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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

    

Gmina: OSIEK 

 
SITA Pomorze Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 10 
83-400 Kościerzyna 

tel. 58 686 52 05      
          
  VIII IX X XI XII Miejscowo ści 

1,16,29 12,26 10,24 7,21 5,19 
Osiek z Osiedlem Polnym i 
Osiedlem Dobry Brat, Wycinki, 
Wymysłowo, Okarpiec 

5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,21 

Głuche, Wierzbiny, Karcznia, 
Karszanek, Radogoszcz, 
Kałębnica-leśnictwo, 
Trzebiechowo, Dębia Góra 

6, 20 3,17 1,15,29 13,26 10,23 

Skórzenno, Skrzynia, Szlaga 
Młyn, śurawki, Gęby, Kasparus 
+ leśnictwo, Suchobrzeźnica, 
Pieczyska, Zdrójki, Błędno, 
Łuby 

Odbiór odpadów 
ZMIESZANYCH  

7,21 4,18 2,16,30 14,27 11,27 

Jaszczerz, Jaszczerek, 
JeŜewnica, Recice, Bukowiny, 
Udzierz, Lisówko, Cisowy, 
Gajówka Fraca, Grabowiec, 
Długolas, Komorze, Markocin, 
Cisowa Góra 

          
  VIII IX X XI XII Miejscowo ści 

29 27 30 28 30 

Osiek z Osiedlem Polnym i 
Osiedlem Dobry Brat, Wycinki, 
Wymysłowo, Okarpiec,Głuche, 
Wierzbiny, Karcznia, 
Karszanek, Radogoszcz, 
Kałębnica-leśnictwo, 
Trzebiechowo, Dębia Góra, 
Skórzenno, Skrzynia, Szlaga 
Młyn, śurawki, Gęby, Kasparus 
+ leśnictwo, Suchobrzeźnica, 
Pieczyska, Zdrójki, Błędno, 
Łuby 

Odbiór odpadów 
SUROWCE 

30 30 31 29 31 

Jaszczerz, Jaszczerek, 
JeŜewnica, Recice, Bukowiny, 
Udzierz, Lisówko, Cisowy, 
Gajówka Fraca, Grabowiec, 
Długolas, Komorze, Markocin, 
Cisowa Góra 

  
 

        

 VIII IX X XI XII Miejscowo ści 
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  27 30 22 28 

Osiek z Osiedlem Polnym i 
Osiedlem Dobry Brat, Wycinki, 
Wymysłowo, Okarpiec,Głuche, 
Wierzbiny, Karcznia, 
Karszanek, Radogoszcz, 
Kałębnica-leśnictwo, 
Trzebiechowo, Dębia Góra, 
Skórzenno, Skrzynia, Szlaga 
Młyn, śurawki, Gęby, Kasparus 
+ leśnictwo, Suchobrzeźnica, 
Pieczyska, Zdrójki, Błędno, 
Łuby 

Odbiór odpadów 
BIO 

  

30 31 25 30 

Jaszczerz, Jaszczerek, 
JeŜewnica, Recice, Bukowiny, 
Udzierz, Lisówko, Cisowy, 
Gajówka Fraca, Grabowiec, 
Długolas, Komorze, Markocin, 
Cisowa Góra 

1. Odbiór odpadów realizowany będzie od godz. 600 w dniach określonych w harmonogramie. 
 
2. Pojemniki i worki naleŜy umieścić w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników 
uprawnionego przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, a w 
razie braku takiej moŜliwości, naleŜy wystawić je w dniu odbioru (zgodnie z harmonogramem), 
na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, a w przypadku, gdy niemoŜliwym 
jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej 
nieruchomości, ze względu na brak moŜliwości spełnienia wymagań zawartych w 
obowiązujących przepisach, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia 
usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej 
właścicielem w formie pisemnej - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr I/15/2012 
Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 07.12.2012 dotyczącego regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca, w zakresie 
odpadów komunalnych §5.1.1 i §5.1.2.. 

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: 

KaŜdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r.  część pieniędzy wydanych na olej 
napędowy uŜywany do produkcji rolnej 

powinien zbierać faktury VAT 

• w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 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 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2013 r. 

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosi ć będzie: 81,70 zł * ilo ść ha uŜytków 
rolnych 
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Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 31 października 2013 r.  gotówką 
w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we 
wniosku. 

Dodatkowe informacje na strony www.minrol.gov.pl 

Inspektor 

Joanna Gniewkowska 

 

INFORMACJA 
dotycząca świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje osoby korzystające ze 
świadczeń rodzinnych oraz potencjalnych  świadczeniobiorców, iŜ  nowy okres zasiłkowy 
rozpoczyna się 1 listopada  2013 roku. Wzorem lat ubiegłych  moŜna skorzystać z 
pośrednictwa GOPS w uzyskaniu z Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim 
zaświadczeń o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy. Obecnie dotyczy to dochodów za  rok 2012. 

 W tym celu naleŜy zgłosić się do tutejszego GOPS celem podania danych 
osobowych  osób wspólnie zamieszkałych, które obowiązane są do przedłoŜenia 
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. 

 Osoby, które nie zamierzają korzystać z takiej moŜliwości, mogą to uczynić na 
dotychczasowych zasadach, tzn. osobiście odebrać zaświadczenie o dochodach za rok 
2012 w Urzędzie Skarbowym w Starogardzie Gdańskim i złoŜyć je łącznie z wnioskiem o 
przyznanie świadczeń na okres zasiłkowy 2013/2014. Ponadto do wniosku naleŜy 
dołączyć zaświadczenie z ZUS lub zakładu pracy o wysokości opłaconych składek na 
ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012, aktualny dokument potwierdzający toŜsamość, 
najlepiej dowód osobisty oraz odpisy skrócone aktów urodzeń dzieci, na które 
wnioskodawca ubiega się o świadczenia rodzinne. W przypadku, gdy ojciec dziecka jest 
nieznany, wymagany jest zupełny akt urodzenia dziecka. 

 W chwili obecnej przepisy prawa zezwalają na przedłoŜenie oświadczenia strony o 
dochodach (z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego oświadczenia). 
Jednak w sytuacji złoŜenia fałszywego oświadczenia o dochodach, tzn. podania 
nieprawdziwych kwot dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz 
kwoty naleŜnego podatku dochodowego, osoba składająca takie oświadczenie zostanie 
pociągnięta do odpowiedzialności karnej.   

 W sytuacji jakichkolwiek nieścisłości kwot z  oświadczenia osoby zainteresowanej 
z zaświadczeniem Urzędu Skarbowego, sprawa zostanie skierowana do Prokuratury o 
ściganie osoby składającej fałszywe oświadczenie. W przypadku przyznania świadczeń 
rodzinnych i udowodnienia złoŜenia fałszywego oświadczenia, świadczenia te będą 
potraktowane jako nienaleŜnie pobrane  i  będą  podlegały  zwrotowi  wraz z ustawowymi 
odsetkami. 

 Jednocześnie wszystkim świadczeniobiorcom przypominamy, iŜ wnioski o 
przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014, naleŜy składać w 
tutejszym  Ośrodku od miesiąca września br. 
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 W przypadku wniosków złoŜonych wraz z dokumentami do dnia 30 września 2013 
roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i ich wypłata nastąpi do dnia 30 listopada 
2013 r., natomiast wnioski złoŜone w miesiącu październiku br. zostaną rozpatrzone w 
miesiącu grudniu, a wypłata świadczeń za miesiąc listopad nastąpi w miesiącu grudniu, 
łącznie ze świadczeniami za miesiąc grudzień br.  

