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Potrzebna jest dziś nowa „wyobraźnia miłosierdzia”, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko 
skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, 
tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniŜająca jałmuŜna, ale jako świadectwo braterskiej 
wspólnoty dóbr. 

List apostolski Jana Pawła II Novo millenio ineunte 

Najpierw szok, przeraŜenie, a później dociera do świadomości, Ŝe to co od wielu pokoleń 
istniało na tym skrawku ziemi, juŜ nie istnieje. Wszystko runęło w gruzach… I 
wstrzymany oddech, czarne myśli, które zwalają z nóg: 

ZOSTANIEMY Z TYM SAMI 

Minęło parę tygodni od tej chwili… Doświadczyliśmy tylu przejawów dobroci, miłości, 
dzielonego dobra. IleŜ to ludzi przewinęło się tutaj w tym czasie; z daleka i z bliska. 
KaŜda minuta, kaŜda godzina i kaŜdy nowy dzień mówił nam: 

NIE ZOSTALIŚMY SAMI 

JakŜe nie mówić tu o „wyobraźni miłosierdzia”, tych którzy ze swego niedostatku 
zaofiarowali ziarno, słomę po Ŝniwach, siano po sianokosach… 

JakŜe nie wzruszyć się, gdy ktoś mówi, Ŝe hoduje dla nas ileś tam kurczaków, aby budynki 
po odbudowie nie stały puste i tyle, tyle innych… 

Dziś, kiedy powoli dźwigamy się ze zniszczeń, z serc pełnych wdzięczności, chcemy 
gorąco podziękować za wszelkie przejawy pomocy: te duchowe i materialne – te, które są 
juŜ w naszym zasięgu i te, które nadejdą. 

Przedstawicielom władz wszystkich szczebli, przedstawicielom władz kościelnych 
wszystkich szczebli, organizacjom, stowarzyszeniom i firmom. Osobom prywatnym, w 
tym równieŜ tym, którzy chcieli pozostać anonimowi, przyjaciołom i rodzinie pragniemy 
wyrazić swoją wdzięczność parafrazą słów autora księgi liczb: 

- Niech Pan Ci błogosławi i niech Cię strzeŜe… 
Niech zwróci ku Tobie spojrzenie pełne miłości i niech obdarzy pokojem. 

Barbara i Roman Erdanowscy 

Wycinki 1 

 
UCHWAŁA NR XVI/90/2012 

RADY GMINY OSIEK 

z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrze nie w wod ę 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: 
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§ 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 IX/47/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Kłos 

 
Załącznik do Uchwały Nr XVI/90/2012 

Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2012 r. 
Taryfa 

zbiorowego zaopatrzenia w wod ę i zbiorowego odprowadzania ścieków  
dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców obowi ązująca na terenie gminy Osiek  

w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

§ 1 
Ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców: 
 

1. Zaopatrzenie w wodę: 
1) Gospodarstwa domowe - 2,13 zł za 1 m 3 
2) Obiekty letniskowe działające okresowo jak gospodarstwa domowe - 2,13zł za 1 

m3 
3) Przemysł, usługi, obiekty uŜyteczności publicznej - 2,13 zł za 1 m 3 

2. Odprowadzanie ścieków: 
1) Gospodarstwa domowe: 

a) ścieki świeŜe - 2,48 zł za 1 m 3 
b) ścieki dowoŜone - 3,72 zł za 1 m 3 

2) Obiekty letniskowe działające okresowo jako gospodarstwa domowe: 
a) ścieki świeŜe - 2,48 zł za 1 m 3 
b) ścieki dowoŜone - 3,72 zł za 1 m 3 

3) Przemysł, usługi, obiekty uŜyteczności publicznej: 
a) ścieki świeŜe - 2,48 zł za 1 m 3 
b) ścieki dowoŜone - 3,72 zł za 1 m 3 

§ 2 
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. 
Opłaty okre ślone w § 1 nie zawieraj ą podatku VAT. 
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UCHWAŁA NR XVI/94/2012 

RADY GMINY OSIEK 

z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie okre ślenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 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, 2 i 3, art. 7 ust. 3, oraz art. 19, pkt 1, lit. a i b ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (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 – 0,62 zł od 1m

2
 powierzchni uŜytkowej  

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
15,60 zł od 1m

2 
powierzchni uŜytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1m2 powierzchni uŜytkowej, 

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 
4,63 zł od 1m2 powierzchni uŜytkowej, 

e) letniskowych – 7,38 zł od 1m2 powierzchni uŜytkowej, 
f) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 3,74 zł od 1m2 
powierzchni uŜytkowej 

2) Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,76 zł od 1m2 powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 

4,51 zł od 1 ha powierzchni, 
c) zajętych pod drogi wewnętrzne – 0,11 zł od 1m2 powierzchni, 
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 0,21 zł od 1m2 
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)  grunty zajęte pod 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 

                                                 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 
grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi 
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w 
niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).  
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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  
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. 

§ 5 
Ustala się stawkę opłaty miejscowej w kwocie – 1,00 zł. za kaŜdy dzień pobytu. 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 

§ 7 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

§ 8 
Uchwała ma zastosowanie do podatków i opłat lokalnych na rok 2013. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Kłos 

 
WYKAZ SOŁECTW I MIEJSCOWOŚCI  

NA TERENIE GMINY OSIEK  
DO ODŚNIEśANIA DRÓG GMINNYCH 

W OKRESIE ZIMY 2012/2013 
 

Lp. NAZWISKO I IMIĘ REJON DO ODŚNIEśANIA 

1. 
BALEWSKA-KUCHARZYK KATARZYNA 
tel.  58 582 91 70 

tel. kom. 698 742 191   
LISÓWKO, BUKOWINY, UDZIERZ 

2. 
BRZÓSKA ZENON 
tel. 58 582 12 94 

tel. kom. 692 705 986 

KASPARUS, LEŚNICTWO KASPARUS, 
BŁĘDNO, GĘBY, PIECZYSKA, 
SUCHOBRZEŹNICA, ŁUBY, ZDRÓJKI  

3. 
BRZOSKA JAROSŁAW 
tel. kom. 728 844 850 
tel. kom. 606 494 558 

OSIEK, LEŚNICTWO CISOWA GÓRA, 
MARKOCIN,  SKRZYNIA, 
SKÓRZENNO,  WYCINKI, JASZCZERZ 

4. 
KAZUBOWSKI EUGENIUSZ 
tel. 58 582 12 27 

tel. kom. 662 208 148 

OSIEK DOBRY BRAT, OSIEK OSIEDLE 
POLNE, RADOGOSZCZ, DĘBIA GÓRA 
TRZEBIECHOWO, LEŚNICTWO 
KAŁĘBNICA  
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5. 
ŁOBOCKI  MIROSŁAW 
tel. 58 560 96 56 

