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SMAKOWAŁO IM! XVI KONKURS
POTRAW REGIONALNYCH KOCIERZ 2016
Grand Prix prestiżowa nagroda w prestiżowym konkursie
Komisja jednogłośnie stwierdziła, że
wszystkie czternaście stołów zachwyciły
bogactwem i obfitością pysznych potraw
– jak tradycja nakazuje, królowały jajka
– symbol życia. Nie zabrakło swojskiego
jadła: szynek, rolad, pasztetów, galaret,
chrzanów, żurów, chrzanówek, sałatek,
a pojawiły się nawet dziczyzna czy kanapki z kiełkami. Kusiły: mazurki, baby,
serniki, ciasteczka i oczywiście baranki.
Zachwycały oryginalnie wykonane pisanki i dekoracje. Na stołach tradycja
mieszała się z nowoczesnością. Nagrodę Grand Prix za najpiękniejszy, najsmaczniejszy, najbogatszy w potrawy
stół otrzymały panie z KGW Głębowice
gmina Osiek. To nie jedyna nagroda,
bowiem w kategorii „koszyczek wielkanocny” uplasowały się na II miejscu,
w kategorii „stroik” też na II miejscu,
i jak tu nie napisać, że są najlepsze
z najlepszych? Brawo panie z Głębowic,
i jak to mówią sportowcy: „tak trzymać”.
Nagrodami były frytownica najnowszej
generacji, tacki, komplet ręczników, miarka do suchych produktów. Dodatkowo za

Grand Prix zestaw – walizka 24 sztućców.
Panie z KGW Głębowice, które przygotowywały stół: Helena Matyjasik, Maria Sala, Maria Kasperek, Wiesława Górkiewicz, Aleksandra Leśniak, Zenobia

Kowalska, Anna Rafacz, Celina Jasińska,
Danuta Matonóg, Maria Szczelina, Ewa
Blarowska, Edyta Matyjasik-Kulig, Wioletta Holak.
Rozalia Ćwiertnia

CHARYTATYWNE UPOMINKI DLA

DZIECI ZAMIAST KWIATÓW

Drodzy Nowożeńcy!

Wolontariusze z grupy motocyklowej „Free Oświęcim” zwracają się z uprzejmą prośbą, abyście w zaproszeniach dla gości
poprosili, by zamiast kwiatów przynieśli Wam przybory szkolne, środki czystości, zabawki, a nawet słodycze. Środki te przeznaczone będą dla wychowanków Domu Dziecka w Oświęcimiu. Nr telefonu dla zainteresowanych z prośbą o wcześniejszą
konsultację. 33/842 26 54.

Pamiętajcie, że dobro zawsze wraca.
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ŁÓW TANECZNYCH
15.00 – PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI „MANIERY BIEDRONKI LUCYNKI”
(edukacja ekologiczna)
16.30 – RODZINNE KONKURSY EKOLOGICZNE
17.00 – KABARET PIRANIA
18.30 – LOSOWANIE NAGRÓD LOTERII FANTOWEJ
19.30 – KONCERT ZESPOŁU BACIARY
21.00 – KONCERT ZESPOŁU LEMON
po koncercie około godz. 22.30 – POKAZ
FAJERWERKÓW

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE

14.30 – Rodzinny turniej badmintona
(zapisy od godz. 14.00)
16.00 – pokazy ratownictwa technicznego OSP Osiek
- pokaz gotowania zupy z karpia osieckiego
- wesołe miasteczko dla dzieci
- loteria fantowa
- stoiska handlowe i gastronomiczne
- wystawy rękodzieła

XI RODZINNY RAJD ROWEROWY
Pod patronatem Wójta Gminy Osiek Jerzego Mieszczaka
Trasa Rajdu: I etap: Start – Osiek
(Stadion OSiR, ul. Główna, ul. Karolina,
ul. Włosieńska), Malec (ul. Stawowa, ul.
Świętojańska, ul. Podlas, ul. Spokojna),
Kęty (ul. Czajki, ul. Kęckie Góry Północne), Witkowice (ul. Karpacka, ul.
Beskidzka, ul. Dworska);

Półmetek: Witkowice – boisko naprzeciw
kościoła; *II etap: Witkowice (ul. Beskidzka), Osiek (ul. Beskidzka, ul. Główna, ul.
Słoneczna, ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa,
ul. Główna); *Meta: Osiek – plac przy Urzędzie Gminy. Długość przejazdu: 23,3 km

PODZIĘKOWANIE

Rozalia Ćwiertnia
START

W imieniu pszczelarzy pragniemy podziękować rolnikom, sadownikom, plantatorom za przychylenie się do naszych gorących
próśb, by nie stosować oprysków
w czasie wzmożonych wylotów
pszczół z uli w okresie wiosennym
i letnim (w ciągu dnia). Jednocześnie wciąż apelujemy o dobrą
współpracę.

PÓŁMETEK

MAPA TRASY
RAJDU ROWEROWEGO,
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ
25 CZERWCA 2016 ROKU
DŁUGOŚĆ TRASY: 23,3KM

Zarząd Koła Pszczelarzy
w Osieku

Regulamin rajdu na str. 19

Zofia Piechocińska - sekretarz redakcji, Mariusz Konior - skład, opr. graficzne, Agnieszka Hudecka - korekta
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MAŁOPOLSKIE ŚWIĘTO LUDOWE
W BULOWICACH!
W niedzielę 15 maja w Bulowicach
odbyły się obchody Wojewódzkiego
Święta Ludowego. Głównym organizatorem – jak co roku – był Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Małopolsce. Powołano Komitet
Honorowy Obchodów Małopolskiego
Święta Ludowego. Zrzeszał on ludzi
świata polityki, kultury i nauki. W skład
Komitetu weszli m.in.: przedstawiciele
Zarządu Województwa Małopolskiego,
Sejmiku Wojewódzkiego, poseł Parlamentu Europejskiego – dr Czesław
Siekierski, przedstawiciele krakowskich
uczelni, a także mieszkaniec naszej
miejscowości Mateusz Hałat – Prezes
Zarządu Powiatowego Forum Młodych
Ludowców w Oświęcimiu.
Do udziału w obchodach zaproszeni
zostali także m.in. radni Sejmiku Województwa Małopolskiego, radni Rady
Powiatu w Oświęcimiu, włodarze gmin
z powiatu oświęcimskiego, radni Rady
Miejskiej w Kętach, prezes PSL, poseł
na sejm RP dr Władysław Kosiniak-Kamysz. Z Osieka na uroczystości zaproszono wójta Jerzego Mieszczaka.
W Małopolskim Święcie Ludowym
uczestniczyły poczty sztandarowe ludowców, strażaków i inne organizacje
społeczne, koła gospodyń wiejskich oraz
uznane lokalne zespoły folklorystyczne,
miedzy innymi „Kotlina” z Osieka. Fakt
lokalizacji obchodów w Bulowicach to
wyjątkowa okazja do promocji. Aby
wykorzystać ją jak najlepiej, w niedziele swoje stoiska prezentowały koła go-

4

spodyń wiejskich z gminy Kęty, a także
prezentowały się organizacje społeczne
oraz grupy kultywujące tradycje patriotyczne. Osiecki poczet sztandarowy
reprezentowali Józef Musiał, Jerzy Sobecki i Józef Jarosz.
Piknik obfitował w szereg atrakcji:
pokazy grup poszukiwawczo-ratowniczej OSP, prezentacje sprzętu strażackiego oraz nowoczesnych maszyn
rolniczych, zagrodę ze zwierzętami gospodarskimi oraz atrakcje dla dzieci,
w tym zabawy zręcznościowe i „dmuchańce”. Nie zabrakło także atrakcji
artystycznych: wystąpiły dzieci z ZSP
w Bulowicach, zespół „Małe Kęty”, zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Bulowicach oraz uznane zespoły folklorystyczne: Zespół Pieśni
i Tańca „Kęty” oraz Zespół Pieśni i Tań-

ca „Kotlina” z Osieka. Na koniec części
artystycznej wystąpił zespół PM2 Collectiv, dwukrotny zwycięzca konkursu
„Przepustka do Mrągowa”. Po występie organizatorzy zaprosili wszystkich
uczestników do wspólnego biesiadowania z muzyką w tle.
Zdjęcia Ewelina Sadko „Kęczanin”

Echa Osieka

PSZCZELARZE – NOWINKI I CIEKAWOSTKI
Witamy miłośników pszczół i wszystkich sympatyków naszego „pszczelarzenia”. Pragniemy poinformować, że po dosyć ciężkim ubiegłym roku udało nam się
odbudować starty w naszych pasiekach,
które obecnie liczą ok. 580 rodzin pszczelich. Koło nasze powiększyło szeregi, aktualnie zrzesza 33 członków.
Zasadniczym celem naszej działalności jest wytwarzanie różnego rodzaju miodów i innych produktów pszczelich, ale
również propagowanie wiedzy na temat
dobrodziejstwa wynikającego z istnienia
pszczół, uczestniczenie w różnych szkoleniach, podnoszenie kwalifikacji pszczelarskich, współpraca na niwie pszczelarskiej
z kolegami z kół pszczelarskich w Pszczynie, Kętach, Oświęcimiu, Jawiszowicach.
24 kwietnia poczet sztandarowy naszego koła wraz z prezesem Bogdanem
Kruczałą uczestniczyli w przepięknej uroczystości wprowadzenia relikwii św. Ambrożego – patrona pszczelarzy do kościoła
parafialnego w Kobiernicach. Mszę, w której uczestniczyły delegacje ze wszystkich
kół pszczelarskich zrzeszonych w Beskidzkim Związku Pszczelarskim „Bartnik” z

Bielska-Białej, odprawił ks. bp Roman
Pindel. Z kolei 1 maja na zaproszenie kolegów pszczelarzy z Oświęcimia delegacja
naszego koła wzięła udział w spotkaniu
rozpoczynającym sezon pszczelarski, które odbyło się w skansenie w Grojcu.
Tak, jak czyniliśmy to w poprzednich
numerach „Ech Osieka”, będziemy kontynuować zgłębianie tajemnic naszych
skrzydlatych przyjaciółek, przybliżając
Czytelnikom ich środowisko i warunki
życia.
Jednym z najciekawszych zjawisk, które stanowi dla przeciętnego Kowalskiego
wielką tajemnicę, jest osobliwość porozumiewania się pszczół. Gdy obserwujemy
i podziwiamy znakomitą organizację życia
rodziny pszczelej zadajemy sobie pytanie:
jak to jest możliwe, że tysiące robotnic
w zgodnym trudzie podejmują różne czynności konieczne do wykonania w danym
momencie, reagują na zmiany zachodzące
w pszczelej rodzinie i na zewnątrz ula – pogodę, pojawienie się nowych pożytków czy
zmianę pór roku? Dziś wiemy, że dzieję się
tak m.in. dzięki zdolności porozumiewania się pszczół między sobą, a także dzięki

umiejętności odbioru bodźców zewnętrznych. Jakim językiem porozumiewają się
pszczoły? Otóż tych języków jest kilka!
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych
sposobów porozumiewania się pszczół jest
język zapachów. Pszczoły wydzielają rozliczne substancje zapachowe zwane inaczej
feromonami. Najbardziej znanym feromonem jest substancja mateczna, wydzielana
przez gruczoł żuwaczkowy matki. Opiekunki matki, tzw. świta, oczyszczając matkę,
zlizują z niej m.in. ten feromon i w drodze
bezpośrednich kontaktów przekazują go
wszystkim członkom rodziny pszczelej.
Główną rolę w tym przekazie odgrywają
czułki, które są „nosem” pszczoły. Zapach
ten spaja rodzinę. Brak dopływu feromonu
matki jest zauważalny już po 15-30 min.
Efektem jest zakładanie mateczników ratunkowych. W przypadku nadmiernego
rozwoju rodziny pszczelej, co ma miejsce
szczególnie na wiosnę, może wystąpić niedobór feromonu matecznego i dochodzi
wtedy do zakładania mateczników rojowych.
Cdn.
Franciszek Adamus

