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ZOZ Medical  informuje,   

Ŝe w Ośrodku Zdrowia w Osieku przyjmować będą specjaliści: 
 

22 listopada 2011  od 1400 dermatolog 

29 listopada 2011  od 730 neurolog 

8 grudnia 2011 od 1030 laryngolog 
 

 

 

Rejestracja i informacje w Ośrodku Zdrowia lub pod numerem 58 582 12 15 
Zapraszamy 
 

 
 

U C H W A Ł A Nr IX/45/2011  
      Rady Gminy Osiek 

    z dnia 04 listopada 2011 r. 

      w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 rok 
 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1, 
art. 7 ust. 3, oraz art. 19, pkt 1, lit. a, b i e ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm), Rada Gminy Osiek uchwala co 
następuje :  

 
§ 1 

I. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości w skali rocznej:  
 
1) Od budynków lub ich części:  
 

a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1m
2
 powierzchni uŜytkowej  

 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł od 1m
2 

powierzchni uŜytkowej, 
 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,45 zł od 1m2 powierzchni uŜytkowej, 
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e) letniskowych – 7,10 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

 

f) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 3,60 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 

 

2) Od gruntów: 

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
 zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,73 zł od 1m2 powierzchni, 
 

b) zajętych na pola namiotowe – 0,50 zł, 
 

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –  
       4,33 zł od 1 ha powierzchni, 
 

d) zajętych pod drogi wewnętrzne – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni, 
 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku 

publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni,  
    

    3) Od budowli – 2 % ich wartości. 
 
II. Pod pojęciem budynków letniskowych naleŜy rozumieć budynki przeznaczone do 

okresowego wypoczynku rodzinnego. 
§ 2 

 
I. Oprócz zwolnień wynikających z ustawy zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
 
1) budynki lub ich części i grunty oraz budowle słuŜące działalności kulturalnej, 

przeciwpoŜarowej, komunalnej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej, 

 
2) budynki gospodarcze rolników, którzy przekazali grunty na rzecz Skarbu Państwa, 
 
3) drogi wchodzące w skład gospodarstw rolnych. 
 

§ 3 
Zwolnienie dotyczące dróg wchodzących w skład gospodarstw rolnych, o którym mowa w § 2 
stanowi pomoc de minimis, co wynika z Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Dz. Urz. 
UE  L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r. 
 

§ 4  
Poboru podatków w formie inkasa dokonują sołtysi w oparciu o stosowne umowy. 
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§ 5  

I. Ustala się opłatę targową od sprzedaŜy w miejscach targowych: 
 

1) do 1m2 zajmowanej powierzchni    - 10,00 zł dziennie  
2) od 1m2 do 10m2 zajmowanej powierzchni  - 17,00 zł dziennie 
3) powyŜej 10m2 zajmowanej powierzchni  - 22,00 zł dziennie. 
 

II. Zarządza się pobór opłaty targowej na obszarze Gminy Osiek, w drodze inkasa.  
 
III. Inkasentem opłaty, o jakiej mowa w ust. 1, wyznacza się Panią Barbarę Pieczyńską, zam. 
Osiek. 
 
IV . Inkasentowi ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% pobranej opłaty. 

 
§ 6 

Ustala się stawkę opłaty miejscowej w kwocie – 1,00 zł. za kaŜdy dzień pobytu. 
 

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 

 
 § 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
 

§ 9 
Uchwała ma zastosowanie do podatków i opłat lokalnych na rok 2012. 

