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INFORMACJA 
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD śETU GMINY OSIEK 

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU 
DOCHODY 

Dział  Wyszczególnienie Plan na 
2014r.  

Wykonanie  za 
I półrocze 

2014r.   
% 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 99 377 75 718,44 76,2 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 000 8 938,28 99,3 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 67 101 54 562,33 81,3 

710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 500 500,00 100,0 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 73 200 35 167,75 48,0 

751 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

14 322 14 104,00 98,5 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOśAROWA 

10 000 5 000,00 50,0 

756 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  

2 100 636 1 147 757,55 54,6 

758 RÓśNE ROZLICZENIA 2 990 762 1 706 004,20 57,0 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 139 191 61 719,00 44,3 

852 POMOC SPOŁECZNA 1 180 331 649 771,10 55,0 

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 100 195 0,00 0,0 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 000 12 000,00 100,0 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 77 500 30 457,54 39,3 

921 KULTURA  I  OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

66 000 24 999,00 37,9 

  DOCHODY  RAZEM: 6 940 115 3 826 699,19 55,1 

 

BudŜet na rok 2014 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXV/154/2013 z dnia 20 
grudnia 2013r. – dochody w kwocie 6.687.989 zł, wydatki 6.704.657 zł, przychody 150.000 zł, 
rozchody 133.332 zł. 

Analiza wykonania dochodów daje podstawę do stwierdzenia, Ŝe realizacja większości dochodów 
nastąpuje zgodnie z planem. I półrocze 2014r. zamyka się wynikiem finansowym dodatnim 
451.965,87 zł. Biorąc pod uwagę wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 713.525,54 zł wynik 
finansowy I półrocza 2014r. wynosi 1.098.825,41 zł.  W I półroczu 2014r. gmina Osiek nie zaciągała 
poŜyczki ani kredytu. Spłata zaciągniętych kredytów na koniec I półrocza 2014r. wynosi 66.666 zł  

Gmina Osiek nie ma zawartej Ŝadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
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Wpływy z subwencji państwa były prawidłowe i gmina otrzymywała je w terminie. Dotacje celowe były 
przekazywane terminowo i w planowanych wysokościach. Jedynie udziały w podatku dochodowym 
od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało w wysokości 44,3% planowanej kwoty. 

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych – plan 40.000 zł wykonano 
27649,37 zł co stanowi 69,1%. W I półroczu 2014r. wydano 2 zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych i 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych.  

Szczegółowe wykonanie Dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1, wykonanie Wydatków w 
Załączniku Nr 2 i 3, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  w Załączniku 
Nr 4, Informację o stanie zaległości i umorzeń w Załączniku Nr 5, Wykonanie planu finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Załączniku Nr 6.  

  Plan   Wykonanie   %  

Wydatki:  7 277 251,00  3 374 733,32 46,4 

Rozchody (spłaty po Ŝyczek i kredytów): 133 332,00  66 666,00 50,0 

Dochody: 6 940 115,00  3 826 699,19 55,1 

Przychody: 713 525,00  713 525,54 100,0 

 
ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW: 

Dział  Nazwa Działu  Plan na 2014r. Wykonanie za I 
półrocze 2014r. % 

010 Rolnictwo i łowiectwo  310 217 172 106,37 55,5 

600 Transport i łączność  280 950 133 547,27 47,5 

630 Turystyka 7 000 1 567,76 22,4 

700 Gospodarka mieszkaniowa 545 100 25 096,38 4,6 

710 Działalność usługowa 21 968 3 997,50 18,2 

750 Administracja publiczna 1 083 693 564 055,65 52,0 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
o kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

14 322 13 801,98 96,4 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

284 100 83 164,90 29,3 

757 Obsługa długu publicznego 65 000 29 890,71 46,0 

758 RóŜne rozliczenia  40 150 0,00 0,0 

801 Oświata i wychowanie 2 208 345 1 163 389,13 52,7 

851 Ochrona zdrowia 41 600 11 238,90 27,0 

852 Pomoc społeczna 1 611 751 779 011,36 48,3 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  100 195 0,00 0,0 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 90 780 58 035,40 63,9 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 335 560 234 967,94 70,0 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 171 720 71 327,67 41,5 

926 Kultura fizyczna i sport 64 800 29 534,40 45,6 

 OGÓŁEM:  7 277 251 3 374 733,32 46,4 
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ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  

W terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 wrze śnia 2014 r.  naleŜy złoŜyć wniosek 
o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 lutego 2014r. do 31 lipca 2014r . w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2014 r. 

Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosi: 

81,70 zł * ilo ść ha uŜytków rolnych 

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 31 października 2014 r. gotówką w kasie 
urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

 

INFORMACJA 

dotycząca świadczeń rodzinnych 
i funduszu alimentacyjnego 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku 

informuje osoby korzystające ze świadczeń 

rodzinnych oraz potencjalnych świadczeniobiorców, 

iż nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 
2014 roku. Wzorem lat ubiegłych  można 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 2013. 

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

Osoby, które nie zamierzają korzystać z takiej możliwości, mogą to uczynić na dotychczasowych 

zasadach, tzn. osobiście odebrać zaświadczenie o dochodach za rok 2013 w Urzędzie Skarbowym w 

Starogardzie Gdańskim i złożyć je łącznie z wnioskiem o przyznanie świadczeń na okres zasiłkowy 

2014/2015. Ponadto do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z ZUS lub zakładu pracy, bądź złożyć 

oświadczenie o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013, aktualny 

dokument potwierdzający tożsamość, 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 przedłożenie oświadczenia strony o dochodach (z 

klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia). Jednak w sytuacji złożenia 

fałszywego oświadczenia o dochodach, tzn. podania nieprawdziwych kwot dochodu, składek na 
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ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwoty należnego 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 złożenia 

fałszywego oświadczenia, świadczenia te będą potraktowane jako nienależnie pobrane i będą 

podlegały zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami. 

Jednocześnie wszystkim świadczeniobiorcom przypominamy, iż wnioski o przyznanie świadczeń 

rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2014/2015, należy składać w tutejszym Ośrodku od miesiąca 
września br. 

W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014 roku, ustalenie 

prawa do świadczeń rodzinnych i ich wypłata nastąpi do dnia 30 listopada 2014 r., natomiast wnioski 

złożone 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 bieżący okres 

zasiłkowy, zamieszczono zapis o konieczności przedłożenia do dnia 15 września 2014 roku 

zaświadczeń lub oświadczeń o kontynuowaniu nauki przez dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego, 

aby dostarczały powyższe dokumenty w wyznaczonym terminie. Złożenie 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 2014 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, że nowy 

okres świadczeniowy w funduszu alimentacyjnym rozpoczyna się dnia 1 października 2014 roku .    

