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Pani Teresa Owczarek otrzymała odznakę honorową  
 „ZasłuŜony dla rolnictwa" 

Odznakę wręczył Wicestarosta Pan Kazimierz Chyła 
 i Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego  

Pan Jan Piotrowski 

Pani Wójt wręczyła bukiet pięknych róŜ. 

Egzemplarz bezpłatny 
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ZASŁUśONA DLA ROLNICTWA 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki w dniu 
11 kwietnia 2012 roku nadał Pani Teresie Owczarek odznakę 
honorową  „ZasłuŜony dla rolnictwa". 

Odznaczenie to zostało wręczone podczas XIII Sesji Rady 
Gminy Osiek w dniu 28 czerwca przez Wicestarostę Pana 
Kazimierza Chyłę i Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu 
Starogardzkiego Pana Jana Piotrowskiego. 

Teresa Owczarek 

• Radna Gminy Osiek przez okres trzech kadencji 
w latach 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010 oraz 
w obecnej kadencji. 

• Pełni funkcję sołtysa od 29 października 1984 roku. 

• Od 2007 roku jest Przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. naleŜy składać 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2012r. wraz z 
fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2012 r. Do wniosku naleŜy dołączyć zestawienie faktur. 

Limit zwrotu podatku w 2012 r. wynosi:  
81,70 zł * ilość ha uŜytków rolnych 

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 - 31 października 2012 r.  

Inspektor  

Joanna Gniewkowska 
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WYśSZY STANDARD RATOWANIA śYCIA 
Powiat Starogardzki zakończył realizację projektu współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowiska pn. Szpitalny Oddział Ratunkowy powiatowej 
spółki Kociewskie Centrum Zdrowia NZOZ Szpital św. Jana w Starogardzie Gdańskim, 
w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Balewskiego został przebudowany, rozbudowany oraz 
doposaŜony w nowoczesny sprzęt. Wzrósł standard ratowania Ŝycia i pracy medycznego 
personelu.  

Powiat Starogardzki uzyskał na ten cel dofinansowanie. SOR zostałt rozbudowywany 
i doposaŜony za pieniądze unijne w kwocie: 3 247 690, 82 zł. Kwota ta stanowi 85 procent 
całej inwestycji tj. 4 848 340,02 pln 

W ramach projektu przebudowano i rozbudowano SOR. Przebudowana została powierzchnia 
aktualnie istniejąca, a ponadto nastąpiła rozbudowa oddziału o część socjalną. Obiekt został 
przystosowywany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupiony został 
sprzęt medyczny i wyposaŜenie, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
rozbudowywanego oddziału i stworzonych obszarów. Urządzenia medyczne zostały zakupione 
dla: stanowiska dekontaminacji, obszaru resuscytacyjno -zabiegowego, sali opatrunków 
gipsowych, sali zabiegowej, sali wstępnej intensywnej terapii, sali obserwacji, brudownika, 
laboratorium, za łączną kwotę prawie 2 500 000 zł. 

Realizacja inwestycji ma wpłynąć na obniŜenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań 
powstających w wyniku wypadków oraz innych stanów nagłego zagroŜenia zdrowotnego oraz 
poprawić efektywności systemu ratownictwa i zapewnić bezpieczeństwo medyczne na obszarze 
działania starogardzkiego SOR, równieŜ w ujęciu ponadregionalnym. 

Zarząd Powiatu Starogardzkiego 

 

GOSPODARKA ŚMIECIOWA 

CO POWINNISMY JUś WIEDZIEĆ 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 
województwo pomorskie zostało podzielone na 7 regionów gospodarowania odpadami 
komunalnymi. KaŜdą z gmin województwa przypisano do konkretnego regionu. Region nie 
moŜe liczyć mniej niŜ 150 tys. mieszkańców. Oznacza to, Ŝe śmieci z naszych domów będą 
transportowane do konkretnych, znajdujących się w poszczególnych regionach instalacji 
zwanych RIPOK-ami.  
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Taka regionalna instalacja (RIPOK) dla naszego regionu znajduje się w Starym Lesie k/ 
Starogardu Gdańskiego i nosi nazwę ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH „STARY LAS” (ZUOK „Stary Las”). Tu będą trafiać śmieci z naszego 
regionu. Nie będzie moŜna wozić śmieci poza wyznaczony region.  

W drodze uchwały Sejmik Wojewódzki zdecydował, iŜ nasza gmina naleŜy do regionu 6-go o 
nazwie: region POŁUDNIOWY, w którego skład wchodzi 20 gmin, tj. Przywidz, Karsin, 
miejska i wiejska Kościerzyna, Liniewo, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Bobowo, Czarna 
Woda, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, OSIEK, Skarszewy, miejska i wiejska Skórcz, Smętowo 
Graniczne, miejska i wiejska Starogard Gdański i Zblewo. 

Śmieci przewoŜone będą przez dotychczasowych przewoźników spełniających odpowiednie 
standardy do czasu rozstrzygnięć przetargowych, które odbędą się nieco później. 

Całą organizacją gospodarki śmieciowej (opłaty, księgowość, organizacja transportu, przetargi 
itp.) na terenie naszego regionu zajmować się będzie ZWIĄZEK GMIN „WIERZYCA”. 
Będzie on wykonywał swoje obowiązki w imieniu wszystkich 20 gmin w tym związku 
zrzeszonych. 

ZUOK „Stary Las” rozpoczął swoją działalność z początkiem lipca. W związku powyŜszym 31 
lipca decyzją starosty wszystkie lokalne wysypiska działające dotychczas (w tym wysypisko w 
Osieku) zostaną zamknięte. 

Śmieci z całego naszego regionu od dnia 1 sierpnia przewoŜone będą do ZUOK „Stary Las”. 
Początkowo, jeszcze przez dotychczasowych przewoźników, jednak tych, którzy spełniają 
określone wymogi. Nieco później ogłoszony zostanie przez Związek Gmin przetarg, który 
wyłoni odpowiednich przewoźników dla dalszego  transportu śmieci do ZUOK „Stary Las” z 
terenu całego regionu POŁUDNIOWEGO. 

Dalsze informacje i komunikaty dotyczące gospodarki odpadami przekazywać będziemy na 
bieŜąco w Informatorze Osieckim oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach. RównieŜ mając na 
względzie informację  społeczną dotyczącą gospodarki śmieciowej – w tym roku wcześniej 
(sierpień) odbędą się zebrania wiejskie. 

Wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę internetową Ministerstwa Ochrony 
Środowiska: www.mos.gov.pl 

Inspektor 

Romuald Popławski 

 

WYDARZENIA W SKRÓCIE 

Wyremontowano dwa przepusty w miejscowościach: Udzierz i Osiek, gdzie staną nowe 
barierki. 

*** 

3-go lipca rozpoczęto montaŜ nowych okien w świetlicy w Suchobrzeźnicy. 
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*** 

W połowie lipca w świetlicy we wsi Bukowiny zostanie przestawiony piec. By piec spełniał 
swoją rolę (a jest bardzo stary) zabieg ten stał się konieczny. 

*** 

Świetlica wiejska w Wycinkach wzbogaciła się o 5 nowych stołów i 30 krzeseł. 

*** 

W dalszym ciągu trwa remont nawierzchni chodnika przy ul. Partyzantów Kociewskich w 
Osieku. 

*** 

W roku bieŜącym remonty dróg gminnych - gruntowych wykonujemy zakupionym tłuczniem. 
Jest to moŜliwe w związku z przekazaniem gminie (nieodpłatnie) samochodu Jelcz. 

*** 

9-tego lipca rozpoczynamy kapitalny remont mostu na rzece Kałębnica. Most zostanie 
wyłączony z ruchu. Wyznaczone zostaną objazdy. 

*** 

Wyremontowano nawierzchnię ok. 0,5 km odcinka drogi powiatowej od skrzyŜowania w 
Karszanku w kierunku Skórzenna. 

