transport Jarosław Brzoska Skórzenno 29, 83-221 Osiek, kom. 728-844-850. 

Do pobrania na stronie www.osiek.gda.pl ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO 
(SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ. 

 

OOOBBBOOOWWWIIIĄĄĄZZZKKKIII   WWWŁŁŁAAAŚŚŚCCCIIICCCIIIEEELLLIII   PPPSSSÓÓÓWWW   
Posiadanie psa wiąŜe się 
z powaŜnymi obowiązkami jakie 
nakłada prawo na właściciela 
czworonoga. KaŜdy z nas słyszał 
o tym, Ŝe psa naleŜy wyprowadzać 
na smyczy, Ŝe wypadałoby mieć 
równieŜ kaganiec i przede 
wszystkim pilnować, Ŝeby nikogo 
nie pogryzł. NajwyŜszy więc czas 
poznać dokładnie do czego 
zobowiązany jest właściciel psa 
i co mu grozi w razie niewłaściwej 
opieki nad swoim zwierzęciem. 

1. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania 
właściwej opieki nad tymi zwierzętami. W szczególności są zobowiązani do niepozostawiania 
ich bez dozoru oraz do zapewnienia skutecznych zabezpieczeń uniemoŜliwiaj ących 
samodzielne wydostanie się zwierzęcia z terenu nieruchomości. Przy większej ilości hodowli 
zwierząt domowych powinny być zachowane szczególne warunki. 

2.  Poza własną nieruchomością psy mogą być 
wyprowadzone tylko na smyczy. Zwolnienie 
psa ze smyczy jest dozwolone tylko w 
miejscach mało uczęszczanych i pod 
warunkiem, Ŝe pies ma kaganiec, a właściciel 
(opiekun) ma moŜliwość sprawowania 
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 
Zakazuje się wprowadzania psów lub innych 
zwierząt do obiektów uŜytku publicznego, 
placówek handlowych lub gastronomicznych, 
jeŜeli zakaz taki wynika z wyraźnego 
oznakowania dokonanego przez właściciela 
nieruchomości (placówki lub obiektu). 
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3. Właściciele /opiekunowie/ zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia dokonanych przez 
nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków słuŜących 
do uŜytku publicznego, a takŜe na terenach uŜytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, 
skwery, zieleńce itp. 

4. Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń słuŜących do zabawy dzieci.  

5. Właściciel psa zobowiązany jest na Ŝądanie odpowiednich słuŜb okazać dowód szczepienia psa 
przeciw wściekliźnie (częstotliwość szczepienia określa lekarz weterynarii, zazwyczaj 1 raz 
w roku). 

 

PPPRRRAAACCCEEE   MMMOOODDDEEERRRNNNIIIZZZAAACCCYYYJJJNNNEEE   EEEWWWIIIDDDEEENNNCCCJJJIII   GGGRRRUUUNNNTTTÓÓÓWWW   

III   BBBUUUDDDYYYNNNKKKÓÓÓWWW   DDDLLLAAA   OOOBBBRRRĘĘĘBBBÓÓÓWWW   BBBUUUKKKOOOWWWIIINNNYYY,,,   OOOSSSIIIEEEKKK   III   WWWYYYCCCIIINNNKKKIII   
Podstawą wymiaru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości stanowią dane zawarte 
w ewidencji gruntów i budynków. Organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków jest 
starosta właściwy ze względu na miejsce połoŜenia nieruchomości. Starosta zawiadamia organ 
podatkowy o przeprowadzonych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków w celu 
wprowadzenia zmian do ewidencji podatkowej. 

W 2014 i 2015 r. miały miejsce prace modernizacyjne ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 
Bukowiny, Osiek i Wycinki. Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków Starosta Starogardzki wyłoŜył do wglądu. Właściciele nieruchomości mogli w terminie 
od 15.10.2015 r. do 4.11.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim uzyskać 
niezbędne wyjaśnienia i zgłosić uwagi do danych.  

W dniu 8.12.2015 r. zmiany wynikające z przeprowadzonej modernizacji zostały wprowadzone 
do ewidencji gruntów i budynków, o czym Starosta Starogardzki zawiadomił Wójta Gminy Osiek. 
Zmiany dotyczyły m.in. aktualizacji oznaczeń gruntów, zmiany kwalifikacji z uŜytków rolnych na inny 
rodzaj uŜytków (np. tereny mieszkaniowe, las), jak równieŜ powierzchni. Zmiany zostały uwzględnione 
w decyzjach ustalających wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 2016 r.  

Nadmienić naleŜy, Ŝe w trakcie wprowadzania zmian do ewidencji podatkowej zwrócono uwagę na błędy 
w oznaczeniach uŜytków, w związku z czym w dniu 19.01.2016 r. Wójt Gminy Osiek złoŜył wniosek 
do Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starogardzie Gdańskim 
o sprostowanie błędnych oznaczeń z urzędu, w celu doprowadzenia oznaczenia tych gruntów 
do zgodności z przepisami. Nie wszystkie uwagi zostały uwzględnione. 

W związku z powyŜszym informuję, Ŝe zmiany w opodatkowaniu podatkiem rolnym, leśnym 
i od nieruchomości dotyczące powierzchni i oznaczenia gruntów wynikają ze zmian w danych 
ewidencji gruntów i budynków. Właściciele nieruchomości, którzy mają wątpliwości co do 
zaistniałych zmian, powinni zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, przy 
ul. Kościuszki 17, prowadzącego ewidencję gruntów i budynków.  

Wójt Gminy 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCJJJAAA   OOO   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMIIIEEE   „„„RRROOODDDZZZIIINNNAAA   555000000   +++”””   
W Gminie Osiek jednostką organizacyjną wyznaczoną 
do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
wprowadza w Ŝycie program „Rodzina 500 +”, w ramach 
którego rodziny będą otrzymywać świadczenie 
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wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, niezaleŜnie od dochodu. 

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (wychowujących 
niepełnosprawne dziecko), otrzymają świadczenie równieŜ na pierwsze lub jedyne dziecko. 

Wyjątek będą stanowić rodziny, którym przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, 
poniewaŜ świadczenie wychowawcze w rozumieniu przepisów unijnych jest świadczeniem rodzinnym 
i podlega przepisom o koordynacji zabezpieczenia społecznego. 

Wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi z wyrównaniem od 1 kwietnia br., jeŜeli wniosek zostanie 
złoŜony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. 
Zatem, wyrównanie od miesiąca kwietnia 2016 r. nastąpi bez względu na to, czy prawidłowo wypełniony 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złoŜony w miesiącu kwietniu, maju, czerwcu lub 
1 lipca 2016 r. 

W przypadku złoŜenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie 
przysługiwać bez wyrównania tzn. od miesiąca złoŜenia wniosku. 

Od 1 kwietnia 2016 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie moŜna składać 
osobiście w siedzibie GOPS w Osieku ul. Wyzwolenia 2, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
Elektroniczną wersję wniosku będzie moŜna składać za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS 
i bankowości elektronicznej. 

Wszelkich informacji na temat programu „Rodzina 500 +” moŜna uzyskać w siedzibie GOPS oraz 
telefonicznie pod nr tel. (58) 582-12-23. 

Kierownik GOPS 

/-/ Barbara Surma 

___________________________        http://www.program500plus.pl/ 

MMMIIINNNIIISSSTTTEEERRRSSSTTTWWWOOO   CCCYYYFFFRRRYYYZZZAAACCCJJJIII   OOOSSSTTTRRRZZZEEEGGGAAA:::      

Nie daj si ę oszuka ć cyberprzest ępcom przy okazji 500+ 

Pamiętaj!  śadna z instytucji zaangaŜowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500+ 
nie Ŝąda od swoich klientów podawania lub potwierdzania drogą mailową lub SMS-ową danych takich 
jak: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL, NIP, miejsce zamieszkania czy przekazywania 
innych tego typu wraŜliwych informacji! Jeśli otrzymasz maila lub SMS-a z prośbą o podanie i odesłanie 
takich danych naleŜy zachować szczególną ostroŜność - moŜe to być próba oszustwa! 

