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Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP 

 dh Józef Czapiewski przekazuje sztandar  

Prezesowi OSP Bukowiny Panu Andrzejowi Bator 
25 maj 2013 roku 

 

Egzemplarz bezpłatny 
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GOSPODARKA ODPADAMI cd. 
Szanowni Mieszkańcy, właściciele nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych na terenie gmin objętych działaniem Związku Gmin Wierzyca, 
tj.: Bobowo, Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, 
Osieczna, Osiek, Przywidz, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard 
Gdański, Zblewo oraz miast: Czarna Woda, Kościerzyna, Skarszewy, Skórcz i 
Starogard Gdański 

� Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
upływa 20  czerwca 2013 r. 

� Deklaracje są roznoszone do właścicieli nieruchomości w okresie od 29 maja 
2013 r. 

� Deklaracje wypełnione moŜna przekazać upowaŜnionemu przez Związek 
doręczycielowi deklaracji lub dostarczyć do siedziby Związku osobiście lub 
wysłać na adres:  

ZWI ĄZEK GMIN WIERZYCA  

83-200 STAROGARD GDAŃSKI  

UL. ZBLEWSKA 18 

� Wszelkie informacje o systemie gospodarki odpadami od dnia 1 lipca 2013 r. 
zamieszczamy na stronie internetowej Związku: www.zgwierzyca.pl 

� Z powyŜszej strony istnieje moŜliwość pobrania druku deklaracji. 

� Za mieszkańców z zabudowie wielorodzinnej deklaracje składają zarządcy 
nieruchomości tacy jak: Spółdzielnie Mieszkaniowe, TBS-y, Wspólnoty 
Mieszkaniowe oraz inne jednostki fizyczne i prawne sprawujące zarząd 
nieruchomością. 

Przewodniczący Zarządu  

Związku Gmin Wierzyca 

Pomin Wojciech 
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ZASADY ODBIERANIA ODPADÓW:  

- odbiór odpadów od poniedziałku do piątku wg. ustalonego 
harmonogramu; 

Odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe – dwa razy do roku(wiosną i 
jesienią); 

Odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe  z gospodarstwa domowego  w 
ilości do 1 m3  – jeden raz w roku na indywidualne zgłoszenie; 

Odpady „BIO”   

Zabudowa zwarta, – co najmniej jeden raz w tygodniu (od kwietnia do 
października), w pozostałym okresie jeden raz na dwa tygodnie; 
Zabudowa luźna, – co najmniej jeden raz na cztery tygodnie; 
Zabudowa letniskowa – od kwietnia do października, co najmniej raz na 
dwa tygodnie; 

Odpady „SUROWCE” , – co najmniej raz w miesiącu; 

Odpady „ZMIESZANE” 

Zabudowa zwarta, – co najmniej raz na 2 tygodnie; 
Zabudowa luźna i letniskowa–, co najmniej jeden raz na 4 tygodnie; 

OPŁATY ZA ODPADY OD 1 LIPCA 2013R.:  
Miesięczna stawka opłaty od mieszkańców zamieszkałych w zabudowie 
jednorodzinnej: 

Odpady zbierane selektywnie 

- gospodarstwo domowe jednoosobowe -21,50 zł. 
- gospodarstwo wieloosobowe – 44,- zł. 

Odpady niezbierane selektywnie 

- gospodarstwo domowe jednoosobowe – 32,-zł. 
- gospodarstwo wieloosobowe – 66,- zł. 

Miesięczna stawka opłaty od mieszkańców zamieszkałych w zabudowie 
wielorodzinnej: 

Odpady zbierane selektywnie 

- od jednego mieszkańca – 13,50 zł. 

Odpady niezbierane selektywnie 

- od jednego mieszkańca – 20,- zł. 
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STAWKI OPŁAT OD POJEMNIKA Z NIERUCHOMO ŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH  

Odpady zbierane selektywnie 
- pojemnik 120 litrowy - 13,- zł. 
--pojemnik 240 litrowy - 24,- zł. 
- pojemnik 360 litrowy – 35,- zł. 
Odpady niezbierane selektywnie 
- pojemnik 120 litrowy - 30,- zł. 
--pojemnik 240 litrowy - 54,- zł. 
- pojemnik 360 litrowy – 78,- zł. 

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW ZA 
MIESI ĄCE: 

styczeń- luty: do 31 stycznia kaŜdego roku, 
marzec- kwiecień: do 31 marca kaŜdego roku, 
maj- czerwiec: do 31 maja kaŜdego roku, 
lipiec – sierpień: do 31 lipca kaŜdego roku, 
wrzesień – październik do 30 września kaŜdego roku 
listopad – grudzień do 30 listopada kaŜdego roku. 

W tym zakresie nie będą wystawiane faktury czy rachunki, bowiem złoŜona do 
20 czerwca 2013 r. deklaracja stanowi podstawę do wnoszenia opłaty. 

POJEMNIKI NA ODPADY:  

- przedsiębiorca odbierający odpady wyposaŜy w ramach opłaty za wywóz 
odpadów , wszystkie nieruchomości w niezbędne pojemniki.  

