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„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu 

Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek” 

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 

lata 2007 – 2013. 

Oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie  

Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury  

 

OSIEK ZBUDOWAŁ SAL Ę GIMNASTYCZN Ą 

 

Gmina Osiek wiosną ubiegłego roku rozpoczęła realizację inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej 

z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy osiek”. Całkowita 

wartość inwestycji wyniosła 2 033 865,13 zł. Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO było w wysokości 

60% i wyniosło 1 190 394,60 zł. 

Projekt przewidywał budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem o powierzchni zabudowy 866,5 

m2 i uŜytkowej 1003,8 m2. Obiekt mieści salę gimnastyczną o powierzchni 630 m2; salkę do gimnastyki 

korekcyjnej o powierzchni 44,7 m2; salkę do gier cichych, zajęć teoretycznych, szkoleń itp. o powierzchni 

35,4 m2.; pokój nauczyciela (sędziego, trenera); zaplecze socjalne (winda dla niepełnosprawnych, prysznice, 

szatnie, toalety); magazyn sprzętu sportowego; galeria na piętrze oraz widownia dla 100 osób na sali. Sala 

mieści boisko do piłki ręcznej i halowej, koszykówki + dwa boiska ćwiczebne oraz siatkówki + dwa boiska 

ćwiczebne. Jest dobrze wyposaŜona w sprzęt sportowy. Podłoga sali jest ogrzewana, konstrukcja stropowa 

drewniana, dach obiektu dwuspadowy kryty blachą. 

Z obiektu korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Osieku w ramach zajęć z 

wychowania fizycznego, po południu natomiast mieszkańcy gminy. Wszyscy znajdą tu dobre warunki do 

uprawniania sportu, profilaktyki zdrowotnej, zdrowego spędzenia czasu z rodziną i dziećmi, a takŜe rozwoju 

zainteresowań i talentów sportowych. Ogólnie poprawi się znacznie dostęp oraz jakość oferty sportowo-

rekreacyjnej w gminie. Obiekt równieŜ będzie pełnił funkcję kulturalno-integracyjną, w związku z 

organizacją uroczystości o charakterze szkolnym oraz ogólnospołecznym. 

WÓJT 
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GMINA OSIEK 
MA NOWĄ SALĘ GIMNASTYCZN Ą 

 22 czerwca br w Osieku odbyła się uroczystość otwarcia nowej SALI 

GIMNASTYCZNEJ zbudowanej przez Gminę Osiek. Otwarcia obiektu dokonał – 

Andrzej Grzyb  – Senator RP, Pan Kazimierz Chyła – Wicestarosta starogardzki 

oraz Stanisława Kurowska – Wójt Gminy Osiek. 

Sala ma swego PATRONA – 

Ks. Kanonika Franciszka 

Roskwitalskiego, którego 

tablicę pamiątkową odsłonił 

bratanek - Ludwik 

Roskwitalski z małŜonką 

Danielą. Tablicę pamiątkową 

oraz cały obiekt poświęcił Ks. 

dr Jarosław Skwierawski - 

Diecezjalny Kapelan 

Samorządowców.  
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 Przybyli na uroczystość zaproszeni goście oraz liczni mieszkańcy gminy wyraŜali 

zadowolenie z nowo powstałej inwestycji, która słuŜyć będzie szkolnej społeczności 

oraz pełnić waŜną rolę w Ŝyciu społeczno – kulturalnym gminy. 
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Ogólna charakterystyka obiektu. 

Projekt budynku sali gimnastycznej opracowany przez architekta – Pana Romana 

Chyła z Osieka zyskał szerokie uznanie zarówno władz samorządowych wyŜszego 

szczebla jak i fachowców z dziedziny budownictwa sportowego. Budynek ma 40m 

długości i 20m szerokości, z czego 30m x 20m wynosi sala sportowa, a 10m x 20m 

zaplecze socjalne. Budynek posiada 3 wejścia. 

Wejście główne prowadzi do zaplecza, gdzie po prawej stronie znajduje się winda 

dla osób niepełnosprawnych, wejście na salę, magazyn sprzętu sportowego oraz pokój 

nauczyciela. Po lewej stronie znajduje się klatka schodowa na piętro, dalej są szatnie, 

prysznice i toalety oddzielnie dla dziewcząt, chłopców i osób niepełnosprawnych. 

Piętro zaplecza zajmuje szeroki korytarz stanowiący po prawej stanowiący galerię, 

po lewej jest sala do gimnastyki korekcyjnej dla osób niepełnosprawnych oraz sala 

klubowa, wyposaŜona w stoliki i krzesła do gier cichych i zajęć dydaktycznych. Całe 

zaplecze ogrzewane jest wodą przy pomocy kaloryferów. 
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 Sala gimnastyczna. Na jej końcu znajduje się wyjście awaryjne. Tutaj obowiązuje 

obuwie sportowe o białych podeszwach. Podłoga jest drewniana, ogrzewana, pokryta 

linodurem, tzw. pływająca  - przyjazna dla stawów kolanowych i skokowych. 

Powierzchnia podłogi jest w kolorach pomarańczowym i zielonym, które znaczą 

poszczególne boiska. Linie boisk są w róŜnych kolorach. Podczas uroczystości i imprez 

o innym charakterze na podłodze powinna leŜeć wykładzina ochronna. 

 Urządzenia na sali sportowej to częściowo składana, ponad 100 – osobowa 

widownia. Po drugiej stronie sali znajdują się drabinki do ćwiczeń. Na galerii, oknach i 

drzwiach zawieszona jest siatka ochronna, a szyby w oknach są nietłukące się. Sala 

mieści kilka boisk: 

- boisko główne i 2 boiska ćwiczebne do piłki koszykowej; 

- boisko główne i 2 boiska ćwiczebne do piłki siatkowej;  

- boisko do piłki ręcznej i halowej. 

Magazyn sprzętu sportowego mieści cały sprzęt, jaki powinien znajdować się na 

wyposaŜeniu sali sportowej, wysokiej jakości, atestowany. 

 Obiekt zbudowany jest sposobem tradycyjnym i ocieplony. Konstrukcja stropowa 

jest drewniana, a dach pokryty blachą. Budynek posiada wentylację grawitacyjną i 

mechaniczną. Jest zwodociągowany, skanalizowany, ogrzewany ze szkolnej kotłowni, 

gdzie zainstalowano 2-gi piec o mocy 60 KW. Wody opadowe z budynku są rurami 

odprowadzone do kanalizacji burzowej. Budynek sali znajduje się 20m od budynku 

szkoły. Otoczony jest drogą poŜarową, parkingami, chodnikami i trawnikami.  

