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Imponujący rozmiarami akwen, dookoła lasy, a pośrodku miejsce przez ludzi posiadane.  

MoŜna kroczyć duktami, którymi szli „jantarowi kupcy”, moŜna odbyć krótką pielgrzymkę niczym 
pierwszy misjonarz tych ziem.  

Jezioro Kałębie, Bory Tucholskie, mit św. Rocha i prawdziwa historia Bursztynowego Szlaku.  

Gmina Osiek – bogactwo serca Kociewia 
 

Tekst: Jarosław Wojciechowski 
Foto: Agnieszka Krawczyk 
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ZZZ   kkkaaallleeennndddaaarrrzzzaaa   WWWóóójjjtttaaa   

23.06 XIV Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim 

24.06 Zakończenia roku szkolnego Zespołu Szkół Publicznych w Osieku 

25.06 Festyn „Powitanie Lata” 

26.06 Turniej piłkarski o puchar Wójta 

27.06 Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE 

28.06 Spotkanie z Prezesem firmy SITA w sprawie gospodarki odpadowej 

30.06 
Spotkanie z kierownictwem Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych z Kwidzyna w sprawie gospodarki 
odpadowej oraz z przedstawicielem Urzędu Gminy Smętowo Graniczne w sprawie przyłączy 
w Lisówku i wodociągu w Cisowych 

01.07 Spotkanie dotyczące powiększenia Rezerwatu Biosfery UNESCO „Bory Tucholskie” 

05.07 
Spotkanie z firmą ASPECTUS w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
gminy Osiek 

14.07 
Spotkanie gmin występujących ze Związku Gmin Wierzyca w sprawie rozliczenia się z pozostałymi 
członkami Związku 

16.07 VII Turniej Piłki Siatkowej w Kasparusie 

19.07 Uroczystość Święta Policji w Starogardzie Gdańskim 

20.07 
Spotkanie z Wicestarostą p. Kazimierzem Chyłą oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg 
p. Dariuszem Kurzyńskim w sprawie naprawy dróg powiatowych w Gminie Osiek 

22.07 
Spotkanie poświęcone określeniu zasad korzystania z remizy (świetlicy) OSP pomiędzy jednostką 
OSP Osiek a Radą Sołecką z Osieka 

25.07 XV Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim 

26.07 XV sesja Rady Gminy Osiek 

01.08 
Spotkanie z zastępcą prezesa zarządu WFOŚ i GW w Gdańsku p. Maciejem Kazienko w sprawie 
ochrony jeziora Kałębie 

 Urlop 

16.08 Zebrania sołeckie – Radogoszcz i Skórzenno 

17.08 Zebrania sołeckie – Cisowy i Lisówko 

23.08 Zebrania sołeckie – Bukowiny i Wycinki 

24.08 Zebranie sołeckie w Osieku 

25.08 Zebranie sołeckie w Markocinie 

30.08 
Spotkanie w sprawie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Chata Kociewia” oraz zebrania 
sołeckie – JeŜewnica i Karszanek 

31.08 Zebrania sołeckie – Suchobrzeźnica i Kasparus 

01.09 Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 

02.09 Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 
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OBWIESZCZENIE  

Komisarza Wyborczego w Gda ńsku z dnia 29 czerwca 2016 r.  

o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniaj ących do Rady Gminy Osiek w okr ęgu wyborczym 
Nr 11 zarządzonych na dzie ń 4 września 2016 r. 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 1 i 8 w związku z art. 386 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Komisarz Wyborczy w Gdańsku podaje                       
do publicznej wiadomości, Ŝe: 

1. Z powodu nie złoŜenia Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku zawiadomień o utworzeniu 
komitetów wyborczych dla zgłaszania kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających 
do Rady Gminy Osiek w terminie do dnia 27 czerwca 2016 r., wskazanym w zarządzeniu 
Wojewody Pomorskiego Nr 78/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyborów 
uzupełniających do Rady Gminy Osiek w okręgu wyborczym Nr 11, wyborów uzupełniających 
nie przeprowadza się. 

2. Mandat radnego w okręgu wyborczym Nr 11 pozostaje nieobsadzony. 

3. Stosownie do zapisu art. 386 § 2 Kodeksu wyborczego wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Osiek w okręgu wyborczym nr 11 zostaną powtórzone między 6 a 9 miesiącem licząc od dnia 
4 września br. 

4. Niniejsze obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie okręgu 
wyborczego Nr 11 oraz w Urzędzie Gminy Osiek. 

Komisarz Wyborczy 
/-/ Irma Kul  

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, 
poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 
180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281 

PPPOOODDDSSSUUUMMMOOOWWWAAANNNIIIEEE   ZZZEEEBBBRRRAAAŃŃŃ   WWWIIIEEEJJJSSSKKKIIICCCHHH   
W Gminie Osiek w dniach od 16 do 31 sierpnia 2016 r. odbyło się 12 zebrań wiejskich, z których protokoły dostępne            
są na stronie internetowej Urzędu Gminy Osiek. 

W zebraniach wiejskich wzięło udział 221 osób w tym 180 uprawnionych do głosowania osób, co stanowi 10,8% 
mieszkańców uprawnionych do głosowania.  

Podczas zebrań mieszkańcy mieli moŜliwość wypowiedzenia się na temat projektów statutów poszczególnych Sołectw, 
wyraŜenia opinii, zgłoszenia uwag i wniosków. W sołectwach Bukowiny, Cisowy, JeŜewnica, Kasparus, Markocin, 
Osiek, Skórzenno, Suchobrzeźnica, Wycinki nie zgłoszono Ŝadnych opinii, uwag i wniosków. W Sołectwie Lisówko 
i Karszanek wniesiono uwagę dotyczącą kworum podczas wyborów Sołtysa - 5% uprawnionych do głosowania, 
obecnych na zebraniu to za mało, aby wybrać Sołtysa (dot. § 16 ust. 3 statutu). Ponadto w Sołectwie Karszanek złoŜono 
wniosek, dotyczący kworum kaŜdego zebrania, aby mobilizować do udziału w zebraniach. Kolejny wniosek dotyczył 
kontroli Sołectwa - powinna być przeprowadzana częściej niŜ proponuje się w projekcie statutu – co najmniej 1 raz 
na 2 lata, a nie 1 raz na 4 lata (dot. § 26 ust. 4 statutu). W sołectwie Radogoszcz zgłoszono wniosek, aby w Statucie 
uwzględnić prawo letników do udziału w zebraniu, moŜliwość wypowiedzenia się czy wniesienia uwag (dot. § 9 
ust. 1 statutu). 

Ww. opinie i wnioski przedłoŜone zostaną Radzie Gminy. Projekty Statutów oraz protokół z przeprowadzonych 
konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Osiek. 