MAJÓWKA OSIECKICH PSZCZELARZY
Od kilku lat pszczelarze otwarcie sezonu rozpoczynają u kolegi Tadeusza Bąbacza, do którego bardzo chętnie przyjeżdżają koledzy nie tylko z koła osieckiego,
ale także zaprzyjaźnionych organizacji
z Oświęcimia, Jawiszowic, Kęt i Pszczyny.
Na otwarciu sezonu gościli też włodarze
gminy: wójt Jerzy Mieszczak, wicewójt
Marek Jasiński i przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Czerny. Corocznie pszczelarze na takie spotkanie zapraszają znanych
specjalistów z dziedziny pszczelarstwa.
Tegoroczną ważną osobą był dr Jacek Kostuch z Krakowa, prezesi kół z Oświęci-

mia Stanisław Kotlarczyk, z Kęt Błażej Banaś, z Jawiszowic Czesław Grzywa, a także
prezes Koła Pszczelarskiego z Pszczyny
Tomasz Waloszek, z którymi osieckie koło
współpracuje już od kilku lat.
Na spotkaniu odbyła się prezentacja
preparatów probiotycznych dla pszczół,
którą przedstawił i omówił pan dr Jacek Kostuch. Po prezentacji można było
skosztować wyrobów wędliniarskich czy
nabyć omówione probiotyki oraz książki
o tematyce pszczelarskiej. Takie spotkania z ludźmi nauki specjalizującymi się
w dziedzinie pszczelarstwa Koło Pszczelar-

skie w Osieku organizuje już od kilku lat.
Zastawione stoły z domowymi wyrobami zawdzięczamy organizatorom.
Dodać jeszcze muszę, że na tym
spotkaniu pojawił się zdobywca głównej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie „Pszczelarz Roku” – Krzysztof Zych
z Kola Pszczelarskiego z Oświęcimia.
W pasiece Tadeusza Bąbacza w dniu
otwarcia sezonu pszczelarskiego nie zabrakło dobrej pogody a pszczoły pięknie
nosiły nektar i pyłek do ula.
Rozalia Ćwiertnia
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GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku była gospodarzem tegorocznych
Gminnych Obchodów Dnia Strażaka w gminie Osiek.
Gminne obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się zbiórką strażaków pod remizą
i przemarszem na mszę św. do kościoła
pw. św. Andrzeja Apostoła w Osieku Dolnym. Nabożeństwo w intencji strażaków
odprawił proboszcz parafii ks. Bogusław
Wądrzyk. Złożył strażakom i ich rodzinom życzenia i podziękowania za pracę
włożoną w sprzątanie starego cmentarza,
za udział i uświetnienie uroczystości kościelnych i gminnych. Złożył podziękowania za ochronę mieszkańców w razie
niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń. Następnie druhowie oraz zaproszeni goście
przemaszerowali na plac remizy w Osieku,

gdzie odbyła się oficjalna część spotkania.
Tegoroczne gminne święto braci strażackiej było znakomitą okazją do wyróżnień
i odznaczeń.
Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali druhowie: Robert Sobecki, Adam
Żmuda i Mateusz Jekiełek. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono dh Józefa Neczka, brązowym medalem
za zasługi dla pożarnictwa odznaczono
druhów: Konstantego Neczka i Marcina Musiała. Wręczono też Akty Nadania
Członka Honorowego OSP w Osieku druhom: Józefowi Neczkowi i Grzegorzowi
Leśniakowi. Gratulacje i życzenia złożył

prezes OSP dh Bogdan Płonka, dziękując
przy okazji pocztom sztandarowym OSP
Głębowice i górnikom z Osieka. Kolejno
życzenia składali: wójt Jerzy Mieszczak,
przewodniczący Rady Gminy Osiek Jerzy Czerny, zastępca komendanta PSP
w Oświęcimiu kapitan Henryk Jurecki,
prezes Gminnej OSP RP Jerzy Obstarczyk.
Prezes Gminnej OSP RP odczytał list przesłany dla strażaków przez Prezesa Zarządu
Głównego OSP RP Waldemara Pawlaka.
Do życzeń dołączyła członek wspierający
OSP Osiek Anna Majda. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na obiad i tańce.
Przygrywał Jacek Klęczar.

Powyżej prezentuję list prezesa Zarządu Głównego OSP RP
Waldemara Pawlaka.

O ŚWIĘTYM FLORIANIE
W Polsce święty Florian zyskał sławę
podczas pożaru Krakowa w 1528 roku.
Ogień strawił prawie całą dzielnicę Kleparz,
w dziwny sposób oszczędzając jedynie kościół, w którym od czterech stuleci znajdowały się relikwie św. Floriana. Od kilku lat
na świecie 4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Jego symbolem
jest czerwono-niebieska wstążeczka, która symbolizuje ogień i gaszącą go wodę.
W Polsce świętują zarówno strażacy zawodowi, jak i ochotnicy. W ten dzień strażacy
otrzymują odznaczenia i nagrody. Szcze6

gólnie hucznie dzień 4 maja świętowany
jest w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. To dla druhów okazja, by założyć
świąteczny mundur i przypomnieć lokalnej
społeczności, jak potrzebna jest ich służba.
Wszystkim strażakom z gminy życzymy zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń i ludzkiej życzliwości.
Zaproszeni goście: zastępca komendanta PSP Oświęcim kapitan Henryk Jurecki,
wójt gminy Osiek Jerzy Mieszczak, wicewójt Marek Jasiński, przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Czerny, prezes Gminnego

OSP RP Jerzy Obstarczyk, skarbnik gminy
Krystyna Pytlik, poczet sztandarowy OSP
Głębowice, poczet sztandarowy Stowarzyszenia Górników, Emerytów i Rencistów
Górniczych w Osieku, prezes TMO Andrzej
Kacorzyk, podinspektor ds. Zarządzania
Kryzysowego i Obronności Marek Piechociński, sołtys Maria Luranc, księża z parafii: dziekan Bogusław Wądrzyk, wikariusz
Krzysztof Kozieł, diakon Kamil Skoczylas,
członkowie honorowi OSP i wspierający.
Rozalia Ćwiertnia
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CHÓR „OSIECZANIE”

w bielskim Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych
Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych w Bielsku-Białej na ulicy
Olimpijskiej jest przeznaczony dla osób

przewlekle somatycznie chorych. Obecnie
mieszka tam około 50 osób w różnych stadiach choroby.
Placówka ma charakter ponadlokalny,
swoim zasięgiem obejmuje miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała i inne powiaty.
Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle
Chorych w Bielsku-Białej zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne
potrzeby bytowe, społeczne i religijne na
poziomie obowiązującego standardu.
30 kwietnia (sobota) w godzinach popołudniowych chór „Osieczanie” już po raz
kolejny odwiedził podopiecznych Domu

Pomocy Społecznej. Zastaliśmy salę pełną
kobiet i mężczyzn siedzących na wózkach
i oczekujących gości. To bardzo wzruszający
widok, ale twarze choych uśmiechnęły się na
widok wchodzących „Osieczan” wraz z kierownikiem chóru Andrzejem Lurancem.
Chór odśpiewał piosenki: „Moja Ojczyzna”, „Jadą goście”, „Czerwone jabłuszko”,
„Nocka szumiała”, „Lipka”, „Muzyk nocy”,
„Gęś wodą”, „Szumi jawor”, „Kareta”, „Ludowe granie” i na zakończenia papieską pieśń
„Barkę”. Niektórzy podopieczni ośrodka
podśpiewywali razem z chórem.
RĆ.

WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ

To hasło nowej propozycji wyjazdowej przygotowanej przez
Towarzystwo Miłośników Osieka.
W dniach od 3 do 4 września 2016
roku (sobota i niedziela) serdecznie zapraszamy na wycieczkę do Warszawy. W programie dwudniowego wyjazdu znajdzie się
zwiedzanie naszej stolicy ze szczególnym
uwzględnieniem nowych instytucji kultury
i współczesnego oblicza największego polskiego miasta.
Będziemy chcieli zrealizować autokarowo-pieszą peregrynację miasta pod
opieką licencjonowanego przewodnika,

a także zapoznać się z ekspozycją Muzeum
Historii Żydów Polskich „Polin”. Ważnym
punktami wędrówki będą wizyty w Centrum Nauki Kopernik oraz (o ile nie przeszkodzą rozgrywki sportowe) na Stadionie Narodowym. Pełny program, godziny
wyjazdu i orientacyjny czas powrotu będą
znane z początkiem sierpnia.
Koszt wyjazdu wynosi 220 zł od osoby.
Cena zawiera przejazd bardzo wygodnym
autokarem, nocleg w hotelu w Warszawie,

obiadokolację w dniu 3 września i śniadanie następnego dnia oraz honorarium
przewodnika po stolicy.
Uczestnicy powinni mieć zabezpieczone fundusze na wejścia i zwiedzanie muzeów oraz instytucji kultury (około 60 zł).
Zapisy prowadzi Biblioteka Gminna
w Osieku tel. 33 8458155, a wszelkich informacji o wyjeździe udziela Andrzej Kacorzyk tel. 603 134 362.

ULICA ZAMKOWA W GŁĘBOWICACH
W BUDOWIE
Drugiego maja odbyło się przekazanie
placu budowy ulicy Zamkowej w Głębowicach w gminie Osiek. Od tego momentu wykonawca ma czas na wykonanie pierwszego
etapu robót budowlanych inwestycji do końca
2016 r. Zadanie warte prawie milion złotych
prowadzi powiat oświęcimski. Podczas przekazania planu budowy obecni byli: starosta
oświęcimski Zbigniew Starzec, wójt gminy

Osiek Jerzy Mieszczak, naczelnik Wydziału
Inwestycji, Rozwoju i Dróg w starostwie Aneta Staroń, radny powiatowy Wojciech Kajdas
i urzędnik gminy Osiek Konrad Makuch.
Przebudowa obejmie między innymi:
remont nawierzchni jezdni o szerokości 530
cm, remont poboczy i istniejących zjazdów,
a także budowę nowych. Planowany koszt
robót budowlanych wyniesie milion złotych.

Inwestycje sfinansują po 50% powiat oświęcimski i gmina Osiek.
RĆ.

PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi serdecznie dziękują osobom,
które przyczyniły się do przygotowania pikniku z okazji Dnia Ziemi 2016 r.:
„PRZYJACIELE SZKOŁY” Agata Botko, Beata Tyran, Marta Tobiczyk, Koło Łowieckie „Orzeł”, Edyta Ziarno, Skup złomu
w Głębowicach, Zenon Rajczykiewicz, Sławomir Orlicki, Paweł Tobiczyk, Jacek Katański, Kino Planet Cinema, Tadeusz Sobecki, Firma handlowa „Dekor-pap, ”Sklep wielobranżowy „Kaktus” Urszula i Krzysztof Sobeccy, Restauracja Malinowy Las, Rada
Rodziców naszej Szkoły, Gabriela Matlak, Sylwia i Mariusz Wandor, Daniel Gałuszka, Barbara Skorupa, Józefa Sala, Tadeusz Frej,
Mirosław Frej, Aleksandra Zięba i Irena Matusiak.
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ZEBRANIE WIEJSKIE W OSIEKU

Odbyło się 17 kwietnia, powitania
dokonała sołtys p. Maria Luranc. Udzieliła głosu p. Piotrowi Nakoniecznemu,
który poinformował zebranych między
innymi o naborze na modernizację bydła
mlecznego i mięsnego. Zwrócił się z prośbą do rolników, aby opryski rzepaków
na słodyczka rzepakowego odbywały się
z uwzględnieniem wylotu pszczół. Następnie wójt Jerzy Mieszczak przedstawił
realizację wniosków podjętych na poprzednim zebraniu wiejskim:
1. P. Andrzej Babrała zgłosił wykonaOSTYKA”. (poniżej
osobiście, telefonicznie
(po godz.
oraz
nie oświetlenia
na ul. Karolina
na 9.00)
odcinku
któw). W przypadinternetowo (po uzyskaniu
loginu w przyod p. Goleniowskiego
do p. Janowskiego.
rzystać z punktów chodni).
Przyjęliśmy w budżecie 2016 roku
łębowicami należy Wszystkie aktualne wiadomości zamieszśrodki czone
na wykonanie
projektów oświetw momencie wypisą na stronie internetowej:
lenia ulic
Karolina, Spacerowa, Akacjowa
www.przychodnia.osiek.pl
rowe skierowania
i Modrzewiowa. Projekty zostały zlecone
do opracowania. Planowany termin pozwoleń na budowę oświetlenia
ZINY OTWARCIA
NR TELto lipiec
2016 roku.
n-pt 7.00 - 18.00 2. P. Rozalia Ćwiertnia zgłosiła zamon33 810 68 82
nie materiału do 17.00)
towanie lampy na ul. Grunwaldzkiej przy
n-pt 7.00 - 12.00
33 822 16 27
stacji TRAFO na łuku drogi obok posesji
n-pt 8.00 - 11.00
33 497 10 00
Pana Jankowskiego.
n-pt 7.30 - 10.30
663 661 565
Zamontowanie lamp w obrębie TRAn-pt 7.00 - 10.00
33 816 28 23
FO na ul. Grunwaldzkiej wymaga wyko- 17.00, sob. 8.00 - 13.00
nania projektu budowlano-wykonawsultacje diagnosty:
33 821 41 19
11.00, czw. 16.00
- 17.00
czego.
Środki na ten cel zabezpieczymy
- 18.00, sob. 8.00
- 13.00
33 812 47
w budżecie
i poinformujemy
o 72
pracach
n-pt 8.00 - 12.00
783 944 252
wykonanych między zebraniami.		
n-pt 7.00 - 10.00
33 470 17 12
				
t, śr, pt 7.00 - 14.00
Wystąpienie wójta na
33 zebraniu
851 20 48 wiejzw 7.00 - 17.30
skim w sołectwie Osiek.
bieranie materiału do 13.00, materiału
33 330 50
01 etapie
1. Jesteśmy na końcowym
już
ologicznego do 10.00)
budowy
kanalizacji
sanitarnej
przy ul.
żda 1 i 3 sobota
miesiąca 8.00
- 10.30
32 215 34 25
Starowiejskiej. Aktualnie663rozpoczęliśmy
n-pt 8.00 - 10.00
682 675
wykonywanie podłączy 32
domów
do sieci.
n-pt 7.30 - 11.30
212 40 30
W
ramach
zadania
podłączonych
zostanie
n-pt 7.00 - 14.00
663 960 126
150
posesji.
bieranie materiału do 17.00) sob 8.00 33 843 01 25
Rozpoczęliśmy przebudowę
ciągu
eranie materiału do2.11.00)
0, (wydawanie komunikacyjnego
wyników do 11.00)
661 910 087
ul. Kościelnej
i Przeczbieranie materiału
11.00) sob 8.00 - w ramach Narodowenicydorealizowanego
32 210 00 55
10.30 go Programu Odbudowy Dróg Lokalnych.
n-pt 8.00 - 11.00
663 680 730
Kwota po przetargu wyniosła
967.075,35
wydawanie wyników
do
9.00
11.30)
33
853 80z 04budżezł przy finansowaniu 50/50
n-pt 7.30 - 10.30
608 262
383
tu państwa i gminy, tj. po
483.537,68
zł
n-pt 8.00 - 13.00
33
862
07
06
każda ze stron.
3. Zleciliśmy opracowanie projektu
REKLAMA

RZYCHODNI

, do poradni
.
zających się
mografii, rertami wypiy przed wejywali wyniki
wadzenia do

budowlano-wykonawczego „Przebudowy drogi gminnej ul. Zielona na całym
odcinku drogi”. Koszt projektu wynosi 30
tys. zł.
4. Zleciliśmy opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego „Przebudowy
drogi powiatowej ul. Główna w Osieku”.
Koszt opracowania projektu wynosi 50
tys. zł.
5. W kwietniu br. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosi przetarg na
wykonanie przebudowy dróg wojewódzkich nr 948 i 949. Droga wojewódzka nr
949 na odcinku od oczyszczalni ścieków
do Tarniówki. Planowany koszt budowy
wynosi 4 mln zł. Przy finansowaniu 85%
środki unijne, 7,5% ZDW i 7,5% gmina
(300 tys. zł). Planowany czas realizacji całego zadania 2016-2018 rok.
6. W maju składamy dwa projekty na
odbudowę dróg powiatowych: ul. Głównej
odcinek od p. Lekkich do ul. Beskidzkiej
wraz z budową chodnika i ul. Starowiejskiej odcinek od Starego Kościoła do RSP,
do Departamentu Funduszy Europejskich
w ramach PROW. Koszt realizacji zadań
wynosi: ul. Główna – 2.529.558,00 zł,
w tym UE 1.609.558,00 zł, a gmina i powiat po 460.000,00 zł oraz ul. Starowiejska
– 2.000.000,00 zł, w tym UE 1.280.000,00
zł, a gmina i powiat po 360.000,00 zł.
7. Zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowanej budowy oświetlenia
ulicznego ulic Karolina, Spacerowej, Modrzewiowej i Akacjowej. Koszt dokumentacji wynosi 32.472,00 zł.
8. Przyjęliśmy w budżecie środki
w kwocie 148.000,00 zł z przeznaczeniem
na remont dwóch dróg dojazdowych do
pól, tj. ul. Łąkowej w Osieku Dolnym
i ul. bocznej Jaśminowej w Osieku Górnym przy dofinansowaniu z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w Krakowie
– 74.000,00 zł.
9. Na remonty i utrzymanie dróg
gminnych i wewnętrznych w sołectwie
Osiek przyjęliśmy w budżecie kwotę
186.300,00 zł, w tym na:
Remonty poziome - 60.000,00 zł,
Kamień łamany - 25.000,00 zł,

Remont rowów - 43.000,00 zł,
Remont przepustów - 25.000,00 zł,
Koszenie rowów - 20.000,00 zł,
Zimowe utrzymanie dróg - 60.000,00 zł.
10. Przeznaczyliśmy w budżecie gminy środki finansowe w kwocie 20 tys. zł
z przeznaczeniem na remont rowów Taskierka i Pilarzówka. Dodatkowo remont
rowu Pilarzówka dofinansował powiat
kwotą 10 tys. zł.
11. Zleciliśmy aktualizację projektu
budowy kanalizacji sanitarnej – Etap II
zadanie III i IV. Koszt aktualizacji opracowania wynosi 146.985,00 zł.
12. Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie
dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ulic Karolina, Modrzewiowej, Akacjowej, Spacerowej, Malinowej i Świerkowej. Aktualnie prowadzimy
postępowanie dotyczące rozstrzygnięcia
złożonych ofert.
13. Rozpoczęliśmy remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy. Zadanie
realizuje Zakład Instalacyjny CO, Gaz,
Wod-Kan, Usługi Budowlane z Makowa
Podhalańskiego. Kwota zadania wynosi
349.097,31 zł.
14. Przyjęliśmy w budżecie kwotę
44.225,00 zł na wykonanie projektu oraz
wykonanie rzeczowe wodociągu wzdłuż
ul. Sobótkowej.
15. W ramach Funduszu Sołeckiego za
kwotę 26.409,60 zł wymienimy okna w elewacji południowej budynku ZSP nr 1.
16. Na przełomie sierpnia i września
przeprowadzimy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
17. Na przełomie października i listopada przeprowadzimy zbiórkę azbestu za
kwotę 30 tys. zł, przy finansowaniu powiatu w kwocie 15 tys. zł i gminy 15 tys. zł.
18. W gminie z dożywiania korzystają
24 rodziny, w tym z Osieka 18 i z Głębowic 6. Kwota przeznaczona na ten cel to
22.871,00 zł, w tym dofinansowanie wojewody w kwocie 15.004,00 zł, a gminy
7.867,00 zł.
19. Pomocą materialną objęto 90 rodzin, w tym 76 z Osieka i 14 z Głębowic. Łącznie przeznaczono na to zadanie

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
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og – lek. Miykonuje bagodz. 12.00.
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tel.693
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Sesja
58.642,67 zł, w tym Osiek 35.867,31 zł
i Głębowice 22.775,36 zł.
20. Zatrudniliśmy 7 osób do prac społecznie użytecznych. Są to osoby z Osieka.
Na ten cel przeznaczono kwotę 37.130,40 zł
z budżetu Powiatowego Urzędu Pracy
22.278,24 zł i gminy 14.852,16 zł.
21. W dalszym ciągu planujemy współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie pozyskania produktów żywnościowych dla
rodzin ubogich. Prawdopodobnie w maju
podpiszemy stosowną umowę.

Powołano Komisję Uchwał i Wniosków
w składzie: przewodniczący Jan Jekiełek,
członkowie Krystyna Pawlik i Tadeusz Mucha. Na zebraniu nie zgłoszono wniosków
i nie podjęto uchwał do realizacji.
Podczas dyskusji poruszono sprawy:
podłączy do kanalizacji, oprysków na
komary, remontów dróg Głównej, Starowiejskiej i Zielonej, a także zainstalowanie
świateł w Górnym Osieku przy szkole.
Na tym zebranie zakończono.
Rozalia Ćwiertnia

ZEBRANIE WIEJSKIE W GŁĘBOWICACH
4. P. Jadwiga Matusiak – pytała z dalszym remontem ul. Jagodowej.
Zebranie wiejskie w Głębowicach
o
sprawę
ul. Sportowej.
Złożyliśmy wniosek o dofinansoodbyło się 17 kwietnia
w sali WDK.
ZEBRANIE
Wniosek
o
zasiedzenie
ul.
Sportowej
wanie
odbudowy ul. Jagodowej do DePowitania dokonała sołtys Edyta
jest
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w
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w
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Głębowicach
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Tak jak w Osieku,
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27 września 2015 r
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5. P. Jerzy Siwek – wnosił o wyjaś- promesę.
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podał
kilka
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81
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temat
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twórczy. Koszt zadania wyniósł 8.371,00 zł, w tym
tj.:
wójt zdałbowicach
sprawozdanie
z realizacji nym Osieku
oraz opłaty za odpady
Wiata została wymieniona w 2015 r.
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 2.320,00 zł • Od kwietnia 2015 r. zatrudniliśmy 12 osób
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w 2015 roku został dowieOświęcim dokona zbiórki azbestu za kwotę 26
robót obejmował wykonanie podbudowy z kawencję wmienia
sprawie
remontu
kamieniem
ziony.
tys. zł, przy finansowaniu z powiatu w kwocie 11
łamanego, położenie nowej nawierzchul. Zielonej.
Jerzy
Obstarczyk
zł i gminy
15 tys. zł. – wnosił o poni asfaltowej, remont poboczy i rowów. Koszt 7. P.tys.
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zadania
wyniósł
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w 2015
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obokszkolnego
ul.
przyznałem nagrody za dobre wyniki w nauce
z budżetuWolas
gminy. – wnosiła o wy3. P. Jadwiga
Oświęcimskiej.
i sporcie 49 uczniom, w tym: 25 z Gimnazjum,
Powiat wspólnie
gminą zlecili opracowanie dokonanie• rowów
na ul.zJagodowej.
Chodnik
przy ul. Oświęcimskiej ma
10 z ZSP nr 1, 7 z SP nr 2 i 7 z ZSP Głębowice.
kumentacji projektowej odbudowy ul. Zamkowej
Tam, nagdzie
położono
nową
na10
lat
i
w
wielu
miejscach wymaga już
całej jej długości. Na wykonanie zadania prze- • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiewierzchnię,
rowy
wykonano,
a
na
pozoremontu.
Problem
zostałr. zgłoszony
do
ku w dniu 30.06.2015
zakończył realizację
znaczono kwotę 30 tys. zł, w tym powiat 15 tys.
stałym odcinku
zostanie
Wydziału
Inwestycji,
Rozwoju
Drógstrać
projektu
systemowego
POKL pn.i „Nie
zł i gmina odwodnienie
15 tys. zł. Projekt ma
być wykonany
szansy”,
współfinansowanego
ze środków
roku.
wykonanew tym
podczas
remontu drugiej Starostwa
Powiatowego
w Oświęcimiu.
Unii
Europejskiej
w ramach
Europejskiego
Do chwili obecnej na remont dróg gminnych 8. P.
części drogi.
Radosław
Noszka
– pytał,
co
i wewnętrznych w Głębowicach wydaliśmy kwotę
84.104,65 zł, w tym:
» Remonty pozimowe
- 4.870,80 zł
» Kamień łamany
- 10.228,68 zł
» Remont rowów
- 36.604,80 zł
» Remont przepustów
- 14.201,66 zł
» Koszenie rowów
- 7.015,31 zł
» Zimowe utrzymanie
- 11.183,40 zł
• Zleciliśmy wykonanie zarurowania 20 metrowego kolejnego odcinka rowu na Browarniku.
Koszt zadania wyniesie 50 tys. zł i będzie pokryty z budżetu gminy.
• Za kwotę 20.000,00 zł zleciliśmy renowację kapliczki św. Jana Nepomucena. Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski z Programu KAPLICZKA w kwocie 9 tys. zł i gminy
w kwocie 11 tys. zł.
• Zleciliśmy wykonanie 4 dużych witaczy
z herbem gminy, które zostaną zamontowane na
głównych wlotach drogowych do gminy. Koszt
zadania wyniesie 23.800,00 zł.
• Jest szansa na wykonanie jeszcze w tym roku