tel. kom. 662 038 733 

CISOWY, GAJÓWKA FRĄCA 

6. SZUMAŁA IRENEUSZ 
tel. kom. 606 792 139 

KARSZANEK DUśY I MAŁY, GŁUCHE, 
WIERZBINY, LEŚNICTWO KARCZNIA 

7. WOLSZLEGIER STANISŁAW 
tel. kom. 889 809 763 

JEśEWNICA, JASZCZEREK, RECICE 

Inspektor 

Torłop Mieczysław 

tel. kom. 504 -173 -103 

 

K O M U N I K A T  

Z uwagi na zbliŜający się okres zimowy i trudne warunki atmosferyczne proszę 
mieszkańców gminy o: 

1. zwracanie uwagi na zagroŜenia oraz pomoc, gdy zajdzie potrzeba, innym ludziom; 
2. zabezpieczenie dzieci przed nadmiernym wychłodzeniem i przeziębieniem; 
3. wchodzenie dzieci na zamarznięte wody, gdy lód jest odpowiedniej grubości (min. 

30 cm) oraz w towarzystwie osób dorosłych; 
4. zwiększenie troski o ludzi starszych, którzy w czasie silnych mrozów nie powinni 

wychodzić z domów; 
5. informowanie o potrzebie udzielenia pomocy osobom chorym i samotnym lub 

niedołęŜnym (zaopatrzenie w Ŝywność, leki itp.) zwłaszcza w  miejscach odciętych 
od komunikacji zewnętrznej; 

6. informowanie rodziny bądź policji o osobach nietrzeźwych w sytuacji zagroŜenia 
zdrowia i Ŝycia w obecnych warunkach meteorologicznych; 

7. ostroŜne poruszanie się pieszych zapobiegając upadkom, wypadkom, urazom; 
8. posiadanie przez pieszych na wierzchnich okryciach po zmroku elementów 

odblaskowych, zaś rowerzystów - świateł przy rowerach; 
9. usuwanie z dachów zalegającego śniegu i lodu by eliminować zagroŜenia  

katastrofami budowlanymi; 
10. dostosowanie prędkości pojazdów przez kierujących do trudnych warunków 

drogowych oraz załoŜenie opon zimowych; 
11. odśnieŜanie chodników przy posesjach w granicach swoich nieruchomości; 
12. odśnieŜanie prywatnych dróg dojazdowych do swoich posesji; 
13. szczególne przestrzegania przepisów p.poŜ (szczelność przewodów kominowych, 

itp.). 

ZAWSZE BĄDŹMY GOTOWI NIEŚĆ POMOC  

DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI  
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O WSZELKICH ZAGRO śENIACH WYNIKAJ ĄCYCH Z WARUNKÓW  
POGODOWYCH PROSZĘ INFORMOWA Ć: 

Inspektor d/s zarządzania kryzysowego 
Mieczysław Torłop 

Urząd Gminy: tel. słuŜb: 58 582 12 82 wew.16 
tel. kom.: 504 173 103 

 

JAK UZYSKA Ć POZWOLENIE NA WYCINK Ę 
DRZEW/KRZEWÓW Z WŁASNEGO TERENU. 

Usunięcie drzew z nieruchomości reguluje ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 
2004 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). 
Tryb postępowania w sprawach o zezwolenie na usunięcie drzew: 

14. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości moŜe nastąpić po uzyskaniu 
zezwolenia wydanego przez Wójta na wniosek posiadacza nieruchomości. JeŜeli 
posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej 
właściciela. 

Wymagane dokumenty: 
• wypełniony wniosek. 

Po złoŜeniu wniosku odbywają się oględziny proponowanych drzew do wycięcia. 
Po dokonaniu oględzin i spisaniu stosownego protokołu wydawana jest decyzja 
administracyjna. 
Opłata skarbowa: 

• zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej 
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 225, poz. 1635) część IV, pkt 44 załącznika do ustawy. 

2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków (dotyczy 
całej miejscowości Osiek z Osiedlem Polnym i Dobrym Bratem). Osoba 
zainteresowana wysyła wniosek z pominięciem Urzędu Gminy bezpośrednio do 
tej instytucji przestrzegając zapisów ustawy. 

3. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: 
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela 

nieruchomości; 
2) tytuł prawny władania nieruchomością; 
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; 
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; 
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; 
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, 
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do 

granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych 
na tej nieruchomości. 
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4. Pozwolenie nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów: 
1) w lasach; 
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu 
przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; 

3) na plantacjach drzew i krzewów; 
4) których wiek nie przekracza 10 lat; 
5) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby 

związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 
5. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew: 

1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; 
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
3) jeŜeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na 

terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 
4) które zagraŜają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach 

budowlanych;  
5) które zagraŜają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo 

bezpieczeństwu Ŝeglugi;  
6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;  
7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;  
8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i 

z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;  
9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeŜycie, z przyczyn niezaleŜnych 

od posiadacza nieruchomości;  
10) topoli o obwodzie pnia powyŜej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, 

nie naleŜących do gatunków rodzimych, jeŜeli zostaną zastąpione w 
najbliŜszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;  

11) jeŜeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych 
ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;  

12) z grobli stawów rybnych;  
13) jeŜeli usunięcie było związane z wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń 

wodnych słuŜących kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie 
przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania 
tych urządzeń.  