 Przypominamy ponadto osobom, u których w treści decyzji o przyznaniu świadczeń 
na bieŜący okres zasiłkowy, zamieszczono zapis o konieczności przedłoŜenia do dnia 
16 września 2013 roku zaświadczeń lub oświadczeń o kontynuowaniu nauki przez 
dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego, aby dostarczały powyŜsze dokumenty w 
wyznaczonym terminie. ZłoŜenie oświadczenia o kontynuowaniu nauki podlega rygorowi 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

 W sytuacji zamieszkiwania dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła, 
niezbędne jest nadal zaświadczenie potwierdzające tę okoliczność. 

Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, zostaną pozbawione świadczeń 
rodzinnych od 1 września 2013 roku na wskazane w decyzji dziecko. 

 Ponadto informujemy osoby, które zamierzają nadal korzystać ze świadczeń 
funduszu alimentacyjnego, bądź osoby, które po raz pierwszy będą ubiegać się o takie 
świadczenia, Ŝe nowy okres świadczeniowy w funduszu alimentacyjnym rozpoczyna się 
dnia 1 października 2013 roku.    

 Dlatego stosowne wnioski wraz z wymaganą dokumentacją winny być złoŜone w 
tutejszym ośrodku do końca miesiąca sierpnia br., poniewaŜ wnioski złoŜone w tym 
okresie zostaną rozpatrzone w miesiącu październiku. Natomiast w przypadku wniosków 
złoŜonych między 1 września a 31 października br., ustalenie prawa i wypłata świadczeń 
nastąpi w miesiącu listopadzie br. z wyrównaniem za miesiąc październik 2013 r.  

 Pragniemy podkreślić, iŜ osoby, które korzystają jednocześnie ze świadczeń 
rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, zobowiązane są przedkładać do 
obu wniosków oryginały zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczeń od 
Komornika Sądowego. 

 W związku z moŜliwością składania oświadczeń zamiast zaświadczeń, dotyczących 
określonych okoliczności, od których uzaleŜnione jest nabycie prawa do wnioskowanych 
świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a takŜe w pozostałych 
sprawach z tego zakresu, bliŜszych informacji udzielają pracownicy tutejszego GOPS w 
godzinach pracy. 

Kierownik GOPS 

/-/ Barbara Surma   

 

 
 

ZESTAWIENIE OCEN  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
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W OSIEKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 
Liczba ocen niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów:  

klasa matematyka ogółem 

IV  1 - 

V - - 

VI  - - 

ogółem - 1 

Liczba ocen celujących z poszczególnych przedmiotów: 

klasa Język 
polski 

Język 
angielski 

his 
toria 

przy 
roda 

mate 
matyka 

tech 
nika 

inform 
atyka 

plas 
tyka 

mu 
zyka 

w-
f 

religia ogółem 

IV  2 7 - 3 1 - 1 13 12 - 5 44 

V - 3 - 3 - 6 - 12 11 - 6 41 

VI  - 2 - - - - 1 4 2 - 1 10 

ogółem 2 12 - 6 1 6 2 29 25 - 12 95 

Specyfikacja ocen z zachowania: 

klasa wzorowe 
bardzo 
dobre 

dobre poprawne 
nieodpo 
wiednie 

naganne 
średnia 
ocen 

stypendia 
świadectwa z 
wyróŜnieniem 

nagrody 
specjalne 

IV  5 10 6 3 - - 4,29 6 7 1 

V 12 5 2 - 3 - 4,42 7 10 1 

VI  3 5 5 5 - - 3,69 2 3 1 

razem 20 20 13 8 3 - 4,13 15 20 3 

Egzamin poprawkowy: 1 

 

 

ZESTAWIENIE OCEN  

W GIMNAZJUM W OSIEKU  
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W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 
Liczba ocen niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów:  

klasa język 
polski biologia chemia fizyka religia ogółem 

Ia - - - - - - 

Ib  1 1 1 1 1 5 

II  - - - - - - 

IIIa  - - - - - - 

IIIb  - - - - - - 

ogółem 1 1 1 1 1 5 

 

Liczba ocen celujących z poszczególnych przedmiotów:  

kl
as

a 

ję
zy

k 
po

ls
ki

 
ję

zy
k 

an
gi

el
sk

i 
ję

zy
k 

ro
sy

js
ki

 

hi
st

or
ia

 

W
O

S
 

m
at

em
. 

in
fo

rm
at

. 
bi

ol
og

ia
 

ch
em

ia
 

fiz
yk

a 

ge
og

r.
 

pl
as

ty
ka

 

m
uz

yk
a 

za
jęc

ia
 te

ch
n.

 

za
jęc

ia
 a

rt
ys

t. 
ed

uk
. d

la
 

be
zp

. 
w

f 

re
lig

ia
 

og
ół

em
 

Ia - 2 2 - - - 4 1  - - - - - 1
0 

- - 3 22 

Ib  - 1 1 - - - 1 - - - - - - - 7 - - 1 11 

II  2 4 - 3 7 1 - 5 2 - 4 - - 6 1
5 

- - 5 54 

IIIa  - 3 1 - 2 - - 3 - - 4 7 9 3 7 - - 4 43 

IIIb  - 2 2 - 1 - - - - - - 1
0 

7 - 6 - 1 3 32 

ogół
em 

2 1
2 

6 3 1
0 

1 5 9 2 - 8 1
7 

1
6 

9 4
5 

- 1 1
6 

16
2 

 

 

 

 



 9 

Specyfikacja ocen zachowania: 
kl

as
a 

w
zo

ro
w

e 

ba
rd

zo
 

do
br

e 

do
br

e 

po
pr

aw
n

e 

ni
eo

dp
o

w
ie

dn
ie

 

na
ga

nn
e 

śr
ed

ni
a 

oc
en

 

st
yp

en
di

a 

św
ia

de
ct

w
a 

z 
w

yr
óŜ

ni
e

ni
em

 
na

gr
od

y 
sp

ec
ja

ln
e 

Ia 9 1 2 1 2 - 4,06 3 6 1 

Ib 5 4 2 3 1 1 3,3 2 2 1 

II 11 5 3 1 1 - 4,14 4 6 1 

IIIa 6 7 4 - - - 4,13 3 4 1 

IIIb 6 1 8 - - - 4,0 1+1 1 1 

razem 37 18 19 5 4 1 3,93 13+1 
sportowe 

19 5 

Powtarzanie roku: 1 
Nieklasyfikowany: 1 

Wicedyrektor ZSP w Osieku 
Marek Wrzałkowski 

 
GRUPA PIĘCIOLATKÓW GO ŚCINNIE W O ŚRODKU 

WYPOCZYNKOWYM „KOCIEWIAK” W  WYCINKACH. 
Dziękujemy za miło spędzony czas na zabawie i słodkim upominku. 

Panie Arkadiuszu do zobaczenia za rok. 

 
OPIEKUNOWIE I PRZEDSZKOLAKI  
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PODZIĘKOWANIE  
W związku z końcem mojej kadencji na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w 

Osieku, składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały mnie w 
pracy na rzecz rozwoju szkoły, we wszystkich aspektach, przez ostatnie 13 lat. Był to czas trudnych chwil 
i decyzji. Efektem naszej wspólnej pracy jest jednak wiele korzystnych zmian w szkole:  

• Przeszliśmy pozytywnie szereg kontroli, a wyniki dwutygodniowej ewaluacji zewnętrznej 
potwierdziły wysoką jakość pracy szkoły – na 14 wystawionych z poszczególnych badanych 
obszarów ocen uzyskaliśmy: 11 ocen B - wysoki stopień spełniania wymagań oraz 3 oceny C - 
średni stopień spełniania wymagań (Skala: A (najwyższy) – E (najniższy). 

