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KONCERT KOLĘD W KOŚCIELE
PW. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
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tańcami, do których przygrywał jak zwykle Jacek Klęczar, któremu bardzo dziękujemy. Oczywiście dziękujemy również
chórowi i czekamy na kolejne już jubileuszowe spotkanie.
Rozalia Ćwiertnia

Zofia Piechocińska - sekretarz redakcji, Mariusz Konior - skład, opr. graficzne, Agnieszka Hudecka - korekta
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XVII KONKURS POTRAW
REGIONALNYCH „STÓŁ WIGILIJNY”
W sobotę w Park Hotel Łysoń w Inwałdzie odbył się XVII Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny”.
Rokrocznie w konkursach bierze
udział gmina Osiek, tym razem reprezentowały nas gospodynie z sołectwa
Głębowice. Można było zachwycić
się pięknie udekorowanym stołem
w stylu kuchennym. Wianuszkiem
stały słoiki z potrawami oplecione
gałązkami jodły, między nimi potrawy z ryb, karp w kilku odsłonach,
szczupak, śledź w różnych smakach
i tradycyjna plecionka, sernik, makowiec, pierniczki, galaretki, żurek
z grzybami, grzybowa z ziemniakami,
zupa migdałowa, pipa, groch z kapustą, gryczak z rybą i gołąbki. Jak każe
wigilijna tradycja, każdy stół był nakryty białym obrusem, pod którym
ułożono sianko, z boku na stole stały
szopka i choinka. Jurorzy mieli duży
problem z wyborem tradycyjnego,
najpiękniejszego i najsmaczniejszego
stołu. Pierwsze miejsce otrzymały
panie z Głębowic – wielkie gratulacje. Podczas imprezy rozstrzygnięto
także inne konkursy: na staropolskie
ozdoby choinkowe, w którym gospodynie z Głębowic otrzymały trzecie
miejsce a w konkursie na stroik bożonarodzeniowy też uplasowały się
na trzecim miejscu.
Podobnie jak w latach poprzednich,
imprezę uatrakcyjniły występy artystyczne. Dla gości zatańczył osiecki Zespół
Pieśni i Tańca „KOTLINA”, którego prezesem jest Edward Jurecki, choreografem
jest p. Adam Adamowski wraz z kapelą
pod kierunkiem p. Alicji Gębali. Zaśpiewał też chór z Zagórnika oraz młodzież
z Targanic i Wadowic. Impreza zakończyła się wspólnym dekorowaniem
choinki i rozdaniem nagród. Tegoroczne
nagrody to: 72-częściowy zastawy obiadowej, zestaw przyborów kuchennych
i czajnik podgrzewany do herbaty. Na zakończenie prezes kolejny raz dziękowała
sponsorom, między innymi wójtowi gminy Osiek p. Jerzemu Mieszczakowi.
Panie z KGW Głębowice, które przyczyniły się do zdobycia I nagrody to:
Maria Sala, Helena Matyjasik, Zenobia
Kowalska, Cecylia Jasińska, Danuta
Ryba, Ewa Blarowska, Aleksandra Leśniak – szefowa, Maria Leśniak, Anna
Rafacz, Danuta Matonóg, Maria Szczelina i Edyta Matyjasik-Kulig.
Rozalia Ćwiertnia
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ZATORSKI KARP NA WIGILIJNYCH
STOŁACH W OŚRODKU REKREACYJNOWYPOCZYNKOWYM W GRABOSZYCACH
Kolędy na harfę, skrzypce, flet i śpiew rozpoczęły drugi Powiatowy Przegląd Stołów Wigilijnych – Zatorski Karp
na Świątecznym Stole. Kulinarną ucztę potraw świątecznych przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu
oświęcimskiego oraz szkoły gastronomiczne.
W tegorocznym przeglądzie 17
grudnia udział wzięły panie z KGW
Osiek w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na ich stole
przybranym gałązkami choinek, udekorowanych koronkowymi gwiazdami
betlejemskimi, jarzębiną, srebrnymi
szyszkami aniołkami, choinką i ślicznym stroikiem były: karp w kilku postaciach, tradycyjny żur grzybowy
z ziemniakami, groch z kapustą, uszka
w czerwonym barszczu, paszteciki i pierogi z grzybami, kilka rodzajów sałatek,
popularna w Osieku pipa, czyli kompot
z suszonych owoców, i świąteczne ciasta: sernik, makowiec, piernik .

Panie w składzie: Danuta Jurczyk,
Władzia Handy, Krystyna Kwaśniak,
Stasia Kozieł, Władzia Bachowska
i Anna Płonka przez dwa dni przygotowywały ten smaczny stół, gotowały,
piekły i smażyły. W uroczystości przeglądu stołów wigilijnych w Graboszycach w Zatorze udział wzięli wójt Jerzy
Mieszczak i wicewójt Marek Jasiński.
Im również bardzo smakowały osieckie ryby. Starosta Zbigniew Starzec
wręczył przewodniczącym kół nagrody
za udział w prezentacji, był to bon trzystuzłotowy, prospekty reklamujące Dolinę Karpia, torba na zakupy i fartuch
kuchenny. Podczas przeglądu odbył

się też kiermasz bożonarodzeniowy,
można było zakupić ozdoby choinkowe
i wiklinowe.
Rozalia Ćwiertnia

5

Echa Osieka

OPŁATEK U PSZCZELARZY
8 stycznia pszczelarze z koła osieckiego spotkali się na corocznym opłatku w klubie „Centrum”.
Spotkanie otworzył prezes koła Bogdan Kruczała, powitał zaproszonych
gości – wójta Jerzego Mieszczaka, wicewójta Marka Jasińskiego, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego,
ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka
i opiekuna koła pana Józefa Wendego.
Złożył zebranym noworoczne życzenia.
Głos zabrał też wójt Jerzy Mieszczak,
życząc pszczelarzom wszystkiego dobrego, powodzenia w prowadzeniu
pszczelich pasiek, obfitych zbiorów
i doskonałego miodu. Zadeklarował pomoc finansową dla pszczelarzy w razie

potrzeby i w granicach możliwości gminy. Do życzeń dołączył opiekun koła pan
Józef Wenda. Koło pszczelarzy w Osieku
liczy 32 członków z Osieka, Głębowic,
Kęt i Malca. Ks. proboszcz Bogusław
Wądrzyk pomodlił się, a potem wspólnie wszyscy składali sobie życzenia noworoczne. Łamaliśmy się opłatkiem,
symbolem zgody i pojednania przywiezionym przez pszczelarzy z Jasnej Góry.
O strawę dla ciała zadbał prezes, przygotowując smaczną wędzonkę. Był obiad,
kawa, ciasto i miła obsługa.
Rozalia Ćwiertnia

MISTRZYNIE ŚWIATA
Nasza mistrzyni Wiktoria poszła w ślady swojej starszej siostry Żanety, która rozpoczęła naukę w prywatnej
oświęcimskiej szkole tańca Prestiż, a potem dołączyła do niej Wiktoria. Tańczy w formacji Crystal, która podczas
ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Liberec – 2016 zdobyła pierwsze miejsce, uzyskując tytuł Mistrza Świata.
Podczas trudnej rywalizacji dziewczęta z oświęcimskiej szkoły pokonały
formację z Rosji i Czarnogóry. Wiktoria wraz z koleżankami dziękują trenerom p. Natalii, p. Romie, a także choreografowi p. Szymonowi. Wiktoria od
września 2016 ma nowych trenerów,
są nimi p. Klaudia, p. Natalia i p. Monika. To dzięki organizacji trenerki
dziewczęta mają możliwość startowania w wielu konkursach (z wielkim powodzeniem) poza granicami
naszego regionu, a nawet za granicą
kraju. Cały jednak obowiązek z dowożeniem dziecka na zajęcia czy zakupu
strojów spoczywa na rodzicach. Zakochani w tańcu i sukcesach córki są
dumni z niej, a dla Wiktorii to przede
wszystkim pasja i dobra zabawa. Wiktoria Dziedzic jest uczennicą SP Nr 1
w Osieku, obecnie uczy się w VI klasie, wychowawczynią jest p. Krystyna
Szostak. Wiktoria zajęcia taneczne
ma w czwartki, w soboty i niedziele.
Uczy się jeszcze choreografii. Oprócz
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tańca Wiktoria interesuje się rysunkiem, każdą wolną chwilę poświęca
na szkicowanie kredką lub ołówkiem,

w szkole podstawowej uczęszcza dodatkowo na kółka plastyczne i z języka
angielskiego.

