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Te pieski czekają na swój dom 
MoŜe to właśnie Ty zaopiekujesz się jednym z nich? 

 
 

Suczka około dwuletnia.  
Bardzo przyjacielska. 

Po tym co przeszła w swoim krótkim 
Ŝyciu nadzwyczaj wesoła i radosna. 

 

 
 

Piesek o bardzo statecznym 
charakterze. 

PowaŜny i ułoŜony.  
Czeka na swoje miejsce na świecie. 

 

 
 

Cichy i spokojny. Bardzo czujny. 
Czeka na Ciebie. 

 

 
 

Trochę nieśmiały staruszek.  
Pilnie potrzebuje nowego domu. 

 

Wszelkich informacj o pieskch udzieli 
Inspektor Romuald Popławski 

Urząd Gminy Osiek 
tel. 58 582 12 81 (82, 83) wew. 13 

e-mail: ochronasrodowiska@osiek.gda.pl 
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCJJJEEE   OOO   GGGOOOSSSPPPOOODDDAAARRRCCCEEE   OOODDDPPPAAADDDAAAMMMIII   
GOSPODARKĘ ODPADAMI NA TERENIE REGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO (W TYM POWIATU STAROGARDZKEIGO I GMINY OSIEK) 

NADZORUJE, KIERUJE I PROWADZI: 

ZWIĄZEK GMIN „WIERZYCA” 
odpady z całego regionu przyjmuje: 

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS” 

 
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do: 

ZWIĄZEK GMIN „WIERZYCA” 

83-200 STAROGARD GDAŃSKI 

UL. ZBLEWSKA 18 

godz. pracy 7.30 - 15.30 

tel. sekretariat 58 562 19 97 

www.zgwierzyca.pl  

 
Kierownik Działu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 

Stanisław Czechura 

tel. 58 531 38 02, kom. 530 946 185 

 

Pełnomocnik Gminy ds. Wdra Ŝania Systemu Gospodarki Odpadami  
Irena Patan 

tel. 58 582 12 82 wew. 14, kom. 695 282 101 

 
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 

83-200 Starogard Gdański 
Stary Las 9 

godz. pracy: 8.00 – 15.00 
tel. sekretariat 58 530 07 99 

www.zuokstarylas.pl 
 

Dyrektor zakładu – Krystian Kamie ń 
tel. 58 775 09 90, kom. 600 968 846 
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JJJAAAKKKIIIEEE   OOODDDPPPAAADDDYYY   WWW   GGGOOOSSSPPPOOODDDAAARRRSSSTTTWWWIIIEEE   DDDOOOMMMOOOWWWYYYMMM???   
I. ODPADY SELEKTYWNE SEGREGOWANE 

1. „BIO” – odpady ulegające biodegradacji: 

a. odpady kuchenne o frakcji stałej (resztki potraw, warzyw, owoców itp.); 

b. odpady „zielone” pochodzące z pielęgnacji ogródków i terenów 
zielonych. 

2. „SUROWCE” – odpady surowcowe: 

a. tworzywa sztuczne – opakowania; 

b. styropian czysty; 

c. makulatura i tkaniny; 

d. szkło; 

e. metal drobny. 

3. „ZMIESZANE”- odpady pozostałe po segregacji (popiół, ceramika, pieluchy 
itp.) 

II. ODPADY NIESELEKTYWNE ZMIESZANE 

Zmieszane odpady komunalne z WYŁĄCZENIEM odpadów 
niebezpiecznych, elektrycznych, wielkogabarytowych, budowlano-
rozbiórkowych i remontowych oraz opon. 

III. ODPADY NIEBEZPIECZNE 

1. Przeterminowane leki i chemikalia 

2. zuŜyte baterie, akumulatory i inne 

IV. ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

Meble, opony itp. 

V. ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE 

Sprzęt AGD, sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny, audiowizualny, 
oświetleniowy itp. 

VI. ODPADY BUDOWLANO-ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE DO 1 m 3 

1. stolarka okienna 

2. gruz, styropian zanieczyszczony 

3. materiały budowlane 

4. armatura sanitarna 

(c. d. nastąpi) 

Pełnomocnik  
Irena Patan 
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TRWAJĄ WIOSENNE REMONTY 
DRÓG GMINNYCH 

WSZELKIE SPOSTRZEśENIA, PROPOZYCJE, 
PYTANIA I UWAGI  

(realne z uwagi na szczupłość środków) 

PROSZĘ KIEROWAĆ DO: 

INSPEKTOR DS. KOMUNIKACJI 
MIECZYSŁAW TORŁOP 

TEL. 504 173 103 

 

UWAGA! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - 
przebudowywany most na rzece Brzezianek 

POLWAR S.A.  
80-137 Gdańsk 
ul. Starodworska 2. 

ZAWIADOMIENIE  

Uprzejmie informujemy, Ŝe w dniach od 18 marca do15 czerwca 2013 roku jest 
przebudowywany most nad rzeką Brzezianek w ciągu drogi powiatowej nr 2621G 
w miejscowości Szlaga Młyn.  

Od dnia 02.04.2013 jest całkowicie zamknięty ruch kołowy. 

Dla ruchu pieszego jest zbudowana tymczasowa kładka umoŜliwiająca bezpieczne 
przejście przez rzekę. 

Dla ruchu kołowego wyznaczono objazd od miejscowości Skrzynia do miejscowości 
Kasparus poprzez miejscowości Łuby i Suchobrzeźnica. 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy. 

Kierownik Robót 
Krzysztof Dębek 
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UCHWAŁA Nr XX/127/2013 
Rady Gminy Osiek 
z dnia 26.04.2013r. 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy O siek za 2012 rok 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 271 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala co 
następuje: 

§ 1 

Po zapoznaniu się ze: 

– sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy, 

– sprawozdaniem finansowym, 

– opinią regionalnej izby obrachunkowej, 

– informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz 

– stanowiskiem komisji rewizyjnej, 

udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Osiek za rok 2012. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 

Przewodnicz ący Rady Gminy 
Jerzy Kłos  

 

DOCHODY 

Dział Wyszczególnienie Plan na 
2012r. 

Wykonanie za 
2012r. % 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 109 694 118 821,73 108,3 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 000 7 404,81 92,6 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 80 101 84 978,65 106,1 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500 500,00 100,0 

750 ADMINISTARCJA PUBLICZNA 70 600 73 647,29 104,3 

751 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

440 440,0 100,0 

756 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

1 905 321 1 940 729,57 101,9 

758 RÓśNE ROZLICZENIA 2 911 382 2 923 313,62 100,4 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 45 192 53 814,30 119,1 

852 POMOC SPOŁECZNA 1 280 110 1 257 238,05 98,2 

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 64 649 64 648,66 100,0 
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POLITYKI SPOŁECZNEJ 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 25 707 25 707,00 100,0 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

131 000 138 494,49 105,7 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

813 813,01 100,0 

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 80 000 491 518,35 614,4 

     

DOCHODY RAZEM 6 713 509 7 182 069,53 107,0 

 
BudŜet na rok 2012 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr X/59/2011 z dnia 20 
grudnia 2011r. – dochody w kwocie 6 029 634 zł, wydatki 6 108 602 zł, przychody 212 300 zł, 
rozchody 133 332 zł. 

Analiza wykonania dochodów daje podstawę do stwierdzenia, Ŝe realizacja większości 
dochodów nastąpiła zgodnie z planem. Część dochodów została wykonana powyŜej planu. Rok 
2012 zamyka się wynikiem finansowym dodatnim 503 104,52 zł. Biorąc pod uwagę wolne 
środki z lat ubiegłych w wysokości 343 753,02 zł wynik finansowy 2012r. wynosi 713 525,54zł. 
W 2012r. gmina Osiek nie zaciągała poŜyczki ani kredytu. Spłata zaciągniętych kredytów na 
koniec 2012r. wynosi 133 332 zł. 

Gmina Osiek nie ma zawartej Ŝadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Wpływy z subwencji państwa były prawidłowe i gmina otrzymywała je w terminie. Dotacje 
celowe były przekazywane terminowo i w planowanych wysokościach. Jedynie udziały w 
podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w 
mniejszej wysokości niŜ planowano. 

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych – plan 45 600 zł 
wykonano 45 485,08 zł co stanowi 99,7%. W 2012r. wydano 11 zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych i 8 jednorazowych zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

Szczegółowe wykonanie Dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1, wykonanie Wydatków w 
Załączniku Nr 2 i 3, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 
Załączniku Nr 4, Informację o stanie zaległości i umorzeń w Załączniku Nr 5, Wykonanie planu 
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Załączniku Nr 6. 

 

 Plan  Wykonanie  % 
Wydatki:  6 923 930,00 6 678 965,01 96,5 
Rozchody (spłaty po Ŝyczek i kredytów):  133 332,00 133 332,00 100,0 
Dochody:  6 713 509,00 7 182 069,53 107,0 
Przychody:  343 753,00 343 753,02 100,0 

 
 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZAIŁÓW 

Dział Nazwa działu Plan na 
2012r. 

