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WYDARZENIA W SKRÓCIE 
 
Z sali gimnastycznej w Osieku korzysta wielu mieszkańców gminy: dzieci, młodzieŜ, 
dorośli – kobiety i męŜczyźni. Fakt ten bardzo cieszy, a takŜe świadczy o rzeczywistej 
potrzebie jej zbudowania. Zachęcamy niezdecydowanych jeszcze do jej odwiedzenia. 

 

*** 
Po kilkudziesięciu latach z gminnego terenu zniknęła samowola budowlana w postaci 
„uli” przy ulicy Za jeziorem w Osieku. Teren ten jest juŜ uprzątany. Zostaną ustawione 
stoły i ławeczki. Zapraszamy więc mieszkańców gminy i nie tylko - spacerowiczów, 
wędkarzy, miłośników sportów wodnych do korzystania z tego uroczego zakątka. 

 

*** 
Rada Gminy uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Osieku. 
Plan wchodzi w Ŝycie w marcu br. 

*** 
Po przebudowie i poszerzeniu gmina oddała do uŜytku „ulicę Dobry Brat” w Osieku. 
śycząc kierowcom szerokiej drogi – w tym przypadku nie będziemy gołosłowni. 
Inwestycja kosztowała 840 tys. zł. 

*** 
Po remoncie nawierzchni gmina oddała do uŜytku ulicę Wyzwolenia w Osieku. Remont 
ten rodził się w wielkich bólach, które musieli przeŜywać MIESZKAŃCY Osieka. 
Bardzo dziękuję wszystkim PAŃSTWU za okazaną pomoc i duŜe społeczne poparcie dla 
naszych działań. Dzięki PAŃSTWU inwestycję zrealizowaliśmy zgodnie z załoŜeniami. 
I jeszcze o jedno doświadczenie jesteśmy bogatsi, wszak – co się w bólach rodzi jest 
bardziej wartościowe. Remont ul. Wyzwolenia kosztował 300 tys. zł. 

 

*** 
Gmina zakupiła tłuczeń do remontu (łatania dziur) dróg gminnych. Na razie ok. 180 t. 
Zobaczymy jakie będą efekty, choć doświadczenie podpowiada, Ŝe powinien się 
sprawdzić. 
 

*** 
Zgodnie z kolejną prośbą zawartą w piśmie do Starostwa Powiatowego w Starogardzie 
Gdańskim gmina nieodpłatnie otrzymała kostkę brukową do dalszego remontu 
chodników w Osieku. Z robotami ruszymy na wiosnę. 

*** 
Zgodnie z prośbą skierowaną do Zarządu Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarowej 
gmina nieodpłatnie otrzymała samochód Jelcz. Będzie on słuŜył do transportu 
drogowego oraz remontu dróg gminnych. Samochód nie jest pierwszej młodości, ale 
darowanemu koniowi w zęby zaglądać nie będziemy. 

 

Wójt 
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UWAGA ZMIANA TERMINU!!! 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki  

informuje:  

KaŜdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej 
napędowy uŜywany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT  

� w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. naleŜy złoŜyć odpowiedni 
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zaleŜności od miejsca 
połoŜenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 
2012 r.,  

� w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. naleŜy złoŜyć 
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zaleŜności od 
miejsca połoŜenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
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.  

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

Pieniądze wypłacane będą w terminach:  
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złoŜenia wniosku w pierwszym terminie  
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złoŜenia wniosku w drugim terminie  
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku.  

 

"DZIE Ń BABCI I DZIADKA" KLAS I-III SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W OSIEKU 

27 stycznia br. dzieci klas I-III 

Szkoły Podstawowej w Osieku 

zaprosiły swoje bacie i dziadków na 

uroczyste spotkanie z okazji Dnia 

Babci i Dziadka, które miało miejsce 

w Remizie OSP w Osieku.  

Dzieci przygotowały okolicznościowe 

przedstawienie z wierszykami 

i piosenkami. 

Wszyscy wspaniale się bawili:) 
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Wyjazd do Aqua Parku w Sopocie 

8 lutego dzieci z terenu Gminy Osiek pojechały na wycieczkę do Aqua Parku w Sopocie, gdzie 

spędziły na wspaniałej zabawie niezapomniane chwile. Uczestnicy wycieczki zostali zaproszeni 

równieŜ na posiłek do Mc'Donalds. Wyjazd został zorganizowany przez Wójta Gminy Osiek oraz 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Osieku.  