Sesja

24. SESJA RADY GMINY OSIEK
24. sesja rady Gminy Osiek odbyła się 20 grudnia 2016 r. Po powitaniu przez przewodniczącego Jerzego Czernego, przyjęciu kolejności obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji głos zabrał wójt Jerzy Mieszczak. Wójt
zdał sprawozdanie z wykonanych prac między sesjami:
* Dokonali odbioru oświetlenia ulic
Spacerowej, Modrzewiowej i akacjowej wykonanego przez firmę
PPHU Instalatorstwo Elektryczne
z Andrychowa.
* Podjął decyzję o zakupie 1000 szt.
opasek odblaskowych, które zostały wręczone uczniom szkół z Osieka
i Głębowic. Koszt zakupu wyniósł
1 734,30 zł.
* Uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
oraz Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady
Gminy, podczas których omówiono
budżet gminy na 2017 rok.
* Wójt zorganizował spotkanie dotyczące organizacji obchodów w 2017
roku 700-lecia Osieka.
* Uczestniczył w walnym zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym LKS
Głębowice, podczas którego dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia.
* 12 grudnia w Krakowie brał udział
w Forum Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów, podsumowującym
działalność gmin Województwa
Małopolskiego w 2017 roku.
* 14 grudnia brał udział w uroczystej
konferencji poświęconej zakończeniu Programu Szwajcarskiego, którego partnerem była również gmina Osiek.
* Jesteśmy w trakcie procedury rozstrzygnięcia przetargów na odbudowę dwóch dróg: tj. ul. Starowiejskiej (najniższa oferta firmy „Berger
Bau Polska Sp. z o.o. Wrocław”) i ul.
Głównej (najniższa oferta firmy
„Drog Bud Franciszek Fryc Spytkowice”) oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów (najniższa oferta
firmy „MPGO – Kraków”).
* 17 grudnia uczestniczył w Graboszycach w Powiatowym Przeglądzie
Stołów Wigilijnych zorganizowanych przez Starostę Zbigniewa Starca i Burmistrza Zatora Mariusza
Makucha. Gminę Osiek w przeglądzie reprezentowało KGW Osiek.
Podjęto uchwały w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie sołectwa Głębowice;
b) uchwalenia dopłaty do ceny ścieków;

c) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryf dla
zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie sołectwa Osiek;
d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;
e) zmiany Uchwały Nr XVII/117/2016
Rady Gminy Osiek z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia zadania od powiatu oświęcimskiego
w zakresie dróg powiatowych pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr
1814K ul. Starowiejska w Osieku
w km od 1+785 do km 5+315”;
f) zmiany Uchwały Nr XVII/116/2016
Rady Gminy Osiek z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia zadania od powiatu oświęcimskiego
w zakresie dróg powiatowych
pn. „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika,
odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr
1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590
w granicach istniejącego pasa drogowego”;
g) zmiany uchwały Nr XIV/98/2015
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek;

h) zmian planu budżetu gminy na
2016 rok;
i) Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osiek
j) Uchwały Budżetowej Gminy Osiek
na 2017 rok.
Uchwały zostały przyjęte jednomyślnie oprócz punktu d, g, i, j – jeden
z radnych wstrzymał się od głosu.
Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji i podziękował za przyjęcie
budżetu na 2017 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
-

-

Zapytania i wnioski:

Radny Tadeusz Bąbacz prosi o zamontowanie tablicy ogłoszeń przy
przystanku na ul. Karolina przy firmy Aksam.
Sołtys Edyta Matyjasik pyta, kiedy
zostanie dokończony asfalt na ul.
Zamkowej?
Odpowiada wójt: w marcu lub
kwietniu 2017 r.
Radny Radosław Noszka odczytał
dla zebranych życzenia świąteczne
od dyrekcji, nauczycieli i młodzieży szkolnej z ZSP w Głębowicach.
Życzenia przekazali też nauczyciele
z ZSP Nr 1 w Osieku.
Na tym sesję zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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JUBILEUSZOWY OPŁATEK
DLA SENIORÓW W OSIEKU
Przesłaniem 25. spotkania jubileuszowego seniorów w Osieku były słowa: kochajmy się, szanujmy się, radujmy
się, trzymajmy się i spotykajmy się – zgodnie ze słowami „Hymnu seniora”. Imprezę otworzył wójt Jerzy Mieszczak,
powitał zaproszonych gości, zwłaszcza organizatorów pierwszego spotkania opłatkowego: ks. Stanisława Cadera
i byłego wójta Jana Jekiełka.
Wszystkim zebranym złożył życzenia: „Życzę wam, aby w waszym życiu
nie zabrakło nigdy radości, szczęścia i aby rok 2017 był dla wszystkich i waszych najbliższych rokiem
pełnym radości, spokoju i nadziei na
lepsze jutro. Niech się spełnią wasze
marzenia, a każdy dzień przynosił
wam nowe doznania i szczęście. Życzę wszystkim zwykłego ludzkiego
szczęścia” – wójt zwrócił się do seniorów. Spotkanie opłatkowe było małym
jubileuszem, kierownik GOPS-u Maria
Kufel przypomniała pracę i zaangażowanie pierwszych organizatorów
tej uroczystości. Wszystkim w dowód wdzięczności wręczono kwiaty
i złożono podziękowania. Otrzymali je: ks. Stanisław Cader, były wójt
Jan Jekiełek, panie, które pracowały
w kuchni: Zofia Żmuda, Maria Luranc,
Elżbieta Sobecka, Danuta Jurczyk, Teresa Górowicz, Ludwika Klęczar, Teresa Lenart, Stanisława Orlicka, Stanisława Jurecka, Weronika Jekiełek,
Irena Adamus, Emilia Bębenek, pani
Helena Klęczar nasza gawędziarka,

panowie: Grzegorz Leśniak, Andrzej
Luranci Jacek Klęczar. Delegacja
GOPS-u złożyła też podziękowania p.
Danucie Luranc z ul. Przecznica. Maria
Kufel podziękowała wszystkim sponsorom za wszelką pomoc, zarówno
w formie rzeczowej, jak i finansowej,
za życzliwość i wsparcie. Złożyła wyrazy wdzięczności darczyńcom indywidualnym, którzy wpłacali pieniądze na
organizowanie imprez opłatkowych
dla seniorów, zespołom muzycznym:
Jacka Klęczara, Andrzeja Sali, Michała
Pomorzewskiego i Romana Wojtali,
dziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
pomocy w organizacji tych dwudziestu pięciu spotkań. Ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk odmówił modlitwę,
a potem wszyscy wszystkim składali
życzenia zdrowia i spokoju. Tradycyjnie również najstarsi seniorzy obdarowani zostali kwiatami. Tegoroczni to:
Anna Klęczar (92 l.), Emilia Naglik (92
l.) i Józef Danek (91 l.). Uroczystość,
jak co roku, uświetnił chór „Osieczanie”. Odśpiewano „Sto lat” i wspólnie

z seniorami wzniesiono noworoczny toast. Do życzeń noworocznych
w krótkim wystąpieniu dołączyła się
też p. Anna Majda. Tradycyjnie też odwiedzili seniorów trzej mali królowie
z gwiazdą betlejemską.
Tegoroczną oprawę muzyczną imprezy po raz trzynasty zapewnił Jacek
Klęczar.
Szóstego stycznia pomimo siarczystych mrozów na imprezę przybyło ponad 180 osób, obsługą gości zajęli się
pracownicy GOPS-u panie: Agnieszka
Jarzyna, Barbara Klęczar, Sabina Grzywa, Anna Kozłowska oraz panowie:
Artur Kwaśniak i Leszek Pierzchała.
Pomocą służyli także wolontariusze:
Natalia Marszałek, Klaudia Jędrzejczyk, Wioletta Chyb i Mateusz Marszałek. Wszystkim bardzo serdecznie
dziękujemy. Dopisać jeszcze muszę,
że w gminie Osiek żyją 52 osoby, które
ukończyły 90 lat. Redakcja „Ech Osieka” składa gratulacje i życzy długiego
życia w zdrowiu.Zdjęcia na str. 32 –
okładka.
Rozalia Ćwiertnia

CENY WODY I ŚCIEKÓW

Osiek:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku na podstawie art. 24,
ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz.U. z 2015 poz. 139 z późn. zm.)
niniejszym informuje:
Rada Gminy Osiek zatwierdziła następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie sołectwa
Osiek na okres od dnia 1 lutego 2017 r.
do 31 stycznia 2018 r.
Głębowice:

Wyszczególnienie

J.m.

Cena
netto

Podatek
VAT 8%

Cena
brutto

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

zł/m3

5,77

0,46

6,23

zł/m3

4,69

0,38

5,07

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – gospodarstwa domowe
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – pozostali odbiorcy
Stawka opłaty abonamentowej –
woda
Stawka opłaty abonamentowej –
ścieki
Stawka opłaty abonamentowej –
wodomierz dodatkowy
Stawka opłaty abonamentowej – ryczałt

zł/m3
zł/msc
zł/msc
zł/msc
zł/msc

4,23
4,84
1,43
2,47
2,47

0,34
0,39
0,11
0,20
0,20

Cena 1 m³ dostarczonej wody wyniesie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018r kwotę 4 zł 06 gr.
Abonament za 1 miesiąc 6 zł 11gr. Nowy przyłącz 46 zł 14 gr.
8
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OGŁOSZENIE W SPRAWIE ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Urząd Gminy w Osieku informuje, że od dnia 1.01.2017 r.
odbiór odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości zamieszkałych wykonuje Małopolskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Barska 12, 30-307 Kraków jako
przedsiębiorstwo
wyłonione
w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawca świadczący usługi wywozu odpadów
komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych, korzysta z sił
podwykonawców, którymi są:
Zakład Usług Komunalnych,
Sp. z o.o., ul. Bema 12, 32-600
Oświęcim oraz Przedsiębiorstwo
Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty.

Informujemy, że wykonawca w następujący sposób wykonuje usługę odbioru odpadów komunalnych:
1. Sołectwa Głębowice – Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.,
2. Sołectwo Osiek; ulice: Główna, Karolina, Zielona, Beskidzka, Ogrodowa, Bielańska, Włosieńska, Spacerowa, Ceglana, Sadowa, Zaolszynie, Jazowa, Wałowa,
Modrzewiowa, Akacjowa, Malinowa, Świerkowa, Talarówka, Sobótkowa, Lanckorona, Szkolna, Cicha, Czarny Las, Podlesie, Kwiatowa, Tarniówka – Zakład
Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
3. Sołectwo Osiek; ulice: Starowiejska, Słoneczna, Kościelna, Przecznica, Browarna, Zabrzezinie, Zamkowa, Działkowa, Grojecka, Łąkowa, Leśna, Stawowa,
Wiśniowa, Dębowa, Brzozowa, Grunwaldzka, Jaśminowa, Głębowska – Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o.
W sprawie wywozu odpadów
komunalnych należy kontaktować się
z Urzędem Gminy w Osieku pod numerem tel. 33 84 58 261 wew. 112
lub bezpośrednio z wykonawcą:
- MPGO Kraków: 12 25 16 260,
- ZUK Oświęcim: 33 84 23 097
lub 33 84 23 140,
- KOMAX Kęty: 33 84 53 032
lub 33 84 52 770.