  

 
 

 
U C H W A Ł A Nr IX/43/2011 

Rady Gminy Osiek 

z dnia 04 listopada 2011 roku 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012rok  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, 
poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:  

§ 1 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:  
1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

 a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    533,00 
 b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie    794,00 
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 c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton     1051,00 
 
2. Od samochodu cięŜarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne o dopuszczalnej masie całkowitej:  

a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:  1313,00 
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 26 ton: 1693,00 
c) równej lub wyŜszej niŜ 26 ton:      2724,00 

 
3. Od samochodu cięŜarowego z innym systemem zawieszenia osie jezdnych o dopuszczalnej 
masie całkowitej:  

a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton: 1443,00 
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 26 ton:  

- o liczbie osi – dwie       1556,00 
- o liczbie osi – trzy       1703,00 
- o liczbie osi – cztery i więcej     1718,00 

c) równej lub wyŜszej niŜ 26 ton:  
- o liczbie osi – dwie       1611,00 
- o liczbie osi – trzy       1703,00 
- o liczbie osi – cztery i więcej     2650,00 

 
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 tony     533,00 
b) od 5,5, tony i poniŜej 9 ton      794,00 
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton       1051,00 

 
5. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne, o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 18 ton:   1347,00 
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton do 36 ton włącznie:  1627,00 
c) powyŜej 36 ton:  

- o liczbie osi – dwie  1693,00  
- o liczbie osi – trzy       1964,00 

 
6. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osie jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespoły pojazdów:  

a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 18 ton: 
- o liczbie osi – dwie        1301,00 
- o liczbie osi – trzy       1863,00 

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton do 36 ton włącznie: 
- o liczbie osi - dwie        2095,00 
- o liczbie osi – trzy        1863,00 

c) powyŜej 36 ton:  
- o liczbie osi – dwie       2172,00 
- o liczbie osi – trzy       2755,00 
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7. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczaną masę 
całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  
- od 7 ton i poniŜej 12 ton       315,00 
 
8. Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 18 ton:  
- o liczbie osi – jedna        455,00 
- o liczbie osi – dwie       343,00 
- o liczbie osi – trzy       732,00 

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton do 36 ton włącznie: 
- o liczbie osi – jedna       587,00 
- o liczbie osi – dwie       969,00 
- o liczbie osi – trzy       969,00 

c) powyŜej 36 ton:        1308,00 
  
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 18 ton:  
- o liczbie osi – jedna        455,00 
- o liczbie osi – dwie       556,00 
- o liczbie osi – trzy       1019,00 

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton do 36 ton włącznie:  
- o liczbie osi – jedna        650,00 
- o liczbie osi – dwie        1560,00 
- o liczbie osi – trzy       1668,00 

d) powyŜej 36 ton:  
- o liczbie osi – jedna       1556,00 
- o liczbie osi – dwie        1838,00 
- o liczbie osi – trzy       1718,00 

 
10. Od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 
 a) mniej niŜ 30 miejsc       1069,00 
 b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc     1924,00 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 3 

Uchwała ma zastosowanie do podatków na 2012 rok. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
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Uchwała Nr IX/47/2011 
Rady Gminy Osiek 

z dnia 4 listopada 2011 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków  

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 
123, poz.858) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:  

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego w 
Osieku i zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Osieku 
opracowane przez Urząd Gminy Osiek.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/205/2010 z 8 listopada 2010 roku.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2012 roku.  

Załącznik do Uchwały Nr IX/47/2011 

Rady Gminy Osiek 

z dnia 4 listopada 2011 r. 

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
poszczególnych taryfowych grup odbiorców obowiązująca na terenie gminy Osiek w 

okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

§ 1. Ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców:  

1. Zaopatrzenie w wodę:  

1) Gospodarstwa domowe - 1,97 zł za 1m3 wody  

2) Obiekty letniskowe działające okresowo jak gospodarstwa domowe - 1,97 za 1m3 wody  

3) Przemysł, usługi, obiekty uŜyteczności publicznej - 1,97 zł za 1m3 wody  

2. Odprowadzanie ścieków:  

1) Gospodarstwa domowe:  

a) 2,30 zł za 1m3 ścieków świeŜych,  

b) 3,31 zł za 1m3 ścieków dowoŜonych.  