Dlatego stosowne wnioski wraz z wymaganą dokumentacją winny być złożone w tutejszym ośrodku 

do końca miesiąca sierpnia br., ponieważ wnioski złożone w tym okresie zostaną rozpatrzone w 

miesiącu październiku. Natomiast w przypadku wniosków złożonych między 1 września a 31 

października br., ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi w miesiącu listopadzie br. z 

wyrównaniem za miesiąc październik 2014 r.  

Pragniemy podkreślić, iż 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 możliwością składania oświadczeń zamiast zaświadczeń, dotyczących określonych 

okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń rodzinnych i 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także w pozostałych sprawach z tego zakresu, bliższych 

informacji udzielają pracownicy tutejszego GOPS w godzinach pracy. 

Kierownik GOPS 
/-/   Barbara Surma 
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE 
OSP RADOGOSZCZ MA SAMOCHÓD POśARNICZY 

Samochód poŜarniczy jednostka zakupiła ze środków własnych i gminnych. 

Udało nam się zebrać sporą kwotę, jak na naszą jednostkę, bo aŜ 10 tyś. zł. A więc zabrakło 
nam jeszcze 20 tyś. na zakup. Po naradzie naszego zarządu zrezygnowaliśmy z zakupu 
sztandaru, który sfinansować miała gmina w kwocie 5 tyś. zł. I zostało nam jeszcze 15 tyś., 
które „dołoŜyła” nam (z czego się niezmiernie cieszymy) Gmina Osiek i mamy tu oto tego 
„MANA” w garaŜu. 

Mamy teŜ nadzieję, Ŝe ten samochód poŜarniczy nie zawiedzie ani nas – mieszkańców naszego 
sołectwa oraz całej gminy. 

 
Mirosław Leśniak  

Naczelnik OSP Radogoszcz 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU O ŚRODKA ZDROWIA W OSIEKU ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIE PRZYLEGŁEGO TERENU 

Zakończono inwestycję pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU O ŚRODKA 
ZDROWIA W OSIEKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE PRZYLEGŁEGO TERENU”.  
Inwestycję zakończono 10 lipca  br. Koszt  całości  zadania  wyniósł  226.991,47 zł. 
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NOWA NAWIERZCHNIA 
Została ulepszona 
droga powiatowa Nr 
2730G z Jaszczerka do 
Kopytkowa  metodą 
„Slurry seal” tzw. 
dywaników na zimno. 
Gmina przeznaczyła na 
ten cel 10 tys. zł. 
Wykonawcą była 
Firma BUTINOWA 
Sp. z. o.o. z Warszawy, 
która została 
wyłoniona w drodze 
przetargu 
nieograniczonego 
ogłoszonego  przez 
Powiatowy Zarząd 
Dróg w Starogardzie 
Gdańskim. 

 

 

INWESTYCJE W TOKU: 
REMONT DROGI 

 

Powiatowy Zarząd Dróg  
w Starogardzie Gdańskim 
prowadzi remont drogi 
powiatowej Nr 2720G 
Wierzbiny – Osiek. 
Remont przedmiotowej 
drogi wykonywany jest za 
pomocą maszyny Hydrog 
Patcher PA - 500. 
Remonter drogowy na 
podwoziu przyczepy 
przeznaczony do 
likwidacji ubytków i 
duŜych pęknięć na 
nawierzchniach 
drogowych przy uŜyciu 
kruszywa mineralnego i 
emulsji bitumicznej. 
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14 lipca br. rozpoczęto inwestycję pn: 
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SITA PÓŁNOC SP. Z O.O. 
Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 GDAŃSK – POLSKA 

TEL +48 (58) 309 00 31, FAX +48 (58) 309 49 53 
e-mail: emil.przetakowski@sitapolska.com.pl 

www.sitapolska.com.pl 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW  
ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

GMINA OSIEK 2014 r.  
 

 sierpień wrzesień październik listopad grudzień miejscowości 

14 
28 

11 
25 

9 
23 

6 
20 

4 
18 

Osiek z Osiedlem Polnym i Osiedlem 
Dobry Brat, Wycinki, Wymysłowo, 
Okarpiec, Radogoszcz, Kałębnica-
leśnictwo, Trzebiechowo, Dębia Góra 

1 
16 
29 

12 
26 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

Głuche, Wierzbiny, Karcznia, 
Karszanek, Skórzenno, Skrzynia, Szlaga 
Młyn, śurawki, Gęby, Kasparus + 
leśnictwo, Suchobrzeźnica, Pieczyska, 
Zdrójki, Błędno, Łuby 

Odbiór 
odpadów 

ZMIESZANYCH 

4 
18 

1 
15 
29 

13 
27 

10 
24 

8 
22 

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

 
 sierpień wrzesień październik listopad grudzień miejscowości 

25 22 20 17 15 

Osiek z Osiedlem Polnym i Osiedlem 
Dobry Brat, Wycinki, Wymysłowo, 
Okarpiec, Radogoszcz, Kałębnica-
leśnictwo, Trzebiechowo, Dębia Góra 

25 22 20 17 15 

Głuche, Wierzbiny, Karcznia, 
Karszanek, Skórzenno, Skrzynia, Szlaga 
Młyn, śurawki, Gęby, Kasparus + 
leśnictwo, Suchobrzeźnica, Pieczyska, 
Zdrójki, Błędno, Łuby 

Odbiór 
odpadów 

SUROWCE 

25 22 20 17 15 

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

 
 sierpień wrzesień październik listopad grudzień miejscowości 

5 
19 

2 
16 
30 

14 
28 

10 
25 

9 
23 

Osiek z Osiedlem Polnym i Osiedlem 
Dobry Brat, Wycinki, Wymysłowo, 
Okarpiec, Radogoszcz, Kałębnica-
leśnictwo, Trzebiechowo, Dębia Góra 

6 
20 

3 
17 

1 
15 
29 

12 
26 

10 
24 

Głuche, Wierzbiny, Karcznia, 
Karszanek, Skórzenno, Skrzynia, Szlaga 
Młyn, śurawki, Gęby, Kasparus + 
leśnictwo, Suchobrzeźnica, Pieczyska, 
Zdrójki, Błędno, Łuby 

Odbiór 
odpadów 

BIO 

7 
21 

4 
18 

2 
16 
30 

13 
27 

11 
27 

Jaszczerz, Jaszczerek, JeŜewnica, 
Recice, Bukowiny, Udzierz, Lisówko, 
Cisowy, Gajówka Frąca, Grabowiec, 
Długolas, Komorze, Markocin, Cisowa 
Góra 
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 sierpień wrzesień październik listopad grudzień miejscowości 
Odbiór odpadów 

wielkogabarytowych, 
elektrycznych 

i niebezpiecznych 

x x 13 x x Gmina Osiek 

 

 

Kontakt:  Związek Gmin Wierzyca , 83-200 Starogard Gdański, ul. Zblewska 18 

Sekretariat:  tel.: 58 562 19 97   tel. kom.: 530 946 185    fax: 58 562 19 97 e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl  