Funduszu Społecznego. Projekt realizowany
był od 2010 roku. W 2015 roku na ten cel
przeznaczono 108.080,41 zł, przy dofinansowaniu z UE w kwocie 93.478,74 zł i gminy w kwocie 14.601,67 zł. W ramach całego
projektu wsparciem zostało objętych 79 osób,
w tym: Osiek – 69 osób, Głębowice – 10 osób.
• W Gminie Osiek od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. z dożywiania skorzystało 55 dzieci,
w tym z Osieka 43, a z Głębowic 12. Obecnie
w nowym roku szkolnym 2015/2016 tj. od
1 września z dożywiania korzysta 35 dzieci,
w tym z Osieka 28 i z Głębowic 7 dzieci. Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła ogółem
38.311,00 zł, w tym dofinansowanie wojewody
w kwocie 26.625,00 zł, a gminy 11.686,00 zł.
• Pomocą materialną od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. objęto 40 uczniów w szkołach, w tym
33 osoby z Osieka i 7 osób z Głębowic. Łącznie
przeznaczono na to zadanie 38.850,00 zł, w tym
dofinansowanie wojewody 31.080,00 zł i gminy
w kwocie 7.770,00 zł.

interwencyjne.
Są to osoby z Osieka. Na ten
brama
cmentarna.
cel z budżetu
gminy została
przeznaczono
kwotę
Brama
cmentarna
zamknięta
8.095,14 zł, a z budżetu Powiatowego Urzędu
celowo,
aby uporządkować niekontroloPracy 10.968,80 zł.
wane
montujących
pomni• Wwjazdy
miesiącu firm
czerwcu
i sierpniu 2015
r. z Polki, które
podczas
ich
montażu
pozostaskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
pozyskanobałagan.
produkty Klucz
żywnościowiały
na cmentarzu
do
we wposiada
ilości 4.635,00
kg, które
otrzymało
300
bramy
grabarz,
dlatego,
chcąc
osób (102
z Osieka
oraz Głębowic.
wjechać
na rodziny)
cmentarz,
należy
skontak• W ramach rezerwy 0,4% Ministerstwa Edukatować
się
z
nim
w
celu
otwarcia
bramy.
cji Narodowej otrzymaliśmy dodatkowe środki
Kolejno
wójt
Jerzy
Mieszczak
poinfinansowe w kwocie 4.605,54 zł z przeznaczeformował
mieszkańców
o
pracach
na
niem na doposażenie stołówki szkolnej ZSP
w Głębowicach.
terenie
sołectwa:
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1. Powiat wspólnie z gminą rozpoczynają odbudowę ul. Zamkowej. Inwestycja planowana jest na lata 2016-2017.
Po przetargu koszt wynosi 1 mln zł.
W 2016 roku zostanie odbudowany odcinek o długości 900 m.b. za kwotę 529
tys. zł. Drugi odcinek o długości 770
m.b. zostanie wykonany w 2017 roku za
kwotę 471 tys. zł. Finansowanie po 500
tys. każdej ze stron.
2. Wystąpiliśmy do Departamentu Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie o dofinansowanie z budżetu państwa odbudowy ul. Jagodowej uszkodzonej podczas intensywnych
opadów atmosferycznych w 2014 roku.
Wartość zadania wynosi 91.506,00 zł,
w tym dotacja 73.204,00 zł i środki gminy 18.302,00 zł.
3. Planujemy zlecić wykonanie remontu mostka na ul. Kulturowej. Koszt
zadania wg kosztorysu inwestorskiego
wynosi 16.720,99 zł.
4. Na remonty i utrzymanie dróg
gminnych i wewnętrznych w Sołectwie
Głębowice przyjęliśmy w budżecie kwotę 112 tys. zł, w tym:
Remonty poziome - 8.000,00 zł,
Kamień łamany - 15.000,00 zł,
Remont rowów - 22.000,00 zł,
Remont przepustów - 20.000,00 zł,
Zimowe utrzymanie dróg - 37.000,00 zł,
Koszenie rowów - 10.000,00 zł.
5. W ramach Funduszu Sołeckiego
Sołectwa Głębowice za kwotę 26.409,60 zł
zostanie wykonany nowy chodnik i wymieniony krawężnik przed budynkiem
WDK oraz wykonanie podsufitki zadaszenia terenu budynku WDK.
6. Złożyliśmy wniosek do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego urzędu marszałkowskiego o dofinansowanie kolejnego etapu renowacji
kapliczki św. Jana Nepomucena. Całkowity koszt zadania wynosi 26.764,00
zł, w tym dofinansowanie 19.805,00 zł,
a udział gminy 6.959,00 zł.
7. W maju br. zlecimy do wykonania
Plan Rewitalizacji Gminy Osiek. W ramach tego planu będziemy ubiegać się
o pozyskanie unijnych środków finansowych na dofinansowanie budowy sali
gimnastycznej przy ZSP w Głębowicach.
Wg kosztorysu inwestorskiego koszt
budowy obiektu wynosi 2.551.615,00 zł.
Dofinansowanie 75% wartości kosztorysu inwestorskiego tj. 1.913.711,00 zł.
8. Przyjęliśmy w budżecie środki finansowe w kwocie 124.284,00 zł z przeznaczeniem na remont boiska sportowego LKS Głębowice.
9. Na przełomie sierpnia i wrześ10

nia przeprowadzimy zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych.
10. Na przełomie października i listopada przeprowadzimy zbiórkę azbestu za
kwotę 30 tys. zł, przy finansowaniu powiatu w kwocie 15 tys. zł i gminy 15 tys. zł.
11. W gminie z dożywiania korzystają 24 rodziny, w tym z Osieka 18
i z Głębowic 6. Kwota przeznaczona na
ten cel to 22.871,00 zł, w tym dofinansowanie wojewody w kwocie 15.004,00 zł,
a gminy 7.867,00 zł.
12. Pomocą materialną objęto 90 rodzin, w tym 76 z Osieka i 14 z Głębowic.
Łącznie przeznaczono na to zadanie
58.642,67 zł, w tym Osiek 35.867,31 zł
i Głębowice 22.775,36 zł.
13. Zatrudniliśmy 7 osób do prac
społecznie użytecznych. Są to osoby
z Osieka. Na ten cel przeznaczono kwotę 37.130,40 zł, z budżetu Powiatowego Urzędu Pracy 22.278,24 zł i gminy
14.852,16 zł.
14. W dalszym ciągu planujemy
współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
w zakresie pozyskania produktów żywnościowych dla rodzin ubogich. Prawdopodobnie w maju podpiszemy stosowną umowę.
Powołano Komisję Uchwał i Wniosków, w skład której weszli: przewodniczący Bogdan Sobecki oraz członkowie
Irena Kulpińska i Anna Rafacz.
Głos zabrała sołtys Edyta Matyjasik-Kulig i przedstawiła sprawozdanie
z pracy za 2015 r.
Pokrótce wymieniła niektóre ze zrealizowanych rzeczy:
– wyczyszczono rowy na ul. Plebańskiej,
– położono nową nawierzchnię na części ul. Ogrodowej,
– zrobiono całą ul. Wiśniową,
– dowieziono kamienie na ul. Źródlaną
i Tęczową oraz wszędzie, gdzie było to
potrzebne,
– częściowo utwardzono parking przed
kościołem,
– cały czas trwa sukcesywnie zasypywanie „browarnika”, wycięto tam też
niepotrzebne zarośla,
– wyremontowano krzyż na cmentarzu,
wysypano kamieniem chodnik prowadzący do studni,
– w WDK wyremontowano salę widowiskową, świetlicę, pomieszczenie
orkiestry, zostały zakupione nowe
meble,
– przystosowywano do użytku piwnice
pod kuchnią,
– ukończono projekt sali gimnastycznej
przy naszej szkole.

W ciągu minionego roku Rada Sołecka zebrała się 7 razy. W zależności
od potrzeb w spotkaniach tych uczestniczył również wójt, jego zastępca, dyrektor Gminnego Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu a także przedstawiciele wszystkich organizacji działających na terenie Głębowic.
Zorganizowano m.in. zabawę 17 lipca po odpuście, 9 czerwca spotkanie
w sprawie remontu ulicy Zamkowej,
9 sierpnia dożynki. Zadbano o czystość
centrum Głębowic, zatrudniając pracownika.
Działania zaplanowane na 2016:
• 12 czerwca odbędą się prymicje diakona połączone z festynem organizowanym przez szkołę na placu pod
WDK. Sołtys i ZSP Głębowice bardzo
serdecznie wszystkich zapraszają na
zabawę.
• 17 lipca będzie odpust, oczywiście
z zabawą, organizowaną przez sołtys
i Radę Sołecką z pomocą orkiestry
i wsparciem wójta.
• 14 sierpnia zaplanowano dożynki,
również z tańcami.
• Sołtys wraz z Radą Sołecką wstępnie
planują także organizację zabawy sylwestrowej, której dochód ma być przeznaczony na rozwój miejscowości.
Na zebraniu zgłoszono wnioski:
P. Andrzej Burek prosi o zlikwidowanie
wysypiska śmieci na działce 11/67 ul.
Łazy.
P. Jadwiga Matusiak zgłasza prośbę
o wyczyszczenie rowów obok boiska.
P. Jerzy Siwek prosi o zmianę oznakowania – ograniczenie do 40km/h, na
wjeździe do wsi (ul. Oświęcimska).
P. Jerzy Wolas pyta, czy na składowanie
podkładów kolejowych potrzeba jakąś
zgodę, prosi o przerobienie odpływu
z melioracji obok domu.
P. Adam Sala deklaruje pomoc przy
przerobieniu odpływu u p. Wolasa.
P. Rozalia Jarosz pyta o przydomowe
oczyszczalnie.
P. Jerzy Nowak wnosi o zgłoszenie do
powiatu prośby o wyczyszczenie mostka przy ul. Wadowickiej.
P. Janusz Leśniak prosi o zarurowanie
rowu na ul. Plebańskiej.
P. Ryszard Wolas zgłasza remont ul. Zielonej.
P. Stanisław Cinal prosi, aby na cmentarzu wysypywać między grobami jednakowy kamień.
Na zebraniu nie podjęto uchwał.
Na tym zebranie zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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RODZINA 500 + DLA POLAKÓW
ZA GRANICĄ
W związku z napływającą dużą ilością pytań dotyczących prawa do świadczenia z programu Rodzina 500+ od
obywateli polskich, zamieszkujących
z całą rodziną na terytorium państwa
innego niż Polska, przypominamy, że
w przypadku zamieszkania całej rodziny na terytorium innego państwa
w odniesieniu do wszystkich świadczeń
rodzinnych – również świadczenia wychowawczego 500+, ma zastosowanie
wyłącznie ustawodawstwo krajowe tego
państwa. Wówczas prawo do świadczeń
ustalane jest na podstawie miejsca zamieszkania.
Jeżeli więc rodzina z dziećmi zamieszkuje na terytorium jednego

z państw UE, EOG, np. Wielkiej Brytanii, Norwegii lub w Szwajcarii, wypłata wszystkich świadczeń rodzinnych
powinna odbywać się wyłącznie na
podstawie ustawodawstwa państwa zamieszkania, a tym samym nie przysługują świadczenia z Polski.
Posiadanie przez obywateli polskich
faktycznego miejsca zamieszkania (nie
mylić z zameldowaniem) na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia 500+ (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci). Warunek
ten zniesiony jest jedynie w przypadkach, w których znajdują zastosowanie

