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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW  
GMINA OSIEK - I KWARTAŁ 2014 

 

 

SITA Pomorze Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 10 
83-400 Kościerzyna 

tel. 58 686 52 05 

 
  stycze ń luty marzec Miejscowo ści 

2 
16 
30 

13 
27 

13 
27 

Osiek z Osiedlem Polnym i Osiedlem Dobry Brat, 
Wycinki, Wymysłowo, Okarpiec, Radogoszcz, 
Kałębnica-leśnictwo, Trzebiechowo, Dębia Góra 

3 
17 
31 

14 
28 

14 
28 

Głuche, Wierzbiny, Karcznia, Karszanek, 
Skórzenno, Skrzynia, Szlaga Młyn, śurawki, Gęby, 
Kasparus + leśnictwo, Suchobrzeźnica, Pieczyska, 
Zdrójki, Błędno, Łuby 

Odbiór odpadów 
ZMIESZANYCH 

4 
20 

3 
17 

3 
17 
31 

Jaszczerz, Jaszczerek, JeŜewnica, Recice, 
Bukowiny, Udzierz, Lisówko, Cisowy, Gajówka 
Frąca, Grabowiec, Długolas, Komorze, Markocin, 
Cisowa Góra 

         
  stycze ń luty marzec  Miejscowo ści 

27 24 24 
Osiek z Osiedlem Polnym i Osiedlem Dobry Brat, 
Wycinki, Wymysłowo, Okarpiec, Radogoszcz, 
Kałębnica-leśnictwo, Trzebiechowo, Dębia Góra 

27 24 24 

Głuche, Wierzbiny, Karcznia, Karszanek, 
Skórzenno, Skrzynia, Szlaga Młyn, śurawki, Gęby, 
Kasparus + leśnictwo, Suchobrzeźnica, Pieczyska, 
Zdrójki, Błędno, Łuby 

Odbiór odpadów 
SUROWCE  

BIO 

27 24 24 

Jaszczerz, Jaszczerek, JeŜewnica, Recice, 
Bukowiny, Udzierz, Lisówko, Cisowy, Gajówka 
Frąca, Grabowiec, Długolas, Komorze, Markocin, 
Cisowa Góra 

 
1. Odbiór odpadów realizowany będzie od godz. 6.00 w dniach określonych        w 

harmonogramie. 

2. Pojemniki i worki naleŜy umieścić w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników 
uprawnionego przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, a 
w razie braku takiej moŜliwości, naleŜy wystawić je w dniu odbioru (zgodnie z 
harmonogramem), na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, a w 
przypadku, gdy niemoŜliwym jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów 
na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak moŜliwości spełnienia wymagań 
zawartych w obowiązujących przepisach, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do 
zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach 
uzgodnionych z jej właścicielem w formie pisemnej - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały 
Nr I/15/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 07.12.2012 dotyczącego 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin - uczestników Związku Gmin 
Wierzyca, w zakresie odpadów komunalnych §5.1.1 i §5.1.2. 
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Kontakt: 

Związek Gmin Wierzyca  
83-200 Starogard Gdański, ul. Zblewska 18 
Sekretariat: 
tel.: 58 562 19 97   tel. kom.: 530 946 185    fax: 58 562 19 97 
e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl     
BIP: http://www.pomorskie.eu/pl/bip/zwiazki_gmin/zwiazek_gmin_wierzyca; www: www.zgwierzyca.pl 
Dział Finansowo - Księgowy:  
tel.: 58 531 38 02 tel. kom.: 530 776 196 
e-mail: finanse@zgwierzyca.pl 
Dział Gospodarki Odpadami: 
tel.: 58 531 38 02   tel. kom.: 530 946 185 
e-mail: odpady@zgwierzyca.pl 
 
Sita Pomorze Sp. z o.o.  
83-400 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 10  
tel: (58) 686-52-05 
fax: (58) 680-02-95 
e-mail: sekretariat.koscierzyna@sitapolska.com.pl 
Opiekę nad sektorem X w tym Gminą Osiek  z ramienia SITA Pomorze 
pełni Pan Jerzy Tysler  tel. kom. 515 224 800 
 
Podwykonawca:  
Firma Transportowa "PIOTR" Piotr Brzoska   
83-221 Osiek,  ul. Olszynka  2A 
tel. 58 5821092,   kom. 600948216 
 

 
Osiek, 19.11.2013 r. 

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
61-812 POZNAŃ 
UL. KANTAKA 4 

 

APEL – PROŚBA 

RATUJMY JEZIORO KAŁ ĘBIE… 

ALE NIE TYLKO 

WSTĘP. 

W 1968 r. w ksiąŜce „Dzieje wsi powiatu starogardzkiego” cz. II, Pan Józef Milewski pisał: 
„Osiek… leŜy nad największym w powiecie starogardzkim jeziorem Kałębie – 458,81 ha, bogatym w 
rybę… Ośrodek hodowlany sandacza… Przy mulistych w znacznej części brzegach jeziora zwanego 
przez lud „osieckim morzem” Ŝyją węgorze i liny, a partie środkowe o podłoŜu piaszczystym, bogatym 
w kamienie (rybacy mówią o 3 mieliznach o długości do 100 m, umoŜliwiających zanurzenie do pasa) 
stwarzają warunki dla hodowli sandacza, ryby szlachetnej, cenionej i smacznej (do 1 m długości i 
Ŝywej wadze do 12 kg)”. Tyle Pan Milewski. 

Tak kiedyś było. Wtedy jezioro Ŝyło. Ludność zimową porą ścinała trzcinę oczyszczając przy 
tym oraz natleniając wodę i Ŝyjącą w niej rybę. Trzciny było znacznie mniej. Była czysta woda i 
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smaczna, zdrowa ryba. Była teŜ (co waŜne!) praca dla miejscowej ludności, a zdrowe, drewniane 
wiejskie domy kryte trzciną dopełniały całości urokliwych przyrodniczo leśnych osad i wsi. Taką 
leśno-jeziorną uroczą gminą jest właśnie Gmina Osiek. 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY OSIEK.  

Gmina Osiek to malownicza, turystyczna gmina połoŜona w południowej części województwa 
pomorskiego i powiatu starogardzkiego, w Borach Tucholskich, w centrum rejonu etniczno-
kulturowego „Kociewie”. Wolna od jakiegokolwiek przemysłu, niezwykle atrakcyjna turystycznie z 
bardzo zdrowym mikroklimatem tutejszych borów sosnowych. 

Powierzchnia gminy wynosi 156 km2 (16 000 ha), z czego ok. 75% stanowią lasy, a ok. 10% 
wody- 25 jezior z największym (466 ha) jeziorem Kałębie oraz przepływająca rzeką Wdą. Są tu cztery 
rezerwaty przyrody: faunistyczny „Czapli Wierch”, krajobrazowy „Krzywe Koło w Pętli Wdy”, 
faunistyczny „Zdrójno” i ornitologiczno-florystyczny „Jezioro Udzierz”. Gmina Osiek leŜy w 
Obszarze Chronionego Krajobrazu „Bory Tucholskie”, takŜe w całości objęta jest Programem Natura 
2000. Lasy zasobne są w zwierzynę łowną oraz bogate runo leśne. Jeziora, w tym głównie Kałębie są 
atrakcyjne dla Ŝeglarzy, windsurfingowców, bojerów, kajakarzy, pływaków, wędkarzy i plaŜowiczów. 

Gmina Osiek liczy ok. 2 550 mieszkańców, a dochody budŜetowe wynoszą 6,5 mln zł. Jest to 
najniŜszy budŜet wśród gmin powiatu starogardzkiego, województwa pomorskiego jak i całego kraju. 
Dochody budŜetowe gminy mają ścisły związek z jej leśno-jeziornym charakterem i programami 
ochrony przyrody obejmującymi cały jej teren. Niskie stawki podatkowe za lasy i wody, rezerwaty 
zwolnione częściowo od podatku oraz programy ochrony przyrody znacząco hamują róŜnego rodzaju 
inwestowanie i działalność gospodarczą, co przekłada się na brak wpływów do budŜetu i zahamowanie 
rozwoju gminy. I nic nie pomogą najniŜsze stawki podatkowe w skali powiatu zachęcające do 
inwestowania na jej terenie. 

PROBLEMY GMINY OSIEK. 

1. Brak moŜliwości inwestycyjnych. 
2. Brak rynku pracy. 
3. Brak wzrostu dochodów gminy. 
4. Brak rozwoju gospodarczego. 
5. Emigracja mieszkańców gminy szczególnie młodych. 

PRZYCZYNY PROBLEMÓW GMINY. 

1. Hamujący wpływ programów ochrony środowiska na działalność gospodarczą i inwestycyjną w 
gminie. 

2. Rezerwaty przyrody z otulinami częściowo zwolnione od podatku. 
3. Zdecydowana większość gleb niskiej klasy (V, VI) zwolniona od podatku. 
4. Bardzo niskie stawki podatkowe od lasów i wód. 
5. Brak jakiejkolwiek rekompensaty finansowej z budŜetu państwa za utracone dochody gminy 

spowodowane programami ochrony przyrody obowiązującymi na całym jej terenie. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA JEZIORA KAŁĘBIE. 