Ogólny koszt inwestycji wyniósł 2 mln zł. Dofinansowanie z Funduszy Unii 

Europejskiej wyniosło 1.200 tysięcy zł, co stanowi 60% ogólnych kosztów inwestycji. 

 Sala gimnastyczna zbudowana została na potrzeby Zespołu Szkół 

Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek. Mogą i będą się tutaj odbywać oprócz 

zajęć sportowych równieŜ uroczystości i róŜnego rodzaju imprezy społeczno – 

kulturalne, oświatowe, integracyjne i inne. 
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 Długo oczekiwany przez mieszkańców gminy obiekt został zbudowany. Pragnę 

podziękować wszystkim, którzy do jego powstania się przyczynili. Bardzo dziękuję za 

pomoc, osobiste zaangaŜowanie się i wszelkie starania – Panu Andrzejowi Grzybowi 

– Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Panu Kazimierzowi Chyła – 

wicestaroście starogardzkiemu. Za konstruktywne, merytoryczne działania i bardzo 

dobrą współpracę w realizacji zadania bardzo dziękuję Radnym Rady Gminy w 

Osieku z przewodniczącym – Panem Jerzym Kłosem - na czele. Za całokształt pracy 

i zaangaŜowanie w budowę obiektu wykraczające daleko poza ramy obowiązków 

słuŜbowych bardzo dziękuję Panu Markowi Bukowskiemu – inspektorowi ds. 

budownictwa Urzędu Gminy. Dzięki Państwa zaangaŜowaniu powstała bardzo 

potrzebna i waŜna dla mieszkańców inwestycja. 

          Z woli mieszkańców obiekt ma patrona – Ks. Kanonika Franciszka 

Roskwitalskiego. Ks. Kanonik Franciszek Rozkwitalski to symbol martyrologii 

narodu polskiego czasu II wojny światowej i cięŜkich lat powojennego komunizmu. 

Człowiek niezłomny duchem, pokornego serca. Skromny, cierpliwy, miłosierny. 

Ukochał tutejszych mieszkańców, a Oni tę miłość odwzajemnili. I pozostanie tu z Nami 

… na zawsze. 

 Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej stało się faktem. Bardzo serdecznie 

zapraszam szkolną społeczność, a takŜe wszystkich mieszkańców gminy do uprawiania 

sportu i korzystania z tego dobrodziejstwa. Prośba do dzieci i młodzieŜy byście 

korzystając szanowali wszystko to, co się w sali znajduje. Byście nie niszczyli urządzeń 

i dbali o nie jak o swoje. Mają nam one słuŜyć bardzo długo… całe pokolenia.

 Obecnie trwa odbiór techniczny sali. Po jego zakończeniu obiekt udostępniony 

zostanie do uŜytku publicznego, o czym zostaną Państwo powiadomieni stosownym 

ogłoszeniem. Opiekunem sali gimnastycznej jest Pan Adam Główczewski – inspektor 

ds. oświaty i sportu Urzędu Gminy w Osieku, tel. 58 582 12 82, wew 16. 

 

Wójt 
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K O M U N I K A T 

 

            Po raz  kolejny  informuję o obowiązku przestrzegania ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach(Dz.U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 ze zm.) oraz  uchwały Rady Gminy Osiek Nr 

XXVIII/175/2006 z dnia 28 września 2006 r., w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Osiek”. 

WyŜej cytowane przepisy dotyczą właścicieli nieruchomości stałych mieszkańców jak i domków 

letniskowych i  mówią o konieczności podpisania umowy na wywóz nieczystości stałych (śmieci) i 

płynnych (szamb) z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (uŜytkowników, najemców) i dowodów płacenia za 

wykonane usługi. Właściciele nieruchomości muszą zaopatrzyć się w pojemniki do gromadzenia odpadów 

stałych,  a nieczystości ciekłe naleŜy gromadzić w zbiornikach bezodpływowych lub odprowadzać do 

przydomowych oczyszczalni ścieków uprzednio zgłoszonych do odbioru w Starostwie Powiatowym w 

Starogardzie Gdańskim. 

W przypadku stwierdzenia braku podpisania lub zaktualizowania przez właściciela danej 

nieruchomości stosownej umowy na wywóz odpadów zawartej z odpowiednim zakładem świadczącym na 

terenie Gminy Osiek usługi komunalne, zostanie przeprowadzone postępowanie mandatowe. Informuję, iŜ 

na podstawie art. 10 ust. 2 i 2a wskazanej wyŜej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto 

nie wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny. Uwaga! Za brak rachunków za wywóz śmieci 

grozi kara grzywny w wysokości maksymalnie 5 tys. zł. Grzywna ta moŜe być nakładana kilkakrotnie. 

         Jednocześnie przypominam, Ŝe na  terenie gminy Osiek usługi w zakresie wywozu odpadów 

komunalnych świadczą następujące podmioty: 

• Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. 86-170 Nowe,   

Plac Św. Rocha 5, tel. (0-52)-3338813 (odpady stałe) 

• Firma Transportowa „PIOTR” Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych,  

Piotr Brzoska, ul. Olszynka 2A, 83-221 Osiek, tel. (0-58)-5821092, kom. 600948216, 

• Zakład WielobranŜowy „WIĄZAR”  Wiesław Menard, Wielki Komórsk ul. Warlubska 17, 86-160 

Warlubie tel. 603811640,  605428575  (odpady stałe),  

• Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Part. Kociewskich 116, 83-221 Osiek, 

Tel. 585821282, 662208148, (nieczystości płynne),  

• Ireneusz Szumała, Karszanek 14, 83-221 Osiek, kom. 606791139 (nieczystości płynne) 

• Prace Ziemne i Transport Jarosław Brzoska Skórzenno 29, 83-221 Osiek, 

Kom. 728844850 (nieczystości płynne), 

• STARKOM  Przedsięb. Usług Komunalnych ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gd., 

Tel. 585623067 (odpady stałe). 

 

   Wójt 

                                                                                                      Gminy Osiek 
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POśARNICZE W OSIEKU 
W dniu 4 czerwca 2011r na stadionie w Osieku odbyły się Gminne Zawody Sportowo-

PoŜarnicze. StraŜacy z jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu naszej gminy 

rywalizowali w dwóch konkurencjach. Pierwszą z nich była sztafeta poŜarnicza, a drugą 

ćwiczenie bojowe. Do rywalizacji w zawodach stanęły: OSP Radogoszcz, OSP Kasparus, 

OSP Bukowiny i OSP Osiek. Wygrana w zawodach gminnych dawała  przepustkę do 

udziału w zawodach na szczeblu powiatowym.  