Kolejne tematy dotyczyły zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego w 2016 r., realizacji wniosków 
z poprzednich zebrań oraz do uchwalenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w 2017 r. 
Sołtysi do końca września zobowiązani są złoŜyć do Wójta Gminy Osiek wnioski o przyznanie środków wraz 
ze wskazaniem przedsięwzięć. Szczegóły przedstawimy w późniejszym terminie. 
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Zebrania wiejskie były takŜe okazją do omówienia spraw dotyczących Ŝycia mieszkańców, ich potrzeb, problemów oraz 
złoŜenie wniosków do Wójta Gminy Osiek celem ich realizacji. Najczęściej poruszany przez Państwa temat to system 
odbioru odpadów komunalnych. Mieszkańcy skarŜyli się, Ŝe śmieci są drogie, a jakość usług związanych z ich odbiorem 
zła. Śmieci odbierane są niezgodnie z harmonogramem, zbyt rzadko, niektórzy nie mają pojemników, śmieci nie są 
segregowane. Wójt Janusz Kaczyński informował o zmianach związanych z przejęciem przez Gminę Osiek zadań                 
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1.01.2017 r. Kolejny problem to zła jakość dróg powiatowych           
i gminnych. Niestety problemy związane z poprawą infrastruktury wymagają duŜych nakładów finansowych, których 
brakuje w budŜecie gminy. Wiele pytań dotyczyło równieŜ kontroli opróŜniania szamb, a dokładnie o częstotliwości 
opróŜniania zbiorników oraz konieczności posiadania umów. 

W sołectwie Cisowy i Lisówko w zebraniach uczestniczył dzielnicowy Robert Talaśka, który pełni swą funkcję 
od 1 lipca br. Mieszkańców pozostałych Sołectw, przedstawiciele Policji odwiedzą podczas następnych zebrań. 

Zebrania wiejskie były takŜe okazją do wysłuchania ciekawych pomysłów dotyczących wspólnych działań na rzecz 
rozwoju sołectw czy uwag mobilizujących do dalszej aktywnej pracy na rzecz społeczności lokalnej Gminy Osiek. 

UDZIAŁ W ZEBRANIACH WIEJSKICH 

Sołectwo 

Liczba 
mieszkańców 
uprawnionych 

do 
głosowania 

Liczba 
osób 

obecna 
na 

zebraniu 

Liczba 
osób 

obecna na 
zebraniu 

uprawniona 
do 

głosowania 

Frekwencja  Uczestnicy 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska Bukowiny 131 20 18 13,7% 

Sołtys/Radna  Beata Szeible 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 

Sołtys Mirosław Łobocki 
Cisowy 23 6 6 26,1% 

Dzielnicowy Robert Talaśka 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 

Sołtys/Radna  Bogumiła Worowska 
JeŜewnica 92 16 12 13,0% 

Dzielnicowy Robert Talaśka 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 

Radna Teresa Eggert 

Radny Artur Skalski 

Karszanek 270 22 22 8,1% 

Sołtys Alicja Ciarkowska 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska Kasparus 114 29 23 20,2% 

Sołtys Dariusz Śliwi ński 
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Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 

Radna Katarzyna Balewska-
Kucharzyk 

Sołtys Dorota Damrath 

Lisówko 75 19 19 25,3% 

Dzielnicowy Robert Talaśka 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska Markocin 27 6 6 22,2% 

Sołtys Maria Fankidejska 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 

Sołtys Ewa Kowalska 
Osiek 735 24 24 3,3% 

Radny Andrzej Firyn 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska Radogoszcz 108 13 13 12,0% 

Sołtys/Radna  Justyna Kruk 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska Skórzenno 173 32 13 7,5% 

Sołtys/Radna  Izabela Szumała 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska Suchobrzeźnica 60 13 12 20,0% 

Sołtys Leon Brzóska 

Wójt Gminny Osiek  Janusz Kaczyński 

Zastępca Wójta Joanna Gniewkowska 

Radny Janusz Pater 

Radny Roman Kłos 

Wycinki 230 21 12 5,2% 

Sołtys Wioleta Noga 

RAZEM: 2038 221 180 10,8%   

 

Zastępca Wójta 
Joanna Gniewkowska 

 

 

 



 6 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCJJJAAA   

dddoootttyyyccczzząąącccaaa   śśśwwwiiiaaadddccczzzeeeńńń   rrrooodddzzziiinnnnnnyyyccchhh,,,   śśśwwwiiiaaadddccczzzeeennniiiaaa   
wwwyyyccchhhooowwwaaawwwccczzzeeegggooo   iii   fffuuunnnddduuussszzzuuu   aaallliiimmmeeennntttaaacccyyyjjjnnneeegggooo   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje osoby korzystające 
ze świadczeń rodzinnych oraz potencjalnych świadczeniobiorców, iŜ nowy okres 
zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 2016 roku. 

Nie ma juŜ konieczności dołączania do wniosku zaświadczeń o dochodach osiągniętych w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ani zaświadczeń, bądź oświadczeń o wysokości składek 
na ubezpieczenie zdrowotne. Dane te Ośrodek pozyskuje samodzielnie za pomocą systemu elektronicznego.  

Przypominamy, iŜ wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017, naleŜy 
składać w tutejszym Ośrodku od września br. 

W przypadku wniosków złoŜonych wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 roku, ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych i ich wypłata nastąpi do dnia 30 listopada 2016 roku, natomiast wnioski złoŜone 
w październiku i listopadzie zostaną rozpatrzone w grudniu, a wypłata świadczeń za listopad nastąpi w grudniu 
wraz z wypłatą świadczenia za grudzień br. 

Przypominamy ponadto osobom, u których w treści decyzji o przyznaniu świadczeń na bieŜący okres 
zasiłkowy, zamieszczono zapis o konieczności przedłoŜenia do dnia 13 września 2016 roku zaświadczeń 
lub oświadczeń o kontynuowaniu nauki przez dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego, aby dostarczały 
powyŜsze dokumenty w wyznaczonym terminie. ZłoŜenie oświadczenia o kontynuowaniu nauki podlega 
rygorowi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

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

Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, zostaną pozbawione świadczeń rodzinnych od 1 września 2016 roku 
na wskazane w decyzji dziecko. 

Znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obejmujące m.in. zmiany 
w zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, mają wpływ na prawo do dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. 

W związku ze zmianą przepisów prawa, dzieci które ukończyły 5 lat w roku kalendarzowym 2016, 
nie są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym i nie przysługuje im prawo do dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. 

W konsekwencji oznacza to, iŜ przyznane ostateczną decyzją administracyjną prawo do dodatku na 5-letnie 
dziecko winno zostać uchylone. Zatem, jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł nie przysługuje. 

Ponadto informujemy osoby, które zamierzają nadal korzystać ze świadczeń funduszu alimentacyjnego bądź 
osoby, które po raz pierwszy będą ubiegać się o takie świadczenia, Ŝe nowy okres świadczeniowy w funduszu 
alimentacyjnym rozpoczyna się 1 października 2016 roku. Wnioski wraz z dokumentacją powinny być złoŜone 
do końca sierpnia br., wówczas wypłata świadczeń nastąpi w październiku. W przypadku wniosków złoŜonych 
we wrześniu lub w październiku, ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi w listopadzie z wyrównaniem 
za październik br. 

Kolejne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego („500 +”) na okres zasiłkowy 2017/2018 
naleŜy składać poczynając od miesiąca sierpnia 2017 roku. 

Kierownik GOPS  
Barbara Surma 
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GGGOOOSSSPPPOOODDDAAARRRKKKAAA   OOODDDPPPAAADDDAAAMMMIII   
W związku z wystąpieniem Gminy Osiek ze Związku Gmin Wierzyca z dniem 1 stycznia 2017 r. 
w dniu 26 lipca Rada Gminy Osiek podjęła siedem uchwał:  

1. Uchwała nr XV/74/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek – 
regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek 

2. Uchwała nr XV/75/2016 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

3. Uchwała nr XV/76/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
– uchwała ta określa zakres i sposób świadczenia usług odbioru selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz określa następujący sposób świadczenia usług w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK. 