Jezioro Kałębie jest największym jeziorem na Kociewiu, naleŜy do najładniej połoŜonych i 
najbardziej atrakcyjnych turystycznie jezior zwane „Morzem Kociewskim”. Powierzchnia jeziora 
wynosi 466 ha, a średnia jego głębokość wynosi 2,1 m! Hydrologicznie Kałębie naleŜy do zlewni rzeki 
Wdy. Pod względem genetycznym jest przykładem jeziora rynnowego. Lustro wody połoŜone jest na 
wysokości 87 m n.p.m. Część zachodnią i wschodnią jeziora otacza klif osiągający wysokość 92 m 
n.p.m. Pozostałe brzegi są na ogół płaskie, w części mają charakter plaŜowy. 

Jezioro ma dobrze rozwiniętą linię brzegową, posiada liczne zatoki i półwyspy. W centralnej 
części jeziora znajdują się dwie wyspy. Jedna jest porośnięta drzewami liściastymi i krzewami, a druga 
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jest wyspą trzcinową. Dno jeziora tworzą osady piaszczysto-kamieniste, w niektórych miejscach 
pokryte namułami, których większość osiąga do 1,5 m. Otoczenie jeziora w ok. 70% stanowią lasy 
iglaste, w ok. 20% pola i łąki, a w ok. 10% osady ludzkie. Brzegi jeziora porastają krzaczaste olszyny 
oraz szeroki pas oczeretu jeziornego i trzciny pospolitej porastającej coraz większą powierzchnię 
wody. Jezioro zwane „rezerwatem sandacza” szczyci się obecnością tej szlachetnej ryby. śyje tu takŜe 
wiele innych gatunków ryb, jak: węgorz, lin, szczupak, karp, leszcz, i inne. 

PROBLEMY JEZIORA KAŁĘBIE. 

1. Pogarszająca się jakość wody. 
2. Pogarszające się warunki Ŝycia ryb. 
3. Pogarszające się warunki kąpieli, Ŝeglarstwa, wędkarstwa. 
4. Obficie występujące glony. 
5. Częste przyduchy zimą i latem. 
6. Brak moŜliwości finansowych gminy na kanalizację wokół jeziora osad ludzkich. 

PRZYCZYNY PROBLEMÓW JEZIORA KAŁĘBIE. 

1. Płytkie wody jeziora. 
2. Rozrastająca się trzcina - corocznie ogromna jej ilość wpada do wody i gnije! 
3. Zatruwanie ryb i zanieczyszczanie wody przez rozkładającą się w wodzie trzcinę. 
4. Zanieczyszczanie wody przez mieszkańców nadbrzeŜnych osad i… turystów. 
5. Ograniczone moŜliwości samooczyszczania się wody. 
6. Zakaz usuwania trzciny. 
7. Szybkie nagrzewanie się wody. 
8. Brak odpowiedniego natleniania wody. 
9. Brak moŜliwości prawnych dla pomocy finansowej kanalizacji osad ludzkich (zbyt mała ilość 

mieszkańców na km sieci). 

PODSUMOWANIE 

O JEZIORZE, 

Prawo powstające w urzędach nie zawsze przystaje do rzeczywistości. Brak odpowiednich, 
rzetelnych, wnikliwych badań, opinii fachowców, konsultacji społecznych itp. czynności w terenie, 
prowadzą niekiedy do antagonizmów w określonych warunkach środowiskowych. 

W Obszarze Chronionego Krajobrazu „Bory Tucholskie” w Gminie Osiek piękne jezioro 
Udzierz o powierzchni 133 ha nie wiedzieć czemu stało się… cuchnącym bagnem. Dlaczego ochrona 
przyrody w chronionym przez siebie terenie nie zapobiegła zupełnej degradacji bogatego w ryby 
pięknego jeziora? No chociaŜ to zdegradowane środowisko ładnie nazwała   – „rezerwat 
ornitologiczno – florystyczny Jeziora Udzierz”. I to tyle, co uczyniono dla tego środowiska.  

APELUJĘ I PROSZĘ  

BY JEZIORO KAŁĘBIE 

NIE PODZIELIŁO LOSU  

JEZIORA UDZIERZ! 

Kałębie to serce i perełka urokliwych terenów Kociewia, powiatu starogardzkiego i Gminy 
Osiek. Jest odpowiedni czas dla konkretnych działań ratunkowych. Nie chcemy rezerwatu przyrody – 
kolejnego umarłego, cuchnącego bagna. 

O CZŁOWIEKU 

Nie moŜna chronić przyrody ograniczając egzystencję CZŁOWIEKA, który tu Ŝyje i jest 
nierozerwalną jej częścią. W gąszczu zakazów w programach o ochronie przyrody brak dla miejscowej 
ludności jakichkolwiek rozwiązań, alternatywnych propozycji pracy, inicjatyw i przedsięwzięć, z 
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których mogłaby się utrzymać i godnie Ŝyć, a przynajmniej pewna jej część; uzasadnieniem odmowy 
dla podejmowanych przez mieszkańców inicjatyw bywa miejsce zamieszkania – za blisko lasu; za 
blisko wody – nie moŜna nawet świadczyć usług turystycznych! To – pytam - gdzie mieszkać w takiej 
gminie? W kontekście istniejącego prawa o ochronie przyrody pojęcie RÓWNOWAGA W 
PRZYRODZIE nie istnieje. CZŁOWIEK jest częścią przyrody i nie moŜe być przy pomocy PRAWA z 
niej rugowany. 

I O GMINIE. 

Gmina Osiek za ochronę przyrody płaci wysoką cenę. Czy tak być powinno? Nie. Powinna 
cieszyć się jej bogactwem i się rozwijać. PogrąŜona w samozadowoleniu ochrona przyrody w obecnej 
formie patrzeć będzie w przyszłości jak zarastają jeziora i… ludzkie siedziby. Reszty dopełnią 
niszczące drzewostany wszędobylskie tutaj bobry budując solidne tamy tworzące wielkie rozlewiska i 
bagna. I wówczas znawcy tematu znowu nazwą cały ten bajzel… „Rezerwat… ”. 

ZAKOŃCZENIE. 

Starałam się w sposób przystępny i zwięzły przybliŜyć Szanownym Państwu waŜne i trudne 
problemy tej biednej gminy i jej mieszkańców. Pragnę wierzyć, Ŝe ten APEL  
- PROŚBA nie pozostanie wrzucony do szuflady i zapomniany. 

Prawo o ochronie przyrody musi dawać równe szanse wszelkiemu Ŝyciu: 

- teŜ i RYBOM, choć głosu nie mają; 

- takŜe CZŁOWIEKOWI, choć głos niby ma, ale kto go słucha? 
Bardzo proszę o ten głos… głos zdrowego rozsądku.  

 

Z wyrazami szacunku 

i nadzieją na Ŝyczliwość i pomoc 

WÓJT 

inŜ. Stanisława Kurowska 

 

Załącznik: 

1. Zdjęcia – jezioro Kałębie 

Otrzymują: 

1. Minister Finansów 
00-916 Warszawa 
ul. Świętokrzyska 12 

2. Minister Ochrony Środowiska 
00-922 Warszawa 
ul. Wawelska 52/54 

3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
00-922 Warszawa 
ul. Wawelska 52/54 

4. Wojewoda Pomorski 
80-810 Gdańsk 
ul. Okopowa 21/27 

5. Marszałek Województwa Pomorskiego 
80-810 Gdańsk 
ul. Okopowa 21/27 

 

Do wiadomości: 

1. Senator Andrzej Grzyb 
Biuro Senatorskie 
83-200 Starogard Gd. 
ul. Hallera 13 
 

5. Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno- 
Rekreacyjnego 
„Dobry Brat” 
83-221 Osiek 
Dobry Brat 12 
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2. Poseł na Sejm RP 
Sławomir Neumann 
Biuro Poselskie 
ul. Kościuszki 27 

3. Starosta Starogardzki 
83-200 Starogard Gd. 
ul. Kościuszki 17 

4. Starogardzki Klub Biznesu 
Związek Pracodawców 
83-200 Starogard Gd. 
ul. Kościuszki 27 

6. Uczniowski Klub Sportowy „ 
Kałębie” 
Andrzej Firyn 
83-221 Osiek 
ul. Wyzwolenia 8 

7. DzierŜawca jeziora Kałębie 
Wanda Kasprowicz 
83-221 Osiek 
ul. Zamkowa 1 

8. a/a 
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REMONT ŚWIETLICY W BUKOWINACH UKO ŃCZONY 
W dniu 23.11.2013r. w Świetlicy Wiejskiej w Bukowinach odbyło się Spotkanie Andrzejkowe, 
podczas którego dokonano uroczystego otwarcia wyremontowanej świetlicy. Na spotkanie przybyli 
zaproszeni goście tj. zastępca Wójta Gminy Osiek – Pani Irena Patan i przewodniczący Rady Gminy 
Osiek – Jerzy Kłos oraz mieszkańcy sołectwa Bukowiny oraz sąsiedniego Lisówka.  

Wymieniona została stolarka okienna, w pomieszczeniach kuchni i sanitariatach połoŜono płytki 
ceramiczne na ścianach i podłodze, wycyklinowano i polakierowano podłogę, pomalowano ściany. 
Zbudowano przy wejściu głównym podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z barierką.  