Rywalizacja rozpoczynała się od sztafety poŜarniczej, w czasie której siedmioro 

przedstawicieli kaŜdej z druŜyn miało do pokonania tor przeszkód o łącznej długości 350 

metrów. KaŜdy ze straŜaków na swoim odcinku toru miał do wykonania zadanie. Na drodze 

straŜaków stanęły między innymi dwumetrowy rów, sześciometrowa równowaŜnia czy 

ściana o wysokości półtorej metra.   

Ćwiczenie bojowe polegało na zbudowaniu w jak najkrótszym czasie i zgodnie ze 

sztuką straŜacką linii zasilającej stanowisko wodne, linii tłocznej oraz podanie dwóch 

prądów wody. Do przeprowadzenia tej konkurencji kaŜda z druŜyn musiała wystawić 

ośmioro zawodników.  Rywalizacja kończyła się, gdy obie roty wykonały swoje zadania, 

czyli pierwsza przełamała lub obróciła tarczę, a druga strąciła cztery pachołki. 
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 Nad prawidłowością przeprowadzonych konkurencji czuwała siedmio-osobowa 

komisja sędziowska. Zespół sędziowski nie stwierdził Ŝadnych nieprawidłowości. Podczas 

zawodów  Ŝaden z zawodników nie uległ wypadkowi. Rywalizacja  między druŜynami  była 

zacięta,  ale do końca sportowa. 

 Po podliczeniu punktów z obu konkurencji sędziowie odczytali wyniki. Zwycięską 

druŜyną okazała się jednostka OSP Osiek . PoniŜsza tabela przedstawia wyniki uzyskane 

przez jednostki  w poszczególnych konkurencjach oraz łączne wyniki po zakończeniu 

zawodów. 

NAZWA

JEDNOSTKI

Czas pokonania 

sztafety pożarniczej

(s)

Punkty karne

(s)

Czas wykonania

ćwiczenia bojowego

(s)

Punkty karne

(s)

ŁĄCZNIE

(s)

   OSP Radogoszcz 75 0 76 5 156

   OSP Kasparus 89 10 78 10 187

   OSP Bukowiny 94 5 86 5 190

   OSP Osiek 65 10 52 5 132

 

Punkty traktowane są jako karne, tym samym im mniejsza ilość punktów tym lepszy 

wynik. Ostateczna klasyfikacja zawodów wygląda następująco: 

 

 

 

 

I miejsce OSP Osiek

II miejsce OSP Radogoszcz

III miejsce OSP Kasparus

IV miejsce OSP Bukowiny



 13 

Pamiątkowe dyplomy wręczyli Prezes Oddziału Gminnego Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej RP w Osieku druh Piotr Sumczyński oraz Komendant Oddziału Gminnego 

Ochotniczej StraŜy PoŜarnej RP w Osieku druh Mieczysław Torłop. 

 

 

 

Wszystkim jednostkom uczestniczącym w zawodach gratulujemy osiągnięć i Ŝyczymy 

sukcesów w przyszłych latach. Osobom, które obserwowały poczynania przedstawicieli 

swoich miejscowości, dziękujemy za przybycie i liczymy, Ŝe w przyszłych latach na tego 

typu imprezach będziemy spotykać się w liczniejszym gronie.  

Ze straŜackim pozdrowieniem 

Prezes  

Zarządu OSP Osiek 

Wojciech Śliwi ński 
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Powiatowe Zawody Sportowo-Po Ŝarnicze 
Jednostka OSP Osiek, która wygrała zawody na szczeblu gminnym reprezentowała 

naszą gminę  w Powiatowych Zawodach Sportowo-PoŜarniczych oraz w Powiatowych 

Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego Powiatu Starogardzkiego. Zawody odbyły się 20 

czerwca bieŜącego roku w miejscowości Czarna Woda. Naszą gminę reprezentowała 

druŜyna w składzie: Krzysztof Flisikowski, Robert Cherek, Ireneusz Alfuth, Patryk Bedla, 

Grzegorz Bukowski, Paweł Cejrowski, Maciej Felski, Łukasz Grzebiński, Marek Katulski, 

Jakub Meka, Marcin Partyka. 

 

Mimo fatalnej pogody podczas zawodów nasza druŜyna spisywała się bardzo dobrze. 

Konkurencja Sztafety PoŜarniczej przeprowadzona została przy niesprzyjającej aurze, 

sytuacja na torze była bardzo trudna i sprawiła wielu druŜynom nie lada problem. Nasza 

druŜyna potrafiła uzyskać dobry wynik i została sklasyfikowana w środku tabeli, przy 

bardzo niewielkiej stracie punktowej do czołówki. W ćwiczeniu bojowym wszystko 

przebiegło zgodnie z załoŜeniami. Dzięki wielu treningom przygotowującym do zawodów, w 

decydującym momencie nie popełniliśmy Ŝadnego błędu, a czas wykonanego zadania był 

godny mistrza. W tej konkurencji byliśmy tylko o sekundę gorsi od najlepszej druŜyny, 

znacznie wyprzedzając resztę zespołów. 
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W klasyfikacji ogólnej po dwóch konkurencjach zajęliśmy drugie miejsce .  Dyplom za II 

Miejsca w Powiatowych Zawodach Sportowo-PoŜarniczych oraz Puchar Starosty 

Starogardzkiego w klasyfikacji ogólnej z rąk Patryka Gabriela – Przedstawiciela Starostwa 

Powiatowego i Wiesława Wrzesińskiego - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP odebrał zastępca naczelnika OSP Osiek druh Robert Cherek.  

Równorzędnie z Powiatowymi Zawodami PoŜarniczo-Sportowymi odbywały się 

Powiatowe Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego Powiatu Starogardzkiego, w których 

równieŜ braliśmy udział. 
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Podczas tych zawodów nasi straŜacy musieli zmierzyć się z trzema nieznanymi  

sobie symulacjami zdarzeń, wymagających duŜej wiedzy z zakresu pomocy 

przedmedycznej.  

Pierwszą symulacją było wezwanie do osoby wyciągniętej ze zbiornika wodnego. 

Osoba ta była w hipotermii i nie przejawiała podstawowych funkcji Ŝyciowych (tętna i 

oddechu). Do zadań straŜaków naleŜało przywrócenie funkcji Ŝyciowych, odpowiednie 

osłonięcie ciała osoby poszkodowanej oraz przygotowanie dokumentacji dla słuŜb 

medycznych, określającej stan poszkodowanego.  