BIP:  http://www.pomorskie.eu/pl/bip/zwiazki_gmin/zwiazek_gmin_wierzyca; www: www.zgwierzyca.pl 

Dział Finansowo - Ksi ęgowy:  tel.: 58 531 38 02 tel. kom.: 530 776 196 e-mail: finanse@zgwierzyca.pl 

Dział Gospodarki Odpadami:  tel.: 58 531 38 02   tel. kom.: 530 946 185 e-mail: odpady@zgwierzyca.pl 

Opiekę nad sektorem X w tym Gmin ą Osiek  z ramienia SITA Północ   pełni: 
Pan Jerzy Tysler  tel. kom. 515 224 800 

Podwykonawca:  Firma Transportowa "PIOTR" Piotr Brzoska  83-221 Osiek,  ul. Olszynka  2A  
tel. 58 5821092, kom. 600948216 

 
KOMUNIKAT 

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie wywozu odpadów komunalnych i 
nieczystości ciekłych 

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych 
oraz nieczystości ciekłych reguluje ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399). 

Art. 5 ust. 1 tej ustawy mówi, Ŝe właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości  i 
porządku przez: 

• wyposaŜenie nieruchomości w urządzenia słuŜące do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

• przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa 
sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposaŜenie 
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; 
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeŜeli nieruchomość 
jest wyposaŜona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w 
przepisach odrębnych, 

• zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w regulaminie, 

• gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, 

• pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości 
ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, 

• uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych wzdłuŜ 
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej słuŜącą 
dla ruchu pieszego połoŜoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel 
nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony 
płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, 
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• realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. 

Nadzór nad realizacją ww. obowiązków obecnie sprawuje ZG Wierzyca – dotyczy odpadów stałych 
oraz wójt – dotyczy nieczystości ciekłych. Wójt Gminy w przypadku stwierdzenia nie przestrzegania 
zapisów ustawy i regulaminu dot. postępowania ze ściekami  wydaje z urzędu decyzję nakazującą 
wykonanie  obowiązku. Decyzja zgodnie z art. 5 ust. 9 ww. ustawy podlega egzekucji w trybie 
przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z 
przepisami ustawy i przepisami odrębnymi właściciele nieruchomości  obowiązani są udokumentować 
w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez  przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczenia opłat za tego typu usługę. 
Gmina natomiast zobowiązana jest przeprowadzać kontrole czy właściciele nieruchomości takie 
umowy zawarli i sprawdzać, czy są w stanie okazać dowody wniesionych opłat za wywóz  nieczystości 
ciekłych.   

Kontrole dotyczą wszystkich nieruchomości naleŜących do mieszkańców stałych jak i letników (za 
wyjątkiem przyłączonych do kanalizacji). Częstotliwość wywozu oczywiście jest uzaleŜniona od 
pojemności zbiornika  oraz liczby mieszkańców i powinna odbywać się zgodnie z wymogami ustawy i 
regulaminem jednakŜe nie rzadziej niŜ jeden raz na cztery miesiące. Nie moŜna dopuścić do 
przepełnienia się zbiornika. Fakt wywozu musi zostać udowodniony odpowiednim dokumentem 
potwierdzającym wniesienie opłaty za usługę np. faktura, rachunek.  

Udowodnienie faktu niewytwarzania odpadów bądź pozbywania się ich w sposób zgodny z 
prawem ciąŜy bowiem na właścicielu nieruchomości. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe osoby 
zamieszkujące nieruchomość które niezgodnie z prawdą oświadczyły, Ŝe nie wytwarzają 
odpadów bądź pozbywają się ich z pominięciem prawa mogą podlegać odpowiedzialności karnej. 
ToteŜ, jeŜeli do urzędu wpłyną informacje świadczące o tym, Ŝe odpady jednak na nieruchomości 
powstają, wszczęte moŜe zostać postępowanie wyjaśniające, a w przypadku potwierdzenia się 
podejrzeń, właściciel zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i ukarany grzywną. 

Kontrole mogą odbywać się w obecności funkcjonariusza policji. 

Przedsiębiorcy świadczący usługi wywozu nieczystości ciekłych: 

� Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Partyzantów Kociewskich 113, 83-221 Osiek, tel.  
585821227; 

� Firma Transportowa „PIOTR” Piotr Brzoska, ul. Olszy nka 2a, 83-221 Osiek, tel. 58 
5821092, kom. 600948216; 

� Prace Ziemne i Transport Jarosław Brzoska, Skórzenno 29, 83-221 Osiek, tel. 728844850; 

� Usługi Leśne i Asenizacyjne Ireneusz Szumała, Karszanek 14, 83-221 Osiek, tel. 606 
791139. 

 

INFORMUJĘ, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA BUDOWY PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO W PRZYPADKU POSIADANIA 
PŁYT CEMENTOWO-AZBESTOWYCH (eternit). 

STOSOWNY WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY W OSIEKU. 

Romuald Popławski  - inspektor ds. ochrony środowiska 

 



 14

Obowiązek sporządzania informacji o wyrobach 
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 

Urząd Gminy Osiek przypomina, Ŝe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest 
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 
wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011r. Nr 8 poz.31) na właścicielu, zarządcy bądź uŜytkowniku 
nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąŜy obowiązek sporządzenia 
informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Informację właściciel, 
zarządca lub uŜytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach w terminie do 31 stycznia za poprzedni 
rok kalendarzowy: 

� osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację Wójtowi Gminy Osiek, 

� podmioty prawne, przedsiębiorcy przekładają informację bezpośrednio Marszałkowi 
Województwa Pomorskiego.  

Drugi egzemplarz naleŜy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej 
informacji.  

ZłoŜenie informacji w terminie jest jednym z warunków jakie naleŜy spełnić przez starających się o 
dotację na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

Wzór formularza jest moŜliwy do pobrania ze strony internetowej: www.osiek.gda.pl,  

Kontakt: Urząd Gminy Osiek,  ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, tel. 58 5821282 w.13. 

 
Właściciel, uŜytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu 
rozpoczęcia robót do właściwego terenowego organu administracji architektoniczno-budowlanej 
(starosta, prezydent miasta na prawach powiatu). Starosta moŜe wnieść, w drodze decyzji, sprzeciw do 
zgłoszenia, i równieŜ w drodze decyzji, nałoŜyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie 
określonych robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia. Taka sytuacja ma miejsce, jeŜeli 
realizacja robót mogła by spowodować: 

• naruszenia ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
• zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 
• pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, 
• pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, 
• wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciąŜliwości dla terenów 

sąsiednich. 

