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Na zdjęciu choinka wykonana w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku 
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13.10 Osiek – akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

18.10 Osiek – Dzień Seniora koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Osieku 

25.10 Skórcz – udział w uroczystości podpisania przez IGLOTEX S.A. umowy na gazyfikację Skórcza 

27.10 Tczew – podpisanie umowy na realizację szkolnego projektu Aktywna Tablica 

03.11 Starogard Gdański – uroczyste otwarcie siedziby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

06.11 Gdańsk – podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej Skórcz - Głuche - Karszanek 

06.11 Gdańsk – konferencja z zakresu finansów publicznych 

07.11 Starogard Gdański – spotkanie byłych członków Związku Gmin Wierzyca 

10.11 Osiek – spotkanie w sprawie realizacji inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w Wycinkach 

12.11 Sumin – doroczne Zaduszki strażackie ku czci zmarłych strażaków z terenu powiatu 
starogardzkiego 

17.11 Osiek – spotkanie w sprawie modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków 

21.11 Starogard Gdański – Walne Zebranie członków stowarzyszenia Lokalna Organizacja 
Turystyczna KOCIEWIE 

24.11 Starogard Gdański – spotkanie z Prezesem Zakładu Utylizacji Odpadów STARY LAS  

30.11 Osiek – spotkanie z wykonawcą projektu zagospodarowania terenu przed byłym 
posterunkiem Policji w Osieku 

01.12 Osiek – spotkanie z Dyrekcją PPKS Starogard Gdański  

06.12 Chmielno – konferencja pod nazwą Samorządy i Lasy Państwowe w rozwoju województwa 
pomorskiego 

07.12 Smętowo Graniczne – posiedzenie Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

08.12 Więckowy – spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego 

11.12 Pelplin – doroczny opłatek samorządowy 

12.12 Osiek – komisje Rady Gminy Osiek 
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Lp. NAZWISKO  I  IMIĘ REJON  DO  ODŚNIEŻANIA 
1. BRZÓSKA ZENON 

tel. 58 582 12 94 
tel. kom. 692 705 986 

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

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

OSIEK, LEŚNICTWO CISOWA GÓRA, MARKOCIN,  
SKRZYNIA, SKÓRZENNO, WYCINKI, JASZCZERZ, 
JEŻEWNICA, JASZCZEREK, RECICE 

3. KAZUBOWSKI EUGENIUSZ 
tel. 58 582 12 27 
tel. kom. 662 208 148 

OSIEK DOBRY BRAT, OSIEK OSIEDLE POLNE, 
RADOGOSZCZ, DĘBIA GÓRA TRZEBIECHOWO, 
LEŚNICTWO KAŁĘBNICA, LISÓWKO, BUKOWINY, 
UDZIERZ, GAJÓWKA FRĄCA  

4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„ROLMAG” Opalenie 
tel. kom 694 907 256 
tel. kom. 601 051 453 

CISOWY 

5. SZUMAŁA IRENEUSZ 
tel. kom. 606 791 139 

KARSZANEK DUŻY I MAŁY, GŁUCHE, WIERZBINY, 
LEŚNICTWO KARCZNIA 

Inspektor Mieczysław Torłop 
tel. kom. 504 -173 -103 
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Śnieg popadał, stopniał, zamarzł, znów stopniał, a teraz mamy chlapę. Kto i kiedy musi bezwzględnie 
odśnieżyć chodnik? Co nam grozi, gdy na naszym nieodśnieżonym chodniku ktoś złamie nogę?  

Właściciele posesji mają obowiązek dbać o czystość i porządek na chodnikach przed swoimi domami. 
Dotyczy to wszystkich budynków – bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Czysto 
i bezpiecznie powinno być więc zarówno przed blokami, szkołami i urzędami, jak i przed domami 
jednorodzinnymi. Kto odśnieża chodniki - to trzeba wiedzieć Obowiązek sprzątania błota, śniegu oraz lodu 
z chodników wzdłuż posesji mają:  współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządzający nieruchomością 
lub ją użytkujący. 

Gdy w budynku jest wiele mieszkań, obowiązki właściciela przejmują osoby zarządzające, zatrudniając 
firmę zajmującą się dbaniem o porządek. Jeśli jesteś właścicielem, to wówczas masz obowiązek usuwać z 
chodników przed swoim domem wszelkie zanieczyszczenia oraz śmieci, a także błoto, śnieg i lód. Droga 
przed posesją powinna być bezpieczna. Oznacza to, że skoro spadł śnieg, to trzeba odśnieżyć chodnik, aby 
umożliwić ludziom bezpieczne przejście. Śnieg można zgarnąć na krawędź chodnika (od strony drogi) – 
tak, aby nie przeszkadzał przechodniom. Nie wolno go zgarniać na jezdnię! Oblodzone chodniki powinno 
się posypać solą i piaskiem.  

Pamiętaj: niebezpieczne dla przechodniów mogą być także zwisające z dachów sople lodu. Trzeba je 
usuwać, aby nie stanowiły zagrożenia. (te obowiązki wynikają z przepisów Ustawy z 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ogólnych reguł Kodeksu cywilnego) Do obowiązków 
właściciela posesji nie należy sprzątanie oraz odśnieżanie dróg, przystanków autobusowych 
i tramwajowych, oraz sprzątanie chodnika, jeśli między granicą posesji a tym chodnikiem znajduje się 
trawnik czy pas miejskiej zieleni (sprzątanie takiego chodnika wówczas należy do zarządcy drogi). 
Z przepisów wynika, że właściciel nieruchomości nie musi również uprzątać chodnika, na którym jest 
dopuszczony płatny postój lub parkowanie samochodów. Nie odśnieżyłeś, a ktoś złamał nogę? W wypadku 
incydentu, np. złamania nogi przez przechodnia na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność za to ponosi 
właściciel posesji, na którym spoczywa obowiązek uprzątania danego odcinka. A więc jeśli nie zadbałeś 
o odśnieżenie czy posypanie solą chodnika, a ktoś złamał rękę czy nogę, bo się na nim pośliznął może, 
oprócz odszkodowania, zażądać od ciebie zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia 
lub kalectwa. 