Przeprowadzony remont sfinansowany był w całości z budŜetu gminy w kwocie 21 000 zł 

Dziękujemy Pani Wójt oraz pracownikom urzędu gminy za wyremontowanie świetlicy, która słuŜy 
i słuŜyć będzie wszystkim mieszkańcom sołectwa Bukowiny. 

    

Sołtys Beata Szeible 

 

ŚWIETLICA WIEJSKA W RADOGOSZCZY  
PO REMONCIE ODDANA DO UśYTKU 

 

16 listopada br. we  wsi Radogoszcz świętowali straŜacy, mieszkańcy , turyści z sołectwa Radogoszcz. 

Pani Wójt Stanisława Kurowska oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kłos dokonali otwarcia 
świetlicy wiejskiej po jej kapitalnym remoncie. 

Cały obiekt zyskał nowe oblicze. Na zewnątrz budynku przeprowadzono termomodernizację i 
połoŜono nową elewację. 

Poprzez wymianę stropów, tynków, podłóg, okien i drzwi pomieszczenia świetlicy zostały całkowicie 
zmodernizowane. W całym obiekcie wykonano równieŜ instalację centralnego ogrzewania ( w 
świetlicy ogrzewanie podłogowe). 

Mieszkańcy sołectwa  Radogoszcz chętnie włączyli się w prace porządkowe , jak równieŜ przy  
wykonaniu we własnym zakresie ogrodzenia obiektu. 
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Koszt inwestycji ok. 150 tys. zł. 

Inwestycja „Remont świetlicy” został przeprowadzony przy wsparciu środków unijnych uzyskanych 
przez Gminę Osiek w ramach Działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” – „ Odnowa i 
rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. 

Remont części garaŜowej oraz termomodernizacja remizy pokryty w całości z budŜetu gminy. 

   
Odnowiona świetlica wiejska w Radogoszczy będzie dalej słuŜyć miejscowej ludności, straŜakom a 
takŜe turystom . 

Sołtys 

Justyna Kruk 

 

REMIZO- ŚWIETLICA W SKÓRZENNIE ODNOWIONA 
Remont remizy w Skórzennie zakończony. Na ręce Pani Wójt Stanisławy Kurowskiej oraz wszystkich, 
którzy pracowali przy odnowieniu świetlicy wiejskiej, pragnę w imieniu swoim jak i mieszkańców 
sołectwa Skórzenno złoŜyć serdeczne podziękowanie. 

  
Sołtys 

Izabela Szumała 
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„POWIATOWE ZADUSZKI STRA śACKIE SUMIN 2013” 
Stało się juŜ tradycją, Ŝe w niedzielę po święcie listopadowym, straŜacy z powiatu starogardzkiego 
spotykają się przed remizą OSP w Suminie. W tym roku, 17 listopada juŜ po raz czternasty, 
dziesięcioosobowe delegacje  z kaŜdej gminy wyruszyły do kościoła Św. Jana Chrzciciela.  

Na czele kolumny maszerowała StraŜacka Orkiestra Dęta z Bobowa, potem 19 pocztów 
sztandarowych i grupa zacnych gości oraz ok. 200 straŜaków. W takim szyku, przy dźwiękach 
marszowej melodii kolumna dotarła do kościoła parafialnego. Tam, ks. Stefan Rogowski, powiatowy 
kapelan straŜaków, dokonał uroczystego wprowadzenia sztandarów i przybyłych straŜaków. 
Następnie ks. kapelan odprawił Mszę św. w intencji zmarłych straŜaków. NaboŜeństwo to miało 
wyjątkowy charakter, gdyŜ wszyscy zgromadzeni modlili się za wymienionych z imienia i nazwiska 
druhów z naszego powiatu zmarłych w ostatnim roku 

Z naszych szeregów w ostatnim roku odeszli na wieczną wartę do św. Floriana druhowie: Kurek 
Zygmunt, Kłos Roman,  Jaszczerski Henryk i Ma ńkowski Andrzej – OSP Osiek, Serocki Piotr - 
OSP Kasparus,  Szumała Franciszek - OSP Skórzenno.   

 
Po Mszy św. Wiceprezes ZW ZOSP RP dh Józef Czapiewski wraz z prezesem ZOP ZOSP RP 
Wiesławem Wrzesińskim uhonorowali księdza kapelana medalem im. B. Chomicza za zasługi dla  
naszej słuŜby, a w szczególności za opiekę duszpasterską.  

Potem wszyscy w takim samym szyku powrócili do remizy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Suminie, 
gdzie gospodarze ugościli uczestników uroczystości gorącym posiłkiem, kawą i swojskim, pysznym 
ciastem. Orkiestra dając wspaniały koncert muzyczny stworzyła tak niezapomniany  i sympatyczny  
klimat, Ŝe Ŝal było się rozstawać. 
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śegnając się obiecaliśmy sobie, Ŝe spotkamy się w tym samym miejscu za rok, aby w modlitwie 
upamiętnić tych, którzy jak kiedyś ktoś pięknie powiedział – „przeszli juŜ na drugą stronę ognia”.   

Komendant Gminny ZG ZOSP 
Mieczysław Torłop 

 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH 
Okres Świąt BoŜego Narodzenia to czas, gdy najbardziej odczuwa się samotność, dlatego teŜ 
16 grudnia odbyła się „Wigilia dla samotnych” organizowana, jak co roku przez ZG Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej. W tym roku swej gościny uŜyczyła nam świetlica wiejska w 
Osieku, dokąd przybyło ponad pięćdziesięciu mieszkańców naszej gminy. Na spotkanie 
przybyli takŜe zaproszeni goście: Wójt Gminy Osiek Pani Stanisława Kurowska, przedstawiciel 
Rady Gminy Pani Teresa Owczarek oraz Pani Teresy Eggert, pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej kierownik Barbara Surma i Pani Beata Kazubowska. 

Świąteczne spotkanie rozpoczęła Wójt Gminy składając obecnym na sali gościom 
najserdeczniejsze Ŝyczenia z okazji zbliŜających się świąt BoŜego Narodzenia oraz 
nadchodzącego Nowego Roku 2014. W tak waŜnym momencie nie mogło zabraknąć 
wspólnego śpiewania kolęd oraz tradycyjnego juŜ dzielenia się opłatkiem. Świąteczną 
atmosferę podkreślały takŜe tradycyjne potrawy wigilijne, znajdujące się na świątecznych 
stołach. Uroczystość uświetnił występ w wykonaniu uczniów ZSP w Osieku z klasy „0”, 
którego przygotowaniem zajęła się pani Danuta Dąbrowska. Spotkanie odbyło się w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze. Zaproszeni mieszkańcy otrzymali na zakończenie uroczystości paczki 
świąteczne. 
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Spotkanie wigilijne zorganizowane przez członków ZG PKPS nie odbyłoby się, gdyby nie gest 
dobrej woli osób, które swoją pracą i zaangaŜowaniem wsparły ich w tych przygotowaniach. 

Serdeczne podziękowania składamy Wójt Gminy Osiek pani Stanisławie Kurowskiej za 
coroczne finansowe wsparcie spotkania oraz wszystkim darczyńcom. 

Za pracę i gotowość do współdziałania na rzecz drugiego człowieka dziękujemy: sołtys pani 
Irenie Motykowskiej, Prezesowi OSP Osiek – panu Wojciechowi Śliwi ńskimu, panom 
Wojciechowi Cherek i Adamowi Główczewskiemu za dowóz uczestników, wychowawcy 
klasy „0” pani Danucie Dąbrowskiej i jej wychowankom za piękne jasełka.  

W imieniu członków PKPS dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w 
organizacji wigilii dla samotnych mieszkańców naszej gminy.  

Prezes PKPS 

Lucyna Kosecka 

 

CO DZIAŁO SI Ę W ŚRODOWISKOWYM DOMU 
SAMOPOMOCY W OSIEKU W 2013 ROKU? 

Mijający rok był bardzo intensywnym rokiem pracy. Działo się wiele, jeszcze więcej nauczyliśmy się i 
przeŜyliśmy. WciąŜ jest jednak duŜo do zrobienia. Powoli klarują się nam przyszłoroczne plany, 
tymczasem koniec roku sprzyja podsumowaniom i analizom tego, co juŜ dokonaliśmy. Prócz 
statutowych działań stacjonarnych udało nam się zrealizować takŜe wiele innych, które rozwijały 
zainteresowania i zdolności Uczestników zajęć w naszej Placówce. 