Na wykonawcy prac, polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, 
ciąŜy obowiązek zgłoszenia ich, jeszcze przed przystąpieniem do ich wykonywania. Zgłoszenia prac 
naleŜy dokonać właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz okręgowemu inspektorowi 
pracy. Wszystkie prace budowlane polegające na oczyszczaniu budynków z azbestu mogą być 
wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposaŜenie techniczne do 
prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest. 

UWAGA: Nie wolno dopuszczać, aby prace specjalistyczne, wymagające przygotowania, 
zabezpieczenia BHP, specjalnych technik pracy i kontroli emisji pyłu azbestowego dokonywali 
nieświadomi zagroŜeń i nieprzygotowanie do robót uŜytkownicy i mieszkańcy. Osoby 
wykonujące takie czynności powinni legitymować się specjalną formą zgody administracyjnej - 
decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 
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Prace polegające jedynie na wymianie pokrycia dachowego – bez dokonywania zmiany konstrukcji 
dachu podczas tych prac - wystarczy zgłosić do starostwa powiatowego (do urzędu miejskiego na 
prawach powiatu) 

WaŜne: Zgłoszenia trzeba dokonać co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem 
rozpoczęcia robót. MoŜna do nich przystąpić, jeŜeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu, ale nie później niŜ po upływie 
dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.  

Romuald Popławski  -  inspektor ds. ochrony środowiska 

 

100 tys. zł trafi do zerówki………. 
W oddziałach przedszkolnym trwa ich modernizacja. Przedsięwzięcie jest wynikiem 
realizacji przez Gminę Osiek projektu systemowego pn. „Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych w Gminie Osiek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Dzięki niemu 100 tys. zł trafi do zerówki. 

Umowę na realizację projektu Gmina Osiek podpisała w marcu br. Wartość projektu to 100 195 
zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. W ramach operacji zaplanowano 2 główne zadania 
skierowane wyłącznie do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkole 
Podstawowej w Osieku tzw. „zerówki”. Dofinansowaniem objęte zostaną dwa oddziały.  

W projekcie zaplanowano dostosowanie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych. Chodzi tu 
głównie o łazienki dla dzieci . 

Największe z zadań projektowych to zakup nowego wyposaŜenia dla obu placówek. Łącznie na 
zadanie to zaplanowano ponad 99 tys. zł. Za ponad 57 tys. zł został juŜ zakupiony nowy sprzęt 
multimedialny: tablica interaktywna, laptopy, projektor multimedialny, telewizor, odtwarzacze 
DVD, CD, urządzenia wielofunkcyjne , ekrany projekcyjne oraz zabawki i pomoce 
dydaktyczne. 

Za pozostałą kwotę, w ramach wyposaŜenia do oddziałów przedszkolnych zakupione zostaną 
ponadto: nowe meble do sal dydaktycznych i szatni. 

Realizacja projektu przewidziana jest do końca sierpnia br. 

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej. 

     

Sekretarz Gminy - Irena Patan 
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WIEŚCI ZE SZKOŁY 
Wyniki klasyfikacji za II półrocze roku szkolnego 2013/2014  

w Zespole Szkół Publicznych w Osieku: 

Szkoła 
Oceny 

niedostateczne 
Oceny celujące 

Stypendium za 
wyniki w nauce 

Średnia 
dydaktyczna 

szkoły 

Szkoła 
podstawowa 

6 127 16 4,22 

Gimnazjum 11 146 13+1 sportowe 3,86 

Zespół Szkół 
Publicznych 17 273 29 + 1 sportowe 4,04 

 
Zachowanie 

Szkoła wzorowe 
Bardzo 
dobre 

dobre poprawne nieodpowiednie naganne 

Szkoła 
podstawowa 

29 19 13 6 6 - 

Gimnazjum 32 16 8 9 5 - 

Zespół Szkół 
Publicznych 61 35 21 15 11 - 

 
Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2014 r.  

w Zespole Szkół Publicznych w Osieku 
W dniach 23, 24, 25 kwietnia uczniowie naszej szkoły z klasy 3 pisali egzamin gimnazjalny który 
składał się z trzech części. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy 
zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-
przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, 
chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestawy zadań z języka 
obcego nowoŜytnego na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Efekty uczniów z 
egzaminu wskazują, Ŝe uczniowie naszej szkoły są bardzo dobrze przygotowani. Dane pokazują, Ŝe 
osiągnęli oni rezultaty znacznie powyŜej średniej powiatu i województwa z kaŜdej części. Wielu z nich 
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otrzymało wyniki ok. 100%, a dwoje uczniów ten wynik osiągnęło: z matematyki i z j. angielskiego - 
gratulujemy!!! 

Porównanie wyników egzaminów uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Osieku w roku 2014 ze 
średnimi wynikami uczniów naszego powiatu i województwa. 

Część egzaminu j. polski historia i 
WOS 

matematyka część 
przyrodnicza 

język 
angielski - 
podstawa 

język 
angielski - 
rozszerzenie 

Osiek 66.6% 60.8% 49.6% 53.8% 68.9% 50% 

Powiat 
starogardzki 

61.88% 55.73% 44.03% 48.53% 59.03% 37.51% 

Województwo 
pomorskie 

64% 57% 47% 51% 66% 45% 

Dyrektor ZSP w Osieku 
Jolanta Główczewska 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU  
NIE USIEDZI...  

To jak Ŝyjemy i co osiągamy w naszym Ŝyciu, zaleŜy od nas samych, od naszej pracy, zapału i 
chęci przede wszystkim! W naszej Placówce staramy się, aby kaŜdy dzień stawał się inspiracją 
do podejmowania nowych wyzwań i działania, które nadaje sens naszemu funkcjonowaniu.  

Maj był bardzo aktywnym miesiącem pracy. Po II Festynie Ekologicznym w Starym Lesie 
wybraliśmy się na Wojewódzki Jarmark Folklorystyczny oraz Przegląd Dorobku 
Kulturalnego Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Domów Pomocy Społecznej do 
Chmielna gdzie prezentowaliśmy nasze prace plastyczne. Uczestniczyliśmy teŜ w warsztatach 
dotyczących bezpieczeństwa poruszania się na drodze przygotowanych przez staŜystkę 
Monik ę Gniewkowską. 

Okres letni jest najlepszym czasem na dłuŜsze wycieczki i imprezy plenerowe. Na początku 
czerwca na zaproszenie Warsztatów Terapii Zajęciowej Lalkowy uczestniczyliśmy w „Dniu 
Hawajskim” - tematycznej imprezie plenerowej corocznie organizowanej przez zaprzyjaźnioną 
Placówkę.  

