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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW  

GMINA OSIEK - I KWARTAŁ 2014 
 

 

SITA Pomorze Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 10 
83-400 Kościerzyna 

tel. 58 686 52 05 

 
  stycze ń luty marzec Miejscowo ści 

2, 16, 30 13, 27 13, 27 
Osiek z Osiedlem Polnym i Osiedlem Dobry Brat, 
Wycinki, Wymysłowo, Okarpiec, Radogoszcz, 
Kałębnica-leśnictwo, Trzebiechowo, Dębia Góra 

3, 17, 31 14, 28 14, 28 

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

Odbiór odpadów 
ZMIESZANYCH 

4, 20 3,17 3, 17, 
31 

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

         
  stycze ń luty marzec  Miejscowo ści 

27 24 24 
Osiek z Osiedlem Polnym i Osiedlem Dobry Brat, 
Wycinki, Wymysłowo, Okarpiec, Radogoszcz, 
Kałębnica-leśnictwo, Trzebiechowo, Dębia Góra 

27 24 24 

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

Odbiór odpadów 
SUROWCE i BIO   

27 24 24 

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

     
 

1. Odbiór odpadów realizowany będzie od godz. 6.00 w dniach określonych  w harmonogramie. 

2. Pojemniki i worki naleŜy umieścić w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników 
uprawnionego przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, a 
w razie braku takiej moŜliwości, naleŜy wystawić je w dniu odbioru (zgodnie z 
harmonogramem), na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, a w 
przypadku, gdy niemoŜliwym jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów 
na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak moŜliwości spełnienia wymagań 
zawartych w obowiązujących przepisach, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do 
zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach 
uzgodnionych z jej właścicielem w formie pisemnej - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały 
Nr I/15/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 07.12.2012 dotyczącego 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin - uczestników Związku Gmin 
Wierzyca, w zakresie odpadów komunalnych §5.1.1 i §5.1.2. 
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Kontakt: 

Związek Gmin Wierzyca  
83-200 Starogard Gdański, ul. Zblewska 18 
Sekretariat: 
tel.: 58 562 19 97   tel. kom.: 530 946 185    fax: 58 562 19 97 
e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl     
BIP: http://www.pomorskie.eu/pl/bip/zwiazki_gmin/zwiazek_gmin_wierzyca;  
www: www.zgwierzyca.pl 
Dział Finansowo - Księgowy:  
tel.: 58 531 38 02 tel. kom.: 530 776 196 
e-mail: finanse@zgwierzyca.pl 
Dział Gospodarki Odpadami: 
tel.: 58 531 38 02   tel. kom.: 530 946 185 
e-mail: odpady@zgwierzyca.pl 
 
Sita Pomorze Sp. z o.o.  
83-400 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 10  
tel: (58) 686-52-05 
fax: (58) 680-02-95 
e-mail: sekretariat.koscierzyna@sitapolska.com.pl 
Opiekę nad sektorem X w tym Gminą Osiek  z ramienia SITA Pomorze pełni Pan Jerzy Tysler   
tel. kom. 515 224 800 
 
Podwykonawca:  
Firma Transportowa "PIOTR" Piotr Brzoska   
83-221 Osiek,  ul. Olszynka  2A 
tel. 58 5821092,   kom. 600948216 
 

 

ZWI ĄZEK GMIN WIERZYCA INFORMUJE  
• Wpłaty opłat za odpady naleŜy dokonywać na przypisane indywidualne konto bankowe!!!, 

które właściciele nieruchomości otrzymali we wrześniu 2013r. pisemnie na potwierdzeniu 
przyjęcia deklaracji. 

• Dotychczasowe składki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązują dalej bez zmian po 
1 stycznia 2014r. 

• Na indywidualne konto bankowe naleŜy uiszczać opłaty (bez wezwania), zgodnie 
ze złoŜoną deklaracją (31 stycznia, 31marca, 31 maja, 31 lipca, 30 września, 30 listopada). 

• Druk potwierdzenia złoŜenia deklaracji, zawiera równieŜ indywidualny login oraz hasło 
uŜytkownika, które umoŜliwiaj ą zalogowanie się na stronie Związku Gmin Wierzyca 
http://zgw.doc.pl/. Po zalogowaniu uŜytkownik ma moŜliwość samodzielnego 
wygenerowania blankietów do wpłat zawierających indywidualny numer konta 
bankowego uŜytkownika, jak równie Ŝ moŜe pobrać, wypełnić, a następnie przekazać do 
siedziby Związku Gmin Wierzyca podpisany druk deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wierzyca 

/-/ Wojciech Pomin 
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K O M U N I K AT  
OBOWIĄZKI WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI  

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

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

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

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

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

• gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, 

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

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

• realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. 

Nadzór nad realizacją ww. obowiązków sprawuje wójt, który w przypadku stwierdzenia ich 
niewykonania wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. Wykonywanie decyzji (zgodnie 
z art. 5 ust. 9 ww. ustawy), podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wykonanie obowiązku pozbywania się 
zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy 
i przepisami odrębnymi właściciele nieruchomości - zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy - obowiązani są 
udokumentować w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez  przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów 
uiszczenia opłat za tego typu usługę. W kaŜdym przypadku właściciel nieruchomości jest 
obowiązany nie tylko zainstalować odpowiednie urządzenia i gromadzić odpady, ale takŜe 
zawrzeć z właściwą firm ą umowę o wywóz nieczystości ciekłych i opłacać za to rachunki. Gmina 
natomiast zobowiązana jest przeprowadzać kontrole czy właściciele nieruchomości takie umowy 
zawarli i sprawdzać, czy są w stanie okazać rachunki za wywóz  nieczystości ciekłych.  Kontrole 
obejmą wszystkie nieruchomości naleŜące do mieszkańców stałych jak i letników. Częstotliwość 
wywozu oczywiście jest uzaleŜniona od pojemności zbiornika oraz liczby mieszkańców i powinna 



 6 

odbywać się nie rzadziej niŜ jeden raz na kwartał. Nie moŜna dopuścić do przepełnienia się 
zbiornika. Fakt wywozu musi być udowodniony odpowiednim dokumentem potwierdzającym 
wniesienie opłaty za usługę np. faktura, rachunek. Nadmieniam, Ŝe umowa musi być podpisana 
przez usługodawcę czyli firm ę wywoŜącą ścieki oraz usługobiorcę czyli właściciela (uŜytkownika) 
nieruchomości. 

Udowodnienie faktu niewytwarzania odpadów bądź pozbywania się ich w sposób zgodny z 
prawem ciąŜy bowiem na właścicielu nieruchomości. A jeśli nie potrafi on tego udowodnić, 
będzie musiał ponosić opłaty, o których mowa w ustawie. Właściciel nieruchomości powinien 
wobec tego udać się do tut. urzędu gminy i złoŜyć oświadczenie, Ŝe nie uŜytkuje tej nieruchomości i 
wobec tego nie są tam wytwarzane  nieczystości ciekłe. 

NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe osoby, które niezgodnie z prawdą oświadczyły, Ŝe nie wytwarzają 
odpadów, podlegają odpowiedzialności karnej. ToteŜ, jeŜeli do urzędu wpłyną informacje 
świadczące o tym, Ŝe odpady jednak na nieruchomości powstają, wszczęte moŜe zostać 
postępowanie wyjaśniające, a w przypadku potwierdzenia się podejrzeń, właściciel zostanie 
pociągnięty do odpowiedzialności i ukarany grzywną. 

Kontrole mogą odbywać się w obecności funkcjonariusza policji. 

Przedsiębiorcy świadczący usługi wywozu nieczystości ciekłych: 

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Partyzantów Kociewskich 113, 83-221 Osiek,  
tel.  58 582 12 27; 

- Firma Transportowa „PIOTR” Piotr Brzoska, ul. Olszy nka 2a, 83-221 Osiek,  
tel. 58 582 10 82,   kom. 600 948 216; 

- Prace Ziemne i Transport Jarosław Brzoska, Skórzenno 29, 83-221 Osiek,   
tel. 728 844 850; 

- Usługi Leśne i Asenizacyjne Ireneusz Szumała, Karszanek 14, 83-221 Osiek,  
tel. 606 791 139. 

