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17 lutego - Światowy Dzień Kota

Z okazji Świąt Wielkanocy 
składamy mieszkańcom Gminy Osiek 

najlepsze życzenia.

Niech ten szczególny okres będzie
czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku

i prawdziwej radości.

Redakcja „Wiesci Osieckich”
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Urząd Miasta i Gminy w Osieku

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Osiek

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei  
oraz radości ze Zmartwychwstania Pańskiego. 

To czas kiedy wspólnie zasiadamy przy świątecznym stole,  
na którym najważniejsze miejsce zajmuje baranek oraz pisanki 

– symbole pomyślności, obfitości i odradzającego się życia.

Niech nadchodzące Święta przyniosą Państwu nadzieję  
i wzajemną życzliwość. 

Niech te dni napełnią Was pokojem, dadzą siłę w pokony-
waniu trudności i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.

Z wyrazami najwyższego szacunku

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek 

Rafał Łysiak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku

 Arkadiusz Matusak
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OSP SUCHOWOLA Z NOWYM SPRZĘTEM 
RATOWNICZO-GAŚNICZYM O WARTOŚCI 15000 ZŁ

W dniu 11. stycznia 2021 r. 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, 
Rafał Łysiak przekazał Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Suchowoli 
nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy 
o wartości 15000 zł.

Środki na ten cel Gmina Osiek 
pozyskała z Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej – Funduszu Sprawiedli-
wości.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek 
dziękuje za wsparcie w pozyskaniu 
środków Posłowi na Sejm RP Panu 
Mariuszowi Goskowi oraz Radnemu 
Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego Panu Pawłowi Krakowiako-
wi.

Jednostka OSP w Suchowoli 
wzbogaciła się o następujące wy-
posażenie:
• Ubranie specjalne US-07 2-czę-

sciowe – 3 kpl.
• Hełm CALISIA VULCAN CV-102 

T – 2 szt.
• Buty gumowe STRAŻAK art.01 – 

2 pary

• Pas strażacki bojowy – 3 szt.
• Zatrzaśnik ZD-SUPRON 3 – 3 szt.
• Zbiornik wodny 2500L – 1 szt.
• Prądownica wodna 52 Turbo Jet 

2011 – 1 szt.
• Wąż tłoczny W-52/20 ŁA-B – 5 

szt.
• Wąż tłoczny W-75-20 ŁA-B – 5 

szt.
Zakupiony sprzęt i wyposażenie 

w zdecydowany sposób podniesie 
skuteczność i bezpieczeństwo dzia-
łań strażaków OSP Suchowola w 

NOWY TRAKTOR DO 
WYKASZANIA TRAWY 

W DŁUGOŁĘCE

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

zakresie niesienia pomocy poszko-
dowanym osobom, bezpośrednio na 
miejscu zdarzenia.

Całkowity koszt realizacji pro-
jektu – 15 000,00 zł, w tym:

dofinansowanie na realizację 
projektu z Funduszu Sprawiedliwo-
ści – 14 850,00 zł

wkład własny Gminy Osiek – 
150,00 zł

K.K.

Z funduszu sołeckiego na 2021 
r.  zakupiony został nowy traktor 
do koszenia za kwotę 11700 zł.

Traktor będzie służył do utrzy-
mania terenów zielonych z terenu 
sołectwa Długołęka.

A.M

Urząd Miasta i Gminy w Osieku
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PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ 
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W BUKOWEJ 

TO PIERWSZA TEGO TYPU INWESTYCJA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Podpisanie umowy na budowę 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkal-
nego w Bukowej. To pierwsza tego 
typu inwestycja w województwie 
świętokrzyskim.

W dniu 26.01.2021 r. w Urzędzie 
Wojewódzkim w Kielcach podpisana 
została umowa na budowę Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bukowej.

Umowa podpisana została przez 
Wojewodę Świętokrzyskiego, Zbi-
gniewa Koniusza, Burmistrza Miasta 
i Gminy Osiek, Rafała Łysiaka oraz 
Skarbnik Miasta i Gminy Osiek, Han-
nę Rzepkę.

Centrum w Bukowej to pierwsze 
w województwie świętokrzyskim 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne.

Placówka zlokalizowana będzie w 
istniejącym budynku po byłej Szkole 
Podstawowej w Bukowej.

Na inwestycję Gmina Osiek po-
zyskała środki z Funduszu Solidar-
nościowego w kwocie 1 905 917,00 zł

Środki własne gminy to 337 
010,68 zł. Inwestycja realizowana 
jest w ramach Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych.

„Z roku na rok mamy coraz więk-
sze problemy z niepełnosprawny-
mi mieszkańcami gminy, którzy są 
umieszczani w innych tego typu 
instytucjach. Koszty, które z tego 
tytułu obciążają budżet są coraz 
większe. W 2020 roku za pobyt 16 
naszych niepełnosprawnych miesz-
kańców w placówkach poza gminą 
Osiek zapłaciliśmy około 400 tys. zł. 
Dlatego wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom i potrzebom mieszkań-
ców, zdecydowaliśmy się na budowę 
centrum. Ta inwestycja dla naszej 

gminy jest bardzo ważna” – po-
wiedział Burmistrz Miasta i Gminy 
Osiek, Rafał Łysiak

Centrum Opiekuńczo-Miesz-
kalne będzie miało powierzchnię 
584,96 m2. Znajdzie się w nim 9 lo-
kali mieszkalnych wraz z łazienkami 
dla niepełnosprawnych, sala reha-
bilitacji, sala zabiegowa, pomiesz-
czenie socjalne z zapleczem oraz 
salon dla mieszkańców centrum. 
Powierzchnia użytkowa wynosić 
będzie 409,63 m2. Wszystkie po-
mieszczenia zlokalizowane będą na 
parterze budynku wraz z wejściem 
głównym przystosowanym dla osób 
niepełnosprawnych.