Styczeń: 

- Wyjazd do kręgielni MK-Bowling do Grudziądza 

Luty : 

- Wyjazd na lodowisko do Grudziądza 
- Spotkanie edukacyjne z pisarką i historyczką Reginą Kotłowską 
- Zajęcia warsztatowe w SIK „Grodzisko Owidz” 

Marzec: 

- Zajęcia w studio fotograficznym „naneo Studio: Pawła Kuczwalskiego w Grudziądzu 
- śniadanie Wielkanocne przygotowane przez Podopiecznych Placówki 

Kwiecień: 

- Zajęcia z pierwszej pomocy przeprowadzone z ratownikiem medycznym Krzysztofem Pokojewskim 

Maj : 

- Wyjazd do Miasteczka Westernowego Kansas City do Grudziądza 
- Udział w konkursie poezji miłosnej „Mów do mnie jeszcze” w Lalkowych 

Czerwiec: 

- Zajęcia w Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu 
- Udział w imprezie plenerowej „Powitanie lata” 
- Warsztaty z umiejętności posługiwania się mapą z Rafałem Fierkiem 
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Lipiec: 

- Wycieczka rekreacyjno-sportowa do Ośrodka „BenioVita” w Tleniu 
- Impreza integracyjna „Razem Raźniej” edyzja 2013 
- Udział w imprezie plenerowej „Na Jagody” 

Sierpień: 

- Udział w imprezie plenerowej „PoŜegnanie lata” 
- Wyjazd na wystawę „The Human Body Exhibition” do Gdańska 
- Wycieczka do „Zoo – Egzotycznego Kaszuby” do Tuchlina 

Wrzesień: 

- Udział w „II Spotkaniu Integracyjnym z Elementami Kultury Kociewskiej 2013” w Lalkowych 
- Wyjazd do kręgielni MK-Bowling do Grudziądza 

Październik : 

- Grzybobranie z Podopiecznymi i Pracownikami zaprzyjaźnionej Placówki z Lalkowych 
- Warsztaty profilaktyki zdrowia przeprowadzone przez pracownika starogardzkiego oddziału 
Sanepidu - Monikę Michnę oraz pracownika Ośrodka Zdrowia w Osieku – Wiktorię Ziemer 

Listopad: 

- Zabawa andrzejkowa w towarzystwie przyjaciół z WTZ Lalkowy oraz ŚDS „Tęcza” Lalkowy 

Grudzień: 

- Udział w Festynie Świątecznym w Grodzisku Owidz 
- Spotkanie opłatkowe z Rodzicami, Pracownikami i Przedstawicielami Urzędu Gminy Osiek 

Chętne osoby brały takŜe aktywny udział w spotkaniach Osieckich Nocy Integracyjnych edycji 2013. 

Nadchodzący rok zapowiada nam się równie ciekawie, intensywnie i pracowicie. Nie ustajemy w 
działaniu! Chcemy się dalej rozwijać, poznawać nowych ludzi i nowe miejsca. Oby czas był nam 
przychylny i nie płynął tak szybko, jak w tym roku :)  

 
Agnieszka Krawczyk 

Pedagog Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku 
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SZTAFETA PRZEMOCY 
Nie ma dobrych klapsów. 

Bicie nie wychowuje dzieci, tylko je głęboko i trwale rani.   

Dzieci – ofiary przemocy wypierają raniące je zdarzenia i bolesne emocje poza świadomość. Są to 
naturalne funkcje obronne ludzkiej psychiki. Dziecko nie jest w stanie utrzymać bolesnych emocji 
w świadomej części umysłu, poniewaŜ dorośli sprawcy naduŜyć wyjaśniają powody bicia dziecka tak, 
by zdjąć z siebie odpowiedzialność za uŜycie przemocy. Mówią dzieciom: To twoja wina. Jesteś 
niedobry, niegrzeczny, nieposłuszny, dlatego dostajesz lanie. Biję cię dla twego dobra, Ŝebyś się 
wreszcie nauczył dobrze zachowywać. Dostałeś, bo mnie zdenerwowałeś. 

Dziecko przyjmuje fałszywe przekonania, odnoszące się do sytuacji, w której nastąpiło naduŜycie. Co 
gorsze, na ogół w otoczeniu dziecka nie ma nikogo, kto pomógłby mu zrozumieć sytuację we 
właściwy sposób i ochronić jego godność. 

Sprawca przemocy zazwyczaj ma wsparcie innych dorosłych – równieŜ tych, którzy są bierni (np. 
ojciec bije dziecko, a matka nie interweniuje, bo sama boi się reakcji męŜa). W ten sposób dziecko 
nabiera pewności, Ŝe zasłuŜyło na brutalne potraktowanie. Krzywdy, których dziecko doznaje we 
wczesnym okresie Ŝycia, owocują na poziomie nieświadomym trwałym zapisem uczuć wściekłości, 
nienawiści, wrogości, pogardy. 

Poczucie krzywdy, które nie zostanie poddane terapii, uwolnione i ukojone, przeradza się z reguły 
w postawę odwetową, w chęć zemsty. Nastawienie agresywne i odwetowe w dalszym Ŝyciu dziecka, 
w wieku młodzieńczym i dorosłym, moŜe przyjmować róŜne formy. Destrukcyjna energia skierowana 
do wnętrza prowadzi do chorób somatycznych, a takŜe do uzaleŜnień (niszczenie samego siebie). 
Najczęściej jednak osoby głęboko skrzywdzone w dzieciństwie, w dorosłym Ŝyciu odreagowują 
wrogość i nienawiść, zachowując się agresywnie wobec partnerów, współmałŜonków i – w stopniu 
największym – wobec własnych dzieci. 

Choć obiecują sobie solennie, Ŝe nigdy nie powtórzą błędów swoich rodziców, w pewnym momencie 
ich emocje i zachowania wymykają się spod kontroli rozumu, bowiem w ich „mózgu emocjonalnym” 
(w ośrodkach podkorowych mózgu) nadal obecny jest zapis traumatycznych doświadczeń. „Mózg 
emocjonalny”, zaprogramowany przez wściekłość oraz chęć zemsty w momencie, gdy zaistnieją po 
temu warunki, wyda rozkaz agresywnego zachowania. Osoba dorosła wchodzi wówczas w odmienny 
stan świadomości. Zaczyna wrzeszczeć, bije, a nawet maltretuje (tzw. przemoc gorąca) ofiarę, którą 
często jest własne dziecko. Niekiedy agresor zastyga wewnętrznie. Wydaje się spokojny, działa 
w opanowany i okrutny sposób (tzw. przemoc zimna). 

Proces naduŜyć jest przekazywany z pokolenia dziadków na pokolenie rodziców, a następnie na 
pokolenie dzieci. Zatem jedynym skutecznym sposobem walki z przemocą wobec dzieci jest 
przerwanie tej międzypokoleniowej sztafety. 

Cały tekst Pawła Karpowicza dostępny jest w Archiwum Charakterów  
www.charaktery.eu/charaktery/2008/11/2711/Czemu-winne-niewinne-klapsy/ 

Artykuł ze strony www.charaktery.eu 
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KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ  STRAśY POśARNEJ 

w Starogardzie Gdańskim 
woj. pomorskie 

83-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 1 
mł. kpt. Karina Stankowska  
rzecznik prasowy 
tel. 58 560 15 41, 606 609 938     e-mail:rzecznik.starogard@straz.gda.pl  
fax 58 560 15 10 

 
Starogard Gdański, 2013-12-12 

PR.0620.57.2013 

Aby choinka się świeciła, a nie paliła 
Święta.. czas przygotowań, gorączkowych zakupów, sprzątania i gotowania. W ferworze walki 
nietrudno o niedopatrzenie i nieostroŜność. Brakuje czasu na wiele spraw, lecz pamiętaj  
o dopilnowaniu swoich małych pociech, które w zamieszaniu mogą zrobić coś kompletnie 
nieprzewidywalnego. Myśl za swoje dziecko! Postaraj się, by nie miało ono dostępu do gorących 
garnków. Zajmij je strojeniem choinki, robieniem łańcuchów z kolorowego papieru lub aniołków z 
masy solnej. 

śeby choinka nie stanowiła zagroŜenia poŜarowego: 

• ustaw ją stabilnie z daleka od grzałek, piecyków, termowentylatorów lub kominka – strumień 
ciepła emitowany przez te urządzenia nie moŜe być skierowany na choinkę, 

• nie ustawiaj choinki blisko firan i zasłon, 
• pamiętaj, Ŝe nie ma znaczenia czy choinka jest „Ŝywa” czy sztuczna – obie łatwo się palą. 

Oświetlenie choinki: 

• wybierz lampki świąteczne opatrzone znakiem CE, 
• nie zakładaj na choinkę lampek własnego wyrobu, 
• nie wieszaj na choince zimnych ogni (zimne są tylko z nazwy) ani świeczek – palą się bardzo 

krótko, a stanowią duŜe zagroŜenie poŜarowe. 

Świeca: 

• nie ustawiaj jej blisko choinki, firan, zasłon i innych palnych lub „fruwających” rzeczy, 
• nie dopuść do zapalenia się ozdób świecznika. 

Oświetlenie zewnętrzne: 

• kupuj lampki świąteczne, które są przeznaczone do uŜywania w warunkach zewnętrznych, 
• nie dopuść, by łączenia kabli leŜały w wodzie, śniegu lub błocie. 

Zimne ognie: 

• teoretycznie są bezpieczne, jednak wytwarzają wysoką temperaturę i w sprzyjających 
warunkach mogą wywołać poŜar, 

• nie zezwalaj swoim dzieciom na zabawę zimnymi ogniami bez nadzoru osoby dorosłej. 

A jeśli choinka się zapaliła? 

• odłącz ozdoby (lampki, światełka) od instalacji elektrycznej, 
• spróbuj ugasić ogień. 
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PoŜar się rozprzestrzenia? Wezwij straŜ poŜarną i ewakuuj się! 

