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Echa Osieka

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2016
U PAŃ Z KGW OSIEK
Na prowadzącą zebranie wybrano sołtys Marię Luranc. Sprawozdanie z działalności zdała prezes koła Danuta
Jurczyk. Koło osieckie liczy 67 członkiń.
W trakcie roku sprawozdawczego
panie wyjechały na trzy wycieczki: do
Ludźmierza, Zakopanego i Pszczyny-Goczałkowic.
W sierpniu w konkursie bukietów
zielnych w Rzykach Praciakach zdobyły drugie miejsce, nagrodą był komplet noży.
Były organizatorkami dożynek
w najbardziej deszczową niedzielę
w całym roku. W tym miejscu dziękują kołu PSL, wójtowi Jerzemu
Mieszczakowi i dyrektor GCKCiS
Krystynie Dusik za pomocw organizacji imprezy.

W Graboszycach na stołach wigilijnych uhonorowane zostały nagrodą
o wartości 300 zł w formie bonów. Wójt
Jerzy Mieszczak wręczył im też nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł.
Współpracują z organizacjami na
terenie wsi, pomagają w przygotowaniu imprez, Danuta Jurczyk podziękowała Małgorzacie Bańdur prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Wspólna
Sprawa” za bardzo dobrą współpracę.
Podziękowała również wszystkim
koleżankom z koła za pracę i pomoc
w przygotowywaniu konkursów, wyjazdów i obsługę uroczystości.

Prezes przedstawiła plan pracy
na 2017 rok; będą to okolicznościowe
spotkania, zebrania,wycieczki, spotkania przy kiełbaskach, pokaz żywienia,
współpraca z gminną gazetą „Echa Osieka” i ze Stowarzyszeniem Integracyjnym
„Wspólna Sprawa”. Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej p. Anna Kantyka
zdała sprawozdanie z pracy zarządu.
Na zebraniu głos zabrał też wójt, krótko
opowiedział paniom o inwestycjach na
terenie gminy w 2017 r., zwłaszcza drogowych, podziękował paniom za pracę
na rzecz wsi i życzył dalszych sukcesów.
Rozalia Ćwiertnia
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET
8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet! Święto wszystkich pań to idealna okazja, aby złożyć życzenia i podarować kwiaty, ale też dobry moment na refleksję... Czy wszyscy panowie właściwie traktują kobiety?
A może dbają o nie tylko w Dniu Kobiet?

8 marca w sali OSP Osiek panie
z KGW Osiek i Stowarzyszenia Integracyjnego „Wspólna Sprawa” zorganizowały dla siebie kobiecą imprezę.
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Zaprosiły wójta Jerzego Mieszczaka,
wicewójta Marka Jasińskiego, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego
Czernego, dyrektor GCKCiS Krystynę
Dusik, sołtys Marię Luranc, prezeskę
Józefę Bielecką z chóru Osieczan. Spotkanie otwarła prezes KGW Danuta
Jurczyk, która złożyła wszystkim paniom życzenia świąteczne. Do życzeń
dołączył wójt, życząc zebranym przede wszystkim zdrowia i sił do pracy,
ale też do wspólnych spotkań, które
ubogacają życie kobiet na wsi. Wszystkiego, co najlepsze, życzył też paniom
przewodniczący Rady Gminy. Panowie
wręczyli przedstawicielkom organizacji bukiety kwiatów. Zaproszeni goście

Echa Osieka
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy OCK, zabawiał zebranych programem kabaretowym Czarna rękawiczka. Bardzo spodobał się
uczestnikom spotkania również zespół
taneczny PRETTY WOMEN (na zdjęciach). Potem to już były tylko smaczne
potrawy i wesoła zabawa.

Panie, które pracowały w kuchni:
Stasia Kozieł, Krystyna Kwaśniak, Władzia Bachowska, Władzia Handy, Helenka Gałgan i Danuta Jurczyk, a placki
upiekła Ania Płonka, Lusia Jędrzejowska, Róża Gros i Grażyna Kaizik.
Podobną imprezę 11 marca zorganizowały też panie z KGW Głębowice.

Spotkanie połączone było z zebraniem
sprawozdawczym. Uroczystość Dnia
Kobiet uświetniły dzieci i młodzież
z ZSP w Głębowicach, przedszkolaki
pod opieką Małgorzaty Lichańskiej
zatańczyły krakowiaka, a młodzież
szkolna pod opieką Bożeny Wandor złożyła życzenia dla pań i śpiewały.

Piosenki retro, między innymi:
Wszystkiego najlepszego Danuty Rinn
i Bogdana Czyżewskiego. Jak co roku
stawili się przyjaciele koła, aby na ręce
przewodniczącej KGW Heleny Matyjasik złożyć życzenia dla wszystkich
pań. Kolejno Wójt Jerzy Mieszczak,
wicewójt Marek Jasiński, prezes OSP
Jerzy Obstarczyk, sołtys Edyta Matyjasik-Kulig, prezes chóru Wrzos Danuta
Momot, prezes orkiestry Józef Siwek,
były radny Bogdan Sobecki i członek
KGW Piotr Kowalski. Potem było już
tak, jak w Osieku i innych miejscowościach, panie doskonale bawiły się
w swoim towarzystwie, było pyszne
jedzenie zabawa i śpiew.
Panie, które pracowały w kuchni:
Maria Leśniak, Maria Sala, Maria Kasperek, Wiesława Górkiewicz, Zenia
Kowalska, Anna Rafacz, Celina Jasińska, Ewa Blarowska, Maria Szczelina,
Danuta Matonóg, Agata Miłoń, Maria
Kuwik i Helena Matyjasik.
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ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
KGW GŁĘBOWICE
Prowadząca Danuta Ryba powitała zebrane panie i zaproszonych gości: wójta Jerzego Mieszczaka, wicewójta
Marka Jasińskiego, dyrektora ZSP Andrzeja Sokalskiego, sołtys Edytę Matyjasik-Kulig, prezesa OSP Jerzego Obstarczyka, prezesa orkiestry Józefa Siwka, prezes chóru WRZOS Dorotę Momot i wszystkich przyjaciół koła.
Zebranie protokołowała Krystyna
Brońka, a sprawozdanie z całorocznej
działalności złożyła prezes KGW Helena Matyjsik. Koło liczy 65 członkiń
w tym dwóch panów. Na wstępie powitała nową 65. członkinię koła Grażynę Żabińską. W ciągu 2016 odbyły
18 spotkań zarządu, zorganizowały 12
imprez, a uczestniczyły w 25 spotkaniach i imprezach. Oprócz wykonanych
prac na rzecz sołectwa, takich jak dożynki, dzień seniora, święto strażaka,
dzień matki, zorganizowały dla siebie
wyjazdy na baseny i cztery wycieczki.
Najbardziej atrakcyjna była wycieczka do Kotliny Kłodzkiej. Uczestniczyły
aktywnie w dziesięciu zmaganiach,
w konkursie „Stół wielkanocny” na
Kocierzu gospodynie zdobyły Grand
Prix. Koło ma bardzo dobrze wyposażoną kuchnię i zaplecze. Po zapoznaniu
z pracą koła prezes Helena Matyjasik złożyła wszystkim gorące podziękowania, w szczególności zarządowi,
bo bez niego wiele rzeczy pewnie by
się nie udało. Podziękowała wójtowi,
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wicewójtowi, przewodniczącemu Rady
Gminy, jak również dyrektor GCKCiS
p. Krystynie Dusik za pomoc finansową, obejmującą konkursy i dożynki
oraz wszystko, o co poproszą. Podziękowała dyrektorowi szkoły za przygotowanie dzieci do uświetniania
uroczystości i spotkań. Sprawozdania
wygłosiły też skarbnik Ewa Blarowska
i przewodnicząca komisji rewizyjnej
Danuta Matonóg. Po dyskusji w sprawie wyjazdów na wycieczki członkinie
jednomyślnie udzieliły zarządowi KGW
absolutorium za 2016 r. Kolejno przewodnicząca przedstawiła projekt prac
na 2017 r. Podobnie jak w poprzednim
roku zaplanowały wycieczki, uroczystości gminne i w sołectwie, zaangażowanie się w przygotowanie obiadu na
prymicje, wyjazdy do teatru, zorganizowanie wspólnej wigilii, odwiedzanie
seniorek w kole, spotkania organizacyjne i współpracę z organizacjami działającymi na terenie sołectwa Głębowice.
Na tym zebranie zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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PSZCZELARZE NA WIOSNĘ
Witamy serdecznie czytelników „Ech Osieka” oraz sympatyków naszego pszczelarzenia. Witamy was w sposób
szczególny, bowiem rok 2017 ma dla nas pszczelarzy wyjątkowy wymiar, jest on dla nas rokiem jubileuszowym,
upływa bowiem 45 lat od dnia, gdy pszczelarstwo w naszej gminie przybrało wymiar samodzielnie działającego
koła pszczelarskiego.
Każdego roku w okresie zimowym ponosimy w populacji pszczelej straty, i tak też jest tej zimy. Podsumowaliśmy na ostatnim zebraniu
12 marca straty i okazało się, że
35% rodzin pszczelich stracili nasi
członkowie koła. Marzec to miesiąc,
w którym robimy dogłębny przegląd, w tym czasie pozyskujemy
znaczne ilości kitu pszczelego. Kit
niedoceniany przez lata, posiada
jednak nadzwyczajne właściwości,
stosowany leczy dużo dolegliwości,
także tych, wobec których medycyna konwencjonalna jest bezradna.
Lekarze apiterapii wymieniają aż
92 dolegliwości, które leczy propolis odpowiednio przygotowany
i zastosowany (o tym w następnym
numerze).

CO ZNACZY SŁOWO
PROPOLIS?

W języku greckim oznacza system
obronny, przedmurze przed zamkiem. Kit w ulu pełni rolę uszczelniacza, nawet do 4 mm. Pszczołom
służy do dezynfekcji wnętrza ula,
dzięki temu pszczoły nie ulegają
chorobom wirusowym i bakteryjnym, chyba że działanie środków
chemicznych niweluje to działanie.
Pszczelarze wiedzą, że w ulu istnieje bliżej nieokreślony system
ochrony antybiotycznej, który tworzą roślinopodobne i przetworzone
przez pszczoły substancje żywiczne, smółkowe, pyłkowe, które wchodzą w skład propolisu. Pobierane są
przez starsze doświadczone pszczoły z pąków, młodych pędów, żywic
i kory drzew, takich jak topola, osika, brzoza, świerk, kasztanowiec,
wierzba, sosna, jodła, substancje te
zmieszane z „wypociną” z gruczołów woskowych pszczół oraz balsamem pyłkowym, który pszczoły
wydalają z wola.
Balsamy te i roślinne żywice
przekształcone w propolis służą do
wypełniania szpar, stabilizacji ruchomych elementów np. ramek, dezynfekcji komórek po wygryzieniu

się młodych pszczół, a przed złożeniem w nich ponownie jajeczek
przez matkę. Propolisem są wykładane otwory wlotowe w ulu, pszczoły w ten sposób regulują ich wielkość i tworzą barierę neutralizującą
przynoszone przez wracające z pożytków zbieraczki potencjonalne
patogeny.
Propolis jest bardzo wrażliwy na
temperaturę. Ogrzany powyżej 40ºC
traci właściwości lecznicze. Stosowany jest w swojej naturalnej postaci (oczyszczony), a także w formie
granulek, proszku, tabletek, a także
w postaci maści, kapsułek, roztworów alkoholowych (tinktura) olejowych i wodnych, cukierków, aerozoli, mleka propolisowego, emulsji
wodno-spirytusowych, mikstur, gum
do żucia, pasty do zębów, mydła
i innych. W kolejnych „Echach” postaram się czytelnikom przybliżyć
jeszcze dokładniej temat związany
z propolisem, gdyż wydaje się, że
może on odegrać w naszym życiu
codziennym niebagatelną rolę.

CO SŁYCHAĆ
W NASZYM KOLE?
Nawet nie wiemy kiedy upłynęły
kolejne 4 lata prezesury kolegi Bogdana Kruczały, który na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 12 lutego po 18stu latach prowadzenia koła w Osieku
podjął decyzję o niekandydowaniu na
kolejny okres wyborczy. W wyniku wyborów ukształtował sie nowy zarząd.
W jego skład weszli: prezes: Tadeusz
Bąbacz, wiceprezes Adam Grzesło, sekretarz Franciszek Adamus, skarbnik
Anna Januszewska, członek zarządu
Janusz Szymański.
Komisja rewizyjna: przewodniczący Karol Nowak, członkowie: Zdzisław
Kózka i Franciszek Michalak. delegatami koła na zjazdy zarządu regionalnego zostali: Tadeusz Bąbacz i Franciszek
Adamus.
Staropolskim „Darz Miód” pozdrawiamy wszystkich czytelników i zapraszamy do kolejnej lektury.
Franciszek Adamus
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25. SESJA RADY GMINY OSIEK
16 lutego 2017 roku odbyła się 25. sesja Rady Gminy Osiek
Po powitaniu, sprawdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu protokołu
z poprzedniej sesji i przyjęciu kolejności obrad, przewodniczący Jerzy Czerny oddał głos wójtowi .
Wójt poinformował o pracy pomiędzy sesjami.
• 21 grudnia wójt uczestniczył
w Krakowie w pierwszym roboczym posiedzeniu zorganizowanym przez ZDW Kraków z firmą
STRABAG dotyczącym przebudowy dróg wojewódzkich 948 i 949.
• Uczestniczył w Oświęcimiu w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez starostę powiatu.
• Brał udział w uroczystym jubileuszowym 25. już opłatku zorganizowanym przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Osieku dla
seniorów z Osieka i Głębowic.
• Na zaproszenie LKS Brzezina
Osiek, OSP osiek, Koła Pszczelarzy
z Osieka, KGW Głębowice i Klub
AA z Osieka wójt uczestniczył
w spotkaniach świątecznych i noworocznych tych organizacji.
• Wspólnie ze wszystkimi gminami
Doliny Karpia postanowili zlecić
firmie MT CONSULTING Kręcicki
Strzelczyk z Gdyni wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego pod kątem wymiany lamp
sodowych na ledowe. Koszt inwentaryzacji całej naszej gminy wyniesie
7 380 zł. Po wykonaniu przez gminy
inwentaryzacji wspólnie będziemy
czynić starania o dofinansowanie ze
środków zewnętrznych.
• Podpisał już ostatnie umowy notarialne z mieszkańcami Osieka na
nieodpłatne przekazanie gminie
gruntów znajdujących się w pasie
drogowym ul. Kwiatowej na Czarnym Lesie.
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• Uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Spółki Wodnej w Osieku,
podczas których omówiono wykonanie planu za 2016 r. i projekt
planu na 2017 r.
• Zorganizował kolejne spotkania
komitetu organizacyjnego obchodów 700-lecia Osieka, podczas
których uszczegółowiono roczny
program, zlecono wykonanie na
tę okoliczność LOGO Osieka oraz
postanowiono, że począwszy od
wydania „Ech Osieka” w lutym,
każde następny numer do końca
2017 roku zawierać będzie dodatkową wkładkę dotyczącą historii
Osieka.
• Złożono do Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek na
budowę kanalizacji sanitarnej na
kwotę 8 379 045,38 zł z dofinansowaniem w kwocie 6 790 397,21 zł.
• Złożono do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosek
na dofinansowanie przebudowy
sali widowiskowej WDK w Osieku. Koszt dofinansowania wynosi
365 580,00 zł.
• 1, 3 i 6 lutego wójt brał udział
w Zatorze w posiedzeniach Rady
Stowarzyszenia Dolina Karpia,
podczas których dokonano oceny
wniosków o przyznanie wsparcia
w ramach naborów prowadzonych
przez LGD.
• Na zaproszenie Prezesa Zarządu
OSP Osiek uczestniczył w ich walnym zebraniu, podczas którego
przedstawiono wykonanie planu
jednostki w 2016 roku i plan na
2017 rok.
• Brał udział w VIII Posiedzeniu
Forum Małopolski Zachodniej,
podczas którego dokonali oceny
wniosków złożonych w Ramach