INFORMUJ Ę, śE ISTNIEJE MO śLIWO ŚĆ DOFINANSOWANIA BUDOWY 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.  

STOSOWNY WNIOSEK NALE śY ZŁOśYĆ W URZĘDZIE GMINY W OSIEKU. 
Inspektor ds. ochrony środowiska  

Romuald Popławski 

 

WIDZISZ ŚMIECI W  LESIE LUB PRZY DRODZE? 

ZGŁO Ś! 
Od 1 lipca 2013 roku właściciele zamieszkałych 
nieruchomości są zobowiązani do wnoszenia opłat 
z tytułu gospodarowania odpadami, jednak część osób 
wciąŜ decyduje się na niezgodne z prawem pozbywanie 
się śmieci. Efekty tych niezrozumiałych i nieopłacalnych 
działań widać m.in. w lasach, przy drogach, czy na 
polach. Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski, wraz 
z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska 

w Gdańsku, umoŜliwił mieszkańcom Pomorza zgłaszanie takich miejsc. 
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Aby podzielić się wiedzą o nielegalnym składowisku wystarczy wypełnić prosty formularz. Do 
uprzątnięcia terenu zobowiązany zostanie właściciel gruntu. 

W ramach akcji „Stop absurdom śmieciowym” przyjmowane są zgłoszenia nielegalnych miejsc 
składowania i magazynowania odpadów. Na stronie internetowej WIO Ś - 
http://www.gdansk.wios.gov.pl/kontakt/form2.html  umieszczono specjalny formularz, przez który 
moŜna zgłaszać dzikie wysypiska śmieci. Informacje na temat składowania lub magazynowania 
odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych przekazywać moŜna równieŜ pod numerem 
telefonu 58 765 95 59. Akcja ma nie tylko pomóc w ustaleniu miejsc nielegalnego składowania 
odpadów, ale równieŜ uświadamiać mieszkańców, Ŝe wyrzucanie odpadów do lasu jest działaniem 
pozbawionym sensu, skoro i tak płacimy za ich odbiór. 

Informacje o wskazanych lokalizacjach zostaną przekazane wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, 
a w szczególnych przypadkach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W myśl 
obowiązujących przepisów: „Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia 
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.” Władze 
samorządowe, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazują posiadaczowi odpadów ich usunięcie. 

Osobę dokonującą zgłoszenia prosi się o podanie podstawowych informacji dotyczących: rodzaju 
odpadów, miejsca ich złoŜenia, ewentualnie wskazanie kto był ich posiadaczem. Bardzo waŜne jest 
precyzyjne określenie miejsca zalegania odpadów, umoŜliwiające ich lokalizację. 

Warto przypomnieć, Ŝe składowanie odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych podlega 
odpowiedzialności karnej lub odpowiedzialności za wykroczenie. 

Informacja ze strony www.gdansk.uw.gov.pl 

 

HARMONOGRAM  
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG - GMINA OSIEK   2013/2014 

Lp. NAZWISKO  I  IMIĘ REJON DO ODŚNIEśANIA 

1. 

BALEWSKA-KUCHARZYK 
KATARZYNA  
tel.  58 582 91 70 
tel. kom. 698 742 191   

LISÓWKO, BUKOWINY, UDZIERZ 

2. 
BRZÓSKA ZENON 
tel.   58 582 12 94 
tel. kom. 692 705 986 

KASPARUS,  LEŚN. KASPARUS,  BŁĘDNO, 
GĘBY, PIECZYSKA,  SUCHOBRZEŹNICA, 
ŁUBY, ZDRÓJKI  

3. 
BRZOSKA JAROSŁAW  
tel. kom. 728 844 850 
tel.  kom.  606 494 558 

OSIEK, LEŚNICTWO CISOWA GÓRA, 
MARKOCIN,  SKRZYNIA, SKÓRZENNO,  
WYCINKI, JASZCZERZ  

4. 
KAZUBOWSKI EUGENIUSZ 
tel. 58 582 12 27 
tel. kom. 662 208 148 

OSIEK DOBRY BRAT,  OSIEK OSIEDLE 
POLNE,  RADOGOSZCZ,  DĘBIA GÓRA 
TRZEBIECHOWO,  LE ŚN. KAŁ ĘBNICA  

5. 
ŁOBOCKI  MIROSŁAW  
tel. 58 560 96 56 
tel. kom. 662 038 733 

CISOWY, GAJÓWKA FR ĄCA 
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6. SZUMAŁA IRENEUSZ 
tel. kom. 606 791 139 

KARSZANEK DU śY I MAŁY, GŁUCHE, 
WIERZBINY, LE ŚN. KARCZNIA 

7. WOLSZLEGIER STANISŁAW  
tel. kom. 889 809 763 JEśEWNICA,  JASZCZEREK,  RECICE 

 
INFORMACJA 

W związku z trwającym okresem zimowym przypominam, Ŝe w razie występowania niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub 
sprowadzić zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele 
i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego uŜytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z 
art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (j.t: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z 
późniejszymi zmianami). 

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządcy naleŜy dbać o naleŜyty stan techniczny 
budynku, w tym nie dopuszczenie do przeciąŜenia konstrukcji budynku przez zalegający na 
dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieŜania dachu i elementów elewacji 
budynku. Obowiązek ten obejmuje takŜe usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, 
mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach 
przebiegających bezpośrednio przy budynku. 

W związku z powyŜszym w celu uniknięcia zagroŜeń, naleŜy bezwzględnie przestrzegać obowiązków 
wynikających z w/w przepisów. 

 
Z UWAGI NA TRWAJ ĄCY OKRES ZIMOWY I TRUDNE WARUNKI 
ATMOSFERYCZNE PROSZĘ MIESZKA ŃCÓW GMINY O: 

1. zwracanie uwagi na zagroŜenia oraz pomoc, gdy zajdzie potrzeba, innym ludziom; 
2. zabezpieczenie dzieci przed nadmiernym wychłodzeniem i przeziębieniem; 
3. wchodzenie dzieci na zamarznięte wody, gdy lód jest odpowiedniej grubości (min. 30 cm) oraz 

w towarzystwie osób dorosłych; 
4. zwiększenie troski o ludzi starszych, którzy w czasie silnych mrozów nie powinni wychodzić z 

domów; 
5. informowanie o potrzebie udzielenia pomocy osobom chorym i samotnym lub niedołęŜnym 

(zaopatrzenie w Ŝywność, leki itp.) zwłaszcza w  miejscach odciętych od komunikacji 
zewnętrznej; 

6. informowanie rodziny bądź policji o osobach nietrzeźwych w sytuacji zagroŜenia zdrowia i 
Ŝycia w obecnych warunkach meteorologicznych; 

7. ostroŜne poruszanie się pieszych zapobiegając upadkom, wypadkom, urazom; 
8. posiadanie przez pieszych na wierzchnich okryciach po zmroku elementów odblaskowych, zaś 

rowerzystów - świateł przy rowerach; 
9. usuwanie z dachów zalegającego śniegu i lodu by eliminować zagroŜenia  katastrofami 

budowlanymi; 
10. dostosowanie prędkości pojazdów przez kierujących do trudnych warunków drogowych oraz 

załoŜenie opon zimowych; 
11. odśnieŜanie chodników przy posesjach w granicach swoich nieruchomości; 
12. odśnieŜanie prywatnych dróg dojazdowych do swoich posesji; 
13. szczególne przestrzegania przepisów p.poŜ (szczelność przewodów kominowych, piecyków itp. 

unikając zaczadzenia). 
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ZAWSZE BĄDŹMY GOTOWI NIEŚĆ POMOC DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI  
O WSZELKICH ZAGRO śENIACH WYNIKAJ ĄCYCH Z WARUNKÓW POGODOWYCH PROSZ Ę INFORMOWA Ć: 

Inspektor d/s zarządzania kryzysowego 
Mieczysław Torłop 

Urząd Gminy: tel. 58 582 12 82 wew.16 
tel. kom.: 504 173 103 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/155/2014 
Rady Gminy Osiek 

z dnia 23 stycznia 2014 roku 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594  z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182  z późn. 
zm.), w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 
2020 (M. P., poz. 1024), Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:  

§ 1 

Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w 
sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024).  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 

§ 3 

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu 
w BIP Urzędu Gminy. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Kłos 

Uzasadnienie 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o 
którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 
2012r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. z 2012r., poz. 823).  
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Ustanowiony rządowy program Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie  dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) przewiduje udzielanie 
wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % 
kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.  