Z UWAGI NA TRWAJĄCY OKRES ZIMOWY I TRUDNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE 
PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY O: 

1. zwracanie uwagi na zagrożenia oraz pomoc, gdy zajdzie potrzeba, innym ludziom; 
2. zabezpieczenie dzieci przed nadmiernym wychłodzeniem i przeziębieniem; 
3. nie 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 niedołężnym 

(zaopatrzenie w żywność, leki itp.) zwłaszcza w  miejscach odciętych od komunikacji zewnętrznej; 
6. informowanie rodziny bądź policji o osobach nietrzeźwych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 

w obecnych warunkach meteorologicznych; 
7. ostrożne poruszanie się pieszych zapobiegając upadkom, wypadkom, urazom; 
8. posiadanie przez pieszych na wierzchnich okryciach po zmroku elementów odblaskowych, zaś 

rowerzystów - świateł przy rowerach; 



 

8 
 

9. usuwanie z dachów zalegającego śniegu i lodu by eliminować zagrożenia  katastrofami 
budowlanymi; 

10. dostosowanie prędkości pojazdów przez kierujących do trudnych warunków drogowych oraz 
założenie opon zimowych; 

11. odśnieżanie chodników przy posesjach w granicach swoich nieruchomości; 
12. odśnieżanie prywatnych dróg dojazdowych do swoich posesji; 
13. szczególne przestrzegania przepisów p.poż (szczelność przewodów kominowych, piecyków itp. 

unikając zaczadzenia). 

ZAWSZE BĄDŹMY GOTOWI NIEŚĆ POMOC DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI 

O WSZELKICH ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH Z WARUNKÓW POGODOWYCH PROSZĘ INFORMOWAĆ: 

Inspektor Mieczysław Torłop 
tel. 58 582 12 82 wew.16, tel. kom. 504 173 103 

 

Posiadanie psa wiąże się z poważnymi obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. 
Każdy z nas słyszał o tym, że psa należy wyprowadzać na smyczy, że wypadałoby mieć również kaganiec 
i przede wszystkim pilnować, żeby nikogo nie pogryzł. Najwyższy więc czas poznać dokładnie do czego 
zobowiązany jest właściciel psa i co mu grozi w razie niewłaściwej opieki nad swoim zwierzęciem. 

Obowiązek smyczy i kagańca  

Smycz i kaganiec posiada niemal każdy właściciel psa. Ale kiedy ich obowiązkowo używać większość 
właścicieli już nie wie. Obecna regulacja skąpa i w wielu miejscach niepełna  sprowadza się do dwóch 
aktów prawnych powszechnie obowiązujących: 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ze zmianami 
- ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń  ze zmianami  

Jednak ani Ustawa o ochronie zwierząt ani Kodeks Wykroczeń  nie precyzuje, w jakim stopniu musimy 
kontrolować swojego psa udając się z nim w miejsca ogólnie dostępne. Nie oznacza to jednak, że właściciel 
może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń: Art. 77. Kto nie 
zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze 
grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Wykroczenia tego może dopuścić się każdy, kto trzyma psa 
nie tylko właściciel (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 29 kwietnia 2003 r. III KK 26/2003). Przez 
trzymanie psa należy rozumieć natomiast zarówno jego chów jak i typowy spacer. Dla przyjęcia 
odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje czy posiadacz psa nie zachował należytej 
ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności 
związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku 
zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. 

Ważny obowiązki wprowadza również  ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie 
zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011, Nr 230, poz. 1373).  

Art. 1 zabrania się m.in. puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego 
identyfikację właściciela lub opiekuna, zabrania się utrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach 
bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź  

w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji oraz trzymania 
zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich 
uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi 
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nie może być krótsza niż 3 m. Za nieprzestrzeganie nakazów i zakazów grozi kara aresztu albo wysoka 
grzywna. 

Konkretne środki ostrożności przy trzymaniu psa mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego. Dlatego 
też wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu  znajdziemy również w stosownej 
uchwale Rady Gminy Osiek.  

Poniżej część  REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OSIEK 
dot. opieki nad psami. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Osiek Nr XVI/83/2016 z dnia 23.09.2016 
r. Obowiązki właścicieli zwierząt domowych:   

§ 15. Określa się następujące obowiązki dla osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu 
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku: 

- właściciel nieruchomości utrzymujący psa przebywającego na niej swobodnie, zobowiązany jest 
do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się 
zwierzęcia poza jej obszar, 

- na terenach ogólnie dostępnych tak należy sprawować nadzór na psem, aby nie powodował on 
zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i innych zwierząt, 

- na terenach ogólnie dostępnych psa należy prowadzić na smyczy lub w kagańcu, a psy rasy uznanej 
za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu – na smyczy i w kagańcu, 

- należy nie pozostawiać psa bez skutecznego dozoru na terenach przeznaczonych do wspólnego 
użytku, 

- zwolnienie psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku może się odbywać 
wyłącznie w sytuacji gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, 

- osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia 
zanieczyszczenia spowodowanego przez zwierzę w miejscach przeznaczonych do wspólnego 
użytku. 