 

DANE KONTAKTOWE ZWI ĄZKU GMIN WIERZYCA 
Adres siedziby: 
Związek Gmin Wierzyca  

ul. Zblewska 18 
83-200 Starogard Gd. 
Sekretariat: 

tel.    : 58 562 19 97 
tel. komórkowy  : 530 946 185 
fax   : 58 562 19 97 
e-mail : sekretariat@zgwierzyca.pl 

BIP-http://www.pomorskie.eu/pl/bip/związki_gmin/związek_gmin_wierzyca 

www: www.zgwierzyca.pl 

Dział gospodarki odpadami: 

tel. 58 531 38 02      kom. 530 776 196 
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CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓśNIANIA 
zabudowa jednorodzinna 

BIO SUROWCE ZMIESZANE 
okres zwarta 

zabudowa 
luźna 

zabudowa 
zwarta 

zabudowa 
luźna 

zabudowa 
zwarta 

zabudowa 
luźna 

zabudowa 
01.04 – 
31.10 

min. 1 
raz/tydz. 

01.11 – 
31.03 

min. 1 
raz/tydz. 

min. 1 
raz/ 4 
tyg. 

1 raz w miesiącu 
min. 1 

raz/2 tyg. 
min. 1 

raz/4 tyg. 

 
zabudowa wielorodzinna 

BIO SUROWCE ZMIESZANE 
okres zwarta 

zabudowa 
luźna 

zabudowa 
zwarta 

zabudowa 
luźna 

zabudowa 
zwarta 

zabudowa 
luźna 

zabudowa 

cały rok 
min. 1 

raz/tydz. 

min. 1 
raz/ 4 
tyg. 

1 raz w miesiącu 
min. 1 

raz/ tydz. 
min. 1 

raz/4 tyg. 

 
zabudowa letniskowa 

okres BIO SUROWCE ZMIESZANE 

01.04 – 
31.10 

min. 1raz/2 tygodnie 

01.11 – 
31.03 

brak 
1 raz w miesiącu min. 1 raz/4 tyg. 

 
prowadzący bary, restauracje itp. oraz zakłady zbiorowego Ŝywienia 

BIO SUROWCE ZMIESZANE 
okres zwarta 

zabudowa 
luźna 

zabudowa 
zwarta 

zabudowa 
luźna 

zabudowa 
zwarta 

zabudowa 
luźna 

zabudowa 

cały rok 
min. 1 

raz/tydz. 

min. 1 
raz/ 4 
tyg. 

1 raz w miesiącu 
min. 1 

raz/ tydz. 
min. 1 

raz/4 tyg. 

 
prowadzący działalność gospodarczą i w zakresie uŜyteczności 

publicznej 

BIO SUROWCE ZMIESZANE 
okres zwarta 

zabudowa 
luźna 

zabudowa 
zwarta 

zabudowa 
luźna 

zabudowa 
zwarta 

zabudowa 
luźna 

zabudowa 

cały rok 
min. 1 

raz/tydz. 

min. 1 
raz/ 4 
tyg. 

1 raz w miesiącu 
min. 1 

raz/ tydz. 
min. 1 

raz/4 tyg. 
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STAWKI OPŁAT 
zabudowa jednorodzinna – opłata od gospodarstwa 

gospodarstwo domowe jednoosobowe gospodarstwo domowe wieloosobowe 

sposób 
selektywny 

sposób zmieszany 
sposób 

selektywny 
sposób zmieszany 

21,50 zł 32,00 zł 44,00 zł 66,00 zł 

 
zabudowa wielorodzinna – opłatę stanowi iloczyn mieszkańców oraz stawki 

opłaty 

sposób selektywny sposób zmieszany 

13,50 zł 20,00 zł 

 
Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne – opłatę stanowi iloczyn liczby pojemników, 
częstotliwości opróŜniania oraz stawki opłaty 

 

pojemność sposób selektywny sposób zmieszany 

120 litrów 13,00 zł 30,00 zł 

240 litrów 24,00 zł 54,00 zł 

360 litrów 35,00 zł 78,00 zł 

660 litrów 65,00 zł 98,00 zł 

1100 litrów 95,00 zł 143,00 zł 

2200 litrów 180,00 zł 270,00 zł 

5000 litrów 370,00 zł 555,00 zł 

7000 litrów 485,00 zł 728,00 zł 

10000 litrów 690,00 zł 1 035,00 zł 

 
Związek Gmin Wierzyca 

 



8 
 

GMINNE OBCHODY DNIA STRA śAKA 
W dniu 25 maja 2013 roku o godz. 14.30 straŜacy z OSP: Bukowiny, Osiek, Radogoszcz, 
Skórzenno, Kasparus uformowali pododdział w kolumnę marszową. Dh Mirosław Leśniak 
dokonał przeglądu szyku i poprowadził kolumnę na miejsce uroczystych obchodów Dnia 
StraŜaka przy remizie OSP w Bukowinach. Po przybyciu na miejsce dh Mirosław Leśniak 
złoŜył meldunek o gotowości pododdziałów OSP do rozpoczęcia uroczystości Wiceprezesowi 
Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP – dh Józefowi 
Czapiewskiemu.  

StraŜacy, zaproszeni goście, mieszkańcy i wszyscy sympatycy OSP wzięli udział w 
uroczystej Mszy św. w intencji straŜaków, podczas której poświęcony został nowy 
sztandar dla OSP Bukowiny. Mszę św. odprawił ks. Andrzej Talliński, który naleŜy do 
straŜackiej braci w Kamionce, gdzie jest proboszczem. 