Poddziałania 12.1.3 INFRASTRUKTURA OCHRONA ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM – SPR.
Na złożonych 20 wniosków ocenę
pozytywną otrzymało 14.
• W przygotowaniu jest wniosek do
Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej
w Głębowicach.
• Złożono wniosek do WFOŚiGW
w Krakowie na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego
dla OSP Głębowice. Wniosek opiewa na kwotę 8 691,00 zł z finansowaniem 50/50 – WFOŚiGW oraz
gmina Osiek.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie:
a) projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i klas gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego,
b) zmiany
Uchwały
nr
XXIII/152/2016 Rady Gminy Osiek
z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia zadania od powiatu
oświęcimskiego w zakresie dróg
powiatowych w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Słoneczna
w Osieku od skrzyżowania z ul.
Starowiejską na długości 365 m.b.”,
c) zmiany Uchwały nr XXIII/151/2016
Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia
zadania od powiatu oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych
w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K
ul. Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna
na długości 530 m.b.”,
d) zarządu lokalami użytkowymi oraz
określenie wielkości minimalnych
stawek za dzierżawę gruntów i najmu nieruchomości,
e) zmiany uchwały Nr XXIV/164/2016
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osiek,
f) zmian planu budżetu gminy na 2017
rok,
g) zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej.
Przedstawiono sprawozdania za
2016 rok oraz plany pracy Rady Gminy
i Komisji Rady na 2017 rok (więcej na
stronie internetowej gminy). Sprawozdanie przewodniczącego obok.
Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji na tym zakończono obrady.
Rozalia Ćwiertnia
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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY
GMINY OSIEK W ROKU 2016
Szanowni Państwo, przypadł mi zaszczyt przedstawienia informacji o działalności Rady Gminy Osiek za ubiegły rok.

W 2016 roku Rada Gminy obradowała na 10 sesjach, podczas których
przyjęto 68 uchwał. Frekwencja radnych wynosiła prawie 97%. Komisje
Rady Gminy odbyły w sumie 15 posiedzeń, na których frekwencja była również bardzo wysoka.
W omawianym okresie podejmowaliśmy wiele ważnych decyzji dotyczących naszej gminy i jej mieszkańców.
Poniżej przedstawiam kilka, moim
zdaniem, ważniejszych spraw, jakimi
Rada Gminy zajmowała się w ubiegłym
roku.
Przystąpiliśmy do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Osiek oraz
do zmiany tego planu w sołectwie Głębowice. Pozwoli to w znacznym stopniu zwiększyć tereny przeznaczone
pod budownictwo mieszkaniowe oraz
działalność inwestycyjną w gminie.
Myślę, że w niedługim czasie nastąpi
uchwalenie tych planów przez Radę
Gminy.
Uchwaliliśmy, realizowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok. Należy
w tym miejscu wspomnieć o potężnym zadaniu, jakie GOPS miał w ubiegłym roku do wykonania, czyli wdrożeniu Programu 500+. Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wywiązali się z tego zadania wzorowo. W naszej gminie skorzystało
z niego 780 dzieci w 600 rodzinach.
Całkowita kwota, jaką otrzymały rodziny, w ramach tego programu, wyniosła do 31.12.2016 r., ponad 3 mln
434 tys. zł.

Dokonaliśmy zmian w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Osiek” oraz przyjęliśmy uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.
W 2016 roku z gospodarstw domowych odebrano ponad 2 081 ton odpadów (w tym 1690 ton zmieszanych
i 273 tony segregowanych). Ponadto
sami mieszkańcy odstawili do punktu selektywnego zbierania odpadów
ponad 32 tony odpadów, głównie
zielonych. W 2017 roku za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw
domowych odpowiedzialne będzie
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., które
zwyciężyło w przetargu. Opłata, jaką
będą ponosić mieszkańcy z tego tytułu, nie ulegnie zmianie. Jak dużo
jest jeszcze do zrobienia w temacie
zagospodarowania odpadów, widać
albo czuć wychodząc zimą na spacer,
gdy szybko trzeba wracać do domu,
bo gryzący dym wydobywający się
z niektórych kominów, niejednokrotnie nie pozwala oddychać. Moi drodzy dbajmy o zdrowie swoje, naszych
rodzin i sąsiadów. Sprawdzajmy dokładnie, co wrzucamy do pieca.
Dzięki pożyczce, jaką zaciągnęliśmy w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie, 143 gospodarstwa zostały podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż części
ul. Starowiejskiej oraz ul. Brzozowej
i Dębowej. Planujemy dalszą rozbudowę tej sieci. W pierwszej kolejności
chcemy dokończyć ul. Starowiejską,
ul. Główną i ul. Karolina. Z informacji
uzyskanej od Wójta wiem, że wniosek
na pozyskanie funduszy na tę inwestycję został już złożony do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Czekamy na rozstrzygniecie, ale
trzeba mieć świadomość, że chętnych
gmin jest bardzo dużo i nie dla wszystkich wystarczy środków. Może się okazać, że trzeba będzie szukać innych
źródeł finansowania tej wielomilionowej inwestycji. Do sieci wodociągowej
podłączono 26 gospodarstw.
Podejmowaliśmy wiele uchwał
dotyczących remontów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
W 2016 r. wyremontowano drogi
gminne w Osieku; ul. Łąkowa (240 m),
ul. Jaśminowa (196 m), ul. Przeczni-

ca i Kościelna (1636 m) oraz ul. Jagodowa w Głębowicach (340 m).
Łączny koszt remontu tych dróg, to
1 182 482 zł, z czego środki własne
gminy to 577 108 zł, pozostałe to
środki powiatowe i wojewódzkie.
Wspólnie ze starostwem powiatowym wyremontowano 900 m ul.
Zamkowej w Głębowicach. Za tę inwestycję zapłaciliśmy solidarnie ze
starostwem po 250 735 zł. Pozostało jeszcze do wyremontowania około
700 m tej ulicy, co stanie się w bieżącym roku.
W ubiegłym roku na sesję Rady
Gminy zaprosiliśmy Pana Starostę Zbigniewa Starca. Przedstawiliśmy mu
nasze oczekiwania dotyczące dróg
powiatowych, które wymagają pilnego remontu. Starosta i Zarząd Powiatu przychylili się do wniosku Wójta
o współfinansowanie remontu ul. Starowiejskiej i Głównej, a Rada Gminy
zabezpieczyła w budżecie pozostałe
środki potrzebne na zrealizowanie
tych inwestycji. Przetargi na ich wykonanie zostały przeprowadzone jesienią ubiegłego roku. Jak Państwo
pewnie zauważyli, roboty już ruszyły
pełną parą. Remont tych dwóch głównych, osieckich dróg zapewne będzie
się wiązał z utrudnieniami dla kierowców, za co z góry przepraszamy i liczymy na zrozumienie. Prosimy również
o ostrożność. Ponadto Starostwo na
swój koszt zobowiązało się przeprowadzić remont części ul. Słonecznej
i Beskidzkiej w Osieku.
Rozstrzygnięty został przetarg na
remont drogi wojewódzkiej ul. Główna w Osieku od PGHZ do Tarniówki.
Przeprowadzono już wycinkę drzew,
a wkrótce prowadzone będą dalsze
prace. Termin zakończenia tego zadania to rok 2018, ale może wykonawca
trochę ten termin skróci.
Przeprowadzono gruntowny remont Urzędu Gminy. W bieżącym roku
planowany jest jeszcze remont sali widowiskowej w WDK.
W związku z wycofaniem się rządu
z obowiązku szkolnego dla 6-latków
i zamiarem likwidacji gimnazjów, zaszła konieczność uruchomienia dwóch
dodatkowych oddziałów przedszkolnych, po jednym w SP nr 2 i ZSP nr 1
w Osieku oraz przystosowania pomieszczeń po mieszkaniu przy SP nr 2
na potrzeby szkoły.
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Wybraliśmy nową Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej. W jej
skład weszli: Jerzy Czerny, Marek Jasiński, Maria Jekiełek, Andrzej Sobecki, Bogdan Sobecki oraz przedstawiciel Wojewody – Paweł Kacorzyk.
Radzie przewodniczy Wójt – Jerzy
Mieszczak.
Ponadto, jak co roku, zdecydowaliśmy o wysokości podatków i opłat,
jakie będą obowiązywać w 2017
roku, udzieliliśmy Wójtowi Gminy
absolutorium z wykonania budżetu
za 2015 rok oraz uchwaliliśmy budżet gminy na 2017 rok.
Radni zgłosili szereg wniosków

i zapytań, które dotyczyły w szczególności: gospodarki komunalnej,
bieżących napraw i remontów oraz
prowadzonych w gminie inwestycji, a także kultury, sportu, oświaty
i ochrony zdrowia. Wiele z tych zapytań i wniosków, za pośrednictwem
radnych, pochodziło od mieszkańców,
za co bardzo dziękujemy.
W bieżącym roku Osiek obchodzi
swoje 700-lecie. Przez cały rok planowanych jest wiele różnego rodzaju
imprez uświetniających ten jubileusz.
W imieniu Rady Gminy, Wójta, Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu oraz wielu osób wspierających organizację tego historycznego

wydarzenia, serdecznie Was wszystkich zapraszam do licznego w nich
udziału.
Dziękuję koleżankom i kolegom
radnym za całoroczną współpracę,
za odpowiedzialne rozwiązywanie
zadań, jakimi Rada Gminy się zajmowała. Dziękuje pracownikom Urzędu Gminy z Panem Wójtem na czele,
dyrektorom, kierownikom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom, organizacjom
społecznym za dobrą współpracę
i okazaną nam pomoc.
Jerzy Czerny
Przewodniczący Rady Gminy

FINISAŻ RSTK „GRUPA NA ZAMKU”

Kolejny już raz artyści-amatorzy
z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Grupa na Zamku” wystawiali swe obrazy w Klubie „Centrum”
w Osieku. Można było zobaczyć prace
malarskie o różnorodnej tematyce; od
pejzaży przez portrety aż do inspiracji
sztuką współczesną. 7 marca odbyło się spotkanie kończące wystawę –
w imieniu stowarzyszenia kwiaty odebrał prezes Jerzy Demski.

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH
NA TERENIE GMINY OSIEK
W listopadzie 2016 r. Gmina Osiek ogłosiła przetargi na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku” i na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1758K ul. Główna w Osieku”. Wykonawcą przebudowy ul.
Starowiejskiej jest Berger Bau Polska z siedzibą we Wrocławiu.
Koszt zadania wynosi 1.623.676,64 zł
( brutto) z tego 63,63 % dofinansowanie z PROW wynosi 1 028 333,00 zł.
Roboty polegać będą na przebudowie
chodników i krawężników, wykonaniu chodnika o szerokości 1,5 m do
2,0 o długości ok. 140 m, parkingu
przy Starym Kościele, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, poszerzenie jezdni do min 5,5
m, położenie nowej nakładki bitumicznej o grubości 8 cm (4cm+4cm)
i długości około 3,5 km, wykonanie
nowych poboczy z frezu asfaltowego
o szerokości 75 cm, częściowej przebudowie istniejących zjazdów do po10

sesji, ubezpieczenie wlotów i wylotów
istniejących 4 przepustów pod drogą,
oczyszczenie istniejących rowów odwadniających po przebudowie drogi,
wykonanie peronów przystankowych
z kostki brukowej w ilości 3 sztuk,
wykonanie oznakowania poziomego
i pionowego.
Wykonawcą przebudowy ul. Głównej jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe
„DROG-BUD”
Franciszek Fryc ze Spytkowic. Koszt zadania wynosi 1.899.068,67 zł (brutto)
z tego 63,63% dofinansowanie z PROW
wynosi 1 208 377,00 zł. W ramach
przebudowy przewidziano wykonanie

przebudowy jezdni (położenie nowej
nakładki bitumicznej 8 cm ) wraz z poszerzeniem do szerokości 6,0 m, przebudowie poboczy o nawierzchni z frezu nawierzchni asfaltowej i szerokości
1,0 m, budowie chodnika dla pieszych
o szerokości 2,0 m na długości 1590
m, przebudowie istniejącego chodnika
na długości 320m, wykonaniu zarurowania rowu przydrożnego rurami Ø
400 mm na długości 1294 m wraz ze
studniami rewizyjnymi oraz wpustami
deszczowymi, przebudowie zjazdów w
granicy pasa drogowego, oznakowanie
pionowe i poziome.
RG.
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26. SESJA RADY GMINY OSIEK
Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu protokołu z ostatniej sesji i kolejności obrad głos zabrał wójt
Jerzy Mieszczak, który zdał sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
Informacje wójta o pracy między
sesjami.
• 16 lutego uczestniczył w Zatorze
w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia, podczas którego
zatwierdzono ostateczną listę projektów, które otrzymają dofinansowanie z PROW 2014–2020.
• Brał udział w Walnym Sprawozdawczym Zebraniu za 2016 rok KGW
Osiek, podczas którego przedstawił
zebranym plany remontowo-inwestycyjne w Osieku w 2017 roku.
• 21 lutego uczestniczył w Walnym
Sprawozdawczym Zebraniu za
2016 rok Spółki Wodnej w Osieku.
• Na zaproszenie Rady Sołeckiej Głębowic uczestniczył w spotkaniu
z organizacjami społecznymi z terenu sołectwa Głębowice.
• Na zaproszenie Komendanta PSP
Oświęcim uczestniczył w spotkaniu podsumowywującym działalność jednostki na terenie powiatu
w 2016 roku.
• Zorganizował posiedzenie Rady
Społecznej SPZOZ Osiek. Spotkanie
dotyczyło zaopiniowania wykonania planu zakładu za 2016 rok oraz
planu na 2017 rok.
• Podjął decyzję o przygotowaniu
projektu remontu kapliczek zlokalizowanych przy OHZ Osiek.
• Przygotowujemy wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie
budowy sali gimnastycznej przy
szkole podstawowej w Głębowicach.
• Uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Kobiet zorganizowanych przez KGW i Stowarzyszenia
Integracyjnego „Wspólna Sprawa”
w Osieku.
Podjęto uchwały w sprawie:
a) projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i klas gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego,
a) określenia kryteriów na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez gminę Osiek oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
b) określenia kryteriów wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do pub-

licznych szkół podstawowych wraz
z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów,
c) emisji obligacji komunalnych,
d) zmiany
Uchwały
Nr
XXIV/164/2016 z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
Dotyczy
wniosku
złożonego
na sesji Rady Gminy Osiek w dniu
16.02.2017 r.
• Ad.1 Regulacja lamp oświetleniowych przy ul. Starowiejskiej na
odcinku od ul. Grunwaldzkiej do
ul. Słonecznej zostanie wykonana
z końcem b.r.
• Ad.2 Możliwość dofinansowania wymiany pieców centralnego
ogrzewania zostanie omówiona na
zebraniu wiejskim w dniu 19 marca 2017 r. Będzie również w powyższej sprawie zamieszczona
informacja w najbliższym wydaniu
„Echa Osieka”.