Inspektor Romuald Popławski 
 

W związku z licznymi pytaniami co dalej jeśli chodzi o gospodarkę odpadami?, czy należy składać nowe 
deklaracje na 2018 r.?, czy ceny za wywóz odpadów się zmienią?, Wójt Gminy Osiek informuje, że 
do 30 września 2018 r. nie przewiduje się żadnych zmian, deklaracji nowych nie trzeba składać.  

O wszelkich zmianach będziemy państwa informować na bieżąco.  

Podinspektor Ewa Fankidejska 
 

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Osiek z dnia 22.06.2017r., Wójt Gminy Osiek podpisał umowy pomiędzy 
Gminą Osiek a Zarządami Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Osiek w sprawie przekazania 
dotacji. 

1. OSP Osiek – remont posadzki w pomieszczeniach garażowych – dotacja gminy 11 000 zł,  
dotacja z KSRG 10 000 zł, środki własne OSP – 3 000 zł,  

2. OSP Kasparus – wymiana bramy garażowej w budynku remizy – dotacja gminy 1 531 zł,  
dotacja z MSWiA – 5 000 zł, środki własne OSP – 1 000 zł,  
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3. OSP Bukowiny – wymiana bramy garażowej w budynku remizy – dotacja gminy 2 014 zł, 
dotacja z MSWiA – 5 000 zł, środki własne OSP – 600 zł,  

4. OSP Skórzenno – wymiana bramy garażowej w budynku remizy – dotacja gminy 1 355 zł,  
dotacja z MSWiA – 5 000 zł,  

5. OSP Radogoszcz – zakup łodzi motorowej z przyczepką – dotacja gminy 5 100 zł, 
dotacja z MSWiA – 51 000 zł.  

Razem wysokość dotacji ze środków gminy: 21.000 zł.  

Sekretarz ZOG ZOSP RP w Osieku Andrzej Krzywiński 

 

Marzy się wam turniej wędkarski na jeziorze Kałębie? Chcesz z kolegami wędkarzami zebrać się 
i zapolować na „taką rybę”. A może chcesz zorganizować konkurs na najpiękniejszy ogródek? 
Albo na ekologiczne zagospodarowanie odpadków – kompostowniki? Turniej piosenki, zawody szachowe, 
konkurs recytatorski, dzień babci i dziadka, święto seniora, itd? Pomysłów na fajne imprezy jest 
nieskończona ilość. Masz zgraną ekipę znajomych, ale jednocześnie masz problem skąd wziąć pieniądze 
na realizację pomysłów? Nie należycie do żadnego stowarzyszenia i żadna organizacja nie zapewni wam 
funduszy? 

Otóż jest taka możliwość! Jeśli chcecie zrobić coś dla swoich sąsiadów, dla wsi, dla naszej gminy – to 
właśnie podjęta dnia 26.10.2017 „Uchwała Rady Gminy Osiek  w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”, pozwala wesprzeć wasze 
działania. 

Jest to kolejna zrealizowana inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy Osiek na drodze do rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. Uchwała ta, to narzędzie wsparcia oddane do waszej dyspozycji. 
Narzędzie dla mieszkańców naszej gminy chcących działać, wypowiadać się poprzez działalność, 
organizować się w nieformalnych grupach, pracować na rzecz i dla dobra lokalnego społeczeństwa. 
Narzędzie to pozwala pozyskać środki finansowe. Nowością w naszej gminie w sferze działalności pożytku 
publicznego jest to, że środki te można pozyskać poza konkursami o realizację zadań publicznych gminy 
Osiek. Novum to, że grupa mieszkańców występująca o wsparcie na inicjatywę lokalną nie musi być 
zorganizowana w organizacjach pozarządowych, w stowarzyszeniach NGO. Wystarczy, że grupa 
nieformalna, składając  wniosek, umotywuje potrzebę zorganizowania imprezy, wykaże zaangażowane 
osoby.  Decyzję ostateczną o przyznaniu środków, po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosku przez 
właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Gminy, podejmie Wójt Gminy Osiek. Zainteresowanych 
działalnością, realizacją własnych pomysłów, zapraszam na stronę internetową Gminy Osiek 
www.osiek.gda.pl, do zakładki „Inicjatywa lokalna”, gdzie można pobrać Wniosek o realizację zadania 
publicznego w trybie inicjatywy lokalnej, następnie wypełnić i złożyć go do Urzędu Gminy Osiek. 

W Starostwie Powiatowym funkcjonuje również narzędzie o nazwie Inicjatywa Lokalna. Na portalu 
„Powiat Starogardzki” www.powiatstarogard.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe” można znaleźć 
informacje na jej temat. Cytuję tutaj słowa moich kolegów „Dzięki inicjatywie lokalnej w powiecie 
starogardzkim zaspokojono bardzo wiele różnych potrzeb lokalnej społeczności. Zrealizowano wiele zadań 
publicznych określonych w art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz tych, 
których realizacja należy do obowiązków samorządu powiatowego. Ta forma wsparcia aktywności 
społecznej w naszym powiecie cieszy się coraz większą popularnością, inicjatywę lokalną podejmują 
stowarzyszenia i grupy nieformalne. Dlatego informujemy podmioty zamierzające złożyć wniosek 
w ramach Inicjatywy Lokalnej, że pierwszeństwo do skorzystania z tej formy wsparcia będą miały grupy 
nieformalne realizujące zadania o charakterze ponad gminnym. Natomiast stowarzyszenia rejestrowe 
a także zwykłe (od 20.05.2016 roku) będą mogły skorzystać z konkursu grantowego.”  