Więcej autoryzowanych przez rząd informacji na temat programu  # Rodzina500plus  znajdziesz na stronie 
https://rodzina500plus.gov.pl/  

 

KKKaaallleeennndddaaarrrzzz   IIImmmppprrreeezzz   222000111666   www   GGGmmmiiinnniiieee   OOOsssiiieeekkk   

L.p. Tytuł/nazwa wydarzenia data miejsce 

osoba /organizacja  
odpowiedzialna  
za organizację 

UWAGI 
     

1. III Turniej Piłki Halowej 9.01 Osiek Osieckie Towarzystwo Sportowe 

2. InO Zimowy Włóczykij  23.02 Osiek 
UKS Włóczykij 
trasa MnO ok. 10 km 

3. 
ONI aktywni, bezpieczni, 
zdrowi 

11.03 
22.03 

Osiek 
sala sportowa 

Stowarzyszenie ONI  
– Osieckie Noce Integracyjne 
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4. SZAGO XI 09.04 Osiek 

UKS Włóczykij 
- Puchar Osieka w Biegach  
na Orientację średni dystans,  
II runda Pucharu Woj. Pomorskiego 
- Puchar Polski w Pieszych (50km)  
i Rowerowych Maratonach  
na Orientację (100km) 
- Puchar Długodystansowych  
Imprez na Orientację, 15, 20 km 

5. Regaty Wiosenne Osiek 2016 16 – 17.04 Osiek  
UKS Osiek 
UKS BIC RCB 

6. 
ONI aktywni, bezpieczni, 
zdrowi 

dwa spotkania 
w kwietniu 

Osiek 
Stowarzyszenie ONI  
– Osieckie Noce Integracyjne 

7. 
Rozpoczęcie Sezonu 
śeglarskiego na Kociewiu 
2016 

7.05 

PlaŜa w Osieku 
ul. Rybacka 

Agroturystyczna  
Stanica śeglarska Firyn  

ul. Wyzwolenia 8,  
Osiek 

Hufiec ZHP Starogard Gdański,  
starogardgdanski@zhp.pl 
tel: 792-220-566, 
791-996-705 
792-893-901  
www.zhp.starogard.pl 
Pływania rekreacyjne połączone  
z zajęciami z ratownictwa,  
zajęciami strzeleckimi, turniejem  
umiejętności Ŝeglarskich,  
quizem wiedzy Ŝeglarskiej oraz  
posiłkiem na świeŜym powietrzu 

8. 
I EDYCJA Pucharu Morza 
Kociewskiego 

7 – 8.05 Osiek 
UKS Kałębie 
UKS BIC RCB 

9. 
ONI aktywni, bezpieczni, 
zdrowi 

dwa spotkania  
w maju 

Osiek 
Stowarzyszenie ONI  
– Osieckie Noce Integracyjne 

10. Słoneczny Dzień Dziecka czerwiec Osiek  Stowarzyszenie Dobry Brat 

11. 
Kociewskie Morze dla Dzieci 
„Dzień Dziecka” 

1.06 
Osiek – boisko  

przy ZSP w Osiek 

ZSP Osiek  
dyr. Jolanta Główczewska 
Współorganizatorzy: 
- Rada Sołecka Osiek 
- KGW Osiek 
- Stowarzyszenie ONI 
- śeglarze Morza Kociewskiego 
- Agroturystyczna Stanica śeglarska 

12. 

II EDYCJA Pucharu Morza 
Kociewskiego - Regaty 
„Dnia Dziecka” 
 

5 – 6.06 Osiek  
UKS Kałębie 
UKS BIC RCB 

13. Festyn „Powitanie Lata 25.06 Osiek,  
ul. StraŜacka 1 Urząd Gminy Osiek 

14. 
Regaty Powitania Lata 
Jachtów Morza 
Kociewskiego  

25.06 
Osiek plaŜa  
ul. Rybacka 

Andrzej Firyn 
Współorganizatorzy: 
- śeglarze Morza Kociewskiego 
- Agroturystyczna Stanica śeglarska 

15. 
XIX Regaty o Szablę 
Ułańską  

25 – 27.06 
Osiek plaŜa  
ul. Rybacka 

UKS Kałębie 
UKS BIC RSX RCB 
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16.. Regaty Powitania Lata 25 – 27.06 
Osiek plaŜa  
ul. Rybacka 

UKS Kałębie 
UKS BIC RCB 

17. 
ONI aktywni, bezpieczni, 
zdrowi 

dwa spotkania  
w czerwcu 

Osiek 
Stowarzyszenie ONI  
– Osieckie Noce Integracyjne 

18. Festyn „Na Jagody” 23.07 
Osiek,  

ul. StraŜacka 1 Urząd Gminy Osiek 

19. 

Wyścig rowerowy dla dzieci 
i młodzieŜy wokół jeziora 
Kałębie – impreza 
towarzysząca festynowi Na 
Jagody 

23.07 
Osiek,  

trasy rowerowe 
Urząd Gminy Osiek 

20. 
Regaty Na Jagody Jachtów 
Morza Kociewskiego  

23.07 
Osiek plaŜa  
ul. Rybacka 

Andrzej Firyn 
Współorganizatorzy: 
- śeglarze Morza Kociewskiego 
- Agroturystyczna Stanica śeglarska 

21. Regaty „Na Jagody” 23 – 24.07 
Osiek plaŜa  
ul. Rybacka 

UKS Kałębie 
UKS BIC RCB 

22. 
VI Turniej Piłki Siatkowej 
Borów Tucholskich o Puchar 
Kasparusa 

30.07 Kasparus 
OSP Kasparus  
Rada Sołecka 

23. Osiecka Noc Integracyjna lipiec Osiek 

Stowarzyszenie ONI  
– Osieckie Noce Integracyjne 
dokładna data spotkania zostanie  
określona w późniejszym terminie 

24. 
III EDYCJA Pucharu Morza 
Kociewskiego - Mistrzostwo 
Polski Amatorów  

6 – 7 .08 Osiek  
UKS Kałębie  
RCB OPEN 

25. Szanty Morza Kociewskiego 27.08 Osiek Urząd Gminy Osiek 

26. Osiecka Noc Integracyjna sierpień Osiek 

Stowarzyszenie ONI 
– Osieckie Noce Integracyjne 
dokładna data spotkania zostanie  
określona w późniejszym terminie 

27. Festyn „PoŜegnanie Lata” 17.09 Osiek,  
ul. StraŜacka 1 Urząd Gminy Osiek 

28. 
Regaty PoŜegnania Lata 
Jachtów Morza 
Kociewskiego  

17.09 
Osiek plaŜa  
ul. Rybacka 

Andrzej Firyn 
Współorganizatorzy: 
- śeglarze Morza Kociewskiego 
- Agroturystyczna Stanica śeglarska 

29. Regaty Gąsiorowskiego 17 – 18.09 Osiek  
UKS Kałębie 
RCB 

30. Osiecka Noc Integracyjna wrzesień Osiek 

Stowarzyszenie ONI  
– Osieckie Noce Integracyjne 
dokładna data spotkania zostanie  
określona w późniejszym terminie 

31. Mistrzostwa Polski RCB 15 – 16.10 Osiek  
UKS Kałębie 
RCB 

32. Osiecka Noc Integracyjna październik Osiek 

Stowarzyszenie ONI  
– Osieckie Noce Integracyjne 
dokładna data spotkania zostanie  
określona w późniejszym terminie 
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33. Osiecka Noc Integracyjna listopad Osiek 

Stowarzyszenie ONI  
– Osieckie Noce Integracyjne 
dokładna data spotkania zostanie  
określona w późniejszym terminie 

34. Osiecka Noc Integracyjna grudzień Osiek 

Stowarzyszenie ONI  
– Osieckie Noce Integracyjne  
- podsumowanie rocznej działalności 
stowarzyszenia 
- dokładna data spotkania zostanie  
określona w późniejszym terminie 

 

RRROOOWWWEEERRR   DDDLLLAAA   ŁŁŁUUUCCCJJJIII   
W dniu 12 kwietnia 2016 r. przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku odbyło się uroczyste 
przekazanie trójkołowego roweru rehabilitacyjnego dla Łucji Sołowiej.  

