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13.12 Osiek – spotkanie w sprawie wycinki drzew – p. Sznajder Bronisław (Nadleśnictwo 
Lubichowo), p. Gir Iwona i p. Dunst Jerzy (Zarząd Dróg Wojewódzkich, p. Romuald 
Popławski i p. Kaczyński Janusz (Gmina Osiek) 

14.12 Osiek – spotkanie z pracownikiem WFOŚ i GW w Gdańsku dotyczące Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

15.12 Osiek – spotkanie opłatkowe osieckiego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

16.12 Osiek – spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Osiek 

19.12 Osiek – uroczystość z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego 3 par z Gminy Osiek 

21.12 Osiek – spotkanie opłatkowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku 

21.12 Osiek – spotkanie z przedstawicielami firmy SUEZ dotyczące realizacji umowy w 2017 r. 

11.01 Starogard Gdański – spotkanie gmin, które wystąpiły ze Związku Gmin Wierzyca 

13.01 Osiek – spotkanie w sprawie prac projektowych budowy kąpieliska w Osieku 

16.01 Osiek – spotkanie w sprawie wykonania projektu budowy wodociągu Rynkówka – Cisowy 

21.01 Radogoszcz – zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Radogoszcz 

21.01 Skórzenno – zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Skórzenno 

22.01 Osiek – zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Osiek 

23.01 Osiek – posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy Osiek 

27.01 Osiek – debata dotycząca rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Osiek  
na lata 2016 – 2025 

28.01 Kasparus – zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Kasparus 

28.01 Bukowiny – zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Bukowiny 

02.02 Osiek – spotkanie z firmą ASPECTUS w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Gminy Osiek 

03.02 Osiek – spotkanie z firmą SUEZ dotyczące oceny realizacji umowy na wywóz odpadów 
komunalnych z Gminy Osiek 

06.02 Gdańsk – spotkanie na temat rozwoju sieci gazowej gmin województwa pomorskiego 

09.02 Zblewo – szkolenie poświęcone tematyce wycinania drzew w świetle zmienionej ustawy  
o ochronie przyrody prowadzone przez kierownictwo Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Gdańsku 

20.02 Starogard Gdański – uroczyste pożegnanie policjantów odchodzących na emeryturę  
(w tym p. Leszka Blumy – kierownika Komisariatu Policji w Skórczu) 

23.02 Osiek – spotkanie z przedstawicielem firmy IGLOTEX  na temat aktywizacji zawodowej 
mieszkańców Gminy Osiek 

27.02 Lubichowo – narada poświęcona ochronie przeciwpożarowej powiatu starogardzkiego 

07.03 Starogard Gdański – spotkanie z wicemarszałkiem województwa pomorskiego w sprawie 
realizacji inwestycji drogowych w powiecie starogardzkim w 2017 r. 

09.03 Starogard Gdański – udział w uroczystości rozdania nagród Starosty Starogardzkiego 
Kociewski Gryf w dziedzinie sportu, kultury i gospodarki 

16.03 Osiek – spotkanie radnych Gminy Osiek w sprawie Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska 
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WWWYYYBBBOOORRRYYY   UUUZZZUUUPPPEEEŁŁŁNNNIIIAAAJJJĄĄĄCCCEEE   DDDOOO   RRRAAADDDYYY   GGGMMMIIINNNYYY   OOOSSSIIIEEEKKK   
Zarządzeniem z dnia 15 lutego 2017 r. Wojewoda Pomorski zarządził wybory uzupełniające do Rady 
Gminy Osiek w  okręgu wyborczym nr 11 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Mirosława 
Połajdowicza. W wyborach wybierany będzie 1 radny. Termin wyborów wyznaczony został na dzień  
7 maja 2017 r. Wybory odbędą się, jednak bez głosowania, gdyż w ustawowym terminie wpłynęło tylko 
jedno zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.   

Granice okręgu wyborczego nr 11: 
Część sołectwa Osiek: 

ul. Partyzantów Kociewskich od nr 59 do końca 
ul. Słowiańska 
ul. Zamkowa 
ul. Zielona 

Postanowieniem z dnia 10 marca 2017 r. Komisarz Wyborczy powołał Gminną Komisję Wyborczą, której 
siedziba mieści się w Urzędzie Gminy Osiek przy ul. Kwiatowej 30.   

Wszystkie informacje dot. wyborów umieszczane są na tablicach ogłoszeń przy ul. Partyzantów 
Kociewskich (naprzeciw nieruchomości nr 93), przed Urzędem Gminy Osiek i w budynku Urzędu  
oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Osiek  (www.osiek.biuletyn.net). 

 

GGGOOOSSSPPPOOODDDAAARRRKKKAAA   OOODDDPPPAAADDDAAAMMMIII   NNNAAA   TTTEEERRREEENNNIIIEEE   GGGMMMIIINNNYYY   OOOSSSIIIEEEKKK   

W związku z tym, że od 1 stycznia 2017 r. Gmina Osiek przejęła gospodarkę odpadami komunalnymi, 
pracownicy Urzędu Gminy - Ewa Fankidejska i Romuald Popławski w lutym i marcu ruszyli w teren 
na spotkania z mieszkańcami. Głównym celem prowadzonych rozmów było przekazanie informacji 
na temat prawidłowych zasad segregowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych  
oraz optymalizacji gospodarki odpadami. 

Jak wynika z dotychczasowych spotkań świadomość zdecydowanej większości naszych mieszkańców  
jest zadowalająca. Tym niemniej będziemy chcieli przekonać wszystkich do właściwego postępowania 
z wytwarzanymi przez siebie odpadami. Cały czas musimy przecież pamiętać, że tylko od nas samych 
zależy ile za śmieci będziemy w przyszłości płacić. 

Spotkania przebiegają w miłej atmosferze. Chcielibyśmy docelowo odwiedzić wszystkich stałych 
mieszkańców oraz letników. Więc do zobaczenia. 

W dalszym ciągu zachęcamy do tworzenia przydomowych kompostowników!!! 
Zgodnie z ustawą o odpadach powinniśmy ograniczać masę odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych na składowisko. Sposobem zmniejszenia ilości odpadów organicznych 
przekazywanych na składowisko jest oddanie ich wyspecjalizowanej firmie lub kompostowanie 
w przydomowych kompostownikach.  

To ostatnie jest szczególnie godne polecenia ze względu na możliwość uzyskania własnego nawozu. 

Na rynku są dostępne gotowe pojemniki do kompostowania, ale pryzmę można wykonać także 
własnoręcznie. Nie jest to trudne. Na lokalizację kompostownika wybieramy miejsce zacienione 
i osłonięte od wiatru. Na spodzie układamy materiał, który zapewni dobre przewietrzenie pryzmy 
od spodu – np. połamane gałęzie. Następnie słomę lub torf jako warstwę pochłaniającą wodę.  
Na tak przygotowanym podłożu możemy układać zgromadzone z domu i ogrodu odpady organiczne. 
Kolejne warstwy odpadów dobrze jest przesypać niewielką ilością ziemi, kompostu z zeszłego roku, 
obornika lub przyspieszacza do kompostowników. Należy pamiętać, że w okresie upałów kompostownik 
polewamy wodą, aby utrzymywał prawidłowy poziom wilgoci. Po około roku od założenia, kompost  
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jest gotowy do użycia. Im starszy tym lepszy. Można go rozprowadzić na powierzchni gleby i lekko 
przemieszać z 10 cm warstwą ziemi lub zastosować cienką warstwą bezpośrednio na trawniku. 

Wybierając sposób i miejsce kompostowania należy wziąć pod uwagę ewentualne uciążliwości 
dla sąsiednich nieruchomości i tak zlokalizować kompostowanie, aby nie powodować tych 
uciążliwości i tym samym konfliktów sąsiedzkich. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zakładania przydomowych kompostowników. Dzięki temu 
w łatwy i tani sposób będzie można przekształcić odpady organiczne w nawóz, który wykorzystamy  
we własnych ogrodach. 

Co można kompostować ? Kompostować wolno: odpady kuchenne (pozostałości po owocach 
i warzywach, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, tzw. resztki potraw, poza mięsem i kośćmi), liście, 
rozdrobnione gałęzie i drzewa, skoszoną trawę, siano, chwasty, resztki roślin z ogrodu, zgrabione liście, 
zwierzęce odchody i inne naturalne pozostałości z pielęgnacji ogródków  itp. 

 
Na rysunku przedstawiamy w ogólnym skrócie co może trafić na kompostownik. 

Często problematyczne dla użytkowników jest wyrzucanie chwastów z nasionami do kompostownika. 
Użytkownicy obawiają się samoistnego rozsiewania nasion chwastów. Naukowcy, biolodzy, badacze 
tematu twierdzą, że w odpowiednio tworzonym kompoście nasiona nie przeżywają. 

Zasada 1. Zachować czas przerobu. Dobry kompost powstaje minimum dwa lata.  Wybieranie kompostu 
wcześniej niż po dwu latach powoduje, że jest on nie przerobiony do końca i może zawierać nasiona 
i korzenie chwastów, które w sprzyjających warunkach rozpoczną wegetację i nowe życie. Chcąc zabić 
korzenie np. perzu należy umieścić je w kompoście i obowiązkowo przysypywać 20 cm warstwą liści,  
lub skoszonej trawy. Inne szkoły kompostowania mówią o przykryciu kłączy dodatkowo cienką warstwą 
gazet. 
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Zasada 2. Nigdy nie należy chwastów rzucać na wierzch kompostu. Należy lekko go rozgarnąć i chwasty 
włożyć do środka przykrywając starszymi warstwami kompostu. Wewnątrz pryzmy kompostowej 
podczas kompostowania powstaje wysoka temperatura. W szczególności, gdy na kompost wrzucamy 
świeżo skoszoną trawę. Wysoka temperatura powoduje zabijanie nasion i ich przetrwalników. 