Zapraszam do korzystania z obu źródeł: Gminy Osiek i Powiatu Starogardzkiego. 
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Przewodniczący Rady Gminy Osiek Andrzej Firyn 

 

Nadszedł czas podsumowania w zakresie wykonanych prac na placu zabaw w Sołectwie Karszanek. 
Z wielką przyjemnością pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy podjęli się wyzwania 
i zaoferowali swoją pomoc przy modernizacji i budowie nowego ogrodzenia wokół placu zabaw 
w Karszanku. W zakresie funduszu sołeckiego zostało jeszcze zakupienie zestawu siłowni zewnętrznej, 
w której skład wchodzą: wioślarz, biegacz oraz twister+ wahadło. Jesteśmy w trakcie zamówienia i jeszcze 
w grudniu otrzymamy cały zestaw. Z tej okazji postanowiliśmy spędzić kilka chwil wspólnie podsumowując 
wydarzenia minionego roku podczas spotkania Andrzejkowego, które odbyło się 25 listopada w naszej 
świetlicy. 

Dziękuję wszystkim zaangażowanym mieszkańcom, którzy poświęcili swój czas oraz pracę przy pracach 
na placu zabaw, który będzie służył wszystkim mieszkańcom sołectwa Karszanek. 

Sołtys Alicja Ciarkowska 
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„Precz, precz od nas smutek wszelki. 
Zapal fajki, staw butelki. 
Niech wesoły z przyjacioły miło płynie czas…” 

Tak bawili się mieszkańcy sołectwa Osiek w „Andrzejkowy Wieczór” 02 grudnia 2017 roku w świetlicy 
wiejskiej. 

Wesołej zabawie, tańcom, wróżbom towarzyszyła świetna muzyka i oczywiście wyśmienity nastrój. 
Z przyjaciółmi, kolegami i znajomymi, przy suto zastawionych stołach biesiadowaliśmy do północy. 

Dziękuję mieszkańcom Osieka, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i tym osobom, które przyczyniły się 
do przygotowania tej świetnej zabawy. 

Sołtys Ewa Kowalska i Rada Sołecka 
 

 
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczniów naszej placówki. W ramach 
projektu „Bystre przedszkolaki” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020, nasze 
przedszkolaki biorą udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych tj. zajęcia rozwijające kompetencje 
matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne, rozwijające umiejętności uczenia się, społeczne, 
inicjatywność i przedsiębiorczość, nauka pływania pod okiem instruktorów,  rytmika, gimnastyka 
korekcyjno-kompensacyjna, logopedia, język angielski i zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe. 
W ramach programu nasze dzieci wyjechały do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. 

Drugi projekt pn. „Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji” również współfinansowany ze Środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa 
pomorskiego na lata 2014-2020 przeznaczony jest dla starszych uczniów. Na zajęciach dzieci i młodzież 
poszerzają swoją wiedzę na tematy związane z otaczającym ich światem, korzystają z nowoczesnej 
technologii informacyjnej np. przygotowując prezentacje multimedialne, tworząc strony internetowe czy 
ucząc się podstaw programowania a także przeprowadzając doświadczenia wykorzystując zakupione, 
w ramach projektu, materiały edukacyjne. 

Dyrektor Jolanta Główczewska 
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I JUŻ JEST POLE NADZIEI W NASZEJ SZKOLE 
POLA NADZIEI to program stworzony przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej 
Brytanii, pomagającą nieuleczalnie chorym na raka. Symbolem PÓL NADZIEI jest żonkil, który w czasach 
starożytnych był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie. W tradycji chrześcijańskiej według 
„Słownika Symboli” Władysława Kopalińskiego żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, 
miłości nad śmiercią, miłości niebiańskiej nad ziemską. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach 
uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia, przemijanie – stałą 
metamorfozę. 

W odpowiedzi na prośbę Stowarzyszenia „Można Inaczej” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim Samorząd 
Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku za zgodą i wsparciem organu prowadzącego 
przystąpił do tej ważnej akcji.  

17 października 2017 r.  w godz. 10:00  -  11:00  obsadziliśmy  "koło" ziemi przy szkole 100 cebulek żonkili. 
Dokonali tego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły – pod okiem opiekunów SU 
i dyrektora szkoły oraz przy pomocy niezastąpionego w szkole Pana Krzysia.  

Działanie to poprzedzone było informacją o idei Pól Nadziei i zaplanowaniem wiosennej akcji 
charytatywnej powiązanej ze ścinaniem kwiatów. Środki pozyskane od obdarowywanych wiosennymi 
żonkilami staną się pierwszymi cegiełkami dla starogardzkiego hospicjum. 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami :Magdalena Czajka i Katarzyna Eggert 

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ 
Dnia 27 października 2017 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Partyzantów Kociewskich w Osieku. Wszystkich zgromadzonych uczniów, nauczycieli 
i rodziców powitała pani dyrektor Jolanta Główczewska.  

Uczniowie klasy pierwszej  zaprezentowali swój program artystyczny. Dzieci śpiewały i recytowały wiersze 
związane ze szkołą i bezpieczeństwem, a rodzice nagrodzili ich występ gromkimi brawami. Swoim 
występem udowodnili, że są gotowi na oficjalne przyjęcie do grona społeczności uczniowskiej. 

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły pierwszaki przystąpiły do uroczystego ślubowania. Ślubowali 
sumiennie wypełniać swoje uczniowskie obowiązki, przynosić dumę rodzicom i nauczycielom oraz 
ślubowali, że wyrosną na dobrych Polaków. Następnie Pani Dyrektor przy pomocy symbolicznego ołówka 
dokonała uroczystego pasowania na ucznia naszej szkoły. Później wystąpiła klasa II, która przywitała 
młodszych kolegów i udzieliła im kilku rad, jak należy zachowywać się w szkole. 