Interpelacje, zapytania i wolne
wnioski radnych.
Radna Józefa Bielecka prosi
o wysypanie kamieniami ulicy Przecznica od p. Klisia do p. Klęczara.
Radna Katarzyna Filip zwraca się
z prośbą o wyczyszczenie rowu przy
ul. Stawowej, szczególnie pod posesją
p. Drzyzgiewicza. Rowy pełne są liści
i zapychają przepusty.

Radny Tadeusz Bąbacz prosi o zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenie drzew miododajnych (lipy)
poza ogrodzeniem boiska sportowego
od strony południowej.
Na tym sesję zakończono.
Rozalia Ćwiertnia

Kwiaciarnia

IWONA

NAPRZECIW NOWEGO DELFINA PRZYJMUJE
ZAMÓWIENIA NA TELEFON

Nr tel. 501 558 667
Kwiaciarnia zaprasza
Pon.–Pt.: 9:00–17:00
Soboty: 8:00–14:00
Niedziela na dzwonek

Oferujemy: bukiety ślubne, ubieranie
samochodu, wiązanki na różne okoliczności, wieńce pogrzebowe, (posiadamy
drukarkę na nadruki okolicznościowe)
znicze, wkłady, kartki okolicznościowe,
zaproszenia komunijne i inne upominki.
Oferujemy: kwiaty doniczkowe, stroiki,
także pod zamówienie.
WIOSNA!!
Rozsady, kwiaty rabatowe, balkonowe,
kosze i doniczki.

ZAPRASZAM na Facebook
11

Echa Osieka

STOP POŻAROM TRAW!
Niedługo zawita do nas pewnie upragniona wiosna. Niestety dla strażaków wiosna rozpoczyna w momencie pierwszych pożarów trawy. W 2017
roku ten dzień przypadł już 24 lutego. Na terenie powiatu oświęcimskiego
do dnia dzisiejszego, tj. 23 marca tych pożarów odnotowano 66. To sześćdziesiąt sześć niepotrzebnych interwencji straży pożarnej.
Analizując statystykę wyjazdów
na terenie powiatu oświęcimskiego za
poprzednie lata, można dojść do wniosku, że prowadzona akcja „STOP WYPALANIU TRAW” nadal nie przynosi
realnych skutków. 2016 rok znacząco
odbiega od dotychczasowej ilości interwencji, jednak niestety to warunki
pogodowe mają największy wpływ na
to karygodne zjawisko.
Statystyka interwencji strażaków
związana z trawami od lat wygląda
bardzo podobnie, a największym
sprzymierzeńcem strażaków w walce z tym procederem jest pogoda
(niestety, gdy pada to się nie pali).
I tak:
2016 rok – 397 pożarów, z czego 122
traw, upraw leśnych lub nieużytków
– to 30% pożarów.
2015 rok – 533 pożary, z czego 332 to
pożary nieużytków, upraw leśnych
i rolnych – to ponad 62% interwencji
związanych z gaszeniem.
2014 rok – 491 wszystkich pożarów
w całym roku – 266 pożarów nieużytków, upraw rolnych i leśnych –
ok. 54% pożarów,
2013 rok – 462 wszystkich pożarów
w całym roku – 206 pożarów traw
– ok. 44% pożarów,
2012 rok – 708 wszystkich pożarów
w całym roku – 448 pożarów traw
– ok. 63% pożarów,
2011 rok – 724 wszystkich pożarów
w całym roku – 412 pożarów traw
– ok. 56% pożarów,
2010 rok – 570 wszystkich pożarów
w całym roku – 278 pożarów traw
– ok. 48% pożarów.
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Należy przypuszczać, że taka
ogromna ilość zdarzeń jest związana
nie tylko z „nieostrożnością osób dorosłych lub nieletnich przy posługiwaniu się ogniem otwartym”. Wiele pożarów to celowe działanie człowieka,
co nie przynosi sprawcom splendoru
i chwały.
Wypalanie traw może się wiązać
z sankcjami karnymi, zgodnie z kodeksem wykroczeń i kodeksem karnym. I tak:
Kodeks wykroczeń – art. 82 § 4 „Kto
wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc
ustawienia stert lub stogów bądź
w sposób powodujący zakłócenia
w ruchu drogowym, a także bez
zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”,

KODEKS KARNY

art. 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie,
które zagraża życiu lub zdrowiu
wielu osób, albo mieniu w wielkich
rozmiarach, mające postać pożaru,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat”,
art. 163 § 2 – w przypadku działania
nieumyślnego sprawcy, kara wymierzona przez sąd może wynosić
od 3 miesięcy do 5 lat,
art. 163 § 3 – jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć
człowieka lub ciężki uszczerbek na
zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności
od lat 2 do 12,

art. 163 § 3 jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć
człowieka lub ciężki uszczerbek na
zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8
art. 164 § 1 „Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8; jeżeli sprawca
działa nieumyślnie to grozi mu kara
pozbawienia wolności do lat 3.
W ustawie o ochronie przyrody również zabroniono wypalania
roślinności na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub
w strefie oczeretów i trzcin.
Niezwykle ważny jest również
aspekt przyrodniczy i zagrożenia dla
fauny i flory w trakcie pożaru. Wypalanie traw zabija zwierzęta. Pożary wzniecone podpaleniem traw są
głównym i najniebezpieczniejszym
zagrożeniem dla naszych lasów. Zgodnie z zasadami wiedzy agrotechnicznej wysoka temperatura nie użyźnia
gleby, a jedynie ją wyjaławia, zatem
nie jest to skuteczny sposób eliminacji niepożądanych roślin i odnawiania
łąk. Tereny, na których prowadzone
jest wypalanie traw, stają się na wiele
lat pozbawionymi życia pustyniami,
a wszelkie występujące na nich formy
życia ulegają zniszczeniu.
Niestety ta walka z wypalaniem nie
uda się bez zdecydowanej reakcji otoczenia. Konieczne jest napiętnowanie
palenia nieużytków jako czynu bardzo
szkodliwego dla całego społeczeństwa.
PSP Oświęcim

Echa Osieka

ZEBRANIE WIEJSKIE W OSIEKU
Odbyło się 19 marca w sali WDK w Osieku, zebranych powitała sołtys Maria Luranc. Sołtys oddała głos dyrektorowi SP ZOZ Osieku p. Witoldowi Chmielewskiemu. Dyrektor krótko przedstawił kadrę lekarzy zajmujących się
leczeniem i profilaktyką.
Zespół lekarzy w naszym Ośrodku
Zdrowia to profesjonaliści, świadczy
chociażby to, że w ostatnim roku do
naszej placówki zapisało się ponad
400 nowych pacjentów. Jak będzie
wyglądała praca Ośrodka Zdrowia
po reformie, to na razie jedna wielka
tajemnica, ma być tak zwana opieka
koordynowana, ale co i jak to jeszcze
nie wiadomo. Dyrektor przypomniał,
że poradnie specjalistyczne, rehabilitacyjna, laboratorium działają bez
zmian. Pewnym udogodnieniem jest
to, że można się z lekarzem wykonującym USG umówić codziennie na
wizytę w Andrychowie. USG wykonywane w naszym Ośrodku jest tylko
w czwartki o godz. 12:00. W Ośrodku
będzie też przyjmowała prywatnie
diabetolog p. Bruzgielewicz.
Kolejno głos zabrał Piotr Nakonieczny, przedstawiciel Urzędu Doradztwa Rolniczego w Oświęcimiu.
Poinformował
zainteresowanych
o składaniu wniosków o dopłaty do 1
ha pola. Przypomniał, że doradztwo
jest bezpłatne, natomiast wypełnianie
wniosków płatne. Od września tego
roku wchodzą dotacje do małych gospodarstw, tzw. modernizacja małych
gospodarstw. Ta sprawa jest jednak
dość skomplikowana i należy się dobrze zastanowić przed podjęciem decyzji, wchodząc w ten program. Pan

Nakonieczny doradzał też rolnikom,
jakich użyć nawozów i w jakim czasie.
Na zebraniu wybrano komisję
uchwał i wniosków. W skład komisji
weszli: przewodnicząca Małgorzata
Bańdur, członkowie: Krystyna Pawlik
i Tadeusz Mucha.
Następnym zaproszonym gościem
a zarazem prelegentem był prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie p. Józef Kała. Zapoznał
uczestników z funduszami dla indywidualnych gospodarstw w zakresie
dopłat do wymiany starych pieców
na nowe.
Po wystąpieniu prezesa głos zabrał wójt Jerzy Mieszczak, przedstawił wykonane inwestycje z końcem
2016 r. oraz bieżące na terenie sołectwa Osiek i wspólne zadania na terenie gminy.
• Zleciliśmy opracowanie Projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Osiek za kwotę 72 939,00 zł.
• Wykonaliśmy za kwotę 101 700 zł
doświetlenie i oświetlenie ulic
Karolina, Akacjowa, Spacerowa
i Modrzewiowa.
• Zleciliśmy opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego parkingu przy ul. Kościelnej. Koszt
projektu wynosi 25 tys. zł.

•

•

Wspólnie z powiatem przekazaliśmy plac budowy firmie DROG
BUD Spytkowice na ul. Zamkowej w Głębowicach, która będzie
kończyć jej remont. Koszt zadania wyniesie około 470 tys. zł
i będzie po połowie finansowany
przez powiat i gminę.
Rozpoczęliśmy
przebudowę
dwóch dróg powiatowych, tj.
ulicy Głównej odcinek od p.
Lekkiego do ul. Beskidzkiej, polegającą na budowie chodnika
wraz z odwodnieniem, pasa drogowego oraz wykonaniu nowej
nawierzchni asfaltowej. Zadanie
realizuje firma DROG BUD ze
Spytkowic za kwotę 1 899 069,
00 zł. Na drugiej z ulic, tj. Starowiejskiej, którą wykonuje firma
BERGER BAU zostanie przebudowany odcinek od Starego
Kościoła do skrzyżowania przy
RSP. Obydwa zadania dofinansowane są z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich i powiatu.
Łączna kwota przebudowy ul.
Głównej wynosi 1 899 068,67 zł,
w tym: 1 208 377,00 zł to środki PROW 345 345,84 zł powiatu
i 345 345,83 zł gminy, a ul. Starowiejskiej 1 623 676,64 zł,
w tym: 1 2028 333,00 zł to środki PROW 364 000,00 zł powiatu
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i 231 343,64 zł gminy.
Zleciliśmy wykonanie projektów
budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia ulicznego ul.
Leśnej, Grojeckiej i Czarny Las za
kwotę 23 370,00 zł.
Złożyliśmy projekt do Urzędu
Marszałkowskiego na wykonanie remontu drogi dojazdowej
do pól tj. ul. Kwiatowej na Osieku
Górnym. Koszt zadania wyniesie
81 000,00 zł przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w kwocie
40 500,00 zł.
Zleciliśmy do wykonania operat
geodezyjny podziału nieruchomości zajętych pod drogę wewnętrzną ul. Podlesie na Górnym Osieku
za kwotę 9 963,00 zł.
Zleciliśmy firmie MT COLSUNTING z Gdyni wykonanie audytu
oświetlenia ulicznego na całym terenie gminy za kwotę 7 380,00 zł.
Rozpoczęte zostały przez firmę
STRABAG Infrastruktura Południe
Sp. Z o.o. roboty budowlane na
drodze wojewódzkiej nr 949 na
terenie naszej gminy. Na jej przebudowę przeznaczyliśmy kwotę
100 tys. zł.
Przeznaczyliśmy w budżecie
kwotę 10 tys. zł na dokończenie
remontu rowu Pilarzówka oraz
10 tys. na rozpoczęcie remontu
rowu Marszałkówka. Zadania będzie realizować Spółka Wodna
z Oświęcimia.
Złożyliśmy do PROW projekt
przebudowy sali widowiskowej
WDK Osiek. Planowana kwota zadania wynosi 700 tys. zł przy dofinansowaniu z PROW w kwocie
232 618,00 zł.
Złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie
rozbudowy
remizy
OSP Osiek w ramach programu
„Małopolskie Remizy”. Koszt za-

KURY NA
WOLNOŚCI

Na stronie internetowej gminy
Osiek zamieszczone jest rozporządzenie, zapoznaj się z jego treścią. Więcej
informacji udziela Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Oświęcimiu - tel. 33
8432995.
14
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dania w 2017 roku wyniesie
139 182,00 zł przy dotacji z programu w kwocie 50 tys. zł.
Przeznaczyliśmy w budżecie gminy kwotę 435 100, 00 zł na remont
sali przy OSP Osiek.
Zleciliśmy wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego
sieci wodociągowej na odcinku
od Przecznicy do hydrantu przy
Cmentarzu, łącznie z częścią ul.
Leśnej w celu podniesienia ciśnienia w sieci. Koszt projektu wraz
z wykonaniem rzeczowym zadania wynosi 100 000 zł.
Za kwotę 94 402,00 zł wykonaliśmy przebudowę pomieszczeń
po państwu Handzlikach w SP nr
2 na Górnym Osieku na dwie sale
lekcyjne.
W ramach Funduszu Sołeckiego
za kwotę 27 284,00 zł planujemy
wymienić kolejne okna w budynku ZSP nr 1.
Przyjęliśmy w budżecie kwotę
30 tys. zł z przeznaczeniem na
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego parkingu przy
OSP Osiek.
Za kwotę 732 402,00 zł firma
MPGO Kraków w tym roku będzie
zajmować się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w naszej gminie.
Na remonty i utrzymanie dróg
gminnych i wewnętrznych w sołectwie Osiek przyjęliśmy w budżecie kwotę 190 000,00 zł, w tym na:
• Remonty pozimowe 20 tys. zł;
• Kamień łamany 20 tys. zł;
• Remont rowów 40 tys. zł;
• Remont
przepustów
40
tys. zł;
• Koszenie rowów 10 tys. zł;
• Zimowe utrzymanie dróg 60
tys. zł.
Na przełomie sierpnia–września
przeprowadzimy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Na przełomie października–listo-

pada przeprowadzimy zbiórkę
azbestu za kwotę 20 tys. zł, przy
finansowaniu ze strony powiatu
w kwocie 10 tys. zł i gminy w kwocie 10 tys. zł.
• W gminie z dożywiania w chwili
obecnej korzysta 37 dzieci, w tym
z Osieka 31 a z Głębowic 6. Kwota przeznaczona w budżecie na
dożywianie wynosi 41 300,00 zł,
w tym dofinansowanie wojewody
w kwocie 22 810,00 zł, a gminy
18 490,00 zł.
• GOPS do końca czerwca przekaże
247 mieszkańcom gminy 8,9 ton
produktów
żywnościowych,
w tym 197 z Osieka i 50 z Głębowic.
• Na świadczenie wychowawcze 500+ w tym roku potrzebna będzie kwota w wysokości
4 680 000, 00 zł. W 2016 roku
wypłacona kwota świadczeń wyniosła 3 434 559,20 zł, w tym dla
dzieci z Osieka 2 866 614,00 zł
a Głębowic 567 945,20 zł.
Dyskusja – zebrani zadawali pytanie
a wójt odpowiadał na bieżąco.
• Kiedy będzie parking naprzeciw
szkoły? Wójt – czekamy na decyzję wojewody, parking został
oprotestowany przez p. Wojtalę.
• Czy zielone odpady oddajemy tak,
jak w ubiegłym roku? Wójt – bez
zmian, będą zabierane jednorazowo w listopadzie.
• Czy przy całej ul. Głównej będzie
wybudowany chodnik? Wójt –
tak na całej długości, będzie miał
5 lat gwarancji (z obawy, gdyby
się gdzieś na nasypach zapadł).
• Czy wzdłuż Tarniówki będzie
chodnik? Wójt – nie, będzie za to
dwumetrowe pobocze.
• Na ul. Grunwaldzkiej zapadł się
mostek na wysokości p. Tobiczyka. Wójt – w dogodnym terminie
podjedziemy i zobaczymy.
Rozalia Ćwiertnia

SZANOWNI
MIESZKAŃCY!