• Oceniani jesteśmy jako szkoła bezpieczna: od lat nie wydarzył się w szkole poważniejszy 
wypadek, zatrudniamy pedagoga, logopedę, dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno 
Pedagogiczną oferujemy bezpłatny dyżur psychologa, a w porozumieniu ze Stowarzyszeniem 
Pomocy Dzieciom Autystycznym – pomoc nauczyciela wspierającego. Poza zajęciami 
obowiązkowymi oferujemy uczniom również zajęcia rewalidacyjne, terapię pedagogiczną, zajęcia 
wyrównawcze, socjoterapię, koła przedmiotowe, koła zainteresowań i zajęcia sportowe.  

• Otrzymaliśmy dofinansowanie i realizowaliśmy 11 projektów: 

• 5 w ramach POKL (Radosna szkoła, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjum, Daj 
szansę – indywidualizacja w klasach I-III SP, Gotowi na nowe wyzwania- kl. IV-VI, Projekt edukacji 
morskiej x 2) 

• 3 w ramach PROW (Organizacja świetlic środowiskowych, Zajęcia sportowe, Dziedzictwo 
kulturowe) 

• 2 w ramach LGD (Ocalić od zapomnienia, Wiem jak Ci pomóc – we współpracy z UKS) 

• 1 z WFOŚ (Nasze jezioro – nasza sprawa) 

• Wyniki naszych uczniów, mierzone sprawdzianami i egzaminami zewnętrznymi, w chwili obecnej 
najczęściej mieszczą się w stanach średnich (głównie 4 i 5), często przewyższając średnie wyniki 
powiatu czy województwa. 

• Wiele pozytywnych zmian zaszło również w stanie bazy szkoły, w czasie moich kadencji: 

remonty: 

• likwidacja toalet zewnętrznych (zrobione od początku, wewnątrz, na właściwym poziomie – 
nawet suszarki do rąk) 

• wymiana całej stolarki okiennej (we wszystkich budynkach) 
• wymiana całej stolarki drzwiowej jw. - wewnętrznej i zewnętrznej 
• wymiana całej instalacji elektrycznej w budynkach wraz z lampami i wyłącznikami 
• kapitalny remont sal lekcyjnych (ściany – cekol, podłogi – tarkiet, rolety na oknach) 
• kapitalny remont klatek schodowych i korytarzy (cekol, tynk strukturalny, płytki antypoślizgowe, 

płytki na parapetach) 
• remont całkowity pomieszczeń administracyjnych (ściany, podłogi, instalacje) 
• remont i wyposażenie kuchni i zmywaka 
• kapitalny remont świetlicy (podłoga, panele na ścianach) 
• remont dachu 
• plac parkingowy 
• plac rekreacyjny z ławkami , klombem, stołem do tenisa 
• wybudowanie zadaszonych wejść do obu budynków 
• nowe ogrodzenie 
• monitoring 
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wyposażenie 

• pracownia komputerowa (3) 
• bezprzewodowy internet w budynkach 
• nowoczesne pomoce np. plansze interaktywne 
• 4 zestawy multimedialne (tablica interaktywna, projektor, laptop) 
• laptopy, rzutniki, drukarki, telewizory, DVD, kserokopiarki 
• sprzęt sportowy 
• nowe meble (ławki, szafki, tablice) 

Najważniejsze i zarazem najkosztowniejsze z tych zmian możliwe były dzięki życzliwości pozyskanych 
sponsorów (np. na okna czy ogrodzenie) oraz udziałowi w projektach. Znaczną część prac wykonano po 
kosztach materiału, siłami pracowników administracyjnych i gospodarczych szkoły, dzięki pomocy 
zaangażowanych rodziców oraz w ramach zmniejszającej się z każdym rokiem subwencji. 

To, pomimo prawie stuletnich murów, zadbana i nowocześnie wyposażona szkoła. 

Wszystkim, którzy się do tego chociaż w najmniejszym stopniu przyczynili, w imieniu swoim, ale i 

uczniów, bo przecież to głównie im te działania służą, składam serdeczne podziękowania. 

Elżbieta Lipke 

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU  
NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ 

PUBLICZNYCH W OSIEKU  
W dniu 25 lipca 2013 r. odbył się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Osieku. 

W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół Publicznych w Osieku została wybrana - Pani Jolanta Główczewska. 

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Osiek z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie 
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Osieku 
znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiek. 

 
W RADOGOSZCZY SIĘ DZIEJE 

W sołectwie Radogoszcz Ŝyje się cicho i spokojnie. Jednak od czasu do czasu mamy 
„małe” wydarzenia, które urozmaicają naszą codzienność. 

9 czerwca zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla naszych maluchów tych mniejszych i tych 
większych. Bawiliśmy się wszyscy wspaniale. Były zabawy, konkursy z nagrodami.  

29 czerwca zorganizowaliśmy Dzień Seniora. Była wspólna Msza św., mały poczęstunek 
oraz wspólnie spędzone miłe chwile. 

13 lipca i 10 sierpnia były zabawy taneczne. Oj działo się, działo… Ci, co byli to się 
ubawili, a reszta niech Ŝałuje ☺ 

Podziękowania za pomoc i wsparcie dla Bogumiły i Lecha Andrykowskich, Jadwigi i 
Ryszarda Gutowskich, Aleksandry i Romana Krawczyk oraz dla OSP z Radogoszcz i 
Urzędu Gminy Osiek. 
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Sołtys Justyna Kruk i Rada Sołecka 
OSP Radogoszcz 

 

CO NOWEGO  

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku? 
KaŜdego dnia rodzą się w naszych głowach nowe pomysły, które staramy się realizować. 
Tegoroczne zajęcia terapeutyczne w ŚDS w Osieku obfitują w róŜnorodne atrakcje, 
wyjazdy i spotkania.  

Jak co roku zorganizowano imprezę integracyjną „Razem Raźniej”, w tym jednak całość 
przyjęła formę projektu, do udziału w którym zaproszono zaprzyjaźnione Placówki 
wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęcza” Lalkowy  oraz Warsztaty 
Terapii Zaj ęciowej „CARITAS ” ze Skórcza. W trakcie trwania projektu Podopieczni 
wzięli udział w konkursie plastycznym „Na Ziemi jak w Raju”, w warsztatach z 
umiejętności posługiwania się mapą, które przeprowadził Rafał Fierek oraz w marszu 
zadaniowym, podczas którego popisywali się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Całość 
zwieńczyła impreza integracyjna podsumowująca działania, podczas której wręczono 
takŜe nagrody, dyplomy i podziękowania dla najbardziej aktywnych uczestników projektu. 
Wszystko to moŜliwe było dzięki wsparciu Ŝyczliwych nam osób i instytucji. Szczególne 
podziękowania kierujemy w stronę Pani Wójt Gminy Osiek – Stanisławy Kurowskiej 
za wielkie serce, wiarę i pozytywną energię. Nasze ukłony kierujemy równieŜ w stronę 
sponsorów, którzy wsparli organizację projektu: Pan Tomasz Mucha, właściciel sklepu 
„Kogutek” ze Skórcza, Pan Tadeusz Włodarczyk, Iglotex s.a. w Skórczu, Pan Michał 
Klawikowski z Firmy 3mw serwis ze Starogardu Gdańskiego oraz Pan Janusz 
Wódkowski, Prezez GS w Skórczu. Ufundowanie większości nagród moŜliwe było 
dzięki pomocy Urzędu Gminy w Osieku oraz dotacji uzyskanej z Inicjatywny Lokalnej  

finansowanej przez Starostwo 
Powiatowe w Starogardzie 
Gdańskim. Za kaŜdą 
wyciągniętą w naszą stronę dłoń 
bardzo dziękujemy! 