Na wszystkich pierwszoklasistów czekały niespodzianki: prezenty od rodziców, klasy II oraz pamiątkowe 
dyplomy i wspólna fotografia. Ślubowanie zakończyło się poczęstunkiem, wspólną zabawą i konkursami 
przy muzyce. 

Gratulujemy i życzymy naszym pierwszoklasistom dużo sukcesów podczas szkolnej wędrówki 
w odkrywaniu tajników wiedzy! 

Marzenna Brzeska 
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KONKURS CZYTELNICZO – PLASTYCZNY 
W październiku 2017 r. z okazji Międzynarodowego Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych został ogłoszony konkurs czytelniczo – 
plastyczny pt.: ,,Zakładka do książki” dla klas I – III. 

Oto jego wyniki: 
1. Marcelina Wiklent kl. III b 
2. Weronika Regosz kl. III a 
3. Adam Ciemka kl. III a 

Wyróżnienia: 
1. Jakub Rzoska kl. IIIa 
2. Julia Szuta kl. III a 
3. Kinga Rogowska kl. III a 
4. Paweł Garboś kl. III b 

Dla pozostałych uczniów był konkurs pt.:  ,,Ulubiona postać z  
książki”.  

Tu na wyróżnienia zasłużyły prace następujących uczniów: 
1. Adrianna Sprada kl. V 
2. Dominika Walkowska kl.  V 
3. Agnieszka Sprada kl. VI 

Wyróżnienia: 
1. Magdalena Cherek kl. IV a 
2. Oliwia Rogaczewska kl. IV b 

Joanna Konkel - Szumała 

ZBIÓRKA MAKULATURY 
Dnia 7 listopada 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku odbyła się kolejna zbiórka makulatury. 
Dzieciaki łącznie przyniosły 5 700 kg. Za co wszystkim bardzo dziękujemy.  

Urząd Gminy Osiek ufundował nagrody. Trzy klasy, które przyniosły najwięcej makulatury pojadą do kina, 
są to IIIb, VI i VII. Poza tym są przewidziane indywidualne nagrody dla uczniów, którzy przynieśli najwięcej 
makulatury. Indywidualne nagrody zostaną wręczone podczas szkolnych jasełek 22 grudnia 2017 r. 
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Poniżej przedstawiamy zestawienie: 

ZBIÓRKA MAKULATURY  
KATEGORIA  I  („P” –III) Indywidualnie w kategorii I („P” – III) 

„P” „0” I II IIIa IIIb  

Ra
ze

m
: 1

94
3 kg

 1)Marcelina Wiklent  
( III b) 

663kg 

322kg 181kg 45kg 120kg 428kg 847kg  2)Aleksander Brzóska („P”) 113kg 
       3) Szymon Walędzik  

( „0”) 
88kg 

KATEGORIA II ( IVa – IIIG ) Indywidualnie w kategorii II (IVa – 
IIIG) 

IVa IVb V VI VII IIG IIIG 

Ra
ze m

: 
37

28
 1)Kacper Wojciechowski (VI) 581kg 

279kg 319kg 321kg 1018kg 1083kg 601kg 107kg 2)Amelia Kaszubowska (IIG) 509kg 
       3)Hubert Chabowski (VII) 200kg 

            W kategorii  I i II wygrały klasy :  IIIb, VI,  VII  

Pieniążki za zebraną makulaturę zasiliły konto Samorządu Uczniowskiego.  Przy całej tej akcji niezastąpieni 
byli: P. Bogdan Motykowski i P. Krzysztof Katulski- którzy ważyli, pisali, liczyli i pakowali razem 
z P. Wojtkiem Cherek, Jakubem Kurek, Dominikiem Szuta, Dawidem Dubiela oraz Maciejem Kowalskim. 
Bardzo Wam dziękujemy za pomoc!!!  

Wszystkim bardzo dziękujemy, za wsparcie naszej akcji – „Jesienna zbiórka makulatury” i pamiętajcie, 
wiosną znowu ruszamy!!! 

Ewa Fankidejska i Magdalena Czajka 

„AKTYWNA TABLICA” 
W listopadzie br. Gmina Osiek zakupiła trzy zestawy multimedialne (tablice interaktywne, projektory) na 
potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku. Łączny koszt zakupu zestawów wraz z instalacją, 
uruchomieniem, zintegrowaniem urządzeń i oprogramowania z infrastrukturą szkolną oraz technicznym 
przeszkoleniem nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi ww. urządzeń wyniósł 16 500 zł.  

Na ww. zadanie Gmina Osiek pozyskała środki w wysokości 13 200 zł z rządowego programu „Aktywna 
Tablica”. Wkład własny Gminy Osiek wyniósł 3 300 zł. 

Z-ca Wójta Joanna Gniewkowska 

KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS I – III 
20 listopada 2017 r. uczniowie klas  I – III wzięli udział w konkursie recytatorskim  pt.: „Moja Ojczyzna”. 
Komisja w składzie: p. M. Wrzałkowski, p. S. Wentowski, p. M. Brzeska, p. J. Konkel – Szumała, A. Świadek 
i p. I. Bobkowska wyróżniła następujących uczniów: 

I miejsce: Zuzanna Brzoska i Ignacy Brzoska kl. I 
II miejsce: Jakub Rzoska kl. III a, Marysia Motykowska kl. III b 
III miejsce: Amelia Zaborowska kl. III b, Krzyś Gniewkowski 
kl. III a 

Wyróżnienia: 
Julia Leśniak kl. I 
Kamil Powalski kl. II 
Błażej Torbicki kl. II 
Sebastian Moch kl. III b 
Marcela Wiklent kl. III b 
Jakub Szyplewski kl. III b 

Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie 
otrzymali słodki upominek. 