W 2017 roku obchodzimy 700-lecie Osieka. W związku z tym niezwykle ważnym wydarzeniem prosimy o sięgnięcie do Waszych archiwów rodzinnych. Będziemy wdzięczni za udostępnienie starych fotografii, dokumentów obrazujących
ważne wydarzenia z życia wsi, miejsca charakterystyczne dla naszej miejscowości.
Chcemy dzięki temu pokazać, jak Osiek zmieniał się na przestrzeni wieków.
Prosimy kontaktować się w tej sprawie z Biblioteką Publiczną (tel.33 8458155).
Wszystkie udostępnione materiały zwrócimy właścicielom.
Organizatorzy
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BEZPŁATNE WARSZTATY
EDUKACYJNO-ZDROWOTNE OSIEK MAJ 2017
Szanowni Państwo!
Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum
Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami
Onkologicznymi
„Amazonka”
Krzeszowice projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 -69 lat
w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w
wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

W programie ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE:
• naukę techniki samobadania (fantom)
• wykłady i warsztaty
• badania profilaktyczne
• zestaw materiałów promocyjnych
• napoje, posiłek, przekąski
• Certyfikat Uczestnictwa

Dodatkowo dla potrzebujących organizujemy
BEZPŁATNIE:
• dowóz na badanie (jeśli jest konieczny), zabezpieczenie opieki nad osobami niesamodzielnymi,
które są pod opieką uczestniczki spotkania, udogodnienia dla niepełnosprawnych.

Na spotkania zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat
(ur. 1967-1948):
Serdecznie zachęcamy do zgłoszeń!
• uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ
PREZES
• mieszkanki Małopolski lub kobiety uczące się lubKASY
pracujące
w
W załączeniu przesyłam materiały promocyjne
ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
PREZES
Małopolsce (dowód osobisty)
z
prośbą
o rozpropagowanie stosownych informacji,
KASY ROLNICZEGO
Adam�Sekściński
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
by jak najwięcej kobiet mogło dowiedzieć się o
Projekcie i wykonać bezpłatne badanie profilakAdam�Sekściński
- Klub w budynku Urzędu Gminy, ul. Główna Szanowni
125 - OSIEK Rolnicy,
- zatyczne.
praszamy od 14.30
Szanowni Rolnicy,
przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę
na bezpieczeństwo
pracy agrotechnicznego
z powszechnie
stosowanymi
nawozami
i środkami
UWAGA - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
przed rozpoczęciem
kolejnego sezonu
pragnę
zwrócić
Państwa
uwagę ochrony roślin,
Centrum
Medyczne
MASZACHABA
zapewniającymi
wysokie i stosowanymi
dobre jakościowo
plony płodów
rolnych.
Konieczna wcześniejsza rejestracja:na bezpieczeństwo
pracy z powszechnie
nawozami
i
środkami
ochrony
roślin,
ul. Prądnicka 50a, 31-202 Kraków
zapewniającymi Wykorzystując
wysokie i dobrewjakościowo
plony płodównawozy
rolnych.
12 6330218, 503 777 651
swoich gospodarstwach
i pestycydy,
Państwo
narażeni na ich negatywne
12 633
02 18, są
503
777 651
Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.
Substancje
chemiczne
mogą wnikać
do organizmu
i zwierząt przez drogi
Wykorzystując woddziaływanie.
swoich gospodarstwach
nawozy
i pestycydy,
są Państwo
narażeni naczłowieka
ich negatywne
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oddechowe,
układ pokarmowy
i skórę,
powodując
ostre lub
przewlekłe
zatrucia
oddziaływanie. Substancje
chemiczne
mogą wnikać
do organizmu
człowieka
i zwierząt
przez
drogi objawiające się
wieloma
dolegliwościami
psychofizycznymi,
a
nawet
śmiercią.
oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się
wieloma dolegliwościami
psychofizycznymi,
śmiercią.oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo
Aby zmniejszyć
ryzyko icha nawet
negatywnego
następujących
zasad:
Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo

SZANOWNI ROLNICY,

przed rozpoczęciem kolejnegonastępujących
sezonu agrotechnicznego
pragnę zwrócić
PREZES
zasad:
 nabywajcie środki
ochrony roślin
i wiarygodnych dostawców,
KASY ROLNICZEGO
Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie
stosowanymi
na- tylko u sprawdzonych
w
oryginalnych
i
szczelnie
zamkniętych
opakowaniach
z etykietą
w języku polskim,
SPOŁECZNEGO
 nabywajcie
środki ochrony
roślin tylko
u sprawdzonych
iUBEZPIECZENIA
wiarygodnych
dostawców,
wozami i środkami ochrony roślin,
zapewniającymi
wysokie
i dobre
jazawierającą
czytelną
i
trwałą
instrukcję
użytkowania,
datę
produkcji
oraz
okres ważności;
w języku polskim,
kościowo plony płodów rolnych. w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietąAdam�Sekściński

zawierającą
czytelną
i trwałą instrukcję
użytkowania,
produkcji oraz
okres ważności;
nie transportujcie
takich
środków datę
jednocześnie
z ludźmi,
zwierzętami i artykułami

Wykorzystując w swoich gospotami ispożywczymi,
artykułamipłodami
spożywczymi,
• nie przechowujcie środków ochrorolnymi orazzpaszami;
 nie transportujcie
takich środków jednocześnie
ludźmi,Szanowni
zwierzętami i artykułami
Rolnicy,
darstwach nawozy i pestycydy, sąspożywczymi,
płodami
rolnymi
oraz
paszami;
ny roślin w budynkach
mieszkalpłodami
rolnymi te
oraz
paszami;w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym
przechowujcie
substancje

Państwo narażeni na ich negatywne • przechowujcie te substancje
nych i inwentarskich,spichlerzach,
przedwentylacją,
rozpoczęciem
kolejnego
sezonu a
zamkniętymopakowaniach,
na klucz, ze sprawną
oświetleniem
i zmywalną
tepomieszczeniu
substancje w oryginalnych
w
wydzielonym,
oznakowanym
 przechowujcie
oddziaływanie. Substancje chemiczne
w oryginalnych
opakowaniach,
garażach,
sieniach
czy
stodołach.
podłogą; resztki
pestycydów
i opróżnione
po
nich
opakowania
są pracy
silnie toksycznymi
na
bezpieczeństwo
z
powszechnie
s
pomieszczeniu
zamkniętym
na
klucz,
ze
sprawną
wentylacją,
oświetleniem
i
zmywalną
mogą wnikać do organizmu człowiew wydzielonym,
oznakowanym
odpadami
i nie iwolno
ich wykorzystywać
ponownie,
należy
je zwrócić
do miejsca
zakupu;
podłogą;
resztki
pestycydów
opróżnione
po
nich
opakowania
są
silnie
toksycznymi
zapewniającymi
wysokie
i
dobre
jakościowo
ka i zwierząt przez drogi oddechowe,
pomieszczeniu zamkniętym na
Pamiętajcie Państwo, że zabiegi
i nie
wykorzystywać
ponownie,
należyposiadającego
je zwrócić do miejsca
zakupu;
używajcie
sprawnegowentylacją,
technicznie
sprzętu,
aktualne
atesty bezpieczeństwa;
 wolno
układ pokarmowy i skórę, powodującodpadamiklucz,
zeichsprawną
agrotechniczne
z użyciem
Wykorzystując
w swoichchemiczgospodarstwach naw
sprawnego
technicznie
sprzętu,
posiadającego
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IX PREZENTACJA POTRAW WIELKANOCNYCH
POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO
Wspaniałe zapachy rozchodziły się w niedzielne popołudnie 2kwietnia 2017r. w Domu Kultury w Polance Wielkiej. Były one efektem pracy pań z siedmiu gminnych Kół Gospodyń Wiejskich powiatu oświęcimskiego. Jego organizatorem był Ośrodek Kultury Gminy w Polance Wielkiej, a patronatem Starostwo Powiatowe Oświęcim.
Powitania i życzenia świąt rodzin- Chwierut. Wśród zaproszonych gości i chór KGW „Kalina” z Polanki Wielkiej
nych, tradycyjnych i głębokiego prze- byli: Józef Kała – zastępca prezesa za- działający od kilku miesięcy pod kieżycia Tridum Paschalnego złożył wójt rządu WFOŚiGW w Krakowie, wicewójt runkiem p. Jarosława Cieciaka. Oba wyGrzegorz Gałgan, a p. Jerzy Chrząszcz Osieka Marek Jasiński, wójt Przeciszo- stępy zaproszonym gościom i zebranej
naczelnik Wydziału Promocji Powia- wa Bogdan Cuber, księża z parafii Po- publiczności bardzo się podobały.
tu wyraził wdzięczność paniom z kół lanka Wielka. Modlitwę dziękczynną
Następnie wójt Grzegorz Gałgan
gospodyń i wszystkim artystom za odczytał i poświęcenia potraw dokonał wręczał pamiątkowe podziękowania
przygotowanie tej wspaniałej uczty ks. proboszcz Adam Wyporek. Na sce- dla: KGW Łęki, KGW Brzeszcze-Bór,
– także duchowej. Do życzeń dołą- nie wystąpili: orkiestra dęta z Polanki KGW Przeciszów, KGW Osiek, KGW
czył prezydent Oświęcimia p. Janusz Wielkiej pod dyrekcją p. Jana Jarosza Stare Stawy i SKGW – TWÓRCZYCH
KOBIET Polanka Wielka i KGW Babice.
Po części oficjalnej nastąpiła degustacja wspaniałych potraw. Na stole u pań
z Osieka były różne sałatki jarzynowe, pasztet z dziczyzny, szynki, jajka
w różnych postaciach i ciasta: sernik
wielkanocny z brzoskwiniami, babka
marmurkowa i świąteczny mazurek.
Stół przybrany w wiosenne kwiaty,
bazie, pachniał wiosną, ale przede
wszystkim pysznymi zapachami potraw. Na stole nie zabrakło koszyczka
wielkanocnego ze święconką i baranka.
Panie z KGW Osiek, które przygotowały stół wielkanocny: Władzia Bachowska, Krystyna Kwaśniak, Stasia
Kozieł, Danuta Jurczyk, Grażyna Kaizik, Krystyna Matusiak, Anna Płonka
i Władzia Handy.
Rozalia Ćwiertnia

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Osiek informuje, iż Gmina Osiek planuje przystąpienie do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Osiek.
Realizacja Programu polegać będzie na W związku z tym, Wójt Gminy Osiek Jednocześnie informuję iż deklarację
wymianie nieefektywnych kotłów na zaprasza zainteresowanych mieszkań- przystąpienia do programu można
nowe ekologiczne w budynkach nale- ców na konsultacje z firmą Eko –Team samodzielnie pobrać ze strony interżących do mieszkańców naszej gminy.
Konsulting opracowującą Program.
netowej Gminy Osiek lub osobiście w
W ramach planowanego zadania
siedzibie Urzędu Gminy. Wypełnioną
mieszkańcy będą mieli możliwość uzy- Konsultacje oraz nabór uczest- ankietę należy dostarczyć w termiskania dofinansowania kosztów zaku- ników Programu, odbędzie się w nach konsultacyjnych podanych popu nowego kotła na paliwo stałe z cer- Urzędzie Gminy w Osieku w pokoju wyżej. W trakcie dni konsultacyjnych
tyfikatem ekologicznym lub na gaz w nr 5, parter (biuro pani Sołtys) w możliwe jest uzyskanie wszelkich inplanowanej wysokości do 50 % ponie- następujących dniach:
formacji niezbędnych do wypełnienia
sionych wydatków kwalifikowalnych.
deklaracji oraz pomoc w jej poprawZadanie będzie polegało na:
26-27.04.2017 r., 10-11.05.2017 r., nym uzupełnieniu.
a) zebraniu chętnych mieszkańców do 17.05.2017 r. w godzinach od 12.00 Wypełnione ankiety przyjmowane
udziału w Programie,
do 17.00.
będą w Urzędzie Gminy w Osieku do
b) opracowaniu dokumentacji – plan
dnia 19.05.2017r.
lato 2017 roku,
Wszystkich mieszkańców chętnych Brak złożenia stosowanej deklaracji
c) pozyskaniu niezbędnego dofinanso- do udziału w wyżej wymienionym uniemożliwia udział w Programie.
wania ze środków Wojewódzkiego zadaniu
prosimy
przybycie
Funduszu Ochrony Środowiska w w dniach konsultacyjnych oraz
Wójt Gminy Osiek
Krakowie – plan wiosna 2018 roku,
o wypełnienie deklaracji udziału
/-/ Jerzy Mieszczak
d) realizacji zadania– plan lato 2018 w Programie Ograniczenia Niskiej
roku.
Emisji na terenie Gminy Osiek.
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PONE – PROGRAM OGRANICZENIA
NISKIEJ EMISJI
Celem Programu jest dofinansowanie zadań realizowanych przez gminę w ramach PONE, co w konsekwencji
przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw
stałych w budynkach mieszkalnych.
giel lub biomasę będzie możliwe małopolskiego: Małopolska 2023 –
Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował
w przypadku braku technicznej w zdrowej atmosferze przyjęty przez
możliwości podłączenia do sieci Sejmik Województwa Małopolskiego
będzie wykonanie:
ciepłowniczej.
Uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30
1) Demontażu kotłowni, palenisk
opalanych paliwem stałym o ni- 5) Kotły wymienione w pkt 3.2–3.4 września 2013 r.
powinny spełniać wymagania Dofinansowanie ze środków Wojeskiej sprawności energetycznej,
2) Montażu nowej kotłowni na gaz
ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą wódzkiego Funduszu na zadania re2009/125/EC.
alizowane w ramach programu może
wraz z wewnętrzną instalacją c.o.
6) Podłączenia do geotermii lub wynosić do 50% kosztów kwalifikoi c.w.u.
miejskiej sieci ciepłowniczej wanych. Wkład własny gminy musi
3) Montażu nowej kotłowni na olej
wraz z wewnętrzną instalacją c.o.
wraz z wewnętrzną instalacją c.o. wynosić min. 10% kosztów kwalifikoi c.w.u.
i c.w.u.
wanych (nie dotyczy roku 2016). Na
4) Montażu nowej kotłowni na wę- 7) Montaż pieca zasilanego prądem pozostałą część kosztów kwalifikoelektrycznym wraz z podłącze- wanych może być udzielona pożyczka
giel lub biomasę (dotyczy kotłów
niem do sieci energetycznej oraz do wartości netto, a w przypadku gdy
bez możliwości montażu dodatkonie ma prawnej możliwości odliczenia
wewnętrznej linii zasilania.
wego rusztu) wraz z wewnętrzną
instalacją c.o. i c.w.u. Kocioł z po- Gmina przystępująca do programu VAT do wartości brutto.
dajnikiem automatycznym, któ- musi posiadać gminny program ochro- Dofinansowaniem nie mogą być objęte
ry posiada dodatkowy ruszt nie ny powietrza lub dokument tożsamy prace wykonane przed datą podjęcia
kwalifikuje się do dofinasowania wpisujący się w Program Strategiczny decyzji o dofinansowaniu przez Funw ramach Programu. Dofinan- Ochrona Środowiska oraz Program dusz.
sowanie nowej kotłowni na wę- ochrony powietrza dla województwa

JAWOR

Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie, pyłów PM10, PM2,5 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wyniku docieplenia
przegród budowlanych.
Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne spełniające następujące kryteria formalne:
1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
2. w momencie spłaty ostatniej raty
wiek Pożyczkobiorcy nie może
przekraczać 75 lat,
3. posiadają udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
4. w przypadku wnioskodawców
będących w związku małżeńskim
i pozostających we wspólności
majątkowej małżeńskiej wniosek
musi być złożony przez oboje małżonków (w sytuacji, gdy współmałżonek uzyskuje dochody za
granicą zdolność kredytowa małżeństwa weryfikowana jest jedynie w oparciu o udokumentowane
dochody uzyskiwane na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
5. maksymalna liczba Wnioskodawców nie może przekraczać 4 osoby.