2) Obiekty letniskowe działające okresowo jak gospodarstwa domowe:  

a) 2,30 zł za 1m3 ścieków świeŜych,  

b) 3,31 zł za 1m3 ścieków dowoŜonych.  

3) Przemysł, usługi, obiekty uŜyteczności publicznej:  
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a) 2,30 zł za 1m3 ścieków świeŜych,  

b) 3,31 zł za 1m3 ścieków dowoŜonych.  

3. Opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki 
wprowadzane do odbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Osiek przez 
odbiorców usług, uiszczających naleŜność w oparciu o przeciętne normy zuŜycia wody 
określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 
sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) ustala się dla 
taryfowych grup odbiorców określonych w ust. 1 i 2 w oparciu o cenę za 1m3 wody i ścieków 
oraz przeciętnych norm zuŜycia wody określonych w w/w rozporządzeniu.  

§ 2. Opłaty określone w § 1 nie zawierają podatku VAT.  
 

 
 
 

WYKAZ SOŁECTW I MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY 
DO ODŚNIEśANIA DRÓG GMINNYCH W OKRESIE ZIMY 

2011/2012 
 

Lp. Nazwisko i imię 
Rejon do odśnieŜania/sołectwa/  
i miejscowości 

1. Balewska-Kucharzyk Katarzyna 
tel. 58 582 91 70 
tel. kom. 698 742 191   
 

Lisówko, Bukowiny, Udzierz 
 
  

2. Brzoska Jarosław 
tel. kom. 728 844 850 
tel. kom.   606 494   558 

Osiek, Cisowa Góra , Markocin, 
Skrzynia, Skórzenno, Wycinki,  
Jaszczerz 
 

3. Brzóska Zenon 
tel. 58 582 12 94 
tel. kom. 692 705 986 

Kasparus,  Leśnictwo Kasparus, 
Suchobrzeźnica,  Pieczyska,  Zdrójki, 
Błędno, Łuby 

4. Kazubowski Eugeniusz 
tel. 58 582 12 27 
tel. kom. 662 208 148 
 

Osiek Dobry Brat, Osiek Osiedle 
Polne, 
Radogoszcz, Trzebiechowo, 
Dębia Góra,  

5. Łobocki Mirosław 
tel. 58 560 560 96 56 
tel. kom. 662 038 733 

Cisowy, Gajówka Frąca, 
 

6. Szumała  Ireneusz 
tel. kom. 606 791 139 

Karszanek DuŜy i Mały, Głuche, 
Wierzbiny 

7.  Wolszlegier Stanisław 
tel. kom. 889 809 763 

JeŜewnica,  Jaszczerek, Recice 
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KOMUNIKAT 
 
      W związku z istniejącymi zagroŜeniami powodowanymi przez zwierzęta domowe tj. 

zagroŜenia bezpieczeństwa i zagroŜenia epidemiologiczne PRZYPOMINAM o obowiązkach 

(wynikających z ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa, porządku i czystości w 

miejscach publicznych. 

      Osoby utrzymujące zwierzęta domowe winni w miejscach publicznych (poza posesją 

właściciela) zachowywać wszelkie środki prowadzące do eliminowania zagroŜeń 

bezpieczeństwa powodowanych agresją psów, a takŜe zagroŜeń epidemiologicznych 

powodowanych psimi odchodami, min.: m.ni.: 

• stosować smycze i kagańce dla psów zapobiegające pogryzieniu osób trzecich; 

• sprzątać  psie  odchody   zapobiegając  zakaŜeniom   chorobami  odzwierzęcymi  osób 

trzecich. 

 

      Przypadki naruszenia w/w obowiązków wynikających z ustawy będą zgłaszane przez tut. 

Urząd organom zajmującym się ochroną porządku publicznego. 