Te same zasady obowiązują dla usuwania krzewów. 
6. Wójt wymierza administracyjn ą karę pienięŜną w wysokości od kilku tysięcy zł 

do nawet  kilku mln zł (decyduje gatunek drzewa i obwód pnia) za: 
1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane 

niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem 
sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem 
środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności; 

2)  usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia; 
3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane 

niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych. 
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Druki wniosków znajduj ą się na stronie internetowej Urzędu Gminy Osiek 
www.osiek.gda.pl, moŜna je równieŜ otrzymać w pokoju nr 2 budynku urzędu.  

Inspektor 

Romuald Popławski 

 

GMINA OSIEK PODPISAŁA UMOW Ę NA 
„REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W  OSIEKU” 

5 października 2012 roku Gmina Osiek podpisała umowę na „Remont świetlicy wiejskiej 
w Osieku". 

Remont świetlicy wiejskiej przeprowadzi firma SEB-INVEST z Pelplina, która została 
wyłoniona w przetargu nieograniczonym. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413WdraŜanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007- 2013. 

 

II MIEJSCE DLA GMINY OSIEK W   KATEGORII 
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA W  KONKURSIE 

PRZYJAZNA WIE Ś  
W dniu 19 października 2012 roku Regionalna Komisja 
Konkursowa dokonała wyboru projektów w  konkursie 
„Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie 
infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich 
przy wsparciu środków unijnych , w kategoriach 
infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna i 

infrastruktura ekologiczna. Konkurs organizowany jest z inicjatywy Sekretariatu 
Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Gmina Osiek zdobyła II miejsce w Kategorii infrastruktura społeczna przedstawiając 
zrealizowany projekt pn.:– Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby 
Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek. 

Inspektor  

Małgorzata Klein 
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STYPENDIA UNIJNE NA ROK 2012/2013 
ZOSTAŁY PRZYZNANE! 

W dniu 30 października 2012 r. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego 
zatwierdzona została lista stypendystów projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. 
Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru 
województwa pomorskiego” na rok szkolny 2012/2013. 

Zespół Szkół Publicznych w Osieku zgłosił do udziału w projekcie pięcioro uczniów. 
Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane. W gronie tegorocznych laureatów 
znalazła się dwójka spośród nich: Szymon Dagga z kl. Ia oraz Martyna Motykowska z kl. 
IIIa naszego gimnazjum. 

Gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów! 

Dyrektor ZSP w Osieku 

ElŜbieta Lipke 

 
WARSZTATY PLASTYCZNE 

14.09.2012 grupa zainteresowanych uczniów z klas pierwszych i trzecich naszego 
gimnazjum brała udział w warsztatach plastycznych, w ramach pleneru 
malarskiego " Kociewskie Wycinki". 

 
Pod okiem fachowców i pasjonatów uczyliśmy się jak przygotować podłoŜe 
malarskie, jakich farb i narzędzi uŜywać, jak łączyć barwy. Początkowe 
onieśmielenie bardzo szybko ustąpiło miejsca fascynacji i zaangaŜowaniu. Teraz 
wiemy, Ŝe twórcza praca to przyjemność, która z czasem przeradza się w pasję. 
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Wszystkim artystom dziękujemy za poświęcony nam czas, Ŝyczliwość i pomoc. ☺ 

Panu Zenonowi Usarkiewiczowi dziękujemy za zaproszenie i pyszny poczęstunek.  

uczestnicy plenerowych zajęć artystycznych 
z opiekunem ElŜbietą Lipke 

 

DZIECI Z ZERÓWKI W  LEŚNICTWIE KARCZNIA 
Dzieci z zerówki 16 października odwiedziły Leśnictwo Karcznia. 

Było ognisko, bliskie spotkania ze zwierzyną, zabawa... Wszyscy wspaniale się bawili. 

 
 

 

 

26 października 2012 r. uczniowie klasy I mieli swoją pierwszą wielką uroczystość. 
Najpierw zaprezentowali swe umiejętności recytując wierszyki i śpiewając piosenki. 
Później w obecności pani dyrektor i rodziców złoŜyli uroczyste ślubowanie o 
następujących słowach: 

• Jestem małym Polakiem, 
• Kocham swoją Ojczyznę, 
• Pragnę dbać o dobre imię klasy i szkoły, 
• Przyrzekam być dobrym kolegą, 
• Przyrzekam być przyjacielem roślin i zwierząt, 
• Będę starał się swą nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, 
• Ślubuję!  
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Po złoŜeniu ślubowania pani dyrektor pasowała wielkim ołówkiem kaŜde dziecko na 
ucznia ZSP w Osieku. Następnie uczniowie klasy II wystąpili z przedstawieniem, po 
którym wręczyli upominki uczniom klasy I. Kolejnym etapem uroczystości było 
wręczenie przez wychowawczynię dyplomów i upominków przygotowanych przez 
rodziców.  
Po zakończeniu części oficjalnej pan fotograf wykonał pamiątkowe zdjęcia. Potem dzieci 
udały się na poczęstunek przygotowany przez rodziców, po którym nastąpiła zabawa przy 
muzyce.  
Było mnóstwo konkursów i nagród. Wszyscy się wspaniale bawili. 

Wych. klasy I: 

Joanna Konkel - Szumała 

 

WOJEWÓDZKIE BIEGI NA ORIENTACJ Ę 
24 października w Wejherowie odbyły się Mistrzostwa Województwa w Biegu na Orientację dla 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W zawodach wystartowała rekordowa liczba ok. 
300 zawodników z 11 powiatów województwa pomorskiego. Organizatorem zawodów był 
Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej.  

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Osieku wzięli udział w zawodach tej rangi po raz trzeci. 
Po zeszłorocznych sukcesach w klasyfikacji 
zespołowej (chłopcy z gimnazjum zajęli II 
miejsce), przyszedł czas na dobre wyniki w 
indywidualnej klasyfikacji.  

Najlepszy wynik osiągnęła Magdalena 
Garboś, która III trzecie miejsce  w 
kategorii gimnazjalnej, w tej samej kategorii 
IX była Julia Brzoska . Wśród 
gimnazjalistów najlepsze miejsce osiągnął 
Konrad Zaborowski , który uplasował się 
na IX miejscu . W kategorii szkół 
podstawowych dziewcząt V miejsce zaj ęła 
Olga Wrzałkowska. Gratuluję wszystkim 
zawodnikom, a w szczególności 
Magdalenie Garboś tak świetnego występu, 
w tej trudnej i wymagającej dyscyplinie sportowej. 