Po Mszy św. przedstawiciele fundatorów sztandaru, tj.: Wójt Gminy Osiek Stanisława 
Kurowska, Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jerzy Kłos, Radna Rady Gminy Osiek 
Wiktoria Ziemer i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Osieku Piotr 
Sumczyński, zostali poproszeni do symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru. 
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP odczytał akt nadania sztandaru. Wójt Gminy 
przekazała poświęcony sztandar Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, a ten z kolei przekazał sztandar Prezesowi Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej Bukowiny, Panu Andrzejowi Bator.  

Prezes OSP Bukowiny zaprezentował sztandar zgromadzonym po czym przekazał pocztowi 
sztandarowemu OSP Bukowiny wg. ceremoniału.  

Poczet sztandarowy OSP Bukowiny po otrzymaniu sztandaru dokonał prezentacji nowego 
sztandaru, po czym wstąpił do szeregu, a „stary sztandar”  został odprowadzony do straŜnicy. 

 
Wręczone zostały odznaczenia i wyróŜnienia: 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Pomorskiego złotym 
medalem za zasługi dla poŜarnictwa odznaczono druha: 

− Jana Mazura – OSP Bukowiny 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Pomorskiego srebrnym 
medalem za zasługi dla poŜarnictwa odznaczono druhów: 

− Andrzeja Owczarka – OSP Bukowiny 
− Roberta Murawskiego – OSP Osiek 
− Wojciecha Śliwińskiego – OSP Osiek 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Pomorskiego 
brązowym medalem za zasługi dla poŜarnictwa odznaczono druhów: 

− Stefana Leśniaka – OSP Radogoszcz 
− Marcina Marcinkowskiego – OSP Osiek 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego odznaką „Stra Ŝak Wzorowy”  
odznaczono druhów: 

− Patryka Bedla – OSP Osiek 
− Sławomira Kozaka – OSP Bukowiny 
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− Marcina Jędrzejewskiego – OSP Radogoszcz 
− Edwarda Kukieł ę – OSP Kasparus 
− Dariusza Śliwi ńskiego – OSP Kasparus 

 
 

Historia OSP Bukowiny  

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Bukowinach powstała 12 maja 1954 roku z inicjatywy 
miejscowej ludności, a głównie dh Piotra Krefty.  

Pierwszym Naczelnikiem OSP Bukowiny został wybrany Piotr Kreft .  

Pierwszym sprzętem gaśniczym była „sikawka konna”, a remizą straŜacką budynek 
gospodarczy miejscowej szkoły. Zebrania straŜackie, spotkania i wieczorki odbywały się w 
szkole i siedzibie Gromadzkiej Rady Narodowej w Udzierz. 

18 maja 1959 roku OSP w Bukowinach otrzymała motopompę przekazaną przez OSP Skórcz. 
Dzięki duŜemu zaangaŜowaniu i ofiarności miejscowej ludności oraz przy poparciu 
ówczesnych władz gminnych i powiatowych 31 grudnia 1965 roku następuje uroczyste 
otwarcie Domu StraŜaka. W kwietniu 1967 roku zarówno do zabudowań mieszkańców jak i do 
Domu StraŜaka zostaje doprowadzony prąd elektryczny.  

W dniu 21 lipca 1984 roku w dowód uznania, na 30-lecie jednostki OSP, miejscowe 
społeczeństwo ufundowało sztandar, który został wręczony na sesji wyjazdowej Rady Gminy 
Osiek. Wtedy teŜ Komenda Rejonowa przydzieliła samochód dostawczy „śuk”.  

Od połowy lat 90-tych świetlica OSP wykorzystywana jest jako kaplica dla miejscowej 
ludności. Po modernizacji świetlicy w dniu 18 marca 1996 roku uroczystego otwarcia 
dokonał ks. bp. Jan Bernard Szlaga w obecności władz gminy Osiek i licznie 
zgromadzonej ludności. 

W następnych latach wybudowano magazyn opałowy i sanitarny oraz uzupełniono mundury i 
sprzęt p.poŜ.  

Obecnie jednostka liczy 27 członków czynnych i 3 członków honorowych. Funkcję prezesa 
pełni dh Andrzej Bator. 

W przeciągu 59 lat istnienia jednostki OSP Bukowiny miało miejsce szereg zdarzeń 
poŜarniczych, głównie dotyczących gaszenia poŜarów lasów oraz zabudowań w obrębie 
działania jednostki. 

W lutym 2012 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Bukowiny, na którym 
wybrano nowy zarząd OSP Bukowiny w składzie: 

Prezes – dh Andrzej Bator 
Naczelnik – dh Eugeniusz Drost 
Sekretarz – dh Sławomir Kozak 
Skarbnik – dh Adam Cherek 
Gospodarz – dh Marek Gniewkowski 
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ZACZAROWANY DZIE Ń DZIECKA  

NIEPEŁNOSPRAWNEGO  
2.06.2013 odbyła się wspaniała impreza Zaczarowany Dzień Dziecka Niepełnosprawnego w 
malowniczych plenerach Centrum Rehabilitacyjno - Rekreacyjnego Dobry Brat nad jeziorem 
Kałębie w Osieku, główną atrakcją  dnia był występ:  zespołu FEEL. 