Wykonanie za 
2012r. 

% 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 245 094 243 799,03 99,5 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 264 130 245 234,22 92,8 

630 turystyka 17 400 12 910,68 74,2 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 101 052 81 705,86 80,9 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 36 800 30 772,43 83,6 

750 ADMINISTARCJA PUBLICZNA 958 475 933 906,48 97,4 
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751 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

440 440,00 100,0 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 

208 513 146 955,12 70,5 

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 112 000 110 808,33 98,9 

758 RÓśNE ROZLICZENIA 5139 0,00 0,0 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 409 073 2 402 743,53 99,7 

851 OCHRONA ZDROWIA 48 700 35 652,45 73,2 

852 POMOC SPOŁECZNA 1 682,835 1 645 260,28 97,8 

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ 

68 270 68 269,66 100,0 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 101 636 100 350,96 98,7 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

288 960 281 725,44 97,5 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

300 813 268 676,73 89,3 

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 74 600 69 753,81 93,5 

     

OGÓŁEM 6 923 930 6 678 965,01 96,5 

 

IFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SI Ę WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM 
O PRZEBIEGU RALIZACJI PRZEDSI ĘWZIĘĆ ZA 2012 ROK 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2012-2031, a 
prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2031. W trakcie 2012r. Wieloletnia 
Prognoza Finansowa została zmieniona: Uchwałą Rady Gminy Nr XI/69/2012 z 27.03.2012r., 
Uchwałą Nr XII/74/2012 z 20.04.2012r., Uchwałą Nr XIV/83/2012 z 16.08.2012r., Uchwałą Nr 
XV/87/2012 z 21.09.2012r., Uchwałą Nr XVI/91/2012 z dnia 30.10.2012r., Uchwałą Nr 
XVII/102/2012 z 30.11.2012r. Zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości kwot dochodów i 
wydatków oraz przychodów. W załączniku przedsięwzięć zmieniano i uaktualniano wykaz 
przedsięwzięć oraz limity zobowiązań. 

Na koniec 2012r. kwota długu wynosi 1.783.336,00 zł, co w stosunku do wykonanych 
dochodów daje 24,83% zadłuŜenia (maksymalny wskaźnik wg ustawy to 60%). Spłaty rat 
kredytów w 2012r. wyniosły 133 332,00 zł a odsetek 110.808,33 zł co w stosunku do 
planowanych dochodów daje 3,64% (maksymalny wskaźnik wg ustawy to 15%). Spłaty rat 
kredytów następują kwartalnie. W 2012r. gmina Osiek nie zaciągała poŜyczki ani kredytu. 

W Gminie Osiek nie występują gwarancje, poręczenia, emisje papierów wartościowych i ich 
wykup. 

Przebieg realizacji przedsi ęwzięć: 

Remonty świetlic wiejskich – został wykonany remonty świetlicy wiejskiej w Osieku. Inwestycja 
jest współfinansowana ze środków PROW w ramach "Odnowy i rozwoju wsi". Dofinansowanie 
wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych. Remont obejmował demontaŜ istniejącej podłogi, 
wykonanie podłoŜa betonowego wraz z izolacją przeciwwilgociową i cieplną, wykonanie 
instalacji ogrzewania podłogowego z rur grzewczych ułoŜonych na płytach systemowych, 
wykonano posadzkę betonową i ułoŜono terakotę oraz wykonano gładzie gipsowe wraz z 
malowaniem ścian i sufitu. Wartość wykonanych robót to 91.471,41 zł. W styczniu 2013r. 
zostały zakończone prace dodatkowe polegające na obniŜeniu sceny, wykonaniu 
podwieszanego sufitu, wymianie instalacji elektrycznej, remontu toalet. 
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W 2011r. otrzymano refundację za remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Kasparus, 
Wycinki, Karszanek, Lisówko. Dofinansowanie pochodziło ze środków PROW w wysokości 
98.828 zł (75% kosztów kwalifikowanych). Kontrola projektu odbyła się w 2012r. Uznano część 
wydatków za niekwalifikowane i dokonano zwrotu 15.401,94 zł. 

Remont kolejnej świetlicy - w Radogoszczy jest zaplanowany na 2013r. 

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz 
mieszkańców Gminy Osiek – inwestycja została zakończona, rozliczona i skontrolowana przez 
pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Gmina otrzymała refundację za ostatni 
wniosek o płatność oraz został zwiększony poziom dofinansowania inwestycji ze środków 
unijnych z 60% do 85%. 

Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie – wykonano 
przebudowę mostu w Leśnictwie Kałębnica - razem wydatki 12.920,17 zł oraz przygotowano 
teren i zamontowano nową wiatę przystankową w Karszanku - razem wydatki 7.971,80 zł 

Budowa placów zabaw na terenie gminy Osiek - wykonano dokumentację techniczną na place 
zabaw w Wycinkach, Karszanku i Osieku - razem wydatki 6.898,50 zł. Realizacja inwestycji jest 
zaplanowana na 2013r. 

Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie 
przyległego terenu – montaŜ nowego wkładu kominowego - razem wydatki 5.155,00 zł oraz 
wykonano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku i zagospodarowanie 
przyległego terenu - razem wydatki 5.200,00 zł 

Rozbudowa i termomodernizacja straŜnicy OSP w Osieku - dwie nowe bramy garaŜowe – 
razem wydatki 14.514,00 zł. Przebudowa kuchni oraz termomodernizacja budynku jest 
planowana na 2013r. 

Umowy, których realizacja w roku bud Ŝetowym i w latach nast ępnych jest niezb ędna dla 
zapewnienia ci ągłości działania jednostki i których płatno ści przypadaj ą w okresie 
dłu Ŝszym ni Ŝ rok: 

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek - zapłacono pozostałą część 
za wykonanie planu - razem wydatki 12.300,00 zł 

 
GALA WINDSURFINGU POLSKIEGO 2013 

W sobotę 09.02.2013r. w Centrum Rehabilitacyjno Rekreacyjnym "Dobry Brat" w Osieku odbyła 
się III Gala Windsurfingu , w trakcie której podsumowano dokonania sportowe polskich 
deskarzy. 

WyróŜniono zawodników którzy w 2012 roku zdobyli medale Igrzysk Olimpijskich w Londynie 
w windsurfingu oraz medaliści windsurfingowych Mistrzostw Świata i Europy, a takŜe osoby i 
instytucje które wspierały naszą ukochaną dyscyplinę sportu.  

Wszyscy zostali nagrodzeni statuetkami „Kryształowego Windsurfera". 

W gali wzięli udział m.in. brązowy medalista z igrzysk olimpijskich w Londynie: Przemysław 
Miarczyński, olimpijczycy: Grzegorz Myszkowski, Mirosław Małek, Piotr Olewiński, trener 
kadry narodowej - Paweł Kowalski, w-ce Mistrz Świata Raceboardu - Paweł Frydrychowicz, 
Mistrz Świata Juniorów Paweł Tarnowski , Zarząd Polskiego Związku śeglarskiego - Tomasz 
Chamera. 
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Mieli śmy zaszczyt gościć podczas Gali równieŜ Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, 
wicestarostę Kazimierza Chyłę oraz Wójt Gminy Osiek Stanisławę Kurowską. 

Wszystkim dziękujemy za wspólne spotkanie i do zobaczenia za rok ! 

Dyrektor CRR Dobry Brat 

Kinga Pobłocka 

 

TABLICA - WIZYTÓWKA KOŁA GOSPODY Ń 
WIEJSKICH OSIEK 

W sobotę 16 marca w Zespole Szkół Publicznych w Jabłowie odbył się IX 
Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. 

Gminę Osiek reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Osieka, które 
zostało wyróŜnione w kategorii „Tablica”. 

NajwyŜszą nagrodę w konkursie zdobyły panie z KGW Nowy Wiec gmina 
Skarszewy i to one reprezentowały nasz powiat w konkursie wojewódzkim 
6 kwietnia, w Sztumie. 

GRATULACJE!!! 
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PoniŜej treść z tablicy prezentującej KGW OSIEK 

TABLICA - WIZYTÓWKA KOŁA GOSPODY Ń WIEJSKICH OSIEK  

„Chyba największym sukcesem roku 2007 było powstanie 7 KGW w gminie Osiek....” i dalej 
„wydawało się, Ŝe gmina cierpi na nieuleczalną martwicę Ŝycia społecznego..."jest to wypowiedź 
Pani Wójt Gminy - inŜ. S. Kurowskiej dla tygodnika lokalnego. 

Takim sposobem powstało teŜ KGW Osiek. Na przestrzeni 6 lat przewinęło się 25 członkiń. 
Zaczynem koła jest 12 aktywnych kobiet. Działalność koła omówiona zostanie na przykładzie 
kilku epizodów: 

1- udział KGW w imprezach gminnych takich jak: Dzień Matki, Powitanie Lata, Na Jagody, 
PoŜegnanie Lata, Jarmarku Osieckim. Panie z KGW na wystawionych stoiskach 
garmaŜeryjnych raczą gości tanim i dobrym jadłem, nalewkami... Corocznie biorą udział 
w organizowanych konkursach bawiąc zgromadzoną publiczność przygotowanymi 
skeczami, śpiewem, tańcami. 