 
MISTRZOSTWA SZKOŁY W TENISIE STOŁOWYM  

W Zespole Szkół Publicznych w Osieku odbyły się mistrzostwa w tenisie stołowym, będące 
jednocześnie eliminacjami do rejonowych zawodów, które odbędą się 13 i 16 listopada w 
Pączewie. W zawodach brali udział najlepsi zawodnicy z poszczególnych klas szkoły 
podstawowej i gimnazjalnej w kategorii dziewcząt i chłopców. Turniej cieszył się duŜym 
powodzeniem, najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy i medale ufundowane przez ZSP w 
Osieku. PoniŜej przedstawiamy najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.  

Szkoła podstawowa, chłopcy  
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1. miejsce – Jakub Kruk  
2. miejsce – Filip Pater  
3. miejsce – Maciej Graban  

Gimnazjum, chłopcy  
1. miejsce – Paweł Grabowski  
2. miejsce – Bartek Bunikowski  
3. miejsce – Wiktor Stolz  

Szkoła podstawowa i gimnazjum, dziewcz ęta 
1. miejsce – Agata Noga  
2. miejsce – Olga Wrzałkowska  
3. miejsce – Agata Szarmach  

 

 

POWIATOWE ZAWODY  
W INDYWIDUALNYCH BIEGACH 

PRZEŁAJOWYCH  
2 października w Skórczu odbyły się eliminacje powiatowe w biegach 
przełajowych. DuŜy sukces osiągnęła Magdalena Garbo ś, która 
zajęła III miejsce  w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych. Dzięki 
temu wynikowi uzyskała ona awans na zawody rangi wojewódzkiej, 
które odbędą się wiosną przyszłego roku.  

To kolejny sukces tej zawodniczki, która wcześniej uzyskiwała teŜ 
świetne wyniki w rzucie dyskiem i rzucie młotem. Gratuluję wyniku i 
Ŝyczę kolejnych tak udanych startów!  

 

RAJD PRZYGODOWY WYGONIEC  
W dniach 26–27 października zawodnicy UKS Włóczykij walczyli na trasach Rajdu 
Przygodowego Wygoniec. Bazą zawodów była szkoła ZSP w Kaliskach. Organizatorzy rajdu – 
11. Kaliska DruŜyna Wędrownicza, przygotowali dwie trasy główne: masters i open.  

Trasa masters liczyła 140 km, w limicie czasu 24 godz. Zawodnicy musieli pokonać: 30 km 
trekkingu, 30 km kajakiem, 60 km rowerem, 10 km biegu. Na trasie były takŜe do wykonania 3 
zadania specjalne (typu wspinaczka linowa itp.). Zwycięzcami tej trasy zostali: Piotr Bernhard i 
Darek Bogumił z Wrocławia. 

Trasa open liczyła 60 km, w limicie czasu 12 godz. Zawodnicy musieli pokonać: 15 km biegu na 
orientację, 15 km kajakiem i 30 km rowerem oraz wykonać 2 zadania specjalne (wspinaczka). 
Zwycięzcami trasy zostali: Radosław Literski – Czersk i Artur Fankidejski  – Osiek.  

Organizatorzy przygotowali takŜe kategorie marszu na orientację. W kategorii zaawansowanej II 
miejsce zajął Marek Wrzałowski . 

Trasy kategorii masters prowadziły częściowo przez tereny gminy Osiek, a jedno z zadań 
specjalnych było umiejscowione niedaleko Skrzyni. Szczegóły dotyczące zawodów znajdują się 
na stronie organizatora: www.wygoniec.pl  

Artur Fankidejski 
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ŚŚRROODDOOWWII SSKK OOWWEE  HHAALL LL OOWWEEEENN  
2255  ppaaźźddzziieerr nniikkaa w ŚŚrr ooddoowwiisskkoowwyymm  DDoommuu  SSaammooppoommooccyy w 
OOssiieekkuu odbyła się impreza pod hasłem „Halloween party”. 
Udział w niej wzięli nie tylko podopieczni tutejszego Domu 
Samopomocy, ale równieŜ 
osoby niepełnosprawne ze 
ŚŚrr ooddoowwiisskkoowweeggoo  DDoommuu  
SSaammooppoommooccyy  „„ TTęęcczzaa””   
LL aallkkoowwyy  oraz uczestnicy 
WWaarr sszzttaattóóww  TTeerr aappii ii   
ZZaajj ęęcciioowweejj   „„ CCaarr ii ttaass””  ze 
SSkkóórr cczzaa. Na „Halloween 
party” przybyły osoby 
przebrane m.in. za 

czarownice, kościotrupa czy teŜ zombie. Wszyscy 
odpowiednio wystylizowani i wymalowani za pomocą 
odpowiednich farb i strojów by uzyskać moŜliwie jak 
najmroczniejszy efekt. Wśród „strasznych” strojów 
nie brakowało teŜ diabła i przeraŜającego wampira.  

Organizatorzy zaoferowali uczestnikom imprezy moŜliwość udziału w zabawie tanecznej i 
konkursach, a specjalne jury wyróŜniło i nagrodziło 
4 najciekawsze stroje czyli dwie czarownice, 
kościotrupa oraz drakulę. Wszystkich uczestników 
imprezy poczęstowano gorącą zupą, dostępne były 
równieŜ najprzeróŜniejsze przekąski i napoje. Cała 
impreza odbyła się w atmosferze i wyglądzie 
halloween. Na ścianach widniały charakterystyczne 
dekoracje, nie brakowało pajęczyn, czarownic ani 
halloweenowej dyni.  

Halloween party było niezwykle udaną, zabawną i 
było ciekawą odskocznią od codzienności dla 
kaŜdego z uczestników. Tą imprezę na pewno 
wszyscy wspominać będą miło i przez długi czas.  

Chcielibyśmy szczególnie podziękować za współpracę DDaarr iiuusszzoowwii   SSzzyymmaańńsskkiieemmuu  zz  DDJJ  
DDaarr oo  TTeeaamm, który poprowadził imprezę taneczną oraz MM aarr iiuusszzoowwii   NNaassiieenniieewwsskkiieemmuu za 
wykonanie zdjęć podczas trwania zabawy. 