Obszar wokół budynku zostanie 
utwardzony kostką brukową, zain-
stalowane zostaną lampy oświetle-
niowe, część wypoczynkowa wzbo-
gacona zostanie o altanę rekreacyjną 
i nowe ławki.

Zapewniona zostanie pomoc 9 
dorosłym osobom niepełnospraw-
nym ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności po-
przez zapewnienie usług zamiesz-
kiwania w ramach pobytu całodobo-
wego.

Termin realizacji zaplanowano na 
grudzień 2022 roku.

K.K.

Pragniemy serdecznie podzięko-
wać za aktywność w projekcie „Pod 
biało-czerwoną”. Gmina Osiek zna-
lazła się wśród gmin, które zakwa-
lifikowały się do finałowego etapu 
projektu: zakupu i montażu masztu 
z biało-czerwoną flagą. Dziękujemy 
za wszystkie oddane głosy na Gminę 
Osiek!

Informujemy, że w związku z 
sytuacją epidemiczną priorytetem 
działań Rządu RP w tej chwili jest 
walka z koronawirusem. W związku 
z powyższym zakup i montaż masz-
tów z flagami, został w całej Polsce 
przesunięty na termin późniejszy w 
2021 roku.

W OSIEKU ZOSTANIE ZAMONTOWANY MASZT 
Z BIAŁO-CZERWONĄ FLAGĄ

Urząd Miasta i Gminy w Osieku



6

WIEŚCI OSIECKIE • Nr 1 (11) styczeń-marzec 2021

PODPISANIE PRZEZ GMINĘ OSIEK POROZUMIENIA 
W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU 
„CZYSTE POWIETRZE”

Program „Czyste Powietrze” 
ma istotny wpływ dla środowiska i 
zdrowia mieszkańców gminy, dlate-
go władze gminy podjęły decyzję o 
wsparciu tych działań. 

W wyniku podpisanego doku-
mentu, mieszkańcy Gminy Osiek 
będą mogli większość formalności 
związanych z Programem „Czyste 
powietrze” załatwić w swojej gminie, 
a nie jak do tej pory tylko w siedzibie 
WFOŚiGW w Kielcach. U pracowni-
ków Urzędu Miasta i Gminy w Osie-
ku będzie można uzyskać niezbędne 
informacje na temat Programu, a 
gotowe wnioski w wersji papiero-
wej zamiast wysyłać do Kielc, będzie 
można składać w Urzędzie Miasta 
i Gminy. Dodatkowo w najbliższym 
czasie planowane jest uruchomienie 
punktu informacyjno-konsultacyjne-
go ze stanowiskiem komputerowym 
dostępnym dla mieszkańców. Każ-
dy mieszkaniec naszej gminy będzie 
mógł przyjść i wypełnić samodzielnie 
lub z pomocą konsultantów wniosek, 
następnie go wydrukować i złożyć w 
biurze podawczym. Wnioski składane 
w UMIG w Osieku otrzymają indywi-
dulne numery i zostaną przekazane 
do Kielc, gdzie będą rozpatrywane 
przez Fundusz.

W wielu gospodarstwach do-
mowych nadal spala się odpady: 
impregnowane i lakierowane drew-
no, płyty meblowe, materiały na-
sączone substancjami chemiczny-
mi, opakowania i butelki z tworzyw 
sztucznych po napojach, farbach i 
lakierach, rozpuszczalnikach i in-

15. lutego 2021 r.  w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zostało podpisane po-
rozumienie pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach a Gminą Osiek w sprawie 
realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie naszej Gminy. WFO-
ŚiGW w Kielcach reprezentował Prezes Zarządu - Ryszard Gliwiński, w 
imieniu Gminy Osiek podpis złożył Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku 
– Rafał Łysiak.

nych substancjach chemicznych, 
zużyte opony i inne odpady z gumy. 
M.in. dlatego 24 lipca 2020 r. Sejmik 
Województwa Świętokrzyskiego po-
jął uchwałę w sprawie wprowadze-
nia na terenie województwa świę-
tokrzyskiego ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw. 
Uchwała zakłada, że od 1 lipca 2024 
r.  kotły na paliwo stałe użytkowane 
w woj. świętokrzyskim, będą musia-
ły spełniać wymagania 5 klasy. 

Wymiana kotła to poważny wy-
datek dla większości mieszkańców 
naszej gminy, dlatego tak ważne jest, 
że w ramach „Czystego powietrza” 
można uzyskać dotację stanowiącą 
min. 30% kosztów poniesionych na 
wymianę starego kotła. Przy oka-
zji można także wnioskować m.in. o 
zwrot części kosztów poniesionych 
na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., 
na docieplenie przegród budowla-
nych, wymianę starych okien i drzwi, 
a także wentylację mechaniczna z od-
zyskiem ciepła oraz mikroinstalacje 

fotowoltaiczne. Maksymalna kwota 
dotacji to 37 000 zł dla przedsięwzię-
cia z mikroinstalacją fotowoltaiczną 
lub 32 000 zł dla przedsięwzięć bez 
mikroinstalacji fotowoltaicznej. Po-
nadto od 1 stycznia 2019 r. obowiązu-
je w Polsce ulga termomodernizacyj-
na, w ramach której można odliczyć 
od dochodu wydatki na termomoder-
nizację. Odliczeń można dokonywać 
nawet przez 6 lat do maksymalnego 
limitu 53 000 zł. Podatnicy pozosta-
jący w związku małżeńskim, mogą 
odliczyć łącznie 106 tys. zł. 