2-  z inicjatywy KGW, ale wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną realizowany był projekt 
skierowany do osób starszych z całego terenu gminy. Pozyskano środki unijne w kwocie 
10.000,-PLN. 

Szczególnie cieszyły się wszelkie zorganizowane wyjazdy. A było ich sporo! SZYMBARK, 
CZĘSTOCHOWA, TEATR MUZYCZNY W GDYNI, GEOTERMIA W GRUDZIĄDZU, 
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, ŁAGIEWNIKI, WADOWICE, HEL, WIRTY, 
TROJMIASTO. 

Były równieŜ wyjazdy finansowane z zarobionych pieniędzy przez KGW; TORUŃ, 
GIETRZWAŁD, ŚW.LIPKA, GIERŁOśA, LICHEŃ, POZNAŃ, KOŁOBRZEG. 

Przytoczę wypowiedz jednej z uczestniczek wycieczki, juŜ starszej pani: „Jak byłam młoda to 
nie było czasu, bo dzieci; a jak jestem starsza to nie ma za co”. Niech to będzie wyrazem 
wdzięczności wszystkich wycieczkowiczów. 

3-  corocznie KGW wraz z Radą Sołecką organizuje Dzień Dziecka zapewniając wspaniałą 
zabawę. Dodatkową atrakcją są osieccy straŜacy, ich wspaniałe wozy oraz nasze wypieki - 
GOFRY i ROGALE. 
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4-  co jeszcze robią panie? – „wiją wianki i wrzucają je do wody” - ale tylko na Powitaniu 
Lata. Ten widoczny na tablicy, panie uwiły z okazji DoŜynek. 

5- biorą udział w róŜnorakich szkoleniach, warsztatach, były słuchaczkami Maltańskiej 
SłuŜby Medycznej, wyjazdach np; do kabaretu... 

6-  nie moŜna nie wspomnieć o naszych własnych spotkaniach typu Andrzejki, Mikołajki, 
Śledziku, Dniu Kobiet, Karnawałowych Ostatkach, gdzie mamy tańce, hulanki, pogadanki 
i objadanie się. A czasami na powaŜnie śpiewamy, np.: - „Barkę” piosenkę oazową 
papieŜa JPII z okazji rocznicy. 

A która z nas na własne oczy widziałaby CONRADO MORENO jakby nie uczestniczyła 
w osieckich festynach? 

Kończąc sparafrazuje znane powiedzenie: 

„NO I JAK, CZY ś NIEWESOŁE JEST śYCIE KOBIET?”  

oprac. przewodnicząca KGW w Osieku – Wanda Chyła 

 

 

6 kwietnia pod hasłem: „Zrób porządki na wiosnę i oddaj złom straŜakom” odbyła się 
akcja zbiórki złomu, podczas której druhowie z jednostki Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 
w Osieku zbierali złom w sołectwach: Karszanek, Osiek, Markocin, Wycinki. 

DDDrrr uuuhhhooowwwiii eee   zzz   OOOSSSPPP   www   OOOsssiiieeekkkuuu   dddzzziiięęękkkuuujjj ąąą   wwwssszzzyyysssttt kkk iiimmm   dddaaarrr ccczzzyyyńńńcccooommm,,,   kkktttóóórrr zzzyyy   ppprrr zzzeeekkkaaazzzaaalll iii    zzzłłłooommm...   
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Dochód ze sprzedaŜy złomu przeznaczony na sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostki 
OSP Osiek. 

Zarząd OSP w Osieku 

 

MŁODZIE śOWA DRUśYNA POśARNICZA Z OSIEKA 
Z WIZYT Ą W PSP STAROGARD GDAŃSKI 

MłodzieŜowa DruŜyna 
PoŜarnicza z Osieka 23 
lutego była z wizytą 
w Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Starogardzie 
Gdańskim. 

Druhny i druhowie zwiedzili 
PSP, a na koniec pozowali 
do pamiątkowego zdjęcia. 

 
W sobotę 16 marca w sali 
gimnastycznej w Osieku na 
sportowo rywalizowały 
ze sobą MDP: druŜyna 
z Osieka kontra druŜyna 
z Lubichowa..  

Był to mecz rewanŜowy. 

Wygrali druhowie z Osieka. Gratulacje!!! 

 

„Człowiek jest tyle wart ile daje drugiemu...” 

Jeśli masz aspiracje, dotyczące „kariery” straŜaka - chcesz stać się 
jednym z tych, którzy bezinteresownie pomagają innym, lubisz 
dreszczyk emocji i adrenalinę – przyjdź do nas. 

Nie czekaj i podejmij decyzję juŜ teraz!!! 

WspomóŜ nas swoją osobą i wstąp w szeregi naszej OSP jeśli 
ukończyłeś/ łaś 18 lat. 

MoŜesz takŜe wstąpić w szeregi młodzieŜowej druŜyny 
poŜarniczej jeśli ukończyłeś 12 lat. 

Nie czekaj! Wstąp do naszej OSP i działaj na rzecz lokalnego 
społeczeństwa. 

Odwiedź naszą Remizę OSP w Osieku. 

ZAPRASZAMY!!!  

 



 15 

 

DYPLOMY DLA SOŁTYSÓW  
6 kwietnia w Łubianie sołtysi z Gminy Osiek naleŜący do Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Pomorskiego wzięli udział w ogólnym zebraniu sprawozdawczo- 
wyborczym połączonym z konferencją pt „W poszukiwaniu lepszego Ŝycia na pomorskiej 
wsi”. 

Podczas zebrania sołtysi zostali wyróŜnieni. 

Dyplomy Marszałka Województwa „za aktywną działalność na rzecz społeczności 
lokalnej i rozwoju samorządu sołeckiego” otrzymały Panie: Teresa Owczarek – sołtys 
Lisówka i Stefania Wielińska – sołtys Wycinek. 

Dyplomy Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „za wytrwałą i wieloletnią pracę 
w rolnictwie i na rzecz rolnictwa oraz aktywną działalność w samorządzie sołeckim 
i gminnym jak teŜ wspieranie inicjatyw obywatelskich słuŜących poprawie bytu 
społeczności lokalnej i rozwojowi rodzimego, polskiego …”otrzymały Panie: Alicja 
Ciarkowska – sołtys Karszanka, Beata Szeible – sołtys Bukowin oraz Pani Stanisława 
Kurowska – Wójt Gminy Osiek. 

Inspektor 

Małgorzata Klein 

 

CO SIĘ DZIEJE W ŚRODOWISKOWYM DOMU 
SAMOPOMOCY 

Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku to nie tylko stacjonarne zajęcia 
terapeutyczne, podczas których Podopieczni poszerzają swoje umiejętności z róŜnych 
technik plastycznych i technicznych. Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania z 
psychologiem, umoŜliwiające wieloaspektowy rozwój osobisty uczestników zajęć. 
Sprzyjają temu takŜe organizowane wyjazdy i spotkania tematyczne.  

W lutym naszą Placówkę odwiedziła Regina Kotłowska, historyk, pisarka, laureatka 
konkursu „Osobowość roku 2008” ogłoszonego przez Wójta Gminy Smętowo Graniczne i 
wspaniała artystka, która podzieliła się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem oraz 
poprowadziła nas w magiczny świat sztuki. W tym miesiącu mieliśmy takŜe okazję 
zaczerpnąć lekcji historii w „Grodzisku Owidz”, gdzie na polodowcowym wzniesieniu, w 
miejscu, w którym kiedyś istniała wczesnośredniowieczna osada, powstał szereg 
zrekonstruowanych budowli. Załoga Grodziska przybliŜyła nam dzieje okolicznych 
terenów, a takŜe ludzi, którzy w niej Ŝyli. Marzec poświęcony został odmiennej tematyce 



 16 

– zgłębialiśmy bowiem tajniki sztuki fotografowania studyjnego. Dzięki uprzejmości 
Pawła Kuczwalskiego, właściciela „nano STUDIO” z Grudziądza, mieliśmy okazję 
zobaczyć, jak wygląda profesjonalne studio fotograficzne, do jakich celów wykorzystuje 
się jego wyposaŜenie oraz jak wygląda praca fotografia studyjnego „od kuchni”. W 
kwietniu spotkaliśmy się teŜ z ratownikiem medycznym i członkiem Stowarzyszenia 
„Nasz Starogard” – Krzysztofem Pokojewskim, który przypomniał nam jakie podjąć 
kroki udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej. Naszą Placówkę nie ominęły teŜ 
święta wielkanocne. W piątkowy poranek zasiedliśmy wszyscy do świątecznego stołu i w 
cudownej atmosferze przeŜywaliśmy Wielkanoc.  