4. Uchwała nr XV/77/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – w uchwale ustala się, iŜ opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Osiek uiszcza się z góry bez uprzedniego wezwania za dwa miesiące kalendarzowe 
w terminach: 

a. za okres od 1 stycznia do 28 lutego – do dnia 25 stycznia, 
b. za okres od 1 marca do 30 kwietnia – do dnia 25 marca, 
c. za okres od 1 maja do 30 czerwca – do dnia 25 maja, 
d. za okres od 1 lipca do 31 sierpnia – do dnia 25 lipca, 
e. za okres od 1 września do 31 października – do dnia 25 września, 
f. za okres od 1 listopada do 31 grudnia – do dnia 25 listopada. 

Natomiast ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza 
się z góry bez uprzedniego wezwania za kaŜdy rok kalendarzowy w dwóch równych ratach, pierwszą 
ratę w terminie do dnia 25 kwietnia, a drugą do dnia 25 sierpnia danego roku, którego obowiązek 
opłaty dotyczy. 

5. Uchwała nr XV/78/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – uchwała określa trzy wzory deklaracji DO-1 dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, DO-2 dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
i DO-3 dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 
jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

Deklaracje będą dostępne od 1 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy pokój nr 5 oraz u Sołtysów w kaŜdym 
sołectwie. Odpowiednią deklarację naleŜy złoŜyć do końca grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy osobiście lub 
za pośrednictwem poczty. 

6. Uchwała nr XV/79/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 
pojemności – uchwala się jedną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 
domowego, zróŜnicowaną pod względem liczby mieszkańców: 

1) 18,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę, 
2) 28,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 osoby, 
3) 38,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 3 osoby, 
4) 48,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 4 osoby, 
5) 51,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 5 osób, 
6) 54,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 6 osób i więcej. 
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Ustala się wyŜszą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeŜeli odpady komunalne 
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: 

1) 36,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę, 
2) 56,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 osoby, 
3) 76,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 3 osoby, 
4) 96,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 4 osoby, 
5) 102,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 5 osób, 
6) 108,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 6 osób i więcej. 
 

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
oraz nieruchomości o charakterze mieszanym, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny ustala się stawkę za pojemnik:  

1) o pojemności 120 l – w wysokości 17,00 zł, 
2) o pojemności 240 l – w wysokości 31,00 zł, 
3) o pojemności 1100 l – w wysokości 126,00 zł, 
4) kontener typu KP-7 – w wysokości 645,00 zł.  
 

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
oraz nieruchomości o charakterze mieszanym, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, ustala się stawkę za pojemnik: 

1) o pojemności 120 l – w wysokości 68,00 zł, 
2) o pojemności 240 l – w wysokości 124,00 zł, 
3) o pojemności 1100 l – w wysokości 504,00 zł, 
4) kontener typu KP-7 – wysokości 2580,00 zł. 

 
7. Uchwała nr XV/79/2016 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe – w uchwale tej ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 190 zł za rok 
od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe oraz wyŜszą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które 
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 380 zł za rok od domku letniskowego lub 
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Z treścią poszczególnych uchwał moŜna zapoznać się na stronie: http://osiek.biuletyn.net/w zakładce RADA. 

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Osiek o segregowanie odpadów, o zwracanie uwagi co wrzucamy 
do pojemników. Prosimy o zagospodarowanie odpadów „BIO” we własnym zakresie, tj. poprzez 
tworzenie kompostowników, poniewaŜ to od nas zaleŜy ile będziemy płacić za śmieci. 

 
Podinspektor Ewa Fankidejska 

 

 

DDDOOOTTTAAACCCJJJAAA   DDDLLLAAA   OOOSSSPPP   OOOSSSIIIEEEKKK   

Dnia 24.08.2016 r. w Urzędzie Gminy Osiek, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XV/71/2016 
z dnia 26.07.2016 r., została podpisana Umowa pomiędzy Zarządem Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Osieku 
a Gminą Osiek w sprawie przekazania dotacji w wysokości 30.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
noŜyc hydraulicznych, rozpieracza ramieniowego, rozpieracza kolumnowego i skafandrów ratowniczych.  
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OSP Osiek jest jednostką zarejestrowaną w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG), 
co jest związane z posiadaniem odpowiedniego sprzętu gwarantującego wysoki poziom gotowości bojowej 
jednostki. Jednym z niezbędnych elementów tego sprzętu jest zakup: 

1. wyposaŜenia agregatu hydraulicznego: w noŜyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy i rozpieracz 
kolumnowy, których łączny koszt zakupu wynosi 47.300,00 zł. OSP Osiek na realizację tego zadania 
otrzymało dotację z Państwowej StraŜy PoŜarnej w wysokości 17.000,00 zł. Brakującą kwotę 
w wysokości 30.300,00 zł gmina Osiek przekaŜe OSP Osiek w formie dotacji celowej.  

2. 2 szt. skafandrów ratowniczych, których łączny koszt zakupu wynosi 6.400,00 zł. OSP Osiek 
na realizację tego zadania otrzymało dotację z Państwowej StraŜy PoŜarnej w wysokości 6.000,00 zł. 
Brakującą kwotę w wysokości 400,00 zł gmina Osiek przekaŜe OSP Osiek w formie dotacji celowej.  

 

Sekretarz Zarządu OSP Osiek 
Andrzej Krzywiński 

 

KKKAAALLLEEENNNDDDAAARRRZZZ   RRROOOKKKUUU   SSSZZZKKKOOOLLLNNNEEEGGGOOO   

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2016 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2016 r. 

Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2017 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r. 

Egzamin gimnazjalny 19, 20, 21 kwietnia 2017 r. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 23 czerwca 2017 r. 
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Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych informuje, iŜ od początku roku szkolnego 
2016/2017, szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach 6:45 do godziny 15:20.  

Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas. 
 

Jolanta Główczewska 
Dyrektor ZSP w Osieku 

 

ŚŚŚRRROOODDDOOOWWWIIISSSKKKOOOWWWYYY   DDDOOOMMM   SSSAAAMMMOOOPPPOOOMMMOOOCCCYYY      

–––   ccczzzyyymmm   jjjeeesssttt,,,   kkkooommmuuu   sssłłłuuuŜŜŜyyy,,,   cccooo   ooofffeeerrruuujjjeee   

ŚRODOWISKOWY czyli zlokalizowany i ograniczony swoim działaniem do terenu danej społeczności, 
danego środowiska i wspomagany przez ludzi, którzy tę społeczność (środowisko) tworzą.  

DOM czyli miejsce Ŝyczliwe, przyjazne, zawsze gotowe przyjąć, zawsze dające wsparcie, miejsce, w którym 
zawsze czujemy się dobrze. 

SAMOPOMOCY czyli starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać formy aktywności spełniające 
warunki grup samopomocy oraz wyrabiające w Uczestnikach umiejętności samopomocy.  

Placówki wsparcia, jakimi są Środowiskowe Domy Samopomocy funkcjonują w systemie pomocy osobom 
z zaburzeniami psychicznymi juŜ od kilkunastu lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego dla osób 
objętych opieką ugruntowana jest codzienną pracą tych Placówek. Uczestnicy zajęć znajdują tu prawdziwe 
domy, w których kaŜdy ma swoje miejsce, czuje się potrzebny, doceniony, wysłuchany. Środowiskowe Domy 
Samopomocy często „zastępują” równieŜ osobom starszym i samotnym Ich prawdziwe domy rodzinne, 
wspierają, są miejscem wyciszenia i spokoju. 