W przekazaniu brali udział Wójt Gminy – Janusz Kaczyński, przedstawiciel Polskiego Czerwonego 
KrzyŜa – Tomasz Trzos oraz Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Justyna Karczewska.  

Pojazd jest podarunkiem od Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego KrzyŜa 
w Gdańsku. 

Podinspektor 
Ewa Fankidejska 

 

 

DDDOOOTTTAAACCCJJJEEE   DDDLLLAAA   NNNGGGOOO   ZZZ   GGGMMMIIINNNYYY   OOOSSSIIIEEEKKK   
W piątek 11 marca podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach dotacji na cele publiczne 
w 2016 r. związane z realizacją zadań Gminy Osiek w ramach otwartego konkursu ofert w 2016 r. 

W ramach otwartego konkursu swoje oferty złoŜyły trzy organizacje działające na terenie Gminy Osiek. 
Łącznie wpłynęło sześć projektów, które zostały zweryfikowane, ocenione i zaopiniowane przez Komisję 
konkursową. Decyzją Wójta wszystkie projekty otrzymały dofinansowanie. 
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Uczniowski Klub Sportowy Kałębie 

„Puchar Morza Kociewskiego – Regaty Windsurfingowe i Jachty śaglowe” – 
zadaniem jest organizacja i bezpieczne przeprowadzenie cyklu dziewięciu Regat 
windsurfingowych o Puchar Morza Kociewskiego na jeziorze Kałębie zwanym 
Morzem Kociewskim. Odbędą się równieŜ Regaty Jachtów Morza 
Kociewskiego w trzech terminach planowanych festynów gminnych. 
Zakończenie regat, podsumowanie oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie 
się w uroczystej oprawie podczas festynów gminnych. 

„Mistrzowie znad jeziora Kałębie” to projekt, którego załoŜeniem jest 
przygotowanie młodzieŜy szkolnej członków UKS do uczestniczenia w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
MłodzieŜy w klasach windsurfingowych. Celem projektu jest zachęcenie młodzieŜy do wstąpienia 
w szeregi UKS Kałębie, gdzie będą mieli moŜliwość nauki na zgrupowaniach windsurfingowych, 
kontaktów z zawodnikami o ugruntowanej wysokiej lokacie w skali kraju. Będą równieŜ mieli szansę 
wystartowania w międzynarodowych zawodach windsurfingowych w Sopocie. 

Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij 

„XI/XII Impreza na Orientację SZAGO” – Zadaniem jest zorganizowanie 
i przeprowadzenie XI i XII Imprezy na Orientację Szago.  

XI Szago odbędzie się 9 kwietnia i w jego ramach odbędzie się: II runda 
Pucharu Pomorza w Biegach na Orientację, III runda Pucharu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Biegach na Orientację, IV runda Pucharu Polski 
w Rowerowych Maratonach na Orientację (dystans 100 km), X runda Pucharu 
Polski w Długodystansowym Biegu na Orientację (50 km).  

XII Szago zaplanowano na 12 – 13 listopada br. Impreaz składa się z dwóch etapów rowerowych 
i pieszych. Ranga zawodów to XXX runda Pucharu Polski w Maratonach na Orientację, XVI runda 
Pucharu Polski w Rowerowych Maratonach na Orientację oraz VII (finałowa) runda VI edycji Pucharu 
Borów Tucholskich w Marszach na Orientację i Rowerowej Jeździe na Orientację. 

SZAGO to obecnie największe zawody na orientację rozgrywane na Kociewiu. 

„Szkolenie z biegów na orientację”  – celem jest kontynuacja zajęć realizowanych w ramach programów” 
Przygoda ze sportem” oraz „Z mapą do lasu” (Działaj Lokalnie VIII) prowadzonych w 2015 roku. Będzie 
to szkolenie dla dzieci i młodzieŜy realizowane raz w tygodniu jako 2-godzinny trening sportowy lub 
mini zawody.  

Stowarzyszenie ONI – Osieckie Noce Integracyjne 

„II Osiecka Gra Fotograficzna” to kontynuacja cyklu spotkań fotograficznych 
zapoczątkowanych w 2015 r. Odbiorcy zadania będą brali udział w plenerze 
fotograficznym, poznają ciekawe miejsca Gminy Osiek, ich historię i atuty. 
Przemieszczać się będą po okolicy pieszo, kajakiem, łódką. Będą wykonywać 
zadania fotograficzne oraz inne przydzielone do danego miejsca. Nad 
wszystkim czuwać będzie wykwalifikowany przewodnik. Zdjęcia z plenerów 
posłuŜą do aktualizacji broszury informującej o walorach przyrodniczo – 
krajobrazowych Gminy osiek i Kociewia oraz zasobach i potencjale 
kulturalnym.  

„ONI – aktywni, bezpieczni, zdrowi” – celem projektu jest zorganizowanie spotkań sportowych z zakresu 
fitness oraz zmiana nastawienia Uczestników względem ogólnie pojętej aktywności fizycznej. Zajęcia 
z Fitballu będą miały nauczyć uczestników zadania jak prawidłowo wzmocnić organizm, przekonać 
do aktywności fizycznej oraz zmotywować do dalszego samodzielnego dbania o ciało. Celem programu 
jest równieŜ zmiana świadomości społecznej dotycząca moŜliwości podejmowania aktywności fizycznej 
w kaŜdym wieku, poniewaŜ nie wiek metrykalny świadczy o moŜliwościach człowieka, a chęć działania 
i uczestniczenia w formach rekreacji ruchowej oraz samodyscyplina. Zajęcia odbywać się będą pod 
okiem wykwalifikowanego instruktora rekreacji ruchowej, co równieŜ przyczyni się do przełamania 
stereotypów oraz pozwoli na wdroŜenie w Ŝycie pozytywnych i zdrowych nawyków. 
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Sporo będzie się działo w naszej gminie. Zaplanowane działania są z róŜnych dziedzin, więc kaŜdy 
chętny znajdzie coś dla siebie. W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa w planowanych 
wydarzeniach. 

Inspektor  
Małgorzata Cherek 

 

   

NNNOOOWWWEEE   WWWŁŁŁAAADDDZZZEEE   WWW   JJJEEEDDDNNNOOOSSSTTTKKKAAACCCHHH   OOOSSSPPP   

NNNAAA   TTTEEERRREEENNNIIIEEE   GGGMMMIIINNNYYY   OOOSSSIIIEEEKKK   

   

OSP BUKOWINY 

Prezes –Janusz Szeible 
Naczelnik –Maciej Regosz 
Sekretarz –Sławomir Kozak 
Skarbnik –Rafał Gniewkowski 
Gospodarz –Mirosław Kaszubowski 

OSP KASPARUS 

Prezes –Jan Cejrowski 
Naczelnik –Alexander Serocki 
Sekretarz –Ryszard Galicki 
Skarbnik –Robert Serocki 
Gospodarz –Dariusz Śliwi ński 

OSP OSIEK 

Prezes –Wojciech Śliwi ński 
Wiceprezes –Robert Murawski 
Naczelnik – Krzysztof Flisikowski  
Z-ca Naczelnika –Damian Felski 

 
Sekretarz –Andrzej Krzywiński 
Skarbnik –Robert Cherek 
Gospodarz –Krzysztof Katulski 
Członek –Robert Gniewkowski 
Członek –Marek Katulski 

OSP RADOGOSZCZ 

Prezes –Janusz Strehlau 
Naczelnik –Mirosław Leśniak 
Sekretarz –Agnieszka Myk 
Skarbnik –Anna Leśniak 
Gospodarz –Jan Sagermann 

OSP SKÓRZENNO 

Prezes –Jan Rulaf 
Naczelnik –Józef Śliwi ński 
Z-ca naczelnika –Wojciech Dubiela 
Sekretarz –Robert Warenycia 
Skarbnik –Lech Łepacki 
Gospodarz –Leszek Landowski 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w 

Prezes – Wojciech Śliwi ński 
Wiceprezes – Mirosław Leśniak 
Wiceprezes – Maciej Regosz  
Komendant gminny – Mieczysław Torłop 
Sekretarz – Andrzej Krzywiński  
Skarbnik – Jan Cejrowski  
Członek prezydium – Jerzy Kłos 

Osieku 

Członek – Robert Cherek  
Członek – Krzysztof Flisikowski 
Członek – Alexander Serocki  
Członek – Jan Rulaf  
Członek – Józef Śliwi ński 
Członek – Janusz Szeible  
Członek – Janusz Strehlau 
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WWWIIIAAADDDOOOMMMOOOŚŚŚCCCIII   ZZZEEE   SSSZZZKKKOOOŁŁŁYYY   

KONKURS RECYTATORSKI  
W dniu 15 marca 2016 r. uczniowie klas I – III szkoły podstawowej wzięli udział w szkolnym konkursie 
recytatorskim. Uczestnicy konkursu prezentowali utwory znanych polskich poetów. 