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i członkowie
rodziny zamieszkują, bądź podlegają
ubezpieczeniom społecznym w dwóch
różnych państwach członkowskich UE,
EOG lub Szwajcarii.
W przypadku zamieszkania obywateli polskich wraz z całą rodziną na
terytoriach państw poza UE, np. USA,
Kanada – również nie będą przysługiwały świadczenia rodzinne z Polski, ze
względu na brak faktycznego miejsca
zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem).
Źródło: ww.mpips.gov.pl

ŚWIADCZENIA 500 + W GMINIE OSIEK
Na terenie gminy Osiek program
„Rodzina 500+” jest realizowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde
drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o dochodach
nie wyższych niż 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł w rodzinach
z dzieckiem niepełnosprawnym otrzymają także pomoc na pierwsze dziecko
lub jedynaka. Świadczenie wychowawcze
przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia.
Wnioski będzie można złożyć także
elektronicznie za pomocą portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, Elektronicznego Urzędu Podawczego ePUAP,
Portalu Usług Elektronicznych ZUS,
bankowość elektroniczną.
W przypadku złożenia wniosku
w terminie od dnia 1 kwietnia 2016 roku
do dnia 1 lipca 2016 roku, ustalenie i wy-

płata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy od dnia
złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Osoba, która złoży wniosek o świadczenie wychowawcze po dniu 1 lipca
2016 roku, nabędzie prawo do świadczenia, począwszy od miesiąca, w którym
złożyła wniosek.
W pierwszym okresie świadczenie
wychowawcze będzie przyznawane na
okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do
dnia 30 września 2017 roku. Wnioski
o świadczenie wychowawcze 500+ można składać osobiście w godzinach poniedziałek od 7:00 do 15:00, wtorek od 7:00
do 16:00, środa od 7:00 do 15:00, czwartek od 7:00 do 15:00, piątek od 7:00 do
14:00 od dnia 1 kwietnia 2016 r. w budynku Urzędu Gminy.
Ponadto szczegółowe informacje
oraz druki wniosków będzie można uzyskać w biurze na parterze UG za pocztą

lub pod numerem telefonu 33 84 58 203.
Istnieje także możliwość pobrania wniosku z naszej strony GOPS, który po wypełnieniu i wydrukowaniu można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym
ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
lub przynieść osobiście.
Informacja GOPS – 500+ w naszej
gminie
Dane za okres 1.04.2016 r. do 10.05.2016
r. z terenu gminy Osiek.
Wnioski złożone w formie elektronicznej
– 93.
Wnioski złożone w formie papierowej –
431.
Liczba wydanych decyzji przyznającej
prawo do świadczenia wychowawczego (wydanych na podstawie wniosków
złożonych w formie papierowej i elektronicznej) – 91.
Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 128 na kwotę 64 000 zł.
RĆ.

KARTY ROWEROWE DLA WSZYSTKICH
„Dziennik Gazeta Prawna” informuje,
że Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie obowiązkowych kart
rowerowych. Wprowadzenie wymogów kart rowerowych dla tych, którzy
nie posiadają prawa jazdy ma przy-

czynić się do zwiększenia znajomości
przepisów o ruchu drogowym, a tym
samym przyczynić się do poprawy
bezpieczeństwa na drogach. Wstępnie
poruszanie się bez ważnej karty na
rowerze ma być traktowane jako wy-

kroczenie, choć jeszcze nie wiadomo,
jaka będzie grozić kara. Wprowadzeniu
obowiązkowych kart rowerowych mają
towarzyszyć także inne zmiany, mianowicie obowiązek dla dzieci i młodzieży
jazdy na rowerze w kasku.
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16. SESJA RADY GMINY OSIEK
Otwarcia i powitania dokonał przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Czerny. Po przyjęciu protokołu i kolejności obrad sprawozdanie z pracy między sesjami zdał
wójt Jerzy Mieszczak:
1. Doszło do kolejnych trzech spotkań w Krakowie z panią
Martą Maj dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku od mostka
przy oczyszczalni ścieków do Tarniówki. Na chwilę obecną
postanowiono, że na to zadanie oraz przebudowę DW 948
na odcinku Oświęcim - Kęty w kwietniu zostanie ogłoszony
przetarg z terminem realizacji do końca 2017 roku.
2. Rozstrzygnęli przetarg na wykonanie przebudowy dróg
gminnych tj. ulic Kościelnej i Przecznica w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Do przetargu
przystąpiło 9 firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma DROG-BUD Spytkowice i to ona będzie realizować to
zadanie.
3. Wójt uczestniczył w uroczystym pożegnaniu inspektora Bogdana Syrka Komendanta Powiatowego Policji, który z dniem
15.02.2016 r. przeszedł na emeryturę.
4. Zorganizował spotkanie z firmą „Magnus Media” z Krakowa
w sprawie opracowania założeń do Strategii Gminy oraz Planu
Rewitalizacji Gminy.
5. Zleciliśmy opracowanie audytu energetycznego kompleksu
budynków OSP Osiek Firmie W&W Waldemar Władyga Zamość.
6. Jesteśmy już na końcowym etapie podpisania umów notarialnych na przejecie gruntów pod drogę gminną w obrębie
ul. Brzozowej w Osieku. Ostatnie umowy zostaną podpisane
w dniu 30.03.2016 r.
7. Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Spółki Wodnej w Osieku, podczas którego omówiono wykonanie budżetu Spółki
za 2015 rok oraz planowane zadania na 2016 rok.
8. Zorganizował w Osieku spotkanie ze Zbigniewem Starcem
starostą powiatowym w sprawie wspólnych remontów dróg
powiatowych w gminie, szczególnie ul. Głównej i Starowiejskiej w Osieku i ul. Zamkowej w Głębowicach.
9. Uczestniczył w uroczystych Obchodach Dnia Kobiet zorganizowanych przez Koła KGW z Osieka i Głębowic.
Podjęto uchwały w sprawach:
* Wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego
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Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku (wybrano: Jerzego Czernego, Marka Jasińskiego, Andrzeja Sobeckiego, Bogdana Sobeckiego, Marię Jekiełek, przewodniczącym
rady został Jerzy Mieszczak, a przedstawicielem wojewody
Paweł Kacorzyk). Głosowanie odbyło się jawnie, oddzielnie
nad każdą kandydaturą.
* Wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (jednogłośnie).
* Zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osieku (jednogłośnie).
* Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na
rzecz gminy Osiek (jednogłośnie).
* Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Osiek w 2015 r.” (głosowano większością głosów, radny Jerzy
Obstarczyk głosował przeciw).
* Zmiany Uchwały Nr XV/101/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 5
lutego 2016 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji
dla powiatu oświęcimskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach” (jednogłośnie).
* Zmiany planu budżetu na 2016 rok (jednogłośnie).
Odpowiedzi wójta na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
Radny Jerzy Domasik Dotyczy: wniosku złożonego na sesji
Rady Gminy w dniu 5.02.2016 roku.
Ad 1. – Projekt oświetlenia ul. Czarny Las zostanie opracowany
w 2017 roku.
Ad 2. – Został zamówiony znak drogowy informujący o dojeździe do ul. Kwiatowej i Podlesie.
Ad 3. – Mostek w ciągu ulicy Czarny Las będzie przebudowany
do wymiarów normatywnych dla tej klasy drogi.
Radny Tadeusz Mucha Dotyczy: wniosku złożonego na sesji
Rady Gminy w dniu 5.02.2016 roku.
Ad 1. – Projekt oświetlenia ulicznego będzie opracowany
w 2017 roku.
Ad 2. – Urząd Gminy jest przygotowany do obsługi mieszkańców przy realizacji programu „Świadczenie Wychowawcze
500+”. Program będą obsługiwać pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ad 3. – Głównym problemem w przedszkolach w związku
z cofnięciem obowiązku szkolnego dla sześciolatków jest
brak miejsc dla dzieci trzyletnich, dotyczy to głównie przedszkola w Górnym Osieku. W związku z powyższym postanowiono w tym przedszkolu od 1 września 2016 r. uruchomić
dodatkowy oddział. Oddział ten w pełni zabezpieczy nam
potrzeby obwodu Osieka Górnego.
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski:
Radny Tadeusz Bąbacz wnioskuje o wydrukowanie nowej
książki telefonicznej z numerami komórkowymi, połowa numerów stacjonarnych jest nieważna.
Radna Maria Jekiełek prosi o zamontowanie lampy oświetleniowej na transformatorze przy ul. Grunwaldzkiej.
Radny Jerzy Czerny prosi o podjęcie działań w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Głównej i Stawowej w Osieku.
Radny Zbigniew Żurek prosi o uwzględnienie w projekcie mo-

Echa Osieka
dernizacji odcinka ulicy Głównej w Osieku sugestii zawartych
w sprawozdaniu Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Oświęcimiu ze spotkania z przedstawicielami gminy Osiek, Rady Rodziców przy SP 2 w Osieku oraz naczelnika Wydziału Inwestycji
Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Chodzi
o umieszczenie w projekcie konieczności budowy wzbudzanej
sygnalizacji świetlnej w rejonie SP nr 2. Do wniosku dołączam
sprawozdanie oraz pismo rady Rodziców i radnego gminy

Osiek Zbigniewa Żurka do wydziału Ruchu Drogowego KPP
Oświęcim.
Sołtys Głębowic Edyta Matyjasik-Kulig poinformowała o terminarzu imprez organizowanych latem tego roku, przy okazji
zaprosiła wszystkich radnych do uczestnictwa.
Na tym sesję zakończono.
Rozalia Ćwiertnia

17. SESJA RADY GMINY OSIEK
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Czerny, po powitaniu, stwierdzeniu
prawomocności obrad, przyjęciu
protokołu z poprzedniej sesji przewodniczący poddał pod głosowanie kolejność obrad. Wcześniej na
wniosek wójta wprowadzono dodatkowe punkty obrad. Jednogłośnie przyjęto kolejność obrad.
Przewodniczący powitał długo
oczekiwanego gościa starostę oświęcimskiego Zbigniewa Starca i oddał mu
głos. Starosta przedstawił krótko plan
inwestycji na terenie powiatu i gminy
Osiek. Odniósł się zwłaszcza do budowy i remontu dróg powiatowych naszej
gminy. Gmina Osiek wszystkie pieniądze możliwe do pozyskania z Programu
Obszarów Wiejskich przeznaczyła jako
jedyna w powiecie w całości na remonty dróg powiatowych w gminie. Starosta podziękował wójtowi za modelowe
wręcz wsparcie dla powiatu w finansowaniu inwestycji w proporcji 50/50.
W przyszłym roku, jeżeli gmina uzyska
dofinasowanie z PROW, wyremontowane zostaną ulice: Starowiejska (3530
m), część Słonecznej (365 m), Główna
(2010 m) z chodnikiem i część Beskidzkiej (500 m). Poinformował również
radnych o przyznanych przez Zarząd
Powiatu środkach finansowych na zakup sprzętu strażackiego dla OSP Osiek
i OSP Głębowice.
Wójt podziękował staroście za
przychylność powiatu w sprawie remontu dróg powiatowych na terenie
gminy Osiek. Przewodniczący wyrażał
wdzięczność za ciepłe słowa pod adresem włodarzy gminy i za uświadomienie nam wszystkim, że gmina Osiek jest
ważna w powiecie. Radny Jerzy Obstarczyk z kolei podziękował staroście
w imieniu strażaków OSP za wsparcie
finansowe: „cieszę się, że obecna władza
powiatowa jest w stanie zrozumieć to,
że zakupiony sprzęt jest dla mieszkańców, a nie dla urzędu.”