Program Czyste Powietrze – ogól-
nopolski program wsparcia finanso-
wego na wymianę źródeł ciepła

Program dla właścicieli i współ-
właścicieli domów jednorodzinnych 
oferujący dotację na wymianę źró-
dła ciepła oraz prace związane z ter-
momodernizacją budynków.

W ramach Programu można uzy-
skać dotację na:
– wymianę starych pieców „kop-

ciuchów” na paliwo stałe na eko-

Urząd Miasta i Gminy w Osieku
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logiczne źródła ciepła spełniają-
ce wymagania Programu (5 klasa 
+ certyfikat ekoprojektu),

– instalację centralnego ogrzewa-
nia lub ciepłej wody użytkowej,

– zakup i montaż mikroinstalacji 
fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia prze-
gród budowlanych – ścian, stro-
pów, podłóg na gruncie,

– zakup i montaż okien, drzwi ze-
wnętrznych, drzwi/bram garażo-
wych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyż-
szego zakresu: audyt energetyczny 
(pod warunkiem wykonania ocieple-
nia przegród budowlanych), doku-
mentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
 – 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie 

nie obejmuje mikroinstalacji fo-

towoltaicznej,
– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z 

mikroinstalacją fotowoltaiczną,

Uchwała antysmogowa – podjęta 
w dniu 24 lipca 2020 r. przez Sejmik 
Województwa Świętokrzyskiego

Celem podjęcia uchwały jest wy-
eliminowanie nieekologicznych ko-
tłów opalanych paliwem stałym, jak 
również ograniczenie spalania paliw 
niskiej jakości. Działania te są ko-
nieczne aby obniżyć stężenia szko-
dliwych pyłów PM10 i PM2,5 oraz 
benzo(a)pirenu.

Uchwała  wprowadza następują-
cy harmonogram ograniczeń na te-
renie woj. świętokrzyskiego:
- od 24 lipca 2020 r. można insta-

lować tylko urządzenia grzewcze 
spełniające normy ekoprojektu,

- od 1 lipca 2021 r. nie wolno spalać 
mułów, flotów węglowych, drob-

nego miału węglowego, biomasy 
o wilgotności powyżej 20%,

- od 1 lipca 2023 r. nie wolno użyt-
kować kotłów pozaklasowych,

- od 1 lipca 2024 r. nie wolno użyt-
kować kotłów posiada.

Klasy kotłów: 
 Wg normy PN-EN 303-5:2012 

wyróżniamy trzy klasy kotłów na 
paliwo stałe:
-  klasa 3 – klasa najniższa. Obejmuje 

kotły górno-dolne i dolnego spala-
nia, a także większość kotłów podaj-
nikowych.

 -  klasa 4 – klasa średnia. Kotły zasypo-
we dolnego spalania i kotły podajni-
kowe na węgiel.

- klasa 5 – klasa najwyższa. Obejmuje 
kotły podajnikowe na węgiel i pel-
let. Od 1 lipca 2018 r. nie można 
sprzedawać kotłów poniżej 5 kla-
sy.

K.P.

Podpisanie umowy na budowę nowego zaplecza 
sanitarno-szatniowego przy stadionie Klubu sportowego Piast Osiek

W dniu 22.01.2021 r. podpisana zo-
stała umowa pomiędzy Gminą Osiek 
a Zakładem Produkcyjno-Usługowo-
-Remontowym „ALEMAR” Marcin 
Sałata dotycząca zadania inwestycyj-
nego pn. „Budowa nowego zaplecza 
szatniowo-sanitarnego przy stadionie 
Klubu sportowego Piast Osiek.

Inwestycja dofinansowana została 
przez Ministra Sportu ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) 
w ramach Programu Sportowa Polska 
– Program Rozwoju Lokalnej Infrastruk-
tury Sportowej – Edycja 2020

Łączna kwota inwestycji to 1 414 
500,00 zł w tym wsparcie z Minister-
stwa Sportu ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w 
kwocie 628 20, 00 zł

Termin wykonania przedmiotu 
umowy – do dnia 30.09.2022 roku

„Inwestycji tej nie byłoby, gdyby 
nie życzliwość i wsparcie dobrych lu-
dzi i tutaj kieruję słowa podziękowa-
nia przede wszystkim w stronę Pani 
Anny Krupki – Poseł Ziemi Święto-
krzyskiej i Wiceminister Sportu” – po-
wiedział Burmistrz Miasta i Gminy 
Osiek, Rafał Łysiak.

Wybudowany zostanie nowe za-
plecze szatniowo-sanitarne wraz z in-
stalacjami wewnętrznymi. Teren wo-
kół nowego zaplecza, a także wejście 
na płytę boiska utwardzone zostaną 
kostką brukową.

W budynku znajdować się będą 
4 szatnie dla zawodników wraz z za-

pleczem sanitarnym, toalety ogólno-
dostępne, pomieszczenie dla trenera, 
sędziów, sala szkoleniowa /odpraw, 
pomieszczenie delegata oraz pomiesz-
czenia techniczne. Na zewnątrz prze-
widziano również stojak na 4 rowery.