Staramy się, aby kaŜdy dzień 
pracy w naszej Placówce był 
ciekawy i obfitował w nowe 
doświadczenia. Aby nie poddać 
się monotonii w maju 
ruszyliśmy na podbój 
Miasteczka Westernowego 
Kansas City w Grudziądzu. 
Była to juŜ nasza kolejna wizyta 
w tym miejscu i jak zwykle 

pełna emocji i humoru. TakŜe w maju mieliśmy zaszczyt wziąć udział w V Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim Poezji Miłosnej „Mów do mnie jeszcze”, w którym Mirela 
Meka zdobyła wyróŜnienie za prezentację utworu „Erotyk” Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. Niektórzy Podopieczni wzięli takŜe udział w majowej edycji Osieckiej 
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Nocy Integracyjnej, podczas której zdobywali umiejętności komunikowania się w 
polskim języku migowym (PJM). W maju przeprowadzono konkurs plastyczny „Na Ziemi 
jak w Raju” organizowany w ramach projektu „Razem Raźniej” 2013. Czerwiec 
rozpoczęto wizytą w Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu. 
Była to niezwykle atrakcyjna wycieczka. Chętne osoby wcieliły się bowiem w rolę 
prezenterów telewizyjnych oraz popisywali się umiejętnościami oratorskimi i 
operatorskimi.  

W tym miesiącu Podopieczni poszerzali takŜe zakres swoich wiadomości i umiejętności 
dotyczących mapy. Razem z zaproszonymi gośćmi z zaprzyjaźnionych Placówek pod 
bacznym okiem instruktora, uczyli się posługiwania mapą w terenie. Naszą aktywność 
zauwaŜyć moŜna takŜe podczas gminnych imprez, takich jak „Powitanie lata” czy „Na 
Jagody”, kiedy to podziwiać moŜna oraz zakupić prace Podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Osieku wystawione na stoisku. Długie przygotowania nagrodzone 
ostały całodniową wycieczką do Tlenia, podczas której korzystaliśmy z uroków 
aktywnego spędzania czasu wolnego.  

Zwieńczeniem pracy nad projektem „Razem Raniej” edycja 2013, była lipcowa impreza 
integracyjna z udziałem zaproszonych gości i przede wszystkim laureatów konkursu 
plastycznego i marszu zadaniowego.  

Sierpień zbliŜa się wielkimi krokami. Przed nami nowe wyzwania i realizacja ciekawych 
pomysłów. W planach między innymi zwiedzanie gdańskiej wystawy „The Human Body 
Exhibition ”, udział chętnych Podopiecznych w IV edycji ONI czy wyjazdy edukacyjne do 
Gdańska, Gdyni i Obozina. Mamy nadzieję, Ŝe nie opuszczą nas siły i chęć do działania. 

Tego Ŝyczymy sobie i Czytelnikom Informatora Osieckiego! 

www.facebook.com/pages/%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-w-
Osieku/122052267883786 

Agnieszka Krawczyk 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku 

 

ONI – Osieckie Noce Integracyjne 
 

Projekt „ONI – Osieckie Noce Integracyjne” to 
inicjatywa powstała przede wszystkim z myślą o 
młodzieŜy, osobach starszych, bezrobotnych i 
niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Osiek oraz 
sąsiadujące miejscowości. Spotkania organizowane w 
ramach ONI mają charakter otwarty dla wszystkich 
chętnych. Projekt ma na celu zainteresowanie i 
zainspirowanie młodzieŜy gimnazjalnej i 
ponadgimnazjlnej oraz pozostałe osoby do aktywności i 
samorozwoju poprzez organizację spotkań tematycznych 

połączonych z wypoczynkiem, rekreacją i zabawą. Z załoŜenia ma takŜe zintegrować 
róŜne środowiska, dać moŜliwość podniesienia poziomu wiedzy z róŜnych dziedzin. 
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Osieckie Noce Integracyjne są równieŜ doskonałą okazją do poznania nowych ludzi, 
zawiązywania znajomości i przyjaźni oraz promocji innych inicjatyw, działań gminnych i 
poza gminnych. Spotkania dają moŜliwość przekonania młodych ludzi, osoby bezrobotne, 
w sile wieku czy niepełnosprawne do aktywnego uczestniczenia w działaniach lokalnych. 
Osoby indywidualne, instytucje czy zrzeszenia przygotowujące zajęcia mają okazję 
pozyskania nowych członków, współpracowników czy wolontariuszy.  

Projekt ONI obejmuje nocne spotkania tematyczne, podczas których prezentowane są i 
promowane róŜnorodne działania. KaŜde spotkanie skupione jest na innym przedziale 
tematycznym. Do tej pory odbyły się trzy spotkania Osieckich Nocy Integracyjnych. 
Myślą przewodnią edycji majowej stała się integracja i tolerancja wobec osób 
niepełnosprawnych.  

Zajęcia tematyczne, które odbyły się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku, 
przeprowadzili członkowie Stowarzyszenia „ZNAK – zrozumienie, nauka, akceptacja, 
kontakt ” z Grudziądza skupiające osoby głuchonieme, które wcieliły się w rolę 
nauczycieli języka migowego. Słyszący uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z 
prawami rządzącymi światem osób niesłyszących oraz zdobyć podstawy polskiego języka 
migowego (PJM).  
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II spotkanie ONI promowało świat zdrowia. Zajęcia na hali sportowej przygotowane 
zostały przez członków Kociewskiego Klubu Biegacza ze Starogardu Gdańskiego. 
Prócz cennych informacji dotyczących zdrowego trybu Ŝycia oraz odŜywiania się, 
uczestnicy byli świadkami meczu piłkarskiego o Puchar ONI ufundowanego przez Wójta 
Gminy Osiek Panią Stanisławę Kurowską. Zwycięską druŜyną okazał się lokalny skład 
OTS Osiek mierzący swe siły z zespołem biegaczy KKB Starogard Gdański.  
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Edycja lipcowa organizowana w świetlicy przy OSP obejmowała tematykę 
bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Uczestników III ONI pod swoje skrzydła wzięli 
pracownicy Falck Medycyny Sp. z o. o. Region Gdańsk – Krzysztof Pokojewski, Artur 
Mystek oraz Damian CzyŜ, przybliŜając zasady udzielania pierwszej pomocy oraz 
zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Cenne informacje przekazane zostały równieŜ 
przez członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z Osieka, którzy aktywnie uczestniczyli 
takŜe w przygotowaniach i przeprowadzeniu spotkania.  

Przed nami IV edycja Osieckiej Nocy Integracyjnej, której myślą przewodnią będzie 
turystyka i  rekreacja. Tym razem spotykamy się juŜ w sierpniu w Centrum 
Rekreacyjno – Rehabilitacyjnym „Dobry Brat” , a zajęcia warsztatowe przeprowadzą 
członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej „LOT” Kociewie . Serdecznie 
zapraszamy!  

To juŜ niebawem, tymczasem bardzo dziękuję osobom, które do tej pory wspierały 
pomysł, dodawały otuchy i wiary, wspomagały organizację oraz tym, którzy poświęcili 
swój czas aby uczestniczyć w spotkaniach Osieckich Nocy Integracyjnych.  

Do zobaczenia podczas kolejnych edycji! 

http://www.facebook.com/OsieckieNoceIntegracyjne?fref=ts 

Agnieszka Krawczyk 

Pomysłodawca i organizator ONI 

 

REGATY „NA JAGODY” ZA NAMI  
Dnia 20 lipca 2013 roku w Osieku na plaŜy od samego rana był ruch, gwar i śmiechy.  To 
załogi jachtów oraz deskarze przygotowywali się do regat. Do regat NA JAGODY. 