JuŜ doszły nas słuchy, Ŝe w kolejnej edycji bawimy się rockowo! Sami teŜ zorganizowaliśmy 
wyjazd do Gdyni, podczas którego razem z naszymi przyjaciółmi ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Tęcza” Lalkowy , zwiedzaliśmy Muzeum Marynarki Wojennej  oraz 
odwiedziliśmy nasze piękne morze...  
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Nie obyło się takŜe bez seansu filmowego w gdyńskim Multikinie  z „Czarownicą” o wielkim 
sercu w tle. RównieŜ w czerwcu ogłoszone zostały wyniku konkursu plastycznego „O kocie 
czytelniku” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Osieku. Z 
niecierpliwością wyczekiwaliśmy wyników. Okazało się, Ŝe wszystkie osoby z Placówki, które 
wzięły w nim udział, zostały nagrodzone.  

Były to nasze zdolne Panie GraŜyna Gorzkowska i Łucja Sołowiej oraz Panowie – Piotr 
Suchomski i Piotr Motykowski . Jeszcze raz wielkie gratulacje! Gościliśmy takŜe w Skórczu 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Caritas” podczas obchodów 15-lecia Działalności 
Placówki.  

Jak co roku w lipcu odbyła się u nas plenerowa impreza integracyjna podsumowująca działania 
projektu „Razem Raźniej” edycji 2014. Tegoroczne działania tematycznie dotyczyły wody i 
Ŝeglarstwa. Po warsztatach organizowanych przez Agroturystyczną Stanicę śeglarską 
Państwa Firyn, ponownie spotkaliśmy się na terenie gospodarstwa agroturystycznego i wraz z 
zaproszonymi gośćmi świętowaliśmy zakończenie działań w ramach projektu.  
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Dołączyli do nas, między innymi, Pani Wójt Gminy Osiek Stanisława Kurowska oraz Pani 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku – Barbara Surma. 
Gościliśmy takŜe Placówki z miejscowości Lalkowy  oraz Skórcz. Tradycyjnie teŜ mogliśmy 
liczyć na wsparcie podczas organizacji imprezy ze strony Urzędu Gminy Osiek, Firmy 
Iglotex S.A., Banku Spółdzielczego oddział w Skórczu, Sklepu GS w Skórczu oraz sklepu 
„Kogutek” równieŜ ze Skórcza. Fundatorami nagród było takŜe Starostwo Powiatowe w 
Starogardzie Gdańskim. Dotację na ten cel uzyskano z wniosku o realizację zadania 
publicznego w ramach 
Inicjatywy Lokalnej . 
Wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji 
„Razem Raźniej 2014” raz 
jeszcze serdecznie 
dziękujemy!  

W ostatnich dniach działo się 
u nas równie intensywnie – 
zorganizowaliśmy I 
„okoliczny” rajd rowerowy , 
podczas którego 
przejechaliśmy najbliŜsze 
trasy o długości niespełna 19 
km. JuŜ są plany na kolejny 
rowerowy wyjazd... 
Zwiedziliśmy Toruń, a w nim Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Dom Legend 
Toruńskich.  

Aktywnie braliśmy teŜ udział w lokalnych festynach zorganizowanych przez Urząd Gminy 
Osiek - „Powitania lata” oraz „Na Jagody”. W trakcie trwania festynów podziwiać moŜna 
było prace plastyczne wykonane w naszej Placówce.  
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Im więcej się dzieje, im 
intensywniej pracujemy, tym 
bardziej przekonani jesteśmy o 
tym, Ŝe warto zdobywać nowe 
doświadczenia, uczyć się i 
przeŜywać je wspólnie z 
przyjaciółmi, a jak wiadomo, 
razem zawsze raźniej i weselej! 
Niech nasze przygody nigdy się 
nie skończą! 

Czytelnikom Informatora 
Osieckiego, turystom 
odwiedzającym naszą piękną 
Gminę oraz nam samym Ŝyczymy 
bezpiecznych i spokojnych 
letnich miesięcy! 

Agnieszka Krawczyk 

Pedagog Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Osieku 

 

KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ  STRAśY POśARNEJ 

w Starogardzie Gdańskim 
woj. pomorskie 

83-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 1 
 

Informacje na temat prowadzonych działań ratowniczo-
gaśniczych na terenie Gminy Osiek 

29.07.2014 r. 

Głuche, gmina Osiek – poŜar samochodu z kempingiem, godz. 00.03-02.04 

Na miejscu zdarzenia zastano poŜar samochodu kempingowego w całości objęty płomieniami. 
Świadkowie zdarzenia przekazali informację, Ŝe osoby poszkodowane (oparzone) udały się 
w kierunku jeziora w celu schłodzenia ciał. W samochodzie znajdowała się butla 11kg propan-
butan. Ratownicy zabezpieczyli teren działań. Jeden z przybyłych zastępów z OSP Osiek podał 
2 prądy wody: pierwszy w natarciu na palący się samochód z bezpiecznej odległości 
(zagroŜenie wybuchu butli), drugi w obronie samochodu VW i pobliskiego zboŜa. Drugi zastęp 
udał się na pobliską plaŜę w celu udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym (załoŜenie opatrunków hydroŜelowych na rany, wsparcie psychiczne). 
Przybyłe zastępy OSP Skórcz podały prąd wody w natarciu na palący się samochód 
kempingowy i drugi w celu chłodzenia butli. 
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Osoby poszkodowane przekazano przybyłym ZRM (zespoły ratownictwa medycznego). PoŜar 
zlokalizowano i ugaszono. Po całkowitym schłodzeniu butlę  wyniesiono w bezpieczne 
miejsce. Dalsze czynności dochodzeniowo-śledcze na miejscu prowadziła Policja. 

Akcja straŜaków przebiegła szybko i sprawnie. Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone 
były zgodnie z obowiązującymi zasadami. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji udało się uniknąć 
większych strat i nie doszło do innych zagroŜeń. 

04.08.2014 r.  

Wycinki, gmina Osiek – poŜar budynku mieszkalnego letniskowego i budynku 
gospodarczego, godz. 18:37 

Na miejscu zdarzenia ratownicy zastali objęty w całości poŜarem domek letniskowy oraz 
palącą się ścianę pobliskiego budynku gospodarczego. Najprawdopodobniej przyczyną poŜaru 
były wyładowania atmosferyczne. Ratownicy podjęli czynności gaśnicze w natarciu na palący 
się domek oraz ścianę budynku gospodarczego, jak równieŜ w obronie innych domków 
letniskowych. PoŜar został ugaszony, dokonano rozbiórki budynku. W działaniach trwających 
około 1,5 h brali udział straŜacy-ratownicy z OSP Osiek i z jednostki ratowniczo-gaśniczej 
w Starogardzie Gdańskim. 