*** 

Ciągle jeszcze na terenie całej gminy trwają remonty nawierzchni dróg powiatowych. 

*** 

W powiatowym obozie szkoleniowym MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych w Skrzyni w 
dniach 2 – 13 lipiec br. biorą udział członkowie tych druŜyn. Z OSP Osiek 6 –cio osobowa 
druŜyna a z OSP Kasparus 3 młodych straŜaków. 

*** 

Sala gimnastyczna w czasie wakacji jest nieczynna. Będzie gruntowne sprzątanie i… trochę 
odpoczynku. 

*** 

Odnowiona została Gminna Sala Obrad. Dostała koloru, wygląda estetycznie i ładnie. 

*** 

Rowy gminne czyszczone są na bieŜąco. Gorzej wygląda sprawa z rowami prywatnymi. 
Skutkiem tego niejednokrotnie zalewane są uŜytki rolne. 

*** 

Przed świetlicą OSP w Skórzennie dla bezpieczeństwa dzieci została zamontowana barierka. 

*** 

Jeszcze w lipcu na powierzchni boiska sportowego w Osieku zostanie rozsypana ziemia 
humusowa w celu wzbogacenia ubogiej w składniki odŜywcze wierzchniej warstwy gleby. 

*** 
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Gminny teren (po domkach letniskowych, tzw. „ulach”) został przygotowany do rekreacji i 
ogólnego uŜytku przez wszystkich chętnych. Stanie tam odpowiednia tablica informacyjna. W 
przyszłości (wraz z nowym rozdaniem funduszy unijnych) powinna tu powstać „marina” czy 
teŜ stanica wodna, przystań Ŝeglarska. W tym kierunku idą starania gminy. 

Wójt  

 

Z KALENDARZ WÓJTA 

21 KWIECIE Ń – 28 CZERWIEC 2012 

26 kwiecień 
Starogard Gdański. 

Spotkanie udziałowców Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych – 
ZUOK „Stary Las”. 

Starogard Gdański 

Uroczysta akademia z okazji Święta StraŜaka. 
19 maj 

Kasparus 

Uroczyste obchody jubileuszu 80-lecia OSP Kasparus. 

23-24 maj 
Kościerzyna 

Szkolenie obronne na wypadek zewnętrznego zagroŜenia kraju oraz wojny. 

30-31 maj 
Starogard Gdański 

Konferencja nt. budowy i działalności ZUOK „Stary Las”. 

15 czerwiec 
Starogard Gdański 

Walne zgromadzenie udziałowców ZUOK „Stary Las”. 

16 czerwiec 
Osiek – Dobry Brat 

Walne zgromadzenie Stowarzyszenia „Kobiety – Kwiaty Kociewia” 

23 czerwiec 
Osiek 

Festyn „Powitanie Lata”. 

25 czerwiec 
Starogard Gdański 

Konferencja w nowopowstałym SOR (Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) 

26 czerwiec 
Osiek 

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy. 



 8 

26 czerwiec 
Osiek 

Uroczystość poŜegnania uczniów klasy III Osieckiego Gimnazjum. 

27 czerwiec 
Starogard Gdański 

Konwent Wójtów w siedzibie starostwa. 

28 czerwiec 
Osiek 

Dzień Sportu  w ZSP . Biegi św. Floriana. 

 

 
VIII MISTRZOSTWA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

I ZAWODY SPORTOWO - POśARNICZE MDP 

 W dniu 02.06.2012r. na boisku sportowym  w Zblewie  odbyły się VIII Mistrzostwa 
Ratownictwa Medycznego i Zawody Sportowo - PoŜarnicze MDP. 

 W Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego uczestniczyło 12 druŜyn złoŜonych z 
ratowników OSP z powiatu starogardzkiego do rywalizacji w ratownictwie medycznym. 

 Gminę Osiek reprezentowała druŜyna z OSP Osiek  

w składzie: Krzysztof Flisikowski, Robert Murawski, Paweł Cejrowski, Franciszek Piór, Robert 
Gniewkowski . 

 Tutaj pod okiem wymagających sędziów straŜacy udzielali pomocy przedmedycznej na 
trzech stanowiskach. Na pierwszym z nich mieli do czynienia z cięŜarną kobietą poraŜoną 
prądem elektrycznym, na drugim z zadławieniem dziecka zaś na trzecim z klasycznym 
wypadkiem komunikacyjnym (2 osoby w aucie), które uderzyło w słup energetyczny. Wszyscy 
ćwiczący byli oceniani według wstępnie przygotowanych arkuszy, które obejmowały 
prawidłowy przebieg udzielania pomocy osobie poszkodowanej. Po zliczeniu punktacji ze 
wszystkich 3 stanowisk klasyfikacja generalna wygląda następująco:  

1. OSP Kaliska /264pkt/,  
2. OSP Osiek  /260pkt/,  
3. OSP Starogard  Gdański /259/,  
4. OSP Siwiałka,  
5. OSP Pinczyn,  
6. OSP Skórcz,  

7. OSP Lubichowo,   
8. OSP Wielki   Bukowiec,  
9. OSP   Szlachta,  
10. OSP Skarszewy,  
11. Czarna Woda,  
12. OSP  Leśna Jania 

 Warto zauwaŜyć niewielką /zaledwie 5 punktową róŜnice pomiędzy druŜynami z 
pierwszej trójki, która to utrzymała się na podium od zeszłego roku (pierwsza była OSP Kaliska 
zaś OSP Starogard i Osiek zajęły 2 pozycję ex aequo). 

 Ratownicy medyczni walczyli o sprzęt dla swoich jednostek. I tak straŜacy z OSP 
Kaliska wzbogacili się o nosze podbierakowe. OSP Osiek otrzymało przenośnego AED-a,  a 
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OSP Starogard Gdański pulsoksymert. Wszystkie druŜyny uhonorowano pamiątkowymi 
dyplomami oraz zestawami uzupełniającymi do torby R-1. 

WIELKIE  BRAWA !!! 

Komendant Gminny OSP 

dh Mieczysław Torłop 

 

GMINNE ZAWODY JEDNOSTEK OSP 

Z TERENU GMINY OSIEK  

 Dnia 23 czerwca br. na terenie boiska sportowego w Osieku odbyły się zawody 
sportowo-poŜarnicze jednostek OSP z terenu gminy Osiek. Jak co roku do wspólnej rywalizacji 
stanęły 4 jednostki: OSP Kasparus, OSP Osiek, OSP Radogoszcz i OSP Skórzenno. DruŜyny 
startowały w następującej kolejności: OSP Radogoszcz, OSP Kasparus, OSP Osiek, OSP 
Skórzenno, poniŜej przedstawiamy szczegółowe wyniki: 

Miejsce OSP 
Sztafeta poŜarnicza 

pkt karne 

Ćwiczenie bojowe 

pkt karne 

Wynik łączny 

pkt karne 

1 Osiek 83 57 140 

2 Radogoszcz 73 68 141 

3 Kasparus 89 109 198 

4 Skórzenno 92 180 272 

Punkty traktowane są jako karne, tym samym im mniejsza ilość punktów tym lepszy wynik. 
Zawody przebiegały w sportowej atmosferze i ferworze zaciętej walki. 

