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<p>Pierwsze �lady pobytu cz�owieka na terenie gminy Osie pochodz� ze �rodkowej epoki
kamienia (mezolitu) przypadaj�cej na lata 8000-4300 p.n.e. i odkryto je w okolicach le�nicz�ki
Orli Dw�. Z okresu nast�nego, to znaczy z neolitu (lata 4200-1700 p.n.e.) pochodzi znaleziona
na terenie Osia siekierka z krzemienia pasiastego, natomiast z epoki br�zu (1700-650 r.p.n.e.)
znalezione w Miedznie, siekierka br�zowa i w Osiu urna twarzowa.</p>
<p>O pobycie na
tym terenie ludzi w nast�nych epokach �wiadcz� pochodz�ce z epoki �elaza znaleziska z
okolic Osia (bransoletka, szpile z g��k� �opatkow�, szcz�tki rogu do picia oraz szklane
kamyki do gry), a w okolicy Jaszcza znaleziono pochodz�cy z czas� panowania cesarza
Trajana (98-117 r. p.n.e.) srebrny denar rzymski.<br />Okres w�r�ki lud� (pocz�tek IV w.)
spowodowa� wyludnienie Bor� Tucholskich, g�to zasiedlonych w poprzednich okresach
dziejowych. Zjawisko to znalaz�o swoje odzwierciedlenie r�nie� na terenie gminy, bowiem
pierwsze wzmianki o osadnictwie na jej terenie pochodz� dopiero z po�owy trzynastego wieku
i niewiele wskazuje, aby by�o ono wiele wcze�niejsze.<br />Ponowny rozw� osadnictwa na
terenach obecnej gminy Osie nast�pi� i zwi�zany by� z intensywn� akcj� kolonizacyjn�
zmierzaj�c� do zagospodarowania p�ocnej cz�i kasztelani �wieckiej. Pocz�tkowo
prowadzona by�a ona wg zasad tzw. Prawa polskiego i z tego okresu pochodzi Miedzno
(najprawdopodobniej z pocz�tku XIII w.), p�iej na tzw. Prawie niemieckim, a jej efektem by�o
powstanie Osia, Brzezin, Wierzch�, ���ka i m�yna w Tleniu. Nast�pi�o to w drugiej
po�owie XIII w. ewentualnie w pocz�tkach wieku XIV. W XV wieku powsta� Jaszcz, w XVI w.
M�yn w �urze, a w XVII w. Oski Piec i Grzybek. Ich powstanie zwi�zane jest z dzia�alno�ci�
cz�owieka, d���cego do wykorzystania zasob� przyrody tego terenu i tworz�cego m�yny,
tartaki i smolamie.<br />Ostatnia faza osadnictwa na terenie gminy zwi�zana jest z akcj�
kolonizacyjn� prowadzon� w ko�owym okresie istnienia rzeczypospolitej. W jej rezultacie
powsta�y: Pruskie, Stara Rzeka, Sobiny, Gzelowe.<br />Sie�osadnicz� uzupe�niaj�
miejscowo�ci powsta�e w okresie zaboru pruskiego tj. Szar�ata, Grabowa Buchta,
nieistniej�ce ju� dzi� Swatno oraz le�nicz�ki lub rozwini�e z nich osady le�ne np.
D�owiec.</p> <p>�</p> <p><em>Tematy opracowano na podstawie Informatora
turystycznego "Gmina Osie" - TMBT 1995 r.<br /> z dzia�u opracowanego przez mgr Marka
Miesa��<br /> Dzia� "Zas�u�eni i wybitni ludzie opracowa� Mariusz Chudecki.<br /> Od
Redakcji: Niekt�e �r�tytu�y zosta�e zmienione. Zaktualizowano te� zapisy w cz�i "Po II
wojnie �wiatowej"</em></p> <p>�</p>
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