Impreza ta zorganizowana juŜ po raz czwarty przez Stowarzyszenie Dobry Brat cieszy się 
duŜym zainteresowaniem , w tym roku uczestniczyło w niej aŜ 1.000 dzieci niepełnosprawnych 
z : Osieka, Starogardu Gdańskiego i z całego pwiatu starogardzkiego, Torunia, Świecia, Osia, 
Zblewa, Kościerzyny, Gdańska, Sopotu, Czerska, Warlubia, Świecia, Tczewa, Inowrocławia, 
Warszawy, Chełmna, Gniewu, Chojnic,Gliwic, Kalisk, Skarszew, Pruszcza Gdańskiego, Gdyni, 
Bytowa, Czarnej Wody, Rajkowych, Rokocina,  

Zorganizowanie tego wspaniałego przedsięwziecia  było moŜliwe przy wpółudziale  i pomocy: 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Urzędu 
Marszałkowskiego województwa pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego województwa 
kujawsko pomorskiego, Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, Prezydenta Miasta 
Torunia, Lasów Państwowych, Gmin: Osiek, Osie oraz licznych sponsorów. 

Patronat nad imprezą objęli: Marszalek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz, 
Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Starostwo Powiatowe Starogard Gdański, Prezydent Miasta Torunia, Prezydent Miasta 
Starogard Gdański. 

Zaczarowany Dzień Dziecka Niepełnosprawnego to impreza, której celem jest nie tylko 
integracja, ale przede wszystkim spełnianie marzeń dzieci. Uśmiech na twarzy dziecka  nadaje 
sens wszelkim działaniom, dlatego organizatorzy umoŜliwili wszystkim uczestnikom 
przeniesienie się w zaczarowany świat muzyki i dobrej zabawy. Impreza zyskała popularność i 
prestiŜ dzięki doskonałej organizacji i zaangaŜowaniu wielu osób o wielkich sercach. 

Przedstawiciele Fundacji Doktor Clown z Bydgoszczy, szczudlarze, wolontariusze i harcerze 
zadbali o to, by dzieci dobrze się bawiły i były szczęśliwe. 

Plan imprezy był bardzo ciekawy. „Skacz jak piłka” to propozycja dla najmłodszych, na 
kolorowym, dmuchanym placu dzieci mogły bawić się i brać udział w róŜnych konkursach.  

DuŜym zainteresowaniem cieszyła się zabawa „Jednym śladem”, czyli pokazy sprawności i 
umiejętności motocyklistów, zwłaszcza, Ŝe kaŜdy z uczestników mógł równieŜ spróbować 
swoich sił na efektownych motocyklach. 

Wojsko polskie…. 

Miłośnicy historii mieli moŜliwość przeniesienia się w dawne czasy, dzięki pokazom bractwa 
rycerskiego ze Starogardu Gdańskiego. 

Prowadzenie i wspaniałą rozrywkę zapewnił Teatr QFER, magiczny spektakl urzekł małych i 
duŜych widzów.   
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Fantazyjne bańki mydlane, StraŜ PoŜarna ze Starogardu Gdańskiego i Skórcza  równieŜ 
zagwarantowała dobrą rozrywkę, wóz bojowy prezentowały pokazy gaśnicze oraz na długo 
zapamiętamy niebiańską kąpiel w pianie.  

Miłośnicy sportu mieli szansę spotkać się z mistrzami windsurfingu i zobaczyć pokazy 
sportowców na jeziorze Kałębie.  

Podczas tych wszystkich niesamowitych atrakcji na scenie głównej odbywały się występy 
muzyczne zaproszonych zespołów. Prezentowały się Jacusie ze Starogardu Gdańskiego, 
„Samer Band „ z Tczewa, Paulina Świeczkowska ze Skórcza oraz para taneczna z Tczewa 

Atrakcjom nie było końca…jednak wszyscy czekali na występ Gwiazdy zespołu FEEL. 
Publiczność nie zawiodła się. Wspaniały koncert!  

Zaczarowany Dzień Dziecka Osiek 2013 dostarczył wszystkim niezapomnianych wraŜeń i 
wzruszeń, na długo pozostaną wspaniałe wspomnienia i wszyscy czekamy na kolejną imprezę 
za rok. 

A.P. 

 

DZIEŃ DZIECKA W JE śEWNICY 
Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2013 roku w Świetlicy Wiejskiej w JeŜewnicy dzieci bawiły 
się wesoło. Czas umilała im para klaunów. Panie z KGW częstowały swoimi wypiekami. Na 
zakończenie zabawy zostały rozdane słodycze. Dzieci wracały do domu zadowolone. 

Wszystkim sponsorom i paniom, które pomagały w organizacji serdecznie dziękuję. 

 

Sołtys i Rada Sołecka  



16 
 

 

DZIEŃ DZIECKA W  KARSZANKU  

1 czerwca świętujemy Dzień Dziecka. W Sołectwie Karszanek odbyła się coroczna impreza dla 
naszych dzieci oraz ich rodziców. Wyjątkowo korzystna pogoda wpłynęła na dobry nastrój nas 
wszystkich. Dzieci były rozbawione i szczęśliwe.  

ZauwaŜamy Ŝe świetnie się razem bawią i lubią, co nas cieszy najbardziej.  

Wielkie podziękowania naleŜą się Państwu Marii i Krystianowi Gibas z Karszanka za 
przygotowanie tego spotkania, jak równieŜ wszystkim rodzicom, którzy pomagali w tym 
przedsięwzięciu oraz za przyniesione z domu poczęstunki ☺  

Dziękujemy bardzo Urzędowi Gminy za wsparcie finansowe naszego sołectwa na ten cel. 