Starosta naświetlił jeszcze sprawę budowy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych
z powiatu i podziękował radnym za
podjęcie rezolucji w sprawie budowy.
Podzielił się informacjami o przygotowaniach do przyjazdu Ojca Świętego
papieża Franciszka do Oświęcimia.
Zaznaczył, że od 23 lipca do 3 sierpnia
w Oświęcimiu będą wielkie utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym. To
będzie prywatna wizyta Ojca Świętego
w Oświęcimiu, przyleci śmigłowcem
29 lipca w obstawie sześciu maszyn, na
pokładzie których będą biskupi z Watykanu i członkowie rządu. Do starostwa należy przygotowanie lądowiska.
Będzie ono zlokalizowane na terenie
byłej zajezdni PKS obok Muzeum. Musimy na 12 tys. m2 wylać wzmocniony
asfalt. Jesteśmy przygotowani, czekamy
tylko na finansowanie zadania od wojewody ze specustawy. Jestem spokojny
o służby mundurowe i medyczne, gdyż
do takich akcji są już przygotowani,
ponieważ to nie pierwsza wizyta papieska w Oświęcimiu. Musimy się jednak
przygotować do nieprzewidzianych
okoliczności. Będziemy na posterunku,
ponieważ tego wymaga od nas sytuacja.

Starosta jest codziennie do dyspozycji
mieszkańców powiatu w godzinach od
6:45 do 7:30. Tel. 33 844 96 01.
Kolejno wójt zdał sprawozdanie z pracy
między sesjami:			
* Podpisał ostatnie już umowy notarialne z mieszkańcami w obrębie
ul. Brzozowej na przejecie gruntów
znajdujących się w pasie tej drogi.
* Zorganizował pierwsze posiedzenie
nowo wybranej Rady Społecznej przy
SP ZOZ Osiek, podczas którego omówiono wykonanie planu za 2015 rok
i skorygowany plan na 2016 rok.
* Podpisał umowę na wykonanie przebudowy ciągu komunikacyjnego
ul. Kościelnej i Przecznica z firmą
DROG-BUD z Alwerni.
* Uczestniczył w spotkaniach w Krakowie z Z-cą Dyrektora Zarządu Dróg
Wojewódzkich Robertem Góreckim
w sprawie przetargu na przebudowę
drogi wojewódzkiej nr 949 oraz V-ce
Marszałkiem Województwa Stanisławem Sorysem w sprawie programu
operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
* Dwukrotnie spotkał się w Oświęcimiu ze Starostą Powiatu Zbigniewem Starcem w sprawie wspólnych
inwestycji na drogach powiatowych
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w gminie Osiek, tj. ulic Starowiejskiej
i Głównej, których projekty chcemy
złożyć podczas naboru do PROW
w ramach Programu Odbudowy Dróg
Lokalnych.
* Uczestniczył w zebraniach wiejskich
w sołectwach Osiek i Głębowice, podczas których przedstawiłem mieszkańcom zadania do wykonania w sołectwach w 2016 roku.
* Na zaproszenie Prezydenta Miasta
Oświęcim Janusza Chwieruta uczestniczył w konferencji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S1 przebiegającej przez Oświęcim i Brzeszcze.
Zebrane na konferencji samorządy
powiatów Oświęcimskiego i Bieruńsko-Lędzińskiego podjęły rezolucję
o przyspieszeniu prac związanych
z realizacją tej kluczowej inwestycji
dla Małopolski i Śląska.
* Na zaproszenie starosty powiatowego Zbigniewa Starca uczestniczył
w spotkaniu, podczas którego dokonaliśmy wstępnej przymiarki rozdziału środków przypadających na
subregion Małopolski Zachodniej
na zadania dotyczące lokalnych tras
turystycznych: Podddziałnie 6.1.4.
Rozwój szlaków turystycznych i rekreacyjnych oraz 7.1.3. Drogi subregionalne.
*Podpisał umowy notarialne na nieod-

płatne przejecie przez gminę gruntów
zajętych pod drogę wewnętrzną ul.
Wałowa.
Na sesji podjęto uchwały w sprawie:
a) Zmiany uchwały Nr XI/79/2007 Rady
Gminy Osiek z dnia 27 września 2007
roku dotyczącej przyjęcia „Strategii
Rozwoju Gminy Osiek w Powiecie
Oświęcimskim na lata 2007-2020”.
b) Wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości położonych
w Głębowicach na rzecz gminy Osiek.
c) Uchylenia uchwały w sprawie opłaty
prolongacyjnej (dopisek redakcji: od
zwłoki niezapłaconego podatku odsetki wyniosą 50%, a nie jak dotychczas 15%).
d) 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”.
e) 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 XIV/98/2015

z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osiek.
g) Zmian planu budżetu gminy na 2016
rok.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.
Na sesji nie złożono pisemnych wniosków.
Wnioski ustne:
Radna Józefa Bielecka pyta, co z przystankiem na drodze wojewódzkiej.
Odpowiada wójt: wysłaliśmy pismo do
Zarządu Dróg Wojewódzkich, otrzymaliśmy zgodę na wykonanie peronu
przystankowego. W najbliższym czasie
będzie wykonany.
Radny Jerzy Obstarczyk przypomniał,
że na 14. sesji poprosił panią kierownik GOPS o przygotowanie informacji
w formie sprawozdania dotyczącego kto
jakie środki otrzymał na działanie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii za okres 5 lat. Dotąd
nie otrzymał odpowiedzi. Prosi o zamontowanie lustra na zjeździe z ul. Słonecznej na Kulturową w Głębowicach.
Radny Stanisław Baścik prosi o założenie ażurów na ul. Kościelnej na skarpie
koło p. Grosa na długości 20 m i o remont zjazdu do pola z ul. Kościelnej.
Na tym sesje zakończono.

RAMOWY PLAN WIZYTY PAPIEŻA FRANCISZKA W POLSCE
Dzień 1.
Papież przyleci do Polski w środę 27 lipca
w godzinach popołudniowych (lotnisko
Balice). Tego samego dnia spotka się na
Wawelu z prezydentem RP, władzami
państwowymi oraz polskimi biskupami.
Wieczorem Franciszek pojawi się w „papieskim oknie” w Pałacu Biskupim na ul.
Franciszkańskiej.

Dzień 2.

Przed południem w czwartek 28 lipca
papież Franciszek uda się na Jasną Górę,
gdzie na Wałach Jasnogórskich odprawi
mszę św. z okazji 1050-lecia chrztu Polski. Po powrocie do Krakowa o godz.

17.30 spotka się z uczestnikami ŚDM na
krakowskich Błoniach.

Dzień 3.

Przed południem w piątek 29 lipca papież Franciszek przyjedzie do byłego
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie wygłosi przemówienie. Po
południu (17.30) na krakowskich Błoniach rozpocznie się nabożeństwo Drogi
Krzyżowej.

Dzień 4.

30 lipca papież nawiedzi Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i
Kaplicę św. Siostry Faustyny, a następnie
w bazylice odprawi mszę św. z udziałem

kapłanów, osób konsekrowanych i polskich seminarzystów. Wieczorem o 19.30
rozpocznie się czuwanie młodych z papieżem na Campus Misericordiae.

Dzień 5.

31 lipca o godz. 10.00 na Campus Misericordiae rozpocznie się msza św. Uroczystość zwieńczy Światowe Dni Młodzieży.
Przed odlotem do Watykanu papież spotka się w Tauron Arena (17.00) z wolontariuszami posługującymi w czasie ŚDM. O
18.15 na lotnisku w Balicach odbędzie się
krótka ceremonia pożegnania, po której
samolot Polskich Linii Lotniczych LOT
odwiezie papieża Franciszka do Rzymu.

ZMIANA ZASAD ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH
Odpady zielone zgromadzone w brązowych workach będą odbierane od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych
sprzed posesji tylko RAZ W ROKU w LISTOPADZIE.
W pozostałym okresie odpady zielone
można oddać w Punkcie Selektywnego

14

Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy Składowisku Odpadów
Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry
Północne od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 do 14.00, środa 7.00 do 18.00,
sobota 9.00 do 14.00. Transport odpadów
zielonych do Punktu Selektywnego Zbie-

rania mieszkańcy zapewniają we własnym
zakresie i na własny koszt. Odpady zielone
w Punkcie przyjmowane są bezpłatnie.
Nie należy magazynować odpadów
zielonych w okresie wegetacyjnym, gdyż
odpady nieświeże nie będą odbierane
podczas jesiennej zbiórki.

Echa Osieka

KGW OSIEK ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZE ZA 2015 ROK
18 kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawcze KGW Osiek za 2015 rok.
Przewodnicząca koła Danuta Jurczyk
przywitała koleżanki oraz zaproszonych gości; m.in. dyrektor Gminnego
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu Krystynę Dusik, prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Wspólna Sprawa”
w Osieku Małgorzatę Bańdur i sołtys
Osieka Marię Luranc.
KGW Osiek obecnie liczy 66 członkiń,
które w 2015 roku zorganizowały wiele spotkań okolicznościowych. Ponadto
w sierpniu uczestniczyły w wycieczce
do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej w Leśniowie, a także zwiedziły
zamek w Bobolicach. W konkursie na
bukiet zielny organizowany przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w An-

drychowie zdobyły zaszczytne drugie
miejsce. Delegacja koła uczestniczyła w
uroczystości z okazji 85-lecia powstania
organizacji KGW Głębowice. W ubiegłym roku brały udział w dwóch konkursach stołów wigilijnych; pierwszy w
Polance Wielkiej, które organizowało
starostwo powiatowe w Oświęcimiu i
drugi w Inwałdzie, organizowany przez
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w
Andrychowie, gdzie zajęły 2. miejsce.
Stół na konkurs w Inwałdzie przygotowano wspólnie ze Stowarzyszeniem
Integracyjnym „Wspólna Sprawa”. Prezeska KGW podkreśliła w sprawozdaniu
doskonałą współpracę z wójtem Jerzym
Mieszczakiem, dyrektor Gminnego
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, redakcją „Ech Osieka” i koleżankami