W ramach Programu do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące termomodernizacji budynków:
1. Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków,
2. Ocieplenia dachów, stropodachów,
stropów nad ostatnią kondygnacją,
3. Ocieplenia stropów piwnic,
4. Wymiany okien, drzwi zewnętrznych.
Niezbędnym załącznikiem do wniosku
jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana
przez audytora zawierająca w szczególności:
wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone
GJ/rok przed i po realizacji inwestycji
oraz przewodność cieplna.
Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.
Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.
Wkład własny pożyczkobiorcy musi

stanowić minimum 10%.
Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
Minimalna kwota wnioskowanej pożyczki – 20 000,00 zł, maksymalna
kwota pożyczki – 100 000,00 zł. Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do
20%.

WSPÓŁPRACA Z BANKAMI
1) dotacja przeznaczona na częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych
Bank zobowiązuje się do udzielania ze
środków własnych kredytów dla osób
fizycznych z dotacją przeznaczoną na
częściową spłatę kapitału ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie zwanego dalej „Funduszem”,
na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są realizowane w
ramach prowadzonej przez te osoby
działalności gospodarczej.
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Przedmiotem kredytowania będą
przedsięwzięcia polegające na:
a budowie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej rozumianego
jako odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy najbliższą
studzienką kanalizacyjną kanału
głównego a podłączanym budynkiem przy sieci kanalizacyjnej.
Finansowaniem objęte są koszty
polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu
robót budowlano-montażowych.
Koszty kwalifikowane do 80,00 zł
za 1m.b. wykonanego przyłącza.
Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50%
kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 5 000,00 zł na
jedno zadanie oraz nie więcej niż
50% kwoty kredytu;
b) wymiana kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW (koszty
kwalifikowane do 1 100,00 zł za
1 kW/mocy) lub pompę ciepła o
mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/
mocy) lub podłączenia do sieci
ciepłowniczej, w tym geotermalnej (koszty kwalifikowane do
830,00 zł za 1 kW/mocy).
Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50%
kosztów kwalifikowanych zadania i

nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno
zadanie oraz nie więcej niż 5% kwoty kredytu.

2) dotacja przeznaczona na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
Bank zobowiązuje się do udzielania
ze środków własnych dla osób fizycznych, kredytów bankowych, wyłącznie w złotych polskich, na inwestycje w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej realizowane na
terenie województwa małopolskiego, które nie są związane z prowadzoną przez te osoby działalnością
gospodarczą, przy udziale dotacji ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie, przeznaczonej
na dopłaty do ich oprocentowania.
Przedmiotem kredytowania będą
przedsięwzięcia polegające na budowie biologicznych oczyszczalni
ścieków o łącznej przepustowości
poniżej 10m³/dobę, w przypadku
gdy brak jest możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej
przez okres 5 (pięciu) lat od dnia
aplikowania o kredyt, w wyniku
której uzyskany zostanie efekt ekologiczny określony poprawą parametrów oczyszczanych ścieków –
zgodnie z wartościami najwyższych
dopuszczalnych wskaźników okre-

ślonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800).
Koszt
kwalifikowany
budowy
oczyszczalni ścieków nie może być
wyższy w niż 150 zł/kg redukcji ładunku BZT5/rok.

1. Oprocentowanie kredytów, o których mowa w § 1 dla Kredytobiorcy
wyniesie 20% odsetek od oprocentowania ustalonego w oparciu o
oprocentowanie zmienne wg stopy
bazowej WIBOR 3M + 2 p.p. marży.
2. Wysokość oprocentowania ustalonego przez Strony umowy jest równa wysokości odsetek ustalonych w
oparciu o oprocentowanie zmienne
wg stopy bazowej WIBOR 3M notowanej na dwa dni robocze przed
pierwszym dniem miesiąca, za który
naliczane są odsetki + 2 p.p. marży.

3. Fundusz dopłaca do 80% odsetek
do oprocentowania obliczonego według stopy procentowej określonej
w ust. 2.

WYCIECZKA
LITWA; WARSZAWA - TROKI- WILNO – KOWNO AUGUSTÓW – STUDZIENICZNA
W DNIACH 14 – 17.09.2017

1 dzień –
2 dzień –
3 dzień –
4 dzień –

Wyjazd o godzinie 6,00 do Warszawy, zwiedzanie, wyjazd do Augustowa, obiadokolacja nocleg w hotelu.
śniadanie, przejazd do Troki – Zamek Wielkich Książąt Litewskich,( możliwość zamówienia specjału Litewskiego: kibin z mięsem) przejazd do Wilna i zwiedzanie miasta z przewodnikiem między innymi Ostra Brama z kaplicą Matki Boskiej Ostrobramskiej, uroczysta obiadokolacja, nocleg w Wilnie (15 minut od starówki)
śniadanie, dalsze zwiedzanie Wilna, cZas wolny, przejazd do Kowna i zwiedzanie z przewodnikiem. Przejazd
do Augustowa, obiadokolcja i nocleg w hotelu.
śniadanie, ok. 3 godzinny rejs statkiem po kanale augustowskim cena 40złotych, 20 minut przerwy przy
Sanktuarium Maryjnym na wyspie Augustów.

Godzina 13.30 wyjazd w drogę powrotna. W okolicach Warszawy możliwość obiadu dla grupy w cenie 27 -30 złotych.
Koszt wycieczki 695 złotych
cena nie obejmuje:
- bilety wstępu na zamek w Trokach, Muzeum Adama Mickiewicza + przewodnik około 10 euro
- kibin z mięsem i kwasem chlebowym około 3 euro
- rejs po kanale augustowskim 40 złotych
- obiad około 27-30 złotych
Zapisy w Bibliotece Publicznej w Osieku; nr telefonu 33 8458 155 do końca czerwca. Przy zapisie należy wpłacić 100
zł zaliczki.
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PUSTY GRÓB
Zbliżają się Święta Paschalne, w czasie których chrześcijanie wspominają wydarzenia związane ze śmiercią
i zmartwychwstaniem Jezusa. Jednym z ich najważniejszych symboli jest grób Józefa z Arymatei, w którym złożono
ciało Chrystusa. Grób, który stał się pusty. Czy wiadomo jak wyglądał ten grób? Czy istnieje on do dzisiaj?
Odpowiedzi na pierwsze pytanie
dostarczają same Ewangelie. Miał to być
nowy grób, wykuty w skale prawdopodobnie dla rodziny Józefa z Arymatei,
choć nie możemy wykluczyć tego, że
nabył go dopiero w dniu Męki Pańskiej.
Żydzi w tamtym czasie stosowali dwa
typy grobów skalnych – „piec chlebowy” i „łuk słoneczny”. „Piece chlebowe”
były małymi komórkami, wykuwanymi
w dużych skałach, do których wsuwano ciało zmarłego – nie miały komory
grobowej, do której można by wejść,
a więc nie pasują do ewangelicznego
opisu. Natomiast „łuki słoneczne” były
dużymi grobowcami, wykuwanymi dla
bogatych rodzin. W ich komorach mogło spoczywać nawet kilku zmarłych –
każdy z nich miał osobną płytę – wykutą w ścianie półkę, na której kładziono
ciało owinięte w całun. Ich wejścia były
zamykane przy pomocy potężnego
kamiennego koła, wstawionego w odpowiednio wyżłobioną prowadnicę.
Otworzenie takiego grobu wymagało
wielkiej siły fizycznej, co skutecznie
zabezpieczało spoczywające w środku
ciała. Najprawdopodobniej właśnie tak
wyglądał grób Jezusa.
Ważna jest również sama lokalizacja tego miejsca. Ewangelie mówią
o grobie położonym niedaleko Golgoty
– wzniesienia, na którym krzyżowano skazańców za czasów rzymskich –
w tamtych czasach było to jeszcze poza
murami Jerozolimy. Samo miejsce pochówku Jezusa musiało więc być albo
częścią tego wzniesienia lub być położone w niedużej odległości. Co ciekawe
tradycja żydowska mówi, że właśnie
w tej okolicy znajdował się grób Adama – pierwszego człowieka. Dlatego
też u Ojców Kościoła wykształcił się
niezwykle sugestywny obraz – oto grób

Fot.: Internet

Jezusa, był położony nad grobem, tego
który sprowadził na ludzkość grzech.
I tak krew Chrystusa spływała do niżej
położonego grobu Adama, by obmyć
prarodzica z jego winy.
Czy dzisiaj, po wielu zmianach
tego terenu, wynikających z licznych
przebudów Jerozolimy, możemy odnaleźć miejsce, gdzie znajdował się
pusty grób? Wiele wskazuje na to, że
tak. Najprawdopodobniej to sławna
Bazylika Grobu Pańskiego zawiera
rzeczywiste pozostałości po Golgocie
i grobie Jezusa. Świadczy o tym wiele
argumentów. Okazuje się bowiem, że
pierwotna wspólnota chrześcijan przechowała w pamięci lokalizację grobu
Jezusa, co potwierdza fakt jego zniszczenia przez cesarza Hadriana w 135
roku. Władca ten chciał zniszczyć w Jerozolimie wszystkie symbole związane z chrześcijaństwem i judaizmem.
Co za tym idzie – gdyby to miejsce nie

było otaczane kultem, było tylko przypadkowym grobem, to nie zostałoby
zniszczone. Co więcej, późniejsze wydarzenia świadczą o tym, że działania
Rzymian nie były na tyle skuteczne,
aby zniszczyć pamięć o miejscu Męki
i Zmartwychwstania Jezusa. Jak opisują zachowane księgi historyczne, dzięki
wskazówkom Kościoła jerozolimskiego
miejsce grobu odnalazła chrześcijańska
cesarzowa Helena w 326 roku. Wzniosła ona na tym miejscu bazylikę, która
choć wielokrotnie niszczona stoi w tym
miejscu do dnia dzisiejszego – przechowując miejsca zbawienia ludzkości.
Pusty grób jest pięknym i wymownym symbolem, który napawa nadzieją
wierzących w Chrystusa. Jednak to nie
on jest centrum chrześcijaństwa. Bo jak
wierzymy, jest on jedynym miejscem na
ziemi, o którym z całą pewnością możemy powiedzieć, że nie ma tam Jezusa.
Diakon Tymoteusz Szydło

OGŁOSZENIE

Kupię dęby – Tartak
Tadeusz Bąbacz
tel: 500 099 868
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ZEBRANIE WIEJSKIE W GŁĘBOWICACH
Zebranych powitała sołtys Edyta Matyjasik-Kulig. Prelekcje tak samo jak w Osieku wygłosił Piotr Nakonieczny
i prezes Józef Kała (czytaj w zebraniu wiejskim w Osieku, str. 13.
Na zebraniu uzupełniono skład
Rady Sołeckiej w wyborach tajnych.
Kandydatem był Zbigniew Cinal, został
wybrany czterdziestoma głosami przy
jednym głosie nieważnym.
W skład komisji uchwał i wniosków
weszły: przewodnicząca komisji Maria
Lach, członkinie: Anna Rafacz i Monika
Cinal.
Na zebraniu wystąpił wójt, przekazał zebranym najważniejsze prace wykonane w ostatnim czasie:
• Za promesę powodziową i środki
gminy wykonaliśmy remont ul. Jagodowej. Zakres robót obejmował
wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej, remont poboczy i rowów na odcinku 340 m.b. Koszt zadania wyniósł 77 488,33 zł z czego
60 000,00 zł to środki z budżetu
państwa, a 17 488,33 zł z budżetu
gminy.
• Za kwotę 14 999,11 zł wykonaliśmy
remont ul. Sportowej.
• Zabezpieczymy w budżecie dodatkowe środki finansowe w kwocie
60 tys. zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy małego boiska
piłkarskiego przy LKS Głębowice.
• Przeznaczyliśmy w budżecie środki
w kwocie 7 490 zł z przeznaczeniem
na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice przy ul.
Oświęcimskiej i al. Grunwaldzkiej.
• W tym miesiącu składamy wniosek
do Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach. Wniosek
opiewa na kwotę 2 572 256,00 zł.
W naszym przypadku maksymalne dofinansowanie może wynieść
1 016 251,00 zł. W listopadzie przeprowadzimy postępowanie przetargowe tak, abyśmy w marcu 2018
roku mogli rozpocząć jej budowę.
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• Wspólnie z powiatem przekazaliśmy plac budowy firmie DROG BUD
Spytkowice na ul. Zamkowej w Głębowicach, która będzie kończyć jej
remont. Koszt zadania wyniesie
około 470 tys. zł i będzie po połowie
finansowany przez powiat i gminę.
• Zleciliśmy firmie MT COLSUNTING
z Gdyni wykonanie audytu oświetlenia ulicznego na całym terenie
gminy za kwotę 7 380,00 zł.
• W ramach Funduszu Sołeckiego za
kwotę 27 284,00 zł planujemy wykonać odwodnienie oraz remont
nawierzchni wokół płyty placu zabaw przed WDK.
• Za kwotę 732 402,00 zł firma MPGO
Kraków w tym roku będzie zajmować się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w naszej gminie.
• Na remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sołectwie
Głębowice przyjęliśmy w budżecie
kwotę 117 000,00 zł w tym na:
• Remonty pozimowe 10 tys. zł;
• Kamień łamany 20 tys. zł;
• Remont rowów 25 tys. zł;
• Remont przepustów 5 tys. zł;
• Koszenie rowów 10 tys. zł.;
• Zimowe utrzymanie dróg 37 tys. zł.
• Na przełomie sierpnia–września
przeprowadzimy zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych.
• Na przełomie października–listopada przeprowadzimy zbiórkę azbestu
za kwotę 20 tys. zł, przy finansowaniu
ze strony powiatu w kwocie 10 tys. zł
i gminy w kwocie 10 tys. zł.
• W gminie z dożywiania w chwili
obecnej korzysta 37 dzieci, w tym
z Osieka 31 a z Głębowic 6. Kwota przeznaczona w budżecie na
dożywianie wynosi 41 300,00 zł,
w tym dofinansowanie wojewody w kwocie 22 810,00 zł, a gminy
18 490,00 zł.