 
 Inspektor 
      Romuald Popławski 
 

 
 
 

INFORMACJA 

Urząd Gminy Osiek informuje wszystkich 
zainteresowanych, Ŝe ze względów 
bezpieczeństwa wejście i wjazd na teren 
„Ŝwirowni” w Bukowinach jest zabroniony. 
Osobom nie przestrzegającym zakazu grozi 
kara finansowa w postaci mandatu karnego. 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

Dnia 13.10.2011r. o godz. 1300 w remizie OSP w Osieku odbyła się akademia z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. 

Na początku uroczystości Pani Dyrektor  ElŜbieta Lipke przywitała zaproszonych gości: 

Panią Wójt Stanisławę Kurowską, przedstawiciela rady gminy Pana Jerzego Kłosa, 

przedstawiciela rady rodziców Panią Katarzynę Szuta oraz nauczycieli czynnych i 

emerytowanych. Z kolei głos zabrała Pani Wójt i Pan Przewodniczący, którzy wraz z 

Ŝyczeniami na ręce Pani Dyrektor i Pana Dyrektora przekazali bukiety kwiatów dla wszystkich 

pracowników szkoły w Osieku. Następnie Pani Dyrektor wręczyła nagrody wyróŜniającym się 

w pracy nauczycielom oraz tym, którzy zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego – 

nauczyciela dyplomowanego. Otrzymali je: Pani Katarzyna Eggert, Joanna Konkol - Szumała, 

Marzenna Brzeska, Jolanta Główczewska, Joanna Komosińska, ElŜbieta Grabowska i Pani 

Dorota Nowogródzka-Cherek. 

 

Po wręczeniu nagród została zaprezentowana część artystyczna przygotowana przez 

klasy II gimnazjum pod kierownictwem Pani ElŜbiety Walisiak. Teksty recytowanych wierszy 

oraz scenka z lekcji powtórzeniowej przed egzaminem były pełne humoru i w satyryczny 

sposób przedstawiały Ŝycie uczniów szkoły. Oprawą muzyczną przedstawienia zajęła się Pani 

Aleksandra Kaczyńska. W śpiewanych przez chór piosenkach na znane melodie („Sokoły” i 

„Prząśniczki”) moŜna było usłyszeć  Ŝartobliwe uwagi o uczniach i ich zachowaniu. Na końcu 
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występu wykonawcy w imieniu wszystkich uczniów złoŜyli podziękowania i Ŝyczenia 

nauczycielom za ich pracę. 

Uroczystość była ciekawa, a przygotowany przez młodzieŜ program artystyczny 

wprowadził wszystkich w radosny i pogodny nastrój. 

Patrycja Rzoska kl. III G 

Klaudia Szumała kl. III G  

 
 

  ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA EMERYTÓW RENCISTÓW                             
                             INWALIDÓW W OSIEKU 

 
Dnia 6 października br. odbyło się zebranie członków Koła Emerytów Rencistów 

i Inwalidów w Osieku. 

Zebranie miało na celu poinformowanie członków o aktualnej sytuacji w Kole oraz zapoznanie 

członków z nowymi zadaniami jakie podejmuje Koło na najbliŜszy okres. 

Dla uatrakcyjnienia działalności zostały powołane do Ŝycia cztery sekcje, których działanie 

rozpocznie się od poniedziałku 10 października. 

Są to sekcje: 

1. sekcja wokalno rozrywkowa, 

2. sekcja zwolenników spacerów i marszów, 

3. sekcja brydŜa sportowego 

4. sekcja aerobiku. 

Po za tym ustalono, Ŝe do końca roku zostaną zorganizowane imprezy okolicznościowe, tj. 

wieczór andrzejkowy, spotkanie opłatkowe oraz uroczyste poŜegnanie Starego Roku. 

Działania Zarządu Koła zmierzają w kierunku uatrakcyjnienia „jesieni Ŝycia" swoim członkom 

i nie tylko. 

Zapraszamy wszystkich ludzi w podeszłym wieku do zerwania z monotonią Ŝycia. Obecnie 

koło nasze liczy 33 członków, a lista nasza jest otwarta. 