Środowiskowe Domy Samopomocy to dzienne ośrodki wsparcia dla dorosłych osób chorych psychicznie 
i niepełnosprawnych intelektualnie (upośledzonych umysłowo). NaleŜy pamiętać, Ŝe pod nazwą „osoba 
z zaburzeniami psychicznymi” kryją się dwie odrębne grupy uczestniczące w zajęciach – osoby chore 
psychicznie właśnie oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną – upośledzone umysłowo. KaŜda z tych 
grup wymaga innych form pomocy środowiskowej, metod terapii czy leczenia. Z tego względu Placówki dzieli 
się na trzy odrębne typy: 

- typ A dla osób chorych psychicznie, 
- typ B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
- typ AB dla osób chorych psychicznie i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (realizowane odrębnymi 
programami). 

Ostatni typ Środowiskowych Domów Samopomocy występuje głównie w małych miejscowościach, takŜe 
tu w Osieku.  

Formy zajęć realizowane przez Środowiskowe Domy Samopomocy typu AB, w tym w Osieku. 

ŚDS typu AB realizują swoje cele poprzez róŜnorodne formy zajęć dostosowane do indywidualnych potrzeb 
i moŜliwości Uczestników, jak równieŜ do moŜliwości organizacyjnych i finansowych Placówki. 
W Środowiskowych Domach Samopomocy pracują specjaliści posiadający wiedzę, umiejętności oraz 
doświadczenie z zakresu pracy z osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi umysłowo. Zwykle 
nie zatrudnia się tu personelu medycznego. NaleŜy pamiętać, Ŝe zarówno jedni, jak i drudzy nie są pacjentami 
lecz Uczestnikami zajęć w Środowiskowych Domach Samopomocy. Daje im to moŜliwość aktywnego 
uczestniczenia w codziennym Ŝyciu Ośrodka, otwartego wyraŜania swoich opinii i potrzeb. 
Współdecydują takŜe o waŜnych bieŜących kwestiach związanych z prowadzeniem Placówki.  
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W większości ŚDS-ów zajęcia prowadzone są na bazie pracowni terapeutycznych, takich jak kulinarna, 
plastyczna, komputerowa, stolarska czy umiejętności społecznych.  

W Placówkach takich jak osiecka, realizowane są róŜnorodne formy zajęć: 

- treningi np. umiejętności społecznych, rozwiązywania problemów, prowadzenia rozmowy, poszukiwania 
i podejmowania pracy, pamięci czy aktywnego myślenia, 

- zajęcia edukacyjne, równieŜ komputerowe, 

- zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą (muzykoterapia, zajęcia plastyczne, biblioterapia, 
gimnastyka, zajęcia gimnastyczno – rekreacyjne, zajęcia taneczne), 

- zajęcia indywidualne oraz grupowe o charakterze terapeutycznym, 

- praca socjalna między innymi poradnictwo dla Uczestników i Ich Rodzin oraz pomoc w rozwiązywaniu 
trudnych sytuacji Ŝyciowych (we współpracy z pracownikami ośrodków pomocy społecznych oraz innych 
instytucji), 

- organizacja integracyjnych imprez okolicznościowych oraz zajęć w środowisku otwartym (wycieczki, 
integracyjne wyjazdy, imprezy okolicznościowe, warsztaty otwarte), 

- zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem róŜnorodnych metod pracy. 

Z uwagi na odmienną specyfikę funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy, która wynika 
na przykład z lokalizacji Placówki, rodzaju niepełnosprawności Uczestników czy zasobów kadrowych, 
kaŜdy Dom na swoje własne, wypracowane i przede wszystkim skuteczne formy pracy. Podkreślić naleŜy, 
iŜ oferta Środowiskowych Domów Samopomocy opiera się na działaniach długoterminowych, a formy pomocy 
dostosowane są do indywidualnych potrzeb i moŜliwości kaŜdej z osób uczestniczących w zajęciach. 
Tutaj kaŜdy Uczestnik pracuje i rozwija się we własnym tempie, bez presji czasu, gdyŜ korzystanie z Ośrodka 
nie ma ograniczeń czasowych. Dlatego tak waŜne jest, aby Placówki wsparcia funkcjonowały aktywnie 
i prawidłowo.  

Wszystkie działania terapeutyczne w Placówkach takich jak w Osieku, skierowane są na rozwój i samorozwój 
Uczestników zajęć. Zmierzają przede wszystkim do osiągnięcia przez Nich zaradności i samodzielności 
Ŝyciowej poprzez integrację z otaczającym środowiskiem, rozwój zainteresowań i zdolności, nawiązywanie 
znajomości i przyjaźni czy przygotowanie do korzystania z róŜnego rodzaju aktywizacji zawodowych i dnia 
codziennego.  

 
Podstawowym źródłem wszelkich sukcesów terapeutycznych i efektów pracy z Uczestnikami jest konstruktywna, 
aktywna i szczera, oparta na wzajemnym zaufaniu współpraca z Rodzinami.  
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Tylko wspólne zaangaŜowanie zespołu terapeutycznego i Rodziny w proces terapii osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną czy osobą chorą psychicznie pozwala na poprawę funkcjonowania 
w środowisku oraz wspiera bliskich w ich codziennym Ŝyciu.  

Agnieszka Krawczyk 

 
„„„NNNAAA   JJJAAAGGGOOODDDYYY”””   222000111666   

Jak co roku w Osieku w ciepłą i słoneczną sobotę spotkaliśmy się na festynie Na Jagody. Tego dnia nie tylko 
festyn przyciągnął mnóstwo sympatyków, ale równieŜ imprezy towarzyszące.  

23 lipca juŜ o 10.00 rano wyruszył wyścig rowerowy wokół jeziora Kałębie. Jak zwykle cieszył się on duŜym 
powodzeniem. Wystartowało ok. 30 
miłośników dwóch kółek nie tylko 
z Kociewia, ale równieŜ z Krakowa, 
Zgierza, Grudziądza, Gdańska, 
Siedlec i Słupska. Wyścig 
przygotowany został przy współpracy 
Urzędu Gminy Osiek, Osieckiego 
Towarzystwa Sportowego, 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
z Osieka i Radogoszczy.  

Nagrody dla zwycięzców ufundowało 
Starostwo Powiatowe w Starogardzie 
Gdańskim oraz Gmina Osiek.  

Na jeziorze Kałębie równieŜ 
mnóstwo się działo. Uczniowski Kub 
Sportowy Kałębie, Towarzystwo 
śeglarzy Morza Kociewskiego w Osieku oraz Agroturystyczna Stanica śeglarska zorganizowali Regaty 
Winsurfingów i Jachtów Morza Kociewskiego „Na Jagody” w ramach projektu pt.: „Mistrzowie Morza 
Kociewskiego oraz Regaty Morza Kociewskiego” wspieranego przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie 
Gdańskim i Gminę Osiek.  

Przed festynem była moŜliwość wzięcia udziału w grze plenerowej „Osieckie jagody”, która sprawiła grającym 
wiele radości i zabawy.  
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Sam festyn po godz. 17-tej rozpoczął Wójt Gminy Osiek Pan Janusz Kaczyński. Wręczono nagrody 
zwycięzcom i uczestnikom regat windsurfingowych i jachtów. Zwycięzcom wyścigu rowerowego nagrody 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim wręczył Wicestarosta Kazimierz Chyła. 