z innych stowarzyszeń, zwłaszcza z Małgorzatą Bańdur.
W planach na rok 2016 panie mają między innymi; systematyczne spotkania
wszystkich członkiń jeden raz w miesiącu w miejscowym klubie, zorganizowanie spotkania na Dzień Matki, zorganizowanie dożynek 21 sierpnia, pokaz
zdrowego żywienia, biesiadę przy kiełbaskach, utrzymanie dalszej współpracy z organizacjami i zaprzyjaźnionymi
kołami, a także zorganizowanie dwóch
wyjazdowych wycieczek.
Uczestniczące w spotkaniu panie przygotowały dla siebie i zaproszonych gości
„coś na ząb”, było czekoladowe ciasto
i smaczny gulasz.
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II SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE
„SAMI SWOI” W OSIEKU
W dniach od 6 do 8 maja 2016
roku w Polance Wielkiej, Oświęcimiu i Osieku odbyły się koncerty
w ramach II Spotkań Folklorystycznych „Sami Swoi” organizowanych
przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni
i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”.
Prezesem stowarzyszenia jest Katarzyna Kopaczewska – to za jej staraniem odbyła się w trzech gminach
majowa impreza. Partnerami imprezy
byli: Oświęcimskie Centrum Kultury,
Gminne Centrum Kultury w Polance
Wielkiej i Gminne Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Osieku.
W przedsięwzięciu wzięły udział
lokalne grupy folklorystyczne oraz
zespoły pieśni i tańca, a gościem tegorocznej edycji imprezy był Zespół Pieśni i Tańca „Jautravine” i chór „Nokturn”
związane z Polonią na Łotwie.
W niedzielę, 8 maja 2016 roku
o godz. 14:00 na stadionie OSiR w Osieku koncert rozpoczął zespół „Hajduki”
z Oświęcimia od pieśni „Przeszło lato,
przeszło, nadchodzi zima”. Zebrane zespoły oraz uczestników przywitał prezes Zespołu Pieśni i Tańca „Kotlina”
Edward Jurecki. Było deszczowo i słonecznie, było kolorowo, wesoło i bardzo
miło. Każdy z występujących zespołów
otrzymał pamiątkowy dyplom, który
w imieniu organizatorów wręczał wójt
Jerzy Mieszczak. Panie ze Stowarzyszenia Integracyjnego „Wspólna Sprawa”
przygotowały dla przyjezdnych smaczny posiłek, zgodnie z tradycją „czym
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chata bogata, tym rada”. Nad całością
czuwała dyrektor GCKCiS w Osieku
Krystyna Dusik.
Wystąpili:

- „Jautravina” i chór „Nokturn”
z Krasławia (Łotwa)

Ślady polskiej kultury z czasów Inflant Polskich, a szczególne z ostatniego
półwiecza ich istnienia, znajdują się
w wielu miejscach. Krasław (Krāslava)
w XVIII w. był główną rezydencją Platerów. W Posiniu (Pasiene) odbywa się
Festiwal Kultury Polskiej. Tam zespół
Pieśni i Tańca „Jautravina” i chór „Nokturn” dają swoje koncerty, których

fragmenty oglądaliśmy w niedzielne
popołudnie na stadionie w Osieku.

- „Hajduki” z Oświęcimia

Reprezentacyjny Zespół Pieśni
i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”
to wielopokoleniowy zespół od 47 lat
działający przy Oświęcimskim Centrum Kultury. W swoim repertuarze
zespół posiada polskie tańce narodowe
i regionalne.

- „Kotlina” z Osieka

Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina”
działa przy Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku od
lutego 2011 roku. Uświetnia uroczysto-

Echa Osieka
ści gminne i powiatowe. Zespół występuje również na scenach w całej Polsce
i Europie. Kierownikiem zespołu jest
Edward Jurecki. Choreografię tworzył
Emil Bytom, a jego dzieło kontynuuje
obecnie Adam Adamowski. „Kotlinie”
towarzyszy chórek wraz z kapelą pod
kierunkiem Alicji Gębali.

- chór „Osieczanie” z Osieka

Chór „Osieczanie” powstał w roku
1983 przy Kole Gospodyń Wiejskich
w Osieku. Obecnie działa pod patronatem Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku. Dyrygentem jest Andrzej Luranc. Chór w swoim
repertuarze ma piosenki ludowe z różnych regionów Polski, piosenki estradowe oraz pieśni kościelne. W 2008
roku chór został odznaczony odznaką
honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” i Złotą Odznaką PZChiO.

- „Holan” z Zaborza (gmina Oświęcim)

W tej chwili zespół liczy ponad 20
osób i współpracuje z kilkuosobową
kapelą. „Holan” wykonuje 38 tańców,
w tym: mazurki, polki, walczyki, lindry, chodzony. Ma w swoim repertuarze 28 przyśpiewek górali śląskich
i mieszczan cieszyńskich oraz 44 kolędy i pastorałki.

- „Andrychów” z Andrychowa.

Zespół założono w 1997. Członkowie zespołu to wielopokoleniowa grupa pasjonatów muzyki, tańca i tradycji
regionu Małopolski Zachodniej i Beskidów. Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów” działa przy Centrum
Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. W składzie zespołu znajduje się kapela góralska, zespół śpiewaczy, sekcja
taneczna i „Mały Andrychów”.
Rozalia Ćwiertnia
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DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA DZIECKA
19 maja 2016 roku w Wiejskim
Domu Kultury w Głębowicach odbyła się zabawa taneczna. Okazją do jej
organizacji był zbliżający się szybkimi krokami Dzień Dziecka. Zabawa, której przygotowaniem zajęła się
Rada Rodziców, przeznaczona była

dla uczniów wszystkich klas naszej
szkoły oraz przedszkolaków. Dyskoteka cieszyła się wysoką frekwencją –
z zaproszenia skorzystali prawie wszyscy uczniowie, którzy świetnie bawili
się na parkiecie do samego wieczora.
W trakcie zabawy można było także

nabyć słodkie przekąski w przygotowanym przez Samorząd Uczniowski
sklepiku. Impreza została wysoko
oceniona przez uczestników, mamy
nadzieję, że przyszłe okażą się równie
udane.
MK

BARDZO CIEKAWE NABYTKI IZBY REGIONALNEJ
Ostatnio Izba Regionalna Doliny Karpia wzbogaciła się
o nowe dokumenty z początku XX wieku. Są to gazetki kierowane do czytelnika wiejskiego ciekawie redagowane. Odbiorcami wiadomości w nich zawartych był nie tylko dwór,
ale i bogatsi rolnicy, którzy chcieli unowocześnić swoje gospodarstwa.

Trzy gazetki to:
- „ZIARNO” pismo rolnicze dla włościan, wychodzące co dwa tygodnie; Katowice 1 marca 1906 roku.
- „TYGODNIK ROLNICZY” organ C.K. Towarzystwa Rolniczego
Krakowskiego;
Kraków 29 lipiec 1917 roku.
- „ZAGRODA WZORCOWA” przewodnik Kółek Rolniczych Małopolskiego
Towarzystwa Rolniczego; Kraków 21 lipca 1929 roku.
Uważny czytelnik tej notatki zapyta, ale jaki to ma związek z
naszą wsią? Zaraz wyjaśniamy. W każdym z tych pism rolniczych
o zasięgu regionalnym a nawet krajowym, jak „Zagroda Wzorcowa”, znajdziemy anons o hodowli i sprzedaży kwalifikowanego karpia osieckiego. Warto dosłownie przytoczyć te reklamy ze
względu na treść, jak i język używany w tym czasie.
Przegląd tych reklam jednoznacznie wskazuje, że gospodarstwo rybackie w Osieku było nowoczesne i rozwijające się.
Izba posiada mapę Europy Środkowej, wykonaną na podstawie oryginalnych dokumentów udostępnionych przez byłych
właścicieli, na której zaznaczone są kierunki i miejsca, gdzie wysyłano materiał zarybiający z osieckiego gospodarstwa państwa
Rudzińskich.

Reklama z „Ziarna” 1906 roku:

Reklama z „Tygodnika Rolniczego” 1917 roku.

Zapraszamy do zwiedzania Izby Regionalnej.
Marian Kocemba.
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Reklama z „Zagrody Wzorcowej” 1927 roku.
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LESZEK PIERZCHAŁA „CZŁOWIEKIEM ROKU”

Miło nam poinformować, że pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osieku oraz asystent rodziny w GOPS w Polance Wielkiej – Leszek Pierzchała, uzyskał
tytuł „Człowieka roku 2015” w plebiscycie
„Gazety Krakowskiej”. W dniu 21 marca 2016
otrzymał statuetkę, dyplom i list z wyróżnieniem od Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.
Niewątpliwie o wadze tego wyróżnienia
świadczy fakt, że przyznają go mieszkańcy
Małopolski przez głosowanie. Tytuł „Człowieka Roku” trafia do osób, których czyny i dokonania w dużym stopniu wpływają na kształt
naszego otoczenia. Leszek to przykład lidera
społeczności lokalnej. Pracuje dobrowolnie
i nieodpłatnie na rzecz swojego środowiska i
potrzebujących. Stoi na czele Inicjatywy Społecznej POTENCJAŁ – grupy ludzi, którzy angażują się w różnoraki sposób dla innych, darując swój czas, pomysły, zaangażowanie, środki,
energię. Jego pomoc okazywana jest w przeróżny sposób. Począwszy od urządzania zbiórek
zabawek, słodyczy, artykułów papierniczych,
pozyskiwania krzeseł, biurek, szaf pochodzących z zamykanych firm dla potrzebujących
rodzin, stowarzyszeń, fundacji przez organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci
młodzieży. Z tejże formy pomocy skorzystały
również rodziny z terenu gminy Osiek. Przekazał zabawki edukacyjne (ok. 1800 szt.) na rzecz
dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych,

dla ponad 40 placówek opiekuńczych w województwie małopolskim, śląskim i dolnośląskim. Leszek to pomysłodawca i organizator
konkursu plastycznego „Jak lubię się uczyć” dla
kilkudziesięciu uczestników: dzieci, młodzieży
i osób niepełnosprawnych z placówek powiatu
oświęcimskiego. Konkurs, w którym nie było
przegranych, miał na celu wzbudzić poczucie sprawczości i współzależności w młodych
ludziach. Inicjator „Kina dla dzieciaka” dla
kilkunastu dzieci z domu dziecka oraz dzieci
z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizator akcji „Zostań Potencjalnym
Mikołajem”, w ramach której 215 dzieci wytypowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej,
zostało obdarowanych w ich domach przez św.
Mikołaja. Akcja objęła zasięgiem powiat oświęcimski, w tym także gminę Osiek. Leszek zorganizował także zbiórkę słodyczy i artykułów
papierniczych dla Stowarzyszenia dla Dzieci
Niepełnosprawnych „Promyk” w Oświęcimiu
oraz dla ŚDS w Wieprzu. Wspomógł akcję
mikołajkową organizowaną dla Domu Samotnej Matki w Bielsku-Białej zabawkami, a
słodyczami Radę Osiedla Południe i Pracownię Orange w Polance Wielkiej. Współorganizował zbiórkę artykułów chemicznych dla
Pogotowia Opiekuńczego w Pietrzykowicach.
Prezenty trafiły również do dzieci na ulicach
Oświęcimia i okolic. Zaufało mu i przyłączyło się do akcji ponad 50 przedsiębiorców i 30
osób prywatnych, którzy przygotowując paczki
mikołajkowe dla dzieci stali się jednocześnie
„Potencjalnymi Mikołajami”. Również przedsiębiorcy z terenu gminy Osiek wyrazili chęć
zrobienia paczek mikołajowych dla dzieci z
rodzin w trudnej sytuacji materialnej. To również twórca akcji „Oddam pro % centa” zachęcającego do przekazania 1% podatku na rzecz
niepełnosprawnych dzieci. W akcji wzięły również udział matki dzieci niepełnosprawnych z
terenu naszej gminy, które m.in. z Leszkiem zachęcały do oddania 1% podatku na swoje dzie-

ci. Leszek zajmuje się angażowaniem różnych
środowisk w   działania pomocowe, pokazując
im płynące z tego obopólne korzyści. Przekonuje, że warto pomagać. W swoich działaniach
dąży do połączenia potencjału społecznego i
świata biznesu. Leszek jest skutecznym liderem
z wyobraźnią i charyzmą, otwarty na rozwój,
wytrwały. Pociąga za sobą inne osoby, sprawia,
że ludzie chcą za nim iść. Pewny siebie, swoich
zdolności i możliwości. Cechuje go pozytywny światopogląd, optymizm, determinacja w
dążeniu do celów. Wykazuje się dobrą intuicją
– obiera kurs i po prostu działa. Leszek tworzy atmosferę szczerej, przyjaznej wspólnoty
i współpracy. To człowiek wrażliwy i z pasją,
który swój sukces osiągnął nie tylko dzięki
talentom i umiejętnościom, ale także dzięki
swojej postawie, chęci zmiany rzeczywistości.
Myśli twórczo i nieszablonowo, w pracę na
rzecz innych wkłada całe serce. To człowiek,
który dzięki swojej wyobraźni, konsekwencji w
działaniu oraz kreatywności dokonuje rzeczy
niezwykłych w swoich dziedzinach, dając każdym dniem swojej pracy dowód na to, że jeśli
się chce to można osiągnąć wszystko. Jego życiowa odwaga, otwartość na innych ludzi, chęć
tworzenia, dzielenia się to postawa zasługująca
na uznanie i promocję. Przysłużył się lokalnej
społeczności, która działa na rzecz innych i
działaniem tym inicjuje zmiany na lepsze. W
pierwszej kolejności widzi ludzi – zawsze najważniejszy jest dla niego człowiek. W Każdym
widzi Potencjał! Osobom za okazaną pomoc i
wsparcie przyznaje medale Inicjatywy Społecznej POTENCJAŁ „Przyjaciel Dzieci” – symbol
wyrażający dobro człowieka.
Szczególne podziękowania laureat kieruje do
wójta gminy Osiek pana Jerzego Mieszczaka oraz
dla kierownik GOPS w Osieku pani Marii Kufel
za przychylność i wspieranie we wszystkich działaniach.