Harmonogram odbioru odpadów
komunalnych pozostaje bez
zmian:

Zmieszane
Segregacja
(worki żółte, białe, niebieskie)

Osiek

Głębowice

I piątek miesiąca

I piątek miesiąca

III piątek miesiąca

III piątek miesiąca

III piątek miesiąca

I piątek miesiąca

UWAGA PTASIA GRYPA !!!
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy
ptaków (Dz. U. z 2016, poz. 2091)
-

-

nakazuje się:
odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie (trzymanie
ptactwa w pomieszczeniach zamkniętych lub innych miejscach uniemożliwiających kontakt z ptakami z innych
gospodarstw oraz ograniczenia ich
kontaktu z dzikimi ptakami),
zgłaszanie do powiatowego lekarza
weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki
w każdej ilości, karmienie i pojenie
drobiu oraz ptaków utrzymywanych
w niewoli w sposób zabezpieczający
paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

Posiadacz drobiu ma obowiązek
zawiadomić organy Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot
świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu
u drobiu następujących objawów
klinicznych:
-zwiększonej śmiertelności, -znaczącego spadku pobierania paszy i wody, -objawów nerwowych, takich jak: drgawki,
skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, -duszności, -sinicy
i wybroczyn, -biegunki, -nagłego spadku nieśności.

Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad posiadaczowi
drobiu grozi kara pieniężna wymierzana w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego lekarza
weterynarii.
Ze względu na wysoką zjadliwość
grypy ptaków zwracamy się o bezwzględne przestrzeganie powyższych zasad.
U.G.
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UWAGA
MIESZKAŃCY
Mając na uwadze usprawnienie systemu odbioru odpadów komunalnych, Urząd Gminy w Osieku informuje, że łącznie
z informacją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 r. otrzymają Państwo po 2 naklejki
z adresem nieruchomości do umieszczenia na kontenerach na odpady zmieszane. Naklejki te ułatwią identyfikację przynależności pojemnika na odpady do konkretnej nieruchomości, co dodatkowo pozwoli uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi.

LUDNOŚĆ

ROK

GMINA
stan na 31 grudnia

OSIEK
stan na 31 grudnia

GŁĘBOWICE
stan na 31 grudnia

2010

8054

6714

1340

2013

8095

6750

1345

2011
2012
2014
2015
2016

8066
8059

1336

6776

8125

1344

6782

8128

Małżeństwa

1347

6723

8120

Urodzenia

Zgony

6719

6793
Osiek

Głębowice

Osiek

Głębowice

1343
Razem

62

13

54

5

1335

Łącznie

75

51

59

sporządziła: Iwona Górowicz
Osiek, dnia 16 stycznia 2017 r.

Podziękowanie
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania balu sylwestrowego
w WDK w Głębowicach. Bez ich bezinteresownej pomocy i zaangażowania nie byłoby to możliwe. Są to:
Maria Leśniak, Teresa Jekiełek, Hania Rafacz, Józia Cinal, Danusia Matonóg, Elżbieta Chrapkowicz, Ania Nikliborc,
Jola Nowak, Beata Gąsiorek, Małgorzata Cinal, Ewa Blarowska, Helena Matyjasik, Irena Kulpińska, Jadwiga Wolas, Zbigniew Cinal, Paweł Gąsiorek, Bartek Płachta.
Zgromadzone środki przeznaczymy na odnowę terenu wokół WDK.
Dziękuję!
Edyta Matyjasik-Kulig – sołtys Głębowic
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WYCINKA DRZEW
LUB KRZEWÓW POD DOM ROLNIKA
BEZ ZEZWOLENIA
Rolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, jedynie wtedy, gdy jest
to ściśle związane z ich życiem prywatnym.
Od 1 stycznia 2017 r. osoby fizyczne mogą usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na
jego obwód, jeżeli usunięcie to dokonywane jest na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy
spełnić łącznie.
Rolnicy są osobami fizycznymi,
a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane drzewo/
krzew, to pierwszy warunek można
uznać za spełniony. Jednak ponieważ
działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza,
konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przykładowo, usunięcie drzewa/
krzewu w celu budowy domu nie jest
związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (dzia-

łalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę
stodoły, obory, kurnika albo budowę
drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika
działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Zatem jeżeli rolnik jest
właścicielem nieruchomości i usuwa
drzewo/krzew w celu budowy domu,
nie musi uzyskiwać zezwolenia. Jeżeli natomiast rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/
krzew w celu budowy stodoły, wtedy
nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.
Przywrócenie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
Rolnik, który wykaże, że usuwa
drzewa/krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego, także nie
musi występować o zezwolenie na
ich usunięcie. Jeżeli jednak drzewo
jest zadrzewieniem śródpolnym,
przydrożnym albo nadwodnym znajdującym się w parku krajobrazowym

R E K L A M A

albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz
usuwania takich zadrzewień, to nie
może być usunięte. Brak możliwości
usunięcia dotyczy również tej części
drzew pokrywających całą działkę,
które rosną bezpośrednio przy drodze lub wodzie (są zadrzewieniem
przydrożnym lub nadwodnym).
Uwaga na wyjątki.
Usunięcie może być niemożliwe
lub utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną, czyli np.:
• jest pomnikiem przyrody,
• jest zadrzewieniem śródpolnym,
przydrożnym i nadwodnym w
parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu,
• jest objęte ochroną konserwatora
zabytków,
• w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.
Strona internetowa Ministerstwa
Środowiska

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji przewiduje się
bezpłatną pomoc prawną dla osób,
którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc, przyznano świadczenie z pomocy społecznej: osób do 26 roku życia i tych,
które ukończyły 65 lat, kombatantów
i weteranów, posiadaczy Karty Dużej
Rodziny oraz tych, którzy w wyniku
klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty oraz dla kobiet w ciąży.
Pomoc obejmuje: poinformowanie

o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących uprawnieniach
lub o spoczywających obowiązkach,
wskazanie sposobu rozwiązania
problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma,
pod warunkiem jednak, że sprawa
znajduje się na etapie przedsądowymi nie toczy się jeszcze postępowanie
przygotowawcze, sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie
sądowo-administracyjne, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępo-

waniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego,doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w
postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Organizacja pozarządowa na
Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego
Dogma przyjmuje w Osieku.
Urząd Gminy Osiek, ul. Główna 125
(parter obok poczty):
• Wtorek i Piątek od godz. 12.30 do
godz.16.30
• Poniedziałek, Środa, Czwartek od
godz. 8.00 do godz. 12.00
Zapraszamy zainteresowanych.
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DOM DZIECKA IMIENIA KORNELA
MAKUSZYŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU
Dom Dziecka imienia Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla
dzieci i młodzieży z powiatu oświęcimskiego. Mieszkają tu nastolatkowie.

Jeśli chcesz pomóc, skontaktuj się pod
numerem 33/842 26 54.
Dziękujemy za każdą pomoc, prosimy zwłaszcza nowożeńców, aby zamiast kwiatów, goście przynieśli po-

trzebne rzeczy np: materiały szkolne,
środki czystości, stroje do ćwiczeń lub
inne.

Jak co roku ministerstwo finansów
opublikowało ranking gmin pod względem dochodów podatkowych (zaliczanych do tzw. dochodów własnych
gminy) w przeliczeniu na głowę mieszkańca (per capita).
Średni wskaźnik G wynosi w tym
roku 1 596,67 zł. Jak wskazuje PAP

najbliżej średniej krajowej ulokowała
się Częstochowa, gdzie wpływy z podatków w przeliczeniu na mieszkańca
to 1 597,53 zł.
W rankingu na najbogatszą i najbiedniejsza gminę w województwie
małopolskim gmina Osiek znalazła się
na 62. miejscu z kwotą 1 117,46 zł do-

chodu na jednego mieszkańca w ciągu
roku.
Pierwsze miejsce z kwotą 2 487,43  zł
znalazła się gmina Wielka Wieś pod
Krakowem i najbiedniejsza to gmina
Radgoszcz z kwotą 424,77 zł na jednego mieszkańca.

RANKING
NAJBOGATSZYCH W 2016 R.

FINISAŻ
MARIUSZA ROCZYNY

24 stycznia odbył się finisaż wystawy Mariusza Roczyny. Obrazy można
było oglądać od 11 listopada. Większość
malowideł była utrzymana w jednolitej
kolorystyce i przedstawiała odrealnione, ale naładowane symboliką krajobrazy. Największym uznaniem cieszyła
się alegoria czasu. Podczas spotkania
dyrektor Gminnego Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu p. Krystyna Dusik podziękowała p. Roczynie nie tylko
za możliwość prezentowania obrazów,
ale przede wszystkim za prowadzenie
darmowych warsztatów rysunku dla
dzieci i dorosłych na stadionie OSiRu
w Osieku.
Pan Mariusz bezinteresownie uczy
tego, co sam umie – mimo że jest malarzem amatorem, nie szczędzi wysiłku, by doskonalić swe umiejętności
i dzielić się swymi osiągnięciami. Jest
niezwykle przyjazną i otwartą osobą,
na jego zajęcia przychodzi liczna grupa osób.
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FITNESS W OSIEKU
W zdrowym ciele, zdrowy duch – jak wiemy z przysłowia, dlatego warto zadbać o zdrowie. Ruch jest ponoć najlepszym
lekarstwem. Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu proponuje zajęcia fitness, siłownię i gimnastykę leczniczą, które
odbywają się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osieku przy ulicy Głównej 94 (za budynkiem OSP Osiek). Codziennie i dodatkowo dwa razy w tygodniu na siłowni można poćwiczyć się pod okiem wykwalifikowanego instruktora.