   

Była moc zabawy i konkursów, min. widowiskowe jedzenie jagód na czas, czy zawody mieszkańców Osieka 
kontra reszta świata. Koncert zespołu Cash Flow zgromadził miłośników muzyki contry i rock and rolla. 
A później bawiliśmy się do późnej nocy przy muzyce DJ TRAX’a. 
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Koła Gospodyń Wiejskich z Osieka, Karszanka i JeŜewnicy zadbały o nasze podniebienia. Dla najmłodszych 
(i nie tylko) były zamki dmuchane, konkursy, zabawy i malowanie twarzy. 

MłodzieŜowa DruŜyna PoŜarnicza Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Osieku „Działała Lokalnie” z projektem 
„Zobacz, spróbuj, pomóŜ” dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Lokalnej Grupie Działania 
„Chata Kociewia”, a Stowarzyszenie ONI – Osieckie Noce Integracyjne zadbało o dziecięce (i nie tylko) 
makijaŜe oraz obsługę fotograficzną jagodowych wydarzeń.  

 

Dziękujemy Wam za dobrą i spokojną zabawę, za udział w przygotowanych atrakcjach i za uśmiechnięte buzie.  

Dziękujemy sponsorowi – Bankowi Spółdzielczemu w Skórczu, który w tym roku obchodzi 150-cio lecie 
powstania i od tylu lat towarzyszy i wspiera lokalne społeczeństwo. 

Podziękowania równieŜ dla INTEGRA - Biuro Obsługi Imprez z Poznania za pomysłowe gry i zabawy oraz 
organizację festynu.  

Foto: Aga Krawczyk             Organizatorzy – Gmina Osiek  

 
IIIIII   OOOSSSIIIEEECCCKKKAAA   GGGRRRAAA   FFFOOOTTTOOOGGGRRRAAAFFFIIICCCZZZNNNAAA   

W dniach 12-14.08.2016 roku na terenie Osieka 
odbyło się spotkanie sympatyków fotografii, które 
zorganizowane zostało w ramach projektu 
„ II Osiecka Gra Fotograficzna” jako oferta 
realizacji zadania publicznego Gminy Osiek. 
Spotkanie obejmowało zajęcia integracyjne oraz 
warsztaty i spotkania fotograficzne. Pierwszego dnia, 
a właściwie wieczoru, pod swoje skrzydła wzięła 
Uczestników Lokalna Organizacja Turystyczna 
„KOCIEWIE”  organizując wieczorno – nocny 
marsz zadaniowy z mapą. Oczywiście była 
to świetna okazja do wykonania nowych zdjęć 
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krajobrazu i architektury Gminy Osiek. Późnym wieczorem wszyscy spotkali się przy ognisku.  

Następnego dnia czekała juŜ na nas Pani przewodnik Alicja Ciarkowska , która przeprowadziła nas przez 
ciekawe miejsca Osieka oraz przybliŜyła historię tych miejsc. Kolejnym punktem były warsztaty fotograficzne 
prowadzone przez Annę BouŜyk oraz Karola Jelińskiego ze Starogardzkiego Towarzystwa 
Fotograficznego. Warsztaty miały na celu usystematyzowanie wiedzy dotyczącej sprzętu oraz technik 
fotografowania. Po części teoretycznej ruszyliśmy w plener. To był długi i wyczerpujący dzień pracy ale pełen 
pozytywnej energii i zaangaŜowania. Spotkanie skończyło w niedzielę 14 sierpnia spokojną juŜ wyprawą 
kajakami po Morzy Kociewskim. Odbyło się to dzięki uprzejmości Agroturystycznej Stanicy śeglarskiej 
Państwa Firyn.  

  

Oczywiście na tym nie koniec działań związanych z projektem „II Osieckiej Gry Fotograficznej”. Zdjęcia 
powstałe podczas spotkania wykorzystane zostaną do aktualizacji broszur informacyjnych i promujących 
Gminę Osiek oraz wydruku kalendarzy gminnych na rok 2017.  

To był bardzo ciekawy czas spędzony z fantastycznymi ludźmi. Wszystkim, którzy pomogli w organizacji 
i przeprowadzeniu spotkania oraz tym, którzy z niego skorzystali serdecznie dziękuję ☺  

Agnieszka Krawczyk  

 

KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   „„„SSSHHHAAANNNTTTYYY   MMMOOORRRZZZAAA   KKKOOOCCCIIIEEEWWWSSSKKKIIIEEEGGGOOO”””   
„Shanty Morza Kociewskiego” to nie tylko jednorazowe wydarzenie koncertowe, ale kilkumiesięczny projekt 
realizowany dzięki wsparciu ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie –
 LGD „Chata Kociewia” w Nowej Wsi Rzecznej. 

Pomysłodawcą projektu była grupa nieformalna pn. Towarzystwo śeglarzy Morza Kociewskiego w składzie 
Lena i Andrzej Firyn, Grzegorz Osowicki, Stanisław Listewnik oraz Agnieszka Krawczyk Prezes 
Stowarzyszenia ONI – Osieckie Noce Integracyjne wraz z Gminą Osiek. 

Projekt miał na celu zbliŜenie środowiska osób niepełnosprawnych mieszkańców gminy Osiek 
ze środowiskiem Ŝeglarskim oraz ich rodzin i przyjaciół z Ŝeglarzami i z Ŝeglującą młodzieŜą spod znaku ZHP. 

Wszyscy zadajemy sobie sprawę, Ŝe niektóre osoby odczuwają wręcz atawistyczny lęk w kontaktach z wodą. 
Zajęcia nad wodą miały za zadanie wykluczyć ten lęk. Wartością dodaną przy realizacji projektu była promocja 
jeziora Kałębie zwanego Morzem Kociewskim, jako wspaniałego miejsca do rozwoju kultury i tradycji 
Ŝeglarskich. 

Cykl spotkań realizowanych w ramach projektu pozwolił uczestnikom zapoznać się z kulturą Ŝeglarską, 
z charakterystyczną muzyką i z pieśniami morza, pieśniami Ŝeglarskimi oraz obyczajami i etyką.  

Zajęcia odbywały się od czerwca br. pod nadzorem instruktorów, fizjoterapeutów reprezentujących środowisko 
Ŝeglarskie. Wszyscy uczestnicy poznali zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. 
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Prace wykonywane przy technicznym przygotowaniu jachtów idealnie nadawały się do wykształcenia 
cierpliwości, spokoju i dokładności podczas wykonywania najróŜniejszych czynności związanych 
z przygotowaniem jachtów do Ŝeglugi. Wspólne rejsy Ŝeglarskie po jeziorze, metodą małych kroczków były 
sposobem na rozwój i upowszechnienie w środowisku niepełnosprawnych turystyki i krajoznawstwa. 
Rozśpiewanie grupy dodało im odwagi i pozwoliło pokonać lęk. 

Finałem projektu był 27 sierpnia koncert szant pod tą samą nazwą co cały projekt „Shanty Morza 
Kociewskiego”, gdzie miejscowy zespół Osieczaki wystąpił ze specjalnie przygotowanym na tą okazję 
programem autorskim. Sporą atrakcją był występ Chóru „Shantykoor Martiem – Winschoten” z Holandii. 
Koncert zespołu „ZdąŜyć przed północą” dał nam wzruszenia piosenki poetyckiej, a muzyka Ŝeglarska, którą 
zagrał zespół „Własny port” wciągnęła nas w świat tańca i śpiewu.  