Celem przedsięwzięcia jest popra-
wa bezpieczeństwa osób ćwiczących, 
obserwujących zawody oraz zapew-
nienie stanu technicznego użytkowa-
nia na poziomie wymaganych stan-
dardów i spełniających wymagania 
dla tego typu obiektów i dyscyplin 

Podpisanie umowy na budowę nowego zaplecza sanitarno-szatnio-
wego przy stadionie Klubu sportowego Piast Osiek

sportowych.
Miejski Klub Sportowy „Piast” 

Osiek, działa od 1985 roku i systema-
tycznie, nieprzerwanie zajmuje się 
popularyzowaniem piłki nożnej wśród 
dzieci i młodzieży a także dla doro-
słych mieszkańców w mieście i gminie 
Osiek. Od kilkunastu lat klub realizuje 
zadania z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu we współ-
pracy z Gminą Osiek.

K.K.

Urząd Miasta i Gminy w Osieku
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LICZYMY SIĘ
DLA POLSKI! 

Świat, który nas otacza ulega ciągłym zmianom. 
Zmienia się liczba ludności, nasze warunki życia, 
czy rynek pracy. Dlatego też Główny Urząd Staty-
styczny zbiera i udostępnia dane, które pozwalają 
zbadać zarówno wielkość, jak i kierunek tych zmian. 
Najważniejszym badaniem statystycznym jest roz-
poczynający się 1 kwietnia 2021 r. Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP2021) - reali-
zowany co 10 lat. 

Dlaczego spis jest tak ważny?
Badania statystyczne, a w szczególności spisy 

powszechne są niezwykle ważne dla prawidłowe-
go funkcjonowania państwa, ale także dla każdego 
mieszkańca. Podczas spisu zbierane będą informacje, 
które pozwolą na analizę procesów, jakie zaszły w na-
szym społeczeństwie na przestrzeni lat 2011 – 2021 na 
wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: 
ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. 

Spisz się jak najlepiej!
Rozwój technologii ułatwia życie na wielu płasz-

czyznach – dlatego jako przedstawiciele statystyki 
publicznej wychodzimy naprzeciw potrzebom obywa-
teli. Dbając o wygodę i bezpieczeństwo Responden-
tów zdecydowano, że podczas NSP2021, to właśnie 
samospis internetowy będzie podstawowym kanałem 
przekazywania informacji. Aplikacja dostępna będzie 
przez cały okres trwania spisu, wystarczy tylko urzą-
dzenie z dostępem do internetu. 

Dodatkowo, 16 kwietnia 2021r. wdrożymy metody 
pomocnicze – wywiady bezpośrednie lub telefonicz-
ne, które przeprowadzą nasi rachmistrze. Osoba, któ-
ra nie dokonała samospisu internetowego nie może 
odmówić przekazania danych w formie wywiadu tele-
fonicznego lub bezpośredniego.

Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby, 
które nie posiadają urządzenia lub dostępu do inter-
netu. Z myślą o nich w naszym Urzędzie Miasta i Gmi-
ny  w Osieku przygotowaliśmy stanowisko, na których 
będzie można się nie tylko spisać przez cały okres 
trwania spisu, ale także otrzymać fachową pomoc 
przeszkolonych osób.

Nagradzamy samospis 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku!
Specjalnie dla naszych Mieszkańców zostanie zor-

ganizowany Tydzień Spisowy. Codziennie pierwsze                      
3 osoby, które w dniach od 6 do 9 kwietnia 2021r. spi-
szą się na stanowisku przygotowanym w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Osieku otrzymają upominek z logo 
spisu, a pozostałe osoby papierowe składanki typu 
„piekło – niebo” do zabawy z całą rodziną. 

Tajemnica statystyczna 
Dane przekazywane w ramach Narodowego Spisu 

Powszechnego są objęte tajemnicą statystyczną, czy-
li są udostępniane wyłącznie w formie zbiorczej, to 
znaczy takiej, która uniemożliwia identyfikację kon-
kretnej osoby. Warto przy tym zaznaczyć, że w Spisie 
Powszechnym nigdy nie pytamy o wielkość zarobków, 
numer konta czy karty kredytowej, a dane osobowe 
nie są nigdzie przekazywane.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a dla nas bardzo 
ważny, bo jak głosi hasło rozpoczynającego się spisu 
#liczysiękażdy. 

Więcej dowiesz się na portalu spis.gov.pl
Gminne Biuro Spisowe w  Osieku

B.G., M.G.

Urząd Miasta i Gminy w Osieku
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Urząd Miasta i Gminy w Osieku
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Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 
w Gminie Osiek

Postanowiliśmy sprawdzić, 
jak wygląda sytuacja w naszej 
gminie. 

W gminie Osiek szczepie-
nia prowadzone są w Miejsko 
- Gminnym Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej.

„W M-GSPZOZ Osiek, we-
dług stanu na 5. luty, zaczepiono 
szczepionką Pfizera 300 osób (w 
tym 25 osób zaczepione było za 
pośrednictwem mobilnych punk-
tów szczepień – we własnych 
domach). Od 26. stycznia do 12. 
lutego szczepiono 30 osób ty-
godniowo, od 15. lutego było to 
już 60 osób tygodniowo (30 osób 
pierwszą dawką i 30 osób drugą 
dawką). Na chwilę obecną na li-
ście oczekujących na szczepienie 
w grupie 70+ (dla której zabrakło 
terminów do 30.03.2021 r.) jest 
około 150 osób, które najprawdo-
podobniej zostaną zaszczepione 
ma przełomie marca i kwietnia. 
Konkretne terminy będą wyni-
kały z bieżących komunikatów 
otrzymywanych z Ministerstwa 
Zdrowia” -  mówi Edyta Mysłek, 
Kierownik M-GSPZOZ w Osieku.

Przypominamy, że są 4 możli-
wości zapisu na szczepienie:
• skontaktowanie się z cało-

dobową i bezpłatną infolinią: 
989.