Zdjęcia dostępne na stronie: https://www.facebook.com – Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Osieku 

Małgorzata Motykowska 

StaŜysta Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Osieku 
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ROWERAMI NA TRASIE 
22 sierpnia trzynastoosobowa grupa członków naszego koła wsiadła na rowery by 
przejechać trasę z Osieka przez Smolniki - Mermet - Ocypel - Osiek. W sumie 
przejechaliśmy dystans 46 km. 

Trasa wiodła po leśnych drogach do niewielkich wsi połoŜonych w Borach Tucholskich. 
W opiniach miejscowości te, a w szczególności Smolniki i Mermet uchodziły za wsie 
„zabite deskami", gdzie przysłowiowy „diabeł mówi dobranoc". 

Jakie było nasze zdziwienie, gdy znaleźliśmy się w tych miejscowościach. Oczarowały 
one nas swoim wyglądem. wszędzie zadbane i odnowione zagrody, bardzo duŜo nowych 
budynków zbudowanych niedawno, no i bardzo duŜo domków letniskowych budowanych 
przez mieszkańców Gdańska, Bydgoszczy, Starogardu i innych ośrodków 
wielkomiejskich.  

Następnym etapem naszej wędrówki był Ocypel, jedna z perełek Kociewia. Otoczona 
pięknymi lasami wśród jedenastu jezior okalających wieś Ocypel od okresu 
międzywojennego znany był jako wieś letniskowa, tu jako pierwsi zaczęli przyjeŜdŜać na 
obozy tczewscy harcerze. Rozbijali je nad jeziorem Piaseczno. 

Największy rozkwit wsi przypada na lata 60- te i 70- te ubiegłego wieku. W Ocyplu pod 
koniec II wojny światowej wydarzyła się teŜ tragedia, tu bowiem hitlerowcy na skraju wsi 
rozstrzelali 21 zakładników, wśród których byli mieszkańcy okolicznych miejscowości 
oraz specjalnie przywieziona grupa więźniów obozu koncentracyjnego Stuthof.  

 
Wszyscy straceni pochowani zostali w okolicznym lesie, gdzie do dziś znajduje się 
pielęgnowany przez miejscową ludność grób masowy. Na miejscu egzekucji postawiono 
kościół.  

W Ocyplu zatrzymaliśmy się na dłuŜszy postój, zjedliśmy ciepły posiłek, 
porozmawialiśmy z mieszkańcami, zwiedziliśmy zbudowany w nowoczesnym stylu 
niewielki kościół i udaliśmy się w drogę powrotną. Teraz wybraliśmy szosę asfaltową, po 
której poruszanie się, gdyby nie dość spory ruch samochodów, było o wiele 
przyjemniejsze, no i szybciej dojechaliśmy do domu.  
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Około godz. osiemnastej dojechaliśmy do Osieka zadowoleni z udanej imprezy bo 
i humory, a przede wszystkim pogoda dopisały. Przed rozstaniem padały propozycje 
zorganizowania podobnej imprezy w niedalekiej przyszłości. 

 

VIII SPARTAKIADA EMERYTÓW RENCISTÓW 
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W  PINCZYNIE 

Dnia 8 września 18 członków naszego koła po raz pierwszy brało udział w zmaganiach 
sportowych organizowanej od szeregu lat spartakiadzie ludzi III wieku. 

Impreza ta organizowana przez Zarząd Rejonu Związku przy wydatnej pomocy władz 
powiatu, miasta Starogardu i gmin Zblewo i Kaliska ma na celu popularyzację zajęć 
ruchowych wśród osób starszych i ten cel został osiągnięty. 

Widać było wśród uczestników ogromne zaangaŜowanie i zacięcie do walki o prymat 
w wybranej przez siebie dyscyplinie. Dopisała teŜ frekwencja. Udział wzięło 18 zespołów 
z całego powiatu. Najlepszym okazał się zespół ze Zblewa, zdobywając najwięcej złotych 
medali. 

Nasz zespół jak na pierwszy występ w tej imprezie okazał się teŜ wcale nie najgorszy. 
Nasza koleŜanka  Barbara Kaszubowska w strącaniu kręgli zajęła drugie miejsce 
zdobywając tym samym srebrny medal. Reszta startujących wprawdzie nie zajęła miejsc 
medalowych, ale plasowała się tuŜ za miejscem medalowym lub w okolicach środkowej 
klasyfikacji. 

Areną zmagań sportowych był przepiękny ośrodek sportu i rekreacji przy Zespole Szkół 
Kształcenia i Wychowania  w Pinczynie. Gospodarze włoŜyli bardzo duŜo wysiłku 
w przygotowanie i przeprowadzenie tak trudnej do zrealizowania imprezy. Organizacja 
była bez zarzutu, wszystko przebiegało bardzo sprawnie, a uczestnicy mimo wielkiego 
wysiłku, jaki wkładali w rywalizację sportową, byli bardzo zadowoleni. 

Wszyscy uczestnicy bardzo powaŜnie potraktowali swój udział w imprezie, chociaŜ miała 
to być zabawa, mimo wszystko czuło się przemoŜną chęć rywalizacji, której towarzyszyła 
teŜ zaciętość szczególnie w dyscyplinach technicznych, gdzie trzeba się wykazać było 
szybkością, zręcznością i kondycją. 

Podziwialiśmy teŜ zmagania uczestników turnieju tańca towarzyskiego i kręcenia 
bioderkami w hoola hop. Wszyscy obserwatorzy byli urzeczeni uczestniczką konkursu, 
która kręciła kółkiem na biodrach przez ponad 60 minut. Był to absolutny rekord w tej 
konkurencji. 

W programie  konkursu tańca były dwa tańce: rytmiczna polka i dostojny walc angielski. 
W tym ostatnim wystąpiła nasza para Łucja Bielak i Henryk Tobolewski. Uplasowali się 
oni w środkowej części wyników konkursu. 

Taniec to była ostatnia konkurencja rozgrywana na naszej spartakiadzie, zgromadziła teŜ 
bardzo wielu widzów zainteresowanych zmaganiami tancerzy. 