SKŁADAJ
ZEZNANIA
PODATKOWE
ZA POMOCĄ
E-DEKLARACJI

Fitness

Poniedziałek
– 18.00 i 19.00
Środa – 18.00 i 19.00
Bilet jednorazowy: 8 zł
Karnet na 8 wejść:
50 zł

Siłownia
z instruktorem

Gimnastyka
ogólnousprawniająca

Wtorek: 16.00–20.00
Piątek: 16.00–20.00
Karnet 8 wejść: 30 zł
Karnet 12 wejść: 40 zł

Czwartek: 18.00
Wejście jednorazowe:
9 zł
Karnet 4 wejścia 28 zł
Karnet 8 wejść: 48 zł

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zachęca do składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej za
pośrednictwem systemu e-deklaracje.
Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym sposobem złożenia zeznania rocznego bez wychodzenia
z domu. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można
wysłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami. System gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Potwierdzeniem złożenia
deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie
Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na
równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania
bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
W celu złożenia zeznania podatkowego
przez internet wymagane są poniższe dane:
• PESEL lub NIP (w przypadku prowadzenia
działalność gospodarczej),
• informacja od płatników o uzyskanych
dochodach za 2016 rok: PIT-11, PIT-11A,
PIT-8C, PIT-40A, PIT-40,
• PESEL dzieci (w przypadku możliwości zastosowania ulgi prorodzinnej),
• dane dotyczące kwoty przysługujących
odliczeń za 2016 r.,
• kwota przychodu wykazana w zeznaniu
rocznym za 2015 rok.
Deklaracje podatkowe można składać
drogą elektroniczną korzystając z dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów serwisów: e-deklaracje, Portal Podatkowy.
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KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017
W okresie od dnia 14 marca do 27 kwietnia 2017 r., na terenie powiatu oświęcimskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Oświęcimskiego
z siedzibą w | Oświęcimiu przy ul. Bema 4. Zgodnie z planem pracy komisji, dla osób podlegających stawieniu się
do kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Osiek, termin ten wyznaczono na dzień 20 i 21 kwietnia 2017 roku.
Każda osoba podlegająca obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzyma od Wójta Gminy Osiek
imienne wezwanie, z określonym dokładnym terminem i miejscem stawiennictwa.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:
1.
mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
2.
mężczyźni urodzeni w latach 1993–1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej;
3.
osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
− zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
− zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły,
w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4.
kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz
kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017
kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji
wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321);
5.
osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Więcej informacji na ten temat, na stronie internetowej gminy Osiek : http://www.osiek.pl/

REAGOWANIE KRYZYSOWE
W GMINIE OSIEK

BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIA RATOWNICZE WYNIKAJĄCE Z ZAISTNIAŁYCH ZDARZEŃ KRYZYSOWYCH NA TERENIE GMINY
OSIEK PODEJMUJĄ PEŁNIĄCE CAŁODOBOWE DYŻURY, POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE:
•

Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112

•

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej 2 – tel.: (33) 844 89 80 e-mail:
pczk@powiat.oswiecim.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce
musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

•

Pogotowie Ratunkowe – 999

•

Straż Pożarna – 998

•

Policja – 997

Informacje o wszelkich zdarzeniach kryzysowych mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy
Osiek, można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy w Osieku, 32-608 Osiek, ul. Główna 125 lub telefonicznie:
tel./fax: (33) 84 58 261 /w godzinach pracy Urzędu Gminy/
telefony czynne całą dobę : 502 693 927 lub 504 206 890,
e-mail: gmina@osiek.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być
włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
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Policja

JAK UZYSKAĆ POMOC
RZECZNIKA KONSUMENTÓW
Rzecznik konsumentów udziela pomocy w relacjach (spornych sprawach), w których stronami są konsument
i przedsiębiorca. Rzecznik służy pomocą wyłącznie konsumentom. Art. 221 Kodeksu cywilnego: Za konsumenta
uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Do Powiatowego Rzecznika KonKonsument zwracający się o udzie- rozpoznania i odpowiedzi. Zgłoszenie
sumentów w Oświęcimiu mogą lenie porady do Powiatowego Rzecz- problemu konsumenckiego może nazwracać się jedynie mieszkańcy po- nika Konsumentów w Oświęcimiu nie stąpić również w formie pisemnej. Do
wiatu oświęcimskiego. Osoby za- jest zobowiązany do składania oficjal- pisemnego wniosku należy załączyć
mieszkujące na terenie innych po- nych pisemnych wniosków. Porady kserokopie posiadanych dokumentów
wiatów, proszone są o korzystanie konsumenckie udzielane są:
np. zgłoszenie reklamacyjne, umoz pomocy Rzeczników, właściwych
wę zawartą z przedsiębiorcą, koredla nich terytorialnie. Adresy rzecz- • osobiście w pokoju nr 121;
spondencję pomiędzy konsumentem
ników konsumentów znajdują się • telefonicznie pod numerem tel. a przedsiębiorcą, opinię rzeczoznawna stronie: http://www.uokik.gov.
cy i inne dokumenty dotyczące danej
33 844 97 33;
pl/rzecznicy_konsumentow.php • za pośrednictwem poczty elek- sprawy. Interwencje Powiatowego
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsutronicznej email: rzecznik.konsu- Rzecznika Konsumentów w Oświęcimentów czynne jest w godzinach pramiu w stosunku do przedsiębiorców
mentow@powiat.oswiecim.pl
cy Starostwa Powiatowego w Oświęci- •
podejmowane są po wyczerpaniu
miu:
Zapytania kierowane drogą elektro- przez konsumenta toku postępowania
• Poniedziałek, środa, czwartek niczną powinny zawierać: imię i nazwi- reklamacyjnego narzuconego mu przez
7.30–15.30
sko konsumenta, adres zamieszkania ustawę lub wynikającego z umowy za• Wtorek 7.30 – 17.00, Piątek 7.30– oraz ewentualnie telefon kontaktowy. wartej z przedsiębiorcą.
Starostwo Powiatowe
14.00
Pytania anonimowe pozostaną bez

POLICJA

ZDARZENIA
Nowa Wieś.
Poszukiwany kłusownik
Policjanci z Komisariatu Policji w Kętach zostali powiadomieni
przez myśliwych z osieckiego koła
łowieckiego, o odnalezieniu dwóch
martwych saren we wnykach. Jak
ustalili funkcjonariusze, martwe
zwierzęta znaleziono wczoraj w Nowej Wsi w kompleksie leśnym w rejonie rzeki Soły. Na miejscu policjanci
przeprowadzili oględziny i aktualnie
prowadzą czynności mające na celu
ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego
karygodnego i bulwersującego czynu.
Kłusownik działając z niskich pobudek, doprowadził do trwającego najprawdopodobniej wiele godzin cierpienia zwierząt, dlatego apelujemy
do osób, które mogą pomóc w ustaleniu personaliów sprawcy, o kontakt z Komisariatem Policji w Kętach
pod numer telefonu 33 845 33 22
lub najbliższą jednostką Policji pod
numer telefonu alarmowego 997. Zapewniamy anonimowość.

Malec 20.12.2016 r.
48-letnia kobieta z obrażeniami
ciała trafiła do szpitala po wypadku
drogowym w Malcu. Okoliczności
zdarzenia bada kęcka policja.
Do zdarzenia doszło wieczorem
na ulicy Jędrzejewskiego. Policjanci z oświęcimskiej drogówki ustalili
wstępnie, że 23-letni mieszkaniec
Osieka potrącił na nieoświetlonym
odcinku drogi pieszą, która szła lewą
stroną. Ratownicy medyczni zabrali ranną do Szpitala Powiatowego
w Oświęcimiu, gdzie pozostała na leczeniu.

Okres świąteczny –
podsumowanie

Aby dbać o bezpieczeństwo na drodze w czasie Świąt Bożego Narodzenia, jak co roku policjanci prowadzili
akcję Boże Narodzenie 2016. W trakcie
działań funkcjonariusze ujawnili łącznie 154 wykroczenia drogowe, za które ukarali mandatami 43 sprawców, na
17 sporządzili wnioski o ukaranie do
sądu, natomiast 94 osoby zostały po-

uczone. Ponadto policjanci zatrzymali
trzech sprawców na gorącym uczynku
popełnienia przestępstwa oraz przeprowadzili 91 różnego rodzaju interwencji.