Zasada 3. Gałęzie z żywopłotu tniemy na odcinki po ok. 10 – 20 cm. Nie wrzucamy do kompostownika 
dużych lub nastroszonych gałęzi.  Te pocięte 10-20 cm kawałki luźno rzucone zapewnią napowietrzenie 
czyli odpowiednią ilość powietrza do właściwego przerobu masy kompostowej. 

Zasada 4. Kompost należy przesypywać od czasu do czasu niewielką ilością ziemi, torfu. Zalecany jest 
również popiół drzewny np. z ogniska, grilla, kominka, pieców kaflowych. 

Zasada 5. Grzebiąc w ogródku możecie zbierać dżdżownice i wkładać je do kompostownika. Dżdżownice 
ulepszają kompost. 

Zasada 6. Kompost lubi być dokarmiany.  

Zasada 7. Wybierając kompost, warstwy wierzchnie odkładamy  
na bok, które po wybraniu wkładamy na spód nowego. Wybieramy 
tylko te warstwy, które są przerobione do końca. 
Czyli wyglądają prawie jak torf. 

W niektórych poradnikach zaleca się przed założeniem 
kompostownika wyłożenie dna folią lub włókniną. Praktyka 
pokazuje, że kompostownik założony bezpośrednio na ziemi bardzo 
szybko zostaje zamieszkany przez pożyteczne mikroby, faunę  
np. dżdżownice a kompost szybciej oraz dokładniej jest przerobiony. 

Niektórzy tworzą kompostowniki, rozkopywane dopiero po 5 latach 
lub na nich sadzą rośliny wymagające bardzo żyznej ziemi. 

 

 

Wielu użytkowników tworzy podwójne lub nawet potrójne komory. Jak np. na zdjęciu poniżej. 

 

Życzymy pięknych ogródków i obfitych plonów. 
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ZZZAAASSSAAADDDYYY   SSSEEEGGGRRREEEGGGAAACCCJJJIII   NNNAAA   CCCMMMEEENNNTTTAAARRRZZZUUU   

Zachęcamy wszystkich korzystających z cmentarza parafialnego do stosowania takich samych zasad 
segregacji odpadów, jakie przyjęliśmy w naszych domach. Dzięki temu zadbamy o utrzymanie tutaj 
porządku i przyczynimy się do obniżenia kosztów ponoszonych przez Parafię. 

Obecnie na naszym cmentarzu zgodnie ze złożoną deklaracją znajdują się dwa duże pojemniki  
po 1100 litrów na BIO i SUROWCE opróżniane jeden raz w miesiącu. 

Do pojemnika na BIO należy wrzucać: 
- kwiaty doniczkowe wraz z ziemią po wyjęciu z doniczki, 
- kwiaty cięte po usunięciu wszelkich złotek, wstążek i innych sztucznych ozdób, 
- liście oraz chwasty 

Do pojemnika na SUROWCE należy wrzucać: 
- znicze szklane, nie zabrudzone np. woskiem, butelki  i inne wyroby szklane, 
- znicze z tworzyw sztucznych, sztuczne kwiaty, zgniecione plastikowe  butelki, 

puste plastikowe opakowania po środkach czyszczących, plastikowe wazony i doniczki 
(bez zawartości), folie, plastikowe, metalowe zakrętki i wieczka, złotka, wstążki i inne 
sztuczne ozdoby kwiatów, inne drobne elementy metalowe i plastikowe. 

W związku z tym, że nie ma pojemnika na ZMIESZANE firma obsługująca wywóz odpadów nie może 
odbierać śmieci nieposegregowanych. Dlatego wybierając się na cmentarz należy zabrać coś ostrego 
np. nożyczki lub nóż, aby móc prawidłowo segregować. 

Zgodnie z ustalonym przez Radę Gminy Osiek cennikiem, koszt usługi wywozu odpadów wynosi  
252 zł miesięcznie (126 zł za pojemnik) czyli 3 024 zł rocznie. Czy to dużo ? Jeżeli Parafia liczy około 
1500 osób to opłata wynosi 2 zł rocznie od jednego parafianina. 

 

GGGMMMIIINNNAAA   OOOSSSIIIEEEKKK   RRREEEAAALLLIIIZZZUUUJJJEEE   IIINNNWWWEEESSSTTTYYYCCCJJJEEE:::   

1. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEK – WYCINKI  
Dnia 6 października 2016 r. Gmina Osiek podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku umowę 
na dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 
11. Środowisko, Działanie 11.03. Gospodarka wodno-ściekowa. Całkowity koszt realizacji projektu 
to 3 839 107,24 zł. Gmina Osiek pozyskała na to zadanie kwotę 2 miliony 653 tysiące złotych  
ze środków Unii Europejskiej. 

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na budowie sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości 9,81 km wraz z sześcioma przepompowniami oraz 
ok. 215 przyłączami w miejscowości Osiek - Wycinki. Ponadto ze środków własnych zamierzamy 
wybudować sieć wodociągową z Osieka, przez Wycinki do Jaszczerza. 

W ramach projektu w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.  
Po rozstrzygnięciu przetargu kolejnym etapem jest rozpoczęcie robót budowlanych- przewidziany termin 
– kwiecień 2017 r. 

2. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ SKÓRCZ – GŁUCHE – KARSZANEK 
Dnia 24 lutego 2017 r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci 
wodociągowej Głuche – Karszanek” typ operacji „ Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach 
poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
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rodzajów małej infrastruktury,  w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Celem operacji jest zwiększenie poziomu zwodociągowania gminy Osiek poprzez przyłączenie do sieci 
wodociągowej nowych mieszkańców miejscowości Głuche i Karszanek. 

Całkowity koszt realizacji projektu to 2 557 038,75 zł. Gmina Osiek planuje pozyskać na to zadanie 
kwotę 1 milion 870 tysięcy złotych ze środków Unii Europejskiej. 

3. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ RYNKÓWKA - CISOWY 
Dnia 24 lutego 2017 r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci 
wodociągowej Rynkówka - Cisowy” typ operacji „ Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania 
„ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury,  w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Celem operacji jest zwiększenie poziomu zwodociągowania gminy Osiek poprzez przyłączenie do sieci 
wodociągowej nowych mieszkańców miejscowości Cisowy. 

Całkowity koszt realizacji projektu to  592 983,00 zł. Gmina Osiek planuje pozyskać na to zadanie kwotę 
482 tysiące złotych ze środków Unii Europejskiej. 

4. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH 
Dnia 24 lutego 2017 r. Gmina Osiek złożyła wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa 
Pomorskiego pn. budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 
97 611,32 złna 2017 rok z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
dotyczy działki nr 177 położonej w miejscowości Wycinki. 

Koszt ogólny -  195 222,64 zł, w tym: 
udział budżetu Województwa Pomorskiego (50%) - 97 611,32 zł 
udział własny Gminy Osiek (50%) - 97 611,32 zł 

Planowany odcinek do realizacji jest drogą gruntową od lat utrzymywaną nakładami własnymi Gminy 
Osiek, systematycznie uzupełniana kruszywami, profilowana itd. Jest to droga zapewniająca dojazd 
do gruntów rolnych sołectwa Wycinki. Termin realizacji zadania do 31 październik 2017 r. 

5. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOLNYCH 
Planuje się termomodernizację budynków szkolnych w Osieku. W chwili obecnej została wyłoniona firma 
do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osiek na lata 2017-2020, którego 
opracowanie jest jednym z warunków o ubieganie się o dofinansowanie z funduszy unijnych. 

W celu obniżenia kosztów sporządzenia ww. dokumentu, na terenie naszej Gminy zostały 
rozprowadzone ankiety informacyjne. W związku z tym prosi się o ich wypełnienie i zwrot do Sołtysa 
bądź do Urzędu Gminy.  

Wójt Janusz Kaczyński 
 

SSSTTTAAAWWWKKKIII   PPPOOODDDAAATTTKKKOOOWWWEEE   222000111777   rrr...   

Budynki: 

 mieszkalny 0,66 zł/m2 
 związany z prowadzeniem działalności gospodarczej 16 zł/m2 
 związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,61 zł/m2 
 letniskowe 7,62 zł/m2 
 pozostałe 4 zł/m2 
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Grunty: 

 pozostałe 0,26 zł/m2 
 związane z prowadzeniem działalności gosp. 0,78 zł/m2 
 drogi 0,11 zł/m2 
 wody stojące, jeziora 4,54 zł/ha 
 objęte rewitalizacją 2,98 zł/m2 

PPPOOODDDSSSUUUMMMOOOWWWAAANNNIIIEEE   RRROOOKKKUUU   PPPOOODDDAAATTTKKKOOOWWWEEEGGGOOO   222000111666   
W 2016 r. wydano 1655 decyzji ustalających wymiar podatku w tym: 

W trakcie roku podatkowego wydawane są także decyzje zmieniające wymiar podatku. Na ich podstawie 
dokonywane są przypisy i odpisy wynikające ze zmiany przedmiotu opodatkowania.  