 

 

Inspektor 
Małgorzata Klein 
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FERIE W KARSZANKU 
 
Okrutny mróz, który nas zaskoczył podczas trwania ferii zimowych, nie był sprzymierzeńcem 
do zabaw na śniegu, które uwielbiają dzieci. 
Jednak znaleźliśmy wyjście z tej zimnej sytuacji i wraz z KGW, Radą sołecką i Rodzicami 
zorganizowaliśmy Bal przebierańców w naszej cieplutkiej kominkowej świetlicy wiejskiej. Jak 
co roku, przybyło duŜo dzieci poprzebieranych w piękne i kolorowe stroje. Do poprowadzenia 
tej imprezy poprosiliśmy Panią Magdę Czajka, która przygotowała bardzo bogaty scenariusz 
tańców i zabaw z konkursami. 
Przy piosenkach dziecięcych odbywały się tańce, które z czasem przerodziły się w węŜyki, 
pociągi, kółka. 
Na balu nie zabrakło małych księŜniczek, batmanów, kotków. Dzieci miały maski, pelerynki, 
kolorowe czapki, albo peruki - co oczywiście zakończyło się wyborem króla i królowej balu. 
Na zakończenie imprezy wszystkie dzieci zostały obdarowane pamiątkowymi gadŜetami 
i słodkościami. Widać było, Ŝe dzieciaki były zadowolone, a my juŜ zastanawiamy się jakie 
wymyślić niespodzianki na tegoroczny Dzień Dziecka. 
 

 
 

Sołtys  
Alicja Ciarkowska 
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FERIE W RADOGOSZCZY 

Jak co roku, podczas ferii, zorganizowaliśmy zabawę karnawałową dla pociech z naszego 
sołectwa. Na dworze mróz aŜ skrzypiał, ale w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy było 
cieplutko i przyjemnie, więc dzieci licznie zebrały się by wziąć udział w zabawie. 
Uśmiechnięte i zadowolone chętnie brały udział we wszystkich konkursach jakie przygotowała 
dla nich Pani Agnieszka, a na kaŜdego zwycięzcę czekała nagroda.  W wolnej chwili  moŜna 
było poczęstować się smakołykami, które przygotowaliśmy. Najmłodsze dzieci szalały na 
dmuchanym zamku. Po udanej zabawie kaŜde z dzieci otrzymało upominek. 

Pragniemy serdecznie podziękować Pani Wójt Gminy Osiek oraz Panu Erwinowi Reffke za 
wsparcie finansowe, a takŜe Pani Agnieszce Krawczyk i Panu Krzysztofowi Wojtani za 
poprowadzenie imprezy. 

 

Sołtys i Rada Sołecka 

 
 

ŚWIĘTA BOśEGO NARODZENIA JU ś DAWNO MIN ĘŁY 

Święta BoŜego Narodzenia juŜ dawno minęły. W wielu z nas pozostają jednak wspomnienia 
tych magicznych świątecznych chwil. Dla nas czas spędzony przy wigilijnym stole jest czasem, 
kiedy po wielu dniach przygotowań, moŜemy juŜ na spokojnie usiąść i delektować się nie tylko 
smakołykami ale samą obecnością. W tym roku wigilijne obchody w naszej Placówce były 
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wyjątkowe. Prócz corocznego spotkania przy stole, odbył się takŜe koncert chóru „Chorus 
Osensis” z Osia. Ale od początku….  

Przed południem zebraliśmy się wszyscy w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Prócz Rodziców i Opiekunów dołączyli do nas takŜe zaproszeni goście – Pani Wójt Gminy 
Osiek Stanisława Kurowska, księgowa Justyna Jędrzejewska oraz nasz kierowca Wojtek 
Cherek Uroczystości rozpoczęły Pani Wójt oraz Pani kierownik ŚDS Osiek, Justyna 
Karczewska, słowami powitania i Ŝyczeniami dla obecnych. Opłatek został połamany, 
składaliśmy sobie serdeczne Ŝyczenia. Podczas poczęstunku czekały na przybyłych 
niespodzianki – prezenty dla Podopiecznych oraz upominki dla Rodziców, Opiekunów i gości 
w postaci prac wykonanych przez Podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Na 
tym jednak nie koniec. Najedzeni i w świetnych nastrojach ruszyliśmy do remizy. Tam czekał 
juŜ na nas odświętny klimat oraz mieszkańcy Osieka, którzy takŜe przybyli na koncert.  