Z podziękowaniem 

 

Sołtys i Rada Sołecka 
Alicja Ciarkowska 

 

 

DZIEŃ DZIECKA W SKÓRZENNIE 
 
Dzień Dziecka w Skórzennie odbył się dnia 01.06.2013r. o godzinie 14:00 w remizie OSP. Na  
spotkanie przyszły dzieci i ich mamy. Uśmiechnięte i zadowolone dzieci chętnie brały udział w 
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wspólnej zabawie i zorganizowanych dla nich konkursach z nagrodami. W przerwie dzieci oraz 
ich mamy mogły skosztować „małe co nieco” .  zabawa dla najmłodszych  zakończyła się o 
godzinie 16:30 .  Serdeczne podziękowania dla wszystkich  osób, które przyczyniły się do 
organizacji dnia dziecka. 

 

 

Sołtys  

i Rada Sołecka Skórzenna  

 

 

DZIEŃ DZIECKA W BUKOWINACH 
 
W minioną sobotę (8 czerwca) odbył się Dzień Dziecka w Bukowinach w leśniczówce. 

Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Gry, zabawy, skakanie na trampolinie... MoŜna było 
z bliska zobaczyć pięknego pawia i baŜanty. Dzieci były bardzo zadowolone i szczęśliwe, tylko 
deszcz popsuł nam dalszą zabawę. Na koniec dzieci dostały lody i upominki oraz róŜne 
słodkości. 

Wszystkie dzieci zapraszamy za rok. 

Chciałabym podziękowac państwu Emili i Maciejowi Regosz za pomoc w organizacji Dnia 
Dziecka. Dziękuję naszym sponsorom Pani  Wójt, OSP Bukowiny oraz Nadleśnictwu 
Lubichowo. 
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sołtys Beata Szeible 

 

DZIEŃ DZIECKA W OSIEKU 
W niedzielne popołudnie w naszym sołectwie odbył się Dzień Dziecka zorganizowany przez 
Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich z Osieka. 

Dziękuję dzieciom i ich rodzicom za wspólną zabawę, która od kilku lat bezinteresownie 
przygotowuje i prowadzi Pani Magdalena Czajka. Pani Magdaleno – dziękuj ę! 

Oprócz upominków, które otrzymały dzieci, były słodycze oraz gofry i rogaliki, które piekły 
Panie z KGW.  

Dziękuję: Urzędowi Gminy za finanse przeznaczone na ten cel, Zarządowi Banku 
Spółdzielczego w Skórczu za wsparcie rzeczowe oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do zorganizowania dziecięcego święta. 

Sołtys Irena Motykowska 

 

DZIEŃ DZIECKA W LISÓWKU 
8 czerwca w sobotę z okazji Dnia Dziecka dzieci świętowały w Lisówku. Były gry, zabawy i 
słodkie małe „co nie co". Zabawa była wspaniała i mogłaby trwać bez końca.  

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego dnia. 
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Sołtys Teresa Owczarek 

 

RAFAŁ POBIEGŁ BARDZO DOBRZE W  GDYNI NA 
DYSTANSIE 10 KM 

W ostatnim czasie Rafał Rynkiewicz uczestniczył w kilku bardzo udanych startach: 

1. 28.04 - XXI Bobowski Bieg Uliczny (I miejsce) - 3km 

2. 03.05 - XVI Biegi uliczne im. Jana Kielasa (II miejsce) - 6km 

3. 11.05 - Bieg Europejski Gdyni (VII miejsce w OPEN na ponad 3500 startujących oraz 
I miejsce w kat. 20-29 lat)-10km 
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4. 18.05 - Bieg w Skórczu (I miejsce) - 3km 

W najbliŜszą sobotę Rafał wystartuje na bieŜni w Sopocie na mityngu lekkoatletycznym na 
dystansie 1500m.  

Trzeba zaznaczyć, Ŝe w zawodach, które odbyły się w Skarszewach, Rafał pokonał między 
innymi reprezentanta Polski - Jakuba Czaję (SKLA Sopot), który ukończył bieg na III miejscu. 
Przed Rafałem - II miejsce - był tylko znany Paweł Ochal, który jest brązowym medalistą 
młodzieŜowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce w biegu na 10 000 metrów. 

W prestiŜowej imprezie w Gdyni Rafał pobiegł bardzo dobrze na dystansie 10km. Liczy się do 
dziesiątki najlepszych w Grand Prix tego miasta. 

Trener Janusz Marek Nowak 

 

ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA ERiI 
Kolejne zebranie wszystkich naszych członków odbyło się 17 maja br. Jego celem było podsumowanie 
naszej działalności za miniony okres. A działo się w tym okresie duŜo, Ŝe wymienię tu dwie 
bardzo udane wycieczki: jedna do Sztokholmu promem, druga autokarem na trasie Osiek - 
Gniew - Pelplin - Piaseczno  - Osiek. Systematycznie odbywają się zajęcia w zespole 
śpiewaczym, raz w tygodniu po osieckich bezdroŜach wędrują amatorzy chodu z kijkami, inna 
grupa od momentu gdy drogi stały się wolne od lodu i śniegu wsiadła na rowery i teŜ 
systematycznie uprawia ten sport. 

W tym okresie odbył się kolejny XII juŜ Przegląd Pieśni Maryjnych i Kościelnych 
organizowany przez Zarząd Okręgu Związku w Starogardzie, w którym nasz zespół brał 
równieŜ udział. 