W 2016 r. wydano 155 decyzji zmieniających pierwotny wymiar podatku i ustalających wymiar w trakcie roku 
podatkowego. Zobowiązanie podatkowe wynikające z wydanych decyzji przedstawia się następująco:   

 Podatek od 
nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Razem 

Przypis [zł] 607 069,00 43 064,00 22 739,00 672 872,00 

Odpis [zł] 13 075,00 416,00 252,00 13 743,00 

Ponadto wysłano 46 wezwań do złożenia informacji podatkowej w celu późniejszej zmiany decyzji ustalającej 
wysokość zobowiązania podatkowego.  

Podinspektor Małgorzata Brzóska 

 

STAN ZALEGŁOŚCI  NA DZIEŃ 31.12.2016 r. 

Lp. Rodzaj należności Wysokość zobowiązania za 
2016 rok 

Zaległość za 2016 rok 
i lata wcześniejsze 

1. Podatek rolny - osoby fizyczne 42 588,00 zł  2 652,28 zł  

2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 592 602,20 zł  72 311,37 zł  

3. Podatek leśny - osoby fizyczne 22 453,00 zł  824,68 zł  

4. Podatek rolny - osoby prawne 986,00 zł  -   zł  

5. Podatek od nieruchomości - osoby prawne 354 853,00 zł  4 460,40 zł  

6. Podatek leśny - osoby prawne 361 903,00 zł  64,60 zł  

7. Opłata za wieczyste użytkowanie 5 159,85 zł  -   zł  

8. Opłata za ścieki 97 188,85 zł  1 715,08 zł  

9. Podatek transportowy 21 866,00 zł  1,00 zł  

10. Opłata za wodę 77 957,38 zł  2 076,48 zł  

 Podatek od 
nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny 

Łączne 
zobowiązanie 

pieniężne 
Razem 

Ilość decyzji 492 70 19 1074 1655 
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11. Czynsz dzierżawny 20 470,35 zł  1 490,00 zł  

12. Czynsz za mieszkanie 5 625,00 zł  12 088,14 zł  

13. Sprzedaż mienia -   zł  -   zł  

14. Opłata targowa 13 757,00 zł  -   zł  

15. Wzrost wartości nieruchomości 4 680,00 zł  4 680,00 zł  

16. Opłata za zajęcie pasa drogowego 11 094,77 zł  21,67 zł  

17. Opłata skarbowa 7 480,00 zł  -   zł  

18. Opłata miejscowa 16 593,00 zł  -   zł  

19. Pozwolenie na sprzedaż alkoholu 46 752,19 zł  0,01 zł  

20. Tenuta dzierżawna 3 716,81 zł  -   zł  

21. Współfinansowanie remontu dachu 6 980,52 zł  820,60 zł  

22. Odsetki od zaległości podatkowych   19 796,00 zł  

23. Odsetki od zaległości niepodatkowych   4 240,00 zł  

RAZEM: 1 714 706,92 zł  127 242,31 zł  

W celu wyegzekwowania zaległości w 2016 roku wysłano 264 upomnienia, 14 wezwań do zapłaty oraz 
wystawiono 79 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Ponadto do osób posiadających 
zaległości zastosowano ok. 150 powiadomień telefonicznych z wezwaniem do zapłaty zaległości. 

Inspektor Justyna Jędrzejewska 

 

PPPRRRAAACCCEEE   SSSPPPOOOŁŁŁEEECCCZZZNNNIIIEEE   UUUŻŻŻYYYTTTEEECCCZZZNNNEEE   
Urząd Gminy Osiek jak co roku organizuje na terenie naszej gminy prace społecznie użyteczne. 
W ramach tych prac urząd gminy zatrudnił 14 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy. W zeszłym roku 
Urząd Gminy zatrudnił w ramach prac społecznie użytecznych 24 osoby.  

Dla przypomnienia są to prace dla osób, które: 

- są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy 

- są osobami bez prawa do zasiłku 

- mają ustalony profil II, tzw. indywidualny plan działania dla każdej osoby bezrobotnej 

- znajdują się na liście osób, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie 
użytecznych, którą wystawia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . 

Inspektor Joanna Chabowska 

 

SSSOOOŁŁŁTTTYYYSSS   

SOŁTYS (z niem.Schuldheiß, Schultheiß, Scholtis, Schulte(s) i Schulz(e), sędzia, ten, który 
wskazuje winnego) – przedstawiciel lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. Jego rola 
począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom i od 1990 roku w Polsce jest 
organem wykonawczym sołectwa. 
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Historia 

Sołtys w średniowieczu był postawiony przez feudalnego pana na czele wsi lokowanej na prawie 
niemieckim, a w systemie prawnym to także wiejski sędzia oraz zasadźca. Sołtysem mógł być szlachcic, 
mieszczanin lub chłop. Do praw sołtysa należało zbieranie czynszu, przewodniczenie ławie wiejskiej, 
partycypowanie w dochodach feudała (1/6 czynszów i 1/3 kar sądowych), prawo posiadania jatek 
(miejsce, gdzie w średniowieczu sprzedawano mięso z uboju), młyna itp. Miał obowiązek konnej służby 
wojskowej jako panosza. Znaczenie społeczne i ekonomiczne sołtysów było względnie mocne, 
ekonomicznie przewyższali czasem drobne rycerstwo. 

Z biegiem czasu od wieku XV do XVII sołtysi stali się nadzorcami pańszczyźnianymi i pomocnikami 
właścicieli wsi. 

W Polsce rozbiorowej i w okresie międzywojennym sołtys stał na czele najniższej jednostki podziału 
administracyjnego – gromady. 

W latach 1954–1972 sołtys był pośrednikiem między mieszkańcami wsi a gromadzką radą narodową, 
po 1973 roku między mieszkańcami a gminną radą narodową oraz naczelnikiem gminy. 

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy - sołectwa. Sołectwa 
są ustanawiane przeważnie na obszarze wiejskim. W miastach jednostkami pomocniczymi w większości 
są osiedla, dzielnice, gdzie odpowiednikiem sołtysa jest zarząd osiedla (dzielnicy) albo przewodniczący 
zarządu osiedla (dzielnicy). Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom 
publicznym. 

Sołectwa w Gminie Osiek 

Uchwałą nr 21/1990 r. z dnia 13 września 1990 r. Rada Gminy Osiek ustaliła podział Gminy Osiek 
na 12 sołectw. Organizację i zakres działania sołectw w Gminie Osiek określają statuty sołectw, których 
treść uchwaliła Rada Gminy Osiek w dniu 22 grudnia 2016 r. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest 
Zebranie Wiejskie, a wykonawczym Sołtys. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Zarówno Sołtys, 
jak i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym, 
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa 
posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. 

SOŁTYS W GMINIE OSIEK 

Do zadań statutowych Sołtysa należy: 

1) organizowanie zadań należących do zakresu działania Sołectwa,  

2) reprezentowanie Sołectwa przed organami Gminy, Urzędem Gminy i gminnymi jednostkami 
organizacyjnymi oraz administracją publiczną i innymi podmiotami życia publicznego, 

3) informowanie mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach 
istotnych dla Sołectwa, 

4) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniom Wiejskim, 

5) sporządzanie i składanie corocznego sprawozdania ze swej działalności Zebraniu Wiejskiemu, 

6) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta Gminy, 

7) prowadzenie dokumentacji zawierającej statut Sołectwa, protokoły, pisma i inne dokumenty 
dotyczące działalności Sołectwa.  

Szczegółowy zakres czynności Sołtysa jest następujący: 

1) organizuje spotkania i imprezy okolicznościowe mieszkańców m.in. z okazji Dnia Kobiet, 
Dnia Dziecka, Dnia Matki itp.,  
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2) współpracuje z organizacjami pozarządowymi m. in. Kołem Gospodyń Wiejskich, z Urzędem 
Gminy Osiek, Szkołą w zakresie organizacji imprez o zasięgu gminnym m. in. imprez z okazji Dnia 
Dziecka czy charytatywnych, 

3) umożliwia mieszkańcom zapoznanie się z urzędowymi obwieszczeniami, komunikatami oraz 
organizowanymi wydarzeniami, spotkaniami itp. poprzez rozwieszanie informacji na tablicach 
ogłoszeń, 

4) doręcza za potwierdzeniem odbioru decyzje podatkowe oraz inne pisma urzędowe, w zależności 
od potrzeb Urzędu. W 2016 r. były to m.in. 

- informacje o obowiązku zgłaszania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne 
(szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,  

- deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5) pomaga PKPS w Osieku (Polski Komitet Pomocy Społecznej) w przekazywaniu darów (żywności) 
mieszkańcom zgodnie ze skierowaniami otrzymanymi z GOPS, 

6) dokonuje poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. 

Sołtys powiadamiany jest o zwołanych sesjach Rady Gminy oraz o posiedzeniach komisji Rady Gminy, 
w których może uczestniczyć na zasadach właściwych dla radnego Gminy, bez prawa udziału 
w głosowaniu.  

Uchwałą Nr XVIII/106/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rada Gminy Osiek ustaliła dla Sołtysów 
zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 100 zł. Dieta przysługuje wszystkim Sołtysom za całokształt 
zadań związanych z wykonywaniem funkcji Sołtysa. 