Fajerwerki – wystrzałowo, a nie wybuchowo! 
Fajerwerki to materiał łatwopalny i wybuchowy – o wysokiej temperaturze palenia i duŜym polu 
raŜenia w momencie wybuchu. To nie zabawka, którą moŜna dać dziecku! Zwróć uwagę, Ŝe producent 
(nie bez przyczyny) wskazuje, iŜ fajerwerków mogą uŜywać tylko osoby powyŜej 18 roku Ŝycia. 

śeby fajerwerki i petardy stały się bezpieczną atrakcją, musisz pamiętać o kilku zasadach: 

• kupuj je w sprawdzonych miejscach, by mieć pewność, Ŝe były właściwie przechowywane i nie 
są uszkodzone, 

• przed uŜyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi, 
• nie odpalaj ich w rękach. Jest to przyczyną bardzo wielu powaŜnych urazów rąk. JeŜeli w 

instrukcji jest napisane: „nie trzymać w ręku”, to nie trzymaj! Nawet, jeśli ktoś mówił, Ŝe nic 
mu się nie stało… 

• nie odpalaj fajerwerków w pomieszczeniach zamkniętych; w mieszkaniu odbiją się od ściany i 
mogą zrobić komuś krzywdę (oparzyć, uszkodzić wzrok i słuch) lub doprowadzić do poŜaru, 

• nie odpalaj ich w pobliŜu drzew i domów oraz w miejscach naraŜonych na poŜar, np. zakładach 
przemysłowych, portach lotniczych, 

• nie odpalaj ich z balkonów, tarasów ani okien, 
• po ich odpaleniu odsuń się na wskazaną w instrukcji odległość, 
• nie wrzucaj petard i fajerwerków w miejsca, gdzie mogą znajdować się ludzie. 

Dzieci są zawsze bardzo zainteresowane fajerwerkami i petardami. Zwróć uwagę na swoje dziecko! 
Nie pozwól mu odpalać wyrobów pirotechnicznych, nawet jeśli bardzo Cię o to prosi! Przypilnuj, by  
trzymało się z dala od miejsca odpalania fajerwerków.  

Niech Sylwester będzie wystrzałowy, a nie wybuchowy! 

Materiał zaczerpnięto z poradnika „Polak mądry przed szkodą. O poŜarach i innych zagroŜeniach” - 
opracowanie mł. kpt. Aldona Dobrzyńska. 

pozdrawiam 

mł. kpt. Karina Stankowska 

 
 

UWAGA!!! Czad - cichy zabójca!!! 

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?  

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lŜejszym 
od powietrza, co powoduje, Ŝe łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu 
w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub 
olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, 
benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do 
zupełnego spalania. MoŜe to wynikać z braku dopływu świeŜego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, 
w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zuŜycia lub złej regulacji palnika gazowego, 
a takŜe przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, czy teŜ zapchanego i nieszczelnego przewodu 
kominowego lub uszkodzonego połączenia między kominami i piecami.  

Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo uszczelnione), pozaklejane kratki, brak otworów 
wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak równieŜ brak regularnych kontroli droŜności przewodów 
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wentylacyjnych i kominowych sprawiają, Ŝe w naszych mieszkaniach lub domach moŜemy nie być bezpieczni. 
W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo moŜe dojść do tragedii.  

Do zatruć często dochodzi w nowo wyremontowanych mieszkaniach, z nowymi piecami, nie mającymi 
indywidualnych przewodów napowietrzających i gdzie z przyczyn oszczędnościowych zlikwidowano 
(zasłonięto) przewody wentylacyjne, a okna i drzwi są zbyt szczelne. Mieszkanie doskonale szczelne „nie 
oddycha”; brak dostępu tlenu moŜe doprowadzić do tragedii. 

Czad moŜe powstać takŜe podczas poŜaru. 

Brak sygnałów, które alarmowałyby ludzi o obecności tlenku węgla stanowi istotny czynnik, który przyczynia 
się do zatrucia czadem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, Ŝe tlenek węgla jest gazem 
niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany 
do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąŜe się z hemoglobiną 210 razy szybciej 
niŜ tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to powaŜne zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia człowieka. 
UniemoŜliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych 
narządów wewnętrznych. Następstwem ostrego zatrucia moŜe być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego 
układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć. 

 
Kto naraŜony jest na działanie tlenku węgla? 

Na działanie tlenku węgla naraŜona jest kaŜda osoba przebywająca w środowisku nim skaŜonym. Efekty 
działania czadu, przy takim samym stęŜeniu, mogą się jednak róŜnić. 

Do grupy największego ryzyka naleŜą: 

- noworodki i niemowlęta (obok normalnej hemoglobiny występuje u nich hemoglobina płodowa, która wiąŜe 
dwukrotnie więcej tlenku węgla, niŜ zwykła hemoglobina), 

- dzieci,  

- kobiety cięŜarne, 

- osoby w podeszłym wieku, 

- osoby z wadami serca oraz chorobami oskrzelowo-płucnymi,  

- osoby z wadami serca oraz niewydolnością układu oddechowego. 
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CięŜszym zatruciom ulegają takŜe osoby wykonujące prace związane z duŜym wysiłkiem fizycznym, które 
znacznie szybciej, niŜ podczas odpoczynku, ze względu na zwiększoną częstość i głębokość oddechu, 
pochłaniają dawki trujące, a nawet śmiertelne. 

Jak zapobiegać zatruciu?  

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego moŜe dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte 
są okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Tyle 
spalin wypłynie na zewnątrz, ile świeŜego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim naleŜy 
więc zapewnić moŜliwość stałego dopływu świeŜego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki 
gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. Ponadto naleŜy regularnie sprawdzać 
prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji 
gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych. 

Pamiętaj aby:  

• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. 
Gdy uŜywasz węgla i drewna, naleŜy to robić nie rzadziej, niŜ raz na 3 miesiące. Gdy uŜywasz gazu ziemnego 
czy oleju opałowego – nie rzadziej, niŜ raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. 
przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niŜ raz w roku, 

• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą 
spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),  

• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,  

• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby, 

• uŜytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją 
producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,  

• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach 
wątpliwych naleŜy Ŝądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji 
zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie 
stosowania danego urządzenia,  

• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, poniewaŜ nowe okna są 
najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać 
wentylację,  
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki 
wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,  

• często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposaŜone w termy 
gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien,  

• rozmieścić czujki tlenku węgla w tej części domu, w której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia 
bezpieczeństwa dodatkowe czujki warto umieścić w kaŜdym pomieszczeniu,  

• nie spalać węgla drzewnego w domu, garaŜu, na zamkniętej werandzie itp., jeŜeli pomieszczenia te nie mają 
odpowiedniej wentylacji, 

• nie zostawiać samochodu w garaŜu z włączonym silnikiem, nawet jeŜeli drzwi do garaŜu pozostają otwarte,  

• nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, 
osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyŜ mogą być sygnałem, Ŝe ulegamy zatruciu 
czadem; w takiej sytuacji naleŜy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy 
i zasięgnąć porady lekarskiej. 

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla? 

- lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie – lekkie zatrucie, 

- nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, oddech 
przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca – średnie zatrucie,  

- drgawki, utrata przytomności – cięŜkie zatrucie. 
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Osłabienie i znuŜenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagroŜenia, 
powodują, Ŝe jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – 
jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera. 

 
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?   

•  naleŜy natychmiast zapewnić dopływ świeŜego, czystego powietrza,  

•  jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeŜe powietrze, 

• rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyŜ nie moŜna 
doprowadzić do jego przemarznięcia,  

• wezwać słuŜby ratownicze (pogotowie ratunkowe – 999, straŜ poŜarna – 998 lub 112); jeśli po wyniesieniu na 
świeŜe powietrze zaczadzony nie oddycha, naleŜy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego 
oddychania i masaŜu serca. 

Od stosowania się do powyŜszych rad moŜe zaleŜeć zdrowie i Ŝycie Twoje oraz Twoich bliskich!  

Wystarczy jedynie odrobina przezorności. 

Opracowanie: mł. bryg. Katarzyna Boguszewska, Komenda Główna PSP 

 

W SOŁECTWIE RADOGOSZCZ SI Ę DZIEJE 
6 grudnia odwiedziłam najstarszych mieszkańców - seniorów naszego sołectwa. 

8 grudnia do dzieci z sołectwa Radogoszcz przybył spóźniony Mikołaj. Nie tylko wręczył drobne 
podarunki, ale równieŜ wesoło bawił się z dziećmi. Pani Sandra Radomska animowała te zabawy. 
Chciałabym podziękować głównemu sponsorowi mikołajkowego spotkania Panu Erwinowi Refke oraz 
wszystkim mieszkańcom naszego sołectwa, którzy wspólnymi siłami zorganizowali to spotkanie  

 
Sołtys 

Justyna Kruk 
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STYPENDIA UNIJNE NA ROK 2013/2014  
ZOSTAŁY PRZYZNANE!!! 