Prezes Koła 

Teresa Wódkowska 
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„„ RRAAZZEEMM  RRAAŹŹNNII EEJJ””   ZZEE  ŚŚRROODDOOWWII SSKKOOWWYYMM  DDOOMMEEMM  
SSAAMMOOPPOOMMOOCCYY!!   

 
 

                 99  wwrr zzeeśśnniiaa  bieŜącego roku ŚŚrr ooddoowwiisskkoowwyy  DDoomm  SSaammooppoommooccyy w OOssiieekkuu juŜ po raz 

drugi podjął się organizacji ffeessttyynnuu  iinntteeggrr aaccyyjj nneeggoo pod hasłem „RRaazzeemm  RRaaźźnniieejj ”.  W 

tegorocznej edycji imprezy, prócz Podopiecznych zaprzyjaźnionych Placówek ze Skórcza 

(WWaarr sszzttaattyy  TTeerr aappii ii   ZZaajj ęęcciioowweejj ) i Lalków (ŚŚrr ooddoowwiisskkoowwyy  DDoomm  SSaammooppoommooccyy), uczestniczyli 

takŜe zaproszeni na tę okoliczność Goście – PPaannii   WWóójj tt   GGmmiinnyy  OOssiieekk, SSttaanniissłłaawwaa  KK uurr oowwsskkaa, 

PPaann  WWiicceessttaarr oossttaa  PPoowwiiaattuu SSttaarr ooggaarr ddzzkkiieeggoo – KK aazziimmiieerr zz  CChhyyłłaa, PPrr zzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  

GGmmiinnyy  OOssiieekk – PPaann  JJeerr zzyy  KK łłooss, KK iieerr oowwnniikk  GGmmiinnnneeggoo  OOśśrr ooddkkaa  PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj  – PPaannii   

BBaarr bbaarr aa  SSuurr mmaa, kierowca PPaann  WWoojj cciieecchh  CChheerr eekk  oraz OOppiieekkuunnoowwiiee  OOssaaddyy  II nnddiiaańńsskkiieejj  w 

RRaaddooggoosszzcczzyy  PPaańńssttwwoo  LL eeddwwooŜŜyyww. Korzystając z uprzejmości PPaannii   KKiieerroowwnniikk  KK iinnggii   

PPoobbłłoocckkiieejj , tegoroczna edycja festynu odbyła się na terenie CCeennttrr uumm  RReehhaabbii ll ii ttaaccyyjj nnoo  ––  

RReekkrr eeaaccyyjj nneeggoo „DDoobbrr yy  BBrr aatt” z Osieka.  

 

                 Głównym załoŜeniem organizacji festynu była integracja róŜnych środowisk poprzez 

wspólną zabawę. Dlatego teŜ, podobnie jak w zeszłym roku, na Uczestników festynu czekało 

wiele atrakcji gwarantowanych przez FFiirr mmęę  TTuurr yyssttyycczznnąą „SSkkaauutt” KK rr zzyysszzttooffaa  WWoojj ttaannii, 

między innymi „mega piłkarzyki”, szczudła, batuty czy róŜnego rodzaju zabawy i gry 

zespołowe i grupowe. Wszystkie konkurencje i zabawy sprzyjały nawiązywaniu kontaktów, na 

co zwracano szczególna uwagę.  Oprawę muzyczną festynu zapewniali Panowie DDaarr iiuusszz  

SSzzyymmaańńsskkii   – właściciel AAggeennccjj ii   AArr ttyyssttyycczznneejj  „ddaarr iiuuss  aarr tt” oferującej organizację i obsługę 
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techniczna imprez, czy edukację muzyczną oraz pracownik firmy, DDaawwiidd  BBeellcczzeewwsskkii. Ich 

obecność sprawiła, Ŝe Uczestnicy festynu mieli takŜe moŜliwość wyraŜania swoich emocji 

poprzez taniec, z czego chętnie korzystali.  