Uchwałą Nr XVI/96/2012 z dnia 30 października 2012 r. Rada Gminy Osiek ustaliła wynagrodzenie  
dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wg procentowej wartości od sumy 
zainkasowanych i wpłaconych na konto Urzędu Gminy pobranych podatków: 

Lp. Sołectwo % 

1. Bukowiny 12 % 

2. Cisowy 12 % 

3. Jeżewnica 10 % 

4. Kasparus 10 % 

5. Karszanek 12 % 

6. Lisówko 12 % 

7. Markocin 10 % 

8. Osiek 7 % 

9. Radogoszcz 11 % 

10. Skórzenno 10 % 

11. Suchobrzeźnica 12 % 

12. Wycinki 9 % 
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Wszystkie informacje dotyczące Sołectw dostępne są stronie internetowej Urzędu Gminy Osiek 
w zakładce Sołectwa.   

W celu podkreślenia wielkiej wagi codziennej pracy sołtysów i zwrócenia uwagi społeczeństwa na rolę 
sołtysa w lokalnej społeczności, a także okazania im wdzięczności za to, co dla nas robią obchodzimy 
corocznie 11 marca Dzień Sołtysa. Życzymy naszym Sołtysom wszystkiego najlepszego. 

Z-ca Wójta Joanna Gniewkowska 

 

KKKOOONNNKKKUUURRRSSSYYY   DDDLLLAAA   NNNGGGOOO   

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz aktywizacji społecznej i kulturalnej na rzecz 
mieszkańców gminy Osiek przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały podpisane umowy z :  

- Uczniowskim Klubem Sportowym Włóczykij na realizację projektów pn.: „Organizacja XII i XIV 
Imprezy na Orientację SZAGO” oraz „Rozwijanie Biegów na Orientację w Gminie Osiek” 

- Uczniowskim Klubem Sportowym „Kałębie” na realizację projektów pn.: „Mistrzowie znad Morza 
Kociewskiego” i „Puchar Morza Kociewskiego 2017” 

- Stowarzyszeniem ONI – Osieckie Noce Integracyjne na realizację „Plenerowego Kina Letniego” 

 
Od lewej:  
Wójt Gminy Janusz Kaczyński, Prezes UKS Kałębie Andrzej Uzdowski, Prezes Stowarzyszenia ONI - Osieckie Noce 
Integracyjne Agnieszka Krawczyk, Sekretarz UKS Kałębie Andrzej Schutta, Wiceprezes UKS Włóczykij Marek 
Wrzałkowski, Przewodniczący Rady Gminy Osiek Andrzej Firyn, Prezes UKS Włóczykij Artur Fankidejski, pracownik 
Urzędu Gminy Osiek Małgorzata Cherek oraz Skarbnik Andrzej Krzywiński 

Inspektor Małgorzata Cherek 
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DDDZZZIIIEEELLLNNNIIICCCOOOWWWYYY   

Dzielnicowi to funkcjonariusze pionu prewencji, którzy odgrywają szczególną rolę we współpracy 
ze społeczeństwem. W swojej pracy przez codzienny, bezpośredni kontakt z obywatelami odgrywają rolę 
naturalnego łącznika między Policją, a społeczeństwem. To przedstawiciele policji wobec mieszkańców 
i rzecznicy interesów mieszkańców wobec policji. Dzięki pełnieniu tej funkcji mówi się o nich, że są 
oni funkcjonariuszami pierwszego kontaktu. Do ich codziennych obowiązków należy między innymi 
współpraca z lokalnymi jednostkami samorządowymi, a zwłaszcza z radami dzielnic i osiedli 
mieszkaniowych oraz placówkami oświatowymi. 

Do głównych zadań dzielnicowych możemy zaliczyć między innymi walkę z przemocą domową, 
osiedlowym chuligaństwem i dbanie o przestrzeganie porządku na osiedlach. 

Dzielnicowi to policjanci, którzy powinni posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów, wzbudzać 
zaufanie i być otwartym na drugiego człowieka. Bycie policjantem „pierwszego kontaktu” wymaga 
poświęcenia, znajomości wielu przepisów oraz cierpliwości i życzliwości.  

Służba dzielnicowego to nie łatwe zadanie. Ludzie zwracają się do nich z przeróżnymi sprawami, 
poważnymi i błahymi. Zgłaszane problemy najczęściej dotyczą ich życia prywatnego czy konfliktów 
sąsiedzkich. Interweniując w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców starają się dotrzeć do obu stron 
konfliktu, pouczają jak należy postępować, wskazują rozwiązania problemów, a w przypadkach 
szczególnych aby zapewnić porządek muszą wyjąć bloczek mandatowy czy skierować sprawę do sądu.  

sierż. sztab. Anna Liwandowska 

tel. (58) 737 02 77 lub (58) 582 42 97, tel. komórkowy  
571 335 270 

email: dzielnicowy.skorcz3@gd.policja.gov.pl 

Służbę w policji pełni od 22 grudnia 2008 roku. 
Swoją karierę w mundurze rozpoczynała w Komendzie 
Powiatowej Policji w Tczewie. 01.11.2014 roku 
przeniesiona została do pełnienia dalszej służby 
w Posterunku Policji w Skórczu, gdzie od 01.02.2017 r. 
jest dzielnicowym w gminie Osiek. 

Rejon służbowy: GMINA OSIEK: 

Błędno, Bukowiny, Cisowy, Dębia Góra, Długolas, Gęby, 
Głuche, Grabowiec, Jaszczerek, Jaszczerz, Jeżewnica, 

Karszanek, Kasparus, Lisówko, Łuby, Markocin, Okarpiec, Pieczyska, Piecki, Radogoszcz, Recice, 
Skórzenno, Skrzynia, Suchobrzeźnica, Szlaga, Trzebiechowo, Udzierz, Wierzbiny, Wycinki, Wymysłowo, 
Zdrójki, Osiek, Leśnictwa – Żurawki, Cisowa, Góra, Kałębnica, Karcznia, Komorze, Leśna Jania. 

asp. sztab. Marcin Kunka 

Oficer prasowy KPP w Starogardzie Gd. 

 

BBBAAALLL   KKKAAARRRNNNAAAWWWAAAŁŁŁOOOWWWOOO   ---   CCCHHHAAARRRYYYTTTAAATTTYYYWWWNNNYYY   

Dnia 11 lutego 2017 r. po raz kolejny spotkaliśmy się na BALU KARNAWAŁOWO - CHARYTATYWNYM 
zorganizowanym przez Radę Rodziców przy ZSP w Osieku. Do wspólnej zabawy przygrywał nam zespół 
MAGNETIC. W balu uczestniczyło ponad 120 osób bawiących się do białego rana, którym bardzo 
serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę. Tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego balu, 
współorganizatorom i sponsorom, bez których ta zabawa by się nie odbyła 
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bardzo serdecznie dziękujemy: 

 Rada Sołecka w Osieku 
 Pracownicy ZSP w Osieku 
 Urząd Gminy Osiek 
 Sklep ABC 
 Sklep "U Lecha" 
 Sklep "Kogutek" 
 Sklep Alicja Zielińska 
 Sklep "ARMS" 
 "Arkada" 
 "Piotr" Piotr Brzóska 
 Zakłady mięsne „Gzella” 
 FAST 
 Iglotex 
 Apteka w Osieku 
 KGW Lisówko 
 KGW Jeżewnica 

 KGW Osiek  
 KGW Karszanek 
 Sołectwo Radogoszcz  
 Sołectwo Osiek 
 Sołectwo Wycinki  
 Zakład Opieki Medycznej MEDICAL 
 Fryzjer Wiesława Mikołajska 
 Fryzjer Aleksandra Krawczyk 
 Sklep GS Skórcz 
 Agent Ubezpieczeniowy PZU SA - Dariusz 

Wiklent 
 P&M Expert Service – Paweł  Trepkowski 
 Profesjonalne usługi sprzątające MAGDA 

Magdalena Szymańska 
 Ochotnicza Straż Pożarna z Osieka 

Dziękujemy również wszystkim osobom nie wymienionym z imienia i nazwiska, a którzy z nami pracowali 
lub w inny sposób wspomogli naszą zabawę. 

Zebraliśmy kwotę 5845,67 zł, którą w całości przekazaliśmy na potrzeby uczniów naszej szkoły. 

DZIĘKUJEMY!!!! I zapraszamy za rok…. 

Ewa Fankidejska 
Przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSP w Osieku 

 

WWWIIIAAADDDOOOMMMOOOŚŚŚCCCIII   ZZZEEE   SSSZZZKKKOOOŁŁŁYYY   

Zespół Szkół Publicznych 
w Osieku 

oraz  
Rada Rodziców 

 

zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w organizacji 
charytatywnej imprezy rodzinnej 

 
Odbędzie się ona w dniu 27 maja 2017 roku. Liczy się każde wsparcie, finansowe lub rzeczowe w postaci 
fantów przeznaczonych na loterię oraz innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy.  

Celem pikniku jest zbiórka pieniędzy na potrzeby ciężko chorej Zosi, która jest uczennicą trzeciej klasy 
szkoły podstawowej. Od września 2016 roku dziewczynka choruje na białaczkę i przebywa w szpitalu. 

„Piknik dla Zośki” 
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Środki finansowe można przekazywać na konto Rady Rodziców przy ZSP w Osieku z dopiskiem  
„Dla Zośki” a dary rzeczowe składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres szkoły. 