• skontaktowanie się z wy-
branym punktem szczepień. 
W naszej gminie szczepie-
nia przeprowadzane są w M_
GSPOZ Osiek. Tel: (15) 867 12 
12 lub 514 095 859 (od 7.30 do 
14.30) 

• zarejestrowanie się poprzez e-Rejestrację dostępną na: www.pa-
cjent.gov.pl.

• wysłanie SMS-a na numer: 664-908-556, o treści: SzczepimySie.

Transport osób niepełnosprawnych i mających obiektywne trud-
ności w dostępie do punktu szczepień

W celu zapewnienia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych 
Gmina Osiek organizuje transport osób niepełnosprawnych i ma-
jących trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Gmina Osiek zdecydowała się na 
współpracę z wszystkimi jednostkami Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy. 

Od 27 stycznia jednostki OSP z terenu gminy Osiek czynnie 
uczestniczą w akcji transportu osób mających trudności z dotarciem 
do punktów szczepień.

Dotychczas strażacy przewieźli 14 osób z terenu gminy (stan na 
10. marca br.). Niektóre z tych osób skorzystały z tej formy pomocy 
dwukrotnie (dowóz na pierwszą i drugą dawkę szczepienia).

W akcji dowożenia uczestniczyły już jednostki: OSP Osiek, OSP 
Suchowola, OSP Bukowa i OSP Pliskowola (stan na 10. marca br.)

Kto może skorzystać z transportu?
- osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w 

stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w 
schorzeniami;

- osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby 
starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu 
szczepień).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego transportu 
do punktu szczepień mogą się zgłaszać pod nr tel. (15) 640 41 19. Te-
lefon czynny jest w godzinach: 7.30-15.30 (poniedziałek), 8.00-16.00 
(wtorek), 7.30-15.30 (środa-piątek).

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, miejsce zamieszka-
nia oraz termin i miejsce szczepienia. Należy pamiętać, że wcześniej 
trzeba się zapisać na szczepienie.

K.K.

Zdrowie

To już kolejny rok walki z pandemią koronawirusa. W mediach coraz częściej pojawia-
ją się informacje o mutacjach patogenu, które mogą być bardziej zaraźliwe. Dlatego tak 
ważne jest przeprowadzenie szczepień w jak największej grupie osób. W połowie stycznia 
ruszył Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Od 15 stycznia pro-
wadzone były zapisy na szczepienia dla osób, które skończyły 80. rok życia, a od 22 stycznia 
rejestrowały się osoby powyżej 70. roku życia.
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Celem strategicznym programu 
jest zapewnienie usługi wsparcia 
osobom starszym i samotnym po-
wyżej 70 roku, którzy w obowiązu-
jącym stanie epidemii zdecydują się 
na pozostanie w domu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku realizuje drugą edycję progra-
mu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia 
Seniorów.

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA 
NA ROK 2021

Seniorzy mogą liczyć na pomoc 
naszego Ośrodka w zakresie:
- dostarczenia zakupów, w tym ar-

tykułów spożywczych oraz środ-
ków higieny osobistej,

- załatwienia drobnych spraw 

urzędowych (jeżeli nie wymagają 
one wydania upoważnień od se-
niora lub udostępnienia danych 
wrażliwych),

- wyprowadzenie psa.

Koszt zakupu pokrywa senior.
Osoby starsze mogą dokonać 

zgłoszenia dzwoniąc pod numer te-
lefonu 22 505 11 11 na ogólnopolską 
infolinię lub bezpośrednio do ośrod-
ka pomocy społecznej 158671104

Środki finansowe zostały przy-
znane  z Funduszu Przeciwdziałania 
Covid-19, w zakresie realizacji zada-
nia własnego, określonego w art. 17 
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, tj. po-
dejmowania innych zadań z zakresu 
pomocy społecznej wynikających z 
rozeznanych potrzeb gminy, do któ-
rych w czasie obowiązywania pan-
demii zaliczyć należy działania na 
rzecz ochrony seniorów przez zaka-
żeniem Covid-19.

M.W.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
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Wniosek o rządowe świadczenie Rodzina 500+ na nowy okres 
świadczeniowy można składać online od 1 lutego 2021r. poprzez:

- portal Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia,
- bankowość elektroniczną,
- portal Usług Elektronicznych ZUS

Od 1 kwietnia 2021 r. także w wersji tradycyjnej w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Osieku lub pocztą tradycyjną. Do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Osieku wpłynęło 210 wniosków drogą online.

B.K.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku dla osób korzysta-
jących z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Opera-
cyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Po-
trzebującym przy współpracy ze Stowarzyszeniem  Tarnobrze-
skim Bankiem Żywności rozdysponował produkty żywnościowe 
wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Osiek.  

W miesiącu styczniu 2021 r. Paczka Żywnościowa składała się 
z 10 produktów o łącznej wadze  6,79 kg. W miesiącu lutym 2021 r. 
Paczka Żywnościowa składała się z 10 produktów  o łącznej wadze 
6,96 kg. 

Przy rozładunku żywności pomagali żołnierze 102 Batalionu 
Piechoty Lekkiej WOT z Sandomierza.

M. W.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
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Gmina Osiek  przystąpiła do 
Programu  Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej - edy-
cja 2021. Realizatorem Programu 
jest Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Osieku. Środki finansowe 
Programu pochodzą z Funduszu 
Solidarnościowego na realizację 
zadania w ramach resortowego 
Programu Ministra Rodziny i Po-
lityki Społecznej. Gmina Osiek 
dostała 100% dofinansowania 
na realizację zadania w kwocie 
286.875,00zł.