Komendant Gminny OSP 

dh Mieczysław Torłop 

 

INFORMACJE  

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OSIEKU 
 

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSIEKU W 
ROKU SZKOLNYM 2011/2012 
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Liczba ocen niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów:  

Klasa Język Polski Język angielski Przyroda Ogółem 

IV 1 1 1 3 

V - - - - 

VI a - - - - 

VI b - - - - 

ogółem 1 1 1 3 

 

Liczba ocen celujących z poszczególnych przedmiotów:  

klasa Język 
angielski 

przyroda matematyka informatyka plastyka muzyka w-f religia ogółem 

IV 2 3 - - 9 7 - 5 26 

V 1 - - - 4 4 - 1 10 

VI a 5 6 - 2 11 8 - 3 35 

VI b 2 1 1 3 6 7 2 3 25 

ogółem 10 10 1 5 30 26 2 12 96 

Specyfikacja ocen zachowania: 

klasa wzorow
e 

bardz
o 

dobre 

dobr
e 

poprawn
e 

nieodpowiedni
e 

nagann
e 

średni
a ocen 

stypendi
a 

świadectwa z 
wyróŜnienie

m 

nagrody 
specjaln

e 

IV  9 9 1 1 3 - 4,19 3 6 1 

V 4 11 1 3 - - 3,68 3 3 1 

VIa  9 1 3 1 - - 4,64 6 7 1 

VIb  7 1 5 2 1 - 4,00 5 5 1 

raze
m 

29 22 10 7 4 - 4,13 17 21 4 
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WYNIKI KKLASYFIKACJI ROCZNEJ W GIMNAZJUM W OSIEKU W  ROKU 
SZKOLNYM 2011/2012 

Liczba ocen niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów:  

klasa matematyka chemia ogółem 

I - - - 

II A 1 1 2 

II B - - - 

III - - - 

ogółem 1 1 2 

 

Liczba ocen celujących z poszczególnych przedmiotów:  

klasa język 

angielski 

historia WOS biologia geogr. plastyka muzyka zajęcia 
techn. 

zajęcia 
artyst. 

wf religia ogółem 

I  4 3 - 4 2 14 7 - - - 3 37 

IIA  3 1 - 1 2 - - - 6 2 3 18 

IIB  1 - - - - - - - 7 2 2 12 

III  2 - 1 1 3 12 7 2 8 2 5 43 

ogółem 10 4 1 6 7 26 14 2 21 6 13 110 

Specyfikacja ocen zachowania: 

 

klasa 

wzorow
e 

bardz
o 

dobre 

dobr
e 

poprawn
e 

nieodpowiedn
ie 

nagann
e 

średni
a ocen 

stypendi
a 

świadectwa 
z 

wyróŜnienie
m 

nagrody 
specjaln

e 

I 9 7 1 3 - - 3,96 4 6 1 

IIA 6 6 4 1 - - 3,80 3 4 1 
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IIB 6 1 1 7 - - 3,38 - - 1 

III 3 7 12 1 - - 3,7 3 3 1 

raze
m 

24 21 18 12 - - 3,71 10 13 4 

Specyfikacja ocen zachowania w Zespole Szkół Publicznych w Osieku: 

 

 

wzoro
we 

bard
zo 

dobr
e 

dob
re 

popraw
ne 

nieodpowie
dnie 

nagan
ne 

średn
ia 

ocen 

stypen
dia 

świadectw
a z 

wyróŜnien
iem 

nagrod
y 

specjal
ne 

podstawo
wa 

29 22 10 7 4 - 4,13 17 21 4 

gimnazju
m 

24 21 18 12 - - 3,71 10 13 4 

Razem 
ZSP 

53 43 28 19 4 - 3,92 27 34 8 



ZESTAWIENIE WYCIECZEK I WYJAZDÓW UCZNIÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM  2011/2012 

1. Klasa  I – III -  wycieczka do Torunia w dniu 22.06.2012r., ilość uczniów 42. 
2. Klasa I – III – wyjazd do teatru w dniu 20.04.2012r. na przedstawienie „ Jaś i Małgosia”., 
ilość uczniów  47. 
3. Klasa I – III – wyjazd do kina  w dniu 1.06.2012r. na film „Avengers”., ilość uczniów 43. 
4. Klasa IV – wycieczka do Grudziądza w dniu 5.06.2012r., ilość uczniów 18. 
5. Klasa V – wycieczka do Wdzydz i Kościerzyny w dniu 14.06.2012r., ilość uczniów 14. 
6. Klasa VI a – biwak w Twardym Dole, w dniu 30-31.05.2012r., ilość uczniów 12. 
7. Klasa VI b – biwak w Szteklinie, w dniu 28-29.05.2012r., ilość uczniów 14. 

 

ZESTAWIENIE  WYCIECZEK I  WYJAZDÓW  UCZNIÓW  

GIMNAZJUM  W  ROKU  SZKOLNYM  2011/2012 

Klasa I – wycieczka do Kudowy Zdrój w dniu 21-24.05.2012r., ilość uczniów 17. 
Klasa II a i II b- wycieczka do Stegny w dniu 11-13.06.2012r., ilość uczniów 29. 
Klasa III – wycieczka do Beskidu Śląskiego w dniu 28.05. – 1.06.2012r., ilość uczniów 18. 
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OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJ ĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW.  

Badanie umiejętności trzecioklasistów (szkoła podstawowa) zostało przeprowadzone 22 maja 
2012r. o godzinie 8:00. Egzamin został przeprowadzony w dwóch częściach. Uczniowie 
rozwiązywali zadania z języka polskiego, a po 15 minutowej przerwie z matematyki. W 
badaniu brało udział 22 uczniów z kl. III. 

Uczniowie z naszej szkoły rozwiązali zadania z języka polskiego w 68% porównywalnie do 
uczniów z małych miast (69,1%). W teście z języka polskiego moŜna było zdobyć 27 punktów. 
Cztery osoby otrzymały wynik 26 p. (96%).  

Z części matematycznej nasi uczniowie otrzymali wynik 58,8% . 

Po rozwiązaniu zadań z matematyki moŜna było zdobyć 18 punktów. Najwięcej punktów– 17 
co stanowi 94% rozwiązanych zadań.  

Najwięcej punktów z egzaminu w naszej szkole : 43 pkt. 



PROGRAMY DODATKOWE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2011 /12 

1.„Daj szans ę – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci  klas I-III”  

W Publicznej Szkole Podstawowej od listopada do czerwca w roku szkolnym 
2011/2012 realizowano projekt „Daj szansę – wyrównywanie szans edukacyjno-
rozwojowych dzieci klas I-III w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem 
głównym projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Osieku. Wybór grupy docelowej był podyktowany szczególnym 
charakterem projektu, w ramach którego wspierana jest idea indywidualnej pracy z 
uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Projekt skierowany był do 72 dzieci klas I-III szkoły podstawowej gminy Osiek, u 
których zdiagnozowano potrzeby i moŜliwości edukacyjne w zakresie specyficznych 
trudności w uczeniu się, wad wymowy lub zajęć rozwijających uzdolnienia i 
zainteresowania dzieci. Wyniki diagnozy wykazały, iŜ niezbędne jest przeprowadzenie 
dodatkowych i specjalistycznych zajęć, wspomagających rozwój i edukację dzieci.  

W ramach projektu prowadzono 6 rodzajów zajęć: 

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 
3. Logopedia dla dzieci z wadami wymowy 
4. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w dziedzinie plastyki 
5. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci 
6. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

2.Projekt „Za r ękę z Einsteinem – edycja II”   

Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budŜet państwa w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest rozwijanie 
umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych w 
przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT). Projekt skierowany jest równieŜ do nauczycieli i szkół co 
stanowi integralną całość, gwarantującą powodzenie realizacji załoŜeń projektu. Jest 
ponadregionalną, rozszerzoną kontynuacją prowadzonego w latach 2007-2008 przez 



 14 

Politechnikę Gdańską projektu „Za rękę z Einsteinem”, który był realizowany w 
gimnazjach wiejskich województwa pomorskiego. Obecnie projekt realizowany jest w 
trzech województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. 
ZaangaŜowane są trzy uczelnie wyŜsze: Politechnika Gdańska jako lider projektu oraz 
partnerzy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ponadto jako partner projektu bierze udział firma 
Betacom S. A. w Warszawie. 

Na kaŜdy rok kalendarzowy przypada 288 godzin do zrealizowania na 4 przedmioty 
(matematyka, fizyka, chemia i język angielski). Uczniowie mają więc po 72 godziny 
dodatkowych zajęć z tych przedmiotów. 

Na zajęciach uczestniczy blisko 80% uczniów gimnazjum. Oprócz zajęć 
pozalekcyjnych uczestniczyliśmy w wycieczce do Grudziądza (planetarium) oraz do 
Gdańska (lekcja chemii). 