Oprawę muzyczną: dźwięk i oświetlenie zabezpieczyła Agencja Artystyczna BG Sound BłaŜej Gronowski 
ze Skórcza.  

 

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz Agroturystyczna Stanica śeglarska przygotowali z własnych 
wyrobów Ŝeglarskie smakołyki. 
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Przy realizacji całego projektu współpracowali z nami: 

- Towarzystwo śeglarzy Morza Kociewskiego, 
- Agroturystyczna Stanica śeglarska FIRYN, 
- Związek Harcerstwa Polskiego w Starogardzie Gd., 
- Urząd Gminy Osiek, 
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku, 
- Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd., 
- Przedsiębiorstwo KARES Grzegorz Osowicki Starogard Gd., 
- DT Studio - Fabryka Reklamy, Starogard Gd., 
- Koła Gospodyń Wiejskich z Osieka i JeŜewnicy. 

Galeria zdjęć dostępna na profilu FB Stowarzyszenia ONI – Osieckie Noce Integracyjne oraz Gminy Osiek. 

 

Foto: Aga Krawczyk                W imieniu organizatorów z Ŝeglarskim pozdrowieniem „Ahoj” 
Małgorzata Cherek 

 

WWWAAAKKKAAACCCJJJEEE   WWW   BBBIIIBBBLLLIIIOOOTTTEEECCCEEE!!!!!!!!!!!!   
Dobiegły końca wakacyjne zajęcia zorganizowane przez 
Gminna Bibliotekę Publiczną w Osieku, które odbywały się 
we wtorki. Dzięki programowi zajęć, dzieci mogły 
wypełnić swój wolny czas twórczą, a przy tym przyjemną 
i wesołą zabawą. RóŜnorodność rozrywek, tj.: głośne 
czytanie wybranych baśni i bajek, zabawy 
muzyczno‐ruchowe, składanki i wycinanki, zagadki, 
rebusy, krzyŜówki, zabawy integracyjne. Te i inne jeszcze 
formy pracy z dziećmi sprawiły, Ŝe kaŜdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Uczestnicy tworzyli np. na styropianie runo 
leśne oraz wakacyjny zielnik z roślin zebranych podczas 
wycieczek po okolicy.  

Powstało bardzo duŜo rysunków wykonanych techniką dowolną. Spędzaliśmy równieŜ aktywnie czas podczas 
zajęć byliśmy na spacerach, a gdy była słoneczna pogoda kąpaliśmy się nad Jeziorem Czarnym i w Kałębiu. 
Graliśmy w ciekawe gry planszowe tzw. Activite uwielbiane przez dzieci. KaŜde zajęcia uatrakcyjniał słodki 
poczęstunek, największą atrakcją były gofry z bitą śmietaną i jagodami. O tym, Ŝe wakacje w bibliotece mogą 
być udane, świadczyła wysoka frekwencja uczestników i ich aktywność na zajęciach.  
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Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zajęciach wakacyjnych w bibliotece. Do zobaczenia w ferie, 
ale i w roku szkolnym teŜ o Nas pamiętajcie!!! 

W imieniu pracowników GBP w Osieku Ewa Ossowska 

 
RRRooozzzbbbuuudddooowwwaaa   iii   mmmooodddeeerrrnnniiizzzaaacccjjjaaa   ppplllaaacccuuu   zzzaaabbbaaawww   www   OOOsssiiieeekkkuuu   

Ruszyły prace nad modernizacją i rozbudową placu zabaw przy ulicy Wyzwolenia w Osieku. Pojawiły się dwa 
nowe urządzenia siłowe (surfer, orbitrek), jedną z podwójnych huśtawek wymieniono na nową oraz w miejsce 
uszkodzonego, przybył nowy regulamin korzystania z placu zabaw. Do końca września planowane są jeszcze 
prace konserwacyjne – wymiana uszkodzonych elementów zabawek dla dzieci oraz zabezpieczenie 
i odmalowanie ich części drewnianych  

   

O szczegółach kolejnych działań poinformujemy, a wszystkich, którzy chętnie pomogą przy ich wykonaniu, 
juŜ dzisiaj zapraszamy do współpracy. Planowany termin prac – 23-24 wrzesień. Urządzenia juŜ słuŜą 
mieszkańcom, prosimy więc, aby dbać o nie – niech sprawiają radość. Wierzymy, iŜ wspólnie moŜemy 
stworzyć tam Rodzinne miejsce przeznaczone na rekreację i odpoczynek.  

Pomysły to jedno, pomoc w ich realizacji – jeszcze waŜniejsza. Ukłony więc i podziękowania w stronę 
Urzędu Gminy Osiek (realizacja z budŜetu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Osiek w 2016 roku) oraz Rady Sołeckiej (budŜet Funduszu Sołeckiego), dzięki którym te pomysły 
mogły wejść w Ŝycie. Lista podziękowań długa, ale o tym na tę chwilę ciiiiiiii… ☺  

W imieniu swoim i realizatorów Ŝyczę bezpiecznego i rozsądnego korzystania z urządzeń. 

Agnieszka Krawczyk 
Prezes Stowarzyszenia ONI – Osieckie Noce Integracyjne 
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RRREEEGGGAAATTTYYY   MMMOOORRRZZZAAA   KKKOOOCCCIIIEEEWWWSSSKKKIIIEEEGGGOOO   „„„NNNAAA   JJJAAAGGGOOODDDYYY”””   222000111666   
JJJAAACCCHHHTTTYYY   śśśAAAGGGLLLOOOWWWEEE   

W kolejnych w tym roku regatach, „Na Jagody”, na jeziorze Kałębie spotkały się załogi jachtów Ŝaglowych, 
pływających na co dzień turystycznie i rekreacyjnie. 21 jachtów reprezentowało miłośników i pasjonatów 
Ŝeglarstwa z Kociewia, Osieka i okolic. 

 

Regaty odbyły się w klasach: 

1. Optymisty. 
2. Kadety. 
3. Jachty kabinowe do 5 m długości. 
4. Jachty otwarto pokładowe do 5 m dł. 
5. Jachty kabinowe powyŜej 5 m dł. 
6. Jachty otwarto pokładowe powyŜej 5 m dł.  

Łącznie wystartowało 21 załóg. 

Ogłoszenie wyniki zaczynamy od najmłodszych: 

W kategorii Optymist kolejne miejsca zajęli: 

1. CHURSKA Julia 
2. BROSZKOW Jan 
3. ZMIERCZAK Mateusz 
4. JĘDRYCZKA Hanna 
5. GLEGOŁA Zuzanna 
6. MLECZARSKI Bartosz 
7. OSTROWSKI Adam 

W kategorii Kadet na kolejnych miejscach uplasowali 
się: 

1. JĘDRZYCZKA Jakub, NAZARUK Adam, 
2. WĄSOWSKI Szymon, PAWŁOWSKI Maciej, 
3. PASZKOWSKA Magdalena, 

TWARDOWSKA Julia, 
4. PASZKOWSKI Dariusz, GAŁAT Kacper. 