 

Chór „Chorus Osensis” powstał we wrześniu 2009 roku. Działa przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Osiu. Zarejestrowany jest takŜe jako Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe. 
Dyrygentem chóru jest Michał Rajewski – pedagog wokalny, absolwent Podyplomowego 
Studium Chórmistrzowskiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Prezesem chóru jest 
Dawid Warzyński. Chór tworzą gimnazjaliści, licealiści, studenci i osoby pracujące. Zespół 
swoim śpiewem uświetnia uroczystości kościelne i państwowe. Determinacja jego członków 
oraz wielogodzinne próby sprawiły, iŜ chór osiągnął juŜ wiele sukcesów. Do osiągnięć 
artystycznych chóru moŜna zaliczyć między innymi I miejsce w Wielkopostnym Festiwalu 
Chóralnym w Nowem nad Wisłą, I miejsce na XII  Festiwalu Pieśni Chóralnej w Czersku, II 
miejsce i nagroda specjalna za radość śpiewania na II Ogólnopolskim Turnieju Chórów 
w Chełmie czy wyróŜnienie na IV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Sakralnej w Wąbrzeźnie.  
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Koncert okazał się fantastycznym zakończeniem obchodów Świąt BoŜego Narodzenia 
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku. Pozwolił wszystkim na chwilę zadumy 
i zatrzymania się w biegu świątecznych przygotowań. Przy dźwiękach tak wspaniałej muzyki 
czas minął bardzo szybko. Po koncercie zmęczeni ale i pełni pozytywnych emocji, rozeszliśmy 
się do domów. Za rok kolejne święta BoŜego Narodzenia. Mamy nadzieję, Ŝe po raz kolejny 
spędzimy je razem. Wszystkiego dobrego!  

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! 

 

Agnieszka Krawczyk 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku 
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ZABAWA SYLWESTROWA KOŁA ERiI W  OSIEKU 

W ostatni dzień roku 2011 tradycyjnie odbywają się bale sylwestrowe. W naszym kole 
urządziliśmy teŜ mini bal sylwestrowy, w którym uczestniczyło 26 osób. 

JuŜ tradycyjnie „U Doroty" przy suto zastawionych stołach, w przytulnej atmosferze, w gronie 
przyjaciół i znajomych bardzo kameralnie spotkaliśmy się, by Ŝegnać stary i witać Nowy Rok 
2012. 

Atmosfera była wspaniała. Przy dobrej muzyce przeplatanej śpiewem starych, jak mówią na 
Kociewiu frantówek, bardzo szybko mijał czas. Aniśmy się spostrzegli, a wybiła północ. 

Zaczęły strzelać korki szampanów, a potem nastała pora składania sobie nawzajem Ŝyczeń 
noworocznych, następnie znowu tańce i śpiewy. Wypadało przecieŜ w Nowy Rok wejść 
tanecznym krokiem i ze śpiewem na ustach. Pomimo późnej pory wszyscy trzymali się 
dziarsko do samego końca. 

Z okazji Nowego Roku Ŝyczymy wszystkim naszym członkom, przyjaciołom i sympatykom 
oraz lokalnej władzy zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

  
„DZIE Ń BABCI I DZIADKA” W  KOLE EMERYTÓW 

W OSIEKU 

Spotkaliśmy się w czwartek 19 stycznia w Gminnej Sali Obrad przy Środowiskowym Domu 
Samopomocy. Panie, które przyszły wcześniej przygotowały smaczne ciasto i kawę, inne 
nakryły stoły. 

Kiedy zbliŜała się godz. 14-ta sala zapełniła się odświętnie ubranymi babciami i dziadkami. I tu 
niespodzianka - maluchy z miejscowej szkoły podstawowej wystąpiły przed tak dostojnym 
gremium z przygotowanym montaŜem słowno-muzycznym. 

Najbardziej słuchaczy urzekły wierszyki mówiące o współczesnej babci, która dba o swoją 
sylwetkę, zdrowe Ŝywienie i umie się bawić. Jednym słowem o aktywnej seniorce. Raptem 
kaŜda z siedzących na sali pań zaczęła się uśmiechać, bowiem zobaczyła siebie. PrzecieŜ to 
Panie z naszego koła przemierzają po kilka kilometrów maszerując z kijkami, to one ćwiczą 
systematycznie pod okiem trenerki w sali gimnastycznej, wreszcie śpiewają i tańczą przy 
kaŜdej nadarzającej się okazji, a nawet serfują w internecie. 