Regaty Na Jagody, to coroczna impreza Ŝeglarska towarzysząca gminnemu festynowi Na 
Jagody. 

Regaty rozegrano w dyscyplinach Raceboard oraz jachty Ŝaglowe w klasach:  

1. do 5 m długości 

2. od 5 do 7 m długości 

3. powyŜej 7 m długości 

W tych regatach uczestniczyło 10 windsurfingów oraz 7 jachtów. Ósmy jacht zaraz po 
starcie wycofał się z powodu problemów technicznych.  

Regaty sędziowali: sędzia główny Krzysztof SOBOTKA  oraz  Andrzej FIRYN komandor 
regat. 

Pierwszy bieg jachtów wystartowano zgodnie z planem o godzinie 11.00. 15 minut później 
popłynęły deski z Ŝaglem. Do godziny 16 rozegrano 3 biegi. Po pierwszym biegu z 
przyczyn technicznych (wycofanie się jachtu), załogant Remigiusz BERNACKI z jachtu 
MICHU zamustrowano do załogi jachtu ARDA. 

Popłynęły jachty: 

• "Bora Bora", armator Jerzy PIELA pod skipperem Mariuszem BALEWSKIM 
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• "Arda" armatorzy rodzina  FIRYN pod skipperem Wojciech JANYK 

• "470" armatorzy rodzina KULESZA pod skipperką Woletką KULESZA 

• "MICHU" armator Krzysztof WICZYŃSKI pod dowództwem Krzysia 
WICZYŃSKIEGO 

• "NAUTILUS" armator CRR DOBRY BRAT prowadzony przez Pawla 
MADEYSKIEGO 

• "DOBRY BRAT" armator CRR Dobry Brat,  dowodził  nim Stanisław 
LEWANDOWSKI 

• "ARES" armator ZHP w Starogardzie Gdańskim, skipperka Ilona LITWIŃSKA 

W regatach jachtów wzięło udział 21 zawodników. Zawodnicy przyjechali z Gdańska, 
Gdyni, Łodzi, Starogardu Gdańskiego, Warlubia, Grudziądza, Słupska. Najliczniej było 
reprezentowane Kociewie. Najmłodszą uczestniczką regat była Zuzanna KWICZOR z 
Osieka. 

 

 

Zakończenie regat odbyło się na festynie Na Jagody około godziny 19-tej. śeglarzy na 
scenę zaprosił prowadzący festyn Stefan GALIŃSKI. Nagrody wręczali: Pani Wójt Gminy 
Osiek Stanisława KUROWSKA, Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jerzy KŁOS, 
Kierownik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego Józef KABAŁA. 

Najfajniejsze nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe. Były to nagrody z logo 
KOCIEWIE CZEKA NA CIEBIE. W imieniu organizatorów dziękujemy. KaŜdy 
uczestnik regat otrzymał pamiątkowy kubek z logo Osieka i zdjęciem morza 
Kociewskiego lub Osieka widzianego z jeziora. 

Kubeczki zakupiliśmy w sklepie przemysłowym prowadzonym przez Emilię Brzoska, 
która serdecznie zaprasza na zakupy. 
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Na koniec Ŝeglarze jachtowi pstryknęli sobie pamiątkowe zdjęcie na największej łódce 
tych regat. 

 

Regaty Jachtów Morza Kociewskiego Na Jagody zakończyły się w sobotę. Natomiast 
regaty desek w klasie raceboard trwały jeszcze w niedzielę 21 lipca. Deskarze rozegrali 
łącznie 7 biegów. Trzy w sobotę i cztery w niedzielę. Uczestniczyło w nich10 desek . 
Drugiego dnia sędzinami regat windsurfingowych były: Ilona LITWIŃSKA i ElŜbieta 
SADOWSKA. Wyniki, nazwiska zawodników oraz wykaz klubów, które reprezentowali 
poniŜej. 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za wspaniałą atmosferę.  Przyjaciołom Ŝeglarstwa za 
pomoc podczas organizacji regat.  Emilce Brzoska za otworzenie sklepu późno po 
zamknięciu gdy zabrakło trofeów. PlaŜowiczom za entuzjastyczne kibicowanie. Lence i jej 
córkom, Beci i Blance za super obiad na łonie natury.  
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Kolejne Regaty Jachtów Morza Kociewskiego odbędą się 17 sierpnia 2013 roku.  

W imieniu organizatorów serdecznie ZAPRASZAM. Kontakt w sprawie regat z 
Andrzejem FIRYN kom. 513 418 709 lub mailem afiryn@wp.pl 

SPROSTOWANIE 

W poprzednim numerze i sprawozdaniu z Regat Powitania Lata namieszał chochlik 
drukarski. Pomyliliśmy nazwisko naszej koleŜanki. Prostujemy:  

Sklep przemysłowy obok przystanku autobusowego prowadzi Emilia Brzoska.  

SORKI 

zdjęcia wykonali: Dariusz Zaliński i Lena Firyn 

©Andrzej Firyn 

 

WYŚCIG ROWEROWY „NA JAGODY” 
W dzień festynu „Na Jagody” odbywa się wyścig rowerowy wokół jeziora Kałębie, 

który organizowany jest z wykorzystaniem istniejących szlaków rowerowych. Rajd jest 
przeznaczony dla amatorów.  

Wyścig organizowany jest od kilkunastu lat i cieszy się duŜą popularnością. Biorą w 
nim udział dzieci, młodzieŜ, osoby dorosłe, kaŜdy kto ma ochotę uczestniczenia. 
Uczestnicy wyścigu to turyści i wczasowicze wypoczywający na terenie Gminy Osiek 
mieszkańcy okolicznych gmin oraz sami mieszkańcy gminy Osiek. 
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Organizatorem wyścigu było OSP z Osieka przy czynnym współudziale Gminy Osiek. 
OSP zabezpiecza wyścig i czuwa nad bezpieczeństwem uczestników, Urząd Gminy czuwa 
nad koordynacją działań. Nad bezpieczeństwem czuwają druhowie z OSP Osiek oraz 
pracownicy Urzędu Gminy wraz z pielęgniarką z ZOZ Medical z Osieka. 

START godz. 1600 SKR Osiek - META przy Ośrodku Zdrowia. 

Na scenie Gminnego Amfiteatru w Osieku podczas festynu Na Jagody Pani Wójt 
Stanisława Kurowska wraz z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji Panem Józefem 
Kabała wręczyli nagrody i dyplomy zwycięzcom w kategoriach: 

1. Za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii do lat 13-tu 

I miejsce – Adam Ziemer - Udzierz 

II miejsce – Julia Gniewkowska - Bukowiny 

III miejsce – Robert Wiśniewski - Skórcz 

2. Za zajęcie I, II, i III miejsca w kategorii powy Ŝej lat 13-tu 

I miejsce – Marek Lange – Skórcz  

II miejsce – Dawid Marszalec – Starogard Gdański 

III miejsce – Przemysław Ciachorowski – Starogard Gdański 

3. Dla Najstarszego i Najmłodszego uczestnika wyścigu 

Najstarszy uczestnik wyścigu – Stanisław Labon – Kościelna Jania 

Najmłodszy uczestnik wyścigu – Adrian Mechliński – Skórcz - Ryzowie  

Nagrody dla zwycięzców ufundowało Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim 
w ramach Inicjatywy Lokalnej dzięki staraniom OSP Osiek. 
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Celem wyścigu jest szeroko rozumiana promocja gminy, Kociewia oraz Powiatu 
Starogardzkiego, szlaków turystycznych oraz zdrowego i aktywnego stylu Ŝycia. 
Uczestnicy jadąc rowerem przemierzają przepiękne tereny leśne połoŜone przy „Morzu 
Kociewskim”. Trasa wyścigu wykorzystuje wytyczone szlaki turystyczne.  