Udział w projekcie dał nam, oprócz bardzo atrakcyjnych zajęć, sprzęt multimedialny w 
postaci laptopa, rzutnika oraz tablicy multimedialnej. Szkoła otrzymała równieŜ 
materiały biurowe, tablice korkowe, papierowe oraz edukacyjne. 

Dnia 25 czerwca 2012 r. uczniowie klas II i III G wraz z nauczycielami brali udział w 
Pikniku edukacyjnym w Bobowie. Na sali gimnastycznej uczniowie mieli do dyspozycji 
stanowiska z przedmiotów ścisłych, na których przeprowadzane były pokazy i 
doświadczenia. 

3. Jedz smacznie i zdrowo.  

W roku szkolnym 2011/2012 przystąpiliśmy do programu „Jedz smacznie i zdrowo”. 
Organizatorem jest marka WINIARY, a partnerem społecznym Federacja Polskich 
Banków śywności. Patronat honorowy objęli: Minister Edukacji Narodowej, Wydział 
Nauk o śywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
oraz Polskie Towarzystwo Nauk śywieniowych. 

Program ten skierowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów w całym kraju. W 
ramach programu na godzinach wychowawczych, zajęciach dodatkowych „koła 
biologicznego” przypominaliśmy młodzieŜy zasady prawidłowego i smacznego 
odŜywiania oraz zachęcaliśmy do podejmowania pierwszych samodzielnych prób 
gotowania i spoŜywania posiłków w rodzinnym gronie. W ramach akcji uwraŜliwialiśmy 
młodzieŜ na tak waŜne problemy społeczne jak marnowanie Ŝywności i niedoŜywienie.  

4. Projekt „Gotowi na nowe wyzwania”  

realizowany był od marca do końca czerwca 2012r. w ramach PROGRAMU 
OPERACYJNEGO KAPITAŁ  LUDZKI. Brali w nim udział uczniowie zdolni z klas IV-VI 
szkoły podstawowej- łącznie 56 uczestników. Dzieci uczęszczały na zajęcia z języka 
angielskiego oraz technik informatycznych, które odbywały się w piątki po lekcjach i w 
soboty w godzinach rannych. Uczniów podzielono na 7 grup uwzględniając wiek dzieci 
i stopień znajomości języka angielskiego oraz informatyki. Pięć grup językowy liczyło 
39 osób a 2 informatyczne.-17. KaŜda grupa przepracowała po 60 godzin lekcyjnych: 
300 godzin z j. angielskiego i 120 z informatyki. Zajęcia prowadzone były w formie 
warsztatowej z wykorzystaniem nowoczesnych technik – na platformie e- learningowej, 
na której rozwiązywano zadania domowe i testy. Po lekcjach uczniowie mogli 
korzystać z udostępnionej dla nich pracowni komputerowej.  
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5. „OCALI Ć OD ZAPOMNIENIA”  

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Osieku wystąpiła z wnioskiem o 
dotacje w Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2012”. Jest to program 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia”.Okres realizacji 
projektu trwał od 01.04. – 30.06.2012 r. 

Głównym celem projektu było stworzenia zaplecza dla spontanicznych działań 
mieszkańców. Ustawienie grilla z wędzarnią na zapleczu szkoły. Dzięki temu moŜna 
było przeprowadzić cykl warsztatów kulinarnych pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”  



Konkursy w roku szkolnym 2011/2012 
Odbyły się łącznie w Zespole Szkół Publicznych 24 konkursy, w tym 9 artystycznych, 7 
przedmiotowych i 8 pozostałych. 

Rodzaj 
konkursu 

Szkoła podstawowa Gimnazjum 

przedmiotowe - konkurs biologiczny 
- konkurs matematyka z przyrodą 
- konkurs język polski z historią 
- konkurs ortograficzny 
- konkurs języka angielskiego 
- Rachmistrz Osieka 

- konkurs biologiczny 
- konkurs matematyka z 
przyrodą 
- konkurs język polski z 
historią 
- konkurs geograficzny 
- Rachmistrz Osieka 

artystyczne - XXII Regionalny Konkurs Dziecięcej 
Twórczości Plastycznej pn. „Mistrzostwa 
Europy w piłce noŜnej” 
- Konkurs plastyczno – czytelniczy „Baśń z 
mojego dzieciństwa” 
- Konkurs plastyczny „Moje wymarzone 
wakacje” 
- Konkurs recytatorski: eliminacje szkolne 
do XXIX Konkursu Recytatorskiego Poezji i 
Prozy Polskiej 
- Konkurs Recytatorski Poezji Czesława 
Miłosza „2011 Rokiem Miłosza” 
- Konkurs plastyczny z języka angielskiego 
– ilustracja do bajki 
- Konkurs plastyczny na najpiękniejszą 
kartkę boŜonarodzeniową 
- BoŜonarodzeniowy konkurs plastyczny 
„Mizerna cicha stajenka licha, pełna 
niebieskiej chwały” 

- XXII Regionalny Konkurs 
Dziecięcej Twórczości 
Plastycznej pn. „Mistrzostwa 
Europy w piłce noŜnej” 
- Konkurs recytatorski: 
eliminacje szkolne do XXIX 
Konkursu Recytatorskiego 
Poezji i Prozy Polskiej 
- Konkurs Recytatorski Poezji 
Czesława Miłosza „2011 
Rokiem Miłosza” 
- Konkurs plastyczny na 
najpiękniejszą kartkę 
boŜonarodzeniową 
- Konkurs piosenki angielskiej 
- BoŜonarodzeniowy konkurs 
plastyczny „Mizerna cicha 
stajenka licha, pełna 
niebieskiej chwały” 

pozostałe - Konkurs SuperKlasa - Ogólnopolski Turniej 
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- Zbiórka makulatury 
- Mistrz Sudoku 
- Jezus według Ewangelii św. Marka 

Wiedzy PoŜarniczej 
„MłodzieŜ zapobiega 
poŜarom” etap gminny i 
powiatowy 
- Konkurs SuperKlasa 
- Zbiórka makulatury 
- Mistrz Sudoku 
- Jedz smacznie i zdrowo 
- Po stronie natury – ekologia 
- Samuel – sędzią Izraela 
- Jezus według Ewangelii św. 
Marka 

Dyrektor ZSP w Osieku 

ElŜbieta Lipke 

 

RAJD ROWEROWY 
Po ponad miesięcznych przygotowaniach 11 członków naszego koła wsiadło na rowery 
i ruszyło w trasę. Celem naszego rajdu był dojazd do oddalonego o ponad 30 kilometrów 
Tlenia. W Tleniu zatrzymaliśmy się w stanicy wodnej PTTK, tam mieliśmy zarezerwowany 
nocleg i przygotowane ognisko i grill. 

W wycieczce oprócz rowerzystów brali równieŜ udział członkowie, którzy nie czując się na 
siłach, aby pokonać tę odległość na rowerze, dołączyli dojeŜdŜając samochodami. 

Trasę, którą przemierzaliśmy, przygotował kolega Rajmund. 

Trzeba przyznać, Ŝe była urokliwa i nie sprawiała nam Ŝadnych kłopotów. Byliśmy mile 
zaskoczeni ilością doskonale przygotowanych przez leśników wspaniałych miejsc postojowych 
– wszędzie stoły, wygodne ławeczki i zadaszenia. 

Bardzo waŜne, Ŝe dopisała nam pogoda. Śmialiśmy się, Ŝe dobrym ludziom zawsze świeci 
słońce. Deszcz „odczekał”, spadł dopiero, kiedy dojechaliśmy do domu. 

Przy wjeździe do Tlenia zatrzymaliśmy się w przydroŜnym barze, gdzie spotkaliśmy naszych 
kolegów, którzy dojechali samochodami. Tam teŜ zjedliśmy ciepły posiłek, a następnie 
ruszyliśmy do ostatecznego celu tj. do stanicy wodnej PTTK. 