 Drugą zasymulowaną sytuacją było wezwanie do kobiety poraŜonej prądem 

elektrycznym. Do zadań w tej sytuacji naleŜało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 

przywrócenie funkcji Ŝyciowych poszkodowanej przy pomocy respiratora, dokonanie 

oględzin poszkodowanej, zaopatrzenie poparzonych kończyn, kontrolowanie funkcji 

Ŝyciowych oraz przygotowanie dokumentacji medycznej.  

Trzecią symulacją był wypadek komunikacyjny, w którym udział brały dwie osoby 

poruszające się samochodem osobowym. Kierowca pojazdu był we wstrząsie i konieczna 

była jego ewakuacja przyrządowa z samochodu. Po wyciągnięciu poszkodowanej 

z rozbitego samochodu okazało się, Ŝe jedna z kończyn została częściowo amputowana. 
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Konieczne było odnalezienie oraz odpowiednie zabezpieczenie amputowanej części stopy, 

zaopatrzenie nogi i ciągłe kontrolowanie funkcji Ŝyciowych. PasaŜer nie wymagał opieki 

przedmedycznej. Był jedynie w szoku, więc niezbędna była opieka psychologiczna.  

 Wszystkie trzy upozorowane zdarzenia przygotowane zostały bardzo realistycznie, 

łącznie ze sztucznymi ranami czy sztuczną krwią. Przez wszystkie trzy stanowiska 

przebrnęliśmy szybko i sprawnie, a co najwaŜniejsze bardzo profesjonalnie. Nasz zespół 

wykazał się spokojem i opanowaniem. Z pewnością duŜy wpływ na to miało wieloletnie 

doświadczenie, wyniesione z zawodów o tej tematyce. W klasyfikacji ogólnej w  

Powiatowych Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego Powiatu Starogardzkiego 

zdobyliśmy równieŜ drugie miejsce , będąc o włos od zwycięstwa. Dyplom oraz nagrodę 

na ręce naczelnika OSP Osiek druha Krzysztofa Flisikowskiego wręczył Patryk Gabriel  – 

Przedstawiciel Starostwa Powiatowego.  

W tym dniu okazaliśmy się najlepszą druŜyną w Czarnej Wodzie, gdyŜ jako jedyni 

dwukrotnie  stanęliśmy na podium, zajmując drugie miejsca w obu zawodach. Jest to do tej 

pory najlepszy wynik straŜaków z naszej gminy na szczeblu powiatowym. Gratulacje i 

wyrazy podziwu dla naszej jednostki popłynęły lawinowo, z czego byliśmy bardzo dumni. 

Poprzeczka została postawiona bardzo wysoko, jednak liczymy na dalsze sukcesy w 

zawodach tej rangi. 
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W imieniu Zarządu Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Osieku oraz wszystkich straŜaków, 

chciałbym pogratulować wyników i podziękować zwycięskiej druŜynie  za godziny 

poświęcone na treningi i przygotowania do zawodów. Poświęcony czas zaowocował gdyŜ  

sprawiliście nam nie lada niespodziankę. 

Prezes 

Zarządu OSP Osiek 

Wojciech Śliwi ński 

 

N A R E S Z C I E    W A K A C J E 
 

W dniu 22 czerwca  odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011 

połączone z otwarciem sali gimnastycznej  przy Zespole Szkół Publicznych w Osieku. 

Uroczystość zaszczycili:  

1. Pan Andrzej Grzyb - Senator Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Pan Kazimierz Chyła - Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego 

3. Pan Stanisław Sumowski - Dyrektor Delegatury w Tczewie Kuratorium Oświaty w 

Gdańsku 

4. Państwo Daniela i Ludwik Roskwitalscy 

5. Pani Urszula Szczepińska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek 

6. Pani Teresa Owczarek – Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Gminy Osiek 

7. Pani Teresa Eggert – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Rady Gminy Osiek 

8. Ks. dr Jarosław Skwierawski – Diecezjalny Kapelan Samorządowców 

9. Ks. dr Zdzisław Ossowski – proboszcz parafii p.w. św. Rocha w Osieku 

10. Pan Roman Chyła – architekt, projektant sali gimnastycznej 

11. Pan Franciszek Gontarz – inspektor nadzoru budowy sali gimnastycznej 

12. Pan Piotr Tyborski – artysta rzeźbiarz – wykonawca tablicy pamiątkowej 

13. Pan Marek Bukowski – inspektor ds. budownictwa UG Osiek 

oraz 

• samorząd Gminy Osiek 

• mieszkańcy Gminy Osiek 

• rodzice, nauczyciele i uczniowie  ZSP w Osieku. 
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Pan Senator, Pan Wicestarosta oraz Pani Wójt dokonali uroczystego otwarcia sali 

gimnastycznej. Poświęcenia oddanego obiektu dokonał Ksiądz Kapelan .Następnie zabrała 

głos Pani Wójt, która opowiedziała o nowej sali i dziękowała wszystkim za pomoc w 

realizacji tak potrzebnej inwestycji. Wyraziła teŜ radość z dobrych wyników nauczania i 

Ŝyczyła szkolnej społeczności – uczniom i nauczycielom - radosnych, zdrowych i 

bezpiecznych wakacji. Zabierając głos Pan Senator oraz Pan Starosta w swoich 

wypowiedziach wyrazili radość z powstania ładnego i funkcjonalnego obiektu. Wyrazili 

takŜe uznanie dla nauczycieli za bardzo dobre wyniki Sprawdzianu klas szóstych i 

Egzaminu gimnazjalistów. 

Uroczystość uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół Publicznych przygotowane 

przez Pana P. Kawczyńskiego i Panią W. Jasińską. 

Po części oficjalnej nastąpiło uroczyste rozdanie świadectw. Przemówienie 

skierowane zarówno do uczniów, nauczycieli, rodziców , jak i absolwentów naszego 

gimnazjum wygłosiła Pani dyrektor E. Lipke.  Podziękowała za kolejny rok owocnej pracy  i  

Ŝyczyła wszystkim udanych wakacji.  

Dla trzecich klas gimnazjalnych było to szczególne przeŜycie, bo oto nadszedł dzień 

opuszczenia murów szkoły, do której uczęszczali wiele lat. śyczymy im  wielu sukcesów w 

nowych szkołach. Wspominajcie nas miło!!! 

 

               Wicedyrektor 

          Marek Wrzałkowski 

 
Relacja z konkursu recytatorskiego 

 

21 czerwca  2011 r. w naszej szkole odbyło się rozdanie nagród i dyplomów dla uczniów biorących udział w 

„Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Polskiej” organizowanym przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną i Zespół Szkół Publicznych. 
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Do konkursu zgłosiło się 22 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Komisja konkursowa w składzie: 

pani ElŜbieta Walisiak, pani Joanna Komosińska i pani Lucyna Kosecka wyłoniła laureatów. 