Poprzez to działanie promujemy region oraz gminę pokazując jego liczne walory. Jest 
to równieŜ zachęcanie ludności do aktywnego spędzania czasu i zarazem profilaktyka 
zdrowego trybu Ŝycia. 

Wszystkim uczestnikom wyścigu oraz bardzo dziękuję i zapraszam w przyszłym roku 
na wyścig.  

Widząc potrzebę zmian zasadach wyścigu informuję, Ŝe w przyszłym roku zmianie 
ulegną kategorie wiekowe. Tak więc punktowane będą I, II i III miejsce w kategorii do 13 
roku Ŝycia oraz do 18 roku Ŝycia. Nagrodzony zostanie równieŜ najmłodszy uczestnik 
wyścigu. Mamy nadzieję, Ŝe zmiany przyczynią się do większej aktywności dzieci i 
młodzieŜy. Do udziału zapraszamy oczywiście równieŜ rodziców, dziadków i wszystkich, 
którzy chcą spróbować swoich sił w wyścigu. Dla wszystkich uczestników będą 
pamiątkowe dyplomy.  

Do zobaczenia za rok ☺☺☺☺ 
Inspektor 

Małgorzata Klein 

 

WSPOMNIENIE O JAGODACH 
20 lipca kilka minut po godzinie 17 – tej Wójt Gminy Stanisława Kurowska 

dokonała uroczystego otwarcia festynu Na Jagody i przywitała tych, którzy zaplanowali 
spędzić ten wieczór w Osieku bawiąc się razem z nami w amfiteatrze gminnym.  

Pierwszą z wielu atrakcji zaplanowanych na ten wieczór były wybory Małej Miss 
2013. Do konkursu stanęły dziewczynki w wieku od 3 do 10 lat z naszej gminy oraz 
róŜnych stron Polski. Conrado Moreno przedstawił komisji kaŜdą kandydatkę. 
Dziewczynki starannie przygotowały wiersze, piosenki, pokazy taneczne. ChociaŜ nie 
obyło się bez tremy, to jednak kaŜda z kandydatek zaprezentowała się z jak najlepszej 
strony. Jury oceniające małe piękności miało twardy orzech do zgryzienia. Wszystkie 
kandydatki piękne, wszystkie utalentowane – trudny wybór… Jednak po burzliwych 
obradach koronę przyznano panience z numerem 1 - Dominika Jesionka z Grudziądza. 
Wszystkie dziewczynki otrzymały maskotki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w 
Starogardzie Gdańskim.  

 Tradycją „Jagód” jest wyścig rowerowy wokół jeziora Kałębie dla amatorów. W 
tym roku w wyścigu udział wzięło 38 osób. Start jak zwykle był koło SKR w Osieku, a 
meta przy Ośrodku Zdrowia. Zawodnicy ruszyli o godz. 16 – tej.  

 Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w 
Starogardzie Gdańskim. Wszyscy uczestnicy wyścigu otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Uczestnicy wyścigu pochodzili m.in. z Grudziądza, Gogolewa, Tczewa, Lipiej Góry, 
Skórcza, Starogardu Gd., Kościelnej Jani. RównieŜ Gmina Osiek reprezentowana była 
przez silną grupę kolarzy. 



 22 

 Następnie odbył się konkurs - bicie rekordu w jedzeniu jagód na czas, ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród (13 zawodników). 

 Wszyscy ci, którzy odwiedzili w tym dniu plaŜę przy ul. Rybackiej mogli podziwiać 
wspaniałe widoki na jeziorze Kałębie. śeglarze i windsurfingowcy przygotowali 
wspaniały pokaz swoich umiejętności, około godz. 19-tej pojawili się na scenie, aby 
przybliŜyć wszystkim zgromadzonym ideę Ŝeglarstwa oraz pochwalić się osiągnięciami. A 
opowiadał o nich Andrzej Firyn - Jendrek. 

 Conrado Moreno poprowadził wybory Miss Lata Osiek 2013. Kandydatki do roli 
najpiękniejszej zaprezentowały się na wybiegu w sukienkach letnich, w strojach 
kąpielowych, strojach sportowych i sukniach koktajlowych. Miss Lata Osiek 2013 została 
- Paulina Kocot z Pruszcza Gdańskiego, I Wicemiss - Katarzyna Greń z Bielska-Białej, II 
Wicemiss - Weronika Murańska z Juszczyny, a Miss Publiczności - Magdalena Chmiel z 
Andrychowa. 

 W przerwach publiczność bawił włoskimi melodiami Marko Bocchino. Wystąpił 
równieŜ Kabaret z Konopi. 

 Gwiazdą wieczoru był Mariusz Kalaga z zespołem.  

Do białego rana bawił publiczność Zespół KAMELEON. Gminny Amfiteatr zmienił 
się w wielki parkiet, na którym wirowały dziesiątki par w rytm najpopularniejszych hitów 
ostatnich lat.  

Tak udanej imprezy nie byłoby, gdyby nie publiczność, która z entuzjazmem 
przyjmowała kolejnych wykonawców na scenie, doceniając ich i nagradzając brawami. W 
tym momencie chcę dodać, Ŝe rozmawiając ze słuŜbami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo usłyszałam, Ŝe bawiący się na festynie nie przysporzyli kłopotów i 
wykazali się wielką kulturą, za co jestem WAM bardzo wdzięczna, bo WASZE 
bezpieczeństwo na festynie było sprawą priorytetową. Było mi bardzo miło słyszeć z ust 
profesjonalnych ochraniarzy, Ŝe taką publiczność chcieliby ochraniać na kaŜdej imprezie. 
WIELKIE DZIĘKI!!!  

Niestety zdarzyło się kilka niemiłych incydentów, na szczęście odosobnionych. Na 
przyszłość proszę, aby ci, którym nie zaleŜy na dobrej zabawie a jedynie przyjemność 
widzą w zakłócaniu porządku i psuciu humorów innym niech zostaną w domu. Będzie 
bezpieczniej i dla nas i dla nich. 

Podczas festynu Ochotnicza StraŜ PoŜarna z Osieka przeprowadziła akcję pn.: 
„Dzień szpiku kostnego w Osieku”, która odniosła wielki sukces, poniewaŜ aŜ 101 osób 
przyłączyło się do akcji i zdeklarowało chęć zostania potencjalnym dawcą szpiku 
kostnego.  

Na zaproszenie do współpracy przy festynie „Na Jagody 2013” odpowiedzieli: 

• Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, 

• Bank Spółdzielczy w Skórczu 

 Cały sztab ludzi pracował na sukces tegorocznych „Jagód”. Nie sposób wszystkich 
wymienić choćby z imienia, tylu Was było. Jestem Wam wszystkim bardzo wdzięczna za 
pomoc, zaangaŜowanie. Wszyscy  włoŜyli ogrom pracy, aby podczas festynu wszystko 
było „zapięte na ostatni guzik”. Tak więc dziękuję Wam za przygotowanie Gminnego 
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Amfiteatru i sceny oraz za dbanie o czystość i porządek podczas festynu, a straŜakom 
z OSP Bukowiny, Skórzenno, Radogoszcz i Osiek za bezpieczeństwo i porządek podczas 
festynu. 

Organizacja festynu dofinansowana z zakresu małych projejktów w ramach działania 413 
"WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013. 

Inspektor 

Małgorzata Klein 

 

 

Podczas akcji „Dzień szpiku kostnego w Osieku” 20 lipca 2013 roku 
zarejestrowaliśmy 101 potencjalnych dawców szpiku!!! 