Nr konta RR:BS Skórcz: 74834200090014085220000001 
Adres: ZSP w Osieku, ul. Partyzantów Kociewskich 51, 83-221 Osiek 

Z góry dziękujemy za wsparcie i okazanie pomocy w sprawie, która pomoże Zosi odzyskać zdrowie. 

Dyrektor ZSP w Osieku Jolanta Główczewska 

tel. 585821260  e-mail: zsp.osiek@wp.pl 

 
SSSTTTYYYPPPEEENNNDDDIIIUUUMMM   DDDLLLAAA   KKKAAASSSIII   

W dniu 29 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania 
w roku szkolnym 2016/2017 form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia 
Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach 
pomocy stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe” współfinansowane ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, 
Poddziałanie 3.2.2. 

 
Z przyjemnością informujemy, że wśród stypendystów znalazła się nasza uczennica - Katarzyna Brzóska 
z klasy pierwszej gimnazjum. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w dniu 14 grudnia  
2016 roku o godz. 11.30 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.  

Serdecznie gratulujemy naszej stypendystce!!! 

Jolanta Główczewska 

 

ZZZEEESSSTTTAAAWWWIIIEEENNNIIIEEE   ZZZAAAWWWOOODDDÓÓÓWWW   SSSPPPOOORRRTTTOOOWWWYYYCCCHHH   

I 

Szczebel zawodów: miejskie / gminne Rozgrywki: Gimnazjada 
Dyscyplina: Sztafetowe biegi przełajowe Zawody drużynowe: Tak 
Płeć: Dziewczęta Termin zawodów: 26-09-2016 
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WYNIKI: 
SZKOŁA GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 
I miejsce – GIM Skórcz - awans na zawody powiatowe 
II miejsce – GIM Osiek  - awans na zawody powiatowe 
III miejsce – GIM Pączewo 

Osoby reprezentujące szkołę: 

1 BRZÓSKA KATARZYNA  2 CYBULA WIKTORIA  
3 GNIEWKOWSKA JULIA  4 HINC KLAUDIA  
5 KNOPP NATALIA  6 LANDOWSKA DOMINIKA  
7 MAZUROWSKA MARTYNA  8 OSTASZ MAŁGORZATA  
9 PARTYKA MAGDALENA  10 SARNOWSKA JUSTYNA  
11 SZMERGALSKAMICHALINA  

II 

Szczebel zawodów: powiatowe Rozgrywki: Gimnazjada 
Dyscyplina: Sztafetowe biegi przełajowe Zawody drużynowe: Tak 
(10 x 800 m, start godz. 11.00) 
Płeć: Dziewczęta Termin zawodów: 12-10-2016 

WYNIKI: 

I miejsce - PG Skarszewy 
II miejsce - PG 2 Starogard Gd. 
III miejsce - PG Skórcz 
IV miejsce - PG Kaliska 
V miejsce - PG Pinczyn 
VI miejsce - PG Osiek 
VII miejsce - PG 1 Starogard Gd. 
VIII miejsce - PG Osieczna 

Osoby reprezentujące szkołę: 

1 BRZÓSKA KATARZYNA  2 CYBULA WIKTORIA  
3 GNIEWKOWSKA JULIA  4 HINC KLAUDIA  
5 KNOPP NATALIA  6 LANDOWSKA DOMINIKA  
7 MAZUROWSKA MARTYNA  8 OSTASZ MAŁGORZATA  
9 PARTYKA MAGDALENA  10 SARNOWSKA JUSTYNA  
11 SZMERGALSKAMICHALINA  

III 

Szczebel zawodów: miejskie / gminne Rozgrywki: Gimnazjada 
Dyscyplina: Tenis stołowy – drużynowy Zawody drużynowe: Tak 
Płeć: Chłopcy Termin zawodów: 10-11-2016 

WYNIKI: 

I miejsce - GIM Pączewo 
II miejsce - GIM Osiek 
III miejsce - GIM Skórcz 
IV miejsce - GIM Smętowo 
V miejsce - GIM Bobowo 

Osoby reprezentujące szkołę: 

1 GŁÓWCZEWSKI MICHAŁ  2 JAŚKOWSKI MIKOŁAJ  
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IV 

Szczebel zawodów: miejskie / gminne Rozgrywki: Gimnazjada 
Dyscyplina: Piłka ręczna Zawody drużynowe: Tak 
Płeć: Dziewczęta Termin zawodów: 14-02-2017 

WYNIKI: 

I miejsce - GIM Bobowo 
II miejsce - GIM Pączewo 
III miejsce - GIM Osiek 
IV miejsce - GIM Skórcz 
 

Osoby reprezentujące szkołę: 

1 CYBULA WIKTORIA  2 HINC KLAUDIA  
3 KĘPCZYŃSKA DOMINIKA 4 LANDOWSKA DOMINIKA  
5 MAZUROWSKA MARTYNA  6 PARTYKA MAGDALENA  
7 PODLASKA AGATA  8 SARNOWSKA JUSTYNA  
9 STOLZ WIKTORIA  10 SUSŁOWICZ MARCELA  
11 SZMERGALSKA MICHALINA  12 SZUTA MARTA  
 

 
 

 

BYSTRE PRZEDSZKOLAKI 
Dnia 15 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Osiek Pan mgr Janusz Kaczyński podpisał umowę z Urzędem 
Marszałkowskim o dofinansowanie projektu „Bystre przedszkolaki” współfinansowanego ze Środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Budżet projektu wynosi 691 191,60 zł 
Kwota dofinansowania ze środków europejskich 587 512,86 zł 
Wkład własny (15%) 103 678,74 zł 

Ogólna liczba uczestników projektu – 49 osób, w tym 46 dzieci w wieku przedszkolnym  
oraz 3 nauczycieli. 

Cel projektu to zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Osiek oraz poprawa 
jakości edukacji ogólnej. 

Projekt zakłada następujące zadania:  

1. Utworzenie 11 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego: 

1) adaptacja pomieszczenia, 

2) zakup i montaż wyposażenia oraz sprzętu informatycznego i multimedialnego m.in dywanu, 
rolet, mebli, zestawu interaktywnego, drukarki, interaktywnej podłogi, odtwarzacza CD, aparatu 
cyfrowego, 

3) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych m.in. gier i zabawek edukacyjnych, materiałów 
plastycznych, plansz demonstracyjnych, tablic dziecięcych, pacynek, 
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4) wynagrodzenie  nauczyciela wychowania przedszkolnego, pomocy nauczyciela i opiekuna osoby 
niepełnosprawnej. 

2. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej: 

1) zajęcia logopedyczne – realizacja zajęć wspomagających rozwój kompetencji językowych, 
profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, terapia powstałych już wad wymowy i zaburzeń oraz 
zakup programu wspomagającego terapię logopedyczną i narzędzi dydaktycznych, 

2) zajęcia z rytmiki – realizacja zajęć wyrabiających sprawność fizyczną, uwrażliwiających na zmiany 
zachodzące w muzyce, elementy tańca towarzyskiego, grupowego, relaksacja przy muzyce 
i muzykoterapia oraz zakup instrumentów, 

3) zajęcia psychologiczne – otaczanie opieką psychologiczną dzieci uczęszczające do przedszkola, 

4) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – realizacja zajęć poprawiających sprawność fizyczną i korekcję 
wad postawy oraz zakup narzędzi m. in. zestawu do balansowania, chusty animacyjnej, piłek, 

5) zajęcia nauki pływania – zajęcia korekcyjne na basenie połączone z zabawą w formie nauki 
pływania – wyjazdy na basen 10 wejść. 

3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć z kompetencji kluczowych: 

1) zajęcia z języka angielskiego – realizacja zajęć oraz zakup programu do nauki, 

2) interaktywne zajęcia modułowe rozwijające kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne 
oraz informatyczne – zakup układanek logicznych i zestawów konstrukcyjnych oraz realizacja 
zajęć rozwijających zdolność postrzegania i interpretowania świata: 

a) BIOLOGIA – Człowiek, co się w nim kryje? Warsztaty budowy płuc. Oto moje DNA. Mikroświat 
i jego tajemnice.  

b) FIZYKA MALUCHA – Ciśnienie, co się stanie z balonem na księżycu? Zailuzjowany świat optyki. 
Siła magnetyzmu. Elektrostatyka. Kraina lodu. Potęga elektryczności. 

c) CHEMIA MALUCHA – rozpoznawanie, czym jest ciało stałe, ciecz, gaz, zetknięcie 
z podstawowymi odczynnikami chemicznymi, umiejętność posługiwania się prostym sprzętem 
laboratoryjnym, znajomość zasad BHP obowiązujących w mini laboratorium. 

d) NAUKOWA FABRYKA PRZEDSZKOLAKA – Zrób własne mydełko. Oto moja świeczka. 
Zaczarowane kredki. Warsztaty kąpielowe. Zwariowane piłeczki kauczukowe. 

e) ZABAWA W PROGRAMOWANIE.  

f) Wyjazd do Centrum Nauki Eksperyment. 

3) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, rozwijające kompetencje społeczne oraz 
inicjatywność i przedsiębiorczość – realizacja zajęć m. in z kreatywnego myślenia i zajęć 
szachowych. 

4. Podniesienie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego: 

1) kurs posługiwania się technikami komputerowymi (TIK) w wychowaniu przedszkolnym, 
2) kurs – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, 
3) kurs – Praca z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera.  