 
Na tym jednak nie koniec. W tym roku duŜo wcześniej niŜ zwykle ruszył projekt „Razem 
Raźniej” edycja 2013. Cykl „Razem Raźniej” realizowany jest w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Osieku od trzech lat. Co roku obiera inną formę. Tegoroczna edycja to 
cykl zadaniowy, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości 
przyrodniczej rejonów powiatu starogardzkiego osób niepełnosprawnych. Przygotowane 
zadania sprzyjają aktywizacji i integracji. Projekt ma zasięg powiatowy, a uczestniczyć w 
nim będą takŜe Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „CARITAS ” ze Skórcza 
oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza” Lalkowy . Niektóre z zadań 
kierowane będą takŜe do niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy, które nie 
przebywają pod opieką ŚDS w Osieku.  

Przed nami realizacja nowych planów. Z kaŜdym dniem stajemy się mądrzejsi i bogatsi o 
doświadczenia. Czekamy na więcej! Wszystkim czytelnikom Ŝyczymy wszystkiego 
dobrego, niech nie opuszcza Was wiara i pozytywna energia!  

Agnieszka Krawczyk 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku 
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RAFAŁ RYNKIEWICZ - LEKKOATLETA  
Rafał Rynkiewicz ur. 14-09-1992, lekkoatleta. Zawodnik Kociewskiego Klubu 
Biegacza w Starogardzie Gdańskim. Posiada II klasę sportową. Trener: Janusz M. 
Nowak. Absolwent ZSP w Owidzu – kierunek: technik informatyk.  

Z lekką atletyką zetknął się w szkole w Owidzu, gdzie pod okiem swojego nauczyciela i 
trenera Janusza Nowaka podjął regularne treningi w biegach lekkoatletycznych. Swoją 
karierę zawodniczą zaczął praktycznie od zera! Z kaŜdym rokiem czyni systematyczne 
postępy wynikowe i sportowe. Jest wielokrotnym medalistą powiatowych oraz 
wojewódzkich zawodów, brązowy medalista WIMS. Czterokrotnie startował w 
Mistrzostwach Polski (Zamość, Olszyna, Bydgoszcz, Gdańsk). Specjalizuje się w biegach 
średnich i długodystansowych w których naleŜy do czołówki Makroregionu Pomorskiego. 
Na dziś jego koronnymi konkurencjami są dystanse: 3000m. /rek Ŝyciowy 8:41,24sek/, 
5000m oraz 10000m. Jest zawodnikiem młodym i ambitnym. Jego szanse na dobre 
miejsce i dobry wynik sportowy są realne bowiem Rafał ma systematyczny progres. 

Najlepsze sukcesy dopiero przed nim. Warunkiem jest nie tylko systematyczny codzienny 
trening i przebiegane setki kilometrów w kaŜdym miesiącu ale równieŜ wiele innych 
czynników, które składają się na sportowy sukces. Marzenie Rafała to w niedalekiej 
przyszłości pobiec pól maraton a pózniej królewski dystans biegów, maraton.  

WaŜniejsze, medalowe osiągnięcia: 

- Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w biegach przełajowych, 1500m – Sztum, 
- Finały woj. Pomorskiego w sztafetowych biegach przełajowych, 10x1000m – Garczyn, 
- Bieg Westerplatte, 10km – Gdańsk, 
- XV Bieg Niepodległości, 10km – Gdynia, 
- XXIX Bieg Szpęgawski, 6km – Starogard Gdański, 
- XV Grand Prix Sopotu oraz elitarne biegi „Bursztynowa Mila”, 3000m – Sopot, 
- Ogólnopolski LA Mityng, 1500m – AWFiS Gdańsk, 
- Finał Licealiady Wojewódzkiej, 1500m – Chojnice, 
- XIV Zimowe Grand Prix w biegach przełajowych 2012/2013 – 10km, Sztum. 

Starty w MP:  

- Finalista Mistrzostw Polski w biegach przełajowych, 6km – Zamość, 
- Finalista Mistrzostw Polski w biegach przełajowych, 4km – Bydgoszcz, 
- Finalista Mistrzostw Polski (biegu elity) w biegach ulicznych, 10km – Gdańsk, 
- Finalista Mistrzostw Polski w biegach przełajowych, 8km – Olszyna, 

Najbli Ŝsze starty: 

- 03.05.2013r. – Bieg uliczny, 10km – Sztum, 
- 11.05.2013r. – Półmaraton, 21km – Inowrocław. 

W sobotę 6 kwietnia 2013 odbył się jubileuszowy Bieg Szpęgawski – Starogard Gdański, 
do którego zgłosiło się ponad 500 zawodników. Warunki atmosferyczne sprawiły, Ŝe 
wszyscy zawodnicy nie zgłosili się na start. Organizator OSiR w Starogardzie Gdańskim 
przyjął na mecie 366 zawodników. Bieg odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie, 
aczkolwiek aurze zimowej, lekkim wietrze umiarkowanym i temp. 2 stopni C i przy 
bardzo dobrej obsadzie zawodników. 
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W klasyfikacji generalnej Rafał Rynkiewicz zajął  wysoką 11 lokatę. W kategorii 
wiekowej 20 - 29 lat - 1 miejsce.  

 

Dnia 21.04.2013, w Warszawie odbyła się największa impreza sportowa tego roku - 
ORLEN Warsaw Marathon. Oficjalnie otwarcie było na stadionie narodowym dn. 
20.04.2013, a same zawody 21.04.2013r. Reprezentant naszego klubu oraz Gminy Osiek - 
Rafał Rynkiewicz, startował na dystansie 10km., gdzie zapisanych było ponad 10 000 tys. 
uczestników. Sklasyfikowano jednak na mecie tego dystansu 7 737 zawodników.  

Rafał ukończył bieg na bardzo wysokim 22 miejscu!  

Biorąc pod uwagę stawkę zawodników z Kenii, Rosji, czy innych krajów to naprawdę 
dobry rezultat! Ustanowił równieŜ swój nowy rekord Ŝyciowy, poprawiając go o całą 
minutę - 31minut i 36sekund. Niestety zabrakło Rafałowi dwóch miejsc, by być w 
pierwszej nagradzanej pienięŜnie 20. Jednak dzięki wysokiej 22 lokacie, uplasował nasz 
klub na 4 miejsce w klasyfikacji klubowej, dzięki czemu otrzymaliśmy wysoką nagrodę 
pienięŜną. (Pierwsza piątka najlepszych klubów była nagradzana, a do trzeciego miejsca 
zabrakło jedynie 40sek.) 

Trener Janusz Marek Nowak 
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SZKOLNE ELIMINACJE DO XXIX WOJEWÓDZKIEGO 
KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI POLSKIEJ  
6 marca 2013 roku odbyły się szkolne eliminacje do rejonowego etapu XXIX Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. 

Wszystkie teksty literackie prezentowane w konkursie były dziełami polskich autorów. Przy 
ocenianiu brano pod uwagę: dobór repertuaru, opanowanie treści utworów, głosową 
interpretację tekstu literackiego zgodną z zasadami kultury Ŝywego słowa, dykcję i wymowę 
oraz artyzm. 

W szkole podstawowej na poziomie klas I-III - I miejsce zaj ął Emil Lewi ński , a na poziomie 
klas  IV-VI - Inga Lewi ńska , natomiast  II miejsce zajęła  Marta Szuta , wyróŜnienia otrzymały 
Zuzanna Kwiczor i Oliwia Zielonko . 

W gimnazjum I miejsce  ex aequo  zajęły  Karolina Kolaska i Karolina Siegmuller , 
wyróŜnienia otrzymali: Julia Lipke, Paweł Grabowski, Wiktoria Szyca i Korn elia Bedla . 

W rejonowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, który odbył się 
w Skórczu reprezentowali naszą szkołę: Emil Lewi ński, Inga Lewi ńska, Marta Szuta, 
Karolina Kolaska i Karolina Siegmuller. 

Inga Lewi ńska  zajęła III miejsce na poziomie szkoły podstawowej, a Karolina Kolaska  została 
wyróŜniona. 

GRATULUJEMY  ZWYCIĘZCOM  I WYRÓśNIONYM, A WSZYSTKIM UCZESTNIKOM 
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.  