Zgodnie ze wskazówkami MP i PS w zakresie realizacji Uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 
2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024) 
zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe 
w wysokości 150 % kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały 
podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.  

Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006 -2013 
obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150 % kryterium, określone w ustawie o pomocy 
społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.), który to 
program był realizowany w latach 2006  – 2013, obecnie bez kontynuacji. 

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze wsparcia systemu 
pomocy społecznej podwyższenie do 150 %kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność 
zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom, w szczególności 
rodzinom wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.  

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/156/2014  
Rady Gminy Osiek 

z dnia 23 stycznia 2014 roku 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 
594, z późn. zm.), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z 
późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020 (M. P., poz. 1024) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:  

§ 1 

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady 
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 
2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej,   dochód osoby w 
rodzinie,  lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  
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§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 

§ 3 

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu 
w BIP Urzędu Gminy. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Kłos  

Uzasadnienie 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o 
którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 
2012 r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2012r., poz. 823).  

Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) przewiduje 
udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym  kryterium dochodowe w wysokości 
150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy  o pomocy społecznej.  

Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006 -2013 
obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150 % kryterium, określonego w ustawie o pomocy 
społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.), który to 
program był realizowany w latach 2006 –2013, obecnie bez kontynuacji. 

Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową 
podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków 
przekracza kryterium dochodowe.  

Zgodnie z ust. 4 przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za 
świadczenia z pomocy społecznej.  

Zgodnie z wskazówkami MP i PS w zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 
grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego  gmin w 
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020  (M. P. z 2013r., poz. 
1024) warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających 
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, do wysokości 150 % 
kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, 
podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150 % do wysokości której nie żąda się zwrotu 
wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.  

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.  
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UCHWAŁA Nr XXVI/157/2014 
Rady Gminy Osiek 

z dnia 23 stycznia 2014 roku 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy  w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594, z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U.    z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.),Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:  

§ 1 

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy  w zakresie dożywiania” na lata 
2014 - 2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 

§ 3 

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu 
w BIP Urzędu Gminy. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/157/2014 
Rady Gminy Osiek 
z dnia 23 stycznia 2014 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 
„POMOC GMINY  W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014 -2020 

Podstawa prawna programu  

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 
2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy 
o pomocy społecznej.  

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Osiek w związku z ustanowieniem przez Radę 
Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).  

Program będzie realizowany w latach 2014 - 2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy 
Osiek. 

Cel programu  

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:  

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;  

2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;  

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 
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Ocena sytuacji warunkująca realizację programu  

W roku 2013 objęto 180 osób wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania dożywiania 
w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej 
oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 15 uczniów.  

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów,  a także znaczące wydatki na żywność 
pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych 
potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów 
zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb 
żywieniowych.  

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie  

Gminy,  staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego. 

Podmioty realizujące program  

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku jako samorządowa jednostka 
pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy ( 
szkoła podstawowa,  gimnazjum oraz oddział przedszkolny w ramach Zespołu Szkół Publicznych) oraz 
przedszkolami, szkołami lub gimnazjami prowadzonymi przez inne samorządy gminne  albo 
podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, a także szkołami 
ponadgimnazjalnymi, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Osiek. 

 Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku. 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu  

W ramach programu udziela się wsparcia:  

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, 
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola   informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie 
udzielenia pomocy w formie posiłku.  

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz 
bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc  w w/w sposób nie może przekroczyć 20 % 
liczby i uczniów dożywianych w szkołach i oddziałach przedszkolnych  na terenie gminy  w 
poprzednim miesiącu kalendarzowym.  

Finansowanie programu  

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w 
ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.  

Monitoring programu  

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna  i roczna informacja, będąca elementem składowym 
rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin      w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 
10 grudnia 2013r. (M. P. z 2013r., poz. 1024).  

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Kłos 
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Uzasadnienie 

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 ma na celu ograniczenie m. 
in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć 
zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy 
społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, przy czym liczba dzieci i uczniów, którym 
ma być udzielona pomoc  w  w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w 
szkołach  i oddziałach przedszkolnych  na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.  

Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz 
bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę 
odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie 
rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.  

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu 
gminnym.  

Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i 
rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia 
podstawowych potrzeb życiowych.  

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 

 

OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO  

ODDZIAŁ W OSIEKU INFORMUJE 
Urząd Gminy Osiek oraz Biuro Powiatowe Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starogardzie Gdańskim  

zaprasza na 

kurs stosowania środków ochrony roślin   

Szkolenie uzupełniające – w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z 
wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w 

kolejnictwie, które odbędzie się 5 lutego2014 r. /środa/ o godz. 0900 w Sali obrad Rady Gminy Osiek 
w Osieku ul. Wyzwolenia 25a 

Egzamin: 05.02.2014 – godz. 1455. 

Odpłatność za kurs 110,00 zł brutto - płatne w dniu 05.02.2014r.  

Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest waŜne przez okres 5 lat.   

Prosimy o potwierdzenie przybycia na kurs na numer telefonu : 797 010 629, 602 537 938  

Andrzej Kłos Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 
 

Dopłaty do materiału siewnego 
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. moŜna składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego w Gduni 
w sprawie dopłat do materiału siewnego. Dotyczy materiału siewnego kategorii „elitarny” lub 
”kwalifikowany” - zbóŜ ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zuŜytego 
do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.  
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Aby wypełnić wniosek do ARR w Gdyni potrzebne są następujące dokumenty: 

- Faktury za zakupiony materiał siewny lub sadzeniakowy -  jesień 2013 rok lub wiosna 2014r. 

- Wniosek bezpośredni za 2013 rok lub 2014 rok. 

- Numer konta bankowego. 

- Decyzje z ARR za lata 2012 i 2013 –obowiązkowo jeŜeli w /w latach otrzymano płatność za 
materiał siewny oraz decyzja z ARiMR  o wypłacie odszkodowania za wymarznięcia w 2012 
roku. 

 

Zwrot podatku akcyzowego 
Stawka zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zuŜywanego do produkcji rolnej na 2014 r. 
została określona w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. 

Wniosek z fakturami VAT na zakupiony olej napędowy w okresie od 1 września 2013 r. do 
31 stycznia 2014 r. - moŜna składać do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta w zaleŜności od 
połoŜenia gruntów rolnych) w terminie od 1 do 28 lutego 2014 r. 

Drugi termin składania wniosków będzie od 1 do 31 sierpnia 2014 r. na olej zakupiony w okresie od 1 
lutego do 31 lipca 2014 r. 

Limit zwrotu podatku na 1 ha uŜytków rolnych w 2014 rok wynosi 81,70 zł.  

Wypłata : 

� 2 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złoŜenia wniosku w pierwszym terminie 

� 1 - 31 października 2014 r. w przypadku złoŜenia wniosku w drugim terminie 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 
Andrzej Kłos 

 

KURSY AUTOBUSÓW NA TERENIE 
GMINY OSIEK W ROKU 2014 

ODJAZDY 
AUTOBUSÓW 

RELACJA 
PRZYJAZDY 

AUTOBUSÓW 
UWAGI 

5.25 KASPARUS – STAROGARD GD. 6.30 DNI ROBOCZE 

6.10 STAROGARD GD.- OSIEK – SMĘTOWO GR. 7.41 -//- 

6.16 WYCINKI – OSIEK – STAROGARD GD. 7.25 -//- 

7.55 SMĘTOWO GR. – OSIEK – STAROGARD GD. 9.25 -//- 

11.20 STAROGARD GD. - OSIEK 12.24 -//- 

12.50 OSIEK – STAROGARD GD. 13.56 -//- 

13.50 STAROGARD GD. - OSIEK 14.54 DNI NAUKI SZKOLNEJ 

14.35 STAROGARD GD. – OSIEK - SMETOWO 16.06 DNI ROBOCZE 

15.05 OSIEK – STAROGARD GD. 16.00 DNI NAUKI SZKOLNEJ 

15.20 STAROGARD GD. – OSIEK - KASPARUS 16.48 DNI ROBOCZE 

15.45 SMĘTOWO – OSIEK - SKÓRCZ 16.25 -//- 

16.35 STAROGARD GD. – OSIEK - WYCINKI 17.43 -//- 

 
KIEROWNIK DZIAŁU 

PRZEWOZÓW PASAśERSKICH 
PKS STAROGARD GDAŃSKI 
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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE ZA 2013 ROK 
JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY OSIEK 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Bukowinach 

Zebranie sprawozdawcze członków OSP RP w Bukowinach odbyło się w dniu 26.01.2013r. w remizie 
w Bukowinach. 