Joanna Konkel - Szumała 
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STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży - mieszkańców województwa pomorskiego oraz zawodnikom osiągającym wysokie 
wyniki sportowe”, nasza uczennica Katarzyna Brzóska z klasy II gimnazjum, po raz kolejny, otrzymała 
stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Wsparcie przyznane zostało na rok szkolny 2017/18. 
Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się 18  grudnia 2017r w gmachu Filharmonii Bałtyckiej im. 
Fryderyka Chopina w Gdańsku. Serdecznie Kasi gratulujemy!!! 

Dyrektor PSP w Osieku Jolanta Główczewska 

 

Każdy rok w naszej Placówce obfituje w niezapomniane emocje. 
Nie ma dnia żeby nic się nie zadziało, a dzieje się wiele! Grudzień 
sprzyja rozmyślaniom o tym co było, podsumowaniom minionego 
czasu oraz zadumie nad tym, co może być lepiej, co jeszcze można 
zrobić... 

Obok „stałych punktów” roku, takich jak obchody urodzin 
Uczestników oraz pracowników Środowiskowego Domu 
Samopomocy, obchody świąt i uroczystości, warsztaty logopedyczne, 
psychologiczne czy fizjoterapia, naszą Placówkę charakteryzuje 
wielokierunkowość działań ukierunkowanych na wszechstronny 
i harmonijny rozwój Uczestników. 

Od zeszłego roku na stałe zagościły u nas warsztaty tematyczne 
prowadzone trzy razy w tygodniu przez pracowników Domu, 
zaproszonych gości oraz wolontariuszy. W mijającym roku mamy już 

za sobą warsztaty kulinarne (takie jak pieczenie ciast i potraw słonych, gotowanie posiłków, przygotowywanie 
zdrowych deserów, przygotowywanie przetworów na okres zimowy czy grillowanie), warsztaty manualne (między 
innymi praca z modeliną i zimną porcelaną, karate, łyżwy, praca w drewnie, origami, tworzenie ozdób 
okolicznościowych, praca z wełną i muliną, warsztaty malarskie, warsztaty Magoku, tworzenie witraży oraz 
lampionów) czy warsztaty ogólnorozwojowe (sferyfikacja podstawowa, bańki, które nie pękają, tworzenie 
„slajmów”, podstawy matematyki i geometrii, odszukiwanie zalet, opanowanie sztuki czytania, pisania, 
prawidłowego wypowiadania się, organizowanie spotkań kinowych czy praca w ogrodzie). Staramy się również aby 
każdy miesiąc obfitował w spotkania integracyjne, zarówno wyjazdowe, jak i organizowane z Placówce. Stąd też 
pomysły wyjazdów do Świecie na zajęcia w Falcon Arenie Świecie (strzelanka laserowa oraz ucieczka z escape 
roomu), wizyta w Zaczarowanym Folwarku 
i Sali Doświadczenia Świata, udział 
w „Tłustym Czwartku w Hollywood”, 
IV Spotkaniu Integracyjnym z Elementami 
Kultury Kociewskiej oraz Dniu Rycerskim 
w zaprzyjaźnionych Placówkach 
w Lalkowych, udział w konkursie plastycznym 
„Złoty Anioł”, wyjazd na warsztaty 
do Kwidzyna, Torunia czy Wojewódzkiej 
Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych 
„Sprawni Inaczej” w Skórczu. Swoją 
działalnością wspomagamy także organizację 
gminnych imprez (Festyny „Powitanie Lata”, 
„Na Jagody”, „Pożegnanie Lata” oraz 
Rodzinny Piknik dla Zosi organizowany przy 
Zespole Szkół w Osieku). Możemy się 
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pochwalić również psychologicznymi warsztatami otwartymi przeznaczonymi dla przyszłych psychologów 
czy otwartymi warsztatami dla szkoły „Nauka” w Tczewie skierowanymi dla przyszłych terapeutów. Tradycyjnie już 
od wielu lat organizujemy Cykliczną Imprezę Integracyjną „Razem Raźniej”, która w tym roku za sprawą Naukowego 
Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej przybrała tajemniczy chemiczny andrzejkowy klimat. Przed nami 
czas świąteczny, który zawsze jest dla nas czasem pracowitym. Wiąże się nie tylko z przygotowaniami ozdób 
i dekoracji świątecznych ale także przygotowaniami do wspólnej Wigilii i przeżywania tego czasu w pogodnej, 
przyjaznej atmosferze. 

Jest coś jeszcze, czego przemilczeć nie możemy! 
Od jakiegoś czasu w naszej Placówce gościmy uczniów 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza 
Mykietyna w Skórczu, którzy zgłosili się do nas, aby 
wspólnie z Podopiecznymi spędzać czas, pracować i uczyć 
się, a to wszystko na zasadach wolontariatu. 

Nie sposób opisać ogromu pracy włożonej w prawidłowe 
funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Osieku. Gdyby nie szczere chęci, pasja przeplatana 
z powołaniem i wiara, że każde działanie ma wpływ 
na rozwój drugiego człowieka, wszystko to nie byłoby 
możliwe. 

Z wielką przyjemnością informujemy, iż osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Osieku oraz spełniające wymagania formalne, proszone są o osobiste odwiedzenie Placówki 
przy ulicy Wyzwolenia 25a lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 58 582 10 39. Serdecznie zapraszamy! 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Czytelnikom, sympatykom naszej Placówki 
oraz mieszkańcom Gminy Osiek życzymy samych radosnych i pogodnych dni! Wszystkiego dobrego! 