Po części konkursowej organizatorzy przygotowali wszystkim uczestnikom miłe 
spędzanie czasu w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników i rozdanie nagród i upominków. 
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W czasie oczekiwania na ogłoszenie wyników, oczekujących zabawiał młodzieŜowy 
zespół folklorystyczny prezentujący tańce, przyśpiewki i gawędy kociewskie. 
Podziwialiśmy teŜ występ zespołu „Aerobic 40+", który pokazał bardzo dynamiczny 
program w wykonaniu członkiń Koła ze Zblewa. 

Na koniec zaś przedstawiciele władz i organizatorów przystąpili do dekoracji zwycięzców 
w poszczególnych konkurencjach. 

Opuszczaliśmy Pinczyn zadowoleni i pełni podziwu dla organizatorów za ich wielkie 
zaangaŜowanie w sprawy osób starszych i niepełnosprawnych. WyjeŜdŜaliśmy 
z postanowieniem, Ŝe w roku przyszłym dołoŜymy wszelkich starań by tych osób 
stających na „pudle" było u nas więcej. 

 

XVI POWIATOWY PRZEGL ĄD TWÓRCZOŚCI 
ARTYSTYCZNEJ 

Dnia 6 października w Powiatowym Centrum Kultury w Starogardzie odbył się XVI 
Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej emerytów na terenie powiatu. 
W przeglądzie udział wzięło 17 zespołów z poszczególnych kół. Zespoły prezentowały 
pieśni, piosenki, scenki rodzajowe, twórczość literacką, rękodzieło artystyczne, wyroby 
z drewna, obrazy oraz zapiski kronikarskie. 

Nasze koło przygotowało do prezentacji cztery piosenki w wykonaniu naszego zespołu 
wokalnego, kol. Zygmunt Woźny wystawił wykonany przez siebie bardzo pomysłowy 
karmnik dla ptaków, kol. Rysia Szamocka zaprezentowała trzy obrazy wykonane haftem 
krzyŜykowym. Przedstawiliśmy teŜ Kronikę naszego koła, którą prowadzi kol. Ryszard 
Rogowski. 

Po wyczerpaniu repertuaru poszczególnych zespołów organizatorzy dokonali 
podsumowania przeprowadzonej imprezy wskazując na bardzo wysoki poziom. 
Wielokrotnie podkreślano jaki wpływ na środowisko osób starszych i niepełnosprawnych 
ma taka działalność kół w terenie, które organizują w ten sposób czas swoim członkom 
i nie tylko. 

Zabierający głos pod koniec imprezy Przewodniczący Zarządu Okręgu Związku pan 
Marian Białkowki bardzo wysoko ocenił działalność związku w powiecie starogardzkim. 

W doskonałych humorach wracaliśmy do domu. Występy w czasie trwania przeglądu były 
bardzo udane. Najlepszą oceną naszego występu były owacje oraz Ŝyczliwe uwagi 
współuczestników przeglądu. 

Kolekcja trofeów powiększyła się o kolejny puchar, a i indywidualni uczestnicy 
wyróŜnieni zostali nagrodami ksiąŜkowymi. 

Nagrodzeni zostali: T. Wódkowska za monolog w gwarze kociewskiej, Z. Woźny za pracę 
w drewnie w postaci artystycznie wykonanego karmnika, R. Szamocka za obrazy 
wykonane metodą haftu krzyŜykowego oraz R. Rogowski za ciekawie prowadzoną 
kronikę koła. 

Zarząd Koła ERiI w Osieku 
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KAJAKOWA IMPREZA NA ORIENTACJ Ę "WIOSŁO 2012" 
25-26 sierpnia 2012 r. w okolicach Osieka odbyła się Impreza w formie samodzielnego 
spływu kajakowego z elementami imprezy na orientację. MoŜna było startować w parach lub 
indywidualnie. 

CELE IMPREZY 

popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego 
wypoczynku, upowszechnienie turystyki wodnej, kultury fizycznej oraz sportu, wymiana 
doświadczeń przez sympatyków turystyki wodnej oraz imprez na orientację, praktyczne 
potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem, ukazanie 
uczestnikom szlaków wodnych Pomorza 

Fotorelacja dostępna na stronie Kociewskiego Klubu Turystycznego 

Inspektor  

Małgorzata Klein 

 

Towarzyskie Regaty Jachtów na jeziorze Kałębie. 
JuŜ po raz drugi w tym roku w dniu 08.09.2012 w Osieku rozegrano regaty jachtów jeziora Kałębie. 
Spotkało się 6 załóg na jachtach typu: Raja o nazwie „Nautilius”, Rambler „Faworyt”, Ω „Nefele”, 
Konik Morski „Parsun”, Hornet „NoName”, Nash 18 „Arda”. Załogi były dwu lub trzy osobowe. Start 
zaplanowano na gadzinę 11.00. Drobne awarie jeszcze przed startem spowodowały 1 godzinne 
opóźnienie. Wiały wiatry rzędu 5-7° Beauforta.  

Wystartowano o godzinie 12.00. Na czołówkę wysunęły się jachty: Nautilius, Faworyt, Nefele. 
W Ardę zaraz po wyjściu z Osieckiej zatoczki uderzył potęŜny szkwał, który porwał grot Ŝagiel. 
Dzielna załoga Mariusz Balewski i Bartosz Firyn dość szybko zmienili oŜaglowanie. Lecz juŜ do 
końca regat nie udało im się odrobić strat. Na mecie zameldowali się na ostatnim miejscu. 

Trasa przebiegała z Osieckiej plaŜy do wysepki pod Dobrym Bratem. Ominięcie jej lewą burtą. 
Następnie do wyspy pod Wymysłowem. Podobnie ominięcie jej lewą burtą. Dalej do Osieckiej 
zatoczki i dookoła wysepki przy ujściu strugi z jeziora Czarne. Linia Startu i mety była ta sama. Czyli 
zachodni skraj pomostu na plaŜy a boją manewrową koloru pomarańczowego. 

Niezwykle smacznym, obfitym obiadem poczęstowała zawodników w Agroturystycznej Stanicy 
śeglarskiej Lenka. 