Kto może liczyć na pomoc w ra-
mach programu?

Głównym celem Programu jest 
wprowadzenie usługi asysten-
ta jako formy ogólnodostępnego 
wsparcia dla:

dzieci do 16 roku życia z orze-
czeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami: koniecz-
ności stałej lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwo-
ścią samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudzia-
łu na co dzień opiekuna dziecka w 

procesie jego leczenia, rehabilita-
cji i edukacji oraz osób niepełno-
sprawnych posiadających orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności 
(albo orzeczenie równoważne). 
Dodatkowym założeniem jest, 
aby minimum 70 proc. uczestni-
ków Programu stanowiły osoby 
wymagające wysokiego poziomu 
wsparcia), w tym osoby z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi i 
trudnościami związanymi z mobil-
nością i komunikacją.

W czym pomoże asystent?
• w wyjściu, powrocie oraz/lub 

dojazdach w wybrane przez 
uczestnika Programu miejsce 
(np. dom, praca, placówki oświa-
towe i szkoleniowe, świątynie, 
placówki służby zdrowia i reha-
bilitacyjne, gabinety lekarskie i 
terapeutyczne, urzędy, znajomi, 
rodzina, instytucje finansowe, 
wydarzenia kulturalne/ rozryw-
kowe/społeczne/sportowe), 

• w zakupach, z zastrzeżeniem ak-
tywnego udziału uczestnika Pro-
gramu przy ich realizacji,

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” 
W GMINIE OSIEK

• w załatwianiu spraw urzędowych,
• w nawiązaniu kontaktu/współ-

pracy z różnego rodzaju organi-
zacjami,

• w korzystaniu z dóbr kultury 
(np. muzeum, teatr, kino, gale-
rie sztuki, wystawy),

• w wykonywaniu czynności dnia 
codziennego – w tym przez 
dzieci z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności – także w zapro-
wadzaniu i przyprowadzaniu ich 
do/z placówki oświatowej).

Jak zgłosić się po pomoc?
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Osieku przyznaje usługę asy-
stenta na podstawie Karty zgło-
szenia do Programu „Asystent 
osobisty osoby z niepełnospraw-
nej” – edycja 2021. Co ważne, oso-
ba niepełnosprawna lub opiekun 
prawny ma prawo wyboru oso-
by, która będzie świadczyć usłu-
gi asystenta. Uczestnik Progra-
mu nie płaci za usługi asystenta. 
Dla wielu osób takie wsparcie to 
szansa na bardziej samodzielne i 
aktywne życie.  

M.W.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Osieku na  tegoroczne Wa-
lentynki zorganizował konkurs na 
najpiękniejszą kartkę. Do udziału 
zostały zaproszone dzieci i młodzież 
z naszej gminy.

Głównymi celami konkursu było 
zachęcenie uczestników do twór-
czego działania na miarę ich moż-
liwości i umiejętności. Pragnęliśmy 
także przyczynić się do rozwoju ich 
zainteresowań i zaspokojenia po-
trzeby ekspresji oraz umożliwienia 
im osiągnięcia sukcesu.

Do konkursu zgłoszonych zosta-
ło łącznie 105 prac.

66 prac w kategorii klas I-IV
39 prac w kategorii klas V-VIII
Na ręce organizatorów oddano 

prace wykonane rozmaitymi, czę-
sto innowacyjnymi technikami pla-
stycznymi z wykorzystaniem róż-
nych materiałów. Wszystkie prace 
wzbudziły zachwyt organizatorów, a 
ich autorzy zasługują na pochwałę i 
uznanie.

Nagrody otrzymali:
w kategorii kl. I-IV:
I miejsce - Oliwia Pełka,
II miejsce - Nikola Wnuk, 
III miejsce - Gabriel Figacz,

Wyróżnienia: Natalia Anioł, Klau-
dia Duda, Nikola Januszewska;

w kategorii kl. V-VIII:
I miejsce - Kinga Domagała,
II miejsce - Ilona Glica,

III miejsce - Bartłomiej Brożyna,
Wyróżnienia:  Julia Jazgara, Filip 

Papros.
Wszystkim za udział serdecznie 

dziękujemy!
B.K.

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 
KARTKĘ WALENTYNKOWĄ

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
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DZIEŃ KOBIET 2021 
Z MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKIEM 

KULTURY W OSIEKU

W związku z panującą pande-
mią i wieloma obostrzeniami nie 
było tak hucznie jak przed rokiem, 
ale postaraliśmy się wykorzystać 
wszelkie możliwości, żeby w tym 
ważnym dla kobiet dniu, być z 
Wami! 

W niedzielę, 7. marca mogliście 
Państwo za pomocą facebookowe-
go profilu M-GOK obejrzeć i wysłu-
chać występów młodych artystów 
,,trenujących” pod czujnym okiem i 
uchem Pana Pawła Łacha.

Wystąpili:

Gabrysia Skowron - utwór Sanah 
„Szampan”,

Gabrysia Ciepiela – utwór Urszuli i 
Budki Suflera ”Luz-Blues w niebie 
same dziury”,

Emilka Suchorowska – utwór Eleni 
„Tylko w Twoich dłoniach”,

Marysia Wilk – utwór Sanah „No 
sory”,

Marcel Okoń – utwór Mieczysława 
Fogga „Już taki jestem zimny drań”,

Nadia Okoń – utwór Natalii Szarek „ 
Mój wymarzony men”,

Karolina Łysiak – utwór zespołu Fu-
gess „Killing Me Softly”

Wszystkim artystom serdecznie 
dziękujemy !