W zebraniu uczestniczyli druhowie zwyczajni i honorowi OSP Bukowiny. 

Wśród gości zaproszonych mieliśmy okazję przywitać Panią Wójt Gminy Osiek Stanisławę Kurowską, 
Panią Radną Rady Gminy Osiek Wiktorię Ziemer, druha Jerzego Kłosa Przewodniczącego Rady 
Gminy Osiek, dh Mirosława Leśniaka W-ce Prezesa ZOSP RP Gminy Osiek, dh Mieczysława Torłopa 
Komendanta ZOSP RP Gminy Osiek oraz Druha Stefana Leśniaka OSP Radogoszcz. 

Otwarcie zebrania dokonał w imieniu Zarządu OSP w Bukowinach dh Sekretarz Sławomir Kozak, 
który przywitał przybyłych gości i druhów oraz podziękował Pani Wójt Stanisławie Kurowskiej oraz 
Zarządowi ZOSP RP Gminy Osiek, za pomoc udzieloną w roku 2013 dla OSP Bukowiny przy 
organizacji Gminnych Obchodów Dnia StraŜaka, za ufundowanie nowego sztandaru. 

Szczególne podziękowania Zarząd OSP przekazał za pięknie wyremontowaną świetlicę w dalszej 
kolejności po przegłosowaniu wyboru na Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, składu Komisji 
Uchwał i Wniosków, Przewodniczący Sławomir Kozak przedstawił porządek zebrania, który został 
zaakceptowany przez druhów w wyniku głosowania. 

Następnie do wiadomości zebranych przedstawiono następujące dokumenty podsumowujące 
działalność Zarządu OSP w roku 2013: 

- sprawozdanie z działalności – dh Sławomir Kozak 

- sprawozdanie finansowe – dh Adam Cherek 

- sprawozdanie komisji rewizyjnej – dh Andrzej Owczarek 

Komisja rewizyjna złoŜyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres 
sprawozdawczy. W ramach dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami głos zabrali: 

1. Pani Wójt Stanisława Kurowska – przedstawiła plany związane ze wsparciem finansowym dla 
Bukowin dotyczącym remontu dachu świetlicy i remizy, budowy ujęcia wody pitnej na 
potrzeby świetlicy i remizy. 

2. dh Jerzy Kłos – poruszył temat budŜetu gminy pod kątem wsparcia pięciu jednostek OSP 
będących na terenie gminy. 

3. dh Mieczysław Torłop – odniósł się do problemu rekrutacji nowych członków OSP oraz stopnia 
zaangaŜowania członków zwyczajnych OSP w działalność ich jednostek. 

4. dh Eugeniusz Drost przedstawił plan działalności OSP Bukowiny na rok 2014 zaznaczając, Ŝe 
jest to rok 60-lecia istnienia jednostki i szereg planowanych działań będzie realizowany w 
związku z tymi obchodami. 

Ponadto omówiono sprawy doposaŜenia jednostki w sprzęt ochrony osobistej oraz węŜe straŜackie. 

Po zakończeniu dyskusji rozpoczęto głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej dotyczącym 
udzielenia absolutorium Zarządowi OSP Bukowiny za działalność w roku 2013r. Członkowie OSP 
Bukowiny większością głosów udzielili absolutorium. 

Po przedstawieniu na rok 2014 planu działalności przez dh Sławomira Kozaka oraz planu finansowego 
przez dh Adama Cherka i zaakceptowaniu ich przez członków OSP, podjęto uchwałę zgromadzenia 
członków i zakończono zebranie. 

Zarząd OSP Bukowiny 



 17

 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Kasparusie 

25 stycznia 2014 roku w remizie OSP w Kasparusie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze 
Członków OSP w Kasparusie. Zebranie odbyło się w drugim terminie ze względu na brak wymaganej 
liczby członków. W zebraniu wzięło udział 13 druhów OSP oraz 3 członków MDP. Spośród 17 
nieobecnych 10 usprawiedliwiło swoją nieobecność chorobą lub egzaminami na studiach. Obradom 
przyglądali się z uwagą zaproszeni goście: Pani Wójt Stanisława Kurowska, dh Jolanta Czyryk – 
sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP Starogard Gd., dh Mieczysław Torłop – Komendant 
Gminny OSP oraz dh Andrzej Biernat z PSP w Starogardzie Gd. 

Zebranie odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, a Zarząd OSP w Kasparusie otrzymał 
absolutorium za okres sprawozdawczy. Przyjęto takŜe plan działalności, plan finansowy oraz uchwały 
do realizacji na rok bieŜący. 

Obrady przebiegły w miłej koleŜeńskiej atmosferze. Druhowie usłyszeli wiele miłych słów od 
zaproszonych gości, a po wyczerpaniu porządku obrad wszyscy skorzystaliśmy z przygotowanego 
poczęstunku. 

StraŜacy ochotnicy OSP w Kasparusie serdecznie dziękują wszystkim którzy wspierają nasze 
działania. Dziękujemy za miłe słowa pod naszym adresem oraz Ŝyczymy wszystkim opieki św. 
Floriana w nowym 2014 roku. 

Prezes OSP Kasparus 
dh Marek Graban 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Osieku 

26 stycznia 2014 roku w świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Osieku odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze Członków OSP Osiek.  

Na zebranie przybyli zaproszeni goście: Pani Wójt dh Stanisława Kurowska, kpt. Karina Stankowska 
KP PSP Starogard Gd., dh Wiesław Wrzesiński Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
Starogard Gd., dh Piotr Sumczyński Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Osieku, 
dh Mirosław Leśniak – W-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Osieku, dh 
Mieczysław Torłop Komendant Gminny OSP Osiek. 

Zebranie odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zebraniu przewodniczył dh Jerzy Kłos – 
członek prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Osieku. Zarząd OSP w Osieku 
otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy. Przyjęty został równieŜ plan działalności, plan 
finansowy oraz uchwały do realizacji w 2014 roku, gdzie m.in. zapisano działania związane 
z organizacją obchodów rocznicy 110-lecia powstania naszej jednostki. Obchody te zaplanowano na 
dzień 31 maja 2014 roku. JuŜ teraz zapraszamy do wspólnego z nami świętowania tego waŜnego 
wydarzenia. 

Obrady przebiegły w sympatycznej, koleŜeńskiej atmosferze. Druhowie usłyszeli wiele miłych słów od 
zaproszonych gości. Po zakończeniu obrad czekał jeszcze ciepły poczęstunek.  

Druhowie straŜacy ochotnicy OSP w Osieku serdecznie dziękują wszystkim, którzy wspierają nasze 
działania. Dziękujemy za słowa uznania pod naszym adresem, a mieszkańcom gminy Ŝyczymy 
spokoju i jak najmniej zdarzeń.  

Zarząd OSP Osiek 

 
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Radogoszczy 

Dnia 25 stycznia 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Radogoszcz. Zebranie 
otworzył Prezes Janusz Strehlau. Osoby zaproszone to: Wójt Gminy Osiek dh Stanisława Kurowska, 
dh Jolanta Czyryk – Zarząd Powiatowy Oddziału ZOSP RP w Starogardzie Gd., Mieczysław Torłop 
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Komendant Gminny OSP, dh Mirosław Leśniak W-ce Prezes ZOG ZOSP RP w Osieku, dh Andrzej 
Biernat z KP PSP Starogard Gd.  

Zebranie przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze. Frekwencja członków OSP Radogoszcz na 
zebraniu sprawozdawczym wyniosła 65%. 