W marcu odbyło się w Starogardzie poszerzone Zebrania Zarządu Rejonu Związku, w którym 
uczestniczyli członkowie naszego zarządu koła. Miło było nam posłuchać pochlebnych opinii 
o pracy naszego koła z ust Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Związku, który 
omawiając działalność związku na terenie województwa kilka razy przytaczał przykłady jak 
aktywnie pracuje Koło w Osieku. 

Na tym teŜ zebraniu dokonano wyboru delegata na Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczą 
– delegatką została nasza Prezes Teresa Wódkowska. 

W dalszej części naszego zebrania kol. Teresa Prezes naszego koła przedstawiła zebranym 
propozycje działalności koła na najbliŜszy okres i tak: oprócz stałych zajęć jakie odbywają się 
nieprzerwanie planujemy dwa rajdy rowerowe, jeden jednodniowy juŜ za parę dni do Bukowin, 
gdzie na terenie posesji naszych członków Ani i Zygmunta spotkamy się przy grilu. Następny 
rajd będzie dwudniowy z noclegiem w ośrodku agroturystycznym. Przewidujemy teŜ pieszą 
wycieczkę do Skórzenna. Jest teŜ w planie jedna całodniowa wycieczka autokarowa do 
Szwajcarii Kaszubskiej, będzie to wycieczka sponsorowana przez Radę i Urząd Gminy 
w Osieku. 

W tym tez okresie będziemy intensywnie przygotowywać się do udziału w Powiatowej 
Spartakiadzie Seniorów. 

Czeka nas jeszcze jedna impreza organizowana na szczeblu powiatowym, a mianowicie 
Przegląd Dorobku Artystycznego braci emeryckiej. Jak widać program jest dość bogaty, ale 



21 
 

przy ścisłej współpracy i zaangaŜowaniu jest to moŜliwe do zrealizowania. Mówiła o tym 
kol.Teresa w swoim wystąpieniu analizującym nasze poczynania. 

I jeszcze jedna bardzo waŜna sprawa warta odnotowania to: sponsoring. 

Nie mamy wielu sponsorów naszej działalności, ale są: naszym głównym sponsorem i wielkim 
przyjacielem jest Wójt Gminy p. inŜ. Stanisława Kurowska, dzięki niej i Radzie Gminy nie 
tylko moŜemy liczyć na wsparcie finansowe, ale teŜ odczuwamy na kaŜdym kroku wsparcie 
takŜe niefinansowe. Jesteśmy wdzięczni bardzo za taką opiekę jaką otoczyły nas władze gminy. 

Drugim naszym sponsorem jest Bank Spółdzielczy w Skórczu pod kierownictwem Prezesa p. 
Sławomira Flisikowskiego. Tu otrzymaliśmy dotację finansową do organizowanego przez 
nasze Koło Wieczorku Andrzejkowego. 

Trzecim „dobrym duchem” naszej działalności jest Dyrektor Działu Marketingu firmy Porta 
Drzwi w Wejherowie pan Artur Pęksyk, który wyposaŜył nasz zespól wokalny w jednolite 
bluzki, na których znalazło się nasze logo „Osieczaki” oraz dla naszych rowerzystów 
ufundował jednakowe kurtki. 

Trzeba teŜ wspomnieć, Ŝe członkowie za zebrane wśród nich pieniądze zakupili przeszkloną 
gablotę z przeznaczeniem na puchary, dyplomy i inne wyróŜnienia, których nam przybywa po 
kaŜdej większej imprezie. 

Naszym niewątpliwym sukcesem jest systematyczny wzrost liczby członków, co świadczy, Ŝe 
działalność nasza odpowiada ludziom i dlatego do nas się garną. Obecnie koło liczy 47 
członków. 

Zarząd Koła ERiI w Osieku 

 

 

RAJD ROWEROWY DO BUKOWIN 
Tak jak zaplanowano, tak teŜ się stało: 21 maja około godz.11 na placu przed remizą OSP zebrali 
się uczestnicy rajdu w liczbie 14 osób. Pięć osób, którym trudno poruszać się juŜ rowerem 
ze względów oczywistych uczestniczyło w imprezie dojeŜdŜając na miejsce samochodem. 

Była piękna majowa pogoda, ciepło i słonecznie, a droga która wiodła przez las była cudowna. 
Ta świeŜa zieleń, ukwiecone pobocza drogi, świeŜe soczysto zielone liście na drzewach istna 
bajka, a przy tym śpiew ptaków, kukanie kukułki – sama radość. 

Celem podróŜy były Bukowiny, to jedna z licznych uroczo połoŜonych niewielkich wsi 
w Gminie Osiek otoczona ze wszystkich stron uroczym lasem. 

Zabudowania zmyślnie pochowane w drzewach, zdawać by się mogło, Ŝe nic tu nie ma, 
a jednak zza kęp drzew wyłaniają się niespodzianie ukryte budynki. 

Gospodarstwo Ani i Zygmunta okazało się wymarzonym miejscem na takie spotkania. 
Odpowiednia altana z duŜym stołem usytuowana we wspaniałej scenerii, w lesie wśród zieleni 
było dla nas wielkim zaskoczeniem, a do tego serdeczność i gościnność jakiej doświadczyliśmy 
dopełniały reszty. 

Były smaczne kiełbaski, gospodyni serwowała własnej roboty wino, częstowała smacznym 
plackiem i kiszonymi ogórkami i grzybkami. 