Agnieszka Krawczyk-Powierza 
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DZIEŃ SENIORA W KOLE 
18 października Zarząd Koła zaprosił wszystkich członków do miejscowej gospody na uroczysty obiad 
z okazji Dnia Seniora. 
W uroczystości udział 
wziął wójt gminy p. Janusz 
Kaczyński. 

Uroczystość uświetnił 
swoim występem zespół 
wokalny 
„Osieczaki”,który 
zaprezentował program 
artystyczny oparty na 
twórczości kol. Teresy. 

ZEBRANIE KOŁA ERII W OSIEKU 
7 listopada odbyło się kolejne zebranie członków. Celem kolejnego zebrania było podsumowanie naszej 
działalności w bieżącym roku. Na zebraniu gościliśmy Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Związku 
kol. Jana Brdaka oraz Inspektora ds. kultury w UG Osiek panią Małgorzatę Cherek. 

Przewodnicząca Koła kol. Teresa przedstawiła zebranym szczegółowe sprawozdanie, którym 
zaprezentowała nasze wszystkie działania w bieżącym roku w kolejności chronologicznej. 

Sprawozdanie z działalności koła zaczęła od podziękowań osobom spoza koła oraz członkom, którzy 
w szczególny sposób przyczyniają się do tego, że koło się rozwija i wdać jego działalność nie tylko 
na terenie gminy ale i poza nią. Wśród osób, które przewodnicząca wymieniła znaleźli się m.in.: 
Wójt Gminy pan Janusz Kaczyński. Przewodniczący Zarządu Powiatowego Związku kol. Jan Brdak, pani 
Małgorzata Cherek jako osoby bardzo nam przychylne, a nie będące członkami koła. Padło też kilka 
nazwisk bardzo aktywnych członków koła, a w śród nich m.in. Krystyna Sumczyńska, Ania Woźny, 
Andrzej Zagozdon i wiele jeszcze innych osób, które walnie przyczyniają się do dobrej pracy koła. 
Bardzo pochlebnie wyraziła się też o pracy zespołu wokalnego, gdzie przez duże poświęcenie się 
i wytrwałość zespół jest już znany nie tylko w Osieku ale i w okolicy, i także w Gdańsku.  

Koło w dniu dzisiejszym liczy 72 członków i widać, że w najbliższym okresie powiększy się znowu o nowych 
członków. Ta zwiększająca się liczba członków jest najlepszym dowodem na to, że nie zasypiamy gruszek 
w popiele, ale coś robimy co ludziom odpowiada i chcą się włączyć do tej działalności. 

W roku bieżącym nasza działalność wyglądała tak: 

Pierwsze zebranie tego roku połączone było z obchodami Dnia Babci i Dziadka. 

„Osieczaki” mieli swoje gorące dni w okresie Świąt Bożego Narodzenie śpiewając kolędy w okolicznych 
kościołach. Brali też udział w przeglądzie zespołów śpiewających kolędy w Kamionce. 

W lutym odbył się bal karnawałowy pn. „Studniówka lat 60-siątych”, następnie „śledzik”, tradycyjnie już 
8 marca panowie z naszego koła zapraszają panie na spotkanie z okazji MDK. Tak było też i w tym roku. 

Opóźnione w tym roku spotkanie z okazji powitania wiosny odbyło się na włościach u Stacha. „Osieczaki” 
zaś w maju śpiewały pieśni Maryjne w okolicznych kościołach. Szczególny zaś występ dali „Osieczki” 
na corocznym przeglądzie zespołów śpiewających te pieśni w Starogardzie Gd. W maju zorganizowana 
była wycieczka zagraniczna do pięciu stolic Europy. Trzeba powiedzieć, że była to impreza udana. 
Brało w niej udział 48 osób. Jeżeli mowa o wycieczkach to trzeba wymienić jednodniową wycieczkę do 
Fromborka i Braniewa, a następnie czterodniową wycieczkę do Warszawy i Łodzi. W obu tych wycieczkach 
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brało udział po 48 osób. Ukoronowaniem wyjazdów w tym roku był pobyt 14 dniowy w kurorcie Hurgada 
w Egipcie, w którym wzięło udział 9 osób. 

Bawiliśmy się też na naszym terenie organizując biwaki, biesiady przy ognisku oraz wyjazdy rowerami 
na te imprezy. Była impreza nad Kałębiem u Teresy. Byliśmy w Cisowych u Hanki i Danka, w Bukowinach 
u Ani i Zygmunta, u kolegów ze Skórcza na ich stadionie oraz w urokliwym miejscu na rzeką Wdą 
w miejscowości Stara Rzeka.  

 
W sierpniu, wrześniu i październiku realizowaliśmy zadania wynikające z konkursu jaki wygraliśmy w tym 
roku. Program tego konkursu nosił nazwę: „Nosimy czerwone spodnie”. W programie znalazły się takie 
pozycje jak: spotkanie z reżyserką filmu o tym samym tytule, kontakt z kosmetyczką, dietetykiem oraz 
spotkanie z ratownikami medycznymi ze wspaniałym pokazem ratowniczym. 

I jeszcze dwie ważne imprezy, do których trzeba było się dobrze przygotować a zabrało to nam sporo czasu 
i kosztowało wiele wysiłku. Pierwsza z imprez to spartakiada sportowa Emerytów Rencistów i Osób 
Niepełnosprawnych, na której zdobyliśmy wysokie jak na nasze warunki trzecie miejsce. Następnym 
wydarzeniem ważnym naszym środowisku był przegląd twórczości artystycznej środowisk emeryckich. 
Nas reprezentował zespół ‘Osieczaki” z programem autorskim kol. Teresy, prezentowaliśmy też 
na wystawie rękodzieło artystyczne oraz obrazy w postaci ikon pisanych przez naszego kolegę Mirka. 
Wystawialiśmy też kronikę koła. 