W kategorii jachtów kabinowych do 5 m dł. załogi jachtów zajęły kolejne miejsca: 

1. „CORS” skipper ADAMOWICZ Piotr, OŁTARZEWSKI Łukasz, 
2. „FIFI” skipper CHEREK Stanisław, BICZYSKI Ryszard, 
3. „DORADO” skipper ZAMOROWSKI Marian, BICZYSKI Ryszard, 
4. „PIKUMA” skipper CHEREK Wojciech, CHEREK Teresa. 
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W klasie jachtów otwarto pokładowych do 5 m dł. wystartowały 2 jachty i zajęły następujące miejsca: 

1. „FINN 85” skipper POGORZELSKA Julia 
2. „420” skipper BOJDYS Janusz, SOBOLEWSI Romuald, 

W klasie jachtów kabinowych powyŜej 5 m dł. startowały i zajęły miejsca załogi: 

1. „ERATO” - skipper MOKWA Miłosz, JASTRZEMSKI Dominik, KRZYKOWSKI Hubert, 
GAWLIK Olek. 

2. „ARES” - skipper JANYK Wojciech, ANDRIENKO Wowka, SADOWSKA El, KULESZA Wioletta. 

Klasę jachtów otwarto pokładowych powyŜej 5 m dł. reprezentowały dwie załogi wg kolejności miejsc: 

1. „NEFELE” skipper POŁOM Hanna, GDANIEC Miłosz, WESOŁOWSKI Maciej, 
GAWLIK Franciszek, WIERZBOWSKI Jakub. 

2. „METYDA” skipper WITAKOWSKA Aneta, SZAMSZON Kacper, DYLEWSKI Mikołaj, 
LANGE Szymon. 

Jako jedyny jacht spoza Kociewia na naszych regatach 
popłynął „CORS”, pod skipperem Piotrem 
ADAMOWICZEM. Pan ADAMOWICZ od 47 lat bez 
przerwy uprawia Ŝeglarstwo, w tym 41 lat regatowe. 
Jest 9-krotnym uczestnikiem Mistrzostw Świata w klasie 
QT z najlepszym 5-tym miejscem 1996. Zdobył 33 
medale w Mistrzostwach Polski w róŜnych klasach 
z licencją PZś, w tym 19 tytułów Mistrza Polski (4 
zabrali bezprawnie sędziowie). Jako sternik uczestniczył 
w ok. 610 regat w tym ok. 390 wygranych. 
Jest aktualnym brązowym i srebrnym medalistą 
Mistrzostw Europy ORC Sportboat 2015. 

Podczas Gminnego Festynu „Na Jagody” uczestnikom 
regat wręczono nagrody, pamiątkowe dyplomy. 

Panowie Wójt Gminy Osiek KACZY ŃSKI Janusz, Prezes UKS Kałębie w Osieku UZDOWSKI Andrzej, 
Przewodniczący Rady Gminy Osiek FIRYN Andrzej, uściskiem ręki gratulowali kaŜdemu uczestnikowi 
regat osiągniętych wyników. Najmłodszych uczestników regat uhonorowano dodatkowo medalami w kształcie 
Ŝaglówek. 

Regaty zrealizowały: UKS Kałębie, Towarzystwo śeglarzy Morza Kociewskiego, Agroturystyczna Stanica 
śeglarska FIRYN, Gmina Osiek. 

Merytorycznie oraz technicznie (naprawy, usuwanie usterek) organizatorów wspierał Związek Harcerstwa 
Polskiego w Starogardzie Gdańskim. Pod jego banderą startowały trzy jachty. 

Najliczniejszą grupę jachtów wystawiła Szkółka POWIEW. Były to Ŝaglówki klasy Kadet i Optymist. 
Przedstawiciel Szkółki POWIEW  na swojej motorówce zabezpieczał bezpieczeństwo regat od strony wody. 
Dziękujemy. 

Regaty odbywały się w oparciu o projekty: Regaty Morza Kociewskiego oraz Mistrzowie Morza 
Kociewskiego.  

Wsparcie do tych projektów organizatorzy pozyskali od: Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim 
i Gminy Osiek.  

PotęŜnym sponsorem edycji tegorocznych regat „Na Jagody” była firma PORTA. Dzięki niej róŜnorodność 
oraz obfitość nagród była potęŜna. Firma PORTA produkuje drzwi eleganckie, wytrzymałe, odporne na 
warunki atmosferyczne drzwi róŜnych typów. Do ich produktów nawiązał dh. MOKWA Wojtek twierdząc, Ŝe 
„dobry Ŝeglarz nawet na drzwiach popłynie”. 

Foto: Agnieszka Krawczyk           Andrzej "JENDREK"  Firyn 
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RRREEEGGGAAATTTYYY   MMMOOORRRZZZAAA   KKKOOOCCCIIIEEEWWWSSSKKKIIIEEEGGGOOO   """NNNAAA   JJJAAAGGGOOODDDYYY"""   WWWIIINNNDDDSSSUUURRRFFFIIINNNGGG   
W dniach 23 - 24 lipca 2016 roku odbyły się w Uczniowskim Klubie Sportowym "Kałębie" w Osieku regaty 
"Na Jagody" jako V Edycja Regat Morza Kociewskiego. Rywalizacja odbywała sie pomiędzy członkami klubu 
jedynie w klasie BIC Techno.  

 

Ze względu na bezwietrzną pogodę odbyły się kaŜdego dnia jedynie po dwa biegi, które to wymagały 
od zawodników duŜo sił - musieli "pompować", tj. sami stworzyć sobie wiatr przy pomocy Ŝagli. 

Nagrody i dyplomy uczestnikom regat wręczał Pan Filip Lipski z Polskiego Okręgowego Związku 
śeglarskiego.  

Oto ostateczna klasyfikacja: 

1 miejsce - Adrian Schutta 
2 miejsce - Michał Lewandowski 
3 miejsce - Jakub Szczęsny           Spisał Andrzej Schutta 

 

 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 
- dofinansowanie z LGD Chata Kociewia 

Kto moŜe się ubiegać o środki na rozpoczęcie działalności ? 
Jeśli ktoś myśli o załoŜeniu działalności gospodarczej – moŜe warto sprawdzić, co oferuje Lokalna Grupa 
Działania Chata Kociewia. W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowaliśmy, Ŝe około 1,6 mln zł 
przeznaczymy na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby, które 
nie są zarejestrowane w KRUS, i nie prowadziły przez ostatnie 2 lata działalności gospodarczej. 
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Działalność gospodarcza, rozpoczęta w wyniku realizacji projektu musi być utrzymana przez 2 lata 
po otrzymaniu pieniędzy.  

Dodatkowym warunkiem jest, Ŝeby osoba, która planuje rozpocząć działalność, była pełnoletnia, i miała 
miejsce zamieszkania na terenie Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia (tu przypomnę, Ŝe to obszar 
Powiatu Starogardzkiego poza miastem Starogard Gdański oraz Powiatu Kościerskiego - Gmina Liniewo 
i Stara Kiszewa). 

Na co moŜna otrzymać te pieniądze ? 
Taki przyszły przedsiębiorca ma szansę otrzymać 100 tys. zł na wydatki związane z rozpoczęciem działalności 
opisanej we wniosku o dofinansowanie. W ramach tych pieniędzy sfinansować będzie moŜna róŜne działania, 
które są niezbędne, Ŝeby zorganizować nowe przedsiębiorstwo, np.: remont, budowa, zakup nowych maszyn 
lub wyposaŜenia.  

Co trzeba zrobić, Ŝeby te pieniądze otrzymać ? 
Oczywiście warunkiem uzyskania tych pieniędzy jest opracowanie i napisanie wniosku o dofinansowanie wraz 
z biznesplanem. Planowany termin składania wniosków jest wyznaczony najwcześniej na wrzesień tego roku. 
To oznacza, Ŝe do końca października 2016r. Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia będzie przyjmować 
wnioski. Tak złoŜony wniosek będzie moŜna realizować w latach 2017- 2018.  