Projekt realizowany jest od 1 września 2016 r.  
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU 
„GMINA OSIEK ROZWIJA SKRZYDŁA EDUKACJI” 

Od dnia 28 listopada na terenie naszej szkoły realizujemy projekt „Gmina Osiek rozwija skrzydła 
edukacji”. Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych, poczynając od uczniów klasy pierwszej Szkoły 
Podstawowej a na uczniach trzeciej klasy Gimnazjum kończąc, uczestniczą w różnorodnych zajęciach. 
Zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia, nastawione na kształtowanie kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy 
zespołowej), w szczególności z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz poprzez realizację zajęć opartych na 
metodzie eksperymentu. Od listopada prowadzone są następujące zajęcia: 

a) rozwijające z języka angielskiego, matematyki, biologii, informatyki, chemii, przyrody, fizyki, 
oraz języka angielskiego kończącego się egzaminem zewnętrznym z TELC/TOEIC, 

b) kółka naukowe: Czas na eksperyment i Naukowe podejście do kuchni, 

c) wyrównujące z matematyki, języka angielskiego, informatyki, fizyki i przyrody, 

d) pozostałe wsparcie to zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne i socjoterapeutyczne, doradztwo 
zawodowe, terapia pedagogiczna, trening postaw kluczowych dla rynku pracy. 

   
Głównym celem zajęć rozwijających i kółek naukowych jest twórcze wykorzystanie czasu wolnego, 
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań. Aby uatrakcyjnić zajęcia wykorzystywany  jest  sprzęt 
technologii informacyjno – komunikacyjnej znajdujący się w pracowni komputerowo-językowej, taki jak 
tablica multimedialna,  laptopy, platforma e-learningowa oraz pomoce dydaktyczne znajdujące się w 
pracowni przyrodniczej. Uczniowie ćwiczą czytanie ze zrozumieniem, rozwiązują ciekawe zadnia 
wymagające koncentracji, spostrzegawczości, ćwiczą pamięć oraz logiczne myślenie. Uczą się 
formułować tezy, twórczo myśleć i wyciągać wnioski. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania 
uczestnicząc w różnego rodzaju grach, quizach, rozwiązując i układając krzyżówki, wyjaśniając zjawiska 
przyrodnicze. Dokonują obserwacji w terenie, korzystają z kluczy do oznaczania roślin i zwierząt. Podczas 
zajęć rozwijających uczniowie prowadzą również proste doświadczenia. W trakcie zajęć uczniowie uczą 
się także korzystać z różnych źródeł informacji oraz programów multimedialnych. Tematyka zajęć 
wzbogaca obowiązujący program nauczania oraz uwzględnia zainteresowania uczniów.  

Podczas zajęć wyrównujących, logopedycznych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i terapii 
pedagogicznej uczniowie  usprawniają technikę czytania i pisania, jak również rozumienia czytanego 
tekstu. Usprawniają funkcje percepcyjno-motoryczne oraz koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć 
wzrokową oraz spostrzegawczość. Utrwalają zasady ortograficzne, wzbogacają słownictwo. Uczestniczą 
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w różnych grach, zabawach, wykonują ćwiczenia na komputerach, tablicy multimedialnej, pracują nad 
poczuciem własnej wartości. 

 
Zajęcia z doradztwa zawodowego oraz treningu postaw kluczowych dla rynku pracy poświęcone 
są komunikacji. Uczniowie uświadamiają sobie rolę autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej 
w grupie. Poprzez ćwiczenia i zabawy w grupach dzieci kształtują umiejętności skutecznego 
komunikowania się, słuchania oraz budowania precyzyjnych wypowiedzi, identyfikują bariery 
komunikacyjne i ich wpływ na porozumiewanie się. Poprzez ćwiczenia dzieci uczą się zachowań 
asertywnych. Rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność bawiąc się w budowanie lub tworząc różne 
przedmioty. 

Zespół Szkół Publicznych uczestnicząc w projekcie został wyposażony w sprzęt niezbędny  
do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć m. in. dwa zestawy interaktywne, 
składające się z tablicy interaktywnej, projektora z dedykowanym uchwytem montażowym, głośników 
zewnętrznych oraz niezbędnego okablowania AV i systemowego. Pracownia komputerowo-językowa 
wyposażona została m.in. w 24 zestawy komputerowe, pracownia przyrody - w pomoce naukowe. 
W ramach projektu zakupione zostały materiały dla uczniów i uczennic uczestniczących w zajęciach 
w tym podręczniki, ćwiczenia i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 
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Dyrektor ZSP w Osieku Jolanta Główczewska 

 

WWW   ŚŚŚRRROOODDDOOOWWWIIISSSKKKOOOWWWYYYMMM   DDDOOOMMMUUU   SSSAAAMMMOOOPPPOOOMMMOOOCCCYYY   SSSTTTAAAWWWIIIAAAMMMYYY   
NNNAAA   ZZZDDDRRROOOWWWIIIEEE!!!   

Od stycznia tego roku w ofercie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Osieku zaistniał nowy punkt – 
fizjoterapia. Nazwa „fizjoterapia” pochodzi od greckiego 
słowa „physis” oznaczającego naturę. Jest to dyscyplina 
medycyny klinicznej, która stosuje  metody leczenia 
wykorzystujące przede wszystkim różne formy energii 
fizycznej występujące w środowisku naturalnym 
człowieka. Polega ona na stosowaniu różnego rodzaju 
bodźców (termicznych, mechanicznych, elektrycznych, 
fotoaktynicznych, chemicznych, kinetycznych) w celu 
usunięcia urazów i dolegliwości oraz przywracania 
sprawności ruchowej. Bodźce te usprawniają czynności 
narządów, co powoduje korzystne zmiany w ich 
strukturze. Metody stosowane przez fizjoterapeutów 
mają na celu, między innymi, zapobieganie nawrotom 
i rozwojowi choroby oraz przywracanie zdrowia i jego 
utrzymywanie. W szczególności celem fizjoterapii jest: 

- zwalczanie bólu, 
- zwalczanie stanów zapalnych, 
- zwiększenie odporności ogólnej i zapobieganie zakażeniom, 
- usprawnienie mechanizmów regulujących układy krążenia, oddychania, przemiany materii, 

termoregulacji, ukrwienia skóry i innych, 
- poprawa lub utrzymywanie wydolności ogólnej, 
- normalizacja i wzmocnienie sprawności czynnościowej nerwowego układu autonomicznego, 
- przeciwdziałanie skutkom zmniejszonej aktywności ruchowej i poprawa funkcji ruchowych 

między innymi przez rozluźnienie mięśni, wzrost ich siły i usprawnianie koordynacji ruchów, 
zwiększenie ruchomości stawów oraz dostosowanie układu ruchu do warunków, jakie powstały 
wskutek niesprawności, 

- zapobieganie przykurczom, 
- poprawa zdolności reagowania całego organizmu na bodźce lecznicze, 
- ewentualne przygotowanie do operacji i rehabilitacji po niej, 
- rehabilitacja po chorobach, urazach i wadach wrodzonych. 
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Fizjoterapia jest nieocenionym narzędziem w procesie rehabilitacji. Ze względu na bezpieczeństwo  
jej stosowania i oddziaływania na organizm człowieka jest też jednym z ważniejszych elementów działań 
leczniczych w chorobach przewlekłych. Już pojedynczy zabieg wywołuje reakcję w postaci krótkotrwałej 
zmiany czynności komórek, tkanek lub narządów. Seria zabiegów natomiast normalizuje i usprawnia 
zaburzone funkcje. 

Fizjoterapia na stałe zagościła już w naszej Placówce. Zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu cieszą 
się dużym zainteresowaniem Uczestników. Pomysłów na zajęciach nie brakuje, a dla zdrowia i dobrego 
samopoczucia warto poświęcić każdą wolną chwilę :) 

 
Agnieszka Krawczyk 

 

A u nas takie świąteczne 
cudeńka powstają  

Kto czuje już klimat, 
niech zagląda nie tylko na 
stronę  

Zapraszamy do 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Osieku,  

ul. Wyzwolenia 25a! 
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DDDZZZIIIEEEŃŃŃ   KKKOOOBBBIIIEEETTT   WWW   SSSOOOŁŁŁEEECCCTTTWWWIIIEEE   BBBUUUKKKOOOWWWIIINNNYYY   

W dniu 8 marca kobietki z naszego i nie tylko sołectwa spotkały się na wspólnym świętowaniu.  
Przy lampce wina, kawce i świecach no i przy suto nakrytym stole mogłyśmy oderwać się na chwilę  
od domowych obowiązków i "pogadać".  

To był bardzo miły dzień.  

Dziękujemy panom strażakom i panu Zygmuntowi za kwiaty i życzenia.  

Dziękujemy wszystkim paniom za to, że zechciały poświęcić swój czas na spotkanie się . 

Rada Sołecka Sołectwa Bukowiny i Sołtys Beata Szeible 

 

 

FFFEEERRRIIIEEE   III   DDDZZZIIIEEEŃŃŃ   KKKOOOBBBIIIEEETTT   WWW   KKKAAARRRSSSZZZAAANNNKKKUUU   

We wspaniałym humorze Święto Kobiet obchodziło KGW Karszanek  
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Tegoroczne szkolne ferie styczeń 2017 odbyły się w bardzo ciekawym klimacie warsztatowo - 
rozrywkowym.  