Dziadkowie z dumą słuchali, Ŝe umieją być ich partnerami w grach komputerowych, Ŝe są  
pomocni swoim wnukom w majsterkowaniu i wspólnie wykonują róŜne prace gospodarcze. 
Dzieci prosiły o uśmiech na twarzach swoich dziadków i tutaj zostały obdarowane nie tylko 
uśmiechem ale i gromkimi owacjami. 
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Po wyjściu dzieci zaczęło się biesiadowanie, któremu towarzyszyły śpiewy, dowcipy 
i satyryczne teksty.... Zabawa trwała do 17-tej. 

 

ZABAWA KARNAWAŁOWA  
W KOLE EMERYTÓW W  OSIEKU 

Karnawał - chciałoby się powiedzieć: „poloneza czas zacząć", ale nie o poloneza chodziło, 
nasza zabawa karnawałowa miała tytuł: 

Bal Kapeluszowy 
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Tak nazwaliśmy naszą zabawę karnawałową, która odbyła się w sali domu samopomocy 
w dniu 28 stycznia. Punktualnie o godz. osiemnastej spotkaliśmy się w sali odświętnie ubrani, 
w doskonałych humorach i w eleganckich kapeluszach na głowie. W trakcie zabawy wybrane 
jury dokonało oceny i wybrało właścicieli najbardziej pomysłowo udekorowanych kapeluszy. 
Laureatami zostali: Pani Janina Ostrowska I miejsce, drugie i trzecie miejsce zajęli Państwo 
Anna i Zygmunt Woźny. 

Humory wszystkim dopisywały do samego końca. 

Zarząd Koła 

 
ZABAWA CHARYTATYWNO – WALENTYNKOWA 

 
11 lutego w Domu StraŜaka w Osieku miała miejsce Zabawa Charytatywno - 

Walentynkowa, z której dochód przeznaczono na doŜywianie dzieci w Zespole Szkół 
Publicznych w Osieku. 

Imprezę organizowali: Rada Rodziców z ZSP w Osieku wraz z Radą Sołecką sołectwa 
Osiek, Urząd Gminy Osiek oraz Ochotnicza StraŜ PoŜarna z Osieka. 

Oprawę muzyczną zapewnił zespół SONG ORSI, gwarantując szampańską zabawę do 
„białego rana” i wyśmienity humor kaŜdego gościa. 

W trakcie zabawy były Niespodzianki, które cieszyły się duŜym zainteresowaniem, bo 
wszystkie fanty-niespodzianki zniknęły jak ciepłe bułeczki. Na fanty składały się prace 
wykonane przez podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku, upominki 
podarowane przez osoby prywatne oraz sponsorów. Sprzedano wiele czekolad podczas 
Czekoladowego Walca.  

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji zabawy 
wspomagając nas materialnie i finansowo. Szczególnie dziękujemy za wsparcie: 

� Mirosław i Marzena Chyła – Bar Wczasowy w Osieku 
� Annie Gerbatowskiej - sklep „ŚNIEśKA” 
� Ewelinie Kępczyńskiej – Nauka Jazdy „DOMINO” 
� Krzysztofowi Flisikowskiemu – Usługi Stolarskie 
� Mariuszowi Gajda – sklep „MARKET” 
� Bogumile i Lechowi Andrykowskim – sklep „U Lecha” 
� Sylwii Kropisz - sklep „KROPKA” 
� Małgorzacie Wenerskiej – Salon Fryzjerski w Osieku 
� Ewelinie Grabowskiej – „Fryzjer u klienta” 
� Monice Folga – Gabinet Kosmetyczny w Osieku 
� Magdalenie Szczepińskiej – Gabinet Kosmetyczny w Skórczu 
� Danucie i Zbigniewowi Krajnik – Apteka w Osieku 
� Januszowi Wódkowskiemu – sklep GS „Samopomoc Chłopska” w Skórczu 
� Piotrowi Brzoska firma „Przewozy Autokarowe” 
� Ignacemu i Jackowi Chmarzyńskim – Zakład Przetwórstwa Mięsnego s.c. z Osia 
� Teresie, Arkadiuszowi i Edmundowi Herold - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe 

"HEROLD" ze Zblewa 
� Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich: 
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- Lisówko 
- Karszanek  
- Osiek 
- Wycinki 

� Pani Małgorzacie Sójka i Panu Antoniemu Rosiak – Sklep ARMS 
� Alicji i Janowi Ciarkowskim 
� BoŜenie i Andreasowi Schutta 
� Środowiskowemu Domu Samopomocy w Osieku 
� Urzędowi Gminy w Osieku 
� Zespołowi Szkół Publicznych w Osieku 
� Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z Osieka, w szczególności: 

- Krzysztofowi Katulskiemu – gospodarzowi OSP Osiek 
- Piotrowi Partyka 
- Markowi Katulskiemu 
Bardzo dziękujemy równieŜ wszystkim tym, których tu nie wymieniono z imienia, 

szczególnie Rodzicom, którzy bardzo zaangaŜowali się w przygotowanie wystroju sali i 
jedzenia oraz Członkom Rady Sołeckiej. Bardzo dziękujemy za pomoc, za wsparcie i dobre 
słowo ☺.  