Dziękujemy, mamy nadzieję, że dzięki tej akcji uda się uratować niejedno życie!!! 

Wszystkim, którzy się zarejestrowali życzę odnalezienia genetycznego bliźniaka. 

ze strażackim pozdrowieniem 

Druhowie z OSP w Osieku 

 

MŁODZIE śOWA DRUśYNA POśARNICZA z OSIEKA 
Całoroczna rywalizacja MDP uwieńczona rajdem rowerowym i obozem w Błędnie.  

Pogoda dopisała, bawiliśmy się świetnie… 

Nagrody rozdane, ale Najlepszy z Najlepszych jest tylko jeden - Damian Felski !!! 
GRATULACJE dla wszystkich 
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Druhowie z OSP Osiek 

 

 

SOŁTYSKI POWIATU 
STAROGARDZKIEGO TE ś 

UMIEJ Ą GRILLOWA Ć! 
W tym roku udało się im stanąć na przysłowiowym 
„pudle”, bo zajęły III miejsce na 13-naście druŜyn 
biorących udział w „Mistrzostwach Grillowania na 
Kociewiu” w Czarnej Wodzie. A były to pani Alicja 
Ciarkowska - Sołectwo Karszanek (gmina Osiek) 
oraz pani Sylwia Wiśniewska Sołectwo Krąg 
(gmina Starogard Gdański). 

Alicja Ciarkowska 
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PIKNIK NAD JEZIOREM KAŁ ĘBIE  
29 lipca o godz. 1500 spotkaliśmy się nad brzegiem jeziora Kałębie.  

Piknik odbył się miejscu, gdzie jeszcze niedawno stały tzw. „ule”. Okazało się, Ŝe jest to 
doskonałe miejsce na organizowanie podobnych imprez. 

W pikniku brało udział dwudziestu dwóch członków koła. 

 

 
Jak to na pikniku – było ognisko, pieczone kiełbaski, trochę piwa i duŜa porcja 
wspaniałego humoru. Przejawiało się to w śpiewach, pląsach i zabawach. 

Piknik był udany na tyle, Ŝe postanowiliśmy w podobnej scenerii spotykać się częściej.  

Zarząd ERiI w Osieku 

 

IV Osiecka Noc Integracyjna 

16 sierpnia o 20:00 – 17 sierpnia o 08:00 

Kto? --> Lokalna Organizacja Turystyczna "Kociewie"  

Gdzie? --> Centrum Rehabilitacyjno Rekreacyjne "DOBRY BRAT", Dobry 
Brat 12, 83-221 Osiek 

Zainteresowana/y? … Musisz wiedzieć, że: 
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� zabierasz ze sobą śpiwór, karimatę tudzież cokolwiek na czym 
będziesz w stanie się wyspać (jeśli w ogóle ☺ ) 

� o wyżywienie musisz zadbać we własnym zakresie 

� jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, przychodzisz z pisemną zgodą na 
udział w nocnym spotkaniu podpisaną przez Rodzica/Opiekuna 

Wszystko co ważne znajdziecie w Regulaminie spotkań  ☺ 

Oświadczenia (zgoda rodzica, opiekun prawnego) dla osób niepełnoletnich 
- obowiązkowe 

 

 

OGŁOSZENIE 
W dniach 21 – 22 września 2013 roku organizowany jest wyjazd szkoleniowy 
na AGRO-SHOW BEDNARY 2013-07-24 Program wyjazdu szkoleniowego 
obejmuje: 

- 21.09.2013 (sobota) – Bednary koło Poznania – zwiedzanie wystawy 
maszyn rolniczych oraz ich pokazy pracy w terenie 

- nocleg z ogniskiem 

- 22.09.2013 (niedziela) – zwiedzanie piastowskiego grodu w Biskupinie 
oraz udział w festynie archeologicznym 

- moŜliwość skorzystania z róŜnych atrakcji, tj. rejs statkiem po jeziorze 
biskupińskim, jak równieŜ przejazd kolejką wąskotorowa po ziemi 
pałuckiej 

Koszt uczestnictwa (nocleg – ognisko) – 65 zł/os. 

Zgłoszenia do dnia 30 sierpnia 2013 roku przyjmuje Pan Andrzej Kłos 
w biurze ODR w Osieku przy ul. Wyzwolenia 9. 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH  
śeglarze Morza Kociewskiego, Agroturystyka śeglarstwo FIRYN zapraszają na 
kolejne regaty.  

1. TERMIN:  

17.08.2013 

2. ORGANIZATORZY:  

śeglarze Morza Kociewskiego oraz  
Agroturystyczna Stanica śeglarska L.A.J. Firyn Osiek 
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3. START: 

17.08.2013 godzina 11.00 

4. ZAPISY DO REGAT: 

w godzinach 09.00 – 10.00. biuro regat – stolik z kolorowym parasolem 

5. MIEJSCE: 

Odprawa zawodników odbędzie się PlaŜa Gminna w Osieku ul. Rybacka, biuro 
regat jw. godzina 10.15 

6. WPISOWE DO REGAT: 

50 zł/ od jachtu-załogi 3 osobowej i więcej 
35 zł/ od jachtu 2 osobowej załogi 
30 zł/ od deski z Ŝaglem 

7. KATEGORIE JACHTÓW: 

I - do 5 m długości całkowitej 
II – od 5,01 m do 7 m długości całkowitej 
III – od 7,01 m wzwyŜ długości całkowitej 
IV - deski z Ŝaglem w klasie raceboard 

8. WYśYWIENIE:  

Obiad na łonie natury około godziny 16-tej przygotowany przez organizatorów: 
koszt 12 zł/osobę. NaleŜność za obiad naleŜy uregulować podczas zapisów.  

Kawa i herbata będzie podawana do woli przy stoliku obsługi regat (niebieski z 
parasolem) 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:  

Start do regat następuje na własną odpowiedzialność uczestników. Organizator 
nie ubezpiecza regat. 

Obowiązują przepisy prawa drogi na śródlądowych drogach wodnych oraz 
przepisy zgodne z instrukcją Ŝeglugi. 

10. ZAKOŃCZENIE REGAT 

Regaty zakończą się rozdaniem nagród na festynie gminnym POWITANIE LATA 
w godzinach 18.00 – 19.00 

11. NAGRODY 

przewidujemy nagrody za I - sze miejsca oraz pamiątkowe dyplomy dla 
wszystkich uczestników 

12. Organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo wykorzystania w celach 
marketingowych i promocyjnych, zdj ęć oraz wizerunku załóg 
uczestnicz ących w regatach.  

Wcześniejsze zgłoszenia oraz informacje: Andrzej Firyn kom 513 418 709 lub 
mailem afiryn@wp.pl  
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Rejsy Ŝaglówkami po jeziorze Kał ębie  

 
Kontakt telefoniczny  

Zadzwoń 513 418 709 

lub wst ąp do nas osobi ście  

Osiek ul. Wyzwolenia 8  

Zajrzyj na stron ę www.firyn.com 

równieŜ wypoŜyczamy kajaki, jachciki i Ŝaglówki 
 

OCHOTNICZE HUFCE PRACY  

INSTYTUCJA WSPIERAJ ĄCA MŁODZIE ś 
Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budŜetowa – instytucja rynku pracy, 
nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. 