Tematy poruszane na zebraniu sprawozdawczym to: doposaŜenie w sprzęt garaŜu bojowego oraz 
zagospodarowanie terenu wokół remizy, takie jak rozplantowanie ziemi i posadzenie drzew. 

Wszystkim druhnom i druhom dziękujemy za udany rok 2013. 
Zarząd OSP Radogoszcz 

 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Skórzennie 

Dnia 25 stycznia 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Skórzenno. Zebranie 
sprawozdawcze otworzył Prezes OSP Piotr Filbrandt. Na zebranie przybyli:  dh Jolanta Czyryk – 
Sekretarz ZOP ZOSP RP w Starogardzie Gd., dh Andrzej Biernat z Powiatowej PSP Starogard Gd., 
Wójt Gminy Osiek dh Stanisława Kurowska, Komendant Gminny OSP dh Mieczysław Torłop, 
Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Osieku dh Mirosław Leśniak oraz sołtys sołectwa Skórzenno Izabela 
Szumała. Zebranie przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze. Po odczytaniu sprawozdań odbyła się 
dyskusja. Głównym tematem poruszonym przez Panią Wójt był remont dach na budynku remizy.  

Wszystkim druhnom i druhom dziękujemy za udany rok 2013. 
Zarząd OSP Skórzenno 
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ODPOWIEDŹ NA APEL „RATUJMY JEZIORO KAŁĘBIE” 
PISMO DYREKTORA DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA URZĘDU 

MARSZAŁKOWSKIEGO W GDAŃSKU 
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WNIOSEK DO REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA 
W SPRAWIE USUWANIA SUCHEJ TRZCINY ZIMĄ Z JEZIOR POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OSIEK 
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PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW  
„Trzeba Ŝyczliwości i dobroci, aby pomagać.  
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie. 
Trzeba odwagi, aby nie zwaŜając na przeszkody, 
Wytrwale i do końca wyciągnąć przyjazną dłoń” 

Polski Komitet Pomocy Społecznej serdecznie dziękuje za bezinteresowną pomoc, Ŝyczliwość i 
ofiarność oraz za wsparcie finansowe spotkania wigilijnego dla osób samotnych z terenu naszej 
Gminy. 

Dzięki pomocy z państwa strony osoby te mogły poczuć atmosferę świat BoŜego Narodzenia 
zasiadając przy stole zastawionym 
wigilijnymi potrawami, dzieląc się 
opłatkiem i wspólnie śpiewając kolędy. 
Dziękujemy Państwu: 

- Andrzejowi Cejrowskiemu, 

- Danucie Krajnik, 

- Dorocie Łukaszewskiej, 

- BoŜenie i Stanisławowi Daga, 

- Wojciechowi Lipke, 

- Lucjanowi Legan, 

- Józefowi Kurowskiemu, 

- Nadleśnictwu Lubichowo. 

Serdeczne podziękowania kierujemy równieŜ do Pana Guntera Brinkmann za całoroczną 
bezinteresowną pomoc.  

Wszystkim ofiarodawcom bardzo dziękujemy !!! 

PREZES PKPS  
Lucyna Kosecka 

 

Z śYCIA BIBLIOTEKI  
HELLO !!!! Zimowy zawrót głowy, czyli bawimy się i uczymy.  
Wszystkie chętne dzieci z klas I – IV szkoły podstawowej chcące podszlifować swój język angielski 
zapraszamy do biblioteki: wytłumaczymy gramatykę, podszlifujemy wymowę, rozbudujemy 
słownictwo, pomoŜemy w odrobieniu pracy domowej i przygotujemy do sprawdzianu. 

Zajęcia odbywać się będą w miłej, przyjaznej atmosferze. Wszystkie chętne osoby zapraszamy do 
zapisywania się w bibliotece, gdzie udzielimy szczegółowych informacji. 

WYCIECZKI!!!  
W pierwszym półroczu 2014 roku planujemy wyjazdy dla dzieci i młodzieŜy do Grodziska w Owidzu i 
kina Helios w Grudziądzu. Terminy wyjazdów i szczegółowe informacje ogłosimy w następnym 
numerze informatora oraz przekaŜemy sołtysom. 

Dyrektor GBP OSIEK 

Lucyna Kosecka 
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ZAPROSZENIE DO 

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OSIEKU  
Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku to Placówka wsparcia dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych z Gminy Osiek. Do zadań naszej Placówki należy budowanie sieci oparcia 
społecznego dla Podopiecznych, przygotowanie ich do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w 
środowisku. Dla wielu z Nich jest to miejsce, gdzie mogą odpocząć od codzienności, zrelaksować się i 
wyciszyć. Placówki takie jak mieszcząca się w Osieku wspierają oraz pomagają w osiąganiu 
wyznaczonych celów. Służą pomocą w odkrywaniu pasji, zainteresowań i powołań. Dają także szansę 
wykazania się i pochwalenia swoimi umiejętnościami.  

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy adresowa jest do ludzi nie radzących sobie z 
problemami życia codziennego, mających trudności z funkcjonowaniem w środowisku 
spowodowanym różnymi przyczynami. Oferta terapeutyczna obejmuje terapię i psychoterapię 
indywidualną oraz grupową, socjoterapię, opiekę psychiczną i wsparcie indywidualne, zajęcia 
aktywujące, zajęcia w pracowniach, takich jak multimedialna, kulinarna, artystyczna czy sportowa.  

Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób zameldowanych na 
terenie Gminy Osiek. Placówka funkcjonuje w ramach systemu pomocy społecznej, zapewniając 
Uczestnikom opiekę i realizację programu terapeutycznego. W ramach pobytu Uczestnika w Domu 
wsparciem psychologicznym obligatoryjnie objęta zostaje również rodzina Uczestnika, która także 
może liczyć na pomoc na wielu innych płaszczyznach.  

Uczestnictwo w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku to szansa dla osób 
niepełnosprawnych na możliwość samodzielnego życia i funkcjonowania. Nie odbierajmy Im jej! 
Zadbajmy o to, aby każdy dzień stał się dla Nich najlepszą motywacją do rozwoju i przekraczania 
granic swoich własnych możliwości. Wspólnie zbudujmy w Nich wiarę w godne, pełnowartościowe 
życie, które niesie radość i zadowolenie. Pomóżmy osobom niepełnosprawnym włączyć się w 
aktywne uczestniczenie w życiu społeczeństwa, które jest naszym wspólnym dobrem. Niech wizja 
rozwoju współpracy przyświeca nam w dążeniach do osiągnięcia tego celu. Wierzymy, iż wspólnie 
możemy zrobić wszystko!  

Agnieszka Krawczyk 
Pedagog Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku 
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I  TURNIEJ  PIŁKI  HALOWEJ - OSIEK 2014 
4 stycznia br  na sali gimnastycznej w Osieku rozegrano po raz pierwszy  turniej  piłki halowej. W 
turnieju brało udział 10 druŜyn z powiatu starogardzkiego. 

WYNIKI  I  TURNIEJU  PIŁKI  HALOWEJ - OSIEK 2014 

I miejsce  SKARSZEWY   OLD BOYS 

II miejsce  BOBOWO  TUKS DACH 

III miejsce  ZNIENACKA  

Nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju otrzymał zawodnik NTTNS Konrad Zaborowski z 
Osieka. 

Nagrodę dla najlepszego bramkarza turnieju otrzymał bramkarz zespołu SKARSZEWY OLD 
BOYS. 

Serdecznie dziękujemy organizatorom turnieju za zorganizowanie tej wspaniałej imprezy sportowej, 
która – mam nadzieję – będzie kontynuowana. Dziękujemy wszystkim druŜynom za wspaniałą grę, za 
serce do „walki” i sportową atmosferę. Była to wspaniała uczta dla kibiców, którym dziękujemy za 
przybycie i wspaniałe kibicowanie. 

GRATULUJEMY ZWYCI ĘZCOM TURNIEJU. 

WSZYSTKIM JEGO UCZESTNIKOM DZI ĘKUJEMY ZA UDZIAŁ. 

DO ZOBACZENIA ZA ROK. 