                 Prócz wymienionych atrakcji, kaŜdy z Uczestników festynu integracyjnego „Razem 

Raźniej” mógł liczyć na poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla, ciepłej zupy grochowej, 

bułek oraz ciast pieczonych przez rodziny Podopiecznych ze Środowiskowego Domu 

Samopomocy z Osieka. Nie zabrakło takŜe kawy, herbaty i róŜnego rodzaju napojów.  

                Wszystko to nie było by jednak moŜliwe, gdyby nie pomoc ludzi wierzących w sens 

działalności Naszej Placówki. Szczególne podziękowania naleŜą się tutaj PPaannii   WWóójj tt   GGmmiinnyy 

SSttaanniissłłaawwiiee  KK uurr oowwsskkiieejj , która nieustannie wspiera nasze działania, PPaannuu MM aarr iiuusszzoowwii   

GGaajj ddzziiee, wwłłaaśścciicciieelloowwii SSkklleeppuu  SSppooŜŜyywwcczzoo  ––  PPrr zzeemmyyssłłoowweeggoo „MM aarr kkeett” z OOssiieekkaa, PPaannuu  

TTaaddeeuusszzoowwii   WWłłooddaarr cczzyykkoowwii, PPrr eezzeessoowwii   FFii rr mmyy „ II ggllootteexx” ze SSkkóórr cczzaa, PPaannuu  II ggnnaacceemmuu  

CChhmmuurr zzyyńńsskkiieemmuu z ZZaakkłłaaddóóww  PPrr zzeettwwóórr ssttwwaa  MM iięęssnneeggoo „CChhmmuurr zzyyńńsskkii” z OOssiiaa, PPaannuu  

TToommaasszzoowwii   MM uucchhaa, wwłłaaśścciicciieelloowwii   sskklleeppuu  mmiięęssnneeggoo „KK oogguutteekk” ze SSkkóórr cczzaa, PPaannuu  PPiioottrr oowwii   

BBrr zzoosskkaa, wwłłaaśścciicciieelloowwii   FFii rr mmyy  TTrr aannssppoorr ttoowwoo  --  UUssłłuuggoowweejj   z OOssiieekkaa oraz DDaarr iiuusszzoowwii   

SSzzyymmaańńsskkiieemmuu, wwłłaaśścciicciieelloowwii   AAggeennccjj ii   AArr ttyyssttyycczznneejj  „ddaarr iiuuss  aarr tt” ze SSttaarr ooggaarr dduu  

GGddaańńsskkiieeggoo. Wszystkim tym osobom pragniemy bardzo podziękować za wsparcie. Liczymy 

takŜe na dalszą pomoc.   

    Wszystkim dziękujemy za wzięcie udziału w imprezie integracyjnej „Razem raźniej” i 

skorzystanie z naszego zaproszenia. Do zobaczenia w przyszłym roku!  

 

                 Informujemy, Ŝe Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku otwarty jest dla 

wszystkich chętnych spełniających wymagania formalne. BliŜsze informacje uzyskać moŜna w 

siedzibie Placówki pod adresem Osiek, ul. Wyzwolenia 25a, bądź pod numerem telefonu /58/  

582 10 39. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy! 

 

                                                                                                 Organizator: 

                                                          Agnieszka Krawczyk 

                                                           Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku 
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„PASOWANIE NA UCZNIA” 
 

Dnia 21.10.2011r. o godz. 9:00 odbyło się uroczyste „Pasowanie na ucznia”. 

W pięknie udekorowanej remizie zebrali się goście: pani dyrektor szkoły, rodzice, klasa 

II. Pierwszoklasiści przygotowali program artystyczny pt. „Klasa I się przedstawia – 

spotkanie z panią Jesienią”. Swoim występem udowodnili, Ŝe są godni zostać uczniami 

naszej szkoły. W zielonych biretach na głowach i z okolicznościowymi orderami dzieci 

prezentowały się wspaniale.   