M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
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Kolorowy poradnik dotyczący 
koronawirusa trafił do przedszko-
laków z terenu gminy Osiek. Roz-
dysponowanych zostało 200 sztuk 
poradnika.

W kolorowym wydawnictwie 
zawarto wiele cennych informacji 
dotyczącej pandemii i zasad bezpie-
czeństwa zdrowotnego. Przewodnik 
dla dzieci i rodziców zawiera odpo-
wiedzi na najważniejsze pytania, z 
którymi się dziś spotykamy. Czym 
jest i jak wygląda koronawirus? Jak 
uniknąć zakażenia? Co robić, gdy 
większość czasu spędzamy w domu? 
Na te i inne pytania dzieci znajdą 
odpowiedź w specjalnie przygoto-
wanym poradniku. Książeczka może 
pomóc w rozmowie z najmłodszymi 
o pandemii oraz emocjach związa-
nych z obecną sytuacją.

Poradnik wydany został przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w Kielcach w ramach projek-
tu „Stop wirusowi” prowadzonemu 
przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

K.K.

CO TO JEST KORONAWIRUS? 
SPECJALNY PRZEWODNIK DLA DZIECI TRAFIŁ 

DO PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY OSIEK

AKCJE „CZYTAM SOBIE. PIERWSZA KLASA!’’
 I „MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK” 

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU

Pierwszoklasiści, przy współ-
udziale pani bibliotekarki Zdzi-
sławy Król, przystąpili do  akcji 
„Czytam sobie. Pierwsza klasa!” 
- mającej na celu zachęcić dzieci 
do nauki samodzielnego czytania, 
pokazać ,że czas z książką może 
być przyjemny, ale też aktywny 
i twórczy, oraz ma pozytywny 
wpływ na własną przyszłość. 

Uczniowie otrzymali: jedną z 
dziesięciu książek z serii „Czy-
tam sobie”, Koło Zabaw Młodych 
Czytelników, karty czytelnika dla 
uczniów, zakładki do książek, plany 
lekcji, magnesy, dyplomy.

Oprócz tego uczniowie uczest-
niczą w programie ,,Mała książka – 
wielki człowiek’’. 

Książka przygotowana w ra-
mach akcji zaprasza pierwszo-
klasistów do odbycia niezwykłej 
przygody, jaką jest umiejętność 
rozpoznawania liter, składania ich 
w wyrazy i zdania, a w końcu po-
zwala czerpać przyjemność z lek-
tury – tej czytanej przy wsparciu 
najbliższych, jak i tej odkrywanej 
samodzielnie. 

Dzieci otrzymały: książkę  
„Pierwsze abecadło”, broszurę in-
formacyjna dla rodziców  oraz kre-
atywny alfabet.

Szkoły
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W dniu 17 lutego bieżącego roku 
uczniowie klas II a, II b i III z wy-
chowawcami: p. M. Gawłowicz,   E. 
Kruszewską , M. Żyłą oraz p. Z Król 
uczestniczyli w obchodach Świato-
wego Dnia Kota.  Zajęcia zorganizo-
wano w  bibliotece szkolnej.

Koty zajmują szczególne miejsce 
w literaturze dziecięcej. Nie sposób 
wymienić wszystkich autorów pi-
szących dla najmłodszych czytelni-
ków o przyjaźni zwierząt i ludzi. Te 
fascynujące czworonogi i ich przy-

17 LUTEGO 
- ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

Publiczna  Szkoła Podstawowa 
im. Heleny i Józefa Świątyńskich  
przystąpiła do akcji pod hasłem 
„Pomóż Zwierzętom Przetrwać 
Zimę” Fundacji ENEA z siedzibą w 
Poznaniu. Celem akcji było uwraż-
liwienie uczniów na potrzeby 
zwierząt zimą.

Na początku dzieci obejrzały fil-
mik edukacyjny z którego dowiedzia-
ły się: jak zwierzęta i ptaki spędzają 
zimę, jakie niebezpieczeństwa grożą 
im podczas zimy, oraz w jaki sposób 
i czym je dokarmiamy. Następnie 
uczniowie klas młodszych przygoto-
wali rozmaite ziarna zbóż, nasiona 
dyni, słonecznika, kukurydzy, natu-
ralne płatki owsiane, gotowane kasze 
i słoninkę. Tak przygotowane dzieci 

raz w tygodniu wyruszały do pobli-
skiego lasu, aby pozostawić pożywie-
nie dla zwierząt. Do karmnika  zawie-
szonego przed budynkiem szkolnym 
ufundowanego przez Fundację ENEA 
systematycznie w miarę zaistniałych 
potrzeb dosypano ziarenka zbóż dla 
zziębniętych ptaków. Dzieci cieszy-
ły się kiedy pokarm znikał z paśnika 
i karmników, dużo radości sprawiało 
im też rozpoznawanie tropów zwie-
rząt na śniegu. Były to żywe lekcje 
przyrody.

AKCJA „POMÓŻ ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” 
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HELENY I JÓZEFA 

ŚWIĄTYŃSKICH W OSSALI

Nadmienić należy ,że szkoła w 
Ossali rokrocznie troszczy się o 
zwierzęta podczas zimy, czego do-
wodem są porozwieszane karmniki 
wokół szkoły, które zostały zrobione 
przez Rodziców na przestrzeni lat. 
Teraz wiemy, że nasi skrzydlaci i le-
śni przyjaciele przetrwają zimę.

Dziękujemy Fundacji ENEA za 
współpracę, ofiarowanie karmnika i 
karmy dla ptaków.

Tekst i zdjęcia: Urszula Jońca

gody niezmiennie od lat oczarowują  
najmłodszych czytelników.