Towarzyszył nam nieodłączny śpiew i dowcipy. AŜ Ŝal było wracać. 
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Zarząd Koła ERiI w Osieku 

 

ROWERAMI NAD JEZIORO RADODZIERZ NA DWA DNI 
Dnia 10 czerwca grupa amatorów jazdy na rowerach naszego koła wyruszyła na trasę. Był to 
juŜ drugi rajd rowerowy organizowany dla naszych członków w tym roku. Tym razem celem 
podróŜy był przysiółek Radodzierz  leŜący nad pięknym jeziorem, o tej samej nazwie, wśród 
leśnej głuszy.  

Przy okazji odwiedziliśmy miejscowość Warlubie, gdzie zatrzymaliśmy się na krótki popas w 
celu spoŜycia ciepłego posiłku i zapoznania tej miejscowości. 

Warlubie, wieś licząca około 5000 mieszkańców oczarowała nas estetyką, pomysłowością w 
tworzeniu swoistej małej architektury, czystością i nadzwyczajną dbałością o estetykę ulic, 
chodników i zabudowań mieszkańców wsi. 

Po sutym i smacznym posiłku zjedzonym w miejscowym barze wyruszyliśmy w dalszą drogę 
do celu naszej podróŜy. Na miejsce dotarliśmy około godziny piętnastej, gdzie oczekiwali nas 
nasi koledzy, którzy z róŜnych względów musieli zrezygnować z jazdy rowerami, ale nie mogli 
sobie odpuścić wzięcia udziału we wspólnym biesiadowaniu do późnych godzin wieczornych.   

Na trasie nie obyło się bez postojów. Wybieraliśmy ciekawe miejsca: a to zatrzymaliśmy się w 
miejscu, gdzie spotkaliśmy naszą koleŜankę z koła, a to nad jeziorem lub jeszcze innym 
ciekawym miejscu. 
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Pomimo, Ŝe ruch na drodze był znaczny podróŜ przebiegała pomyślnie bez Ŝadnych zakłóceń, a 
to dzięki zdyscyplinowaniu w grupie no i sporym juŜ doświadczeniem w poruszaniu się 
zorganizowana kolumną rowerzystów po ruchliwej drodze. 

 

 
Po przejechaniu 30 km zameldowaliśmy się w zarezerwowanym wcześniej  miejscu, gdzie 
planowaliśmy spędzić wieczór na biesiadowaniu przy ognisku, potem udać się na spoczynek, 
by następnego dnia po późnym śniadaniu wyruszyć w drogę powrotną do Osieka. 

Pogoda nam dopisała, humory teŜ. Panie przygotowały na wieczór wspaniałe przekąski i ciasto, 
nasz  „zaopatrzeniowiec” postarał się o resztę. Pozbieraliśmy chrust, gospodarz wydał 
drewno... a potem rozpaliliśmy ognisko i zaczęła się zabawa do późnych godzin wieczornych. 

Trzeba przyznać, Ŝe mimo sporej ilości przeŜytych wiosen wigoru nikomu nie brakuje. Chętnie 
śpiewamy, bawimy się w zabawy z młodzieńczych lat, a więc stary niedźwiedź mocno śpi, 
kółko graniaste, czy chodzi lisek koło drogi, a kiedy zapada zmrok i tylko blask ognia nam 
przyświeca Jagoda bierze akordeon i zaczyna grać nam do tańca. 

I tak mija nam radośnie  chwila za chwilą  w gronie najbliŜszych przyjaciół . 

Zarząd Koła ERiI w Osieku 

 

GMINA OSIEK NA FESTYNIE EKOLOGICZNYM 
W STARYM LESIE 

W sobotę 8 czerwca Panie KGW z Karszanka i Wycinek reprezentowały Gminę Osiek podczas 
festynu ekologicznego w Starym Lesie.  

Stoisko witało uczestników festynu smacznym, regionalnym jedzeniem, gadŜetami z haftami 
kociewskimi oraz informacją o gminie i jej okolicach. W tym celu wykorzystano zakupiony w 
ramach realizacji projektu pt.: „Promocja Kociewia i Gminy Osiek” z „Małych Projektów” 
rzutnik multimedialny i ekran. Sprzęt ten posłuŜył do wyświetlenia prezentacji i zdjęć 
zachwalających walory Gminy Osiek i Kociewia. 
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Inspektor 

Małgorzata Klein 

 

KOCIEWSKIE MORZE DLA DZIECI 
Było fajnie, wesoło, pogodnie. Z małym  10 minutowym poślizgiem rozpoczęliśmy imprezę 
KOCIEWSKIE MORZE DLA DZIECI  w niedzielę 9 czerwca na jeziorze Kałębie – baza plaŜa 
przy ul. Rybackiej. Pogoda na medal. Słońce, upał, lekkie wiatry. Dzieci z rodzicami sporo lecz 
niestety większość spoza Osieka. Za to sporo z Warlubia, Leśnej Jani, Grudziądza, Nowego, 
Gdańska, Starogardu Gdańskiego. Pływały trzy jachty: Nash 18 - Arda,  Orion - Ares, Omega - 
Nefele.  Cztery kajaki: Błękitek 1 , Błekitek 2, Kropek i Zielonek. Ulubione kajaki dzieci to 
Błękitek 1 i Błękitek 2 produkcji Tomasza Błochowiaka z Zamościa koło Bydgoszczy. Około 
14 tej na plaŜy robi się tłoczno, gwarnie, wesoło. Na przejaŜdŜki jachtami kolejka. 
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Jachty i kajaki na tą imprezę uŜyczyli: ZHP Starogard Gdański oraz Agroturystyka śeglarstwo 
Firyn z Osieka. 