Spośród wszystkich uczestników konkursu zostało wyróŜnionych 6 uczniów, którzy zajęli następujące 
miejsca: 

1. miejsce Kornelia Piór kl. III, Marysia Motykowska kl. I b; 

2. miejsce Nikola Klajnert kl. II b, Natalia Ziemer kl. II a; 

3. miejsce Marta Jeszka kl. II a, Kinga Rogowska kl. I a. 

 
 
Kornelia Piór i Marysia 
Motykowska reprezentowały 
naszą szkołę w konkursie 
pozaszkolnym w Skórczu. 

Z klas I-III SP nikt się nie 
zakwalifikował do etapu 
powiatowego w Starogardzie 
Gdańskim.  
 
Natomiast uczeń z klasy VI - 
Mikołaj Piór - w Skórczu zajął 
II miejsce i reprezentował szkołę 
w Starogardzie Gdańskim na 
etapie rejonowym. 
 
 
 

Z ostatniej chwili! 

14 kwietnia w konkursie międzyszkolnym - matematycznym dla klas II i III szkoły podstawowej 
pn. „Lubichowskie zmagania z matematyką” nasz uczeń Jan Motykowski z klasy IIa zdobył I miejsce! 

GRATULACJE ! 

KULIG KLASY VI  
Dzięki uprzejmości państwa Partyka 
z Osiedla Polnego klasa szósta mogła 
uczestniczyć w kuligu, który odbył się dnia 
22 stycznia br. Mimo mroźnej pogody 
humory nam dopisywały, a ognisko w 
leśniczówce Kałębnica rozgrzało tych, 
którym siarczysty mróz zamroził nosy 
i uszy. Śmiechu i wesołych przygód było 
wiele. Wszyscy wrócili do szkoły weseli 
i zrelaksowani, choć trochę zmęczeni. Dzień 
ten na pewno będziemy wspominać przez 
długi czas, a zdjęcia, których mamy bardzo 
wiele są wspaniałą pamiątką tego 
niezapomnianego wyjazdu. Mamy nadzieję, 
Ŝe w przyszłym roku uda się nam powtórzyć 
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tą przygodę. JuŜ się nie moŜemy doczekać.  

Wszyscy uczestnicy kuligu składają serdeczne podziękowanie państwu Partyka za tak ogromne 
zaangaŜowanie.  

DZIĘKUJEMY! Klasa VI 

 

ŚŚŚwwwiiięęętttooo   BBBaaabbbccciii   iii   DDDzzziiiaaadddkkkaaa  

to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków.  

To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.  

W pięknie udekorowanej sali, dnia 25 stycznia 2016 r. 
odbyła się ta wspaniała impreza. 

Na wstępie uroczystości przywitała wszystkich gości 
ciepłymi słowami pani Dyrektor Jolanta Główczewska, 
po czym głos zabrał Wójt Gminy Osiek pan Janusz 
Kaczyński. Po złoŜeniu Ŝyczeń oficjalnych, Ŝyczenia 
wszystkim babciom i dziadkom zaczęły składać dzieci, 
wręczając dodatkowo zrobione przez siebie upominki.  

Dla zaproszonych gości, babć i dziadków został 
przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek.  

Po części oficjalnej zaproszony zespół muzyczny rozpoczął 
zabawę ze śpiewem, tańcami i konkursami, w których 
uczestniczyły nie tylko dzieci poprzebierane w róŜne postaci 
z bajek, ale równieŜ babcie i dziadkowie. Wspólna zabawa 
przyniosła wszystkim duŜo radości. 

Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu 
uroczystości, Gminie Osiek za opłacenie zespołu oraz 
wszystkim osobom, które pomagały nam tę uroczystość 
zorganizować. 

Wychowawczynie klas I - III 

 

WWWIIIAAADDDOOOMMMOOOŚŚŚCCCIII   ZZZ   PPPRRRZZZEEEDDDSSSZZZKKKOOOLLLAAA   

Czytanie ksiąŜek jest super ... 
Na pewno kaŜdy rodzic chce 
przekazać swojemu dziecku to, co 
najlepsze. Chce, aby dobrze się 
rozwijało, nie miało problemów w 
przedszkolu czy szkole, a na swojej 
drodze spotykało samych Ŝyczliwych 
ludzi. By tak się stało, wcale nie trzeba 
stosować nowoczesnych metod 
promowanych w wielu podręcznikach 
dla rodziców. Jedną z pierwszych 
inwestycji w rozwój dziecka jest 
niewątpliwie czytanie mu ksiąŜek. 
Zachęcenie dziecka do czytania. To 
właśnie w ksiąŜkach kaŜdy maluch 
znajdzie wskazówkę, w jaki sposób zbudować własny system wartości.  
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Tym razem wskazówki te przekazała nam pani Małgorzata Cherek, przedstawiciel Urzędu Gminy 
w Osieku, pani dyrektor Jolanta Główczewska oraz tata naszej Oli, pan Paweł.  

Ksiązki czytali równieŜ: Marzenna Polakowska oraz Piotr Kawczyński. Dziękujemy wszystkim za 
ukazanie dzieciom kulisów nie jednej bajki.  

Dzieci były zachwycone historiami, które wywołały „burzę pytań”. 

Dziękujemy Urzędowi Gminy Osiek oraz pani dyrektor Jolancie Główczewskiej za piękne ksiąŜki, które 
wzbogaciły naszą małą biblioteczkę. 

Przyjaźń to magia... 
12 lutego grupa Wiewiórek 
obchodziła Dzień Przyjaźni. Dzieci 
dzieliły się swoimi definicjami 
odnośnie przyjaźni, poznały 
znaczenie przyjaźni w Ŝyciu kaŜdego 
człowieka. Później wykonały 
wspaniałe kartki dla przyjaciela. Na 
zakończenie tego wspaniałego dnia 
były wspólne tańce i hulańce ☺ 
a myślą przewodnią tego dnia była 
piosenka "Zostań dziś moją 
przyjaciółką..." 

 

DDDzzziiieeeńńń   KKKooobbbiiieeettt   
8 marca spotkałyśmy się My - mieszkanki sołectwa Bukowiny, aby 
świętować ten szczególny dzień. W miłym towarzystwie przy kawie 
i lampce wina powspominałyśmy sobie. Niespodziankę sprawili nam 
ponowie z OSP Bukowiny, którzy wręczyli paniom kwiaty.  

Dziękuję paniom i panom za miło spędzony czas.  

Sołtys Beata Szeible 

 

SSSZZZAAAGGGOOO   XXXIII   
Wiosenna edycja Zawodów na Orientację SZAGO odbyła się 9 kwietnia 2016, w Osieku k/Skórcza. 

Pierwszy raz na Szago przeprowadzono bieg na orientację (średni dystans) jako 2 runda Pucharu Pomorza 
i Pucharu Pomorza i Kujaw, oprócz biegów tradycyjnie były do wyboru trasy marszowe, w tym bardzo 
trudna 20 km, turystyczna 15 km dla początkujących 10 km oraz 2 trasy rowerowe 50 i 100 km.  