 

W dniu 5 listopada 2013 r. Uchwałą Zarządu 
Województwa Pomorskiego zatwierdzona 
została lista stypendystów projektu „Pomorskie 
– dobry kurs na edukację. Program pomocy 
stypendialnej dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych z obszaru województwa 
pomorskiego” na rok szkolny 2013/2014. 

11 grudnia 2013 r., wicemarszałek województwa 

pomorskiego Czesław Elzanowski wręczył 

najzdolniejszym pomorskim uczniom stypendia 

przyznane w ramach tego projektu. Gala 

stypendystów odbyła się w gmachu Polskiej 

Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku.  

Zespół Szkół Publicznych zgłosił do udziału w 

projekcje siedmioro uczniów. Wszystkie wnioski 

zostały pozytywnie zweryfikowane.  

 

 

W gronie tegorocznych laureatów znalazło się 

dwoje spośród nich:  

Martyna Motykowska i Patrycja Steinborn 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

Dyrektor ZSP w Osieku 

Jolanta Główczewska 
***   ***   *** 

BAW SIĘ I TAŃCZ 
 

W dniu 10 grudnia 2013r. w sali 
gimnastycznej w Osieku, na prośbę rodziców 
i uczniów ruszyły ZAJĘCIA TANECZNE 
dla uczniów naszej szkoły. Zajęci prowadzi 
p. Piotr Ślusarczyk ze Szkoły Tańca w 
Starogardzie Gdańskim. Zebraliśmy chętnych 
aŜ na 3 grupy wiekowe!!!  

Zachęcamy dzieci do aktywnego spędzania 
czasu wolnego.  

Dyrektor ZSP w Osieku  

Jolanta Główczewska 

***   ***   *** 
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GÓRA GROSZA 
„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”. 

W tym roku nasza szkoła wzięła udział w 
ogólnopolskiej akcji „ Góra Grosza” 
organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. 
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc 
dzieciom wychowującym się poza własna 
rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie 
domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, 
pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych oraz 
najbardziej potrzebujących domów dziecka. 

I chociaŜ: „ Wiele nie mamy – ale wiemy, Ŝe są 
inni, którzy naszej pomocy potrzebują” 
zebraliśmy razem: 301 złotych i 3 grosze. 

W tym celu: 

• codziennie od 25 listopada do 6 grudnia 
zbieraliśmy monety w klasach. 

• Zorganizowaliśmy loterię fantową, 
podczas której sprzedawaliśmy zebrane 
wcześniej zabawki, ksiąŜki, ozdoby itp. 

 

• Policzyliśmy zebrane pieniądze, 
zapakowaliśmy paczkę , napisaliśmy 
protokół zbiórki, a zebrane monety 
przekazaliśmy Towarzystwu Nasz Dom. 

Jesteśmy zadowoleni z tego, Ŝe udało nam się 
zrobić coś dobrego dla innych.  

Samorząd Uczniowski 

***   ***   *** 
MIKOŁAJKI KLASOWE 

W dniu Św. Mikołaja największą niespodziankę przygotowała 
nam pogoda. Mimo złych warunków atmosferycznych większości 
uczniom udało się dojechać do szkoły. Najlepiej spisały się 
„Maluchy”. Dotarły niemal wszystkie i to pięknie przebrane za 
Mikołaje, Elfy, ŚnieŜynki. Jednak przewidziane atrakcje 
musieliśmy realizować w przyspieszonym tempie, gdyŜ ze 
względów bezpieczeństwa odwozy rozpoczęły się duŜo 
wcześniej.  

W tym dniu odbyły się liczne konkursy m.in. na najładniejsze 
przebranie, stroik, czy na najpiękniejszy portret Mikołaja. 
ZaangaŜowanie wszystkich uczniów i ich opiekunów przerosło 
nasze najszczersze oczekiwania. Wyniki konkursów zostaną 
ogłoszone w dniu 20 grudnia podczas występów dzieci na Jasełka. 

Samorząd Uczniowski 
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***   ***   *** 

PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH  
Dnia 29 listopada 2013 roku część uczniów z klasy III gimnazjum wraz z wychowawcą, udało się do II Liceum 
Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim na kolejny juŜ „Powiatowy Konkurs Małych Form 
Teatralnych”, o tematyce: „1 Grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS”. Do konkursu przystąpiło 5 grup ze 
szkół powiatu starogardzkiego – Kalisk, Skórcza, 2 grupy ze Starogardu oraz jedna z Osieka. Przygotowaliśmy 
przedstawienie pod tytułem: „MoŜe czasem warto się wyróŜnić”. Pierwsze miejsce w konkursie zajęło 
Gimnazjum ze Skórcza, a nasza grupa miejsce czwarte. Atmosfera podczas godzin konkursowych była bardzo 
miła. Wszyscy świetnie się bawili. 

Zuzanna Kosecka 

***   ***   *** 

KONKURS RECYTATORSKI  
9 grudnia w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski, którego tematyką były wiersze związane z domem 
rodzinnym. Do konkursu przystąpiły dzieci klas I-VI podstawówki oraz młodzieŜ z klas I-III gimnazjum. 
Organizatorami konkursu były uczennice klasy III gimnazjum. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca na podium 
otrzymali dyplomy oraz nagrody ksiąŜkowe, natomiast osoby wyróŜnione otrzymały małe słodkości wręczone 
przez organizatorów konkursu. 

Podziękowania za miłą oraz solidną pracę otrzymało równieŜ jury. 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I śYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW. 

śaneta Engler, Beata Komorowska, Magdalena Kijanowska, Paulina Dubiela – realizatorki projektu 

 
***   ***   *** 

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
REJONOWE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE W SKÓRCZU  

W dniu 23.09.2013r. odbyły się w Skórczu Rejonowe Indywidualne Biegi Przełajowe, w których naszą 
szkołę reprezentowali uczniowie klasy V SP oraz IIIG. Byli to: Cybula Wiktoria, Kurek Jakub, 
Sarnowski Marcin i Zaborowski Konrad. Wszyscy uczestnicy uzyskali awans do Powiatowych 
Indywidualnych Biegów Przełajowych. Najlepsze miejsca zajęli gimnazjaliści, gdzie Zaborowski 
Konrad zajął III miejsce, a Sarnowski Marcin IV na 28 startujących zawodników.  

POWIATOWE BIEGI PRZEŁAJOWE W SKÓRCZU  

W dniu 2.10.2013r. uczniowie nasi brali udział w Powiatowych Biegach Przełajowych w Skórczu, 
gdzie najlepsze wyniki uzyskali uczniowie gimnazjum. Marcin Sarnowski zajął 10 , a Konrad 
Zaborowski 15 miejsce na 80 zawodników startujących.  

SZKOLNY KONKURS TENISA STOŁOWEGO KLAS SZKOŁY PODSTA WOWEJ  

10.10.2013r. odbył się w naszej szkole konkurs tenisa stołowego klas IV-VI chłopców i dziewcząt. 
Uczniowie wyłonieni zostali w drodze eliminacji rozgrywek klasowych. W kategorii dziewcząt 1 
miejsce zajęła Dominika Kępczyńska -klasa VI, 2 miejsce Dominika Landowska- klasa IV i 3 miejsce 
Marta Szuta- klasa VI. Wśród chłopców 1 miejsce zajął Dominik Piór- klasa VI, 2 miejsce Jakub 
Kurek-klasa V i 3 miejsce Mateusz Kosecki- klasa VI.  

SZKOLNY KONKURS TENISA STOŁOWEGO KLAS GIMNAZJALNYCH   
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17.10.2013r. został przeprowadzony konkurs tenisa stołowego klas gimnazjalnych dziewcząt i 
chłopców. Tak jak w młodszych klasach drogą eliminacji wyłonieni zostali najlepsi zawodnicy. W 
kategorii dziewcząt 1 miejsce zajęła Agata Noga-klasa IIb G, 2 miejsce - Maja Marcinkowska klasa III 
G, 3miejsce- Olga Wrzałkowska klasa I G. Wśród chłopców 1 miejsce zajął Jakub Kruk- klasa IG, 2 
miejsce- Filip Pater klasa IG i 3 miejsce Wiktor Stolz-klasa II b G. 

REJONOWA GIMNAZJADA W TENISIE STOŁOWYM  

W dniu 14.11.2013r. w Pączewie odbył się gimnazjalny turniej tenisa stołowego. Uczennice naszej 
szkoły: Noga Agata i Marcinkowska Maja zdobyły brązowe medale w kategorii dziewcząt. W 
kategorii chłopców Kruk Jakub i Pater Filip zajęli czwarte miejsce.  

Alicja Landowska 

 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY  

Podobnie jak w latach ubiegłych, Rada Rodziców przy ZSP w Osieku zorganizowała dwa kiermasze, z 
których całkowity dochód przeznaczony jest na zakup pomocy szkolnych oraz wyposaŜenia naszej 
placówki.  

Kiermasz świateczny w dniu 8-go grudnia, uświetniły dzieci z naszej szkoły jasełkami oraz chór Koła 
Emerytów i Rencistów „Osieczaki”, który śpiewał kolędy.  

W sumie udało się zebrać kwotę ponad 1 500zł. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz chórzystom za 
zaangaŜowanie, pracę, oraz ofiarność. 