Głównym celem działalności OHP jest wykonywanie zadań państwa w zakresie 
zatrudniania oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieŜy, 
a takŜe zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania. Ochotnicze Hufce Pracy 
wspomagają i uzupełniają system oświaty, jak równieŜ wspierają róŜnego rodzaju 
inicjatywy słuŜące wychowaniu poprzez pracę, współpracując w tym zakresie z szerokim 
gronem partnerów. Ochotnicze Hufce Pracy postały na mocy Uchwały Rady Ministrów z 
dn. 13 czerwca 1958 roku, jednak ich geneza wywodzi się z tradycji Junackich Hufców 



 29 

Pracy powołanych do Ŝycia dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego z 
dnia 22 września 1936 roku. W szeregach Junackich Hufców Pracy działał Karol Wojtyła, 
ówczesny maturzysta, póŜniejszy PapieŜ Jan Paweł II, a od 11 października 2011 roku 
decyzją Episkopatu Polski – patron Ochotniczych Hufców Pracy. 

ADRESACI DZIAŁA Ń OHP 

Adresatem oddziaływań OHP jest przede wszystkim młodzieŜ w wieku 15 – 25 lat, którą 
podzielić moŜna na trzy następujące grupy:  

- MłodzieŜ zagroŜona wykluczeniem i marginalizacją, pochodząca ze środowisk 
niedostosowanych społecznie, mająca trudności w szkole. W województwie pomorskim 
młodzieŜ ta moŜe skorzystać z oferty naszych 12 jednostek opiekuńczo – 
wychowawczych. 

- Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyŜszych posiadających juŜ pewne 
kwalifikacje zawodowe, ale mimo tego zagroŜeni bezrobociem. MłodzieŜ tej OHP oferuje 
wparcie z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kursów i szkoleń. 

- Uczniowie szkól ponadgimnazjalnych i studenci, którzy w czasie wolnym od nauki chcą 
zdobyć doświadczenie zawodowe. MłodzieŜ ta korzystać moŜe z usług jednostek 
zajmujących się pośrednictwem pracy. 

STRUKTURA OHP 

PowyŜsze zadania realizowane są w całej Polsce przez 16 wojewódzkich komend OHP, w 
tym równieŜ przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy z 
siedzibą w Gdańsku oraz podległe jej jednostki organizacyjne. Ze względu na charakter 
realizowanych działań jednostki te dzielą się na dwie grupy: 

- Jednostki o charakterze opiekuńczo – wychowawczym. 

- Jednostki realizujące zadania na rzecz rynku pracy, w tym jednostki realizujące zadania z 
zakresu kursów i szkoleń. 

Wszystkie wymienione wyŜej jednostki organizacyjne OHP mają charakter placówek 
otwartych, a świadczone przez nie usługi, za wyjątkiem niektórych kursów i szkoleń, są 
bezpłatne. 

 

JEDNOSTKI OPIKU ŃCZO- WYCHOWAWCZE 

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg 
uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu 
oświaty. Swoją ofertę kierujemy do młodzieŜy wieku 15-17 lat, która dzięki OHP moŜe: 

- uzupełnić wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum z jednoznacznym przyuczeniem 
do wykonywania określonej pracy, 

- lub zdobyć kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. 

Kształcenie ogólne realizowane jest w szkołach publicznych. Równoległe do tego, w 
oparciu o system kształcenia ustawicznego, realizowane jest równieŜ szkolenie kursowe. 
Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych (np. 
rzemieślników) lub w jednostkach OHP. Uczestnik Ochotniczych Hufców Pracy 
otrzymuje pomoc w wyborze zawodu ze strony doradców zawodowych oraz pomoc w 
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wyborze pracodawcy. Taka forma nauki zapewnia mu miesięczne wynagrodzenie w 
gwarantowanej przez państwo wysokości, a takŜe warunki do rozwijania róŜnych 
zainteresowań. 

Jednostki opiekuńczo- wychowawcze w województwie pomorskim to:  

- Hufce Pracy (w Gdyni, Kwidzynie, Słupsku i Nowym Dworze Gdańskim), 

- Środowiskowe Hufce Pracy (Gdańsk, Bytów, Słupsk, Lębork, Starogard Gdański), 

- Ośrodki Szkolenia i Wychowania – jednostki z internatami, zapewniające bezpłatne 
zakwaterowanie i wyŜywienie (Człuchów i Tczew); 

JEDNOSTKI RYNKU PRACY  

Działania z zakresu rynku pracy Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców 
Pracy realizuje poprzez da Centra Edukacji i Pracy MłodzieŜy: w Gdańsku i w Słupsku 
oraz podległe im formy organizacyjne. Centra koordynują realizacje działań z zakresu 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w następujących obszarach:  

- poradnictwa i informacji zawodowej (Mobilne Centra Informacji Zawodowej, 
MłodzieŜowe Centra Kariery), 

- pośrednictwa pracy (MłodzieŜowe Biura Pracy, Punkty Pośrednictwa Pracy), 

- refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników; 

Realizacją kursów i szkoleń zajmują się z kolei : 

- Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego MłodzieŜy w Tczewie (ROSZM), 

- Ośrodki Szkolenia Zawodowego (w Słupsku, Kościerzynie, Chojnicach i Gdyni). 

Działalność Ośrodków Szkolenia Zawodowego skierowana jest przede wszystkim do 
młodzieŜy do 24 roku Ŝycia i dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ich ofertę 
stanowią całkowicie bezpłatne kursy i szkolenia. Z kolei ROSZM organizuje kursy 
równieŜ dla zewnętrznych zleceniodawców, a tematyka szkoleń jest na bieŜąco 
modyfikowana – w zaleŜności od aktualnych potrzeb rynku pracy. 

PODSUMOWANIE 

Ochotnicze Hufce Pracy, a więc i Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, to kilkadziesiąt 
lat doświadczeń w realizowaniu kompleksowych działań na rzecz młodzieŜy zaniedbanej, 
zagroŜonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Wart podkreślenia jest fakt, iŜ 
OHP dysponują jednostkami na terenie całego województwa pomorskiego, tworzącymi 
kompleksową sieć wsparcia, dysponują równieŜ kapitałem ludzkim w postaci ponad 2000 
uczestników hufców pracy w województwie corocznie - bezpośrednich beneficjentów 
OHP, a takŜe całą rzeszą młodych ludzi w wieku 15-25 lat korzystających z szerokiej 
oferty edukacyjno-zawodowej OHP ( ponad 30 tyś. osób rocznie). 

Przegląd Samorządowy Pomorze nr 5 (18)  
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SSSppprrrzzzeeedddaaammm   dddzzziiiaaałłłkkkiii   iii   sssiiieeedddllliiissskkkooo      

JJJeeeżżżeeewwwnnniiicccaaa   
Działki położone w miejscowości Jeżewnica – gmina Osiek.  

Odległość do najbliższych miejscowości: Osiek 6km (również 6km 
do jeziora Kałębie, jeziora Czarne i Tuszynek), Starogard Gdański 
37km, Grudziądz 33km, Gdańsk i Bydgoszcz ok. 85km. Wjazd/zjazd 
z autostrady A1 usytuowany w odległości 13 km od działek. Stacja 
PKP Smętowo ok 15km. Osieku znajduje się cała infrastruktura, na 
miejscu jest Urząd Gminy, posterunek policji, ośrodek zdrowia, 
sklepy z wszelkim asortymentem, szkoła , biblioteka, zajazd, 
ośrodek rehabilitacyjno – wypoczynkowy- Dobry Brat. 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość 
wystąpienia o warunki zabudowy. 

Działki położone są w otoczeniu lasu o umiarkowanym natężeniu 
zabudowy budynkami (zabudowa jednorodzinna i gospodarstwa 
rolne, najbliższe 350 m) ok. 3 km od jeziora Udzierz. Dojazd z drogi 
asfaltowej wojewódzkiej nr 241 do działek ok. 500m drogą leśna. W 
odległości 350m stacja telefonii komórkowej.  

Pogranicze: woj. pomorskie i kujawsko- pomorskie.  

kontakt : mag.bart@wp.pl, tel. 781 487 592 
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