 

Wyniki: 

- klasy IV – VI szkoły podstawowej: I miejsce Olga Wrzałkowska oraz wyróŜnienia: Monika Biernat, 

Justyna Engler 

- gimnazjum:   I miejsce Kamila Kukieła, II miejsce Krystyna Sarnowska,  

III miejsce Kornelia Bedla oraz wyróŜnienia: Natalia Buławska, Patrycja Mania,  

Jędrzej Świadek 

 
Wszyscy laureaci oraz uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ksiąŜkowe. Organizatorzy 

konkursu dziękują wszystkim uczestnikom i zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu. 
 

  Dyrektor GBP 

                                                                                                Lucyna Kosecka 

 

NNAASSZZEE  MM AAŁŁ EE  II   DDUUśśEE  SSUUKK CCEESSYY  
 
 Środowiskowe Domy Samopomocy to jednostki organizacyjne, których zadaniem jest 

budowanie sieci oparcia społecznego dla Podopiecznych, przygotowanie ich do Ŝycia w 

społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku.  Dla wielu z Nich są to miejsca, gdzie moŜna 

odpocząć od codzienności, zrelaksować się i wyciszyć. Placówki takie jak mieszcząca się w 

Osieku wspierają oraz pomagają w osiąganiu wyznaczonych celów. SłuŜą pomocą w odkrywaniu 

pasji, zainteresowań i powołań. Dają takŜe szansę wykazania się i pochwalenia swoimi 

umiejętnościami. Podopieczni osieckiej Placówki to ludzie z wieloma zamiłowaniami i  talentami, 

dlatego teŜ reprezentują Oni ŚDS Osiek w róŜnorodnych konkursach organizowanych na terenie 

całego kraju. Są to na przykład konkursy plastyczne, fotograficzne, kulinarne, recytatorskie czy 

sportowe.  

 W ostatnim czasie osoby uczestniczące w zajęciach w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Osieku miały szansę wykazać się swoimi umiejętnościami biorąc aktywny udział 

w trzech konkursach o róŜnym charakterze – plastycznym, recytatorskim i fotograficznym.  

W  środę 18.05.2011 roku  Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku na 

zaproszenie Warsztatów Terapii Zaj ęciowej  w Lalkowach , uczestniczyli w III Powiatowym 

Konkursie Recytatorskim Poezji Miłosnej „Mów do mni e jeszcze” . Celem konkursu było 
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zachęcenie młodzieŜy i osób dorosłych do obcowania z wartościowymi tekstami poezji o tematyce 

miłosnej, a takŜe dostarczenie wielu wspaniałych przeŜyć i wzruszeń zarówno uczestnikom 

konkursu jak i towarzyszącej im publiczności. W tym roku swoimi umiejętnościami recytatorskimi 

chwali się Piotr Motykowski , deklamując wiersz Agnieszki Osieckiej „Gdzie kochają nas”. W 

odegraniu scenki pomagał mu Krzysztof Bunikowski . Determinacja Piotra, długotrwałe 

przygotowania oraz niespotykany talent sprawiły, iŜ zdobył On I miejsce pokonując przedstawicieli 

Placówek ze Skórcza, Lalków, Skarszew czy Starogardu Gdańskiego. Piotrowi serdecznie 

gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów!!!  

 Konkurs plastyczny „Marzenie o Europie ” organizowany był przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomors ki . Była to juŜ IX edycja 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Konkurs kierowany 

była do uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz 

niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej. Celem konkursu była popularyzacja 

szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób 

niepełnosprawnych. W tegorocznej edycji konkursu z naszej Placówki udział wzięły dwie osoby – 

Piotr Motykowski  i Krzysztof Bunikowski . Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników! 

W ostatnim czasie Piotr Suchomski  i Damian Pliszka  brali takŜe udział w konkursie 

fotograficznym organizowanym przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gda ńsku.  

Konkurs „Drzewa sercem malowane ” realizowany był w ramach projektu „BioróŜnorodność – 

poznaj by zachować”. Patronat nad nim objął Związek Polskich Fotografów Przyrody. Konkurs 

adresowany był do wszystkich, którzy dostrzegają piękno i wagę otaczających nas drzew. 

Nadesłano mnóstwo wspaniałych fotografii. Niestety w tegoroczne edycji Podopiecznym 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku nie udało się zająć nagradzanych miejsc. Nic 

jednak straconego – za rok kolejna edycja konkursu. śyczymy powodzenia!!! 

 Wszystkim Podopiecznym  serdecznie gratulujemy uporu, zapału w działaniu oraz 

oczywiście wielkich sukcesów, tych juŜ odniesionych oraz tych, które jeszcze przed Nimi!!! 

Powodzenia!!! 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku otwarty jest dla wszystkich chętnych 

spełniających wymagania formalne. BliŜsze informacje uzyskać moŜna w siedzibie placówki pod 

adresem Osiek, ul. Wyzwolenia 25a, bądź pod numerem telefonu /58/ 582 10 39 . Wszystkich 

chętnych serdecznie zapraszamy! 
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Agnieszka Krawczyk 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku 

5 CZERWCA W LISÓWKU 

ODBYŁ SIĘ „DZIE Ń DZIECKA” 
Wczesnym popołudniem na spotkanie przybyły mamy ze swoimi pociechami. 

Dzieciaki bawiły się świetnie. Pani Irena Bobkowska przygotowała mnóstwo gier i zabaw, w 

których dzieciaki (i nie tylko) chętnie brały udział. Były zawody, pieczenie kiełbasek, drobne 

upominki, nagrody i przejaŜdŜki kucem. 

Dziękuję Paniom z KGW  za pomoc i upieczone ciasto. 

Dziękuję równieŜ Panu Felskiemu , który udostępnił kuce.  

Sołtys 

 Teresa Owczarek 

 
Zdjęcia dostępne na stronie Urzędu Gminy Osiek: www.osiek.gda.pl 
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DZIEŃ DZIECKA W  SOŁECTWIE JEśEWNICA 
 

Jak w wielu sołectwach naszej gminy w JeŜewnicy równieŜ obchodzony był DZIEŃ 

DZIECKA, a działo się to 5 czerwca przy świetlicy. Dzieci bardzo chętnie brały udział w 

przygotowanych dla nich zawodach i konkursach, za które otrzymywały nagrody i upominki. 