Ze względu na duŜe zainteresowanie Ŝeglowaniem na jachtach zwiększamy ilość kursów. 
Pływamy po 30 - 45 minut. 

Emilka Cybula prowadząca sklep przemysłowy pływając fotografowała Osiek od strony 
jeziora. Dzięki temu moŜna będzie latem nabyć w jej sklepie pamiątkowe kubki z widokami 
Osieka, z osieckimi zabytkami,  widokiem jeziora Kałębie z Ŝaglówkami i kajakami. 

 
Dzieci sterowały pod nadzorem skipperów, którzy opowiadali swoje morskie przygody. Wiele 
z dzieci na jachtach Ŝeglowało pierwszy raz. Podobało im się sterowanie, praca Ŝaglami. A rola 
tzw. desantu była dla nich wyzwaniem. Stanąć na wąskim dziobie, przed keją rzucić cumę, 
wyskoczyć i przyhamować Ŝaglówkę. 

Biuro imprezy prowadziła Lenka. Częstowała kawą , herbatą. 

 
Skipperzy: Mariusz, Jendrek, Krzysiu Misiu 

Dziękuję za pomoc: Mariuszowi Balewskiemu, Krzysiowi Sobotko, Bogdanowi Cybula, 
Wioletce Kulesza, Arkadiuszowi Wnorowskiemu, Wojtkowi Mokwa z harcerzami z StG 
Anetce, Kacprowi, Miłoszowi. 
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Po raz kolejny impreza Kociewskie Morze Dla Dzieci odbyła się. Cieszyła się większym 
zainteresowaniem niŜ rok temu. 

Andrzej Firyn  

 

„TROPICIEL KOCIEWSKI”, CZYLI… 
ZAPROSZENIE NA WYPRAWĘ 

- Mała rzecz a cieszy – takimi słowami  Marek Modrzejewski, Kierownik Biura Lokalnej Grupy 
Działania Wstęga Kociewia rozpoczął prezentację nowej publikacji wydanej w ramach programu 
Leader. Zaraz potem dodał, Ŝe format i objętość ksiąŜeczki  dobrano tak, aby moŜna było ją włoŜyć 
do kieszeni lub plecaka.  

„Tropiciel” nie ma zdobić półek bibliotek, a ma wędrować po polach i lasach wraz z właścicielem. 
Na 74 niezwykle barwnych stronach moŜna znaleźć wiele ciekawych informacji oraz przepiękne 
fotografie roślin, zwierząt i miejsc znanych i nieznanych. 

Licznych gości witał Bogdan Badziong – Prezes LGD. Odwołał się do słów prof. Marii Pająkowskiej–
Kensik i wiersza ks. Franciszka Kameckiego - mówił  o jedności walorów przyrodniczych i 
kulturowych Kociewia. Osoby „kociewskiej” pani profesor oraz „kociewskiego” duszpasterza nie 
zostały wspomniane przypadkowo. „Tropiciela Kociewskiego” rozpoczyna wstępna naukowa 
dedykacja, a wieńczą poetyckie wersy. 

Proces powstawania i zawartość wydawnictwa przedstawił Jarosław Wojciechowski z Lokalnej 
Organizacji Turystycznej KOCIEWIE, która przygotowała  ten mini przewodnik. Łukasz Ogonowski z 
Eko-Centrum HELIANTUS z Gniewu (które sprawowało merytoryczną opiekę nad projektem) 
zachęcał zebranych gości do wycieczek po przyrodniczym Kociewiu Tczewskim.  

Dla utrwalenia wraŜeń przygotowano wystawę fotografii, którą otworzyli Józef Puczyński Starosta 
Tczewski, Andrzej Stanuch Burmistrz Pelplina i Bogdan Badziong Prezes LGD. Wystawę moŜna 
oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie do końca czerwca. Autorami fotografii są: 
Łukasz Ogonowski, Małgorzata Gass-Pięta oraz Jarosław Wojciechowski. 

JeŜeli Czytelnicy chcieliby dowiedzieć się, który z naszych motyli występuje takŜe poza kręgiem 
polarnym lub skąd wzięła się nazwa mniszka lekarskiego, to powinni zgłosić się do biura LOT 
KOCIEWIE, gdzie otrzymają bezpłatny egzemplarz tej jeszcze ciepłej wydawniczo broszury. 

Zapraszamy do lektury oraz na przyrodnicze spacery i wycieczki po Kociewiu Tczewskim z 
„Tropicielem Kociewskim” w dłoniach. 

LGD Wstęga Kociewia  
lgd@wstega-kociewia.pl 
 
LOT KOCIEWIE 
info@kociewie.eu 
EKO-CENTRUM Heliantus 
biuro@helianatus.org 
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Gmina Osiek informuje, Ŝe  

w ramach realizacji projektu: 

„Od Powitania Lata Na Jagody” 
(wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w 
ramach działania 413 WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 
objętego PROW na lata 2007-2013)  

zorganizowane będą dwa festyny: 

1. Powitanie Lata – 29 czerwiec 2013 r. 

2. Na Jagody – 20 lipiec 2013 r. 
Festyny odbędą się w Amfiteatrze 
Gminnym w Osieku przy ul. StraŜackiej. 
 
O szczegółach poinformujemy Państwa juŜ 
niedługo na plakatach. 
 
 

ZAPRASZAMY 
 