Informacje znajdziecie na naszym profilu: www.facebook.com/impreza.szago. 

Wyniki dostępne są na naszej stronie www.wloczykij.gd-net.pl. 

(…) Piąty raz nie zawiodłem się przyjeŜdŜając na Szago. Wydawałoby się, Ŝe nudne musi 
być kręcenie się wciąŜ po tym samy terenie - nic podobnego. Chętnie wrócę tu na jesień i 
później. (…) rowerowyturysta.blogspot.com 

Z inowskim pozdrowieniem 

Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij 
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Odbyły się pierwsze zajęcia z samoobrony w ramach projektu „ONI Aktywni, bezpieczni, zdrowi”. 
Zajęcia prowadził Krzysztof Kamysz, a realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Osieckie Noce 
Integracyjne. Podczas drugiego spotkania odbyły się zajęcia z dietetykiem Moniką Michna oraz 
Fitballem, który prowadziła Alicja Kuziemska-Machowska.  

Projekt dofinansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim oraz Gminę Osiek. 
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OOOtttwwwaaarrrccciiieee   ssseeezzzooonnnuuu   

żżżeeeggglllaaarrrssskkkiiieeegggooo   

nnnaaa   MMMooorrrzzzuuu   KKKoooccciiieeewwwssskkkiiimmm   
Serdecznie zapraszam wszystkich 
pasjonatów Ŝagli oraz tych, którzy 
chcieliby poznać bliŜej ten sport na 
„Otwarcie sezonu Ŝeglarskiego na Morzu 
Kociewskim”. Tylko tego jednego dnia 
moŜna przeŜyć niezapomnianą przygodę 
wraz ze swoimi przyjaciółmi. Podczas 
tego spotkania moŜna bliŜej poznać ten 
sport wodny, czyli Ŝeglarstwo. Kto wie - 

moŜe to właśnie będzie Twoje nowe hobby?  

Oprócz Ŝeglowania, zapewnionych będzie jeszcze więcej róŜnych niespodzianek. W tym dniu 
zaplanowano takŜe wiele ciekawych konkursów oraz inne atrakcje, np. warsztaty z technik kamuflaŜu. 
KaŜdy na pewno znajdzie coś dla siebie! Więcej informacji na temat rozrywek pojawiać się będzie 
stopniowo. Zapewniam, Ŝe nie będzie czasu na nudę! W zeszłym roku było nas 70 i mam nadzieję, ze w 
tym będzie Nas zdecydowanie więcej!  

Odbędzie się ono 7.05.2016r W Agroturystycznej Stanicy śeglarstwa L.A.J Firyn, 83-221 Osiek, 
ul. Wyzwolenia 8. (przy plaŜy gminnej w Osieku, ul. Rybacka).  

Koszt takiej imprezy na osobę wynosi 25 zł (w tym wliczony dojazd, obiad i atrakcje). Lista zgłoszeń 
otwarta jest do 24.04.2016 do godziny 23:59:59 na e-mail: aneta.witakowska@zhp.net.pl  

KaŜda osoba małoletnia musi posiadać zgodę pełnoprawnego opiekuna na pływania. MoŜna ją pobrać ze 
strony: http://zhp.starogard.pl/dokumenty/zgody/ JeŜeli wybieracie się w grupie mile widziany jest jeden 
pełnoletni opiekun.  

Zgoda wraz z wpłatą, muszą być dostarczone do dnia: 28.04.2016 do biura Hufca ZHP 
Starogard Gdański, ul Hallera 19B, 83-200 Starogard Gdański, jest ono otwarte we wtorki 
i czwartki w godzinach 17:30 - 19:00.  

Wszelkie pytania, czy wątpliwości proszę kierować na e-maila: aneta.witakowska@zhp.net.pl lub 
telefonicznie po godzinie 18:00 pod numerem 665-935-983 

Do zobaczenia na wodzie! Ahoj! 
Projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim 
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Uczniowski Klub Sportowy „Kał ębie”  

w Osieku  

Sekcja WINDSURFINGOWA 

Uczniowski Klub Sportowy „Kałębie” 

sekcja windsurfingowa  

ogłasza nabór do szkółki windsurfingowej  

dzieci w wieku od 7 do 12 lat.  

KaŜdemu dziecku zapewniamy na początek deskę z pędnikiem (maszt, bom, Ŝagiel) w klasie UKS.  

Chętne dzieci wraz z rodzicami prosimy zgłaszać się do: 

Andrzej UZDOWSKI tel. kom: 606 446 165 

NajbliŜsze treningi na windsurfingach juŜ w kwietniu.  

 

PUCHAR MORZA KOCIEWSKIEGO 2016 
WINDSURFINGI I JACHTY śAGLOWE 

Regaty Wiosenne Osiek 2016 16/17 kwietnia Osiek CRiR „Dobry Brat” UKS, BIC, RCB 

Regaty Majowe 7/8 maja Osiek CRiR „Dobry Brat” UKS, BIC, RCB 

Regaty Dnia Dziecka 5/6 czerwca Osiek CRiR „Dobry Brat” UKS, BIC,RCB 

Regaty O szablę Ułańską 
Regaty Powitania Lata 

26/27 czerwca 
PlaŜa Gminna w Osieku 

ul. Rybacka 

UKS, 
BIC,RCB,RSX 
jachty Ŝaglowe 

Regaty Na Jagody 23/24 lipca 
PlaŜa Gminna w Osieku 

ul. Rybacka 

UKS, 
BIC,RCB,RSX 
jachty Ŝaglowe 

Mistrzostwa Polski Amatorów 6/7 sierpnia Osiek CRiR „Dobry Brat” UKS, RCB, BIC 

Regaty Gąsiorowskiego, Regaty 
PoŜegnania Lata 

17-18 września 
PlaŜa Gminna w Osieku 

ul. Rybacka 
RCB, 

jachty Ŝaglowe 

Mistrzostwa Polski RCB 15/16 października Osiek CRiR „Dobry Brat” RCB 

 

W tym roku Regaty Jachtów Morza Kociewskiego połączono razem z Regatami Windsurfingowymi w 
PUCHAR MORZA KOCIEWSKIEGO. 

Wszystkie regaty Ŝeglarskie rozgrywane na jeziorze Kałębie są kwalifikowane do Pucharu Morza 
Kociewskiego. 

ZARZĄD UKS KAŁĘBIE 

 

LLLuuudddzzziiieee   TTTwwwaaarrrdddeeejjj   WWWooodddyyy   www   OOOsssiiieeekkkuuu   SSStttyyyccczzzeeeńńń   222000111666   

Miłośnicy sportów lodowych z utęsknieniem czekali na zamarznięcie Kałębia. BoŜe Narodzenie minęło 
a lodu na jeziorze ani trochę. Sylwester przyniósł mrozy -15 C – 20 C. Jezioro Kałębie stanęło lodem.  
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Kolejne mroźne dni powodują , Ŝe jezioro twardnieje na mocno. Dwie ekipy mierzą grubość lodu. 
Od strony Osieka Andrzej Firyn rąbir przeręble i mierzy lód. Od strony Wycinek Andrzej Uzdowski 
i Leszek Kulesza robią próbne odwierty. Pierwsze pomiary 8-12 cm grubości lodu.  

Zaś 3 stycznia przyjeŜdŜają: koordynator ds. sportu Pomorskiego Związku śeglarskiego Filip Lipski oraz 
trener kadry narodowej młodzików Maciek Dziemiańczuk. W ośrodku Dobry Brat zbiera się grupa 

bojerowców i iceboardowców. 
Wszyscy patrzą na twardą taflę 
czarnego lodu. Lodu bez 
śniegu. Bardzo słaby wiatr. 
Gości i zawodników ciągnie 
na lód. Klarują sprzęt do 
ślizgów. Czekają, aŜ ktoś 
wyda decyzję „na lód”.  