Na co warto zwrócić uwagę przygotowując wniosek ? 
Przygotowując wniosek warto skorzystać z oferty doradczej LGD. Warto teŜ zajrzeć na stronę 
LGD Chata Kociewia, Ŝeby zapoznać się z kryteriami wyboru projektów. W kryteriach wskazano istotne 
dla Programu LEADER oraz dla LGD elementy, które naleŜy wypełnić, Ŝeby zostać dobrze ocenionym. 
NajwyŜej punktowane projekty otrzymają dofinansowanie. 

Jak LGD pomaga przy zdobywaniu pieniędzy i późniejszej realizacji zadań ? 
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia udziela szczegółowych informacji na temat ubiegania się 
o te pieniądze. Doradztwo prowadzone jest przez wykwalifikowane biuro z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej. 
W biurze doradcy słuŜą pełną i najbardziej aktualną informacją na temat planowanych konkursów. Wszelkie 
bieŜące informacje będą ukazywały się na stronie internetowej Chaty Kociewia (www.chatakociewia.pl), 
na facebooku LGD Chata Kociewia. Chętni będą otrzymywać sms i maile z bieŜącymi informacjami. 
Prowadzić będziemy spotkania informacyjno-szkoleniowe z wypełniania wniosków o dofinansowanie oraz 
wydamy podręcznik informujący o dostępnych konkursach. A otwarcie sezonu konkursowego nastąpi podczas 
konferencji, o której szczegółowej dacie zostaną wszyscy zainteresowani powiadomieni. 

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia ma dodatkową ofertę dla osób, które nie ukończyły 30 roku Ŝycia 
lub są po 50 roku Ŝycia i chcą załoŜyć działalność gospodarczą przy pomocy środków z LGD Chata Kociewia. 
Dla nich przewidujemy specjalne szkolenia z przedsiębiorczości oraz planujemy finansować sporządzenie 
biznesplanu.  

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie LGD pomagać będzie w skutecznej, poprawnej realizacji projektu. 
Warto pytać o wszystko, bo to zwiększa szanse na poprawne przygotowanie i realizację zadań. 

Środki z Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia 
dla istniejących podmiotów gospodarczych 

Jakie podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie ? 
Grupą uprawnionych do uzyskania środków na rozwój działalności gospodarczej są istniejące podmioty 
gospodarcze. Muszą one działać co najmniej rok przed złoŜeniem wniosku o dofinansowanie. 
Miejsce wykonywania działalności, wskazane w rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), musi znajdować się na obszarze Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia. 
Przypominam, Ŝe to teren Powiatu Starogardzkiego poza miastem Starogard Gdański oraz Gmina Liniewo 
i Gmina Stara Kiszewa. Wnioski składać mogą mikro (zatrudniające do 10 osób) i małe (zatrudniające 
do 50 osób) przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej.  
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Co będzie moŜna robić w ramach projektu ? 
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia ogłosi jednocześnie dwa konkursy, w których będą mogły 
uczestniczyć podmioty planujące rozwój działalności gospodarczej: 

a) w obszarze turystyki (z uwzględnieniem gastronomii) – na ten obszar przeznaczyliśmy 1,2 mln zł 
dofinansowania oraz 

b) w obszarze tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach, tu na rozwój działalności gospodarczej 
w najbliŜszym konkursie przeznaczyliśmy 1,4 mln zł. To łącznie ok. 2,6 mln zł dla podmiotów 
gospodarczych z naszego terenu. 

W ramach projektu będzie moŜna realizować wszelkie działania inwestycyjne niezbędne do rozwoju firmy. 
Oznacza to, Ŝe np. będzie moŜna: 

- budować, rozbudowywać, adaptować obiekty; 

- kupować i montować nowy sprzęt, maszyny, wyposaŜenie (warunkiem jest, by pochodziły one z krajów 
UE); 

- montować linie produkcyjne; 

- szkolić siebie i zatrudnianych pracowników w zakresie rozwijanej działalności (musi istnieć 
bezpośredni związek między rozwijanym obszarem działalności a planowanymi szkoleniami). 

O jakiej wysokości dofinansowania mówimy ? 
KaŜdy beneficjent w ramach programu moŜe uzyskać do 300 tys. zł. Na dzień dzisiejszy wysokość wkładu 
własnego wynosi 30%. Zadania wg zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju muszą być realizowane do połowy 
2018r. MoŜna będzie je realizować w 2 etapach. Pieniądze przekazywane są beneficjentom - przedsiębiorcom 
po zakończeniu kaŜdego z etapów.  Taki beneficjent będzie musiał pokryć w całości koszty za realizację tego 
etapu i na tej podstawie złoŜyć wniosek o płatność. Oznacza to, Ŝe w ramach tych zadań realizowana będzie 
refundacja środków. 

Jakie są obowiązki podmiotu, który otrzyma dofinansowanie ? 
W wyniku realizacji projektu trzeba utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy. Musi to być jeden pełen etat 
na umowę o pracę średnio w ciągu roku. Takie miejsce pracy trzeba będzie utrzymać przez co najmniej 3 lata 
po zakończeniu realizacji projektu, czyli po otrzymaniu ostatniej refundacji (transzy dofinansowania). 
Nie trzeba będzie na tym miejscu pracy zatrudniać ciągle tej samej osoby. Zatrudnianych moŜna zmieniać, 
byleby utrzymany był średniorocznie jeden etat.  

Dodatkowym obciąŜeniem wynikającym z realizacji projektu jest jego okres trwałości. Okres trwałości to czas, 
w którym zakupiony sprzęt, wyposaŜenie, wyremontowany, wybudowany budynek będzie musiał pozostawać 
we własności beneficjenta. Jest to okres 3 lat po otrzymaniu ostatniej transzy dofinansowania (w przypadku 
prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa). W innych przypadkach jest to okres 5 lat. 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami przedstawionych form wsparcia, do skorzystania z poradnictwa 
biura. Zapraszam: na stronę internetową LGD Chata Kociewia, do skorzystania z porad telefonicznych 
(58 560 18 82) oraz do nas do biura w Nowej Wsi Rzecznej przy ul. Rzeczna 18.  

Magdalena Forc-Cherek  
Prezes Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia 
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OTS Osiek LZS Bytonia 
11 września  
godz. 14:00 

OTS Osiek GKS Bobowo 
25 września 
godz. 14:00 

OTS Osiek WKS Lignowy Szlacheckie 
9 października  

godz. 14:00 

OTS Osiek Szpak Skórcz 
23 października  

godz. 14:00 

OTS Osiek Sokół Lubichowo 
6 listopada 
godz. 13:00 

 

OTS Osiek Budmar Bytonia 
20 listopada 
godz. 13:00 

 

 

URZĄD POCZTOWY SKÓRCZ 
ul. Główna 33 

tel. 58-582-46-71 

Godziny otwarcia: 

dni robocze 08:30-17:00 

sobota 08:30-12:30 

niedziela nieczynne 

 

AGENCJA POCZTOWA W OSIEKU 

Sklep Wielobranżowy KROPKA, 
ul. Partyzantów Kociewskich 69 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek 7.00 – 13.00 

wtorek 7.00 – 13.00 

środa 12.00 – 20.00 

czwartek 7.00 – 13.00 

piątek 7.00 – 13.00 
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