Osiek. Mieszkaniec Osieka
uratował psa przed śmiercią
z wychłodzenia
W pierwszy dzień nowego roku,
mieszkaniec Osieka uratował od zamarznięcia bezdomnego psa. Czworonóg
w porę trafił pod troskliwą opiekę lekarza
weterynarii. Jeden z mieszkańców ulicy
Karolina w Osieku zainteresował się śpiącym psem, znajdującym się przed ogrodzeniem jego posesji. Kiedy podszedł
bliżej okazało się, że to nie sen zmorzył
zwierzę, a najprawdopodobniej niska
temperatura. Mężczyzna natychmiast
udzielił pomocy pieskowi, a następnie powiadomił Policję. Zziębnięty pies został
zabrany przez oświęcimskiego lekarza
weterynarii. Po badaniu weterynaryjnym
okazało się, że pies był w stanie wychłodzenia, a wcześniej najprawdopodobniej
został potrącony.
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Podziękowania za prawidłową reakcję
należą się mieszkańcowi Osieka, który
zainteresował się losem zwierzęcia i nie
pozostawił go bez pomocy. Na uwagę
zasługuje również fakt, że pies pomimo
iż bezdomny, dzięki szybkiej interwencji
pracowników Urzędu Gminy Osiek trafił
pod opiekę lekarza weterynarii.

Poręba Wielka. Wypadek
drogowy
W dniu 3 stycznia 2017 o godzinie
19:20 w Porębie Wielkiej na ulicy Wadowickiej doszło do wypadku drogowego. Jak wstępnie ustalili policjanci
25-letnia mieszkanka Oświęcimia, kierując samochodem marki Renault straciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechała na przeciwległy pas,
gdzie zderzyła się z samochodem marki i Toyota, którym kierowała 39-letnia
mieszkanka Głębowic.
Do szpitala Pogotowie Ratunkowe
przewiozło obydwie kierujące oraz
dwoje dzieci w wieku 7 i 12 lat, będących pasażerami toyoty. Po badaniach
okazało się, że poważniejszych obrażeń ciała w postaci złamania ręki oraz
wstrząśnienia mózgu doznała jedynie
kierująca Renault.

Gmina Osiek. Areszt
podejrzanego o znęcanie
w rodzinie

W dniu 11 stycznia 2017 policjanci
z oświęcimskiej komendy Policji zatrzymali 47-letniego mieszkańca gminy Osiek, podejrzanego o znęcanie się

nad swoją żoną i córką. Dwa dni później wprost z policyjnej celi podejrzany stanął przed obliczem prokuratora,
a następnie sędziego, decyzją którego
trafił do aresztu śledczego.
W środę wieczorem policjanci
otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury domowej, którą wszczął wobec
swojej żony i córki nietrzeźwy mieszkaniec gminy Osiek. Ze zgłoszenia wynikało również, że mężczyzna próbował podpalić dom, jednakże kobietom
udało się ugasić pożar.
Policjanci natychmiast pojechali
pod wskazany adres, gdzie zastali zgłaszającą oraz jej 21-letnią córkę, które
potwierdziły, że doszło do gróźb, przemocy fizycznej oraz próby podpalenia
domu. Funkcjonariusze błyskawicznie
dotarli na strych, gdzie odnaleźli i obez-

władnili agresora. Na miejsce zostali
również wezwani strażacy, którzy dokonali kontroli pomieszczeń. 47-latek
trafił do policyjnych aresztów, a jego
badanie stanu trzeźwości wykazało
2,43 promile alkoholu. Na podstawie
zebranych materiałów policjanci udowodnili, że 47-latek stosował przemoc
fizyczną i psychiczną wobec swojej rodziny, w związku z powyższym postawiono zarzut znęcania.
W dniu 13 stycznia br. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu na wniosek Policji
i Prokuratury zastosował wobec niego
środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego.
Za znęcanie nad rodziną grozi kara
do pięciu lat pozbawienia wolności.
Opracowała Rozalia Ćwiertnia

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
DLA CAŁEJ MAŁOPOLSKI PRZYJĘTA
ŚRODOWISKO 23 stycznia 2017

Podczas sesji sejmiku 23 stycznia 2017 r. radni województwa przegłosowali uchwałę antysmogową dla całej
Małopolski. Pierwsze efekty nowego prawa poczujemy już w połowie roku – wtedy zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach na terenie całego województwa oraz zostanie zakazane montowanie kotłów i kominków, które nie spełniają norm ekoprojektu. Mieszkańcy, którzy ogrzewają swoje
domy przestarzałymi kotłami, na dostosowanie się do nowych przepisów będą mieli czas do końca 2022 roku,
a w przypadku korzystania z kotła spełniającego wymagania emisyjne na poziomie co najmniej klasy 3 – do
końca 2026 roku.
Przyjęta uchwała antysmogowa dla
Małopolski to ogromny sukces i uwieńczenie wielu miesięcy ciężkiej pracy
– opracowywania odpowiednich zapisów, rozbudowanych konsultacji społecznych. Cieszy nas ogromnie, że tak
mocno zaangażowali się w tę sprawę
mieszkańcy – w toku konsultacji zgło20

szono nam ponad 11,8 tysięcy wniosków. Wśród nich przeważająca liczba głosów była wyrazem poparcia dla
nowych zapisów podkreśla marszałek
Jacek Krupa.
Konsultacje społeczne trwały przez
cały grudzień ub. r. – choć o zapisach
ograniczających emisję na terenie ca-

łej Małopolski przedstawiciele władz
województwa rozmawiali także przy
okazji innych spotkań, w czasie których
też poruszano temat złej jakości powietrza. Ogólnie zgłoszono ponad 11,8
tys. wniosków. Swoje petycje złożył też:
Krakowski Alarm Smogowy poparty
przez 10 015 osób; Skawiński Alarm

Echa Osieka
Smogowy poparty przez 514 osób;
zrzeszenie Płuca Kalwarii, którego petycję podpisały 343 osoby. Za wprowadzeniem uchwały opowiedziało się
154 mieszkańców miasta i gminy Skała, 80 profesorów AGH, 18 przedstawicieli środowiska medycznego oraz
12 mieszkańców i radnych Krakowa.
Opinie do projektu uchwały zgłosiło
też 122 małopolskich gmin i powiatów
– z tego 64 wnioski wyrażały poparcie,
37 zawierało szczegółowe uwagi bez
wyrażenia stanowiska, natomiast 21
to sprzeciw wobec projektu uchwały.
Warto jednak podkreślić, że sprzeciw
gmin wywołała obawa o skutki ekonomiczne dla mieszkańców oraz obciążenie służb gminnych obowiązkiem kontroli przestrzegania zapisów uchwały.
Najważniejszymi
założeniami
uchwały antysmogowej dla Małopolski
jest ograniczenie powstawania nowych
źródeł niskiej emisji i wprowadzenie
zakazu instalowania „kopciuchów”,
czyli kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisji zanieczyszczeń – dodał wicemarszałek Wojciech Kozak.
Przegłosowana uchwała antysmogowa pierwsze ograniczenia wprowadzi już w połowie tego roku – od lipca
2017 roku na terenie Małopolski będzie obowiązywał zakaz palenia w piecach mułami, flotami węglowymi oraz
mokrym drewnem (o wilgotności powyżej 20%). Nowo instalowane kotły
i kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu, zgodnie z którymi kocioł – zwłaszcza podczas pracy na
niepełnej mocy – nie może emitować
więcej niż 40 mg/m³ pyłów. Ekoprojekt
ogranicza również emisję toksycznych
tlenków azotu. Od 2020 roku kotły, które nie spełniają norm ekoprojektu, nie
będą dostępne w sprzedaży na terenie
UE.
- W tej chwili do sprzedaży – głównie w Małopolsce i na Śląsku – trafia
800 tys. ton mułów, czyli odpadów węglowych. W efekcie ponad 98% mieszkańców regionu oddycha powietrzem,
w którym nawet 10-krotnie przekroczone są dopuszczalne poziomy rakotwórczego benzo(a)pirenu, a ponad 4 tys.
osób rocznie umiera na choroby będące
następstwem zanieczyszczonego powietrza – podkreśla marszałek Jacek Krupa, dodając, że koszty związane z leczeniem chorych z powodu zanieczyszczeń
powietrza i ich nieobecnością w pracy
szacuje się na 3 mld zł rocznie.
Przepisy uchwały antysmogowej
nie będą dotyczyć mieszkańców, którzy
już teraz korzystają z ekologicznych
źródeł ogrzewania: sieci ciepłowni-

czych, pieców elektrycznych, na gaz czy
olej, a także pomp ciepła. Gdyby jednak
chcieli zamienić je na kocioł opalany
węglem i drewnem, powinni koniecznie zaopatrzyć się w ten spełniający
wymagania ekoprojektu. Podobnie jak
właściciele kominków – od lipca 2017
roku nowe urządzenia będą musiały
spełniać wymagania ekoprojektu.
- Nie oznacza to jednak, że trzeba
będzie wymieniać już zamontowane kominki. Od początku 2023 roku wystarczy doposażyć je w specjalne urządzenia, które zredukują poziomy emisji, np.
elektrofiltry – tłumaczy wicemarszałek
Wojciech Kozak.
Wejście w życie uchwały antysmogowej dla całej Małopolski nie pociągnie za sobą natychmiastowych konsekwencji. Na dostosowanie się do jej
przepisów mieszkańcy będą mieli czas
do końca 2022 roku, a w przypadku
korzystania z kotła spełniającego wymagania emisyjne na poziomie co najmniej klasy 3, ten okres został wydłużony do końca 2026 roku.
Z wymianą kotła nie warto jednak
czekać do ostatniej chwili. Już teraz
można bowiem skorzystać z dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego lub środków WFOŚiGW.
Przypomnijmy,
przegłosowana
uchwała antysmogowa dla całej Mało-

polski nie będzie dotyczyła Krakowa,
gdzie 1 września 2019 roku wchodzi
w życie całkowity zakaz stosowania
węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach.
Czym różnią się kotły spełniające
wymagania ekoprojektu od kotłów
5 klasy?
W obu przypadkach maksymalna
emisja pyłu z kotła przy jego pracy pełną mocą nie może być wyższa niż 40
mg/m³. Natomiast kotły zgodne z ekoprojektem gwarantują dotrzymanie tej
samej emisji także w trakcie pracy przy
niższym obciążeniu kotła. To ważne,
gdyż kocioł rzadko pracuje na pełnej
mocy, a przy niższym obciążeniu warunki spalania są gorsze, co powoduje
wyższą emisję pyłu. Wymagania ekoprojektu ograniczają również emisję
toksycznych tlenków azotu z kotła.
Ważny jest fakt, że wymagania ekoprojektu zostały wprowadzone jednolicie
dla całej Unii Europejskiej i od 2020
roku obejmą wszystkie kotły dopuszczone do sprzedaży na obszarze UE.
Natomiast norma PN EN 3035:2012, która określa wymagania dla
kotłów 5 klasy jest normą dobrowolną,
którą stosują tylko niektórzy producenci kotłów.
Autor: Biuro Prasowe UMWM
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Wspomnienie po zmarłym
Andrzeju Płonce