Zarząd Koła zorganizował też tak modny dziś „Dzień Seniora”, spotkaliśmy się z tej okazji w miejscowej 
gospodzie, gdzie był obiad dla wszystkich kawa i słodycze a oprócz tego było wiele śmiechu, zabawy 
i śpiewania. 

Przeżywaliśmy w tym roku chwile smutne, odszedł nasz ceniony i powszechnie lubiany członek naszego 
koła aktywny członek zespołu „Osieczaki” – solista tego zespołu nieodżałowanej pamięci 
Henio Topolewski.  

Tak w wielki skrócie przedstawiała się działalność naszego koła do dnia dzisiejszego. Do końca roku czekają 
nas jeszcze dwie imprezy tj. „Andrzejki” i spotkanie opłatkowe. 

Już dziś też otwieramy listę na imprezy przyszłoroczne, a to ze względu na promocję jakie uzyskujemy 
na skutek tak wczesnej rezerwacji. Są to: Wyjazd do zachodnich sąsiadów – wycieczka Szczecin – Berlin 
oraz pobyt dwutygodniowy na Riwierze Tureckiej. 

WIECZOREK ANDRZEJKOWY 
22 listopada w miejscowej gospodzie Zarząd Koła zorganizował członkom koła tradycyjny wieczór 
Andrzejkowy. W imprezie wzięło udział ponad 30 członków. W programie wieczoru znalazły się tradycyjne 
wróżby andrzejkowe. A na stołach znalazło się sporo jadła i słodkości. Było więc coś dla ducha i dla ciała. 
Były też tańce i śpiewy.  

Przewodnicząca Koła ERiI w Osieku Teresa Wódkowska 
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Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń, każdy może mieć wpływ 
na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu. Reagujmy na 
zagrożenia i dzielmy się swoimi spostrzeżeniami z Policją! 
Umożliwi nam to strona internetową z Krajową Mapą 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest łatwą w obsłudze 
aplikacją internetową służącą do wymiany informacji 
między Policją, a społeczeństwem. 

Akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, miejsca 
grupowania się małoletnich, nielegalne rajdy 
samochodowe, nieprawidłowe parkowanie lub 
oznakowanie drogi, niszczenie zieleni, używanie środków 
odurzających czy spożywanie alkoholu w miejscu 
zabronionym to tylko część zagrożeń jakie można zgłaszać 
policji za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń 

Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie przypadło już do gustu sporej liczbie internautów, którzy za 
pośrednictwem internetu nanoszą na wirtualną mapę wspomniane powyżej zagrożenia. 

Te pojedyncze sygnały napływające od osób, którzy chcą mieć bezpośredni wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa w okolicy swojego zamieszkania są dodatkowym źródłem informacji dla policjantów 
pełniących służbę w terenie. Pamiętajmy, że nawet błahe sprawy mogą doprowadzić do popełnienia 
poważnych przestępstw, dlatego nie powinniśmy być bierni wobec osób łamiących prawo. 

Każdy może skorzystać z mapy wchodząc na stronę internetową Policji. Jest ona bardzo prosta i intuicyjna. 
Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia, np. „wandalizm” lub „nieprawidłowe 
parkowanie”. Zgłoszenia są anonimowe - nie trzeba podawać swoich danych. Każde ze zgłoszeń jest 
traktowane poważnie i weryfikowane przez Policję. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od  września 2016 roku. Obecnie aplikacja 
ta dostępna jest również na telefon. Użytkownicy pobierając darmową aplikację Geoportal Mobile znajdą 
w niej zakładkę z dostępem do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dodatkowo, od lipca tego roku 
podczas nanoszenia zagrożenia możliwe jest m.in. wprowadzanie krótkiego opisu, a także dołączanie 
plików np. zdjęć. 

Musimy jednak pamiętać, że mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu 
przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997. 

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła 
odpowiednią reakcję Policji. Uwagi i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania mapy można kierować na 
adres: kmzb@policja.gov.pl   

Funkcjonariusze zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu 
współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a mundurowymi skuteczniej 
osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu 
zamieszkania. 

www.starogardgdanski.policja.gov.pl 
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Od 10 grudnia 2017 nowe, dogodne połączenie kolejowe ze Smętowa (o 6:37) do: 

- Bydgoszcz (p 7:37) 
- Inowrocław (8:18) 
- Poznań (9:19)  
- Wrocław (11:27) 

Cena: 

- Smętowo – Gdańsk już od 16,10 zł 
- Smętowo – Bydgoszcz już od 18,20 zł 
- Smętowo – Poznań już od 37,80 zł 
- Smętowo – Wrocław już od 46,90 zł 
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JUŻ WKRÓTCE OTWARCIE NOWEGO SKLEPU 

"DELIKATESY GŁUCHE" - "GROSZEK" 
w miejscowości Głuche 

OFERUJEMY PAŃSTWU:  

 art. spożywcze, 
 nabiał,  
 mięso, wędliny,  
 art. chemiczne,  
 art. gospodarstwa domowego, 
 art. higieniczne,  
 ryby mrożone i świeże, 

 mrożonki warzywne,  
 produkty mrożone,  
 papierosy, 
 wyroby alkoholowe,  
 piwa,   
 doładowania do telefonów i inne,  
 płatność kartą i gotówką oraz cashback 

Godziny otwarcia:  
poniedziałek - sobota w godz. 700 - 1900  

niedziela w godz. 1000 - 1800  

BARDZO  GORĄCO  ZAPRASZAMY 
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