                   Po programie 

artystycznym dzieci złoŜyły 

ślubowanie na sztandar szkoły. 

Aktu pasowania na ucznia 

dokonała pani dyrektor szkoły 

ElŜbieta Lipke, dotykając 

ramienia kaŜdego ucznia 

wielkim, kolorowym ołówkiem 

ze słowami: „Pasuję Cię na 

ucznia”. Później pierwszaków w 

szkole przywitała klasa 

II swoim programem 

artystycznym i wręczyła 

im własnoręcznie 

wykonane upominki. 

         Były równieŜ 

pamiątkowe zdjęcia, 

dyplomy, słodki poczęstunek, wspólne zabawy z rodzicami, konkursy i oczywiście 

nagrody. Pani dyrektor podziękowała nauczycielom i rodzicom za przygotowanie dzieci 

do uroczystości, a pierwszakom Ŝyczyła samych sukcesów. 

 Spotkanie to dostarczyło niezapomnianych wraŜeń i wzruszeń – zarówno 

dzieciom, jak i rodzicom. 

Marzenna Brzeska 
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I    MIEJSCE ZA WIENIEC DOśYNKOWY  

DLA KGW LISÓWKO 

25 września 2011 roku w Bolesławowie w Zespole Szkół 

Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego odbyły się 

DoŜynki Powiatowe wraz z XVI Wystawą i Pokazem Zwierząt 

Hodowlanych.  

Gminę Osiek reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich 

z Lisówka, które z tej okazji przygotowało Wieniec DoŜynkowy. 

Podczas DoŜynek Powiatowych odbył się konkurs na Wieniec 

DoŜynkowy, gdzie:  

I miejsce zdobył wieniec wykonany przez KGW Lisówko. 

 

Podczas doŜynek wręczono równieŜ odznaczenia dla rolników.  

Z Gminy Osiek odznaczenia otrzymali Pan Mirosław  Łobocki i Pan Grzegorz Domachowski, 

którzy są mieszkańcami wsi Cisowy. 

                                               Serdeczne gratulacje  

Inspektor 

Małgorzata Klein 

 

PRODUKT EKOLOGICZNY BLIśEJ CZŁOWIEKA 

Wpływ stosowanych w rolnictwie środków chemicznych nie jest bez znaczenia na 

zdrowie człowieka. Wiele dzisiejszych chorób to skutki odŜywiania się tymi produktami, 

dlatego certyfikowana Ŝywność ekologiczna, cieszy się zarówno w Polsce, jak i na świecie 

coraz większym powodzeniem. Produkty te pochodzą z upraw rolnictwa ekologicznego tzn., Ŝe 

pochodzą z pól, które przez co najmniej ostatnie 3 lata były nawoŜone tylko nawozami 

naturalnymi. Na tych polach nie stosowano takŜe chemicznych środków ochrony roślin, dzięki 

czemu produkty te nie mają pochodnych substancji chemicznych, pestycydów lub 

antybiotyków. W procesie przetwórczym nie dodaje się do nich substancji ulepszających smak, 

zapach i kolor, czego efektem jest produkt całkowicie naturalny, zdrowy, a przede wszystkim 

bardzo smaczny! 



 17 

SpoŜywając produkty pochodzące z upraw ekologicznych nie dostarczamy naszemu 

organizmowi chemicznych substancji, które stosuje się w uprawach konwencjonalnych w celu 

ich polepszenia i przedłuŜenia ich trwałości. śywność ekologiczna ma zarówno walory 

zdrowotne jak i biologiczne zawiera m. in. więcej witamin i składników mineralnych 

w porównaniu z Ŝywnością pochodzącą z upraw tradycyjnych. Ekologiczne metody produkcji 

Ŝywności są równieŜ przyjazne środowisku. To prawda, Ŝe wygląd owoców, warzyw z uprawy 

ekologicznej jest mniej atrakcyjny, ale o ile zdrowszy. 