ZE SPORTOWYM POZDROWIENIEM 
Inspektor ds. sportu  
Adam Główczewski 
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FERIE W BUKOWINACH 
W czasie ferii spotkaliśmy się z naszymi 
dziećmi z sołectwa, aby pobawić się i 
umilić im ten wolny czas. Pierwszego 
dnia bawiliśmy się w świetlicy. 
Dziewczynki przygotowały pizzerii, a 
chłopcy grali w ping-ponga. Oprócz tego 
wszyscy razem robiliśmy z p. Emilią 
karmiki dla ptaszków, a po ich 
napełnieniu ziarnem poszliśmy wieszać 
na drzewach. Na drugi dzień był kulig i 
ognisko z kiełbaskami. Niektóre dzieci 
pierwszy raz jechały kuligiem w konie i 
martwiły się, jak ten koń nas zabierze.  

Dzieci zadowolone i „wykulane” w 
śniegu dziękują p. wójt za 
sponsorowanie tych ferii. Ja dziękuję p. 

Emilii i Maciejowi Regosz za pomoc w przygotowaniu tych ferii oraz OSP Bukowiny za słodycze a 
rodzicom za przybycie z dziećmi . 

sołtys Beata Szeible 

 

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2014 ROK 

L.p. Nazwa imprezy termin miejsce główny organizator/ 
tel. 

Rodzaj 
imprezy 

1. Zabawa Charytatywna 15.02.2014 

Osiek – 
Świetlica 
Wiejska w 
Osieku (Remiza 
OSP) 

Rada Rodziców 
przy ZSP w Osieku, 
Urząd Gminy Osiek  
Rada Sołecka 
sołectwa Osiek 
OSP Osiek 

kulturalno-
rozrywkowa 

2. Słoneczny Dzień Dziecka 
Niepełnosprawnego 

30.05.2014 
31.05.2014 
1.06.2014 

Centrum 
Rekreacyjno 
Rehabilitacyjne 
Dobry Brat 

Tomasz 
Konowalski  

kulturalno-
sportowa 

3. Regaty Winsurfingowe 
Dnia Dziecka 

01.06.2013 Osiek, Ośrodek 
Dobry Brat 

UKS Kałębie 
Andrzej Uzdowski 

sportowa 

4. Dzień Dziecka początek czerwca 
2014 

sołectwa 
w Gminie Osiek 

Rady Sołeckie kulturalno-
rekreacyjna 

5. 
Regaty Jachtów 
„Kociewski Dzień 
Dziecka” 

7 lub 8 czerwiec 
2014 

Osiek – jez. 
Kałębie - plaŜa 
przy ul. 
Rybackiej 

Agroturystyczna 
Stanica śeglarska 
Firyn w Osieku 

turystyczno-
rekreacyjna 

6. Powitanie Lata 28.06.2014 
Osiek 
Amfiteatr 
Gminny 

Urząd Gminy 
Osiek  kulturalna 

7. Regaty Jachtów Morza 
Kociewskiego – 

28.06.2014 Osiek – jez. 
Kałębie - plaŜa 

Agroturystyczna 
Stanica śeglarska 
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Powitanie Lata przy ul. 
Rybackiej 

Firyn w Osieku 

8. Regaty Winsurfingowe 
Powitania Lata 

28.06.2014 Baza UKS 
Kałębie Osiek 

UKS Kałębie 
Andrzej Uzdowski 

 

9. Na Jagody 19.07.2014 
Osiek 
Amfiteatr 
Gminny 

Urząd Gminy 
Osiek  kulturalna 

10. 

Wyścig rowerowy dla 
dzieci i młodzieŜy wokół 
jeziora Kałębie – impreza 
towarzysząca festynowi 
Na Jagody 

19.07.2014 
Osiek, trasy 
rowerowe 

OSP Osiek 
Urząd Gminy Osiek sportowa 

11. 
Regaty Jachtów Morza 
Kociewskiego – Na 
Jagody 

19.07.2014 

Osiek – jez. 
Kałębie - plaŜa 
przy ul. 
Rybackiej 

Agroturystyczna 
Stanica śeglarska 
Firyn w Osieku 

 

12. Regaty Na Jagody 19.07.2014 Baza UKS 
Kałębie Osiek 

UKS Kałębie 
Andrzej Uzdowski 

 

13. Razem Raźniej 2014 lipiec 

Środowiskowy 
Dom 

Samopomocy 
w Osieku 

Agnieszka 
Krawczyk 

kulturalna 

14. PoŜegnanie Lata 16.08.2014 
Osiek 
Amfiteatr 
Gminny 

Urząd Gminy 
Osiek  kulturalna 

15. 
Regaty Jachtów Morza 
Kociewskiego – 
PoŜegnanie Lata 

16.08.2014 

Osiek – jez. 
Kałębie - plaŜa 
przy ul. 
Rybackiej 

Agroturystyczna 
Stanica śeglarska 
Firyn w Osieku 

 

16. Regaty Winsurfingowe 
PoŜegnanie Lata  

16.08.2014 Osiek, Ośrodek 
Dobry Brat 

UKS Kałębie 
Andrzej Uzdowski 

 

17. 
VI Turniej Piłki Siatkowej 
Borów Tucholskich 
o Puchar Kasparusa  

26 lipiec 2014 Kasparus 
OSP Kasparus  
Rada Sołecka  

sportowo-
rekreacyjna 

 

Inspektor 
Małgorzata Klein 

 

 

ONI – Osieckie Noce Integracyjne 2014 
W minionym roku rozpoczął się cykl spotkań tematycznych pod nazwą 
ONI – Osieckie Noce Integracyjne. Odbyło się osiem warsztatów 
uwieńczonych bankietem podsumowującym działania 2013 roku. 
Tegoroczna edycja ONI zapowiada się równie interesująco, więc juŜ teraz 
zapraszamy wszystkich chętnych na proponowane warsztaty: 

1. Luty – IX ONI – Warsztaty dobrej zabawy (karnawałowe) 
2. Marzec – X ONI – Warsztaty z samoobrony 
3. Kwiecień – XI ONI – Warsztaty sportowe 
4. Maj – XII ONI – Warsztaty z komunikacji (cz. 1) 
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5. Czerwiec – XIII ONI – Warsztaty z komunikacji (cz. 2) 
6. Lipiec – XIV ONI – Warsztaty fotograficzne 
7. Sierpień – XV ONI – Kino letnie 
8. Wrzesień – XVI ONI – Warsztaty judo 
9. Październik – XVII ONI – Warsztaty straŜacko – ratownicze 
10. Listopad XVIII ONI – Warsztaty muzyczne 
11. Grudzień XIV ONI – Bankiet podsumowujący działania 2014 

Spotkania Osieckich Nocy Integracyjnych otwarte są dla wszystkich, którzy znajdą tylko czas i ochotę 
spędzić trochę czasu z ONI. Gwarantujemy dobrą zabawę, trochę nauki z humorem w tle oraz 
mnóstwo niezapomnianych wraŜeń.  

WaŜna informacja: OSOBY NIEPEŁNOLETNIE PRZYCHODZ Ą NA SPOTKANIA 
Z PISEMNĄ ZGODĄ RODZICA/OPIEKUNA!  

Dla tych, którzy nie są jeszcze przekonani, fotorelacja z bankietu podsumowującego działania roku 
2013 oraz pozostałych spotkań na naszej stronie na Facebooku 

 https://www.facebook.com/OsieckieNoceIntegracyjne?ref=hl# 

Do zobaczenia w lutym! 
Agnieszka Krawczyk 

Animator Projektu ONI 

 

ROK 2014 ROZPOCZYNAMY ZEBRANIEM CZŁONKÓW  
KOŁA ERII ODDZIAŁ W OSIEKU 

Dnia 22 stycznia tradycyjnie juŜ o godz. 1400 w Sali Obrad Rady Gminy, odbyło się pierwsze w 
tym roku zebranie członków. 

Zebranie istotne i bardzo waŜne, poniewaŜ jego podstawowym celem było zapoznanie wszystkich 
z propozycją z jaką wyszedł do swoich członków Zarząd Koła przedstawiając kalendarz imprez 
oraz wszelkiej innej działalności jaką zaplanował do realizacji w nowym 2014 roku. 