Jaszczerek, gmina Osiek, droga wojewódzka 214 – obłamany konar drzewa na jezdni, 
godz. 18:54  

Ratownicy z OSP Radogoszcz usunęli zagroŜenie z jezdni. 

mł. kpt. Karina Stankowska 
rzecznik prasowy 
KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ  STRAśY POśARNEJ 
w Starogardzie Gdańskim 

 

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK  

NAD JEZIOREM I NA JEZIORZE KAŁ ĘBIE.  
Na mapce poniŜej jezioro Kałębie zwane potocznie Morzem Kociewskim. Przepiękny akwen 
do uprawiania sportów wodnych. Z dawniejszych czasów, lat 70 i 80 tych XX wieku, pamiętam 
pływające na tym jeziorze, nie tylko Ŝaglówki, rowery wodne, kajaki, lecz równieŜ motorówki 
ciągające narciarzy wodnych. Motorówki słuŜące do zabezpieczeń kąpiących się i 
korzystających ze sprzętu wodnego. Przez całe letnie wakacje nadzór nad akwenem pełniła 
motorówka MO. Motorówkę swoją z silnikiem Fiata, uŜytkowali równieŜ harcerze ze 
Starogardu Gdańskiego. Nie było w tym nic dziwnego, Ŝe takie szybkie jednostki były 
potrzebne. Sami tylko harcerze mieli na Kałębiu około 20 sztuk pływającego sprzętu. PręŜnie 
Ŝeglowali tutaj członkowie Ligii Obrony Kraju Klubu Wodnego ze Starogardu Gdańskiego. Ich 
flota liczyła teŜ ponad 10 sztuk. Harcerze z Malborka trzymali w Okarpcu dwa jachty. Gdy 
wybudowano ORW Dobry Brat, pojawiły się dodatkowo trzy piękne, nowoczesne jak na tamte 
czasy, jachty Conrad 20 i dwie Raje. Na Gminnej plaŜy w Osieku funkcjonowała dodatkowo 
wypoŜyczalnia sprzętu wodnego Funduszu Wczasów Pracowniczych. MoŜna było tam 
wypoŜyczać rowerki wodne, kajaki, oraz maczki. Maczek to była taka mała Ŝaglówka z jednym 
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Ŝaglem. Rowerki były blaszane na dwóch pływakach z jedną powaŜną wadą. Podczas 
pedałowania okrutnie skrzypiały. W upalne dni, do ich wypoŜyczenia, ustawiała się kolejka 
wczasowiczów. Pośród wszystkich Ŝaglówek przepięknie reprezentował się przedwojenny HAJ 
będący własnością naszego nieŜyjącego juŜ kolegi Henryka BOGACZYKA. 

Po kilkuletniej stagnacji lat 90 XX wieku i początku XXIwieku, Ŝeglarstwo na jeziorze Kałębie 
zaczęło się znów rozwijać. Lecz, co zauwaŜyliśmy, wraz ze zwiększającą się liczbą Ŝaglówek 
pojawiły się nowe problemy. Głównie problem bezpieczeństwa osób wypoczywających nad i 
na wodzie. Dlatego celem poprawy bezpieczeństwa na jeziorze Kałebie razem z członkami 
UKS „Kałębie”, Andrzej UZDOWSKI powołał Gminną DruŜynę WOPR w Osieku. Nigdy nie 
przypuszczaliśmy, Ŝe będzie ona tak bardzo potrzebna, oraz Ŝe tak często będziemy 
uczestniczyć w akcjach ratowniczych.  

PAMI ĘTAJCIE  

Korzystanie ze sprzętu pływającego typu kajaki, łódki, rowerki wodne, Ŝaglówki BEZ 
ŚRODKÓW RATUNKOWYCH I ASEKURACYJNYCH jest zabronione  i jest 
WYKROCZENIEM karanym z urz ędu. 

Kapiący się i pływający przez jezioro. Z punktu widzenia Ŝeglarza , wieloletniego skippera, 
motorowodniaka, kapitana jachtów Ŝaglowych i motorowych twierdzę, Ŝe osoby odpływające 
na kilkaset metrów od tradycyjnych kąpielisk 
zagraŜają swojemu bezpieczeństwu i innych osób 
przez to, Ŝe są w wodzie całkowicie niewidoczne. 
Chwila nieuwagi załogi na jachcie i moŜe zdarzyć się 
tragedia. Podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń 
na jachtach, często, niewiele brakowało, aby zdarzył 
się wypadek. Nierzadko pływaka przed mknąca z 
zawrotną prędkością Ŝaglówką ratowały centymetry!. 
Taki pływak, jeŜeli juŜ odpłynie od brzegu, czego nie 
wolno czynić, powinien mieć ubrany „Ŝarówiasty” 
czepek oraz ciągnąć za sobą pomarańczowy pływak 
do asekuracji. Koszt pływaka i czepka to wydatek rzędu 30 – 100 zł. Niewiele, a moŜe 
uratować Ŝycie.  

Kąpiące się dzieci. Bardzo często. prawie codziennie, widuję jak kąpią się dzieci w 
zabawkowych pływających kółkach, z pływaczkami na rękach i innych dmuchanych 
akcesoriach. Na tychŜe pływających zabawkach najczęściej widnieje napis: uŜywać tylko do 
głębokości 50 cm. Polecam to rodzicom pod rozwagę. Oby nie doszło do tragedii.  

Kolejne niebezpieczeństwo to wszelkie dmuchane materace. Nie są one środkiem do pływania 
na głębokiej wodzie. Rozgrzany palącym słońcem, wpadający z materaca do wody człowiek, 
moŜe zaznać szoku termicznego, skurczu mięśni, zawału. Chwila nieuwagi na głębszej wodzie i 
moŜe się tak zdarzyć , Ŝe materac dopłynie do brzegu sam. A jego uŜytkownik nie dopłynie. 
Pływając po morzu zdarzało mi się łapać takie materace. Zastanawialiśmy się wówczas z 
kolegami, czy materac zwiało czy pasaŜer materaca wpadł i nie wróci nigdy do domu. 
Przypomnę, Ŝe dmuchane materace, kółka , piłki płyną z wiatrem znacznie szybciej niŜ 
niedoświadczony pływak. Czyli uciekają, a słabnący człowiek nie jest w stanie ich dogonić... 
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W jednym z artykułów Głosu Powiatowego przeczytałem, Ŝe z braku ratownika na kąpielisku 
w Osieku dziennikarz nie poleca kąpieli. Jest to kąpielisko tradycyjnie wykorzystywane od lat, 
wielu lat. Bezpieczeństwo na takim kąpielisku, zaleŜy od rozsądku i zdolności przewidywania 
zdarzeń i przewidywania skutków tychŜe przez osoby 
korzystające z niego. Wypadki jakie się zdarzają, zdarzają się 
najczęściej z powodu niedbałego nadzoru nad kapiącymi się 
dziećmi, pełnionego przez ich opiekunów lub rodziców lub 
braku takowego. Kilka lat temu ośmio- moŜe dziesięcioletni 
chłopiec wbiegł na pomost i od razu skoczył na główkę. Lecz 
miał pecha. Skoczył na zbyt płytką wodę. śyje , miał szczęście, 
nie siedzi w wózku inwalidzkim. Od tamtego czasu, gdy 
widzimy skaczących na płytką wodę, to skóra na nas cierpnie.  