Rada Sołecka wraz z sołtysem pragnie podziękować sponsorom za pomoc w 

organizacji Dnia Dziecka  w sołectwie JeŜewnica: Urzędowi Gminy  w Osieku, KGW 

JeŜewnica , Państwu Bogumile i Lechowi Andrykowskim , Pani Małgorzacie Agackiej .  

Dziękuję za pomoc w prowadzeniu imprezy Paniom z KGW  i z Rady Sołeckiej . 

 
Sołtys  

Lech Rocławski 
 

Zdjęcia dostępne na stronie Urzędu Gminy Osiek: www.osiek.gda.pl 
 
 
 

 

 

DZIEŃ DZIECKA W BUKOWINACH  

W naszym sołectwie mieliśmy Dzień Dziecka  drugiego czerwca. Dzieci przyszły prawie 

wszystkie i chętnie brały udział w róŜnych grach i zabawach, które przygotowała Pani 

Irenka Bobkowska , której serdecznie dziękuję. Dzieci fajnie się bawiły, a mamy  sobie 

odpoczęły przy kawie. Po zabawie dzieci dostały słodki poczęstunek, upominki i słodycze. 

Dziękuję Pani Wójt  za sponsorowanie słodyczy i upominków. 

Wszystkie dzieci zapraszam za rok. 

Sołtys 

Beata Szeible 

Zdjęcia dostępne na stronie Urzędu Gminy Osiek: www.osiek.gda.pl 
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SŁONECZNY UŚMIECH DZIECKA 

Co wybra ć? Przeja ŜdŜkę na koniu czy na motocyklu? Obejrze ć śmigaj ących po 

jeziorze zawodników na deskach windsurfingowych, cz y mo Ŝe podziwia ć panoram ę 

Borów Tucholskich z wysoko ści 30 metrów? Skorzysta ć ze zjeŜdŜalni, czy z loterii? 

Czwartego czerwca uczestnicy Słonecznego Dnia Dziec ka Niepełnosprawnego w 

Osieku mieli twardy orzech do zgryzienia. Na szcz ęście atrakcji wystarczyło dla 

wszystkich. 

Wszystko zaczęło się w zeszłym roku. Pierwszy Dzień Dziecka Niepełnosprawnego 

odniósł wielki sukces, a zachęceni tym organizatorzy postanowili powołać do Ŝycia 

Stowarzyszenie Dobry Brat. Jego celem jest integracja dzieci niepełnosprawnych nie tylko 

podczas Dnia Dziecka, ale przez cały rok. W jej ramach Stowarzyszenie organizuje turnusy 

rehabilitacyjne, warsztaty artystyczne i akcje charytatywne na rzecz swoich podopiecznych. 

Istotnym elementem działalności Stowarzyszenia jest promocja idei odpowiedzialności 

społecznej, realizowana poprzez przekazywanie młodym ludziom (zwłaszcza działającym 

w SDB wolontariuszom) wraŜliwości i odpowiedzialności za drugiego, słabszego człowieka. 

W organizacji Słonecznego Dnia Dziecka Niepełnosprawnego 2011 

współuczestniczyła Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz liczni Sponsorzy i 

Patroni – honorowi i medialni. Czwartego czerwca do Osieka zjechało około 450 dzieci z 

trzech województw (pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego) pod 

opieką rodziców i opiekunów, by wziąć udział w imprezie, która oficjalnie zaczęła się w 

samo południe.  

Uczestników powitała dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego Dobry Brat, 

pani Kinga Pobłocka. Ciepłe słowa skierowali do widowni równieŜ Prezydent Starogardu 

Pan Edmund Stachowicz, Prezydent Torunia Michał Zaleski, ks. prałat Marek Rumiński, 

dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku pan Zbigniew 

Kaczmarczyk/współorganizator imprezy/ . Ze swojej strony powitali wszystkich 

przedstawiciele władz samorządowych – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko 

Pomorskiego do spraw osób niepełnosprawnych Pani Maria Dreszer i Wiceprzewodniczący 

Sejmiku Województwa Pomorskiego Dariusz Męczykowski. 

Po części oficjalnej nastąpiło to, na co czekały wszystkie dzieci – doskonała zabawa! 

A więc konkursy, loteria w łodzi pełnej niespodzianek, przejaŜdŜki końmi biorącymi udział w 

programie hipoterapii, pokazy sprawności motocyklistów na ich wspaniałych maszynach, 
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wizyta w wiosce indiańskiej, zjeŜdŜalnie, suchy basen, animacje ekologiczne, zawody w 

strzelaniu z łuku… Tego dnia w Osieku kaŜdy mógł znaleźć coś dla siebie, tym bardziej, Ŝe 

pogoda dopisała i Słoneczny Dzień Dziecka był naprawdę słoneczny! 

Na jeziorze Kałębie zakwitły dziesiątki kolorowych Ŝagli – to Ŝeglarze deskowi wystartowali 

w regatach, poprzedzonych prezentacją zawodników. Miłośnicy Indian mogli odwiedzić 

wioskę czerwonoskórych, spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku i uczestniczyć w 

ceremonii nadawania imienia przez wodza. Po powrocie z Dzikiego Zachodu uczestnicy 

gromadzili się na Placu Zabaw, wśród nadmuchiwanych zjeŜdŜalni, zamku, suchego 

basenu i stanowisk z piłkarzykami. Kolorowi klauni rozśmieszali wszystkich, malowali 

roześmiane buzie i rozdawali magiczne czerwone nosy. 

Nieco starsze dzieci miały okazję obejrzenia z bliska motocykli, a nawet przejechania 

się nimi – w charakterze pasaŜerów. 

Punktualnie o godzinie 15:00 z telebimów powitała uczestników Anna Dymna, która 

zaprosiła Gwiazdy na scenę przy plaŜy. I rzeczywiście – dla wszystkich dzieci zaśpiewali 

Renata Przemyk, Łukasz Zagrobelny i Maciej Miecznikowski, a z nimi – równieŜ finaliści 

Konkursu Piosenki Zaczarowanej im. Marka Grechuty z Krakowa. Wśród nich znaleźli się: 

Katarzyna Wachnik, Łukasz Baruch, Przemek Cackowski, Paulina Świeczkowska, Michał 

Wiśniewski, Sandra ChorąŜy i Agnieszka Rejtczak. Po koncercie wykonawcy spotkali się z 

gośćmi imprezy, porozmawiali z nimi i rozdali chętnym autografy. 

Od godziny 17:00 swoje wozy bojowe udostępnili straŜacy z Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w Starogardzie. Dali oni pokaz ratownictwa medycznego, a takŜe zaprosili 

chętnych na przejaŜdŜkę do nieba. Trzeba przyznać, Ŝe widok z trzydziestometrowego 

straŜackiego podnośnika na panoramę Borów Tucholskich jest imponujący! Ale równie 

fascynujące są szczegóły dotyczące leśnej przyrody, a te moŜna było poznać u źródła – u 

leśników z Dyrekcji Lasów Państwowych.  