• GOPS do końca czerwca przekaże
247 mieszkańcom gminy 8,9 ton
produktów żywnościowych w tym
197 z Osieka i 50 z Głębowic.
• Na świadczenie wychowawcze 500+
w tym roku potrzebna będzie kwota
w wysokości 4 680 000,00 zł. W 2016
roku wypłacona kwota świadczeń
wyniosła 3 434 559,20 zł, w tym
dla dzieci z Osieka 2 866 614,00 zł,
a Głębowic 567 945,20 zł.

Dyskusja:

Sołtys podziękowała za współpracę
byłemu prezesowi LKS p. Bogdanowi
Nowakowi za ostatnie lata i pogratulowała nowemu p. Arturowi Domasikowi
i życzyła sukcesów oraz wytrwałości
w nowej roli. Podziękowała też Radzie
Sołeckiej za ofiarną pracę na rzecz wsi,
zwłaszcza podczas uroczystości.
Głos zabrał p. Kurek – pszczelarz,
w sprawie przestrzegania terminowych
oprysków pól, tak żeby nie szkodzić
pszczołom, prosił o umiar i zrozumienie.
Zwrócił się też z prośbą o zorganizowanie szkolenia rolników w tym temacie.
Mieszkańcy pytali, kto decyduje
o wymianie rur na mostkach na ul. Zamkowej podczas remontu.
Wójt – remontujemy tylko te zjazdy,
które są uszkodzone, połamane rury
będą wymienione na nowe plastikowe.
Kiedy remont ulicy Kulturowej?
Wójt – ul. Kulturowa oraz ul. Plebańska muszą poczekać. Na ulicy Wadowickiej dwie duże dziury.
Jest potrzeba odwodnienia dużego
boiska.
Wójt – nie ma planów na ten rok,
w przyszłym planujemy wykonać drenaż.
Duży ruch samochodów na ul. Olszynowej, może zrobić ograniczenie prędkości.
Czy w gminie będzie komisariat policji?
Wójt – nie zamierzamy uruchamiać
takiej placówki.
Zgłoszono, żeby w gminie powstał
dom pomocy dla osób starszych, samotnych.
Wójt – Nie ma takiej możliwości,
podopieczni są umieszczani w domach
pomocy na ternie powiatu i gmina pokrywa częściowo koszty.
Odczytano wnioski: Opryski roślin
prowadzić w wyznaczonych godzinach
i przeprowadzić szkolenie rolników
w tym kierunku. Wykonać drenaż boiska.
Na tym zebranie zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSIEKU
4 lutego 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Osieku, które otworzył prezes dh Michał Pomorzewski. Powitał zaproszonych gości: wójta gminy Osiek Jerzego Mieszczaka, wicewójta Marka Jasińskiego, zastępcę Komendanta Powiatowego młodszego brygadiera PSP w Oświęcimiu dh Henryka Jureckiego, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP dh Jerzego Obstarczyka, Marka Piechocińskiego, redaktor „Ech Osieka” Rozalię
Ćwiertnię, przedstawicieli OSP w Głębowicach oraz wszystkie druhny i druhów strażaków, członków honorowych
i wspierających Ochotniczą Straż Pożarną w Osieku.
Na przewodniczącego zebrania
jednogłośnie wybrano pana Henryka
Kramarczyka, a przy stole prezydialnym zasiedli także: Jerzy Mieszczak,
Henryk Jurecki, Jerzy Obstarczyk, Mirosław Szczepaniak, Marian Sobecki.
Przewodniczący zebrania przypomniał
o prawidłowości głosowania podczas
wyboru członków komisji mandatowej,
przedstawił porządek obrad. Następnie
wybrano protokolanta, komisję uchwał
i wniosków, komisję skrutacyjną.
Po tej części organizacyjnej, prezes
OSP Michał Pomorzewski, przedstawił sprawozdanie z działalności straży
w roku 2016.

Stan organizacyjny OSP
w Osieku

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku na dzień 31.12.2016 r.
liczyła 44 członków zwyczajnych,
3 członków honorowych, 16 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz 13 członków wspierających.
W roku sprawozdawczym w poczet
członków honorowych zostali przeniesieni druhowie Grzegorz Leśniak
i Józef Neczek, troje członków MDP po
osiągnięciu 18. roku życia zasiliło szeregi Jednostki Operacyjno-Technicznej
natomiast do Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej wstąpiło 10 nowych członków. W minionym roku z naszych szeregów odszedł członek honorowy druh
Stanisław Luranc – uczczono go chwilą
ciszy.

Działalność
organizacyjna:

W roku sprawozdawczym odbyło się 13 zebrań zarządu, 12 zbiórek
szkoleniowych dla członków zwyczajnych oraz 6 zbiórek szkoleniowo-ćwiczebnych dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W okresie
sprawozdawczym dokonały się zmiany
w zakresie pełnionych funkcji poszczególnych członków zarządu. Po rezygnacji druha Bogdana Płonki z pełnienia
funkcji prezesa zarządu nowym prezesem został dh Michał Pomorzewski.
Druh Bogdan Płonka z kolei otrzymał

funkcję członka zarządu.
Uroczystości, które zaplanowano
i zrealizowano w minionym roku, to
między innymi: piknik rodzinny dla
członków OSP i ich rodzin, uroczystość
„Dnia Strażaka”, Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Członkowie
OSP
wyróżnieni
w okresie sprawozdawczym to: Mateusz Jekiełek, Robert Sobecki, Mirosław
Szczepaniak, Adam Żmuda, Konstanty
Neczek, Józef Neczek.

Działalność prewencyjna:

W roku sprawozdawczym zorganizowano pogadanki dla dzieci i młodzieży zorganizowane w szkołach, przedszkolach oraz dla odwiedzających nas
grup w remizie. Tematyką tych zajęć
były zagrożenia pożarowe, pokazy
sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz
zagadnienia związane z udzielaniem
pierwszej pomocy z możliwością ćwiczeń na fantomie. Ponadto druhowie
nadzorowali próbny alarm wraz z ewakuacją w jednostkach oświatowych.
Z inicjatywy druhów została zorganizowana akcja pt. „Jestem widoczny”,
która spotkała się z przychylnością
władz Urzędu Gminy w Osieku. Wspólnie omówiono założenia planu kampanii, która polegała na zaprojektowaniu
i zakupie 1400 sztuk opasek odblaskowych z logo Urzędu Gminy i OSP Osiek.
1000 sztuk dla dzieci sfinansował Wójt
Gminy natomiast 400 szt. OSP. Opaski
zostały rozdane dzieciom i młodzieży
w placówkach szkolnych z udziałem
przedstawicieli gminy, dzielnicowego

oraz druhów z OSP. Kolejna część 400
opasek trafiła do starszych mieszkańców naszej miejscowości, rozdali je
druhowie podczas nabożeństw roratnich. Cała akcja powstała w trosce
o bezpieczeństwo osób poruszających
się po zmroku i spotkała się z wielkim
uznaniem wśród mieszkańców.

Działalność ratowniczogaśnicza

OSP w roku 2016 uczestniczyła 39
razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych
,w tym w gaszeniu pożarów 11 razy,
w likwidacji miejscowych zagrożeń tj.
wypadki, podtopienia, usuwanie skutków nawałnic i inne 27 razy. W zeszłym
roku wydarzył się 1 alarm fałszywy
w dobrej wierze. Jednostka OSP Osiek
brała siedem razy udział działaniach
poza terenem gminy tj. w gminie Kęty
oraz w gminie Polanka Wielka. Ratownicy z OSP Osiek brali również czynny
udział w zabezpieczeniu powiatu podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży.
W akcjach ratowniczo-gaśniczych
uczestniczyli następujący druhowie:
Michał Pomorzewski 30 razy, Marian
Sobecki 22 razy, Bogdan Płonka 20 razy,
Krzysztof Jekiełek 17 razy, Marcin Musiał 17 razy, Mirosław Wawro 17 razy,
Robert Sobecki 16 razy, Andrzej Sala 14
razy, Adam Żmuda 13 razy, Waldemar
Jekiełek 12 razy, Mateusz Jekiełek 11
razy, Piotr Kusak 8 razy, Konstanty Neczek 8 razy, Dominik Nowak 8 razy, Kamil Huczek 6 razy, Dawid Musiał 6 razy,
Paweł Płonka 6 razy, Mateusz Mitoraj
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3 razy, Tomasz Wojas 3 razy, Barbara
Płonka 2 razy, Mirosław Szczepaniak 2
razy, Katarzyna Baścik 1 raz.
W roku sprawozdawczym druhowie brali udział w Gminnych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych, gdzie drużyna
MDP męska 16–18 lat zajęła I miejsce,
natomiast drużyna seniorów II miejsce. W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej na szczeblu gminnym druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w III kategorii wiekowej – szkoły ponadgimnazjalne, zajęli kolejno II
oraz III miejsce.

Sprawy gospodarcze:

W roku sprawozdawczym 2016 jednostka OSP pozyskała w użytkowanie
następujący sprzęt: przyczepa przeciwpowodziowa WIOLA, której zakup
został dofinansowany przez Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Zabudowa przyczepy została zaprojektowana przez druhów z OSP Osiek
tak, aby umożliwiała jej wszechstronne i wielozadaniowe wykorzystanie.
Kolejno dzięki środkom z Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zakupiono detektor wielogazowy DRAGER wykorzystywany między innymi
do pomiaru stężania tlenku węgla tzw.
czadu, agregat prądotwórczy, ubrania
koszarowe szt. 6, mundury wyjściowe
szt. 6, buty gumowe szt. 6.
Prace porządkowe budowlane
i remontowe, jakie zostały wykonane
przy obiekcie i sprzęcie OSP to miedzy
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innymi: modernizacja instalacji pneumatycznej samochodu IVECO umożliwiające podłączenie kompresora do
napełnienia zbiorników powietrzem,
co znacznie skróciło czas wyjazdu, wykonanie oświetlenia LED przedziału
pasażerskiego samochodu IVECO, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
montaż instalacji elektrycznej oraz położenie wylewki w budynku zaplecza.
Prace społeczne, jakie zostały wykonane przez druhów, to między innymi: sprzątanie starego cmentarza
w porze wiosennej i jesiennej, prace
porządkowe w remizie i około remizy,
obsługa imprez strażackich, ewakuacja
szkół. Obsługa uroczystości kościelnych, takich jak: zabezpieczenie Drogi
Krzyżowej ulicami Osieka, warta przy
Grobie Pańskim, budowa ołtarza na
Boże Ciało oraz zabezpieczenie procesji, obsługa imprez gminnych: zabezpieczenie przejazdu Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz imprez podczas
obchodów Dni Osieka, zabezpieczenie
wyścigu kolarskiego, biegu na molo
i inne mniejsze działania, na które to
druhowie w 2016 roku łącznie poświęcili 1280 godzin.

Działalność kulturalna,
wychowawcza i sportowa:

Tradycyjnie strażacy uświetniają
swoją obecnością obchody Dnia Dziecka, organizują pokazy gotowości bojowej podczas Dni Osieka. Corocznie
nasza remiza odwiedzana jest przez
dzieci z placówek przedszkolnych.
Wspólnie z druhami z OSP Głębowice zorganizowany został Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Naszą jednostkę odwiedzili również
na zaproszenie druhów z OSP Głębowice goście z niemieckiego Glienicke
podczas zorganizowanej przez nich
wymiany polsko-niemieckiej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, kilka dni
później jednostkę odwiedził zaproszony również burmistrz tej miejscowości. W grudniu zostało zorganizowane
spotkanie mikołajkowe z pieczeniem

kiełbasek przy ognisku.
Następnie druhowie Waldemar Jekiełek i Adam Żmuda zapoznali zebranych ze sprawozdaniami komisji finansowej i komisji rewizyjnej za rok 2016.
Ten ostatni wnioskował za udzieleniem
absolutorium Zarządowi OSP.
W kolejnym punkcie zebrania druhowie Marian Sobecki i Waldemar Jekiełek przedstawili plan działalności
i finansowy na rok 2017.
W dyskusji głos zabrali wójt gminy
Osiek Jerzy Mieszczak, który podziękował strażakom za wszelką działalność
na rzecz mieszkańców Osieka, sąsiednich miejscowości, powiatu i rejonu.
Złożył na ręce prezesa życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku oraz
obietnice dalszego wspierania Straży
– również finansowego.
Druh Jerzy Obstarczyk również złożył życzenia na 2017 rok, pogratulował osiągnięć Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej, zapoznał z planami zarządu Gminnego OSP. Pogratulował dh. Marianowi Sobeckiemu
powołania do Komisji ds. Odznaczeń
w PPSP. Do życzeń dołączył kapitan
PSP w Oświęcimiu dh Henryk Jurecki,
zapoznał zebranych z akcją honorowego krwiodawstwa: „Ognisty ratownik – gorąca krew”, pogratulował
sprawności obrad.
Życzenia noworoczne i podziękowania za działalność druhów złożył
również dh Mirosław Szczepaniak.
Następnie jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP oraz
przyjęto plan działalności i plan finansowy na rok 2017, które zatwierdzono
uchwałą.
Druh Mateusz Jekiełek poinformował wszystkich zebranych o inicjatywie ustawodawczej mającej na celu
przyznanie dodatku finansowego do
emerytur dla czynnych strażaków.
Zebranie zakończyło się podsumowaniem działalności osieckich strażaków przez pana Henryka Kramarczyka
oraz podziękowaniami prezesa OSP Michała Pomorzewskiego dla władz gminy za wszelką pomoc i wsparcie.
Na tym zebranie zakończono.
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BRZEZINA TRIUMFUJE
W PUSZCZA CUP 2017
Brzezina Osiek wygrała mocno obsadzony turniej w Niepołomicach
Puszcza Cup 2017. „Żółto-zieloni” w pokonanym polu zostawili swoich rówieśników z Dębicy, Niepołomic, Krakowa oraz Siedlec.
Zespół prowadzony przez Edmunda
Mieszczaka już pierwszym meczu musiał się zmierzyć z jednym z faworytów
tej imprezy Iglopolem Dębica. Jak się
później okazało w meczu noszącym znamiona przedwczesnego finału bezkonkurencyjna była Brzezina, która ograła
rywala 4:1. O wiele trudniejsze warunki
postawili naszym zawodnikom w drugim meczu gospodarze Puszcza Niepołomice. Po zaciętym spotkaniu osieczanie odnieśli zasłużone zwycięstwo 2:1.
Kolejne mecze toczyły się już bez
większej historii. Nasza drużyna odniosła kolejne trzy zwycięstwa. Najpierw
rozgromili inną drużynę z Niepołomic

miejscowy UKS 7:1, a później pokonali Fair Play Siedlce (k. Brzeska) 3:1. Na
deser młodzi zawodnicy z Osieka zostawili sobie Cracovię, której nie dali szans,
wygrywając 7:1, zapewniając sobie tym
samym pierwsze miejsce w turnieju.
Druga pozycja przypadła ekipie Iglopolu Dębica, natomiast na najniższy
stopień podium wskoczyli gospodarze:
Puszcza Niepołomice.
Brzezina w tym turnieju zagrała w składzie: Kamil Luranc, Ernest
Mosur, Tomasz Dusik, Igor Momot,
Bartosz Kuźma, Franciszek Kawczak,
Wojciech Zięba.
BK.