Po rozlokowaniu się w domkach campingowych, po spacerze po okolicy, rozpoczęliśmy 
przygotowania do wieczornej biesiady. 

Było ognisko, grill, no i oczywiście nasze biesiadne piosenki, gawędy i dowcipy, a takŜe pląsy 
i inne zabawy przy ognisku. 

Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Kiedy ogień przygasł, a nad lasem pojawiły 
się gwiazdy, zaczęliśmy zbierać się do snu. 

W domkach jeszcze długo prowadzono rozmowy, dzieląc się wraŜeniami. 
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A rano – śniadanie i powrót do domu. 

Zarząd Koła 

Emerytów Rencistów i Inwalidów w Osieku 

 

V-lecie STOWARZYSZENIA  

„KOBIETY - KWIATY KOCIEWIA” 
JuŜ 5 lat upłynęło od momentu, kiedy zainicjowało swoją działalność Stowarzyszenie Kobiety 
Kwiaty Kociewia. Pomysłodawcą załoŜenia naszej organizacji był Naczelnik Wydziału 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Starostwie Powiatowym Jerzy Komorowski i Prezes 
GZRKiOR Tadeusz Chełchowski. Obecnie stowarzyszenie liczy 257 członkiń, a prezesuje im 
Alina Jeleń. 

Wiele ciekawych pomysłów przez ten czas zrealizowałyśmy: kursy komputerowe, nauka języka 
angielskiego, florystyka, joga, samoobrona, I pomoc przedmedyczna, zumba, warsztaty 
kulinarne i rękodzieła ludowego, to tylko niektóre z nich. Wydałyśmy takŜe ksiąŜkę 
z nalewkami pn. „Na zdrowie Kociewie" oraz broszurkę informacyjno - edukacyjną „Strój 
kociewski - trend czy przeŜytek?". Naszymi celami przewodnimi są: aktywizacja i integracja 
mieszkańców wsi; dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe; szerzenie kultury 
kulinarne i promocja regionu Kociewie, a takŜe upowszechnianie kultury fizycznej, sportu 
i rekreacji. Jednym słowem: Wszechstronny rozwój kobiet na wsi. 

Uroczystość wraz z walnym zgromadzeniem odbyła się w uroczym, bardzo gościnnym ośrodku 
wypoczynkowym w Dobrym Bracie. Zarządowi udało się stworzyć niezwykłą, oryginalną 
scenerię do prezentacji działalności Kwiatów Kociewia. Podziękowania i ręcznie malowane 
wazony wręczono członkiniom Zarządu i partnerom stowarzyszenia. Na uroczystości nie 
zabrakło dobrych duchów naszej organizacji w osobach Starosty Starogardzkiego Leszka 
Burczyka i Wicestarosty Kazimierza Chyły. Niezawodna jak zawsze okazała się Wójt Gminy 
Osiek Stanisława Kurowska, jednocześnie honorowy członek Kwiatów Kociewia. Była 
degustacja dzika i grochówki, pokaz kabaretów KGW Koźmin i KoteŜe oraz wspólne 
odśpiewanie hymnu Kwiatów Kociewia. Wiele atrakcji wzbudził prezentacja Zumby. Fuzja 
aerobiku i tańca poniosła ku radości i pozytywnej energii wszystkich uczestników tego 
jubileuszu. Była takŜe wspólna zabawa, wymiana doświadczeń, burza pomysłów na kolejne 
projekty - pełna integracja kobiet powiatu starogardzkiego.  Wszystkim uczestnikom 
i przybyłym gościom dziękujemy za wspólną zabawę. 

Zapraszamy na naszą stronę www.kwiatykociewia.pl, na której moŜna zobaczyć galerię zdjęć 
z V-lecia naszej organizacji oraz zapoznać się szczegółowo z zakresem działalności. A przed 
nami nowe wyzwania, kolejne pomysły i co najwaŜniejsze niewyczerpany zapał. 

Prezes  

Alina Jeleń  
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NIEPEŁNOSPRAWNI – TAK TO MY!  

 Od ostatniego artykułu o naszej Placówce minęło sporo czasu, duŜo teŜ się u nas 
wydarzyło. Przede wszystkim odbyły się wszystkie zajęcia wyjazdowe, o których 
informowaliśmy juŜ poprzednio. Mieliśmy wielką przyjemność odwiedzić grudziądzkiego 
malarza Józefa Mrotka w jego pracowni. Poznaliśmy teŜ Jego Podopiecznych z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Grudziądzu. Z zajęć w Centrum Kultury  „Teatr” wynieśliśmy wiele 
cennych informacji dotyczących budowy i funkcjonowania samego teatru. Poznaliśmy takŜe 
przemiłą Panią GraŜynę Boguską, która poprowadziła specjalnie dla nas zajęcia z lalkarstwa i 
wprowadziła nas w fascynujący świat lalek. W maju uczestniczyliśmy w XI Jarmarku 
Folklorystycznym i Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Środowiskowych Domów 
Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej Województwa Pomorskiego w Chmielnie, 
podczas którego Mirela Meka  i Krzysztof Bunikowski  zaprezentowali wiersz o tematyce 
kociewskiej. Pozostali Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku czuwali 
nad stoiskiem z naszymi pracami.  

 Czerwiec obfitował w zajęcia mające na celu zwiększenie naszego poczucia 
bezpieczeństwa. Zaczęliśmy od Dnia Policyjnego i spotkania z Jarosławem BłaŜejewskim, 
który wraz z towarzyszącym mu Policjantem , pomogli rozwiązać nam kilka problemów. 
Jednak przede wszystkim wiele się nauczyliśmy i dowiedzieliśmy o pracy policji. Dzięki tym 
zajęciom czujemy się pewniej i bezpieczniej. Podobnie odczucia mamy po spotkaniu z 
terapeutami Ośrodka Hipoterapii i Rekreacji Ruchowej „Pasja” we Fletnowie. Zajęcia z 
końmi pozwoliły nam przełamać lęki, nabrać odwagi i chęci podejmowania nowych wyzwań. 
Znaleźliśmy takŜe czas, aby odwiedzić naszych przyjaciół, Panią Monikę i Pana Zbigniewa 
LedwoŜyw, prowadzących Osadę Indiańską w Radogoszczy. Tam zawsze panuje miła 
atmosfera, a zajęcia wprowadzają nas w świetny nastrój. Nieco inny charakter miało spotkanie 
róŜnych Placówek podczas Dnia Greckiego w Lalkowych. Tu przede wszystkim bawiliśmy 
się i zmagaliśmy się na sportowo. Dzień ten był pełen wraŜeń i zabawnych sytuacji. Takiego 
odpoczynku  było nam trzeba! Oczywiście nie zapominamy o lokalnych wydarzeniach, takich 
jak Powitanie Lata w Osieku, podczas którego podziwiać moŜna było stoisko z naszymi 
wytworami.  

 Zaczął się lipiec, a z nim nowe wyzwania i obowiązki. Obecnie przygotowujemy się do 
waŜnego w Ŝyciu naszej Placówki wydarzenia – Przeglądu Talentów, który odbędzie się 12 
lipca w ramach cyklicznej imprezy integracyjnej „Razem Raźniej”. Czeka nas jeszcze duŜo 
pracy i przygotowań. JuŜ nie moŜemy doczekać się efektów!  

Z kaŜdego naszego działania powstają piękne fotoreportaŜe dostępne na stronie Facebook, na 
którą serdecznie zapraszamy. Wierzymy, Ŝe wszystko co robimy, przynosi korzyści. Naszą 
radością chcemy się dzielić, dlatego wszystkich zapraszamy do odwiedzania i aktywnego 
uczestniczenia w tworzeniu strony Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku.  