Przyrodę najlepiej poznaje się w bezpośrednim kontakcie, dlatego teŜ dzieci 

korzystały z moŜliwości konnej przejaŜdŜki na kucykach, koniach i konikach polskich. 

Zwierzęta te na co dzień biorą udział w programach hipoterapii, więc runda na ich grzbiecie 

miała walory nie tylko rekreacyjne, ale i terapeutyczne. No i była całkowicie bezpieczna! Po 

tak wyczerpującym programie uczestnikom Słonecznego Dnia Dziecka pozostawało juŜ 

tylko udać się na gratisowy poczęstunek – dania z grilla, ciasta i desery lodowe oraz napoje 

chłodzące znakomicie gasiły głód i pragnienie.  
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Słoneczny Dzień Dziecka Niepełnosprawnego udał się znakomicie. Dzieci wybornie 

się bawiły, a organizatorom pozostało tylko zaprosić wszystkich do Centrum 

Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego Dobry Brat na następną edycję imprezy – za rok. Do 

zobaczenia w Osieku! 

Dyrektor 

Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego 

Dobry Brat 

Kinga Pobłocka 

Zdjęcia dostępne na stronie Urzędu Gminy Osiek: www.osiek.gda.pl 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy "Kał ębie" w Osieku   

http://www.uksosiek.pl./ e-mail:uksosiek@gmail.com 

Dnia 5.06.2011 na plaŜy w Osieku odbył się śeglarski Dzień Dziecka. Z tej okazji do Osieka na 
pokazy mistrzów windsurfingu przyjechali medaliści olimpijscy, mistrzowie świata, mistrzowie 
Polski w dyscyplinie windsurfing. Myszkowski Grzegorz złoty medalista z olimpiady w Seulu, 
Srzednicki Michał mistrz świata, Chałupczak Adam i Wiesław mistrzowie Polski oraz Olewiński 
Piotr medalista z olimpiady w Barcelonie. Przy plaŜy w Osieku pokazali swoje umiejętności 
ścigając się z członkami naszego klubu UKS „Kałębie”. 

Piękna, wietrzna i upalna niedziela była idealna do przeprowadzenia regat. Łącznie wystartowało 
w regatach 20 zawodników. Gwałtowne szkwały, momentami o sile 4B pozwoliły płynąć 
zawodnikom w ślizgu.  

Jeden z boków trasy regat, kolejność omijania boi 2-3-2-3, przebiegał przy samym pomoście. 

PlaŜowicze i dzieci z zachwytem obserwowali tłum kolorowych Ŝagli sunących potęŜnymi 
prędkościami po wodzie. Zwroty przy bojach obfitowały w karambole, pomimo tego wyścigi odbyły 
się bez oficjalnych protestów.  

Na podium stanęli: I -sze miejsce Pinkowski Grzegorz, II – miejsce Pinkowski Michał, III – miejsce 
Chałupczak Wiesław. 

Z okazji Dnia Dziecka po południu, dla dzieci z rodzicami, Przysta ń Wodna Rafał Szcz ęsny  
Wycinki 22 tel. 603 533 807  udostępniała na Osieckiej plaŜy w Osieku kajaki i rowerki wodne.  

Rejsy Ŝaglówkami zapewniła Agroturystyczna Stanica śeglarska w Osieku  Leny Firyn . 
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Napoje, soczki owocowe w kartonikach zasponsorowała Danuta Rosiek z Unisławia Pomorskiego.  

Rejsy po jeziorze oraz sprzęt pływający udostępniony był przez współorganizatorów nieodpłatnie. 
Dzieci, które skorzystały z kajaków, rowerków wodnych czy teŜ Ŝaglówek otrzymały napój 
owocowy. 

Dziękujemy wszystkim miłośnikom turystyki wodnej, sportów wodnych, członkom UKS „Kalębie” za 
pomoc w zorganizowaniu imprezy. 

Andrzej Firyn i Andrzej Uzdowski 

foto by: Lena Firyn & Danusia Rosiek  

Zdjęcia dostępne na stronie Urzędu Gminy Osiek: www.osiek.gda.pl 

 
 

MECZ O PUCHAR WÓJTA GMINY OSIEK 
25czerwca br. na boisku gminnym rozegrano juŜ po raz trzeci  mecz piłki noŜnej 

O PUCHAR WÓJTA GMINY OSIEK. 

Jest to puchar przechodni 

 i od meczu w 2009r . był w rękach druŜyny „SENIORÓW”. O zwycięstwo walczyły trzy druŜyny: 

„OLD BOYS’” i druŜyna „SENIORÓW” Osieckiego Towarzystwa Sportowego oraz druŜyna   

„UDZIERZ- BUKOWINY”  

Walka była zacięta, ale dŜentelmeńska. Wszyscy zawodnicy grali  

z poświęceniem i wiarą w zwycięstwo. Ofiarność zawodników zadziwiała. 

Odbyły się trzy mecze :Seniorzy – Old Boys 3:1 

Seniorzy – „Udzierz-Bukowiny” 4:0 

„Udzierz-Bukowiny”- Old Boys 3:0 

 

DruŜyna „SENIORÓW” zdobyła Puchar Wójta Gminy po raz trzeci. 

Serdecznie gratulujemy zwycięstwa – oby tak dalej. Wszystkim druŜynom dziękujemy 

za wspaniałą grę i ucztę sportową dla kibiców. 
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Inspektor 

Adam Główczewski 

 

POWITANIE LATA 2011 

25 czerwca, dzień od rana w pogodzie nie zapowiadający nic ciekawego, dla 

pracowników Urzędu Gminy był od samego rana dniem bardzo pracowitym. Na terenie 

Amfiteatru Gminnego rozpoczęły się ostatnie przygotowania do festynu „Powitanie Lata”.  

Darek, Edek i reszta załogi wraz z Wiesiem pracowali jak w ukropie. Rozstawiali namioty 

dla Kół Gospody ń Wiejskich , stroili scenę, sprzątali teren itp. Na dodatek, jakby mało 

mieli pracy, wiatr przewrócił jeden z drewnianych masztów, na którym umocowany był 

banner zapraszający na festyn. Prędko musieli uprzątnąć pozostałości po witaczu.  

