
P R O T O K Ó Ł 

z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 04.04.2016 r. 

w sołectwie Karszanek 

 
Obecnych na zebraniu było 28 mieszkańców sołectwa. 

 

W zebraniu uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy Osiek – Janusz Kaczyński 

2. Zastępca Wójta – Joanna Gniewkowska 

3. Kierownik Posterunku Policji w Skórczu – Leszek Bluma 

4. Dzielnicowa – Anna Liwandowska 

 

Porządek zebrania: 

1. Przywitanie gości. 

2. Sprawozdanie z działalności sołtysa. 

3. Omówienie realizacji wniosków. 

4. Dyskusja. 

5. Zakończenie zebrania. 

 

Zebranie prowadziła:  Alicja Ciarkowska 

 

DYSKUSJA: 

 

1. Sieć wodociągowa Skórcz – Głuche – Karszanek. Omówiono koszty, przebieg sieci, możliwości 

nowych przyłączeń. 

2. Internet szerokopasmowy – dyskusja dotyczyła wykonawcy sieci: czy Gmina Osiek ma 

wybudować sieć przy pomocy funduszy unijnych, a potem poszukać dostawcy internetu, czy też 

od razu poszukać firmy, która wybuduje sieć i potem będzie dostarczać internet. Mieszkańcy 

zapytali o możliwości budowy sieci internetowej razem z wodociągiem. Pan Wójt poinformował, 

że trwają negocjacje z firmą Orange, która mogłaby wybudować sieć i potem dostarczać usługę. 

3. Lampy energooszczędne – mieszkańcy chcą wymiany lamp na energooszczędne. Wójt wyjaśnił, 

że inwestycja jest bardzo kosztowna (250 lamp za 350 000), a nie ma żadnej pewności, że to się 

będzie opłacać. 

4. Woda w świetlicy niezdatna do picia – trzeba ją dowozić. Być może to wina hydroforu. Wójt 

odpowiedział, że niedługo będzie budowany wodociąg i jakość wody się poprawi. 



5. Drogi w złym stanie, coraz węższe. Rolnicy uprawiając pola wchodzą w pas drogi.  

6. Pan Leszek Bluma omówił kwestie związane z bezpieczeństwem. Pani dzielnicowa Anna 

Liwandowska poinformowała o zakazie wypuszczania psów bez smyczy poza ogrodzenie, 

o konieczności oznaczania nieruchomości numerem budynku oraz zagrożeniach, jakie mogą 

się pojawić i jak się przed nimi ustrzec. 

7. Przystanki – na przystankach nie jest bezpiecznie. Położone są blisko jezdni, brak zatoczek 

w związku z czym autobusy zatrzymują się na jezdni. Wymijające je samochody stanowią 

zagrożenie dla wysiadających dzieci. Pan Bluma zasugerował interwencję u zarządcy drogi, 

a jeżeli to nie pomoże, należy zgłosić policji. 

8. Chodnik w Głuchem – mieszkańcy zasygnalizowali konieczność budowy chodnika. Wójt 

odpowiedział, że uzyskał informacje z Urzędu Wojewódzkiego, że planuje się budowę chodnika 

w Głuchem. 

9. Pan Wójt omówił budowę bazy turystycznej gminy Osiek oraz zachęcił do wypełnienia ankiet 

dotyczących atrakcji turystycznych. 

 

 

Uzgodniono następujące wnioski – zadania celem ich realizacji: 

1. Instalacja 2 lamp – w Głuchem i Karszanku 

2. Budowa budynku gospodarczego przy budynku świetlicy wiejskiej. 

3. Przepływowy ogrzewacz wody, przegląd instalacji elektrycznej, malowanie korytarza, 

odnowienie świetlicy. 

4. Naprawa lodówki. 

5. Drogi – należy sprawdzić przebieg dróg, ich szerokość, bo są coraz węższe. 

6. Przystanek – należy zamontować szyby.  

7. Przystanki – jest niebezpiecznie, brak zatoczek, należy zadbać o bezpieczeństwo dzieci 

dowożonych i odwożonych ze szkoły. 

 

 

Protokołowała       Sołtys 

 

      Joanna Gniewkowska                                     Alicja Ciarkowska  