Eko - Ŝywność musi spełniać szereg warunków, przede wszystkim musi być 

certyfikowana. W całej Polsce jest około 500 eko - sklepów, a ich liczba nadal rośnie. MoŜe 

więc warto zastanowić się nad naszym codziennym poŜywieniem i zainwestować w swoje 

zdrowie, kupując i promując wśród znajomych tylko produkty ekologiczne, zgodnie z hasłem 

„Produkt ekologiczny bliŜej człowieka" 

Agronom  Andrzej Kłos 

 
 

„BEZPIECZNE WAKACJE W KARSZANKU’’ 
 

ChociaŜ upłynęło juŜ trochę czasu od zakończenia wakacji a co za tym idzie kontynuacji 

projektu „Bezpieczne wakacje w Karszanku’’, nadszedł czas wspomnień i podziękowań dla 

wszystkich rodziców i ich dzieci którzy 

byli uczestnikami tego projektu. 

Największą jego  zaletą  było 

zainicjowanie przyszłego placu zabaw dla 

dzieci, w miarę moŜliwości staraliśmy się 

zaprojektować róŜne urządzenia, które 

pozwoliłyby na miłe spędzenie 

sportowego lata w Karszanku. Dzięki pracownikom społecznie-uŜytecznym zostały wykonane 

urządzenia, z których dzieci mogły korzystać np. piaskownica, huśtawka, zainstalowano kosz  

do koszykówki, siatkę na słupach do siatkówki, paliki do gry w ringo itp, wyrównano 

i wykoszono teren.  Wstawiliśmy nową furtkę  - i juŜ mogliśmy się bawić!! 

         Sołtys 

        Alicja Ciarkowska 
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PRACE ZIEMNE i TRANSPORT 

JAROSŁAW BRZOSKA 
 

Usługi asenizacyjne beczkowozem z urządzeniem WUKO  
o pojemności 4m3 

Transport Ŝwiru w róŜnych tonaŜach – w zaleŜności od potrzeb 
Usługi koparko-ładowarką 

Oraz wiele innych usług róŜnym sprzętem. 
CENY KONKURENCYJNE 

TEL: 728 844 850 
 

 
 

OSIEK „OKRĄGLAK” U LUCIOLI 
 

 

Domowa kuchnia 
Swojskie wyroby 
Swojskie pierogi 
Organizujemy: 

Imprezy okolicznościowe 
18-stki, stypy, wesela  

(do 50 osób) 
Imieniny, urodziny, rocznice… 

MoŜliwość dostosowania 
 

 
Menu do potrzeb klienta. 
Oferta nasza obejmuje 

całkowitą obsługę imprezy. 
MoŜliwość wynajęcia Sali. 
14 miejsc Noclegowych. 

Tel. 501 719 032 
ul. Partyzantów Kociewskich 2 

83-221 Osiek
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KKuucchhnniiaa  ssttaarrooppoollsskkaa  rreeggiioonnaallnnaa  

ddoobbrraa  ii   ttaanniiaa  
 

Zajmujemy się 
organizacją przyjęć 
weselnych oraz imprez 
okolicznościowych: 
komunie, chrzty, 
imieniny, rocznice, 
osiemnastki, urodziny, 
studniówki, stypy… 
Nasze usługi 
prowadzimy w salach 

wynajętych przez Klienta, 
Domu StraŜaka w Osieku, mieszkaniach i domach na 
terenie Gminy Osiek i 
okolic.  
Zapewniamy 
kompleksową obsługę 
kucharską i kelnerską. 
Menu komponowane 
indywidualnie, według 
Ŝyczenia klienta. 
Ciasto tradycyjne, 
własnego wypieku. 

 
             Marzena Chyła 
 

TTEELL::669933  666699  992244  
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