Bardzo wiele wagi w naszej działaniu poświęcamy takiej działalności, która obejmowałaby jak 
najwięcej naszych członków i nie tylko. Naszymi działaniami obejmujemy takŜe osoby z poza koła 
licząc, Ŝe w niedalekiej przyszłości będą one emerytami i zasilą nasze szeregi. 

Taką działalnością są wszelkiego rodzaju wycieczki, rajdy rowerowe, wspólne zabawy i wieczorki 
połączone z tańcami i śpiewem, a takŜe wyjazdy do teatru, czy zajęcia na sali gimnastycznej oraz 
marsze z kijkami. 

W bieŜącym roku organizujemy dwie wycieczki autokarowe, jedna autokarem do Gdańska a 
następnie statkiem na Hel, druga zaś do Biskupina i „Wenecji”. Jest teŜ organizowany wyjazd do 
Turcji Egejskiej. Lecimy samolotem w drugiej połowie września nad morze Egejskie. W tej 
eskapadzie biorą udział 22 osoby. Jest to wycieczka 14 dniowa z tym, Ŝe część uczestników 
wybrała okres tygodniowy. 

Odbędą się dwa rajdy rowerowe w tym jeden trzydniowy. Będą spotkania przy ognisku, wspólne 
spacery piesze i wiele innych imprez. 

WaŜnym wydarzeniem na naszym zebraniu było kolejne wręczenie legitymacji nowym 
członkom. Nasze szeregi zasilili: Maria i Franciszek Kłosowie, Jerzy Kończyński oraz Barbara 
Wisniewska. 

Koło nasze z początkiem roku liczy 57 osób 
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Nowi członkowie otrzymali legitymacje członkowskie 
Zarząd koła ERiI w Osieku 

 

GDY DZIECKO JEST  

ŚWIADKIEM LUB OFIAR Ą PRZEMOCY…  
Przemoc w rodzinie dotyczy nie tylko relacji pomiędzy osobami dorosłymi. Dzieci, które wychowują 
się w rodzinach z problemem przemocy, stają się jej świadkami lub ofiarami. Przemoc ta w niczym nie 
róŜni się od przemocy dotykającej dorosłych i przyjmuje takie same formy: przemocy fizycznej (np. 
bicie, szarpanie, popychanie, policzkowanie, duszenie, przypalanie czy ciągnięcie za włosy), 
psychicznej (np. groźby, straszenie, wyśmiewanie, upokarzanie czy niszczenie ulubionych zabawek i 
przedmiotów dziecka), seksualnej (np. gwałt, molestowanie, prezentowanie dziecku treści 
pornograficznych czy ekshibicjonizm) oraz zaniedbania (np. niezaspokajanie potrzeb fizycznych i 
emocjonalnych dziecka).  

Dziecko jako ofiara przemocy 

Przez krzywdzenie dziecka rozumiemy intencjonalne zachowania lub ich brak, które powodują 
(lub mogą powodować) szkody dla jego rozwoju, zdrowia czy dobra. 

Większość dziecięcych dramatów rozgrywa się w czterech ścianach mieszkań i informacje o nich 
często nie docierają do społeczeństw lokalnych. Przemoc często jest stosowana przez rodziców w imię 
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wartości wychowawczych, gdzie krzywdzenie czy poniŜanie dziecka stają się dla nich „narzędziem 
wychowawczym” i słuŜy utrzymaniu dyscypliny wśród dzieci.  

W rodzinie, w której jest przemoc, dziecięce potrzeby takie jak bliskość, bezpieczeństwo czy 
zrozumienie nie są zaspokajane. Dziecko przeŜywa więc gniew, lęk, Ŝal, samotność, poczucie 
opuszczenia, krzywdy i niesprawiedliwości, a za próby wyraŜania swych potrzeb zostaje ponownie 
karane złością i agresją. Dzieci szukając przyczyn doznawanej krzywdy uruchamiają wewnętrzne 
mechanizmy obronne, które pozwalają im wierzyć, Ŝe przemoc wobec nich była i jest czymś 
właściwym, a nawet koniecznym. Niejednokrotnie biorą na siebie odpowiedzialność za przemoc, czują 
się przez to bezwartościowe i złe. Takie uczucia nasilają się jeszcze, kiedy jedno z rodziców 
usprawiedliwia przemoc wobec dziecka, zrzucając na nie odpowiedzialność za zaistniały stan rzeczy. 
Dziecko zwykle wierzy, Ŝe rodzic, który nie krzywdzi, powstrzyma agresywne zachowania partnera i 
przeŜywa ogromny dramat, kiedy nie moŜe liczyć na pomoc drugiego rodzica. Takie sytuacje uczą 
dziecko samotnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami. Poczucie krzywdy i 
niesprawiedliwości jest w nim tak wielkie, Ŝe aby sobie poradzić, dziecko „odcina” się od własnych 
emocji i chociaŜ przeŜywa wewnętrzne cierpienia, wydaje się być obojętne wobec przemocy. Tylko w 
ten sposób jest w stanie poradzić sobie z ogromem fizycznego i psychicznego bólu, którego 
doświadcza.  

Dziecko jako świadek przemocy 

Dziecko staje się ofiarą przemocy nawet wtedy, gdy jest „jedynie” świadkiem przemocy. 

Dziecko cierpi takŜe wtedy, gdy jest świadkiem przemocy. Szczególnie traumatycznym przeŜyciem i 
urazem psychicznym jest bycie świadkiem przemocy wobec matki. Dziecko – świadek przemocy 
przeŜywa wewnętrzny konflikt i jest emocjonalnie rozdarte. Z jednej strony współczuje krzywdzonemu 
rodzicowi, a wobec agresywnego rodzica czuje złość i gniew, z drugiej obciąŜa siebie 
odpowiedzialnością za to, Ŝe nic nie zrobiło, aby powstrzymać agresywny atak. Istnieje teŜ 
niebezpieczeństwo, Ŝe niewyraŜany przez dłuŜszy czas gniew zmieni się w nienawiść, która moŜe mieć 
dramatyczne skutki dla dziecka i dla całej rodziny.  

Świat dziecka – rodzina, w której istnieje problem przemocy staje się miejscem, w którym dominują 
przeraŜenie, brak zaufania, niepokój, nadmierna czujność i bezradność. Z drugiej strony mogą pojawić 
się teŜ uczucia złości, wściekłości, pogardy dla ofiary i podziw dla sprawcy. Czasami dziecko będące 
świadkiem przemocy pomiędzy rodzicami identyfikuje się z sprawcą przemocy, poniewaŜ 
instynktownie czuje, Ŝe moŜe przez to więcej zyskać, np. większe bezpieczeństwo. Zdarza się równieŜ, 
Ŝe sprawca przemocy zmusza dziecko do określonych, agresywnych zachowań wobec drugiego 
rodzica czy rodzeństwa. Niejednokrotnie przemoc domowa wiąŜe się z naduŜywaniem alkoholu przez 
jednego lub oboje rodziców. Dzieci wychowujące się w takich warunkach, dostrzegają związek 
pomiędzy nietrzeźwością rodzica, a jego agresywnością wobec członków rodziny. Dlatego teŜ za 
kaŜdym razem, gdy wraca on do domu pod wpływem alkoholu, przeŜywają lęk, strach i obawę o 
bezpieczeństwo swoje czy pozostałych członków rodziny.  

Konsekwencje 

Odpowiednio szybka reakcja i wczesna interwencja moŜe powstrzymać przemoc i złagodzić jej 
negatywne skutki. 

Dzieci, które mają trudną sytuację w domu, często unikają rozmów na jej temat. Z wesołych, zdrowych 
pociech mogą stać się zamknięte w sobie i wycofane albo wręcz przeciwnie – nadmiernie pobudzone, 
agresywne wobec rówieśników i dorosłych. Czasem dziecko, które doznaje przemocy w rodzinie staje 
się uległe i chce za wszelką cenę przypodobać się otoczeniu. Zrobi wszystko, aby zasłuŜyć na 
pochwałę, aby inni byli z niego zadowoleni, aby uniknąć awantur i bicia. W relacjach z rówieśnikami 
dziecko takie staje się potencjalną ofiarą młodzieŜowych grup przestępczych, a w dorosłym Ŝyciu 
moŜe mieć kłopoty z wyraŜaniem własnego zdania, z asertywnością czy z kontaktami z innymi ludźmi. 
Dzieci krzywdzone w domu często szukają akceptacji poza nim, co stwarza szczególne ryzyko 
ulegania wpływom nieformalnych grup ryzyka.  
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Przemoc staje się wzorcem zachowania przekazywanego z pokolenia na pokolenie, a dzieci uczą 
się, Ŝe siła fizyczna i agresja stają się metodą rozwiązywania konfliktów, zdobywania szacunku 
czy osiągnięcia sukcesu. Wpadają w spiralę przemocy w rodzinie, której skutki są widoczne w 
ich zachowaniu i funkcjonowaniu w relacji z innymi.  