Wchodząc na pomost, nie umiejące pływać dzieci powinny mieć ubrane kamizelki ratunkowe. 
Sprzęt do pływania powinien być sprawny. Kamizelki dla dzieci powinny być z kołnierzem , 
który zabezpiecza główkę przed opadnięciem do tyłu i odwróceniem się twarzą do wody. 
Kamizelki muszą być dostosowane do wagi jej uŜytkownika, gdyŜ inaczej raczej utopią niŜ 
uratują. 

LekcewaŜenie przepisów. Po kilkunastu uratowanych jachtach, doszedłem do wniosku, Ŝe 
Ŝeglarze często słyną z brawury i lekcewaŜenia przepisów. Przepisy wyraźnie precyzują, jakie 
środki ratunkowe muszą znajdować się na jachcie. Powinno ich być tyle - ilu jest załogantów + 
1. Zazwyczaj ten” + jeden” jest to koło ratunkowe. Lecz nie takie ze sklepu z zabawkami ale 
profesjonalne-niezatapialne. Przepisy wyraźnie mówią o tym ,Ŝe wszystkie osoby nie umiejące 
pływać, obowiązkowo, powinny mieć załoŜone i zapięte kamizelki ratunkowe. Podczas 
przedostatniej akcji ratunkowej okazało się , Ŝe na Ŝaglówce, która się przewróciła, nie było ani 
koła , ani kamizelek. A sternik ze skurczem w nodze trzymał się trzcin aby się nie utopić.  

Kamizelki w kajakach nie słuŜą jako siedzenia czy teŜ oparcia. Kamizelka, na której przez kilka 
godzin posiedzi i powierci się, 60 kg osoba, tracą w 50% swoją wyporność. JeŜeli ich nie 
ubieracie, bo twierdzicie, Ŝe potraficie pływać, wsuńcie je pod burtę kajaka. Nie siada się na 
kamizelkach ratunkowych!  

Brawura. Wywrotki jachtów nie następują z powodu niespodziewanych okoliczności. Prawie 
zawsze winny jest czynnik ludzki. Niepotrzebna brawura. Brak wiedzy i umiejętności. Brak 
przewidywania lokalnych zjawisk pogodowych. Brak właściwej komunikacji z załogantami, 
brak instrukcji werbalnych, co mają robić w razie zagroŜenia, czego się chwytać a czego nie, 
jak balastować przy przechyłach.  
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Podczas kilku akcji ratowniczych sternicy opowiadali, Ŝe podczas przechyłu załogant złapał za 
szoty grota, nie pozwalając na ich wyluzowanie, Ŝe nie balastował.... A załogant odpowiadał na 
to: co to znaczy balast na lewą burtę, nie znam takiego pojęcia...nie wiedziałem, Ŝe mówi do 
mnie...! Tak bywa pośród Ŝeglarzy nie tylko na jeziorze Kałębie. Dlatego moim kursantom 
zawsze tłumaczę, Ŝe szoty grota to zawór bezpieczeństwa w przypadku mocnego przechyłu. I 
nie wolno załodze łapać ich celem utrzymania równowagi. Bo gwałtowny szkwał wymusza 
często ich luzowanie. A zablokowane szoty się nie luzują i jachcik zrobi zwrot przez kil ;) czyli 
wywraca się dnem do góry. Nazywamy taką wywrotkę - strzeleniem grzybka. 

Gdy na wezwanie policji, w zeszły wtorek, ratowaliśmy Ŝaglówki, wiało 5-7 Beauforta z NE 
skręcając do N. KaŜdy doświadczony Ŝeglarz, znad Morza Kociewskiego wie, Ŝe podczas 
takiego kierunku wiatru, im dalej od Osieka w jezioro - tym mocniej wieje. Natomiast na 
przewęŜeniach np. pomiędzy Wycinkami a Folwarkiem wiatr tęŜeje dodatkowo o 2 stopnie 
Beauforta. Podobnie jest pomiędzy wyspą przy Wymysłowie a cyplem przed Radogoszczą. I są 
to miejsca, gdzie najczęściej przewracają się Ŝaglówki na naszym jeziorze. Podobnie jest przy 
wiatrach z SW i S.  

śaden z wywróconych jachtów nie miał zrefowanych Ŝagli. śaden ze sterników nie pomyślał, 
Ŝe warunki wiatrowe są zbyt trudne dla jachtu mieczowego. Jachty mieczowe zazwyczaj 
dopuszcza się do pływania do 5 stopni Beauforta. A tego dnia, w porywach, było duŜo, duŜo 
więcej. MoŜna pływać, lecz z głową, z szacunkiem dla siły wiatru. Dobierając właściwe 
oŜaglowanie.  

 
Foto 4: Miejsca ,gdzie na jeziorze Kałębie wywraca się większość jachtów Ŝaglowych. 

Kto z Ŝeglarzy tego nie rozumie, tego Jendruś zaprasza na szkolenie Ŝeglarskie. 
http://www.firyn.com/ 

PoniŜej - w razie potrzeby, sygnały wzywania pomocy z jachtu, deski: 
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W zeszłym roku uczestniczyłem w dwóch akcjach ratowniczych na Kałębiu . Udało się 
uratować omegę oraz jacht typu finn. W tym roku uczestniczyłem juŜ w dwóch akcjach 
ratowniczych, w dwóch akcjach holowania uszkodzonych jachtów, upominaniu małolatów za 
niewłaściwe zachowania na jachcie. Andrzej UZDOWSKI kilkakrotnie zbierał porozrzucanych 
po trzcinach jeziora Kałębie młodych surferów. RównieŜ kilkakrotnie ratował jachty na naszym 
jeziorze. Na brzegu niedaleko plaŜy w Osieku stoi niebieska zabudowana omega. Po jej 
ostatniej wywrotce właściciel stracił chęć uprawiania Ŝeglarstwa. Zawsze twierdził, Ŝe potrafi 
Ŝeglować. Okazało się, Ŝe jednak nie posiadał podstawowych umiejętności. Pamiętajmy, 
uczymy się do końca Ŝycia. A woda nie wybacza najmniejszych błędów!  

Z Andrzejem UZDOWSKIM zaopatrzyliśmy się w silniki, pozwalające na szybkie dotarcie do 
potrzebujących pomocy. Dzięki nim, akcje są sprawne i szybkie, nie tak jak kilka lat temu. 
Dzięki ich zastosowaniu poprawiło się bezpieczeństwo osób uŜywających sprzęt wodny. Gdy 
Andrzej UZDOWSKI lub ja, jesteśmy na jeziorze lub nad jeziorem, ZAWSZE(!) moŜna liczyć 
na naszą szybką pomoc.  