Uczniowie z zaciekawieniem 
opowiadali o swoich pupilach i spo-
sobach opieki nad nimi. Omawia-
li kocie zwyczaje, podziwiali  kocie 
rasy spotykane w Polsce i na świecie, 
oglądali ilustracje i fotografie pre-
zentujące te wspaniałe zwierzaki. 

Święto było okazją do uwraż-
liwienia uczniów na problem bez-
domnych  i głodujących kotów, które 
często skrzywdzone przez człowie-
ka wiodą bardzo ciężkie życie. Dzień 
Kota stał się również świetną okazją 
do promowania czytelnictwa.

Autorzy: M. Gawłowicz, E. Kruszewska ,
M Żyła, Z. Król

Zdjęcia: M. Gawłowicz, E. Kruszewska

Szkoły
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KRONIKA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSSALI 1872 – 1939

VII. ROK SZKOLNY 1929/1930
Rok szkolny rozpoczął się wyjąt-

kowo w dniu 2 września 1930 r. Do 
szkoły z początkiem roku zapisanych 
było 182 dzieci, z końcem roku było 
171, z czego klasyfikowanych 152, a 19 
nieklasyfikowanych. Z klasyfikowa-
nych 152 dzieci promowano 118, nie-
promowanych było 34. Sal szkolnych 
było trzy: dwie własne, jedna wynaję-
ta u Rasia Jana w Ossali (…). Z dniem 
1 sierpnia 1930 r. zostałem przenie-
siony drogą konkursu ze szkoły w 
Garbowie gm. Dwikozy do tutejszej 
szkoły w charakterze kierownika. 
Początek mojej pracy na tutejszym 
terenie wcale nie był zachęcający 
wskutek dziwnego uprzedzenia, tak 
ze strony miejscowej ludności, jak 
również inteligencji. Powodem nie-
snasek z ludnością było nieuwzględ-
nianie żądań zwalniania dzieci na 
kopanki i inne zajęcia domowe. Wraz 
ze mną przybyła moja żona Helena 
Świątyńska jako nauczycielka, któ-
ra została przeniesiona ze szkoły w 
Chobrzanach gm. Klimontów. Po-
nieważ poziom kulturalny tamtej-
szej ludności tak w Garbowie jak i w 
Chobrzanach stał o wiele wyżej niż 

tutaj, do czego byliśmy przyzwyczaje-
ni, dlatego początkowe współżycie z 
tutejszymi mieszkańcami naprawdę 
było trudne. Zresztą tu już taki zwy-
czaj, że każdy nowy to zły. Z dawne-
go grona nauczycielskiego została 
tylko pani Bieniowa Regina. Rok ten 
w ogóle nie był pomyślny z powodu 
zubożenia ludności wskutek kryzysu 
gospodarczego. Dzieci źle odżywiane, 
niezaopatrzone w przybory szkolne, 
ubrania i obuwie, w dodatku więk-
sza część chora na odrę, bardzo źle 
uczęszczała do szkoły. Na jesień ogła-
szałem zapisy na kurs wieczorowy, 
ale nikt się nie zgłosił. W ciągu zimy 
przygotowałem tylko 3 przedstawie-
nia, które odegrała Straż Ochotni-
cza, przeznaczając dochód z jednego 
przedstawienia na tablicę pamiąt-
kową dla poległych z tutejszej gminy 
w wojnie polsko – bolszewickiej. Na 
jesieni 1930 r. odbyły się wybory do 
Sejmu i Senatu, które przyniosły zwy-
cięstwo Bezpartyjnego Bloku Współ-
pracy z Rządem. Ponieważ 3 letnia 
kadencja Opiekuna głównego Wosia 
Jana się skończyła w 1930 r. przeto 
Dozór szkolny na mój wniosek mia-

nował Opiekunem głównym Kubasa 
Franciszka z Ossali, człowieka spo-
kojnego i przychylnego tak dla szko-
ły, jak i dla nauczycieli. Przez cały rok 
szkolny prowadziłem sklepik szkolny 
kupując towar za własne pieniądze, a 
z zysków prenumerowałem Płomyk, 
Płomyczek i Ilustrację Szkolną. Dzieci 
składały swoje groszowe oszczędno-
ści na książeczkę PKO obracając je na 
wycieczkę do Sandomierza, w której 
wzięło udział 31 dzieci z wszystkich 
oddziałów. Druga wycieczka odbyła 
się z dziećmi całej szkoły do lasu w 
Ossali. W czerwcu urządzono dzień 
tępienia chwastów. Oczyszczono z 
ostów ogród szkolny, rowy wzdłuż 
drogi do Niekrasowa i wycięto część 
pokrzyw na plebani. W dniu 4 maja 
1931 r. przyjechała do szkoły w Ossali 
Komisja Egzaminacyjna w osobach p. 
Bandrowskiej – dyrektorki semina-
rium nauczycielskiego w Sandomie-
rzu – jako przewodniczącej, p. Inspek-
tora Szkolnego W. I. Laskowskiego i p. 
Dobii kierownika szkoły powszech-
nej w Koprzywnicy. Przed Komisją tą 
składały egzamin kwalifikacyjny p. 
Helena Świątyńska i Regina Bienio-
wa. (…). Rok szkolny zakończono w 
dniu 27 czerwca 1931 r. (…)

*Od roku szkolnego 1930/1931 
Kronika prowadzona była przez Józe-
fa Świątyńskiego, nowego kierowni-
ka szkoły w Ossali.

Mariusz Skotarek

Szkoły



20

WIEŚCI OSIECKIE • Nr 1 (11) styczeń-marzec 2021

 