Dzieci – ofiary i świadkowie przemocy doświadczają szeregu negatywnych konsekwencji, które 
objawiają się między innymi obraŜeniami fizycznymi, dolegliwościami psychosomatycznymi czy 
zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Bite dzieci takŜe w swoim dorosłym Ŝyciu 
funkcjonują gorzej niŜ osoby, które nigdy nie doznały przemocy. Osoby krzywdzone w dzieciństwie 
mają kłopoty w zrozumieniu partnera i bliskości w związku. Wielokrotnie powielają teŜ agresywne 
zachowania swoich rodziców czy opiekunów.  

Zespół Interdyscyplinarny 

 

INFORMACJA Z I SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO 
V KONGRESU KOCIEWSKIEGO  

W sobotę, 25 stycznia w tczewskiej Fabryce Sztuk spotkali się samorządowcy i regionaliści 
kociewscy by przedyskutować wstępne załoŜenia Kongresu Kociewskiego w 2015 roku. Spotkanie, we 
współpracy z Fabryką Sztuk zorganizowali tczewscy regionaliści, którzy przygotowywali poprzedni 
Kongres Kociewski w 2010 roku. Zebranych (w liczbie około pięćdziesięciu osób) przywitała dyrektor 
Fabryki Sztuk Alicja Gajewska. Następnie dr Michał Kargul z tczewskiego zespołu kongresowego 
przedstawił prezentację dotyczącą oceny poprzedniego kongresu oraz wyzwań jakie stoją współcześnie 
przed Kociewiem. Dyskusję zagaił stwierdzeniem, Ŝe w debatach pokongresowych praktycznie 
wszyscy uznawali, Ŝe w 2015 roku powinien się odbyć V Kongres Kociewski i stąd narodził się 
pomysł tego spotkania. 

Po krótkiej autoprezentacji zebrani ustosunkowywali się do problemów dotyczących formuły 
przyszłego kongresu, przygotowań do niego oraz harmonogramu prac. Głos, poza gospodarzami, 
zabierali m.in. senator Andrzej Grzyb, zastępca prezydenta Tczewa Zenon Drewa, zastępca burmistrza 
Nowego Zbigniew Lorkowski, profesor Maria Pająkowska-Kensik, doktor Krzysztof Korda ze 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Piotr Kończewski z LOT „Kociewie”, Eleonora Lewandowska z 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Józef Malinowski z Bractwa Czarnej Wody w Osiu, 
Grzegorz Oller z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, Tadeusz Wrycza z 
Stowarzyszenia śeglugi „Delta Wisły”, czy Bogdan Kruszona, autor publikacji regionalnych. Wszyscy 
wypowiadający się zgodzili się z stwierdzeniem, Ŝe Kongres jest potrzebny i naleŜy go zorganizować 
w 2015 roku. TakŜe była powszechna zgoda co do tego, Ŝe prace koncepcyjne naleŜy sfinalizować do 
końca lata 2014 roku, by umoŜliwi ć finansowanie działań kongresowych z źródeł publicznych, tak 
konkursów dla organizacji pozarządowych, jak działań samorządowych jednostek kultury. 

Zgłaszano wstępne cele organizacji Kongresu: 

- integracja mieszkańców regionu; 

- promocja Kociewia; 

- odpowiedź samorządów i regionalistów na nowe wyzwania, które stawia przed nami współczesność, 
tak w sferze kultury, jak i gospodarki, czy działań społecznych (w dyskusji określono to hasłem: 
„nowe Kociewie”).  

TakŜe padały konkretne propozycje co do tematyki prac kongresowych. I tak zgłaszano potrzebę 
dyskusji na temat: 

- promocji gospodarczej i spraw społecznych (w tym problemy zatrudnienia); 
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- promocji turystycznej; 

- kultury regionalnej oraz wysokiej (artyści profesjonalni z Kociewia); 

- edukacji regionalnej i badań naukowcy Kociewia; 

- współpracy kociewskich stowarzyszeń; 

- współpracy kociewskich instytucji kultury; 

- upodmiotowienia Kociewia w ramach samorządów wojewódzkich (zmiany w granicach okręgów 
wyborczych). 

Większa róŜnica zdań była w sprawie formuły samego V Kongresu. Praktycznie wszyscy zgodzili się, 
Ŝe niezbędny jest jedno mocne wydarzenie finałowe, przyciągające uwagę mieszkańców i mediów. 
Padały jednak róŜne propozycje co do szczegółów. Jedni widzieli by tradycyjne trzy dni kongresowe z 
mocnym finałem na zakończenie, inni ograniczyliby sam Kongres do jednego dnia, dobrze 
przygotowanego poprzez dyskusji przedkongresowe oraz wspartego wydarzeniami 
okołokongresowymi. Mimo krytyki Roku Kongresowego w 2010 roku padły teŜ propozycję by 
powtórzyć jego formułę. Sporo dyskutowano takŜe o terminie. Liczne głosy wskazując na wybory w 
2015 roku proponowały organizację Kongresu do lata 2015 roku. Inni przesuwali go na późną jesień. 

Padały takŜe konkretne propozycje dotyczące działań kongresowych. M.in. Grzegorz Oller 
proponował zorganizowanie Sejmiku Kociewskiego, stałego gremium dyskusyjnego, które miałoby 
wypracowywać wspólne cele i zadania dla całego regionu, Józef Malinowski zaproponował 
organizację ogólnokociewskiego rajdu turystycznego, senator Andrzej Grzyb sesję popularnonaukową 
na temat toŜsamości Kociewiaków zaś Jan Kulas zasugerował działania mające na celu uzyskanie 
wsparcia i patronatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zebrani uzgodnili takŜe, Ŝe powinien powstać Komitet Organizacyjny Kongresu. Wstępnie 
zgodzono się, by w jego skład weszły wszystkie osoby zainteresowane pracą na rzecz kongresu. 
Komitet ukonstytuuje się na kolejnym spotkaniu, które wyznaczono na dzień 15 marca w Pelplinie. 

Michał Kargul 

 
 

PPPEEEWWWNNNYYY   SSSPPPOOOSSSÓÓÓBBB   NNNAAA   NNNIIIśśśSSSZZZEEE   SSSTTTAAAWWWKKK III    UUUBBBEEEZZZPPPIII EEECCCZZZEEEŃŃŃ!!! !!! !!!    
TOWARZYSTWO UBEZPIECZE Ń WZAJEMNYCH „TUW”  

OFERJE NASTĘPUJĄCE STAWKI UBEZPIECZE Ń: 
Samochody osobowe o pojemności: 

• do 700 cm3 – 161 zł 

• 701 – 900 cm3 – 178 zł 

• 901 – 1200 cm3 – 230 zł 

• 1201 – 1400 cm3 – 279 zł 

• 1401 – 1600 cm3 – 328 zł 

• 1601 – 2000 cm3 – 342 zł 

• powyŜej 2000 cm3 – 438 zł 

dla osób z pełną zniŜką, powyŜej 25 roku Ŝycie, w powiecie starogardzkim. Dodatkowe 
ubezpieczenie majątkowe uprawnia do 15% zniŜki przy OC i AC.  

OOOfffeeerrr uuujjj eeemmmyyy   rrr óóówwwnnniii eeeŜŜŜ   uuubbbeeezzzpppiii eeeccczzzeeennniii aaa   AAACCC,,,   mmmaaajjj ąąąttt kkkooowwweee,,,   ŜŜŜyyyccciii ooowwweee,,,   NNNNNNWWW...   

Kontakt: Marlena Lipke 

tel. 555000888   111444444   999777111 
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