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku otwarty jest dla wszystkich chętnych 
spełniających wymagania formalne. BliŜsze informacje uzyskać moŜna w siedzibie Placówki 
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pod adresem Osiek, ul. Wyzwolenia 25a, bądź pod numerem telefonu /58/ 582 10 39. 
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy! 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku 

Agnieszka Krawczyk 

 

LEKKOATLECI Z GMINY OSIEK 
Patrycja Chyła jest młodą utalentowaną lekkoatletką. Za swoje osiągnięcia sportowe od kilku 
lat powoływana jest do Kadry Wojewódzkiej (najpierw młodziczek, obecnie juniorek). 

Patrycja jest mieszkanką Lisówka - gmina Osiek. Znaczne uzdolnienia sportowe wykazywała 
juŜ w szkole podstawowej i gimnazjum, kiedy zapoznawała się ze sportem pod okiem Pani 
Alicji Landowskiej. 

Jest zawodniczką pracowitą, sumienną i systematyczną. Dzięki tym cechom czyni stałe postępy 
w rzutach lekkoatletycznych, szczególnie w rzucie oszczepem. 

Wielkim sukcesem Patrycji Chyła jest fakt, Ŝe w  plebiscycie na najpopularniejszego sportowca 
powiatu starogardzkiego w 2011 roku znalazła się na bardzo wysokim 5 miejscu i w gronie 10 
najlepszych sportowców była jedyną lekkoatletką. Znalazła się równieŜ w gronie wyróŜnionych 
w XI plebiscycie na najpopularniejszego sportowca LZS województwa pomorskiego w Linii. 

Najlepsze wyniki i osiągnięcia sportowe Patrycji Chyła w latach 2007-2010: 

2007 - najlepszy wynik 29,59m Słupsk (oszczep 600g) 
2008 - najlepszy wynik 37,80m Sopot 

 5m Mistrzostwa Polski Młodzików Słupsk 
2009 - najlepszy wynik 40,29m Słupsk 

 4 miejsce Ogólnopolska Olimpiada MłodzieŜy- Kraków 
 3 miejsce Mistrzostwa Polski LZS Słubice 

2010 - najlepszy wynik 41,22m Słupsk 
 4m Ogólnopolska Olimpiada MłodzieŜy- Zielona Góra 
 2m Ogólnopolska Spartakiada LZS Zamość 
 1m Mistrzostwa Polski LZS juniorów młodszych Kielce 
 3m Mistrzostwa Polski LZS juniorów młodszych Kielce - młot 

W dniach 22-24 czerwca br. w Białymstoku odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w 
Lekkoatletyce. W zawodach tych brała udział zawodniczka Patrycja Chyła, mieszkanka naszej 
Gminy. Zajęła III miejsce zdobywając brązowy medal w rzucie oszczepem na odległość 
44,99 m. Był to najlepszy wynik Patrycji w dotychczasowej karierze sportowej. Podczas tych 
zawodów pokazała ducha walki i wielką chęć rywalizowania. Na co dzień trenerem Patrycji 
jest Pan Ryszard RóŜycki z LLKS Ziemi Kociewskiej w Skórczu. 



Rafał Rynkiewicz jest mieszkańcem Osieka i reprezentuje Gminę Osiek przypisując ją do 
barw klubowych Kociewskiego Klubu Biegacza w Starogardzie Gdańskim. Rafał zdobył 
kwalifikacje na Mistrzostwach Polski Juniorów oraz zajmuje wysokie miejsca w biegach 
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ulicznych, często zajmując miejsca na podium. Czyni on regularne postępy wynikowe i 
sportowe, co daje realną szansę na osiągnięcie przez niego dobrego wyniku w MłodzieŜowych 
Mistrzostwach Polski w Radomiu, które odbędą się w dniach 1 – 2 września 2012 roku, gdzie 
wystartuje na dystansie 5000 m. 

Najlepsze wyniki i osiągnięcia sportowe Rafała Rynkiewicza 

- XXIX BIEG SZPĘGAWSKI - 4.04.2012r. VIII m-ce – 17:09 

- XX Bobowski Bieg Uliczny (dystans: 2 km) - Bobowo, 29.04.2012r. 1 miejsce 

- XV Bieg Uliczny im. Jana Kielasa pod honorowym patronatem Burmistrza Skarszew 
(dystans: 6km) - Skarszewy, 03.05.2012r. 3 miejsce  

- W Mistrzostwach Powiatu dn. 24.05.2012r. w indywidualnej LA na dystansie: 1500m - 
zajęte pierwsze miejsce z automatyczną kwalifikacją na Mistrzostwa Wojewódzkie.  

- 27.05.2012r w Gdańsku na terenie AWFiS Mistrzostwa Okręgu w LA. Startując na 
1500m w kwalifikacji generalnej - drugie miejsce.  

- Po udanych zawodach międzywojewódzkich w Słupsku, dn. 02-03.06. startował 09.06 w 
bardzo prestiŜowym mitingu LA „XV Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły” oraz 
elitarne biegi „Bursztynowa Mila”, na dystansie 3000m startując nie tylko z Polakami. 
Rafał poprawił tu swój rekord Ŝyciowy o 34sek.! Co na takim dystansie jest 
rewelacyjnym wynikiem. Do drugiego kilometra trzymał się w czołówce biegu, potem 
niestety trochę zabrakło sił i ostatecznie ukończył bieg na i tak bardzo dobrym VI 
miejscu. ☺. 

Inspektor  

Adam Główczewski 

 

ZACZAROWANY DZIE Ń DZIECKA 
NIEPEŁNOSPRAWNEGO 

3.06.2012 odbyła się wspaniała impreza Zaczarowany Dzień Dziecka Niepełnosprawnego   
w malowniczych plenerach Centrum Rehabilitacyjno - Rekreacyjnego Dobry Brat nad jeziorem 
Kałębie w Osieku, główną atrakcją  dnia był występ:  Michała Wi śniewskiego. 

Impreza ta zorganizowana juŜ po raz trzeci przez Stowarzyszenie Dobry Brat cieszy się 
duŜym zainteresowaniem, w tym roku uczestniczyło w niej aŜ 690 dzieci niepełnosprawnych z: 
Osieka, Starogardu Gdańskiego i z całego pwiatu starogardzkiego, Torunia, Świecia, Osia, 
Zblewa, Kościerzyny, Gdańska, Sopotu, Czerska, Warlubia, Świecia, Tczewa, Inowrocławia, 
Krakowa,Chełmna, Gniewu, Chojnic,Białogardu, Połczyna Zdroju, Konina, Pruszcza 
Gdańskiego, Gdyni. 

Zorganizowanie tego wspaniałego przedsięwziecia  było moŜliwe przy wpółudziale i pomocy: 
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim Prezydenta Miasta Torunia, Gminy Świecie, 
Lasów Państwowych, Caritas, Gmin: Osiek, Osie, Zblewo i Kaliska oraz licznych sponsorów. 

Patronat nad imprezą objęli: 
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Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Starostwo Powiatowe Starogard Gdański, Prezydent Miasta Torunia, Prezydent Miasta 
Starogard Gdański,,  

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

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

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

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

Miłośnicy historii mieli moŜliwość przeniesienia się w dawne czasy, dzięki pokazom grupy 
rekonstrukcyjnej śółtego Regimentu króla Gustawa II Adolfa z Gniewa. Nie lada atrakcją było 
strzelanie z armat i muszkietów.  

 
Prowadzenie i wspaniałą rozrywkę zapewnił Teatr QFER, magiczny spektakl urzekł małych 
i duŜych widzów.  

Fantazyjne bańki mydlane, pokazy z wykorzystaniem ciekłego azotu, chodzenie po wodzie - to 
kolejna propozycja dla uczestników, animatorzy Interaktywnego centrum edukacji EduFun 
 poprowadzili prawdziwy naukowy piknik. 

StraŜ PoŜarna ze Starogardu Gdańskiego równieŜ zagwarantowała dobrą rozrywkę, wóz 
bojowy z wysięgnikiem na 32m zafascynował zarówno duŜych jak i małych, a panorama 
Osieka pozostanie na długo w pamięci tych, którzy z wysokości mogli ja podziwiać. 