Serdeczne podziękowania
dla wszystkich, którzy
uczestniczyli w ostatniej
drodze

Śp. Andrzeja Płonki

Za okazaną życzliwość,
modlitwę, intencje mszalne
oraz złożone wieńce i kwiaty
składa pogrążona w smutku
żona z dziećmi i wnukami
Serdeczne podziękowania
dla wszystkich, którzy
uczestniczyli w ostatniej drodze
na wieczny spoczynek

Śp. Adama Płonki

Dziękujemy za msze święte,
modlitwy, wieńce i kwiaty.
Matka i Brat z rodziną

Dnia 26 grudnia 2016, w wieku 78 lat zmarł Andrzej Płonka, zamieszkały
w Osieku.
Po zmarłym, okryta żałobą, pozostaje liczna rodzina, a szczególnie żona
Barbara, córka Anna Hałatek wraz z mężem i córkami Zuzanną i Julią, córka Katarzyna wraz z mężem, córką Polą i synem Mikołajem oraz syn Jarosław z żoną,
córką Aleksandrą i synem Michałem.
Andrzej Płonka urodził się w Osieku 6.11.1938. Dzieciństwo, które przypadło na okres wojny, spędził w Osieku. Tu ukończył szkołę podstawową. Następnie kształcił się w Technikum Chemicznym w Oświęcimiu i na Wydziale
Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując w roku 1966
dyplom magistra inżyniera.
Po studiach podejmuje pracę w Zakładzie Ceramiki Budowlanej w Andrespolu k/Łodzi. Po trzech latach wraca do Krakowa i podejmuje pracę w Biurze
Projektów Pieców Przemysłowych. W 1972 r. powraca na stałe do Osieka i zatrudnia się w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu. Czasowo mieszka wraz
z żoną u jej rodziców i kontynuuje budowę własnego domu, do którego wprowadza się w 1975 roku.
W listopadzie 1979 rezygnuje z pracy w Oświęcimiu i podejmuje pracę
w Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość” w Osieku, na stanowisku kierownika
zakładu remontowo-budowlanego. W lutym 1982 zostaje wiceprezesem zarządu tej spółdzielni, a od marca 1990 – prezesem. Pracuje tam aż do przejścia na
emeryturę w roku 1994.
Andrzej Płonka pochowany jest na cmentarzu w Osieku, w grobie rodzinnym, w którym spoczywają szczątki jego matki Tekli z Kramarczyków i dziadka
Franciszka Kramarczyka z Talarówki. Odszedł od nas człowiek powszechnie
lubiany i szanowany, mądry, pracowity i życzliwy ludziom. Zachowamy go na
zawsze w naszej pamięci.
Stanisław Płonka
Kraków, styczeń 2017

KRONIKA
LISTOPAD 		
1. HAŁAT STANISŁAW		

OSIEK, UL. STAROWIEJSKA 335		

- 61 lat

STYCZEŃ 		
1. BIES MARIA 		
2. DRZEWIECKA ANTONINA
3. KONOPKA JAN		
4. WOJNAR MACIEJ RAFAŁ

OSIEK, UL. STAROWIEJSKA 31 		
OSIEK, UL. WŁOSIEŃSKA 66		
GŁĘBOWICE, UL. ZAMKOWA 16, m.7
GŁĘBOWICE, UL. KULTUROWA 19a

- 85 lat
- 77 lat
- 77 lat
- 43 lata

GRUDZIEŃ 		
1. KOLBER FRANCISZEK
2. MITORAJ WŁADYSŁAW
3. PŁONKA ADAM		
4. PŁONKA ANDRZEJ		
5. SADLIK ANDRZEJ		
6. TOBICZYK ZBIGNIEW

OSIEK, UL. OGRODOWA 8, m.4		
OSIEK, UL. BESKIDZKA 43		
OSIEK, UL.STAROWIEJSKA 227		
OSIEK, UL. ul. GŁÓWNA 151		
GŁĘBOWICE, UL.JAGODOWA 10		
OSIEK, UL. STAROWIEJSKA 235		

- 75 lat
- 80 lat
- 58 lat
- 78 lat
- 53 lata
- 55 lat

Sporządziła: Iwona Górowicz

OGŁOSZENIE
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Kupię dęby – Tartak
Tadeusz Bąbacz
tel: 500 099 868

Sport

NAJLEPSZY ZAWODNIK
Od 22–23.10.2016 r. odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Pływaniu (na basenie 50 metrowym w Gliwicach), gdzie startował Jakub Kramarczyk. Zdobył tam dwa złote medale w sztafetach 4x50 m stylem zmiennym
i 4x50 m stylem dowolnym, brąz na 200 m stylem dowolnym i trzy razy był na czwartym miejscu w konkurencjach
50 m motylkiem, 100 m dowolnym oraz 100 m stylem motylkowym. Wszystkie te wyniki zdobył open, czyli bez
podziału na kategorie wiekowe.
Miesiąc później 26–27.11.2016 r.
wystartował w Poznaniu na XX Międzynarodowym Mitingu Pływackim
Niesłyszących. Osiągnął tam bardzo
dobre wyniki, poprawiając swoje rekordy życiowe we wszystkich startach,

na których płynął. Na 200 m i 400 m
stylem dowolnym Jakub wygrał z bardzo dużą przewagą nad innymi zawodnikami. Z kolei na 100 m tym samym
stylem zdobył srebro i był czwarty na
50 m. Za każdy ukończony start za-

wodnicy dostają punkty FINA, liczone
z osiągniętych czasów, odnośnikami są
rekordy świata. Kuba zgromadził największa liczbę punktów FINA i zdobył
statuetkę dla Najlepszego Zawodnika.
Grzegorz Kramarczyk

TRAMPKARZE PIĄTĄ DRUŻYNĄ POWIATU
Piąte miejsce zajęli trampkarze Brzeziny Osiek w Halowym Turnieju o Puchar Prezesa PPN Oświęcim. W turnieju finałowym „żółto-zieloni” musieli uznać wyższość m.in. dwóch zespołów oświęcimskiej Unii oraz Zatorzanki
Zator.
Podopieczni Daniela Płonki znakomicie rozpoczęli turniej w swojej
grupie eliminacyjnej w Brzeszczach.
W pierwszych trzech meczach odnieśli komplet zwycięstw. Najpierw
pokonali Koronę Harmęże 4:0, później KS Chełmek 4:2 a na końcu LKS
Skidziń 2:1. Ta dobra passa pozwoliła naszym młodym zawodnikom
walczyć o zwycięstwo w grupie
z ekipą gospodarzy, którzy również przed ostatnim spotkaniem
posiadali komplet punktów na swoim koncie. Jak się później okazało
również i po tej konfrontacji ekipa
Górnika nadal posiadała komplet
zwycięstw, bowiem na zakończenie turnieju pokonali nasz zespół
2:0, dzięki czemu awansowali do
turnieju finałowego w Oświęcimiu
z pierwszego miejsca. Skład fina-

fot: „Brzezina”
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Sport
listów uzupełniła ekipa Brzeziny
Osiek, która zajęła drugie miejsce.
Trzecie miejsce przypadło ekipie
Chełmka, czwarte ze Skidzinia natomiast piąte Koronie Harmęże.
Turniej finałowy w hali oświęcimskiego „Chemika” ponownie
bardzo dobrze rozpoczął się dla
osieczan. Już w pierwszym meczu
pokonali oświęcimską Sołę 1:0,

natomiast w drugim zremisowali z Górnikiem Brzeszcze 0:0. Wydawało się, że nasz zespół będzie
się liczył w tym turnieju nie tylko
w walce o podium, a nawet o zwycięstwo. Niestety, w kolejnych meczach zostaliśmy odarci ze złudzeń.
Najpierw ulegliśmy Zatorzance Zator, a później pierwszej i drugiej
ekipie oświęcimskiej Unii.

Ostatecznie główne trofeum powędrowało w ręce pierwszej drużyny Unii Oświęcim, na drugim miejscu
uplasowała się Zatorzanka Zator,
a podium uzupełniła rzutem na taśmę Soła Oświęcim. Czwarta pozycja przypadła drugiej drużynie Unii
Oświęcim, piąte Brzezinie Osiek. Na
szóstej lokacie zawody zakończyli
zawodnicy Górnika Brzeszcze.