W tym roku szkolnym, Rada Rodziców przekazała juŜ kwotę 7 000 zł na zakup pomocy 
dydaktycznych. 

Przewodniczący Rady Rodziców 

Marek Chabowski 

 

ONI - OSIECKIE NOCE INTEGRACYJNE 
EDYCJA 2013 

Kiedy po raz pierwszy pomysł zorganizowania Osieckich Nocy Integracyjnych 

ujrzał światło dzienne, trudno było stwierdzić, że "to" może się udać. 

Tymczasem mija grudzień i jesteśmy w trakcie przygotowań do zakończenia 

sezonu 2013. Za nami siedem spotkań tematycznych, ósme - podsumowujące 

działania już w sobotę 21 grudnia. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu osób 

chętni mieszkańcy Gminy Osiek i nie tylko mieli okazję uczestniczyć w 

warsztatach o tematyce: 

1. Maj - "Zrozumieć" - warsztaty z języka migowego i sztuki komunikowania się z osobami głuchoniemymi 

prowadzone przez członków Stowarzyszenia "ZNAK - Zrozumienie, Nauka, Akceptacja, Kontakt" z 

Grudziądza. 
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2. Czerwiec - "Sport- to i owo" - zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami nauk o zdrowym trybie życia i 

odżywinia się prowadzone przez członków Kociewskiego Klubu Biegacza ze Starogardu Gdańskiego. 

3. Lipiec - "Niesiemy pomoc" - warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa prowadzone 

przez wykwalifikowaną kadrę ratowniczą (Krzysztof Pokojewski, Damian Czyż, Artur Mystek) oraz Ochotniczą 
Straż Pożarną z Osieka.  

4. Sierpień - "Kocie-wie" - warsztaty o tematyce kociewskiej z elementami zabaw terenowych prowadzone 

przez członków Lokalnej Organizacji Turystycznej "LOT Kociewie" Piotra Kończewskiego i Jarosława 
Wojciechowskiego. 

5. Wrzesień - "Fotografia Chaos*u" - warsztaty fotograficzne prowadzone przez byłego mieszkańca Osieka - 
Krzysztofa Chaosa* Olechnowicza. 

6. Październik - "Rakowi mówimy NIE!" - warsztaty profilaktyki nowotworowej prowadzone przez pracownika 

starogardzkiego oddziału Sanepidu - Monikę Michnę, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Przychodnia Lekarska - Starogard Gdański (Weronika Chlistowska, dr Teresa Obrocka) oraz Wiktorię Ziemer i 
Jolantę Wrzałkowską, pielęgniarki Ośrodka Zdrowia w Osieku.  

7. Listopad - "Szlachetne techniki fotografii - guma arabska" - warsztaty prowadzone przez grudziądzkiego 

fotografa Mariusza Nasieniewskiego.  

Spotkanie grudniowe to przede wszystkim noc podsumowań i ewaluacji, jednak równie intensywna jak 

poprzednie, pełna atrakcji, zabawy i dobrego humoru. 

Wszystko, co udało się osiągnąć do tej pory, jest wspólnym sukcesem tych, którzy przyczynili się do organizacji 

Osieckich Nocy Integracyjnych. Lista osób nie ma końca. Prócz wyżej wymienionych, na szczególne 

podziękowania za pomoc, otwartość, życzliwość i cierpliwość zasługują Pani Wójt Gminy Osiek - Stanisława 
Kurowska, Małgorzata Klein, Wojciech Śliwiński oraz Krzysztof Flisikowski.  

Wkrótce ONI - Osieckie Noce Integracyjne rozpoczną działania sezonu 2014. Tymczasem pragniemy złożyć 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, optymizmu i sił wszystkim czytelnikom Informatora Osieckiego oraz 

mieszkańcom Gminy Osiek. Niech Wasze dni będą zawsze pełne ciepła i spokoju! Bądźcie radośni i szczęśliwi! 

Wszystkiego dobrego!  

Agnieszka Krawczyk 

Animator Projektu ONI 

 

,,,,,,śśśyyyccciiieee   tttooo   rrreeejjjsss   ---   pppaaatttrrrzzz   dddoookkkąąąddd   pppłłłyyynnniiieeessszzz”””    
Czas podsumowań!  

Czas wyróŜnień za cięŜką pracę! 

Czas na: 

IV GAL Ę MISTRZÓW  
POLSKIEGO WINDSURFINGU!!!  

Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjne "Dobry Brat” w Osieku to 
przyjazna przystań dla wszystkich miłośników deski i Ŝagla. Tam 
wraca się o kaŜdej porze roku, bez względu na pogodę. Tak teŜ było 
w miniony weekend.  
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Dnia 7 grudnia 2013 roku za sprawą niezłomnego organizatora Andrzeja Uzdowskiego i przyjaciół 
windsurfingowego szaleństwa w "Dobrym Bracie” odbyła się IV Gala Mistrzów Polskiego 
Windsurfingu. Galę otworzyły mroŜące krew w Ŝyłach nutki zespołu "Trzy Wiatry” Zbyszka 
Sakowicza z ParyŜa (Zbigniew Sakowicz- gitara, Agnieszka –gitara, Alan - saksofon, perkusja – 
Remek (mocna strona zespołu). 69 gości, a wśród nich Paweł Kowalski i Ireneusz Kutyła gościli na 
Kociewiu. 

Elita polskich sportowców - mistrzów Europy i Świata, trenerów i działaczy sportowych stanęła na 
"deskach”, tym razem „osiekowego” podium. Byli między innymi Paweł Gardasiewicz, Paweł 
Frydrychowicz, Paweł Tarnowski, Radosław Furmański, Cezary Piórczyk, Maciej Dziemiańczuk, 
Seweryn Kosznik, Arkadiusz Fedusio, Michał Pietrusiok, Michał Przybytek, Grzegorz Mańkucki. 
Nagrody wręczał Edward Hernik, Ireneusz Kutyła -dyrektor Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Filip 
Lipski – POZś Gdynia. Przyznano łącznie 26 statuetek. 

Podczas uroczystości przenieśliśmy się równieŜ do świata naszych sportowców –ich codziennych 
treningów, potyczek sportowych za sprawą multimedialnego przekazu wyreŜyserowanego przez Pawła 
Kowalskiego- trenera kadry narodowej i RS-X Time. 

Wielu zaproszonych i nagrodzonych gości było całym sercem podczas Gali łącząc się poprzez telefon, 
poniewaŜ warunki atmosferyczne nie pozwoliły im dojechać do Osieka. Na terenie Polski hulał orkan 
Ksawery. 

Niespodzianką wieczoru była długa rozmowa z Przemkiem Miarczyńskim, który w ciekawy sposób 
opowiadał o sobie, swoim Ŝyciu i niedalekiej przyszłości. 

Pani Dyrektor "Dobrego Brata" - Kinga Pobłocka stanęła jak zawsze na wysokości zadania. To za jej 
sprawą wszyscy czuli się w "Dobrym Bracie” jak w domu, a specjały z kuchni zadziwiły nawet 
wytrawnych smakoszy. 

Wszystkim wyróŜnionym serdecznie gratulujemy, wszystkim zaangaŜowanym serdecznie dziękujemy. 
śyczymy sukcesów na wodnych akwenach. Zapraszamy za rok. 

Małgorzata Dzwonkowska 

zdjęcia: Gala Mistrzów Windsurfingu 07.12.2013 Osiek fot. C.Piórczyk - RS:X Team Poland: 
www.facebook.com 

 

TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ 
Wójt Gminy Osiek oraz Osieckie Towarzystwo Sportowe pragną zaprosić 
wszystkich chętnych na turniej, który odb ędzie się na hali sportowej w Osieku 
4 stycznia 2014 r. (sobota) od godziny 9.00 

W turnieju mogą brać udział zespoły złoŜone z co najmniej 5 zawodników 
(4 zawodników w polu + bramkarz). KaŜda z druŜyn jest zobowiązana uiścić opłatę 
wpisową w wysokości 70 zł od zespołu (bez względu na ilość zawodników w druŜynie).  

Zapisy na turniej i informacje odnośnie turnieju u Andrzeja Piłczyńskiego pod numerem telefonu 511-598-247 

www.otsosiek.futbolowo.pl                                          www.facebook.com/pages/OTS-Osiek/190016224343569 
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Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. 
Małgorzaty Hillar w Zblewie zaprasza do 
składania zgłoszeń do nagrody pn.: 
„Kociewskie Pióro”.  

Nagrody „Kociewskie Pióro” przyznaje się za 
osiągnięcia i zasługi dla Regionu Kociewia w danym roku lub w uznaniu za całokształt działalności 
w następujących kategoriach: literatura, publicystyka, animacja kultury (indywidualnie, zbiorowo) 
oraz za całokształt działalności. 

Nagrody przyznaje się za działalność prowadzoną na terenie Kociewia lub za osiągnięcia o 
charakterze ponad regionalnym 

Do nagrody mogą być typowane osoby fizyczne i prawne, które wyróŜniły się wybitnymi 
osiągnięciami mającymi znaczenie dla Kociewia i jego mieszkańców, a w szczególności: przyczyniły 
się do promocji Kociewia w kraju i za granicą; inspirowały wydawnictwa; stworzyły warunki 
rozwoju twórczości ludowej, amatorskiej, rękodzieła artystycznego lub innego odkrycia w tej 
dziedzinie; reprezentowały postawy i potrzeby środowiska związanych z kulturą i tradycją 
regionalną. 