Dorota Nowogródzka - Cherek 

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

Tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole przebiegał pod hasłem W zdrowym ciele 
zdrowy duch. Odbyły się konkursy na najciekawszy plakat, najsmaczniejszą zdrową sałatkę i 
kanapkę dla niejadka oraz najpiękniejszą Marzannę. Wszystkie plakaty były ciekawe i 
oryginalne, sałatki i kanapki bogate w składniki i pyszne, a Marzanny urocze i kaŜda miała 
niepowtarzalny charakter. Jednak wygrać mogła tylko jedna praca. Po burzliwej naradzie jury 
składające się z uczniów Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunów, przyznano następujące 
miejsca: 

POZIOM     I –III SP 

I miejsce – III klasa 

II miejsce – I i II klasa 

POZIOM     IV –VI SP 

I miejsce – V klasa   

II miejsce – IV klasa 

III miejsce -  VI klasa 

POZIOM     I –II Gimnazjum 

I miejsce – II G 

II miejsce – Ia i Ib G 

 

Dorota Nowogródzka - Cherek 
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PROJEKT EDUKACJI MORSKIEJ 

Uczniowie klasy piątej, ze Szkoły Podstawowej w Osieku od grudnia 2012 r. biorą udział w 
projekcie edukacji morskiej, realizowanym pod hasłem „Złap wiatr w pomorskie Ŝagle wiedzy”. 
Pomysłodawcą projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Realizacją 
projektu zajmuje się Fundacja Navigare Mateusza Kusznierewicza oraz Liga Morska i Rzeczna. 
W ramach projektu uczniowie przez cały semestr pod opieką nauczyciela, zgłębiają wybrane 
przez siebie zagadnienia dotyczące tematyki morskiej, gromadzą i szeregują wiedzę na dany 
temat, aby na koniec projektu przedstawić ją w wybranej przez siebie formie. W trakcie trwania 
projektu uczniowie wezmą udział w jednodniowych praktycznych zajęciach na wodzie oraz w 
wyjazdowych warsztatach edukacyjnych. Pozwoli to skonfrontować uczniom zebraną wiedzę z 
rzeczywistością. Najciekawsze zrealizowane projekty zostaną nagrodzone a uczniowie będą 
mogli wziąć udział w czasie wakacji w obozie Ŝeglarskim. 

Uczniowie w ramach projektu 27 marca 2013 wyjechali do muzeum „Fabryka Sztuk” w Tczewie 
na warsztaty edukacyjne. Temat warsztatów brzmiał: „śegluj śeglarzu”. Uczestnicy mieli 
moŜliwość poznać historię znanej rodziny Forsterów, mieszkającej niegdyś w Tczewie. W 
muzeum moŜna było zobaczyć jak wygląda Ŝaglowiec, z czego jest zbudowany, jak wygląda 
kajuta. DuŜą atrakcją było chodzenie po wirtualnej rafie koralowej. Oprócz tych ciekawostek 
uczniowie bawili się w grę edukacyjną, dzięki której dowiedzieli się bardzo duŜo o krajach 
nadbałtyckich. Na koniec warsztatów czekała ich największa atrakcja mogli posłuchać 
„morskich opowieści” z ust prawdziwego „wilka morskiego” (Ŝeglarza) a przy okazji nauczyli się 
wiązać podstawowe węzły morskie i śpiewać szanty. 

Kolejnym etapem projektu będzie wyjazd w czerwcu do miejscowości Funka (jezioro 
Charzykowskie) na praktyczne zajęcia Ŝeglarskie na wodzie. 

Artur Fankidejski 

 

SZANOWNI PAŃSTWO ! 
Rada Rodziców, dyrekcja oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół Publicznych w Osieku, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, pragnie zorganizować dla nich profesjonalne 
zajęcia sportowe – sekcję judo. 

Dysponujemy odpowiednim zapleczem (hala sportowa), posiadamy deklarację prowadzenia 
powyŜszych ćwiczeń przez doświadczonego trenera. Koszty realizacji pokryją rodzice. 

Niestety, aby uruchomić zajęcia , które są marzeniem młodzieŜy, potrzebne nam 
są gwarantujące bezpieczeństwo profesjonalne maty do ćwiczeń. Koszt ich zakupu to minimum 
15 tys. zł. 

PoniewaŜ budŜet szkoły nie pozwala na tak kosztowny zakup, zwracamy się z ogromną 
prośbą do wszystkich, którym na sercu leŜy zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój zainteresowań 
młodego pokolenia o pomoc finansową. Kwotę, którą zechcecie Państwo wesprzeć naszą 
inicjatywę prosimy wpłacić na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Osieku: 

BS Skórcz 74 8342 0009 0014 0852 2000 0001  
Z góry dziękujemy za dołączenie do listy darczyńców 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

Katarzyna Szuta 
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DZIEŃ KOBIET U EMERYTÓW 
KOŁO W OSIEKU 

W Dniu Kobiet W naszym kole odbyło się zebranie składające się z dwóch części: 
pierwsza to część poświęcona sprawom organizacyjnym koła, druga część 
poświecona była naszym paniom. 

W sprawach organizacyjnych kol. Teresa, prezes koła przedstawiła zebranym czym 
w najbliŜszym okresie zajmować się będzie nasze koło, przypomniała, Ŝe w kaŜdy 
poniedziałek o godz. 1400  chętni do ruchu na świeŜym   powietrzu mogą skorzystać 
z grupowych zajęć w chodzie z kijkami, we wtorek i czwartek natomiast w sali 
gimnastycznej odbywają się zajęcia z gimnastyki przystosowanej dla ludzi 
starszych. TeŜ w poniedziałek  o godz. 1000 w bibliotece gminnej odbywa się kurs 
komputerowy dla początkujących, a o godz.1100 dla zaawansowanych. We wtorki 
zbierają się  amatorzy gry w brydŜa. Środa zaś to spotkanie dla amatorów śpiewu 
grupowego.  

KoleŜanka zachęcała do licznego udziału w tych zajęciach, bo oprócz zajęć są to teŜ 
i spotkanie towarzyskie, które nam osobom starszym  niosą sporo radości. 

W dalszej części swego wystąpienia zapoznała ze szczegółowym juŜ rozkładem 
wycieczek, rajdów rowerowych, biwaków oraz imprez organizowanych przez Oddział 
Rejonowy Związku, w których koło nasze bierze udział. 

W drugiej części zebrania, które poświęcone było naszym paniom, na wstępie kol. 
Rajmund złoŜył wszystkim naszym członkiniom Ŝyczenia, następnie panowie kaŜdej 
pani wręczyli po pięknym wiosennym kwiatku. 

Potem zasiedliśmy wszyscy do biesiadowania przy kawie i smakowitych wypiekach. 
Była wspaniała jak zawsze atmosfera, kaŜdy miał coś do powiedzenia, chętnie teŜ 
śpiewano nasze wspaniałe pieśni biesiadne. 

Spotkanie trwało kilka godzin. 

 

REJS DO SZTOKHOLMU  
CZŁONKÓW KOŁA EMERYTÓW Z OSIEKA 

 
Po raz trzeci członkowie naszego koła wybrali wycieczkę do Szwecji. Tym razem nie 
do Karlskrony a do Sztokholmu. 

Wycieczka odbyła się w dniach 23 – 26 marca. Grupa liczyła 27 osób. 

Sztokholm, przepiękne miasto leŜące na czternastu wyspach, posiadające wspaniałą 
historię i pamiątki dotyczące fundatora nagrody Nobla. 

Wycieczka nasza trwała cztery dni. W bazie promowej w Gdańsku przywitała nas 
Pani „pilot” Jolanta Szczurowska, która przez całą wycieczkę nami się opiekowała i 
słuŜyła radą i pomocą, a zaczęła od zakwaterowania w kabinach na promie. 
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O godzinie 18 kolacja – zaskoczenie – stoły restauracji promowej pięknie 
zastawione, ozdobione kwiatami, na powitanie lampka białego wina wspaniałe 
menu. Kelnerzy dwoili się i troili, by nas zadowolić. 

Po kolacji do wyboru, kino, dyskoteka lub pokazy: barmański, kucharski, czy 
zapoznanie uczestników z przeróŜnymi sposobami parzenia kawy. 

Przez cały czas pobytu do naszej dyspozycji był autokar, który przypłynął razem z 
nami z Gdańska, dzięki czemu zwiedziliśmy o wiele więcej, np. wieŜę widokową 
Fjaligaten, wyspę Rycerską Stare Miasto, Zamek Królewski, Ratusz. Tutaj w sali 
balowej porobiliśmy sobie zdjęcia, wyobraŜając sobie, Ŝe uczestniczymy w balu 
laureatów Nagrody Nobla. 

Przewodniczka, z pochodzenia Polka, mieszkająca w Sztokholmie od ponad 
trzydzieści lat, wiedzę o Sztokholmie miała w przysłowiowym „małym paluszku” i tę 
wiedzę w bardzo interesujący sposób nam przekazała. 

W jeden wieczór w kasynie na pokładzie promu chętni mogli skorzystać z krótkiego 
kursu gry w ruletkę - zainteresowanie ogromne. 

W trakcie zwiedzania zaskakiwano nas niespodziankami, a to częstowano nas kawą, 
świeŜutką droŜdŜóweczką, innym razem kanapką czy szwedzką „water leew” /woda 
Ŝycia/. 

Na koniec rejsu kaŜdy z uczestników od pirata otrzymał dyplom z morskim 
imieniem, a więc „Błękitna Laguna”, „Tornado”, „ Muszelka”, „Nawigator” i inne 

Organizator rejsu i wszyscy pracownicy promu zdali egzamin na szóstkę. 

My natomiast mieliśmy ogromne szczęście spotkać tak bardzo zaangaŜowanych w 
swoją robotę ludzi. 