Nieśmiało na czarną taflę 
wkraczają: Filip Lipski 
i Andrzej Uzdowski. W tym 
samym czasie od strony 
osieckiej plaŜy na lód wchodzą 
mieszkańcy Osieka. Kilka 
osób na łyŜwach i Andrzej 
Firyn na bojerze. Pierwsze 
nieśmiałe ślizgi – bo 
bezpieczeństwo przede 

wszystkim. Zatoka osiecka ma lód grubości 10 – 12 cm. Z drugiej strony jeziora Filip Lipski przywiązuje 
się linką do bojera i pieszo powoli posuwa się ku środkowi jeziora. Filip wiertarką wierci otwory 
pomiarowe. Równolegle jakieś 50 m od Filipa idzie ciągnąc deskę windsurfingową Andrzej Uzdowski. 
Obaj ciągle mierzą grubość lodu. Na środku niepewność. Grubość lodu gwałtownie maleje do 7-9 cm.  

Zapada decyzja - na ślizgi lodowe jeszcze czas. Do ślizgów grupowych, treningów na bojerach czy teŜ 
iceboardach lód jest za cienki. Zbyt duŜe ryzyko zarwania się tafli. Trzeba poczekać przynajmniej dwa 
dni. Meteo zapowiada nocami mrozy do -12C. Codziennie przyrasta po 4 cm lodu. Wiadomości o sytuacji 
lodowej na bieŜąco ogłaszane są na Facebooku, Instagramie, Twiterze. Zapada decyzja o zorganizowaniu 
Gonitwy Trzech Króli. 6 stycznia lód jest wystarczająco gruby. Rozpoczynają się treningi, wyścigi. 
Po jeziorze Kałębie latają bojery, iceboardy, łyŜwiarze z latawcami od kitesurfingu. Co odwaŜniejsi 
zawodnicy pędzą po całym jeziorze.  

Pod Wycinkami, w Przystani Wodnej Rafała Szczęsnego, w bazie UKS „Kałębie” jest tłoczno. 
Przyjechało 36 osób. Zawodnicy starsi, młodzicy, juniorzy, ich rodzice, sympatycy klubu, mieszkańcy 
okolic. Maciek Dziemiańczuk wskakuje na deskę lodową (iceboarda) i za chwilę pędzi z prędkością 
96 km/h. Prędkość uzyskana dzięki umiejętnościom oraz super sprzętowi. Za nim gna Leszek Kulesza 
z Warlubia. Jego prędkość max to 91 km/h. Filip Lipski na bojerze osiąga 114 km/h. Pan Czesiek 
z Kwidzyna mówi „teraz wiem, co to prędkość na lodzie”. Odpowiadamy, Ŝe moŜna jeszcze szybciej, Ŝe 
wiatr jest umiarkowany. Gdyby był silny to moŜna zrobić 120km/h. Na mistrzostwach świata w Kandzie 
osiągano prędkości bliskie 200 km/h. A prędkość zmierzyć moŜna dzięki GPS i specjalnym programom 
komputerowym. 

Co chwila następują zmiany na sprzęcie. Większość osób wsiada na bojery po raz pierwszy. Są zdziwieni, 
Ŝe bojery tak pędzą. Po kilkunastu minutach marzną. Odstawiają bojery na lodowy parking a na ich 
miejsce od razy wsiadają kolejne osoby. KaŜdy próbuje swoich sił na lodzie. Jednym idzie lepiej innym 
gorzej. Chętnych do spróbowania sił w ślizgach lodowych jest wielu. Od strony Osieka przylatują 
(tak mówi się o jeździe na lodowych ślizgach) uczniowie Andrzeja Firyn. Od dwóch dni szkolą się 
intensywnie. Po raz pierwszy przelecieli całe jezioro. Są zauroczeni. Nawet 10 letni Paweł Szkolnicki 
po 3 godzinach prób, nareszcie „łapie o co chodzi” i odpala iceboarda z 3,5 m Ŝaglem. „Najpierw powoli, 
jak Ŝółw ocięŜale, ruszyła maszyna....”. Z kaŜdą minutą gna coraz szybciej. Zwroty wykonuje bez 
zatrzymywania. Ten młody podopieczny Andrzeja Uzdowskiego jest jednym z utalentowanych 
zawodników osieckiego klubu.  
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Przez cały styczeń treningów, w Osieku i Wycinkach moŜna było zobaczyć Jakuba Szczęsnego, Janka 
Szkolnickiego, Filipa i Jacka Szumiłowskich, Kubę Kulesza. Inni członkowie klubu Piotr Wohlbrecht, 
Leszek Wiliński, Zuzanna Szumiłowska to juŜ oblatani zawodnicy. W ich wykonaniu nawet najlŜejszy 
podmuch wiatru pcha iceboarda do przodu. 

Trener młodzików polskiej kadry narodowej Maciej Dziemiańczuk przyjechał z grupą zawodników SKś 
Hestia Sopot. W naszych lodowych gonitwach uczestniczyli równieŜ zawodnicy z Mikołajek, śnina, 
Bydgoszczy. Gościliśmy byłego bojerowca kadry narodowej Komandora Yacht Klubu Stal z Gdyni Pana 
Kajetana Kiljanowskiego wraz z synem Dariuszem.  

Ze znamienitymi gośćmi spotykamy się kilkanaście dni później na Pomorskiej Gali śeglarstwa. Wszyscy 
opowiadają - jak fajnie jest w Osieku na jeziorze Kałębie. Serdecznie wspominają podawane na bazie 
UKS Kałębie obiady Pani Marzeny Szczęsnej, sympatyczną atmosferę i co najwaŜniejsze, super warunki 
lodowe. Ludzie Twardej Wody są naprawdę twardzi. Nie straszne im wywrotki, upadki i stłuczenia. 
Ćwiczą pomimo trudności. Niektórzy jak np. rodzina Kuleszów z Warlubia: Wiola, Leszek ich dzieci Ola 
i Kuba to twardzi Ŝeglarze. Zimą „latają” po twardej wodzie a od wiosny do jesieni śmigają na deskach 
i Ŝaglówkach. Na Morzu Kociewskim sporty lodowe i wodne rozwijają się dzięki takim zapaleńcom.  

Jezioro puściło na początku lutego. Lód zniknął. Zaplanowane regaty lodowe z powodu braku lodu nie 
odbyły się. Za to zapraszamy juŜ w kwietniu na pierwsze windsurfingowe regaty wiosenne, które odbędą 
się 16/17 kwietnia w CRiR Dobry Brat. 

Dwaj Andrzeje Znad Morza Kociewskiego 
Uzdowski i Firyn 

 

IIIMMMPPPRRREEEZZZYYY   222000111666   

WWW   AAAGGGRRROOOTTTUUURRRYYYSSSTTTYYYCCCZZZNNNEEEJJJ   SSSTTTAAANNNIIICCCYYY   ŻŻŻEEEGGGLLLAAARRRSSSKKKIIIEEEJJJ   FFFIIIRRRYYYNNN      

Rozpoczęcie 
Sezonu 

śeglarskiego   
07.05   

Kociewskie 
Rozpoczęcie 

Sezonu 
śeglarskiego   

ZHP Starogard Gdański,  
UKS Kałębie,  
Stowarzyszenie ONI,  
Gmina Osiek   

Imprezy 
Integracyjne   

30.04.-3.05   
Majówka Na 
śaglach   
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01.06   

Dzień Dziecka 
„Kociewskie 
Morze Dla 

Dzieci”   

śeglarski Dzień Dziecka Nad Jeziorem Kałębie  
Dzieci z osieckiej podstawówki oraz gimnazjum bawią 
się na Ŝaglówkach, kajakach, łodziach – rejsy 
Ŝaglówkami, jachcikami, łodziami wiosłowymi i 
kajakami za free.  
Rada sołecka przygotowuje dodatkowe atrakcje na lądzie: 
grochówka, kiełbaski z grilla…   

24.10   
„Jachty Na 

Brzeg”   
Zakończenie Letniego Sezonu śeglarskiego, impreza dla 
Towarzystwa śeglarzy Morza Kociewskiego.   