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać następujące podmioty: organy administracji 
samorządowej; instytucje kultury , organizacje pozarządowe; fundacje, stowarzyszenia oraz osoby 
fizyczne. 

Zasady i tryb przyznawania „Kociewskiego Pióra” - *pdf  oraz  Wniosek - *doc są do pobrania na 
stronie www.osiek.gda.pl 

Udokumentowane zgłoszenia naleŜy składać do 13 stycznia 2014 r. w: 

Gminnej Bibliotece Publicznej im. Małgorzaty Hillar 
ul. Główna 40 a 
83-210 Zblewo 

 

 

ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA ERiI W  OSIEKU 
Dnia 18 listopada w sali posiedzeń Rady Gminy odbyło się piąte juŜ w tym roku zebranie wszystkich 
członków, zebranie o tyle waŜne, Ŝe miało na celu podsumować całoroczną działalność koła, pokazać 
nasze dokonania a takŜe wskazać co jeszcze przedsięwziąć, by uatrakcyjnić naszą działalność. 

Na wstępie członkowie zostali poinformowani o naszych dokonaniach w roku bieŜącym. 

Jak wynikało ze sprawozdania zajęć nasi emeryci mieli pod dostatkiem. Było teŜ wielkie 
zainteresowanie tym co dzieje się w kole. 

Odnotowaliśmy w swojej działalności sporo sukcesów. Warto tu odnotować przyjęty z wielkim 
aplauzem występ naszego zespołu wokalnego na Powiatowym Przeglądzie Pieśni Maryjnych i 
Kościelnych oraz Przeglądzie Dorobku Artystycznego Kół Emeryckich. Tu spotkało nas niesamowite 
wyróŜnienie, a mianowicie zostaliśmy w ramach wyróŜnienia zaproszeni do występu na Zjeździe 
Wojewódzkim Delegatów. 
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Warty odnotowania jest fakt naszego udziału w Powiatowej Spartakiadzie Emerytów i Osób 
Niepełnosprawnych. I tu wróciliśmy z tych zawodów „z tarczą”, zdobywając w poszczególnych 
konkurencjach 4 medale, oraz puchar jako nagrodę zespołową. 

Jak jesteśmy oceniani w środowisku niech świadczy chociaŜ fakt, Ŝe liczebność członków naszego 
koła nieustannie rośnie. 

Na obecnym zebraniu przyjęliśmy 5 nowych członków. Koło liczy zatem juŜ 55 członków. 

Ciekawie zapowiada się teŜ rok przyszły. Oprócz stałych juŜ punktów naszego planu, w roku 
przyszłym wprowadzamy wyjazd na dwa tygodnie do Turcji. Będzie to bardzo atrakcyjna wycieczka. 
W latach poprzednich udawało nam się zorganizować krótsze wycieczki zagraniczne m.in. do Szwecji, 
z których członkowie byli bardzo zadowoleni, dlatego w roku przyszłym chcemy próbować trochę 
dalszych wojaŜy. 

***   ***   *** 
XIV WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW  

ZWI ĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW  
Dnia 28 listopada w pięknej Sali Sejmiku Marszałkowskiego w Gdańsku odbył się kolejny 
wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. 

Zaszczyt reprezentowania powiatowej organizacji przypadł Przewodniczącej naszego koła kol. Teresie 
Wódkowskiej. 

Dla nas bardzo waŜnym wydarzeniem związanym ze Zjazdem delegatów był fakt zaproszenia naszego 
zespołu wokalnego do wzięcia udziału w tymŜe z programem rozrywkowym. 

Zaprezentowaliśmy nasz repertuar składający się z piosenek związanych z Ŝyciem ludzi III wieku oraz 
kilka skeczy równieŜ o tej tematyce. Występ nasz spotkał się z duŜym uznaniem. 

Zostaliśmy nagrodzenie sowicie oklaskami, a w czasie przerwy. Gratulacjom nie było końca. 

***   ***   *** 
WIECZÓR „ANDRZEJKOWY” W  KOLE 

Jak ten czas szybko leci, tak niedawno „tanecznym krokiem” wchodziliśmy w Nowy Rok a tu juŜ 
schyłek roku. Niewiele juŜ zostało czasu do nowego roku. Jeszcze tylko adwent, święta i koniec. 

Ale nie czas na nostalgię, dziś ma być 
wspaniała zabawa. Na dzisiejszy wieczór 
kaŜdy miał zabrać z sobą dobry humor i 
uśmiech na twarzy. 

Tak teŜ się stało. O godzinie przed godziną 
osiemnastą zaczęli się zbierać koleŜanki i 
koledzy w „naszej” sali. Wcześniej 
przygotowano salę, nakryto i zastawiono 
stoły. Pojawiły się smaczne dania tym razem 
przygotowane w formie cateringu przez 
naszą wspaniałą panią Dorotę, o trunki 
zadbali panowie we własnym zakresie i 
według własnych upodobań. Kolega Ryszard 
przygotował sprzęt nagłaśniający oraz 
specjalnie dobraną muzykę do tańca i do 
wspólnego śpiewania. 
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W tym roku spotkała nas miła niespodzianka, a mianowicie na ostatnim zebraniu przyjęliśmy nowego 
członka w osobie pana Jurka, który zjawił się na zabawie z akordeonem.  

Zarząd Koła ERiI w Osieku 

 

Minęło 10 lat od załoŜenia LOT KOCIEWIE 
16 grudnia na Zamku w Gniewie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Dekadę temu odbyło się tu 

Walne ZałoŜycielskie Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE. W miniony poniedziałek 
jubileuszowemu spotkaniu przewodniczył Prezes III kadencji Zarządu, Leszek Burczyk. On, jak i Członkowie 
LOT KOCIEWIE wspominali przy tej okazji Jego poprzedników: Witolda Sosnowskiego (II kadencja) i 
Sławomira Neumanna (I kadencja).  

Tak samo jak wtedy, tak i przy okazji tego posiedzenia, w gościnnych progach gniewskiej warowni 
spotkali się samorządowi włodarze, turystyczni przedsiębiorcy, prezesi stowarzyszeń, dyrektorzy 
kociewskich atrakcji turystycznych oraz osoby prywatne. Wszyscy oni tworzą aktualne grono 31 członków 
LOT KOCIEWIE.  

Przez minione lata zmieniał się krzyŜacki zamek – zmieniała się takŜe Jubilatka.  

- Pod przewodnictwem Sławomira Neumanna nasze Stowarzyszenie powstało i okrzepło. W czasie 
prezesury Witolda Sosnowskiego rozwinęło swoją działalność, zyskało swoją biurową siedzibę, a takŜe 
przyjmowało ciągle nowych członków. Zarząd III Kadencji ma przyjemność i zaszczyt kontynuować i rozwijać 
dzieło poprzedników. Na Sali Husarskiej zasiedli z nami i Ci, którzy tworzą LOT KOCIEWIE początkowego 
roku 2003, i Ci, którzy dołączyli do niej w roku 2013 – mówi Leszek Burczyk. 

Minęło 10 lat wspólnego kreowania turystycznej marki Regionu. Proces kształtowania wizerunku 
Kociewia dzieje się na wielu polach. LOT KOCIEWIE tworzy interesujący i atrakcyjny obraz Regionu w oczach 
samych Kociewiaków – to raz. Kociewie prezentuje swoje walory wśród trójmiejskich i toruńsko-bydgoskich 
sąsiadów – to dwa. WyjeŜdŜa na targowe promocyjne wizyty do Łodzi, Warszawy, Poznania – to trzy. 

- Kociewie w LOT KOCIEWIE, to Kociewie w dwóch Regionalnych Organizacjach Turystycznych. We 
współpracy z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną z Gdańska i Kujawsko-Pomorską Organizacją 
Turystyczną z Bydgoszczy oraz agendą rządową, Polską Organizacją Turystyczną, oferujemy to, co najlepsze 
nad Wierzycą, Wdą i Wisłą takŜe i w Europie. Przy dzisiejszej okazji dziękujemy PROT, KPOT i POT, ale 
najserdeczniejsze słowa podziękowania kierujemy oczywiście do naszych Członków – mówi Dyrektor Biura 
LOT KOCIEWIE, Piotr Kończewski.  

Europa i świat w XXI wieku są coraz bliŜej, choć ciągle dalej niŜ nasi najbliŜsi. WyraŜa się to w 
sentencji, widniejącej na pamiątkowych certyfikatach członkowstwa w LOT KOCIEWIE, które to świadectwa 
zostały wręczone na Jubileuszowej Walnym. 

W 10 lat moŜna samotnie pięć razy pod wiatr opłynąć pod Ŝaglami Ziemię.  

MoŜna teŜ wspólnymi siłami, wykorzystując przyjazne prądy, odkrywać dla siebie i dla innych Kociewie. 

15 grudnia 2003 - 16 grudnia 2013 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE 

Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej 
ul. 30 Stycznia 4 

83-110 Tczew 
tel. 58 531 37 41 
info@kociewie.eu 
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