Warsztaty taneczne, manualne technologie origami, gofrowanie i dekorowanie śmietanowym sprayem 
z kolorowymi ozdobami, tworzenie karnawałowych masek prowadziła Pani Ewelina Koper ze Skórcza, 
Logopeda, która od razu zaprzyjaźniła się z naszą karszańską młodzieżą starszą i bardzo młodziutką.  

Dziękujemy dzieciom za uczestnictwo oraz rodzicom za przygotowanie imprezy.  

Już planujemy kolejną wspólną zabawę i wymyślamy kolejne wspaniałe atrakcje dla naszych pociech.  

 
Rada Sołecka i SołtysAlicja Ciarkowska 

 

SSSŁŁŁÓÓÓWWW   KKKIIILLLKKKAAA   OOO   MMMDDDPPP   

MMMŁŁŁOOODDDZZZIIIEEEŻŻŻOOOWWWEEEJJJ   DDDRRRUUUŻŻŻYYYNNNIIIEEE   PPPOOOŻŻŻAAARRRNNNIIICCCZZZEEEJJJ   WWW   OOOSSSIIIEEEKKKUUU   

Nasze MDP liczy 12 członków (w tym 7 dziewczyn i 5 chłopaków), na którego czele stoją druhowie Maja 
Marcinkowska i Damian Felski. Na co tygodniowych zbiórkach przekazują nam wiedzę, jaką sami dostali, 
także należąc kiedyś do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Osieku.  

Należenie do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej to wspaniała przygoda. Prowadzone zajęcia rozwijają 
naszą wiedzę o straży i umożliwiają ćwiczenie jej w praktyce dzięki udostępnionemu sprzętowi przez 
OSP. Natomiast integracja, pozwala nam lepiej się poznać i uczy współpracy w grupie, która tworzy 
wśród nas przyjemną atmosferę oraz sprawia, że mamy do siebie coraz więcej zaufania.  

Mamy w swoim gronie przyjaciół i tworzymy jedną wielką rodzinę. Dzięki niedawno zakończonemu 
projektowi „Zobacz, spróbuj, pomóż” mieliśmy możliwość przekazania naszej wiedzy młodszemu,  
jak i starszemu pokoleniu, aby pamiętali, że każda okazana pomoc się liczy.  

Naszym działaniom nie widać końca…  

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: „Zobacz, spróbuj, pomóż”  

Druhny i druhowie z MDP 
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OOOKKKIIIEEEMMM   OOOPPPIIIEEEKKKUUUNNNAAA   

Razem z Damianem cały czas działamy, wchodzimy po szczeblach naszej nauki i rozwoju coraz wyżej. 
Zdobytą wiedzę wykorzystujemy w sposób należyty. Podczas zbiórek rodzą się nowe pomysły, wspólnie 
działamy i rozwijamy. Oczywiście zawsze możemy liczyć na pomoc naszej jednostki, jak i nie tylko.  
Są też osoby, które zawsze chętnie pomogą. Jak wyżej wspomniano niedawno zakończyliśmy projekt 
„Zobacz, spróbuj, pomóż", z którego mogliśmy zakupić sprzęt, który obecnie służy nam do ćwiczeń 
i dzielenia się wiedzą.  

Nie odpuszczamy i niedługo ruszamy już z kolejnym. Przychodzi czas, że siadamy po zbiórkach  
i planujemy. Jesteśmy gotowi na wszystko, mamy już ustalony grafik spotkań na kilka miesięcy.  
Od symulacji wypadków i pożarów do zajęć technicznych. Wybraliśmy nasz młodzieżowy zarząd. 
Powierzamy do realizacji zadania naszym podopiecznym, by na własnej skórze doświadczyli co to 
odpowiedzialność.  

Jesteśmy dumni z tego co już osiągnęliśmy. Mamy tyle wsparcia i determinacji i wiemy, że możemy 
jeszcze więcej.  

Ze strażackim pozdrowieniem opiekunowie MDP 
dh Maja Marcinkowska 

 

SSSTTTUUUDDDNNNIIIÓÓÓWWWKKKAAA   LLLAAATTT   SSSZZZEEEŚŚŚĆĆĆDDDZZZIIIEEESSSIIIĄĄĄTTTYYYCCCHHH   
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Kolejna nasza zabawa karnawałowa organizowana była pod hasłem „Studniówka lat sześćdziesiątych” – 
dała ona do przemyślenia kilku ważnych refleksji nad przemijającym czasem. 

Przecież tak niedawno jako nastolatkowie bawiliśmy się w zupełnie innym stylu. Warto było 
to przypomnieć. 

Panie w białych bluzeczkach i granatowych spódnicach, panowie w ciemnych garniturach i ta muzyka... 
Filipinki, Skaldowie, Czerwone Gitary, Beatlesi Rolling Stonsi i wiele innych. 

Ciekawie wyglądał twist czy rock'n roll w naszym wykonaniu. Ale seniorzy nie „pękali” i stawiali czoła 
wyzwaniom..., a ile było śmiechu. 

Oczywiście bal zaczynał się polonezem, a potem to już poszło gładko. 

 

III   TTTOOO   JJJUUUŻŻŻ   OOOSSSTTTAAATTTKKKIII   WWW   KKKAAARRRNNNAAAWWWAAALLLEEE   222000111777   

28 lutego zorganizowano dla członków koła ERiI w Osieku zabawę kończącą karnawał. Na zabawie, która 
odbywała się w naszej remizie OSP bawiło się ponad 50 osób. Oprócz tańców i śpiewu była 
niespodzianka w postaci pączków z „wkładką” - niewielkich rozmiarów karteczką z numerem, a za tym 
numerem krył się fant w postaci niespodzianki. Prezenciki były różne, co wywoływało salwy śmiechu. 
Ważna była też część kulinarna – stoły były suto zastawione i wszystkim jadło smakowało. 

 

DDDZZZIIIEEEŃŃŃ   KKKOOOBBBIIIEEETTT   WWW   KKKOOOLLLEEE   EEEMMMEEERRRYYYTTTÓÓÓWWW   

„W kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony tylko dla Ciebie...”,słowami tej piosenki Mieczysława 
Fogga rozpoczął się program słowno- muzyczny przygotowany dla naszych pań. Panowie przygotowali 
to spotkanie wzorowo. Były kwiaty, życzenia, lampka szampana, słodkie co nieco i kawa. 

A potem dowcipy, śpiewy i rozmowy. 

   
Prezes Teresa Wódkowska 
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XXXIIIIIIIII   IIIMMMPPPRRREEEZZZAAA   NNNAAA   OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCJJJĘĘĘ   SSSZZZAAAGGGOOO   

25 marca w Osieku odbyła się kolejna edycja Imprezy na Orientację SZAGO. Zawody te już na stałe 
wpisały się w kalendarz imprez na Kociewiu. Z roku na rok ściągają one coraz większe rzesze entuzjastów 
orientacji terenowej. W tegorocznej edycji na trasach marszowych, biegowych i rowerowych 
wystartowało ponad 500 osób, tym samym zawody, jeżeli chodzi o frekwencję, są drugimi  
co do wielkości w naszym województwie. Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy 
,,Włóczykij”, działający przy ZSP w Osieku. Składowymi imprezy były:  

Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Długodystansowym Biegu na Orientację, Puchar Polski 
w Rowerowej Jeździe na Orientację, Puchar Województwa Pomorskiego w Długodystansowych 
Marszach na Orientację Puchar Borów Tucholskich. 

Zawody rozpoczęły się w sobotę 25 marca o godz. 8.00, gdy na trasę 120 km ruszyli rowerzyści. Mieli oni 
do odnalezienia 23 punkty kontrolne (PK). Trasa wiodła aż do jeziora Żur, wokół miejscowości Osie.  
Następnie o godz. 9.00 na trasę 60 km wyruszyło ponad 60 rowerzystów, ich trasa prowadziła wokół 
jeziora Kałębie. Od godziny 9.00 startowali także na trasach marszowych piechurzy, mieli do wyboru 
dystans 12 lub 20 km, trasy wiodły w wzdłuż jeziora Kałębie i jeziora Słone. Na 2 trasach rywalizowało 
około 150 uczestników marszów. 

O godzinie 11.00 rozpoczęły się Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Długodystansowym Biegu 
na Orientację. Centrum zawodów – start i meta zlokalizowane zostały na drodze Osiek – Komorze. Mapa 
zawodów pn. „Markocin” w skali 1:10 000 była wymagająca i zmusiła zawodników do sporego wysiłku. 
Na starcie stanęli zawodnicy z Osieka, Gdańska, Gdyni, Rumii, Szczecina, Warszawy, Ostródy, Torunia, 
Złocieńca, Bydgoszczy, Czerska, Chojnic, Wrocławia. Podczas zawodów został zastosowany elektroniczny 
system pomiaru czasu SPORTIdent, który pozwolił na błyskawiczne ogłoszenie wyników. 

Zakończenie rywalizacji Mistrzostw, wręczenie medali 
i dyplomów odbyło się o godz. 15.00. Zwycięzcami na trasach 
elite zostali: Marlena Borychowska MKS Jelenia Góra oraz 
Mateusz Wensław Azymut 45 Gdynia, oprócz tras elite zostali 
nagrodzeni zawodnicy w 22 kategoriach wiekowych. 
Najlepsze miejsce z zawodników UKS Włóczykij zajęła 
Magdalena Partyka - VI w kat. K14. 