TERMINARZ
SENIORÓW
BRZEZINY
OSIEK
18.03 Brzezina Osiek – Victoria Zalas
3:1 (2:0)
26.03 Dąb Paszkówka – Brzezina
Osiek 1:3 (1:2)
02.04 Orzeł Ryczów – Brzezina Osiek
08.04 Niwa Nowa Wieś – Brzezina
Osiek
15.04 Brzezina Osiek – Nadwiślanin
Gromiec 14.00
22.04 Garbarz Zembrzyce – Brzezina
Osiek 17.00
29.04 Brzezina Osiek – KS Chełmek
17.00
03.05 Kalwarianka Kalwaria Zeb. –
Brzezina Osiek 17.00
06.05 Brzezina Osiek – Halniak Maków Podhalański 17.00
13.05 Brzezina Osiek – Górnik Libiąż
21.05 LKS Żarki – Brzezina Osiek
17.00
27.05 Brzezina Osiek – Cedron Brody
03.06 Zagórzanka Zagórze – Brzezina
Osiek 17.00
10.06 Brzezina Osiek – Tempo Białka
17.00
17.06 LKS Jawiszowice – Brzezina
Osiek 17.00

SPORT W GIMNAZJUM
Powiatowa Gimnazjada
młodzieży w pływaniu
– Kęty 20.12.2017 r.

Powiatowa Gimnazjada
młodzieży w koszykówce
– Rajsko, 16.12.2017 r.

Powiatowa Gimnazjada
młodzieży w piłce ręcznej
- Chełmek, 23.03.2017 r.

Dużym sukcesem zakończył się
występ w zawodach pływackich Dominika Łęckiego, który na dystansie
50 m stylem grzbietowym zajął drugie
miejsce. Dominik był pierwszym reprezentantem Gimnazjum w Osieku, który
wystartował w mistrzostwach powiatu
w pływaniu, rozgrywanych w ramach
Gimnazjady Młodzieży .

Uczniowie z naszego gimnazjum
zajęli II miejsce w powiatowych zawodach w koszykówce chłopców, ulegając
w finale drużynie z MG 2 Oświęcim.
Gimnazjum w Osieku reprezentowali:
Piotr Matuła, Paweł Kacorzyk, Piotr Kacorzyk, Klaudiusz Kurzak, Kamil Garwacki i Łukasz Gara.

Nasi uczniowie znakomicie zagrali w turnieju o mistrzostwo powiatu
w piłce ręcznej, rozgrywanym w ramach Gimnazjady Młodzieży. Zarówno
dziewczęta, jak i chłopcy zajęli pierwsze
miejsce w rozgrywkach i będą reprezentowali powiat oświęcimski na zawodach
rejonowych. Skład drużyny dziewcząt:
Magdalena Garwacka – bramkarka, Sylwia Kwaczała, Agnieszka Grzesło, Kamila Kramarczyk, Karolina Witek, Wiktoria
Czachowska, Wiktoria Domasik, Agnieszka Jekiełek, Wiktoria Kramarczyk,
Nicola Bień, Patrycja Kwaśniak i Ewelina Drzyzgiewicz. Opiekun – Magdalena
Jasińska. Chłopcy wystąpili w składzie:
Kamil Bies, Piotr Matuła, Konrad Dzierżawa, Piotr Kuźma, Konrad Bies, Jakub
Bies, Tomasz Majda, Jakub Piwowarski,
Kamil Garwacki, Bartłomiej Luranc i Dawid Blamek, opiekunem był Jan Bulkiewicz. Gratulujemy i życzymy sukcesów
w dalszych rozgrywkach.
MJ.
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PRZY NAS NAWET KONKURENCJA PADNIE
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POLICJA
KRONIKA POLICYJNA

WIELKIE
CHARYTATYWNE
ŚNIADANIE

Oświęcim. Za kierownicą
z promilami i cofniętymi
uprawnieniami
1 lutego 2017 w Oświęcimiu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
wyeliminowali kolejnego nietrzeźwego
kierowcę. 48-letni mieszkaniec Osieka
posiadał również cofnięte uprawnienia
do kierowania pojazdami.
Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 15.00, kiedy policjanci, pełniąc
służbę na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu, zwrócili uwagę na jadący ulicą
Garbarską samochód marki Ford, którego kierowca nie posiadał zapiętych
pasów bezpieczeństwa. Policjanci
dali kierowcy sygnał do zatrzymania
się, a następnie przystąpili do kontroli. W trakcie czynności wyczuli
od mężczyzny woń alkoholu, a przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało 1,47 promila alkoholu.
Dodatkowo okazało się, że 48-letni
mieszkaniec Osieka posiada cofnięte
uprawnienia do kierowania.

Bulowice. Na rowerze
z zakazem i po alkoholu

21 marca 2017 o godzinie 15.05
w Bulowicach na ulicy Bielskiej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej
rowerzystę. W trakcie czynności okazało się, że mieszkaniec Osieka wsiadł na
rower w stanie po użyciu alkoholu 0,21
promila oraz posiadając sądownie orzeczony zakaz kierowania pojazdami.

Osiek. Kolizja drogowa

W dniu 23 marca 2017 o godzinie
10.20 w Osieku na ulicy Głównej doszło
do kolizji drogowej. Jak wstępnie ustalili
policjanci 23-letnia mieszkanka Osieka,
kierując samochodem marki Audi, najechała na tył samochodu marki Seat,
którym kierowała 42-letnia mieszkanka
Osieka. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem i punktami karnymi.

Głębowice pow.
oświęcimski. W drodze
na służbę zatrzymał
nietrzeźwego kierowcę

Policjant z oświęcimskiego Ogniwa
Patrolowo-Interwencyjnego w drodze
na służbę zatrzymał kierowcę, który
swój nietrzeźwy rajd zakończył w jednym z przydrożnych rowów. Jak się
okazało, mieszkaniec Osieka wsiadł do
samochodu, mając w organizmie 3 promile alkoholu.
Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 12.00, kiedy policjant, jadąc na

POMOC
MA MOC

służbę ulicą Oświęcimską w Głębowicach, zauważył przed sobą samochód
marki Jeep, którego kierowca sprawiał
wrażenie nietrzeźwego. Kierowca nie
przestrzegał przepisów i jechał całą
szerokością drogi. Policjant postanowił
go zatrzymać, jednakże jeep na zakręcie
wypadł z jezdni, wjeżdżając do przydrożnego rowu. Funkcjonariusz natychmiast podbiegł do samochodu, gdzie
wyczuwając od kierowcy silną woń alkoholu potwierdził swoje przypuszczenia. Po przekonaniu się, że nietrzeźwy
nie wymaga pomocy medycznej, wyciągnął go zza kierownicy, a następnie
przekazał patrolowi, który przyjechał
na miejsce.
56-letni mieszkaniec gminy Osiek
trafił do oświęcimskiej komendy Policji,
gdzie przeprowadzone badanie stanu
trzeźwości wykazało 3 promile alkoholu.
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności
do lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów nie mniejszy niż trzy lata. Ponadto osoba kierująca pojazdem w stanie
nietrzeźwości musi się liczyć z konsekwencjami finansowymi. Niezależnie
od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie
orzeka świadczenie pieniężne, w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.
Opracowała Rozalia Ćwiertnia

W sobotę 18 marca w alter MOLO
odbyło się Wielkie Charytatywne
Śniadanie poMOC ma MOC!

Podczas wydarzenia udało się zebrać prawie 2000 zł na leczenie i rehabilitację 9-letniego Kordiana Spadka z Osieka, cierpiącego na chorobę
Leśniowskiego–Crohna, a 10 osób
zdecydowało się oddać swoje włosy
na rzecz Fundacja Rak’n’Roll Wygraj
Życie.
Dziękujemy wszystkim za obecność, pomoc i świetnie spędzony czas!
Cieszymy się, że mogliśmy być częścią
tak wspaniałej inicjatywy.
www.czasnamolo.pl

KRONIKA

LUTY
1. BABIARCZYK MARIAN BOLESŁAW
2. FREJ HELENA			
3. KLĘCZAR LUDWIK			
4. PIECHA EUGENIUSZ		
MARZEC
1. KAWCZAK KRZYSZTOF		
2. KLĘCZAR ELŻBIETA		
3. MATYJASZEK JAN			
4. SOBECKI JAN			
5. STACHNIK WŁADYSŁAWA ZOFIA
6. ZYZAŃSKI JANUSZ			

Głębowice, ul. Łazy 51
Osiek, ul. Starowiejska 237
Osiek, ul. Kościelna 14
Osiek, ul. Starowiejska 375

– lat 89
– lat 92
– lat 80
– lat 56

Osiek, ul. Ogrodowa 17
Osiek, ul. Zabrzezinie 18
Osiek, ul. Starowiejska 167
Osiek, ul. Główna 78
Głębowice, ul. Olszynowa 8
Osiek, ul. Główna 89

– lat 51
– lat 95
– lat 87
– lat 47
– lat 86
– lat 52
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POLICJA
TARNÓW. OŚWIĘCIMSKA POLICYJNA DRUŻYNA PIŁKI NOŻNEJ ZAJĘŁA

III MIEJSCE W I HALOWYM TURNIEJU
PIŁKI NOŻNEJ

O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZW NSZZP WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
W dniu 18 marca 2017 w hali sportowo-widowiskowej w Tarnowie-Mościcach spotkały się reprezentacje piłki
nożnej policjantów garnizonu małopolskiego. Po zaciętej rywalizacji drużyna
składająca się z policjantów, którzy na
co dzień pilnują bezpieczeństwa w powiecie oświęcimskim, stanęła na podium, zajmując wysokie III miejsce.
W rozgrywkach wzięło udział
dwanaście policyjnych drużyn z: Tarnowa, Zakopanego, Nowego Sącza,
Suchej Beskidzkiej, Limanowej, Brzeska, Bochni, Nowego Targu, Wadowic,

Oświęcimia oraz dwóch drużyn z Krakowa. Zostały one podzielone na dwie
grupy, z których, w czasie eliminacji,
wyłoniono po dwie najlepsze drużyny,
te zmierzyły się w półfinałach i finale.
Oświęcimska drużyna z powodzeniem przeszła eliminacje, dostając się
do półfinału, w którym zmierzyła się
z drużyną z Bochni. W regulaminowym czasie gry padł bezbramkowy
remis, więc o awansie do finału zadecydowały rzuty karne, w których 3:2
zwyciężyli policjanci z Bochni. W walce o trzecie miejsce nasi policjanci

zmierzyli się z drużyną z Oddziałów
Prewencji Policji w Krakowie, którą
pokonali 2:0, zajmując tym samym III
miejsce w turnieju.
W I Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego ZW
NSZZP Województwa Małopolskiego
zwyciężyła policyjna drużyna z Limanowej, która w meczu finałowym pokonała reprezentację Bochni 4:1.
Sportowe zmagania zakończyło
wręczenie pucharów i nagród przez
kom. Grzegorza Gubałę Przewodniczącego Zarządu Województwa Małopolskiego Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów oraz
mł. insp. Mariusza Dymurę Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie.
W skład oświęcimskiej drużyny weszli: Daniel Adamus, Marek Ciborowski,
Michał Gworek, Krzysztof Kacprzak,
Krzysztof Kościelniak, Adrian Stanek,
Mariusz Syrek, Mirosław Wnuk, Szymon Wojtyła, Piotr Żak. Gratulujemy
sukcesu i życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach piłkarskich.
KPP Oświęcim

G I M N A Z J U M

1 MARCA – NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
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Dbając o pamięć o tych żołnierzach,
zwanych także Niezłomnymi, przygotowano w szkole wystawy zawierające
szczegółowe informacje na temat ciekawej i długo ukrywanej historii bohaterów podziemia antykomunistycznego.
Na lekcjach historii uczniowie dowiedzieli się, że to święto tych, którzy po
1944 roku nie zgodzili się, by Polską
rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.
Propaganda PRL określała ich mianem
faszystów i pospolitych bandytów.
Uczniowie klas szóstych obejrzeli
prezentację multimedialną o Żołnierzach Wyklętych. Sami – pisemnie –
przygotowali historię działalności Witolda Pileckiego.

Gimnazjum

PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
W dniach 6 i 7 marca uczniowie klas I i II uczestniczyli w cyklu warsztatów „Najczęstsze uzależnienia. Uzależnienie od komputera i dopalaczy”. Zajęcia prowadził pan Jarosław Bugaj, psycholog, psychoterapeuta, psychoterapeuta uzależnień, członek Krakowskiego Towarzystwa Medycznego.

MUZYCZNY SHOW
Dzięki zaangażowaniu pana Marka Zięciaka uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję posłuchać koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Szkół
Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.
W zasadzie to nie był zwyczajny koncert! Dyrygent orkiestry, Krzysztof Ligęza, wraz z uczniami pokazali show! Wszyscy doskonale się bawili, słuchając
hitów muzyki filmowej, pop i rocka.
Orkiestra powstała w 1974 r., tworzą ją uczniowie szkoły, a doskonalenie
warsztatu muzycznego odbywa się podczas zajęć pozalekcyjnych. Orkiestra reprezentuje swoją szkołę na koncertach w kraju i zagranicą.
Oprócz muzyki gimnazjaliści zapoznali się z ofertą szkoły, która zapewnia
uczniom bursę, przygotowuje do zawodu technika żeglugi śródlądowej, oferuje
praktyki szkolne na statku w kraju i za granicą, liczne kursy doskonalące.
Dziękujemy orkiestrze i organizatorom za wspaniały koncert.