 22 

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

Podczas tych wszystkich niesamowitych atrakcji na scenie głównej odbywały się występy 
muzyczne zaproszonych zespołów. Prezentowały się Baby Jagi z Torunia, „Samer Band" 
z Tczewa oraz Paulina Świeczkowska ze Skórcza. 

Atrakcjom nie było końca... jednak wszyscy czekali na występ Gwiazdy Michała 
Wiśniewskiego. Publiczność nie zawiodła się. Wspaniały koncert! Michał zdobył serca swoich 
fanów i nie tylko... Pamiątką po spotkaniu pozostaną autografy i zdjęcia z Gwiazdą. 

Zaczarowany Dzień Dziecka Osiek 2012 dostarczył wszystkim niezapomnianych wraŜeń 
i wzruszeń, na długo pozostaną wspaniałe wspomnienia i wszyscy czekamy na kolejną imprezę 
za rok. 

A.P. 

 

REGATY DNIA DZIECKA  
Regaty Dnia Dziecka  Pucharu Morza Kociewskiego zorganizowane przez Uczniowski Klub 
Sportowy "Kałębie" w Osieku juŜ za nami.  Pierwszego dnia w  sobotę, skucha - zimno, sztorm 
na jeziorze, co 10 minut ulewne deszcze. Pogoda typowa dla przechodzącego  zimnego frontu. 
Tylko czterech zawodników zapisało się do regat. Komisja sędziowska odwołała tego dnia 
wyścigi. 

Za to w niedzielę frekwencja dopisała. Tego dnia wyścigi połączone były z Zaczarowanym 
Dniem Dziecka Niepełnosprawnego organizowanym przez CRiR Dobry Brat. Nasi mistrzowie 
zaprezentowali dzieciom pokaz wyścigów w zatoce pod Dobrym Bratem. Na scenie po 
wyścigach dzieci zobaczyły mistrzów nad mistrzami. Był Piotr Olewiński, Srzednicki Michał. 
Na scenie zaprezentowała osiągnięcia Polskich mistrzów Windsurfingu Ŝona trenera Polskiej 
Kadry Olimpijskiej Aurelia Kowalska. Namawiała gorąco dzieci do spotkania ze sportami 
wodnymi. Nasz klubowy kolega Robert Pieczka opowiedział w jaki sposób zajął drugie miejsce 
w Regatach o Puchar Prezydenta Sopot. Klubowy kolega Leszek Kulesza wypowiadał się na 
tematy Ŝeglarskie w oparciu o działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Kałębie 
w Osieku. 

Dzieci z zachwytem podziwiały pokazy mistrzów na deskach z Ŝaglem na naszym przepieknym 
"Morzu Kociewskiem". W święcie dzieci uczestniczyła TVP Bydgoszcz. Reporterzy filmowali 
i  filmowali. Z zebranego materiału przygotowali reportaŜ pod tytułem "NajwaŜniejszy jest 
uśmiech". 

Zawodników Ŝywiła nasza stanica. Po regatach Becia dostarczyła na bazę klubu obiadki 
przygotowane przez Lenkę. SMAKOWAŁO! 

PoniŜej link w którym znajdziecie wspomnienia z imprezy Zaczarowany Dzień Dziecka 
Nipelnosprawnego, pozyskany dzięki pracy reporterów z TVP Bydgoszcz. 

http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/spoleczne/najwazniejszy-jest-usmiech/7609099 

Andrzej Firyn 
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DZIEŃ DZIECKA W  OSIEKU 
W niedzielę 27 maja w naszym sołectwie odbył się Dzień Dziecka zorganizowany przez Radę 
Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą StraŜ PoŜarną. 

Nasze wspólne działanie zostało nagrodzone, poniewaŜ przyszło duŜo dzieci, które wraz 
z rodzicami chętnie brały udział w grach i zabawach. prowadzonych przez Panią Magdalenę 
Czajka. 

Ogromną radość uczestnikom zabawy sprawili (jak zwykle) Panowie StraŜacy. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszył się pokaz sprawności straŜaków, jak równieŜ samochody straŜackie. 
W chwilach przerwy dzieci „gasiły" pragnienie napojami, zajadały się słodyczami, pysznymi 
rogalikami i goframi (których Panie z KGW nie nadąŜały piec). 

Za pomoc w organizacji Dnia Dziecka serdecznie dziękuję: 

Urzędowi Gminy za wsparcie finansowe, Państwu Bogumile i Leszkowi Andrykowskim, 
Państwu Krystynie i Piotrowi Sumczyński, Pani Magdalenie Czajka, Panu Mirosławowi 
Leśniak, Radzie Sołeckiej, Paniom z KGW i Panom z OSP Osiek. 

Sołtys, Irena Motykowska 

 

DZIEŃ DZIECKA W  SKÓRZENNIE 
Dzień dziecka, który odbył się dnia 09.06.2012r. o godzinie 13:30 w remizie OSP 
w Skórzennie. Na spotkanie to przyszły dzieci i ich mamy. Uśmiechnięte i zadowolone dzieci 
chętnie brały udział w wspólnej zabawie i zorganizowanych dla nich konkursach z nagrodami. 
Największe zainteresowanie wśród najmłodszych wzbudziło spotkanie z miejscowymi 
straŜakami, wspólna przejaŜdŜka wozem straŜackim oraz przeglądanie osprzętu gaśniczego. 
W przerwie dzieci oraz ich mamy mogły skosztować „małe co nieco". Zabawa dla 
najmłodszych zakończyła się o godzinie 17:00. 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do organizacji dnia 
dziecka. 

Sołtys, Izabela Szumała 

 

DZIEŃ DZIECKA W  BUKOWINACH 
W piątek 1 czerwca  Bukowinach odbył się Dzień Dziecka. 
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Dzieci spisały się znakomicie. Przyszły wszystkie, te malutkie i te trochę większe. Chętnie 
brały udział w róŜnych grach i zawodach, gdzie dostawały nagrody. Mimo chłodu chętnie 
bawiły się na dworze, gdzie skakały w workach czy przeciągały liną. Po wysiłku mogły najeść 
się do syta róŜnymi słodkościami i owocami. 

Dziękujemy p. Wójt za sponsorowanie napoi, słodyczy i upominków dla dzieci, które były 
bardzo zadowolone i z uśmiechniętymi i pomalowanymi buźkami poszły do domów. 

Dziękuje p. Joannie Gniewkowskiej za pomoc przy zabawie z dziećmi i mamom za przybycie 
i doping.   

Sołtys, Beata Szeible 

 

DZIEŃ DZIECKA W  WYCINKACH 
Dzieci w Wycinkach świętowały 2 czerwca w sobotę. Pomimo ulewnego deszczu wszystko się 
udało. Zabawa odbyła się w świetlicy wiejskiej, gdzie atmosfera była radosna. Pani Agnieszka 
Krawczyk, która prowadziła zabawę miała do pomocy dwóch klaunów. Panie z KGW upiekły 
ciasta i częstowały nim dzieci i ich opiekunów. Jak przestał padać deszcz to Pan Roman Kłos 
zabrał chętnych na strzelnice.  

Zabawa była wspaniała i mogłaby trwać bez końca. 

W imieniu organizatorów dziękuję Urzędowi Gminy za wsparcie finansowe. Dziękuję równieŜ 
wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tak mile spędzonych chwil. 

Sołtys, Stefania Wielińska 

 

DZIEŃ DZIECKA W  JEśEWNICY 
3.06.2012 z okazji Dnia Dziecka Dzieci świętowały w JeŜewnicy.  

Były gry, zabawy i słodkie małe „co nie co". 

Pragnę podziękować sponsorom: Urzędowi Gminy w Osieku, Państwu Andrykowskim, Paniom 
z Koła Gospodyń Wiejskich w JeŜewnicy. 