Zakończenie tras rowerowych miało miejsce o godz. 18.30. 
Na trasie 120 km rywali zdeklasował Paweł Brudło 

z Warszawy, trasę 60 km wygrał Bartłomiej Gromowski z Czerska. Na trasieTT20 (turystycznej) zwyciężył 
Jakub Gołąb z Gdańska, a na trasie TP 12 (łatwej) wygrali Marek i Paulina Pachulscy z Gdańska. 

O godzinie 19.30 w bazie zawodów na sali gimnastycznej pojawili się uczestnicy tras nocnych. 
Mieli do wyboru 2 kategorie: trudną 15 km i bardzo trudną 20 km. Na pokonanie tras przeznaczono 
około 9 godzin. Obie trasy były bardzo wymagające, a maszerowanie w nocy w oparciu o czarno-białe 
mapy wymaga dużego doświadczenia. Dodatkowo uczestnicy mierzyli się z podmokłym terenem 
i ujemną temperaturą. Rywalizacja była zacięta, na trasie BT20 zwyciężył zespół Morenka Team 
w składzie: Marcin Sontowski, Michał Bałchanowski, Andrzej Witkowski. Na trasie TT15 wygrał zespół 
Wataha w składzie: Dominika Welz, Piotr Bładzikowski. 

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, dzięki którym XIII Impreza na Orientację mogła się odbyć, 
a w szczególności Urzędowi Gminy Osiek za możliwość korzystania z sali gimnastycznej i zapewnienie 
zawodnikom nagród oraz świadczeń. Podziękowania składamy także Starostwu Powiatowemu 
w Starogardzie Gdańskim za dofinansowanie imprezy. Specjalne podziękowania należą się wszystkim 
wolontariuszom, ponad 20 osób ciężko pracowało podczas zawodów a także brało udział w ich 
przygotowaniu, bez nich zawody nie mogłyby się odbyć.  

Artur Fankidejski 



28 
 

   

   
   

 

RRREEEGGGAAATTTYYY   LLLOOODDDOOOWWWEEE   NNNAAA   KKKAAAŁŁŁĘĘĘBBBIIIUUU   

 

W weekend 18/19 lutego odbyły się REGATY LODOWE O PUCHAR WÓJTA GMINY OSIEK 
I PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY OSIEK. Regaty rozegrano na jeziorze Kałębie zwanym 
Morzem Kociewskim.  

W miejscowości Wycinki nr 22 znajduje się baza wodna Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kałębie”. 
Specjalnością klubu jest żeglarstwo, głównie windsurfing. Ostatnimi laty rozwinęła się w klubie 
dyscyplina żeglarstwa lodowego. Zimą surferzy przesiadają się na iceboardy i bojery. Również zawodnicy 
z klubów żeglarskich wybrzeża przyjeżdżają do Wycinek na treningi. Pasja prezesa UKS Kałębie przełożyła 
się na zorganizowanie regat lodowych. Aby regaty lodowe mogły się odbyć potrzebny jest po pierwsze 
lód, po drugie wiatr. O ile z lodem w tym sezonie zimowym nie było problemu, to jednak wiatr nas 
nie rozpieszczał. We wszystkie weekendowe imprezy na lodzie wiało słabo. Za to w dni powszednie 
dmuchało nieraz aż za mocno.  
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W sobotę Andrzej Uzdowski ustawił trasę wyścigów. Lód na wybranej trasie na jeziorze Kałębie, 
mimo odwilży, był dobry. Grubość lodu skontrolowana została próbnymi, niewielkiej średnicy 
odwiertami. Stwierdzono średnio ok. 30 cm lodu. Niestety wiatr w sobotę nie dopisał. Pomimo tego 
zawodnicy trenowali starty i przygotowywali się do niedzielnych wyścigów. Od rana w niedzielę 
dmuchnęło i im bliżej południa - tym mocniej wiało. Zawodnicy od świtu ostrzyli płozy przygotowując się 
do wyścigów. Zadowoleni z dobrego lodu i wiatru w porywach do 6 m/s iceboardowcy rozegrali 
5 biegów, bojerowcy 4. Podczas starów nie obyło się bez niespodzianek.  Podczas jednego z biegu 
iceboardów, pozostawiony na lodzie samopas bojer, wystartował bez zawodnika i o mały włos 
nie spowodował wypadku. Natomiast w wyścigu bojerów, bardzo mocny szkwał rozpędzał bojer 
do prędkości około 60 km na godzinę. Maszt w bojerze prowadzonym przez Olę Kuleszę złamał się 
na wysokości 1,5 metra i runął na lód oraz zawodniczkę. Z powodu takich niespodzianek na lodzie, 
żeglarze lodowi ślizgają się, latają, w kaskach i specjalnych ochraniaczach. 

 

Na zakończenie, uczestnikom regat nagrody wręczali: Wójt Gminy Osiek Janusz KACZYŃSKI oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej FIRYN. Wielkie podziękowania dla Andrzeja UZDOWSKIEGO 
inicjatora i ducha sprawczego regat. Za pomoc w organizacji i promocji regat dziękujemy również 
Filipowi LIPSKIEMU Trenerowi Koordynatorowi.  

W kolejny weekend również chcieliśmy zorganizować wyścigi lecz wysoka temperatura rozpuszczała lód 
w oczach i 5 dni później, strach było wejść na jezioro.  
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Miejsca na podium zajęli : 

Iceboard Juniorzy 
1. Adam Żarnowski, SKŻ Ergo Hestia Sopot 
2. Krzysztof Żarnowski, SKŻ Ergo Hestia Sopot 
3. Kacper Guzowski ,GKŻ 

Iceboard Seniorzy 
1. Łukasz Buderaski, SKŻ Ergo Hestia Sopot 
2. Paweł Jankowski, SKŻ Ergo Hestia Sopot 
3. Leszek Kulesza, UKS Kałębie 

Bojery DN 
1. Filip Lipski, UKS Navigo Sopot 
2. Wioletta Kulesza, UKS Kałębie 
3. Mirosław Rzymko 

Wykorzystano zdjęcia autorstwa Filipa LIPSKIEGO. 
Andrzej FIRYN 

 

UUUCCCZZZNNNIIIOOOWWWSSSKKKIII   KKKLLLUUUBBB   SSSPPPOOORRRTTTOOOWWWYYY   „„„KKKAAAŁŁŁĘĘĘBBBIIIEEE”””   WWW   OOOSSSIIIEEEKKKUUU   

OOOGGGŁŁŁAAASSSZZZAAA   NNNAAABBBÓÓÓRRR   DDDZZZIIIEEECCCIII   DDDOOO   SSSZZZKKKÓÓÓŁŁŁKKKIII   WWWIIINNNDDDSSSUUURRRFFFIIINNNGGGUUU   

Rodzice wraz z chętnymi dziećmi mogą zgłaszać się do Andrzeja UZDOWSKIEGO 
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 606 466 235.  

W okresie nauki szkolnej prowadzimy treningi w weekendy, również zimą 
na iceboardach.  Natomiast latem szkółka funkcjonuje na zasadzie zgrupowań 
stacjonarnych lub dochodzących. Zapraszamy do odwiedzin na naszą stronę 
na facebooku: UKS OSIEK KAŁĘBIE.   

Andrzej UZDOWSKI 
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Chcecie żeglować, potrzebujecie uprawnienia do 
uprawiania turystyki wodnej, 

Chcecie przeżyć przygodę życia na morzu 

ZAPRASZAMY NA: 

KURS - ŻEGLARZ JACHTOWY 

Kurs żeglarski umożliwiający zdobycie podstawowego patentu żeglarskiego. Szkolimy wg Programu 
Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki  
z dnia 09.04.2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej. 

Żeglarz jachtowy jest patentem uprawniającym do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach 
śródlądowych oraz jachtów o długości do 12 m po wodach morskich w odległości 2 Mm od brzegu  
w porze dziennej. 

KURS - STERNIK MOTOROWODNY 

Sternik motorowodny jest patentem uprawniającym do prowadzenia jachtów motorowych po wodach 
śródlądowych oraz jachtów o długości do 12 m po wodach morskich w odległości 2 Mm od brzegu  
w porze dziennej. 

Kurs składa się z wykładów oraz zajęć praktycznych  z manewrowania jachtem motorowodnym. 
Szkolenie jest prowadzone na pontonie typu RIB z silnikiem zaburtowym o mocy 40 KM. 

Od uczestników kursów wymagane jest ukończenie 14 roku życia. 

Informacje na www.firyn.com lub telefonicznie 513 418 709 

KURSY DOSZKALAJĄCE W MANEWROWANIU JACHTEM ŻAGLOWYM. 
Żeglowałaś dawno temu, zapomniałaś. Zdałeś egzamin na patent i zapomniałeś. 
Nie zdałeś egzaminu, chcesz zdać. My wam przypomnimy, My was douczymy. 

KURS – DOBRA PRAKTYKA MORSKA 
Nauczamy dobrej praktyki morskiej podczas organizowanych przez nas rejsów morskich. 
Można zaliczyć tzw. godziny stażu I można zdobyć patent jachtowego sternika morskiego. 
W tym roku płyniemy na Bałty. Planujemy kierunek Dania Kopenhaga w dwóch terminach: 
12.08 – 19.08.2017. brak wolnych miejsc 
19.08. - 26.08.2017. są jeszcze wolne miejsca. 
 

Jesteś zainteresowana, jesteś zainteresowany masz wątpliwości zapytaj 
Kontakt z Andrzejem FIRYN 513 418 709 e-mail:  afiryn@wp.pl  
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