26/27.11   
Andrzejki 
śeglarskie   

Tradycyjne Andrzejki w Ŝeglarskiej oprawie   

31/01.12   
„Rumowy 
Sylwester”   

Impreza Marynistyczno-śeglarska    

20.04 
18.05 
15.06 
20.07 
27.08 
20.09 
04.10   

"Na śaglach Bez 
Barier"   

Stowarzyszenie ONI,  
Środowiskowy Dom Samopomocy 
ZHP Starogard gdański 
Agroturystyczna Stanica śeglarska  
Zapraszamy Niepełnosprawnych   

26.06   
Wyścigi 

„Powitania Lata”   
Regaty dla Ŝaglówek i jachtów z j. Kałębie  
+ windsurfing   

23.07   
Wyścigi 

„Na Jagody”   
Regaty dla Ŝaglówek i jachtów z j. Kałębie  
+ windsurfing   

Puchar Morza 
Kociewskiego   

17/18.09   
Wyścigi 

„PoŜegnania 
Lata”   

Regaty dla Ŝaglówek i jachtów z j. Kałębie  
+ windsurfing   

Planowane 
Egzaminy   

15-16.07 
1-2.10   

Egzamin   Na Patent śeglarza Jachtowego   

Rejsy   
22.08 - 
29.08   

Kociewski Rejs 
Na Zachód 

Bałtyku   

Rej do Kopenhagi w dwa jachty. 
W razie niepogody Rugia i Fehmarn.  
Jendrek prowadzi Cobrę 41.  
Orfeusz prowadzi Bavarię 36.   

Szkolenie 
Stacjonarne   

04.07 - 
14.07   

Zgrupowanie 
Szkoleniowe   

Specjalność uczymy Ŝeglarstwa przygotowując do 
złoŜenia egzaminu na patent Ŝeglarza jachtowego 

Doszkalanie 
śeglarzy   

cały sezon 
Ŝeglarski   

Szkolenia 
Indywidualne   

Specjalność doszkalamy Ŝeglarzy w manewrowaniu 
jachtem pod Ŝaglami, np. Ŝeglowanie na biegu wstecz.   
 

 

DDDZZZIIIEEEŃŃŃ   KKKOOOBBBIIIEEETTT   UUU   EEEMMMEEERRRYYYTTTÓÓÓWWW   
8 marca odbyło się uroczyste spotkanie Pań i Panów z Koła Emerytów. 

Spotkanie przygotowali panowie. Przygotowano paniom poczęstunek i kaŜda z nich otrzymała 
symboliczny kwiatek.  

Spotkanie odbyło się w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Wszyscy bardzo chętnie śpiewali znane 
piosenki, były teŜ dowcipy dotyczące kobiet i rozmowy.  

RRREEEJJJSSS   DDDOOO   SSSZZZTTTOOOKKKHHHOOOLLLMMMUUU   
W dniach 12 do 15 marca grupa emerytów Koła w Osieku przebywała w królewskim mieście Sztokholm 
- stolicy Szwecji.  

Do Szwecji płynęliśmy pięknym polskim promem, gdzie mieszkaliśmy przez cztery dni. Warunki pobytu 
wspaniałe. Wygodne kajuty, dobrze wyposaŜone sklepy, wspaniałe restauracje i wspaniale 
zorganizowany czas wolny. Ze swej roli wywiązała się przewspaniale. 
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Z portu na Westerplatte wypłynęliśmy o godzinie 17.00 PodróŜ trwała do godziny 11.00 dnia następnego. 
Po kolacji na promie rozpoczął się program przepełniony rozrywką. Późną nocą udaliśmy się do swoich 
kajut na spoczynek. Następnego dnia po śniadaniu podziwialiśmy jeszcze morze i rozrzucone wokół 
piękne wysepki.  

Po zacumowaniu do nabrzeŜa zeszliśmy na ląd i autokarem udaliśmy się na zwiedzanie Sztokholmu. 

W programie dwudniowego zwiedzania było: stare miasto, rezydencja królestwa, ratusz miejski muzeum 
okrętu Waza, ogrody królewskie na obrzeŜach Sztokholmu i wiele innych ciekawych miejsc. Był teŜ czas 
na kawiarnie. 

A wieczory na statku były wypełnione rozrywką po brzegi. 

Zarząd Koła ERiI w Osieku 

 

OOOCCCZZZAAAMMMIII   JJJEEEDDDEEENNNSSSTTTOOOLLLAAATTTKKKAAA:::   ŻŻŻOOOŁŁŁNNNIIIEEERRRZZZEEE   WWWYYYKKKLLLĘĘĘCCCIII      

333   MMMAAAJJJAAA   111999444666   RRROOOKKKUUU   WWW   OOOSSSIIIEEEKKKUUU   

W 2011 roku zostało uchwalone przez Sejm RP święto – 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci śołnierzy 
Wyklętych. Dotychczas informacje o polskiej partyzantce antykomunistycznej pchnięto w zapomnienie. 
Młode pokolenie nie miało szansy uczyć się w szkole o walkach z komunistycznymi organami terroru. 
Niewielu uczniów szkól gimnazjalnych i średnich miało okazję w szkole usłyszeć o Ŝołnierzach 
wyklętych. Szczególnie za PRL-u, tylko ciekawi prawdziwej historii docierali do ukrywanych informacji.  

Od 1944 roku z podziemia walczącego z niemieckim okupantem wyrastały organizacje walczące 
o niezaleŜność Polski od Związku Radzieckiego.  
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Oprócz WiN (Wolność i Niezawisłość), powstały organizacje wywodzące się z AK (m.in. Konspiracyjne 
Wojsko Polskie, Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta”, Ruch Oporu Armii Krajowej, 
Mobilizacyjny Ośrodek Wileński Okręgu Armii Krajowej) i obozu narodowego (Narodowe Siły Zbrojne, 
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe). Organizacje te od 1945 roku działały równieŜ na Pomorzu. 

Do walki z Sowietami i reŜimem komunistycznym ludzi na Pomorzu popychało postępowanie Ŝołnierzy 
Armii Czerwonej, NKWD i przedstawicieli rządu warszawskiego, w tym przede wszystkim 
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i działaczy PPR. Czerwonoarmiści zachowywali 
się jak zdobywcy na podbitym terenie. Zarówno w okresie walk frontowych, a takŜe później, dopuszczali 
się przestępstw na ludności cywilnej, nie tylko mniejszości niemieckiej, lecz takŜe na miejscowych 
Polakach. Gwałty, rabunki, a nawet zabójstwa były na porządku dziennym. Część przedstawicieli nowego 
reŜimu, nie znających realiów okupacji niemieckiej na terenach wcielonych do III Rzeszy, traktowała 
Polaków wpisanych na Niemiecką Listę Narodowościową (Volksliste) jak znienawidzonych renegatów, 
którzy na innych terenach jako osoby niemieckiego pochodzenia pomagały okupantom. W pierwszych 
raportach powiatowych komendantów UBP Kaszubów i Kociewiaków niejednokrotnie nazywano 
Niemcami, w innym znów miejscu – tubylcami. Z definicji traktowano ich jako grupy nie zasługujące 
na zaufanie. Funkcjonariusze dopuszczali się naduŜyć, nieraz zbrodni, przez co budzili nienawiść, 
a w kaŜdym razie nie zjednywali sobie sympatii ludności.  

W 1946 roku Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej opracował i przekazał 
za granicę Memoriał do ONZ o sytuacji Polski i niebezpieczeństwie ekspansji komunizmu. Organizacje 
niepodległościowe oprócz walki zbrojnej, prowadziły propagandę, wydawały czasopisma, utrzymywały 
łączność z rządem RP na uchodźstwie. Liczebność organizacji podziemnych walczących z komunizmem 
ocenia się szacunkowo, róŜnie wg źródeł, od 180 tys do 350 tys. W tym około 20% z bronią w ręku. 
Pacyfikacje Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, KBW, Wojska Polskiego, a takŜe NKWD 
doprowadziły do aresztowania członków i przywódców organizacji podziemnych. Skazywano ich 
w sfingowanych procesach politycznych na karę śmierci lub wieloletniego więzienia. Ostatnich 
aktywnych Ŝołnierzy zamordowano w 1963 roku.  

Na naszych terenach, równieŜ działały partyzanckie oddziały Ŝołnierzy wyklętych. 