Drugi bieg po wywrotce jachtu NoName został odwołany z powodu zbyt silnego wiatru.Mokrej 
zmęczonej załodze pomagali wszyscy zawodnicy. Załoga Nefele sholowała przewróconą Ŝaglówkę 
do brzegu, załoga Nautiliusa pomagała wylać wodęi postawić w pionie do pływania. PoŜyczyliśmy 
przemokniętym kolegom ubrania.  

W takich przypadkach jak ten, zakaz uŜywania na jeziorze Kałębie silników spalinowych okazuje się 
absurdem. Tylko dzięki wysokim Ŝeglarskim umiejętnościom skippera Nefele i poświęceniu 
szotmena – zdarł sobie skórę na rekach przy łapaniu holu- udało się sholować do brzegu 
wywrócony jacht. 

Dopiero po dwóch godzinach około 19-tej wiatr odrobinę zelŜał i załogi popłynęły w kierunku osiedla 
Dobry Brat. 

Głównym prowodyrem organizacji tych regat był Grzegorz Osowicki. Współorganizatorem Andrzej 
Firyn. Sędzią i szefową kuchni Lena Firyn. 

zdjęcia na http://www.firyn.com 
Andrzej Firyn 
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MISTRZOSTWA POLSKI W  KOLARSTWIE 
SZOSOWYM - PÓŁMETEK W  OSIEKU 

W dniach 28-30.09.2012 na szosie 214 pomiędzy Warlubiem a Osiekiem odbyły się 
MISTRZOSTWA POLSKI W JE ŹDZIE DWÓJKAMI NA CZAS ORAZ W JE ŹDZIE DRUśYNOWEJ 
NA CZAS . Trasa Warlubie Osiek Warlubie liczyła 40 km. Na południowym zjeździe z szosy 214 do 
Osieka był półmetek. 

Jedna z druŜyn uczestniczących w mistrzostwach zamieszkała na czas mistrzostw w naszej 
stanicy.  Zawitali juŜ 27 września. Mili sympatyczni, zawodnicy i trenerzy z LKKS Górnik Wałbrzych. 
Jednym z  opiekunów  był trener Sławek Nowicki,  który wychował dwóch olimpijczyków - Dariusza 
Baranowskiego i Radosława Romanika. Zaraz po przyjeździe obiadokolacją powitała ekipę Lenka. 
Przygotowane przez nią wszelkie posiłki domowe: śniadania, obiady, kolacje były zjadane  z  
wilczym apetytem. Wczesnym wieczorem jeszcze przed snem zawodnicy rozpoczęli intensywne 
treningi. Zadziwiające było to, Ŝe młodzi zawodnicy zasypiali na komendę trenera o godzinie 22. 
Prawdziwa "kindersztuba". 

 

Piątek - pierwszy wyścig. Z rana trenerzy i zawodnicy przeglądali rowery, czyścili je i smarowali. 
Z opowieści wynika, Ŝe ekipa LKKS Górnik Wałbrzych to faworyci. Niestety w trakcie wyścigu, po 
nawrotce w Osieku, "naszemu" zawodnikowi wybuchła opona. W wyniku tego zdarzenia nasi goście 
stracili miejsce na podium. Prędkości rozwijane przez zawodników oscylowały w granicach 40 km/h 

Andrzej Firyn 

 

DOśYNKI POWIATOWE 
BOLESŁAWOWO 2012 
Na DoŜynkach Powiatowych w Bolesławowie 30 września Gminę Osiek 
reprezentowało KGW Osiek. Panie samodzielnie przygotowały 
piękny wieniec doŜynkowy za który otrzymały wyróŜnienie. 

Starościną doŜynek była mieszkanka naszej gminy Pani Alicja 
Ciarkowska (sołtys sołectwa Karszanek, Przewodnicząca KGW 
Karszanek). 

Inspektor  

Małgorzata Klein 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  

- święto obchodzone w Polsce 14 października 

- do 1982 roku jego oficjalna nazwa brzmiała Dzień Nauczyciela 

- jego celem jest upamiętnienie powstania Komisji Edukacji Narodowej 

- jest równieŜ okazją do złoŜenia Ŝyczeń naszym nauczycielom i wszystkim 
pracownikom szkoły 

12 października w Zespole Szkół Publicznych w Osieku odbyła się uroczysta akademia 
z tej okazji. Przybyli na nią nauczyciele i uczniowie  ZSP w Osieku, nauczyciele 
emerytowani, którzy przez wiele lat przacowali w naszej szkole, pracownicy szkoły oraz 
władze samorządowe. 

Pani Irena Patan - Zastępca Wójta i Pan Jerzy Kłos - Przewodniczący Rady Gminy Osiek 
złoŜyli na ręce Pani ElŜbiety Lipke - Dyrektora szkoły podziękowania i kwiaty. 

śyczenia i kwiaty wręczyły równieŜ Panie z Rady Rodziców przy ZSP w Osieku - 
Katarzyna Szuta i Dorota Demska-Wycinka. 

Dyrektor ZSP w Osieku wręczyła nagrody dyrektora. 

WyróŜnieni  nauczyciele to: 

- Pani Danuta Dąbrowska, 
- Pani Jadwiga Walińska, 
- Pani Katarzyna Eggert, 
- Pan Artur Fankidejski, 

- Pani Alicja Landowska, 
- Pani ElŜbieta Walisiak, 
- Pan Marek Wrzałkowski. 

Uroczystość została uświetniona częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów klas Ia 
gimnazjum i II gimnazjum pod opieką Pań Jolanty Główczewskiej i ElŜbiety Grabowskiej. 

Inspektor  

Małgorzata Klein 

 

WYPRZEDŹ CHOROBĘ – DBAJ O ZDROWIE 
9 października w Gminnej Sali Obrad wszystkie zainteresowane panie spotkały się 
z wolontariuszkami z Klubu Amazonek ze Starogardu Gdańskiego. Celem spotkania była 
nauka samobadania piersi przez kobiety. 

Naukę samobadania przeprowadzono na fantomach, a przy okazji informowano 
o konieczności badań profilaktycznych piersi u kobiet. 

Odbyło się równieŜ spotkanie z konsultantkami urody, które udzielały porad 
kosmetycznych. 
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ZAUFAJ DŁONIOM 

1.     Badaj się juŜ od 20 roku Ŝycia, regularnie co miesiąc (najlepiej między 7 a 10 dniem 

cyklu, liczonym od 1-go dnia miesiączki). 