Pogoda mimo niezbyt dobrej pory roku była przepiękna, morze spokojne, 
Sztokholm słoneczny temperatura 40C. Było FANTASTYCZNIE, taką opinie wystawiło 
27 uczestników rejsu.  

Zarząd Koła 

 

KOCIEWIE W ŁODZI 

Mieszkańcom aglomeracji łódzkiej najnowszą ofertę atrakcji Regionu kociewskiego 
przedstawiła Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE.  

Miało to miejsce podczas 19 edycji targów turystycznych „Na styku kultur”, które odbyły 
się w dniach 22-24 lutego. 

W ciągu trzech targowych dni klienci mogli zapoznać się z moŜliwościami wyjazdów 
wakacyjnych, wczasów oraz propozycjami z zakresu turystyki szkolnej i edukacyjnej. 
Istotną częścią wydarzenia był równieŜ salon turystyki aktywnej. Urozmaiceniem dla 
odwiedzających były lokalne kulinaria, rękodzieło oraz tradycyjny folklor. 

LOT KOCIEWIE wybrała łódzkie targi z bardzo konkretnego powodu. 
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– JuŜ dzisiaj wyjazd z Kociewia do Łodzi jest w połowie przyjemnością. W niedalekiej 
przyszłości, bardzo moŜliwe, Ŝe juŜ na przyszłoroczne 20 jubileuszowe targi łódzkie, 
wyprawa będzie podwójnie przyjemna. Autostrada A1 w pełni połączy aglomerację 
łódzką z Kociewiem. Mieszkańcy Łodzi i okolic będą mieli moŜliwość błyskawicznej wizyty 
na Kociewiu. Odwiedziny takie będą mogli zacząć na jednym z sześciu kociewskich 
autostradowych węzłów – mówi dyrektor Biura LOT KOCIEWIE, Piotr Kończewski.  

Istotnie – tak szybko, jak Kociewie moŜe prezentować swoje walory łodzianom, tak 
samo szybko łodzianie mogą skorzystać z kociewskiej oferty. 

Z czym mogli się zapoznać podczas minionej 19 edycji targów „Na styku Kultur”? 

- Postaraliśmy się połączyć wizerunkową prezentację naszego Regionu z ofertą 
produktową. Oprócz folderów promocyjnych Kociewia, Starogardu Gdańskiego oraz 
Wierzycy zaprezentowaliśmy katalogi i ulotki ofertowe najwaŜniejszych partnerów, 
którzy odpowiedzieli na nasze zapytanie: tczewskiej Fabryki Sztuk, zamku w Gniewie, 
Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie. Barwnym dopełnieniem 
stoiska była broszura Gminy Morzeszczyn i jej haftowego dziedzictwa Marii Wespy oraz 
prezentator z Igraszkami, wizytówkami naszych członków oraz pozostałych, 
interesujących destynacji z terenu Kociewia – kontynuuje łódzkie podsumowania Piotr 
Kończewski. 

TakŜe kolejne plany promocyjne LOT KOCIEWIE łączą się z autostradową bliskością 
docelowych rynków, na które powinno trafiać Kociewie. Plenerowe wydarzenia 
promocyjne w Inowrocławiu, Bydgoszczy i Toruniu – tam pojedzie Kociewie w marcu 
oraz kwietniu. 
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- Za nami Łódź, wracamy do miejsc jeszcze bliŜszych Kociewiu. Przed nami bydgoskie 
Mistrzostwa Świata w biegach przełajowych, toruński piknik na Bulwarze Filadelfijskim 
oraz Kujawsko-Pomorska inauguracja sezonu turystycznego – tym razem inowrocławska 
– puentuje Piotr Kończewski. 

 
KOCIEWIE W TORUNIU 

W dniach 16-17 marca Lokalna Organizacja Turystyczna zaprezentowała 
kociewską ofertę podczas III edycji Targów Turystycznych „Wypoczynek”. Po 
wcześniejszej wizycie w bliskiej komunikacyjnie Łodzi (lutowe targi „Na styku 
kultur”),  przyszedł czas na sąsiedzką aglomerację toruńsko-bydgoską. Inny charakter 
wydarzenia w innego rodzaju obiekcie sprawiły, iŜ impreza ta cechowała się swoistą 
familiarnością. 

Kameralne Centrum Targowe PARK wypełniło się stoiskami kilkudziesięciu 
wystawców. Jednym z nich była LOT KOCIEWIE. Korzystając z oferty Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej LOT KOCIEWIE zaaranŜowała przestrzeń dzieląc 
ją pomiędzy prezentator igraszkowy, drukowane materiały promocyjne oraz regionalne 
rękodzieło kociewskie. 

„Wizytówki atrakcji pokazujemy nie tylko w systemie funkcjonującym w naszym 
regionie. Reprezentację najwaŜniejszych z nich staramy się zawsze zabrać na 
wyjazdowe przedsięwzięcia promocyjne” – mówi Jarosław Wojciechowski, pracownik 
biura LOT KOCIEWIE. 

Drugi wyjazd promocyjny przyniósł poszerzenie palety wydawnictw. 
„Przewodnik po Wierzycy naszego autorstwa został wzbogacony o komercyjną ofertę 
czterech rodzajów spływów kajakowych. Ofertę tę przygotowali branŜowi 
przedsiębiorcy skupieni wokół LGD Chata Kociewia” – kontynuuje Jarosław 
Wojciechowski.  

Oprócz nich nowością był katalog turystyki wiejskiej z ofertami m.in. 
kociewskich kwater agroturystycznych. 

Kolorowym zwieńczeniem wizerunku Regionu był „Barwny dotyk Kociewia”, czyli 
kociewskie hafty z Morzeszczyna. MoŜna było je obejrzeć, poznać ich historię oraz 
postać Marii Wespy. Wielbiciele rękodzieła i kociewskich wzorów mogli zakupić 
upiększone filiŜanki oraz wielkanocne jaja. 

„W ciągu dwóch dni targowych odwiedziły Kociewie setki osób. Traktujemy ich 
zawsze jak Gości, ale tym razem najwłaściwszym ich określeniem będzie KLIENCI. 
Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław, a więc cała aglomeracja z województwa 
kujawsko-pomorskiego to obok Trójmiasta nasz najwaŜniejszy rynek, na którego 
zdobycie powinniśmy poświęcać gościnną energię reklamującego się Kociewia” – 
puentuje Jarosław Wojciechowski. 

Z turystycznym pozdrowieniem 
Biuro LOT KOCIEWIE 

ul. 30 Stycznia 4 
83-110 Tczew 

tel. (58) 531 37 41 
e-mail: info@kociewie.eu 

www.lot.kociewie.eu www.akcja.kociewie.eu 
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Przemoc zabiera moc, czyli siłę… 

A moc to „paliwo” do Ŝycia i działania… 

Trzeba więc, z całych sił, bronić się przed doznawaniem przemocy! 
Przemoc często kojarzona jest z biciem, z podnoszeniem przez sprawcę ręki na 

swoją ofiarę. Wbrew pozorom wachlarz zachowań agresywnych jest jednak o wiele 
szerszy. Przemoc w rodzinie moŜe przybierać róŜne formy. PoniŜsza tabela przedstawia 
rodzaje przemocy, które mogą dotknąć kaŜdego z nas oraz katalog typowych dla rodzaju 
przemocy zachowań sprawcy.  

RODZAJE 
PRZEMOCY  

KATALOG ZACHOWA Ń 

PRZEMOC 
FIZYCZNA  

popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, 
policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i 
pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, 
parzenie, polewanie substancjami Ŝrącymi, uŜycie broni, porzucanie 
w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp. 

PRZEMOC 
PSYCHICZNA  

wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych 
poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, 
szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja 
społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi 
osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i 
poŜywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniŜanie, 
upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp. 

PRZEMOC 
SEKSUALNA  

wymuszanie poŜycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych 
pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami 
trzecimi, sadystyczne formy współŜycia seksualnego, 
demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, 
itp. 
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PRZEMOC 
EKONOMICZNA  

odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemoŜliwianie podjęcia pracy 
zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb 
rodziny, itp. 

Oczywiście ofiarą przemocy moŜe stać się kaŜdy. Często w „związkach przemocowych” 
pozostają kobiety dręczone przez swoich partnerów. Badania wykazały, Ŝe związki, w 
których kobiety doznają przemocy fizycznej ze strony swoich partnerów, przechodzą 
przez trzy fazy powtarzającego się cyklu. 