DRUGIE I PIĄTE MIEJSCE MŁODZIKÓW

W Halowym Turnieju o Puchar Prezesa PPN Oświęcim, kategorii młodzików wzięły udział dwa zespoły Brzeziny Osiek. Pierwsza drużyna była bliska zwycięstwa w całym turnieju druga natomiast została sklasyfikowana na
piątym miejscu. Cały turniej wygrała pierwsza drużyna Unii Oświęcim.
Eliminacje z sukcesem najpierw
rozpoczął nasz drugi zespół, który
w swojej grupie eliminacyjnej uległ
tylko Unii II Oświęcim 1:0. Pozostałych spotkaniach młodzi osieczanie
pokonali m.in. Zaborzankę Zaborze
4:0, LKS Bulowice 3:2, KS Chełmek
3:2 oraz LKS Przecieszyn 2:1. O wiele lepiej spisał się pierwszy zespół,
który bez większych problemów
wygrał swoją grupę. Podopieczni
Edmunda Mieszczaka z kwitkiem
kolejno odesłali: Zatorzankę Zator
2:0, Koronę Harmęże 8:0, Pogórze
Gierałtowice 8:0 oraz Górnika II
Brzeszcze 4:1.
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W turnieju finałowym zespoły z Osieka trafiły do jednej grupy,
gdzie spotkały się już w pierwszym
spotkaniu. Mecz ten zakończył się
sukcesem pierwszej drużyny, która
wygrała ten mecz 3:1. W kolejnych
meczach obydwa nasze zespoły
zremisowały z Unią Oświęcim i pokonały Górnika Brzeszcze. W ostatecznym rozrachunku do półfinału
awansowały: Brzezina I Osiek i Unia
I Oświęcim, natomiast Brzezina
II Osiek dzięki trzeciemu miejscu
w grupie została sklasyfikowana na
piątym miejscu w turnieju.

W półfinale „żółto-zieloni” pokonali trzecią drużynę Unii Oświęcim
2:0 i w finale ponownie spotkali się
z pierwszą drużyną tego klubu. Niestety, w meczu finałowym już tak
dobrze nie było jak w pierwszym
spotkaniu pomiędzy tymi zespołami.
Nasi młodzicy mimo iż pierwsi objęli
prowadzenie, to po prostych błędach
w końcówce musieli uznać wyższość
oświęcimian i przegrali całe spotkanie 1:3. Trzecie miejsce w turnieju
przypadło Unii II Oświęcim, piąte
Brzezinie. Osiek, a na szóstej lokacie
zawody zakończyli zawodnicy Górnika Brzeszcze.

fot.: Brzezina

Reklama

PRZY NAS NAWET KONKURENCJA PADNIE
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Echa Osieka

PODARUJ 1 %

Podaruj 1% podatku
Nazywam się Jacek Klęczar. Mieszkam w Osieku,
ul. Sobótkowa 17. Od ponad 15 lat choruję na SM,
czyli stwardnienie rozsiane. Zwracam się z uprzejmą prośbą
o przekazanie 1% podatku na konto fundacji. Pieniądze chcę
przeznaczyć na leczenie i rehabilitację.
Za zrozumienie i życzliwość oraz okazane serce
bardzo dziękuję wraz z rodziną.

Dane fundacji: Fundacja na rzecz chorych na SM im. Bł. Anieli
Salawy, 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5.
SUBKONTO: 43 1020 2892 0000 5102 0186 7076
HASŁO – JACEK KLĘCZAR
KRS - 0000055578
26

1% dla Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych w Osieku
Oddaj swój 1% Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych w Osieku!
To tylko jeden dodatkowy wpis na Twoim druku PIT.
Dzięki Tobie organizujemy wiele inicjatyw dla dzieci z naszej
gminy, m.in. Zimową Ligę Piłki Nożnej Halowej.
Zmieniaj z nami na lepsze!
W rubryce Nazwa OPP należy wpisać Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych w Osieku, a w rubryce Numer
KRS numer 0000250018
Dziękujemy!

Gimnazjum

Edukacja

XIX POWIATOWE TARGI
EDUKACYJNE W OŚWIĘCIMIU
8 grudnia uczniowie klas II i III brali
udział w XIX Powiatowych Targach Edukacyjnych. Odbywały się one na terenie
Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego i Technicznych. Przybyłych gości
powitali przedstawiciele starostwa,
potem zaprezentowali swe umiejętności artystyczne uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Następnie gimnazjaliści
mieli okazję zapoznać się z ofertą szkół
ponadgimnazjalnych terenu powiatu
oświęcimskiego. Nic lepiej nie przybliża
obrazu szkoły jak rozmowa z jej uczniami i nauczycielami.

Każdy nastoletni uczestnik targów
otrzymał Informator Oświatowy ze
szczegółowymi informacjami o bogatej ofercie edukacyjnej na rok szkolny
2016/2017 r. Dzięki niemu dokonać
można przemyślanego wyboru dalszej
drogi kształcenia i przyszłego zawodu.
Powiatowe zespoły prowadzą elektroniczną rekrutację do szkół. Aby
przystąpić do rekrutacji, należy założyć
konto w systemie naborowym i dokonać wyboru oddziałów w maksymalnie
trzech szkołach. Szczegółowe informacje na temat terminów poszczególnych
etapów rekrutacji, sposobu dostarcze-

nia podania do szkoły i wprowadzania
do systemu danych, dostępne będą na
stronie: edukacja.powiat.oswiecim.pl

Było zimno, błotnisto, wiało, ale pogoda nie przeszkodziła uczniom szkoły
podstawowej i gimnazjum, rodzicom
i nauczycielom, dostarczyć zebranych
podczas akcji pomocy dla schroniska
dla zwierząt w Oświęcimiu „prezentów”.
Akcja i wyjazd przysporzył dzieciakom i młodzieży niesamowitych
wrażeń. Najpierw gromadzili rzeczy
dla zwierzaków, potem je pakowali i zawieźli na miejsce. Ale największe wrażenie zrobiło na nich miejsce i zwierzaki,

które mogli zobaczyć.
Serdecznie dziękujemy pani Angelice Brońce za serdeczne i ciepłe przyjęcie, garść informacji o zwierzakach i samym miejscu.
Wyjazd był doskonałą lekcją wrażliwości i odpowiedzialności. Bądźmy
odpowiedzialni za swoje zwierzaki.
Pamiętajmy o innych, bezdomnych. Nie
bądźmy obojętni wobec dramatów naszych braci mniejszych. Nie spełniajmy
swoich bądź innych zachcianek kosztem

bezbronnych zwierzaków.
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym osobom,
które włączyły się w akcję.

„BRACIA MNIEJSI”

SPOTKANIE Z NATURĄ

W dniu egzaminów próbnych trzecioklasistów zawitał do
naszej szkoły pan Marcin Karetta. Ten zawodowy fotograf i obserwator ptaków odwiedził nas po raz drugi.
W bardzo ciekawy sposób przybliżył nam warsztat fotografika i obserwatora natury. Pokazał zdjęcia interesujących pod
względem flory i fauny terenów górnej Wisły.
Dowiedzieliśmy się, że zupełnie niedaleko odkrywać można piękno natury. Trzeba tylko być cierpliwym, dociekliwym
i wytrwałym.

„TO, CO W ŻYCIU
WAŻNE…”

Taki tytuł nosił spektakl stworzony przez uczniów klasy
III c. Zaprezentowali go na uroczystym apelu tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, a 21 stycznia wystawili w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze w ramach konkursu przedstawień jasełkowych.
Ważnym dla nastolatków okazały się miłość, rodzinne ciepło i bliskość najbliższych. Zaś pogoń za pieniądzem, popularnością daje tylko złudne poczucie szczęścia i bezpieczeństwa.
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Sp nr 1 Osiek

KONKURSY
W Powiatowym Młodzieżowym
Domu Kultury w Trzebini odbyło się
podsumowanie XV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „Boże
Narodzenie – tradycja i współczesność”. Wśród nagrodzonych laureatów
znalazła się K. Grzechacka – opiekun
E. Jekiełek. Do udziału w wystawie
pokonkursowej zakwalifikowali się:
K. Boroń, S. Spisak, N. Jarosz i M. Filip.
Gratulujemy! Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” ogłosiła konkurs
„Dobroczynna Bombka Bożonarodzeniowa”. Jego celem jest rozwijanie
zaangażowania na rzecz potrzebujących
pomocy. W konkursie na najpiękniejszą
bombkę sukcesy odnieśli: Maja To-

larczyk, Ania Ziaja, Dominika Bienia
oraz N. Żmuda, K. Spadek, A. Mika.
Wszystkie konkursowe bombki można
było nabyć za wolny datek do puszki.
Całość zebranych środków trafiła na
konto podopiecznego w fundacji „Zdążyć z Pomocą” Krzysztofa Węgrzyna
z Grojca.
Uczniowie brali udział w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną
organizowanym przez Caritas Diecezji
Bielsko-Żywieckiej. Jury brało pod uwagę tradycyjne, religijne motywy bożonarodzeniowe. Prace uczniów: M. Cieśli
i M. Kańtora znalazły się wśród grona
wyróżnionych. Otrzymali nagrody rzeczowe. Ponadto ich prace będą stanowi-

ły grafikę kart świątecznych diecezjalnej
Caritas. Gratulujemy!
Szkolne koło ekologiczne w ramach
akcji „Ożywić pola – rok gęsi gęgawy”
zorganizowało konkurs na najciekawszy
karmnik. Każdy mógł się wykazać się
pomysłowością, inwencją twórczą i zacięciem do majsterkowania. Zgłoszono
52 karmniki, które zachwyciły różnorodnością. Zwycięzcy: A. Zięba, A. Kasperek, H. Tyran, J. Lichański, S. Zużałek, M. Kruczała, P. Mitoraj, L. Kolber,
N. Heród, S. Jekiełek. Karmniki wykonane były z ogromnym zaangażowaniem
dzieci i rodziców, dlatego wszystkie pozostałe prace otrzymały wyróżnienie.
AHAK

Uczniowie klas IV–VI w ramach wolontariatu wykonali pod opieką pani J. Kłys bombki choinkowe. Do akcji włączyły się
także klasy III. Wszystkie bombki zostały przekazane jako dar dla parafii pod wezwaniem Św. Andrzeja w Osieku. Ozdobami
zostały udekorowane choinki, które są świąteczną ozdobą kościoła.