Za przybycie i wspaniałą atmosferę na zabawie serdecznie dziękujemy wszystkim 
GOŚCIOM. Bez Waszego zaangaŜowania w tańce i udział w zabawie nie mielibyśmy tak 
wspaniałej imprezy.  

Dziękujemy równieŜ zespołowi Song Orsi za kunszt muzyczny i umiejętności w 
prowadzeniu imprezy. 

Po uregulowaniu naleŜności dochód z zabawy wyniósł 4382 zł. PieniąŜki w całości 
przekazano Zespołowi Szkół Publicznych w Osieku na potrzeby uczniów. 

 
Organizatorzy 

 

 

 
 
_____________________________________________________________________ 

Wydawca: Gmina Osiek  
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Druk: Urząd Gminy Osiek, 83-221 Osiek, ul. Kwiatowa 30,  
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Nakład: 600 egzemplarzy 
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INFORMACJA 

Firma Transportowa „PIOTR” pragnie poinformować mieszkańców, 
korzystających z usługi wywozu nieczystości stałych, Ŝe w związku 
ze zwiększeniem kosztów dotyczących tej usługi (wzrost kosztów 
amortyzacji, utrzymania pracowników, podwyŜszenia opłat za zrzut 
na wysypisku) zmianie ulegają stawki miesięczne, które będą 
naliczane od miesiąca stycznia 2012 roku.  
 

Miejscowości: 
opłata miesięczna  

za 1 pojemnik 120 l 

OSIEK 30 zł 

Pozostałe miejscowości 22 zł 
 

Kontakt telefoniczny: 058 582-10-92 

komórka: 600-948-216 

Piotr Brzoska 

 

Sprzedam wózek dziecięcy, wielofunkcyjny, 

z dodatkową torbą podróŜną dla noworodka. 

Stan - idealny. tel: 602 388 673 

Cena do negocjacji 
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Poszukaj pracy za pomocą INFOKIOSKU w swojej gminie 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim zaprasza do poszukiwania pracy 
w internecie poprzez zainstalowane infokioski na terenie gmin Powiatu 
Starogardzkiego. 
 
Infokioski zostały zainstalowane w grudniu 2011 r. i oddane do uŜytkowania 
społecznościom lokalnym na terenie miast i gmin naszego powiatu, które były 
zainteresowane udziałem w tym projekcie. Infokioski znajdują się w  miejscach 
ogólnodostępnych. 
Infokioski to urządzenie funkcjonujące jako wolnostojące stanowisko 
komputerowe. Posiada dostęp do internetu i kaŜdy zainteresowany moŜe w prosty 
sposób uzyskać informacje, które go interesują. UmoŜliwia bezpłatne przeglądanie 
stron internetowych związanych z informacjami o 
lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz ofertami 
pracy, które są w dyspozycji Powiatowego Urzędu 
Pracy oraz innych witryn internetowych. Infokiosk 
jest komputerem o ergonomicznej budowie i 
specjalistycznym oprogramowaniu sterowanym 
poprzez dotyk ekranu. Jego obsługa jest prosta i 
intuicyjna. Oprogramowanie instalowane w 
infokiosku jest tak zaprojektowane, aby umoŜliwi ć 
bezproblemowe dotarcie do informacji nawet 
osobom nie mającym na co dzień doczynienia z 
komputerem i mogącym mieć z tego powodu 
naturalne opory przed posługiwaniem się nowymi 
technologiami. UŜytkownik dotyka palcem ekranu 
i wybiera interesujące go informacje.   
Z infokiosków  moŜe korzystać kaŜdy w godzinach 
funkcjonowania jednostek, na terenie których 
zostały zainstalowane. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do 
korzystania z infokiosków i czekamy na 
ewentualne uwagi uŜytkowników w zakresie ich 
funkcjonowania. 
 
W Gminie Osiek taki infokiosk został 
zainstalowany w Gminnej Bibliotece Publicznej, 
ul. Wyzwolenia 9. 

 