1. Faza narastania napięcia 

W tej fazie sprawca jest napięty i stale poirytowany. KaŜdy drobiazg wywołuje jego złość, 
często robi awanturę, zaczyna więcej pić, przyjmować narkotyki lub inne substancje 
zmieniające świadomość. MoŜe poniŜać ofiarę, poprawiając swoje samopoczucie. 
Prowokuje kłótnie i staje się coraz bardziej niebezpieczny. Sprawia wraŜenie, Ŝe nie 
panuje nad swoim gniewem. Ofiara stara się jakoś opanować sytuację - uspokaja go, 
spełnia wszystkie zachcianki, wywiązuje się ze wszystkich obowiązków. Często 
przeprasza sprawcę. Ciągle zastanawia się nad tym, co moŜe zrobić, aby poprawić mu 
humor, uczynić go szczęśliwym i powstrzymać przed wyrządzeniem krzywdy. Niekiedy 
ofiary przemocy w tej fazie mają róŜne dolegliwości fizyczne, jak na przykład bóle 
Ŝołądka, bóle głowy, bezsenność, utratę apetytu. Inne wpadają w apatię, tracą energię do 
Ŝycia, lub stają się niespokojne i nadpobudliwe. Jest to wynik narastania napięcia, które po 
pewnym czasie staje się nie do zniesienia. Zdarza się, Ŝe ofiara wywołuje w końcu 
awanturę, Ŝeby "mieć to juŜ za sobą".  

2. Faza gwałtownej przemocy 

W tej fazie sprawca staje się gwałtowny. Wpada w szał i wyładowuje się. Eksplozję 
wywołuje zazwyczaj jakiś drobiazg, np. lekkie opóźnienie posiłku. Skutki uŜytej 
przemocy mogą być róŜne - podbite oko, połamane kości, obraŜenia wewnętrzne, 
poronienie, śmierć. Ofiara stara się zrobić wszystko, Ŝeby go uspokoić i ochronić siebie. 
Zazwyczaj, niezaleŜnie od tego jak bardzo się stara, wściekłość sprawcy narasta coraz 
bardziej. Czuje się bezradna, bo ani przekonywanie sprawcy, ani bycie miłą, ani unikanie , 
ani bierne poddawanie się mu nie pomaga i nie łagodzi jego gniewu. Po zakończeniu 
wybuchu przemocy, ofiara jest w stanie szoku. Nie moŜe uwierzyć, Ŝe to się na prawdę 
stało. Odczuwa wstyd i przeraŜenie. Jest oszołomiona. Staje się apatyczna, traci ochotę do 
Ŝycia, odczuwa złość i bezradność.  

3. Faza miodowego miesiąca 

Gdy sprawca wyładował juŜ swoją złość i wie Ŝe posunął się za daleko nagle staje się inną 
osobą. Szczerze Ŝałuje za to, co zrobił, okazuje skruchę i obiecuje, Ŝe to się nigdy nie 
powtórzy. Stara się znaleźć jakieś wytłumaczenie dla tego, co zrobił i przekonuje ofiarę, 
Ŝe to był jednorazowy, wyjątkowy incydent, który juŜ się nigdy nie zdarzy. Sprawca 
okazuje ciepło i miłość. Staje się znowu podobny do tego, jaki był na początku 
znajomości. Przynosi kwiaty, prezenty, zachowuje się jakby przemoc nigdy nie miała 
miejsca. Rozmawia z ofiarą, dzieli się swoimi przeŜyciami, obiecuje, Ŝe nigdy juŜ jej nie 
skrzywdzi. Dba o ofiarę spędza z nią czas i utrzymuje bardzo satysfakcjonujące kontakty 
seksualne. Sprawca i ofiara zachowują się jak świeŜo zakochana para. Ofiara zaczyna 
wierzyć w to, Ŝe sprawca się zmienił i Ŝe przemoc była jedynie incydentem. Czuje się 
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kochana, myśli, Ŝe jest dla niego waŜna i znowu go kocha. Spełniają się jej marzenia o 
cudownej miłości, odczuwa bliskość i zespolenie ze sprawcą. śycie we dwoje wydaje się 
piękne i pełne nadziei. Ale faza miodowego miesiąca przemijają i znowu rozpoczyna się 
faza narastania napięcia. Zatrzymuje ona ofiarę w cyklu przemocy, bo łatwo pod jej 
wpływem zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch faz. Prawdziwe zagroŜenie, jakie 
niesie ze sobą faza miodowego miesiąca jest związane z tym, ze przemoc w następnym 
cyklu jest zazwyczaj gwałtowniejsza! 

Przestępstwo znęcania się nad osobą najbliŜszą, obejmujące zachowania składające się na 
przemoc w rodzinie, ma szczególny charakter. Sprawca, zamieszkując w jednym 
mieszkaniu, czy domu z ofiarą, ma bowiem moŜliwość stałego z nią kontaktu. Często teŜ 
ofiara przemocy domowej nie ma dokąd pójść, nie ma moŜliwości zajęcia innego lokum. 
Zmieniające się fazy cyklu przemocy dają nadzieję na poprawę sytuacji. Tak się jednak 
nie dzieje. Dlatego tak waŜnym jest, aby potrafić obronić się, a przede wszystkim 
REAGOWAĆ! 

Zespół Interdyscyplinarny 

Gminy Osiek 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iŜ w dniu 16.04.2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął 
uchwałę w sprawie organizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013”. Tegoroczny 
Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach: „Wieś” oraz „Zagroda”, a jego główną 
ideą jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego 
pomorskich wsi i jakości Ŝycia na wsi, a takŜe podniesienie atrakcyjności 
wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. 

Organizatorami Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” są: Województwo Pomorskie, 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego 
oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Współorganizatorami 
Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” są natomiast urzędy gmin i starostwa 
powiatowe w województwie pomorskim. 

Poprzez Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2013” chcemy promować aktywny udział 
społeczności wiejskich w zrównowaŜonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego 
estetyki. Konkurs, zgodnie z załoŜeniami Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich dla Województwa Pomorskiego na lata 2012-2013, przyczyni się do 
identyfikacji i analizy moŜliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich. 

Z regulaminem Konkursu mogą się Państwo zapoznać na portalu województwa 
pomorskiego - www.pomorskie.eu oraz stronach internetowych Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich www.pomorskie.ksow.pl  i Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
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w Gdańsku www.podr.pl. Organizatorzy pragną jednocześnie zachęcić do wyboru wsi do 
eliminacji wojewódzkich poprzez organizację Konkursu na szczeblu gminy. 

 Z powaŜaniem, 

Edyta Klasa 
Departament Środowiska i Rolnictwa 
ul. Równa 19/21 Gdańsk 80-067 
tel. (058) 32-68-324 

 
 
Zapraszamy do udziału w konkursie „Pi ękna Wieś Pomorska 2013”. Jeśli uwaŜasz, 
Ŝe Twoja wioska lub gospodarstwo są najładniejsze na Pomorzu, do 15 maja 2013 r. 
złóŜ wypełnione zgłoszenie do konkursu.  

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach – „Wie ś”  oraz „Zagroda” i odbywa się w 
trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 

Etap gminny trwa do 15 maja 2013 r. 

Karty zgłoszeń dostępne są na w/w stronach internetowych oraz w Urzędzie Gminy w 
Osieku 

Inspektor  

Małgorzata Klein 

 

KALENDARZ IMPREZ - GMINA OSIEK – 2013 

Nazwa imprezy termin miejsce 
główny 
organizator/ tel. 

Rodzaj 
imprezy 

Regaty Majowe 11-12.05.2013 
Baza UKS 
Kałębie Osiek 

UKS Kałębie sportowa 

IV Plener Twórców Ludowych 
„Kociewskie Wycinki 2013" 

czerwiec 2013 
Muzeum 
Kociewskie 
w Wycinkach 

Zenon 
Usarkiewicz  
kom. 691 856 634 

kulturalna 

Dzień Dziecka 
początek 

czerwca 2013 
sołectwa 
w Gminie Osiek 

Rady Sołeckie 
kulturalno-
rekreacyjna 

Zaczarowany Dzień Dziecka 
Niepełnosprawnego 

02.06.2013 

Centrum 
Rehabilitacyjno -
Rekreacyjne 
Dobry Brat 

Stowarzyszenie 
Dobry Brat 

kulturalna 

Regaty Dnia Dziecka 01-02.06.2013 
Osiek, Ośrodek 
Dobry Brat 

UKS Kałębie sportowa 
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Kociewskie Morze dla Dzieci 02.06.2013 

Osiek – jez. 
Kałębie - plaŜa 
przy ul. 
Rybackiej 

Agroturystyczna 
Stanica śeglarska 
Firyn w Osieku 
kom. 513 418 709 

turystyczno-
rekreacyjna 

Regaty Powitania Lata 22-23.06.2013 
Baza UKS 
Kałębie Osiek 

UKS Kałębie sportowa 

Powitanie Lata 29.06.2013 
Osiek 
Amfiteatr 
Gminny 

Urząd Gminy 
Osiek  
tel. 58 582 12 
81 (82, 83) 

kulturalno-
integracyjna 

Regaty Jachtów Morza 
Kociewskiego – Powitanie Lata  

29/30.06.2013 

Osiek – jez. 
Kałębie - plaŜa 
przy ul. 
Rybackiej 

Agroturystyczna 
Stanica śeglarska 
Firyn w Osieku 
kom. 513 418 709 

sportowo-
integracyjna 

Na Jagody 20.07.2013 
Osiek 
Amfiteatr 
Gminny 

Urząd Gminy 
Osiek  
tel. 58 582 12 
81 (82, 83) 

kulturalno-
integracyjna 

Wyścig rowerowy dla 
amatorów wokół jeziora 
Kałębie – impreza 
towarzysząca festynowi Na 
Jagody 