SUKCES W ZATORZE

14 stycznia 2017 r. odbył się w Zatorze Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolędować Małemu”. Salę koncertową
wypełniły świąteczne dźwięki. Kolędowali soliści, duety i zespoły z Doliny
Karpia. I miejsce w kategorii Zespoły,
wyśpiewali uczniowie SP nr 1 Osieku.
Zespół „Gwiazdki” zaśpiewał pastorałkę W grudniowe noce. Artystów przygotowała p. Szostak. Życzymy dalszych
sukcesów! Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 15 stycznia uczniowie
uczestniczyli w XXV Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane
pieniądze przeznaczone zostaną dla ra-

towania życia i zdrowia dzieci oraz dla
zapewnienia godnej opieki medycznej
seniorom. Niedzielny finał poprzedziło
spotkanie wolontariuszy z policjantem,
który przypomniał zasady zachowania
podczas kwesty. W tym roku zebraliśmy: Szkoła Podstawowa – 3 017,40
zł, Gimnazjum – 3 388 zł. Razem:
6 405,40 zł. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za wsparcie i zaangażowanie, a w szczególności wolontariuszom – A. Gunii, A. Majdzie, E. Piechowskiej, M. Mrozik, S. Kwaczale, A. Grzesło,
D. Kuś, K. Bednarz. Opiekunami były:
E. Jekiełek, K. Kawczak, A. Łysoń.

22 grudnia klasy trzecie przedstawiły świąteczną inscenizację „Misterium Narodzenia Pańskiego”. Na scenie
pojawiły się aniołki, które przygotowywały się do świąt. Robiły porządki
w niebie, ale nieszczęścia się mnożyły.
Wciąż czegoś brakowało: szopki, choi-

nek, chórzyści ochrypli i kolęd nie przećwiczyli. Do świąt przygotowały się też
dzieci, które zaprosiły Świętą Rodzinę
do siebie. Maryja z Józefem i Małą Dzieciną przyszli do dzieci, „bo nigdzie nie
jest tak dobrze, jak między dziateczkami”. Do stajenki przybyli również paste-
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JASEŁKA

GÓRA
GROSZA

Jeden grosz znaczy niewiele, ale
„Góra Grosza” jest największa na świecie, Zakończyliśmy XVII edycję akcji
„Góra Grosza”, organizowaną przez
Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem MEN. Uczniowie zbierali drobne
monety, by przekazać je na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją
rodziną. Koordynatorem działań była
p. Kawczak. Dziękujemy wszystkim za
wsparcie.

rze, Trzej Królowie, nie zabrakło aniołów i dzieci. Trzecioklasiści śpiewali
kolędy i pastorałki. Widownia przyłączyła się do wspólnego kolędowania.
Życzenia świąteczne zakończyły misterium. Nagrodą dla małych artystów
były gromkie brawa i podziękowania.

Sp nr 2 Osiek

Edukacja

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
„Babcia i dziadek to słowa, które kojarzą się z ciepłem,
miłością. Nikt inny nie ma tyle cierpliwości i zrozumienia dla
naszych problemów. My to czujemy i dzisiaj chcemy Wam za
wszystko podziękować” – tymi słowami uczniowie klasy IIIa
powitali Babcie i Dziadków, którzy licznie przybyli do szkoły.
Następnie szóstoklasiści zaprezentowali jasełka przygotowane pod kierunkiem p. Sylwii Bąbacz. Inscenizację przeplatały najpiękniejsze kolędy i pastorałki wykonane przez
uczniów klas I–III i przedszkolaków. Po przedstawieniu wnukowie z życzeniami i własnoręcznie wykonanymi kolorowymi kwiatami pobiegli do solenizantów. Później przed gośćmi
wystąpiły absolwentki szkoły: Agnieszka Jekiełek, Nicola
Bień i Żaneta Kusak, które zaśpiewały świąteczne utwory. Po
ich występie odbył się koncert gitarowy uczennic klas IV–VI.
Niezapomnianym momentem tegorocznej uroczystości było
wspólne kolędowanie dziadków z wnukami.

Tegoroczną uroczystość przygotował zespół nauczycieli,
którego koordynatorem była B. Bies. Organizatorzy dziękują mamom za przygotowanie pysznych wypieków i pomoc
w czasie imprezy. B. B.

DWUDNIOWA WYCIECZKA
UCZNIÓW KLASY I DO ZWARDONIA

13.01. pierwszoklasiści wraz z wychowawcą i panią dyrektor udali się
pociągiem na wycieczkę do Zwardonia. Po dotarciu na miejsce, zaskoczeni
ogromną ilością śniegu, wyruszyli do
miejscowej szkoły, gdzie razem z uczniami tej placówki zjeżdżali na sankach,
jabłuszkach oraz deskach snowboardowych. Po rozlokowaniu się w pokojach
dzieci udały się pod wyciąg narciarski,
tam mogły zobaczyć narciarzy i snowboardzistów zjeżdżających z góry Mały
Rachowiec. Oglądali także ratraki, pługi
śnieżne oraz wyciąg krzesełkowy. Zmęczeni, ale radośni dotarli wieczorem do
kwatery, gdzie po wspólnej kolacji, bajce i opowieściach o przeżyciach minionego dnia, smacznie zasnęli.
Następnego dnia udali się na pieszą
wędrówkę na Rachowiec. Wędrowcom
towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda, więc mogli podziwiać malownicze,
zimowe, górskie widoki. Po posiłku
i odpoczynku w schronisku podeszli
do granicy państwa ze Słowacją. W tym
dniu czekał ich jeszcze obiad w re-

stauracji i powrót pociągiem do domu.
Każdy uczestnik wycieczki otrzymał
dyplom wzorowego turysty za to, że
wykazał się dużą samodzielnością i od-

wagą. Wieczorem, o godz. 19.30, stęsknieni rodzice odebrali swoje szczęśliwe
pociechy z dworca. A. P.

SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM

6.12. wszystkie dzieci z Górnego Osieka
odwiedził św. Mikołaj. Najpierw zgromadzeni
w sali gimnastycznej wysłuchali opowiadania
„W oczekiwaniu na św. Mikołaja”. Przedszkolaki prezentowały tańce i śpiewały piosenki.
Po spotkaniu wszystkie dzieci uczestniczyły w zabawach przygotowanych przez panie
nauczycielki z przedszkola, a rodzice mogli
skosztować poczęstunku przygotowanego
przez rodziców. Oczekiwana cały rok wizyta
św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła naszym podopiecznym wiele
radości. D.T.
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„RAZEM DLA KAMILKA”
Pracownicy szkoły i rodzice
podopiecznych Dwójki postanowili
wesprzeć akcję zbiórki pieniędzy
dla Kamilka Mydlarza, którą zorga-

nizował i przeprowadził samorząd
uczniowski. 11.01. odbył się turniej
piłki siatkowej. Wzięły w nim udział
4 drużyny: rodzice przedszkolaków,

rodzice uczniów klas I-III, rodzice
uczniów klas IV-VI oraz pracownicy szkoły. Zwycięstwo w zawodach
odnieśli rodzice uczniów klas I-III.
W holu znajdowało się także stoisko z kalendarzami LKS „Brzeziny”
Osiek. Cały dochód został przeznaczony na leczenie Kamilka Mydlarza. Społeczność szkolna Dwójki pokazała, że potrafi się zaangażować
w pomoc osobom potrzebującym.
Cieszy tak nas liczny udział rodziców w działaniach prowadzonych
przez szkołę.
Organizatorzy dziękują zarządowi LKS „Brzezina” Osiek za przekazanie kalendarzy.
M. K.

„GÓRA GROSZA”
Każdego roku ZSP w Głębowicach
bierze udział w ogólnopolskiej akcji
„Góra Grosza”, której celem jest zbieranie monet (zwłaszcza tych o najniższych nominałach). Zebrana kwota

przekazywana jest na konto Towarzystwa „Nasz Dom”, które niesie pomoc
dzieciom znajdującym się w trudnej
sytuacji rodzinnej. Tegoroczna akcja
trwała od 28 listopada do 9 grudnia

2016 roku. Uczniowie klas II–VI wraz
z przedszkolakami z ZSP Głębowice
stanęli na wysokości zadania i zgromadzili łącznie 1 016,67 zł.
MK

25. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W niedzielne przedpołudnie 15
stycznia 2017 roku czwórka uczennic klasy VI – Kamila Kramarczyk, Zuzanna Krzystoń, Martyna Mazgaj i Beata Nowak
– kwestowała na rzecz WOŚP przed kościołem parafialnym
w Głębowicach. Dzięki hojności mieszkańców wsi zebraliśmy 3 178,58. Dziękujemy.
MK
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W GŁĘBOWICACH

Życzenia
Wszystkim Babciom i Dziadkom
w dniu ich święta redakcja „Ech Osieka”
życzy, byście byli szczęśliwi, zdrowi, żyli
w zgodzie 100 lat i więcej. Dziadkowie
jesteście najważniejsi w życiu waszych
rodzin, dzieci i wnucząt. To wy kochacie
i rozpieszczacie wnuczęta, dajecie im miłość, radość, szczęście i ciepło.
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25. SPOTKANIE SENIORÓW W OSIEKU
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