W 1946 roku miałem 11 lat. Byłem ministrantem. W kaŜdą niedzielę, w kaŜde święto słuŜyłem do mszy. 
Jedno święto wryło mi się w pamięci szczególnie mocniej niŜ inne. MoŜe dlatego , Ŝe na ponad 40 lat 
święto to, zostało usunięte z kalendarza polskich świąt. Święto 3 Maja. 

W dniu tym, w kościele pw Świętego Rocha odprawiano uroczystą mszę świętą za ojczyznę. Uczniowie 
szkól z Trzebiechowa, Karszanka, Wycinek, JeŜewnicy, Bukowin w zwartych szeregach z placu przed 

osiecką szkołą, śpiewając patriotyczne i religijne 
pieśni, maszerowali do kościoła.  

 

Na zdjęciach obok:  

Inka, 17 letnia sanitariuszka z Ŝołnierzami 
oddziałów Majora Szyndzielorza „Łupaszko” – 
niezłomnymi.  

Została zlikwidowana przez komunistycznych 
siepaczy. W ostatnim grypsie z więzienia napisała:  

„Jest mi smutno, Ŝe muszę umierać. Powiedzcie 
mojej babci, Ŝe zachowałam się jak trzeba”  

 

 

W homilii ksiądz poruszał temat wybuchu II wojny, ataku na Polskę 1 września i 17 września. 
Wspomniał mieszkańców parafii poległych na wszystkich frontach. Poległych w wojsku polskim 
i poległych mieszkańców Pomorza siłą wcielonych do wehrmachtu. Wspomniał mieszkańców 
wywiezionych do obozów pracy na wschodzie - gułagów i niemieckich obozów koncentracyjnych.  
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Pod koniec mszy zrobiło się zamieszanie. Szmer rozmów rósł w siłę. Ludzie oglądali się na wyjście. 
Ksiądz szeptem nakazał mi wyjście z kościoła i sprawdzenie co jest przyczyną takiego poruszenia 
wiernych. Wyszedłem przed kościół i zobaczyłem elegancko umundurowanych, z biało czerwonymi 
opaskami Ŝołnierzy. Czyści, ogoleni, w eleganckich mundurach. Stanowiący wyraźny kontrast dla 
Ŝołnierzy sowieckiej armii i aparatu bezpieczeństwa. śołnierze stali obok cięŜarówki. Przy nich 
sanitariuszka. Po latach patrząc na zdjęcia Inki, mam wraŜenie , Ŝe to była ona.  

Tego dnia do Osieka przyjechało kino objazdowe. Pod salą stał kino-samochód z którego Ŝołnierze 
w biało-czerwonych opaskach zarekwirowali beczkę benzyny. Filmu nie puszczono.  

Później z okien domu zauwaŜyłem miejscowi milicjantów rozebranych do kalesonów. Bez butów, 
bez wierzchniego odzienia prowadzili rowery idąc w kierunku aresztu i posterunku MO. Mieścił się on 
na posesji obecnej ul. Wyzwolenia 7. Przy posterunku krzątali się Ŝołnierze wynoszący karabiny, 
dokumenty. śołnierz z oficerskimi dystynkcjami wręczył milicjantom dokument potwierdzający 
konfiskatę wyposaŜenia posterunku. 

Później wracający do Kraszanka, Wycinek, Trzebiechowa i Radogoszczy koledzy opowiadali, Ŝe 
na wszystkich drogach do Osieka stały posterunki Ŝołnierzy z opaskami, uzbrojeni w karabiny 
maszynowe. Następnego dnia wozem konnym jechałem z mamą i siostrami w stronę Osia. Koło Lipicy 
(osada za Trzebiechowem) skontrolowali nas Ŝołnierze, których widziałem w Osieku dzień wcześniej. 

Po latach uświadomiłem sobie, Ŝe nasi leśni Ŝołnierze byli wspierani przez miejscową ludność. JeŜdŜąc 
do młyna w Łobodzie, dzieliliśmy się z nimi mąką. Na rozstaju dróg przed Błędnem, mój opiekun mówił, 
„nie patrz, zamknij oczy”. Słyszałem, jak do wozu ktoś podchodził, a z wozu znikał jeden worek mąki. 
Wozak zabronił mi mówić, Ŝe spotkaliśmy kogoś w lesie i coś mu dawaliśmy. Nigdy nie usłyszałem 
od mamy, ani wozaka, Ŝe leśni ich okradli. Była to danina całkowicie dobrowolna. W tym jednym worku 
oddanym leśnym, była mąka odsypana przez kaŜdego gospodarza. 

Z pamięci spisał Jerzy Firyn 
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EEEllleeekkkttt rrrooonnniiiccczzznnnaaa   bbbaaazzzaaa   gggmmmiiinnnnnnyyyccchhh   zzzaaasssooobbbóóówww      

tttuuurrryyyssstttyyyccczzznnnooo   –––   rrreeekkkrrreeeaaacccyyyjjjnnnyyyccchhh  
Szanowni Państwo! 

Gmina Osiek przystępuje do utworzenia Bazy Zasobów Turystycznych. Znajdą się w niej 
informacje dotyczące miejsc noclegowych, wypoczynku, aktywności ruchowej i umysłowej oraz 
infrastruktury turystycznej. UmoŜliwią one turystom łatwiejsze wyszukiwanie miejsc do 
wypoczynku, atrakcji i rekreacji. Celem bezpośrednim bazy danych jest zwiększenie ruchu 
turystycznego. Liczymy na to, Ŝe turysta poszukujący atrakcyjnych, ciekawych miejsc do 
wypoczynku, poprzez bazę danych, trafi do naszej gminy. Ułatwienie w dostępie w informacji, 
jej kompleksowość i szeroki zakres przełoŜy się na większe zainteresowanie miejscami 
wypoczynku naszej gminy oraz zwiększeniem liczby turystów korzystających z naszych ofert. 

Tym samym nastąpi zwiększenie zainteresowania ofertą i realne zwiększenie przychodów z 
działalności około turystycznej. Efektem tworzenia ogólnej Bazy Turystycznej naszej gminy 
będą przewodniki, katalogi turystyczne oraz interaktywna mapa turystyczna gminy Osiek. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety (dla zainteresowanych ankieta 
dostępna w Urzędzie Gminy Osiek oraz na stronie www.osiek.gda.pl). Odpowiedzi w niej 
zawarte mogą stanowić informację o potencjale turystyczno-rekreacyjnym gminy Osiek. Być 
moŜe niektóre z sugerowanych odpowiedzi staną się dla Państwa inspiracją do rozwijania 
własnej działalności turystyczno-rekreacyjnej. Będziemy bardzo wdzięczni za jej rzeczowe 
wypełnienie. Wszystkie informacje od Państwa stanowić będą poŜądaną i cenną informację w 
konstruowaniu Bazy Zasobów Turystycznych. 

Bardzo waŜny jest punkt XI ankiety, w którym prosimy Państwa o wskazywanie ciekawostek, 
miejsc ciekawych, atrakcyjnych a zapomnianych. MoŜna to zrobić według poniŜszego wzoru. 
Informację moŜna dostarczyć do Urzędu Gminy w Osieku ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, 
przesłać pocztą tradycyjną lub e-mail na adres kultura@osiek.gda.pl 

 

 
XI. Atrakcje, ciekawe miejsca w okolicy - Prosimy o podanie ciekawostek np: przyrody 
nieoŜywionej (głazy narzutowe, formacje kamienne), flory (np: rzadkie rośliny, drzewa, 
nietypowe ogrody i sady), stare budynki/zabytki/ stare cmentarze/płyty nagrobne, pomniki, 
konstrukcje ziemne i wodne, uroczyska, bagna, źródła, miejsca Ŝerowania bobrów, miejsca 
widokowe i podobne miejsca. 
 
…...................................................................................….................................................... 

nazwa ciekawego miejsca    -opis gdzie się znajduje    – dokładna lokalizacja 

 
…................................................................................... ….................................................... 

nazwa ciekawego miejsca    -opis gdzie się znajduje    – dokładna lokalizacja 
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