NR RATUNKOWY WOPR 601 100 100 połączy z nami. 
To jeszcze nie koniec lata. Co przyniesie nam reszta sezonu wypoczynkowego? Tym bardziej, Ŝe sezon 
Ŝeglarski kończy się późną jesienią a zaraz po nim zaczyna się sezon Ŝeglarstwa lodowego.  

APELUJEMY O ROZWAG Ę PODCZAS WYPOCZYNKU NAD WOD Ą. 

śYCZYMY PRZYJEMNEGO I BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU.  
Andrzej FIRYN & Andrzej UZDOWSKI 

członkowie Gminnej druŜyny WOPR w Osieku 

 

FESTYNY 

„POWITANIE LATA” I „NA JAGODY” JU ś ZA NAMI 
28 czerwca podczas festynu „Powitanie Lata” odbył się Gminny Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich Gminy Osiek. Na scenie zmagały się cztery koła: KGW JeŜewnica, KGW 
Karszanek, KGW Lisówko i KGW Osiek w takich konkurencjach jak skecz  i piosenka – temat 
LAS. Komisja w składzie: Urszula Herman, Alicja Anders, Michał Nagórski, Bartosz 
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Brzoskowski i Wojciech Mokwa oceniała równieŜ wystrój stoiska, wianek świętojański oraz 
potrawę (tym razem z makaronem).  

Po podsumowaniu punktacji ilością 107 pkt (na 125 moŜliwych) Pierwsze miejsce zdobyło 
KGW Lisówko, które otrzymało Puchar Wójta Gminy Osiek. Drugie miejsce z ilością 100 pkt. 
zajęło KGW Karszanek , trzecie KGW Osiek. Wszystkie koła biorące udział w turnieju 
otrzymały nagrody rzeczowe i czeki ufundowane przez Wójta Gminy Osiek.  

Dodatkową atrakcja programu była Piosenka o mojej okolicy i taniec Trojak w wykonaniu 
KGW Osiek. Program ten KGW zaprezentowało w podczas Powiatowego Turnieju KGW w 
kwietniu br. w Jabłowie. 

Kolejnym pkt programu był recital Pauliny Świeczkowskiej ze Skórcza oraz występ zespołu 
wokalnego „Ponad Ziemią”. 

W tym dniu miały miejsce imprezy towarzyszące festynowi. Na boisku gminnym o godz. 16.00 
odbyły się Gminne Zawody StraŜackie, w których udział brały wszystkie jednostki OSP z 
terenu gminy : OSP Bukowiny, OSP Kasparus, OSP Osiek, OSP Radogoszcz i OSP Skórzenno. 
Laur pierwszeństwa zdobyło OSP Osiek.  

Na jeziorze Kałębie odbywały się Towarzyskie Regaty „Powitania Lata” oraz Regaty 
Winsurfingowe „Powitania Lata”. Wszyscy wodniacy wraz z Andrzejem Firnem i Andrzejem 
Uzdowski pojawili się na scenie, gdzie była okazja do wręczenia okolicznościowych nagród i 
pamiątek.  

A na koniec zabawa z zespołem „Dwa plus Dwa”. To zespół w mocnym składzie, który daje 
wiele moŜliwości. Jak sami mówią o sobie: „Młodość, temperament i polot. Stworzyli grupę by 
bawić innych i siebie muzyką …”. 

19 lipca o godz. 16.00 słoneczna pogoda przywitała uczestników wyścigu rowerowego wokół 
jeziora Kałębie. Na start koło SKR w Osieku stawiło się 24 uczestników. Policjanci z 
Posterunku Policji w Skórczu pilotowali kolarzy na odcinku 11 km 800 m aŜ do linii mety. 
Druhowie z OSP Osiek zabezpieczyli trasę przejazdu, a dh ratownicy medyczni czuwali nad 
bezpieczeństwem jadących rowerami na całym odcinku trasy. Starostwo powiatowe 
ufundowało nagrody rzeczowe dla zwycięzców. JuŜ teraz zapraszamy dzieci i młodzieŜ oraz 
dorosłych na przyszłoroczny wyścig rowerowy. 

Na scenie amfiteatru gminnego, tradycyjnie juŜ wybierano Małą Miss Lata Osiek 2014 oraz 
wybory ogólnopolskie Miss Lata Osiek 2014.  

Konferansjerem w tym roku był Sławomir Siezieniewski z TVP Gdańsk. Na scenie wystąpił 
KRIS – KsiąŜe Disco Polo, który przemieniał się w sławy polskiej sceny, Kabaret Czwarta 
Fala, a gwiazdą wieczoru był zespół disco polo FANATIC. Tradycyjną zabawę taneczną 
poprowadził DJ ZIBI. Tak nas rozbawił muzyką, Ŝe nie wiedzieć kiedy, a juŜ trzeba było 
kończyć zabawę.  

A teraz juŜ czas zaprosić na kolejny festyn do Osieka, który juŜ niedługo bo 16 sierpnia. 

Inspektor Małgorzata Klein 
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Z KALENDARZA WÓJTA 

2 lipiec 
Gdańsk 
Regionalna konferencja dot. projektu Programu Współpracy Transgranicznej 
Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko. 

3 lipiec 
Osiek 
Plenerowa impreza integracyjna „Razem Raźniej” zorganizowana przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy. 

5 lipiec 
Osiek 
Turniej piłki noŜnej o Puchar Wójta Gminy. 

7 lipiec 
Gdańsk 
Warsztaty eksperckie pt.: „Realizacja projektów inwestycyjnych – odnawialne 
źródła energii”. 

10 lipiec 
Skrzynia 
Uroczysty apel oraz podsumowanie obozu szkoleniowego MłodzieŜowych 
DruŜyn PoŜarniczych powiatu starogardzkiego. 

14 lipiec 

Osiek 
Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji pn.: „Termomodernizacja, wymiana 
pokrycia dachowego na budynku OSP Bukowiny oraz wymiana pokrycia 
dachowego na budynku OSP Skórzenno”. 

15 lipiec 
Osiek 
Odbiór wykonanej inwestycji pn.: „ Termomodernizacja budynku ośrodka 
zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego terenu”. 

15 lipiec 
Osiek 
Odbiór wykonanej inwestycji pn.: „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 
2730G Kopytkowo – Jaszczerek 

18 lipiec 
Starogard Gd. 
Spotkanie z przedstawicielami na rzecz Ekorozwoju w Sprawie Opracowania 
PilotaŜowego Programu Niskowęglowego Rozwoju dla Powiatu Starogardzkiego. 

19 lipiec 
Osiek 
Festyn „Na Jagody” 

25 lipiec 
Starogard Gd. 
Uroczysta Akademia z okazji Święta Policji. 

26 lipiec 
Kasparus 
Turniej Piłki Siatkowej Borów Tucholskich o  Puchar Kasparusa 

5 sierpień 
Starogard Gd. 
XI Zgromadzenie Związku Gmin „Wierzyca”. 
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