Echa Osieka

BOY
22 lutego gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach o dojrzewaniu, stawaniu się dorosłym i odpowiedzialnym. Następnie obejrzeli
bardzo interesujący film pt. „Boy”.
„Jest rok 1984. W małym miasteczku na wschodnim wybrzeżu
Nowej Zelandii mieszka chłopiec
– Boy, wraz ze swoją babcią, młodszym bratem, gromadą kuzynów
i kozą. Boy uwielbia Michaela Jacksona, ale oprócz niego ma jeszcze jednego bohatera – jest nim jego ojciec
– Alamein. Ojciec jest dla chłopca
ucieleśnieniem marzeń, wspaniałym
człowiekiem, sportowcem, bohaterem wojennym i przyjacielem Michaela Jacksona. W rzeczywistości ojciec
Boya siedzi w więzieniu za kradzież,
jest członkiem trzyosobowego gangu
„Crazy Horses”. Kiedy Alamein wraca
do domu po siedmiu latach nieobecności, chłopiec zmuszony jest do
konfrontacji z człowiekiem, którego,
wydawało się, zna i pamięta”.
Tak o swoim filmie mówi reżyser,
Taika Waititi.
„(…) jest podróżą 11-letniego
chłopca ku zrozumieniu i poznawaniu świata dorosłych, którego na
jeden dzień staje się częścią. Aby
zrozumieć swoje miejsce na ziemi,
Boy tworzy fantazje i wspomnienia,
ulepsza swój świat poprzez wyczyny
swojego nieobecnego ojca, Alameina. Kiedy Alamein wraca, Boy zostaje
zmuszony do odkrycia prawdziwego
otaczającego go świata, własnych
wspomnień oraz samego siebie.
W końcu staje się mężczyzną”.

27

Echa Osieka

Sp nr 1 Osiek

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW
„Najlepszą rzeczą, jaką rodzice mogą zrobić dla szczęścia i przyszłości
swego dziecka, jest codzienne głośne czytanie mu dla przyjemności”.
Od października 60 uczniów naszej szkoły wzięło udział w projekcie
mającym na celu propagowanie czytania w rodzinach. W pierwszym etapie
konkursu uczniowie mieli za zadanie przeczytać dziesięć z zaproponowanych książek a następnie uzupełnić testy do lektur. Etap ten z powodzeniem
ukończyło 45 uczestników – każdy zgromadził po dziesięć sprawności. Do
półfinału zakwalifikowali się: Anna Kasperek, Amelia Rusek i Miłosz
Kańtor. Będą nas reprezentowali w Katowicach. Wszystkim uczestnikom
gratulujemy wytrwałości, a drużynie sukcesów w kolejnym etapie.

PIERWSZA POMOC

Uczniowie klas trzecich z brali udział w lekcji udzielania pierwszej
pomocy. Przeprowadził ją p. D. Wojtala – ratownik medyczny pracujący
w Pogotowiu Ratunkowym. Wyjaśnił uczniom, na czym polega jego praca
oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Pokazał, jak należy prawidłowo zachować się podczas wypadku i w sytuacjach zagrożenia
życia lub zdrowia. Następnie uczył prostych czynności podczas udzielania
pierwszej pomocy.
Również uczniowie klas IV–VI mieli możliwość uczestniczenia w takiej prelekcji. Spotkali się ze strażakami. Przeprowadzili oni pokaz, w jaki
sposób należy pomóc osobie poszkodowanej. Uczniowie uczyli się ułożyć
rannego, sprawdzać przytomność i jak pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Po omówieniu zasad chętnie
brali udział w ćwiczeniach praktycznych na fantomach, wykonując czynności ratownicze. Wszyscy uczniowie zgodnie
stwierdzili, że były to niezwykle ważne warsztaty, gdyż dostarczyły wiedzy, dzięki której mogą uratować czyjeś życie.

BEZPIECZNY PIES – BEZPIECZNE DZIECKO

3 marca klasy III brały udział w zajęciach prowadzonych przez trenerkę Polskiego Centrum Dogoterapii w Czechowicach-Dziedzicach. W trakcie zajęć uczniowie mieli bezpośredni kontakt z psem. Trenerka pokazała „mowę ciała psa”,
najważniejsze sygnały, jakie wysyła: strach, agresję, chęć zabawy. Pokazała, jak powinniśmy zachowywać się w stosunku
do czworonogów. Jak bezpiecznie bawić się i co zrobić, gdy nas zaatakuje. Jak go prawidłowo karmić, kiedy i jak nagradzać. W których sytuacjach nie należy podchodzić do psa. Zajęcia były wspaniałą zabawą dla wszystkich uczestników
i pozwoliły poznać bezpieczne zasady podczas kontaktów i zabaw z psem.

POMOC KARNAWAŁ

Tradycyjnie, tuż przed Wielkim Postem w szkole odbyła się zabawa karnawałowa dla uczniów klas I–VI. Zabawę prowadziła p. Krystyna Szostak,
stwarzając muzyką i zabawą niepowtarzalny klimat. Wszyscy uczniowie
z klas I–III przebrani byli w piękne stroje. Nie zabrakło księżniczek, czarodziejek, wróżek, piratów i innych bajkowych postaci radośnie bawiących się w rytm muzyki. Bardzo dziękujemy firmie Aksam za ufundowanie
„chrupiącego” poczęstunku dla wszystkich uczniów oraz Radzie Rodziców
za pyszne pączki.

SPOTKANIE Z PERKUSISTĄ
ZESPOŁU BESIDES

W piątek 17 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Osieku doszło do bardzo nietypowego spotkania. Na sali WDK pojawił się absolwent naszej szkoły Bartłomiej
Urbańczyk. Bohater spotkania grał utwory swojego zespołu. Uczniowie nie tylko
słuchali post-rocka, ale mogli również spróbować gry na perkusji.

AKADEMIA KREATYWNOŚCI
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W ramach projektu Ożywić pola odbyło się spotkanie „Chemiczno-fizyczne
show” – z wykorzystaniem suchego lodu, przygotowane przez Fabrykę Kreatywności z Kęt. Uczniowiewykonywali rożne efektowne doświadczenia chemiczne,
które zafascynowały magicznym światem nauki.

Sp nr 2 Osiek
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TŁUSTY CZWARTEK U CZTEROLATKÓW,
CZYLI Z DWÓJKI DO MASTERCHEF JUNIOR

W lutym przedszkolaki poznały, z jakich składników przyrządza się ciasto na oponki. Mali kucharze, jak zwykle, bardzo chętnie dodawali składniki do miski, a następnie wyrabiali ciasto. Dzieci bez problemu wykroiły koła z otworami i zaniosły oponki do
kuchni. Panie kucharki usmażyły je w gorącym oleju. Po obiedzie dzieci udekorowały smakołyki i zjadły je z apetytem.

III GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

20.02.2017 r. odbył się
III Gminny Turniej Tenisa
Stołowego Szkół Podstawowych. Każdą ze nich reprezentowało po dwóch zawodników w kategorii dziewcząt
i chłopców.
Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSP w Głębowicach.

CHŁOPCY:
I miejsce (14 pkt) – Mateusz
Nikliborc (ZSP Głębowice)
II miejsce (13 pkt) – Piotr
Frączek (SP Nr 2 w Osieku)
III miejsce (9 pkt) – Karol Kamuda (ZSP Głębowice)
IV miejsce (6 pkt) – Wojciech
Mydlarz (SP Nr 2 w Osieku)
V miejsce (3pkt) – Jakub
Płonka (ZSP Nr 1 w Osieku)

VI miejsce (0 pkt) – Łukasz
Dusik (ZSP Nr 1 w Osieku)
DZIEWCZĘTA:
I miejsce (15 pkt) – Angelika
Paluch (ZSP Głębowice)
II miejsce (11 pkt) – Martyna Mazgaj (ZSP Głębowice)
III miejsce (8 pkt) – Paulina
Musiał (SP Nr 2 w Osieku)
IV miejsce (7 pkt) – Oliwia
Jarosz (SP Nr 2 w Osieku)

2.03.2017 r. uczniowie
klas IV–VI spotkali się z p.
Teresą Bies – prababcią
Martyny Pawlik z klasy V.
Gdy wybuchła wojna, p. Teresa miała 7 lat. Doskonale
pamięta wydarzenia z tamtego okresu. Uczniowie

dowiedzieli się, jak przebiegało wysiedlenie mieszkańców Osieka, poznali
również ciekawą historię,
jak cudem uniknęła śmierci podczas nalotu samolotowego. Wszyscy bardzo
uważnie wysłuchali opo-

wieści p. Teresy. Oklaskami
podziękowali jej za swoją
relację. Mamy nadzieję, że
zostanie ona spisana przez
prawnuczkę i zachęci innych do uwieczniania rodzinnych historii.

SPOTKANIE ZE ŚWIADKIEM HISTORII

V miejsce (3 pkt) – Daria Kusak (ZSP Nr 1 w Osieku)
VI miejsce (1 pkt) – Justyna
Tadych (ZSP Nr 1 w Osieku)

WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO
Z PANIAMI Z KGW W OSIEKU

21.03.2017 r. uczniowie klas IV–VI
wzięli udział w warsztatach wykonywania tradycyjnych palm wielkanocnych, których celem było podtrzymywanie tradycji oraz zainteresowanie
dzieci kulturą regionu. Poprowadziły

je: p. Danuta Jurczyk, p. Stanisława Kozieł, p. Krystyna Kwaśniak, p. Władysława Handy, p. Grażyna Kaizik z Koła Gospodyń Wiejskich w Osieku. Wszystkie
palmy wyglądały przepiękne.

WYCIECZKA KLAS I–III

DO TEATRU BANIALUKA I STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH
14.03.17 r. klasy I–III wzięły udział
w wycieczce do Teatru Lalek Banialuka,
gdzie obejrzały spektakl „Calineczka”.
Bajka o przyjaźni i dobroci spodobała

się uczniom. Następnie odwiedzili oni
Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Dowiedzieli się, jak powstają filmy animowane. Zobaczyli także

ulubione dobranocki swoich rodziców,
czyli „Bolka i Lolka” oraz „Reksia”. Wyjazd był bardzo udany.

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

– PODSUMOWANIE ETAPU SZKOLNEGO
Z klas młodszych do rodzinnego
czytania zgłosiło się 15 rodzin. 10 wybranych książek przeczytało 10 z nich.
Najlepiej z testem kwalifikacyjnym
z lektury „Rogaś z Doliny Roztoki” poradzili sobie: Patrycja Stawowy z kl. II,
Milena Biesik z kl. IIIa oraz Mateusz Neczek z kl. IIIb i to oni będą reprezento-

wali Dwójkę w kolejnym etapie.
Z klas IV–VI we wspólnym czytaniu z rodzicami wzięło udział 17 uczniów. Do końca tego etapu dotrwało 13
z nich: dwóch z klasy IV, sześciu z klasy
V i pięciu z klasy VI. Największą wiedzą z treści utworu „Godzina pąsowej
róży” wykazały się uczennice klasy VI:

Nicola Mitoraj, Faustyna Klączar oraz
Estera Jurecka. Dziewczyny wezmą
udział w kolejnym etapie Wielkiej Ligi
Czytelników.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwałości! Mamy nadzieję, że
wspólne czytanie książek z rodzicami
będzie kontynuowane.
MK
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ZSP Głębowice

MAŁOPOLSKI PROJEKT NAUKI
PŁYWANIA „JUŻ PŁYWAM!”

KANGUR
MATEMATYCZNY

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w projekcie współfinansowanym
przez samorząd województwa i gminę Osiek. Uczniowie klasy III realizują program „Już pływam” na basenie w Brzeszczach. Pod opieką instruktora pływania
pani Grażyny Dziedzic od 21.01 do 06.05.2017 r.w każdą sobotę uczestniczą w zajęciach na pływalni. Projekt ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu przez dzieci. Trzecioklasiści uczą się pływać oraz poznają
zasady bezpiecznego korzystania z basenu. Dzięki tej inicjatywie uczniowie mają
szansę nie tylko zdobyć umiejętności pływackie, ale też rozwijać swoje sportowe
talenty. Celem projektu jest także promocja Małopolski jako regionu szczególnie
przyjaznego dla wypoczynku i uprawiania sportów wodnych.
BH

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany
do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich, od klasy
drugiej szkoły podstawowej do klas
maturalnych w liceach i technikach.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.
Rozgrywany jest w sześciu kategoriach, które obejmują następujące
klasy: test konkursowy w kategorii
„Żaczek” klasa II, test konkursowy
w kategorii „Maluch” klasy III i IV oraz
testy konkursowe w kategorii „Beniamin” klasy V i VI. Kategorie: „Kadet”,
„Junior” i „Student” dotyczą szkół
ponadpodstawowych. W tym roku
szkolnym konkurs został przeprowadzony w czwartek 16 marca 2017 r.
o godzinie 9.00. Uczniowie naszej
szkoły rozwiązywali zadania testów
w trzech salach zgodnie z kategorią.
Po zakończonej pracy każdy uczestnik konkursu otrzymał układankę-breloczek „Magiczny sześcian!”. Teraz będziemy oczekiwali na wyniki
konkursu. Koordynatorem konkursu
w szkole była pani matematyk Małgorzata Targowska.
BH

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

20 lutego uczniowie ZSP w Głębowicach uczestniczyli w Turnieju Tenisa Stołowego w SP nr 2 w Osieku. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Angelika Paluch
z klasy V, miejsce drugie zajęła Martyna Mazgaj z klasy VI. W kategorii chłopców
zwyciężył Mateusz Nikliborc z klasy VI, a miejsce III zajął Karol Kamuda z klasy V.
Uczniów do turnieju przygotowywała nauczycielka wychowania fizycznego pani
Bożena Ślesak. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
BŚ

ZABAWA KARNAWAŁOWA

28 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej w Głębowicach odbyła się dyskoteka karnawałowa. Uczniowie postanowili wykorzystać ostatni dzień karnawału
i wspólnie spędzić go w rytmie najnowszych dyskotekowych przebojów. Zabawa
została podzielona na dwie części – najpierw bawili się uczniowie klas II–III, po
nich na parkiecie pojawili się uczniowie klas starszych. W czasie dyskoteki odbył
się też konkurs na najwspanialszy karnawałowy strój, a jego laureaci otrzymali
nagrody rzeczowe. Sądząc po panujących wśród uczniów nastrojach, zabawę należy uznać za udaną.
Dyskotekę zorganizował Samorząd Uczniowski.
MK

ŻYWA LEKCJA HISTORII
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We wtorek 7 marca 2017 roku
uczniowie naszej szkoły zostali zabrani w niezwykłą podróż w czasie. A
wszystko to dzięki artystom z agencji
artystycznej Atena, którzy w przystępny i jednocześnie zabawny sposób
przybliżyli uczniom spory fragment historii Polski, obejmujący czasy rozbiorów Rzeczpospolitej oraz długoletnie
wysiłki Polaków w walce o wolność,
uwieńczone odzyskaniem niepodległości. Niewątpliwą atrakcją spotkania
była też możliwość założenia strojów
z epoki.
MK

SZKOLNY
KONKURS
JĘZYKA
ANGIELSKIEGO.

Dnia 23 marca 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach odbył się konkurs języka
angielskiego o tytuł „THE SCHOOL
MASTER OF ENGLISH 2017” przygotowany przez pana Tomasza Bielę.
Eliminacje wyłoniły po dwie osoby
z klas IV–VI, które wykazały się najlepszą znajomością kultury i geografii Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej. Następnie uczniowie ci walczyli o tytuł mistrza. Finał był bardzo wyrównany,
a uczestnicy bardzo dobrze przygotowali się do konkursu. Ostatecznie
zwyciężyły uczennice klasy V – Angelika Paluch i Monika Siwek. Serdecznie gratulujemy! Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody częściowo ufundowane
przez Samorząd Uczniowski.
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IX PREZENTACJA
STOŁÓW
WIELKANOCNYCH
KGW OSIEK
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