W godzinach popołudniowych wszystko było juŜ przygotowane – zapięte na ostatni 

guzik. Niepewność wiązała się jedynie z pogodą, która praktycznie do godziny 18 –tej 

trzymała organizatorów festynu w niepewności i napięciu. JednakŜe, gdy Pani Wójt stanęła 

na scenie by przywitać wszystkich, którzy pomimo niezdecydowanej aury postanowili bawić 

się razem z nami, przez chmury przebiło się słońce i od tego momentu było tylko coraz 

lepiej.  
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Program festynu przewidywał w pierwszej kolejności Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. 

Muszę tu uprzedzić fakty i powiedzieć, Ŝe kobiety (Panie z KGW ) przeszły same siebie. 

Były wprost rewelacyjne. Sama będąc pod wraŜeniem swoich pierwszych kroków na scenie 

i wiedząc jak niemałe to wyzwanie, jestem pełna podziwu dla nich. Na przygotowanie się 

do konkurencji przewidzianych w Turnieju miały niewiele czasu, bo około miesiąca. W tym 

czasie musiały przygotować piosenkę, skecz, przemyśleć jaką potrawę z kapusty wystawią 

do konkursu, zaplanować i przygotować wystrój stoiska, które równieŜ było oceniane, 

upleść wianki. 

Na scenie poszczególne KGW występowały. Alfabetycznie. Na pierwszy ogień poszły 

Panie z Karszanka, potem z Lisówka, a na koniec z Osieka. Jury w składzie Pani Krystyna 

Sumczyńska radna Gminy Osiek, Pan Piotr Brzoska prywatny przedsiębiorca i Pani 

Agnieszka Krawczyk pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku mieli „nie 

lada orzech do zgryzienia” oceniając poszczególne konkurencje w wykonaniu Pań z KGW 

(piosenka i skecz), stoisko, wianki i potrawy z kapusty. Po naradzie i podliczeniu punktów w 

kaŜdej z konkurencji wynikiem 21 pkt (na 25 moŜliwych do zdobycia) wygrało KGW 

Lisówko, przed KGW z Osieka, które zdobyło 20 pkt i KGW Karszanek – 19 pkt. I tak 

odpowiednio KGW Lisówko otrzymało pamiątkowy dyplom, Puchar przechodni Wójta 

Gminy Osiek oraz czek o wartości 300 zł. 

  

KGW Osiek za zajęcie II miejsca otrzymało pamiątkowy dyplom i czek o wartości 200 

zł, a KGW Karszanek za III miejsce otrzymało pamiątkowy dyplom i czek o wartości 100 zł. 

Wspomnieć wypada o tym, Ŝe KGW Karszanek poza konkursem zaprezentowało 

swój program artystyczny, który przygotowały i prezentowały podczas Powiatowego 

Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłowie w marcu tego roku. Wystąpiły z 

przezabawnym skeczem pt. Casting do dojarni „Dojarz-Euro-Pol”, gdzie wykazały nie mały 
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kunszt aktorski rozbawiając zebraną publiczność do łez oraz zatańczyły kankana, gdzie 

zmuszone były do bisowania, tak się podobało. Za swój wysiłek i pracę otrzymały czek o 

wartości 300 zł. 

Podczas festynu ogłoszono równieŜ wyniki konkursu „Piękna Wieś 2011” na szczeblu 

gminnym. Komisja w składzie Pani Krystyna Sumczyńska – przedstawiciel Rady Gminy 

Osiek, Pan Andrzej Kłos – przedstawiciel ODR w Gdańsku, Irena Motykowska – 

przedstawiciel sołtysów Gminy Osiek oraz Małgorzata Klein – pracownik Urzędu Gminy w 

Osieku dokonała lustracji oraz oceny zgłoszonych do konkursu posesji i postanowiła 

przyznać w kategorii zagroda rolnicza I miejsce egzekwo Pani Alinie Łobockiej z Cisów 

oraz Pani GraŜynie Domachowskiej równieŜ z Cisów. W kategorii zagroda nierolnicza I 

miejsce przyznano Panu Włodzimierzowi Pietrewiczowi z Łubów, II miejsce Pani Stefania 

Dubiela ze Skórzenna, III miejsce Państwo Wanda i Henryk Chyła z Osieka. W konkursie 

brały udział równieŜ Panie Helena Korybalska z Jaszczerka i ElŜbieta Barabach z Osieka. 

Wszyscy uczestnicy konkursu „Piękna Wieś 2011” otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 

czeki ufundowane przez Gminę Osiek, które wręczyła Pani Wójt oraz członek komisji, 

przedstawiciel ODR Pan Andrzej Kłos. Zdjęcia wykonane podczas lustracji zostały 

wykorzystane w prezentacji multimedialnej, która prezentowana była podczas festynu na 

ekranie ustawionym na scenie.  

Zaproszony na festyn zespół muzyczny KABI tak rozgrzał publiczność, Ŝe nikomu nie 

było zimno, a przygotowane przez Panie z KGW dania (i nie tylko) smakowały wszystkim. 

Bawiliśmy się do białego rana i niech Ŝałują ci, których nie było z nami.  

A teraz zapraszam juŜ na kolejny festyn „Na Jagody”, który zaplanowany został na 

dzień 16 lipca, więc jest jeszcze trochę czasu by zaplanować w nim swój udział. 

ZAPRASZAM 

 Dziękuję Jednostkom OSP ze Skórzenna, Radogoszcza, Bukowin i Osieka za 

zabezpieczenie festynu pod względem bezpieczeństwa poŜarowego oraz porządkowego, 

wszystkim osobom które dbały o czystość podczas festynu oraz Pani Basi, za nakarmienie 

słuŜb porządkowych i OSP. 

 

Inspektor 

Małgorzata Klein 

 
Zdjęcia z festynu dostępne na stronie Urzędu Gminy Osiek: www.osiek.gda.pl 
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Biuro Rachunkowe 

Sp. j. Maria i Andrzej Wilczy ńscy 
Karszanek 6   83-221 Osiek 

Nr. tel.: 58 348-54-32,  502-075-487 
e-mail:wilczynscy@wp.pl 

Prowadzimy doradztwo podatkowe, usługi księgowe, 
ZUS kadry i płace ,VAT, 

reprezentacja przed urzędem skarbowym. 
Zapewniamy pomoc księgową i prawną. 

 

 
 
 

 
 

Sprzedam samochód 
OPEL CORSA 

Rocznik 2001, 1.7 DTI, 75KM 
Zadbany, sprawny, Klimatyzacja, elektryczne szyby, wspomaganie 

kierownicy, ABS, 4 poduszki powietrzne, alufelgi + komplet felg stalowych 
Zadbany, OC i przegląd waŜny do 03-2012 

Tel. 600 468 422 
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