Sołtys, Lech Rocławski 

 

DZIEŃ DZIECKA W   KARSZANKU 
W Karszanku Dzień Dziecka odbył się 1 czerwca. Obawialiśmy się, Ŝe pogoda nie dopisze, ale 
mieliśmy duŜo szczęścia, więc zabawom nie było końca. Opiekunem dzieci była Pani 
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Magdalena Czajka i to właśnie ona poprowadziła gry i zabawy. Dzieci i ich opiekunowie bawili 
się wspaniale. 

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego dnia. 

Sołtys, Alicja Ciarkowska 

 

POWITALI ŚMY LATO 
23 czerwca 2012 roku kilka minut po godzinie 18-tej Pani Wójt uroczyście otworzyła 
Festyn „Powitanie Lata". Pogoda dopisała, program był ciekawy i bawiliśmy się do 
białego rana. 

Były imprezy towarzyszące festynowi. 

O godz. 1500 na Boisku Gminnym w Osieku przy ul. Partyzantów Kociewskich rozegrany 
został Mecz o przechodni Puchar Wójta Gminy Osiek pomiędzy Osieckim Towarzystwem 
Sportowym a Old Boys`ami Osiek. Walka była zacięta. Mecz zakończył się wynikiem 4:3 dla 
OTS Osiek. 

O godz. 1630 rozpoczęły się, równieŜ na boisku gminnym, Zawody Gminne Ochotniczych 
StraŜy PoŜarnych z Gminy Osiek. Zmagały się druŜyny z Kasparusa, Radogoszcza, Osieka 
i Skórzenna. Walka była bardzo wyrównana. Wygrała druŜyna OSP z Osiek. 

Na Jeziorze Kałębie w sobotę i niedzielę miejsce miały Regaty Powitania Lata, impreza 
w ramach Pucharu Morza Kociewskiego. 

Na scenie Amfiteatru Gminnego zostały ogłoszone wyniki z powyŜszych zmagań oraz 
wręczone puchary i nagrody. Pani Wójt wręczyła Puchar przechodni Wójta Gminy Osiek 
zwycięskiej druŜynie OTS Osiek, która juŜ kolejny raz wygrała mecz z Old Boys`ami. 
Następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Osieku Pan Piotr 
Sumczyński razem z Panią Wójt Stanisławą Kurowską wręczyli Puchar i dyplomy straŜakom. 

UKS Kałębie na scenie reprezentował Pan Andrzej Uzdowski, który opowiedział krótko 
o działalności UKS oraz przedstawił zawodników.  

W Turnieju KGW o Puchar Wójta Gminy Osiek rywalizowały ze sobą Koła Gospodyń 
Wiejskich z Lisówka, Karszanka i Osieka. 

KaŜde z kół zaprezentowało na scenie skecz. Śmiechu było co niemiara. Panie podeszły bardzo 
profesjonalnie do tego zadania. Komisja powołana do oceny miała cięŜkie zadanie. Oprócz 
skeczu oceniała równieŜ wystrój stoiska, wianek świętojański oraz potrawę regionalną 
z warzyw. 

Turniej wygrało KGW z Osieka, które otrzymało Puchar Wójta Gminy Osiek. Wszystkie koła 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pienięŜne. 

Dodatkową atrakcją był występ KGW z Lisówka, które zatańczyło mazura i przedstawiło 
scenkę kabaretową. Był to program, który panie prezentowały w Jabłowie na Powiatowym 
Turnieju KGW. 
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Gwiazdą wieczoru był zespół „Bambino" z Lubichowa. Panowie zagrali i zaśpiewali stare 
szlagiery. Ta grupa jest przykładem na to, Ŝe moŜna świetnie się bawić realizując swoje 
marzenia, hobby w kaŜdym wieku. 

Pogoda dopisała, zabawa trwała do białego rana, a do tańca grał zespół Song Orsi. 

Zapraszamy na kolejny festyn „Na Jagody" juŜ 21 lipca. 

Inspektor 

Małgorzata Klein 

 

REGATY POWITANIA LATA  

W CYKLU PUCHAR MORZA KOCIEWSKIEGO 
Razem z Festynem Powitanie Lata na jeziorze Kałębie odbyły się Regaty Powitania Lata 
w cyklu Puchar Morza Kociewskiego, w dniach 23/24.06.2012 w Osieku. Uczestniczyło 14 
zawodników. Pogoda do Ŝeglugi super. Rewelacyjne biegi. Dzięki silnym wiatrom odbyło się 6 
wyścigów. 4 w sobotę i 2 w niedzielę. Bardzo długa trasa Outer. Start, 1, 2, 3, 2, 3, meta. 
Rewelacyjna walka pomiędzy czołówką regat: Pawłem Frydrychowiczem, Łukaszem Mańką 
i Andrzejem Uzdowskim. 

Publiczność regat dopisała. Jak nigdy dokoła Ŝeglujących zawodników pływało sporo 
obserwatorów na innych deskach. Podpatrywali oni mistrzów, ich techniki, oraz naszego 
trenera Andrzeja Uzdowskiego, który udzielał jeszcze przed startem ostatnich porad i uwag 
naszym klubowym młodszym zawodnikom. 

Szczególne gratulacje naleŜą się nestorowi tych regat Leszkowi Wilińskiemu, za udział 
i zawziętą walkę z młodszymi od siebie zawodnikami. Ponadto gratulujemy jedynej kobiecie 
uczestniczącej w naszych regatach GraŜynce Mraciniak. 

W sobotę w trakcie festynu Powitanie Lata na scenie zaprezentował się tegoroczny Vice Mistrz 
Świata w Raceboard Weteran, Paweł Frydrychowicz. Gratulujemy. Paweł zachęcał gorąco do 
wejścia na deskę z Ŝaglem i rozpoczęcie treningów w UKS Kałębie w Osieku. 

Następne regaty w cyklu Puchar Morza Kociewskiego to Regaty Na Jagody - Maraton Dookoła 
Jeziora Kałębie. 

Zapraszamy. 

Apel do zawodników uczestniczących w Pucharze Morza Kociewskiego: W związku 
z przeniesieniem terminu regat w Sopocie w termin naszych Regat w lipcu proszę wszystkich 
chętnych zawodników o pisemne zadeklarowanie uczestnictwa w Regatach Na Jagody Maraton 
Po Jeziorze Kałębie 21.07.2012 roku mailem na afiryn@wp.pl do dnia 01.07.2012. 

Andrzej Firyn 
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MECZ O PUCHAR WÓJTA GMINY OSIEK 

23czerwca br. na boisku gminnym rozegrano juŜ po raz czwarty mecz piłki noŜnej O 
PUCHAR WÓJTA GMINY OSIEK . Jest to puchar przechodni i od meczu w 2009r. jest w 
rękach druŜyny „Junirów”.  O zwycięstwo walczyły dwie druŜyny: 

„OLD BOYS’” i druŜyna „Juniorów” Osieckiego Towarzystwa Sportowego. Odbył się jeden 
mecz: Juniorzy – Old Boys 4:3 

DruŜyna „Juniorów” zdobyła Puchar Wójta Gminy po raz czwarty . 

Serdecznie gratulujemy zwycięstwa – oby tak dalej. Wszystkim druŜynom dziękujemy za 
wspaniałą grę i ucztę sportową dla kibiców. 

Inspektor  
Adam Główczewski 

 

Zdjęcia do artykułów zamieszczonych w Informatorze Osieckim dostępne są na stronie 
www.osiek.gda.pl 
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Nakład: 600 egzemplarzy 

 

Agroturystyczna Stanica śeglarska  

KURS śEGLARZA JACHTOWEGO  
rozpocz ęcie kursu 10.07.2012 

www.firyn.com  
tel. 513 418 709 
afiryn@wp.pl  

POTRZEBNE ZDJĘCIA 
Osoby posiadające w archiwach rodzinnych zdjęcia, 

na których widnieje obecna "Gospoda Wczasowa" w Osieku 
(najlepiej przedwojenne) proszę o  kontakt. 

Jarosław Kiermasz - tel. 501 522 456 
 

KUPIĘ MOTOROWER 
w dobrym stanie  
i z dokumentami  

tel. 509 451 698  
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