2.     JeŜeli nie miesiączkujesz lub jesteś w ciąŜy powinnaś wykonywać regularne badania, 

np. 1-go dnia kaŜdego miesiąca. 
3.     Gdy zauwaŜysz coś niepokojącego, idź natychmiast do lekarza. 

4.     80% zmian w piersiach kobiety wykrywają same lub ich partnerzy. 
5.     Nie kaŜdy guzek jest rakiem. 
6.     Nawet gdy sama nie widzisz niepokojących zmian, kontroluj piersi u lekarza. 

7.     Po ukończeniu 35 lat zrób mammografię. 
8.     Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny, a guz moŜna usunąć zachowując pierś. 

 

Inspektor  

Małgorzata Klein 
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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 kojarzy się z czymś okrutnym, bolesnym i krzywdzącym, a dopuszcza się jej 
osoba groźna i obca. Tymczasem często największym niebezpieczeństwem stają się 
najbliŜsi – męŜowie, partnerzy, znajomi. Przemoc nie jest czymś, o czym rozmawia się 
„przy kawie” czy rodzinnej kolacji. Niestety wciąŜ jest to temat tabu, unikany i ukrywany 
przez społeczeństwo. Ofiary przemocy boją się mówić i wołać o pomoc, świadkowie 
milczą, bo nie wypada wtykać nosa w nie swoje sprawy, a sprawcy…  
Zdaniem Joanny Piotrowskiej, załoŜycielki Fundacji „Feminoteka”, przemoc rodzinna to 
bardzo silny mechanizm, który łączy dwie osoby w „związku przemocowym”. „To długi 
proces, który zaczyna się pozornie niewinnie. NajbliŜsza nam osoba powoli przekracza 
kolejne granice, a ofiara się na to mniej lub bardziej świadomie zgadza. Najpierw 
partnerowi nie podoba się na przykład zbyt krótka spódniczka lub zbyt późna godzina 
powrotu do domu. A kobieta interpretuje to jako objaw zazdrości z wielkiej miłości.” Więc 
jak to jest z tą przemocą? Proponowany cykl artykułów traktujący o przemocy, ma dać 
obraz zjawiska i tego, jak sobie z nim radzić i gdzie szukać pomocy. 

Przemoc to nic innego jak intencjonalne działanie wobec drugiej osoby powodujące 
róŜnego rodzaju cierpienia i szkody. Sprawca wykorzystuje zawsze swoją przewagę siły 
nad ofiarą. O przemocy mówimy wtedy, gdy spełnione zostają 4 warunki: 

1. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania (ktoś sądzi, Ŝe wie co 
jest dla drugiej osoby dobre i daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu, 
oczekując przy tym bezwzględnej wdzięczności i zaspokajania jego „jedynie 
słusznych” Ŝyczeń. NiewaŜne jest tu stanowisko drugiej osoby, jej zdanie, chęci czy 
potrzeby), 

2. Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą (jest silniejsza fizycznie, 
psychicznie, materialnie, społecznie czy zawodowo i wykorzystuje tą przewagę, by 
zmusić drugą osobę do podporządkowania się), 
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3. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej 
(jedna osoba daje sobie prawo do tego, aby skrytykować, obrazić czy uderzyć drugą 
osobę. Nie liczy się z jej potrzebami i uczuciami, traktuje ją jak pozbawiony praw 
przedmiot), 

4. Osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód 
fizycznych i psychicznych (szkody mogą mieć róŜny wymiar, być widoczne lub 
niedostrzegalne, natychmiastowe lub odczuwalne z biegiem czasu). 

Spełnienie wymienionych warunków wskazuje na fakt, Ŝe ktoś stosuje przemoc 
wobec drugiej osoby. 

W opisanych przypadkach mamy do czynienia z dwiema stronami – stosującego przemoc 
nazywamy sprawcą, natomiast osobę doznającą przemocy – ofiarą. Pojęcia te absolutnie 
nie wskazują tego, jakimi ludźmi są dane osoby, określają wyłącznie rolę, którą przyjmują 
w relacjach między sobą. Warto zauwaŜyć, Ŝe moŜna być na przykład ofiarą w relacjach z 
męŜem, a jednocześnie być sprawczynią przemocy wobec własnych dzieci.  

Sprawca działa intencjonalnie wobec ofiary, która jest od niego słabsza. Narusza jej 
prawa i dobra osobiste, powoduje róŜnego rodzaju cierpienia i szkody. Sprawcy przemocy 
najczęściej deklarują dobre intencje wobec ofiary, ponadto są przekonani, Ŝe musieli 
zadziałać tak, a nie inaczej, bo nie mieli innego wyjścia. W ich mniemaniu wina zawsze 
leŜy po stronie ofiary, która coś zrobiła, bądź nie.  

Ofiara  zawsze jest słabsza i ma ograniczone moŜliwości samoobrony. Z biegiem czasu 
często zaczyna myśleć, Ŝe sama jest sobie winna zaistniałej sytuacji, przyjmuje punkt 
widzenia sprawcy. Sprawca oskarŜa ofiarę o przemoc, której się dopuszcza, a ona mu 
wierzy i coraz bardziej utwierdza się w przekonaniu, Ŝe tak właśnie jest.  

To co mocno łączy obie strony, to zniekształcone widzenie sytuacji. Rzeczywistość 
jest jednak taka, Ŝe tylko i wyłącznie ten, kto ma przewagę i za jej pomocą stara się 
wymusić pewne zachowania (stosując przemoc jest odpowiedzialny za swoje 
zachowania niezaleŜnie od tego co robi i jak reaguje jego ofiara). To sprawca 
dopuszcza się przemocy, a ofiara ponosi szkody. Sprawca jest w ataku – ofiara w 
obronie.  

Zespół Interdyscyplinarny  

Gminy Osiek 

 

OGŁOSZENIE 
Urząd Gminy w Osieku prowadzi nabór osób chętnych  
do odbywania staŜu w Urzędzie Gminy w 2013 roku. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny  
pod numerem 58 582-12-81 (82, 83) lub osobiście. 

Podania moŜna składać w sekretariacie urzędu gminy. 
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