20.07.2013 
Osiek, trasy 
rowerowe 

OSP Osiek 
Urząd Gminy 
Osiek 

sportowa 

V Turniej Piłki Siatkowej 
Borów Tucholskich o Puchar 
Kasparusa  

lipiec 2013 Kasparus 
OSP Kasparus  
Rada Sołecka  

sportowo-
rekreacyjna 

PoŜegnanie Lata 17.08.2013 
Osiek 
Amfiteatr 
Gminny 

Urząd Gminy 
Osiek  
tel. 58 582 12 
81 (82, 83) 

kulturalno-
integracyjna 

Regaty Jachtów Morza 
Kociewskiego – PoŜegnanie 
Lata 

17.08.2013 

Osiek – jez. 
Kałębie - plaŜa 
przy ul. 
Rybackiej 

Agroturystyczna 
Stanica śeglarska 
Firyn w Osieku 
kom. 513 418 709 

sportowo-
rekreacyjna 

Mistrzostwa Polski w klasie 
Reaceboard – Regaty im. 
Gąsiorowskiego 

24-25.08.2013 
Osiek, Ośrodek 
Dobry Brat 

UKS Kałębie sportowa 

IV Plener Twórców Ludowych 
„Kociewskie Wycinki 2013"  

wrzesień 2013 
Muzeum 
Kociewskie 
w Wycinkach 

Zenon 
Usarkiewicz  
kom. 691 856 634 

kulturalna 

VII Impreza na Orientację 
„SZAGO"  

09-10.11.2013  UKS Włóczykij  
sportowo-
turystyczna 
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ZAWODY PIŁKI NOśNEJ O MISTRZOSTWO B-KLASY  
w rundzie wiosennej sezonu 2012/2013  

rozgrywane na boisku w Osieku przy ul. Partyzantów Kociewskich 

OTS Osiek Orzeł Radziejewo 8 maja godz. 15.00 

OTS Osiek Zarex Bytonia 19 maja godz. 15.00 

OTS Osiek Sokół Lubichowo 2 czerwca godz. 15.00 

OTS Osiek GKS Bobowo 16 czerwca godz. 15.00 

 

 
 

W ostatnią niedzielę OTS Osiek podejmował na swoim boisku zespół Sobieski Gniew. Mecz 
rozgrywany był o godzinie 15:00 przy pięknej pogodzie. Na stadion przybyło równieŜ duŜo 
kibiców by dopingować oba kluby.  

Pierwsza połowa meczu była wyrównana. Gra toczyła się przewaŜnie w środku boiska. Zespół 
Sobieski Gniew był dłuŜej w posiadaniu piłki i miał więcej sytuacji podbramkowych jednak nie 
potrafił tego przełoŜyć na bramki dzięki dobrej postawie obronnej zespołu z Osieka i próbom 
szybkich kontrataków. W wyniku jednego ze starć urazu nabawił się zawodnik OTS-u Damian 
Felski, którego zmienił na boisku Paweł Grabowski. Była to jedyna zmiana w meczu ze strony 
OTS-u Osiek. W pierwszej połowie druŜyna przeciwna zdołała jednak strzelić bramkę i przy 
stanie 0:1 druŜyny schodziły na przerwę. W drugiej połowie zespół Sobieski Gniew zaczął grać 
szybciej oraz bardziej zdecydowanie z wysoko ustawioną obroną. Zespół OTS Osiek próbował 
kontrataków jednak większość piłek była przejmowana w środku pola. Zespół radził sobie 
dobrze w obronie pomimo ogromnego zmęczenia do momentu, gdy boiska nie opuścił jeden z 
nas po obejrzeniu czerwonej kartki. W druŜynie Sobieski Gniew dokonano 3 zmian 
zawodników. W drugiej połowie strzelono aŜ 9 bramek zespołowi z Osieka. Mecz zakończył się 
wynikiem 0:10 dla druŜyny z Gniewu.  

Wszystkim kibicom dziękujemy za przybycie i mamy nadzieję, Ŝe mimo tak srogiej poraŜki 
będziecie nas wspierać w kolejnych meczach. DruŜynie z Gniewu dziękujemy za przyjazd 
i dobrą atmosferę na boisku. 

 
www.otsosiek.futbolowo.pl - to strona, na bieŜąco aktualizowana. Znajdziecie tu aktualne 
informacje odnośnie poczynań klubu, jak równieŜ tego co się dzieje poza boiskiem. Są tam 
informacje dotyczące druŜyny seniorów, a juŜ niedługo będzie moŜna równieŜ być na bieŜąco z 
poczynaniami druŜyny Old Boyów.  
Znajduje się tam równieŜ Księga Gości, do której wpisywania zachęcam mieszkańców naszej 
gminy.  
Na stronie Gminy Osiek www.osiek.gda.pl z prawej strony znajduje się bezpośredni link do 
naszej strony. 

Administrator strony klubu OTS Osiek Maciej Drobny 
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Osiek, 22.04.2013r. 
 

„ Odnowa potencjału ratowniczego jednostek 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu Gminy Osiek” 

 
 
 

 
OSIĄGNIĘTY EFEKT EKOLOGICZNY ZADANIA 

 W wyniku przejścia trąby powietrznej przez teren Gminy Osiek w dniu 14.07.2012r. 
uległo zniszczeniu wiele budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych, a takŜe 
maszyn i urządzeń rolniczych. W akcji ratowniczej udział brały jednostki Ochotniczych 
StraŜy PoŜarnych z terenu gminy, działania ratownicze i porządkowe usuwania skutków 
kataklizmu trwały kilka dni. Sprzęt, który uległ zuŜyciu lub uszkodzeniu nie nadawał się 
do ponownego uŜycia.  
 W ramach zadania „Odnowa potencjału ratowniczego jednostek Ochotniczych 
StraŜy PoŜarnych z terenu Gminy Osiek” zakupiono sprzęt słuŜący do usuwania 
skutków róŜnego rodzaju zdarzeń zagraŜających Ŝyciu ludzi, środowisku naturalnemu, a 
takŜe słuŜących do ochrony osobistej straŜaków.  

Zakupiony sprzęt pozwoli na zachowanie ciągłości bojowej jednostek OSP oraz 
przyczyni się w znacznym stopniu do ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony 
powierzchni ziemi i ochrony lasów – głównie przez usuwanie skutków skaŜenia wód 
gruntowych i róŜnego rodzaju wyciekach, przy poŜarach lasów i usuwaniu skutków 
zdarzeń typu huragany, trąby powietrzne, podtopienia, wypadki drogowe, jak równieŜ w 
ratownictwie wodnym.    
Wykaz zakupionego sprzętu:  

• Agregat prądotwórczy jednofazowy – 2 szt.  
• Silnik zaburtowy YAMAHA – 1 szt.  
• Rękawice straŜackie – 24 pary  
• Kominiarki straŜackie – 18 szt. 
• Buty straŜackie – 15 par   
• Hełmy straŜackie BHS – 6 szt.  
W/w sprzęt został zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Gdańsku w kwocie 20.000 zł, środków Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Gdańsku w kwocie 3.500 zł oraz środków własnych gminy Osiek w wysokości 
2.298,87 zł.  

 



 32 



 33 

 

 



 34 

 
 



 35 

 
 

KALENDARZ IMPREZ PROMOCYJNYCH W 2013 ROKU 

organizowanych przez 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 

 

Targi Rolno-Kwiatowe w Strzelinie 18-19 maj 

XXII Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe  
w Lubaniu 

8-9 czerwiec 

Pomorska Wojewódzka Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu 

8-9 czerwiec 

XX śuławskie Targi Rolne w Starym Polu 15-16 czerwiec 

XIV Regionalna Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych w Starym Polu 

15-16 czerwiec 

Dzień Pola w Lubaniu 27 czerwiec 

Dzień Kukurydzy w Lubaniu 5 wrzesień 

XIX Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne 
w Starym Polu 

7-8 wrzesień 

Staropolski Przegląd Piosenki Biesiadnej w 
Starym Polu 

7-8 wrzesień 

XVI Kaszubska Jesień Rolnicza w Lubaniu 14-15 wrzesień 

Targi Ogrodnicze „Jesień 2013” w Strzelinie 28-29 wrzesień 

Wystawa Bydła Mlecznego, Pokazy 
Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie 

22 wrzesień  

 
PODR w Gdańsku 

ul. Trakt Św. Wojciecha 298 
80-001 Gdańsk 

tel. 58 326-39-00, fax. 58 309 09 45 
e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl 
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DNI OTWARTE 7,8,9 maja 2013 r. godz. 1000 - 1800 

MOśLIWOŚC NIEODPŁATNEGO ZDOBYCIA 
PRAWA JAZDY KAT. A, B, T 