REGULAMIN XI RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
1. W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby posiadające sprawny rower.
2. Uczestnicy powinni posiadać kartę rowerową
lub inny dokument upoważniający do kierowania rowerem na drogach publicznych.
3. Dzieci mogą brać udział w Rajdzie tylko pod
opieką rodzica lub wyjątkowo innej osoby
pełnoletniej ponoszącej pełną odpowiedzialność za dziecko.
4. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje
przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń służb porządkowych i organizatorów wyróżnionych kolorową koszulką.
5. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie,
uczestnikom nie wolno wyprzedzać przewodnika ani pojazdu pilotującego oraz pozostawać w tyle za pojazdem zamykającym Rajd.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia przed kradzieżą swojego roweru.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za

ewentualne kradzieże.
7. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do
zachowania trzeźwości.
8. Uczestnicy Rajdu powinni zaopatrzyć się
w napój oraz lekki posiłek, który będzie można spożyć na półmetku w Witkowicach.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Bibliotece
Publicznej w Osieku. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub pełnoletni członek rodziny w terminie
od 13 czerwca do 24 czerwca 2016. Wraz ze
zgłoszeniem należy dokonać wpłaty za uczestnictwo w Rajdzie w wysokości 12 zł. Przed
startem każdy uczestnik otrzyma koszulkę, regulamin Rajdu oraz kupon na ciepły posiłek
wydawany na mecie. Wśród wszystkich uczestników, którzy pokonają trasę Rajdu zostaną
rozlosowane liczne nagrody.
Wpisując się na listę uczestnik potwierdza: *zapoznanie się z Regulaminem Rajdu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, *wyraża zgodę

na przetwarzanie jego danych osobowych przez
organizatorów Rajdu w zakresie koniecznym
do obsługi Rajdu, *wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w przekazach
telewizyjnych lub multimedialnych, Internecie
oraz w postaci fotografii lub innego materialnego nośnika wizerunku na potrzeby organizacji
rajdu oraz w celach zgodnych z działalnością
prowadzoną przez Gminę Osiek oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Osieku na podstawie przepisu art. 81 ust.
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006,
nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W przypadku osób
niepełnoletnich ww. zgodę wyrażają rodzice lub
opiekunowie prawni.
*Na półmetku w Witkowicach będzie można zakupić napoje, kiełbaskiz grilla i domowe ciasto.
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Wiosna to najbardziej oczekiwana pora
roku. Srogie mrozy i opady śniegu wreszcie
odchodzą w zapomnienie, a cała przyroda
budzi się do życia. 21 marca, czyli pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, zgodnie
ze starym zwyczajem wszystkie dzieci z naszego przedszkola udały się w orszaku nad
rzekę, by wpierw spalić a następnie utopić
słomianą kukłę. Ekologiczna Marzanna

wykonana ze słomy i udekorowana wstążkami z kolorowej bibuły odpływając miała
zabrać ze sobą nie tylko śniegi, mrozy, ale
i wszelkie zło. Choć pogoda nie zwiastowała nadejścia wiosny, wszystkie przedszkolaki zgodnie i z wielkim zapałem żegnały
Marzannę słowami: „Marzanno, Marzanno, słomiana panno, zrób miejsce wiośnie
i płyń, gdzie pieprz rośnie!”

SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI
Dzięki uprzejmości strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku dzieci
z naszego przedszkola już kolejny raz mogły poznać specyfikę trudnej i wymagającej pracy strażaka. Strażacy zaprezentowali
przedszkolakom swoje stroje i wozy strażackie, w których dzieci mogły usiąść i choć

przez chwilę poczuć się jak prawdziwi bohaterowie. Użyli też sygnałów dźwiękowych
i świetlnych, a przede wszystkim przygotowali dla dzieci niespodziankę w postaci
wodnej fontanny. Była to ciekawa lekcja
dotycząca bezpieczeństwa, a jednocześnie
ogromna frajda dla wszystkich maluchów.

PRZEDSZKOLAKI W TEATRZE LALEK
W kwietniu wszystkie przedszkolaki
z naszego przedszkola miały możliwość
wyjazdu do Teatru „Banialuka” w Bielsku-Białej na spektakl pt. „Tygrysek Pietrek”.
Była to wycieczka, na którą dzieci długo
czekały. Dla wielu sam przejazd autokarem był niesamowitą atrakcją. Większość
przedszkolaków gościła w teatrze po

raz pierwszy, towarzyszyły im ogromne
emocje i naturalna dla dzieci ciekawość.
Wszyscy zachowywali się jednak jak na
prawdziwych miłośników sztuki przystało. Wspólnie z aktorami przeżywali przygody bojaźliwego tygryska, który ostatecznie wykazał się ogromną odwagą, za
co został nagrodzony gromkimi brawami.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy oraz
Oświęcimskiego Centrum Kultury
za zorganizowanie Wielkiego Charytatywnego Kiermaszu Wiosennego.
Kiermasz odbył się przy finansowym
wsparciu miasta Oświęcim oraz gminy Osiek 20 marca 2016 r., a całkowity
dochód przeznaczony został na leczenie i rehabilitację naszego synka Kordianka Spadka z Osieka, cierpiącego na
chorobę Leśniowskiego-Crohna.
CHCEMY SZCZEGÓLNIE
PODZIĘKOWAĆ:
- Pani dyrektor Apolonii Maj oraz pracownikom Oświęcimskiego Centrum
Kultury,
- Prezydentowi Miasta Oświęcim –
Panu Januszowi Chwierutowi oraz pracownikom Urzędu Miasta Oświęcim,
- Wójtowi gminy Osiek Jerzemu Mieszczakowi oraz pracownikom Urzędu
Gminy Osiek,
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- Wolontariuszom MOWP,
- Wójtowi gminy Oświęcim Albertowi
Bartoszowi oraz pracownikom Urzędu
Gminy Oświęcim,
- Dyrekcji i pracownikom oświęcimskiego MOSiR-u,
- Nauczycielom i wolontariuszom
z Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu,
- Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1
w Oświęcimiu,
- Zakładowi Usług Komunalnych
w Oświęcimiu,
- Wystawcom,
- Wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu,
- Grupie Teatralnej z Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu,
- Pawłowi Wodniakowi i Faktom
Oświęcim za uwiecznienie spektaklu,
- Studio Dekoracji Organizacji Imprez
„Abi”,
Nauczycielom,
przedszkolakom
i uczniom szkół podstawowych, którzy
wzięli udział w konkursie „Dobroczyn-

na Pisanka Wielkanocna”,
- Darczyńcom, firmom: Aksam, Plantpol, Styrodek, Restauracja Meksykańska, Sklep Jubilerski Pierrot, Strefa
Masażu, Szkoła Nauki i Biznesu Żak,
Gabinet Terapii Manualnej Kręgosłupa
– Krzysztof Agatowski z żoną Agnieszką.
Podziękowania kierujemy również do:
Rodziny, przyjaciół, koleżanek, sąsiadów za wsparcie, upieczenie pysznych ciast (prawie 90 szt.!) i oczywiście
kolegom za pomoc w organizacji, Ilonie i Sławomirowi Górkiewiczom, GS
Osiek za udostępnienie samochodu do
przewozu ciasta, pracownikom sklepu
,,Lewiatan’’ oraz ,,Groszek’’ w Osieku,
nauczycielom oraz uczniom ze szkoły
w Osieku i wszystkim, którzy nas odwiedzili i przyczynili się do pomocy
Kordiankowi.
Z całego serca dziękują rodzice
wraz z Kordiankiem.

Policja

Mieszkaniec Gminy Osiek okradał
firmę, w której pracował.

Policjanci z zatorskiego komisariatu
Policji zatrzymali dwóch mężczyzn, 33i 36-letnich mieszkańców Andrychowa
i gminy Osiek, podejrzanych o kradzież
mienia z firmy, w której pracowali. Policjanci zatrzymali również współpracującego z nimi pasera.
W trakcie prowadzonych czynności
policjanci ustalili, że na terenie jednej
z zatorskich firm dwóch pracowników
zorganizowało sobie dodatkowe, nielegalne źródło dochodu. Proceder ten polegał na wywożeniu z terenu firmy części
zamiennych do wózków widłowych, które następnie trafiały do pasera zajmującego się ich sprzedażą.
Aby zatrzymać złodziei na gorącym
uczynku policjanci przeprowadzili obserwację, podczas której skontrolowali
wyjeżdżający z firmy pojazd jednego
z podejrzanych mężczyzn, gdzie ujawnili mienie zakładowe w postaci sekcji
hydraulicznej o wartości 600 zł. Następnie funkcjonariusze dotarli do 42-letniego mieszkańca Andrychowa, któremu podejrzani dostarczali kradzione
przedmioty, ponieważ jego zadaniem
była ich sprzedaż. Zdobyta w ten sposób
gotówka była dzielona pomiędzy trzech
wspólników. Policjanci zebrali dowody
świadczące o tym, że w ciągu ostatnich
tygodni z terenu zakładu podejrzani
wywieźli części o wartości kilku tysięcy
złotych.
Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Policjanci zatrzymali nietrzeźwych
rowerzystów stwarzających zagrożenie
na drodze.
14 marca 2016 o godzinie 15.00
w Osieku podczas patrolu na ulicy Zielonej policjanci zatrzymali 46-letniego
mieszkańca Witkowic, który jechał na
rowerze w stanie nietrzeźwym – 1,28
promil alkoholu.
O godzinie 17:30 w Osieku patrolując
ulicę Starowiejską zatrzymali do kontroli
drogowej 54-letniego mieszkańca Osieka.
Badanie stanu trzeźwości wykazało 1,15
promila alkoholu, a rowerzysta wsiadł na
rower posiadając sądowy zakaz.

Kolejny na gazie

15 marca 2016 o godzinie 17.50
w Bielanach podczas patrolu na ulicy Na

Włosień policjanci zauważyli nietrzeźwego rowerzystę. Podczas kontroli okazało się, że 44-letni mieszkaniec Osieka
wsiadł na rower nie tylko w stanie nietrzeźwym – 1,28 promil, ale również posiadając sądownie orzeczony zakaz kierowania pojazdami.

Osiek. Kolizja drogowa – potrącenie rowerzysty.

W dniu 19 marca 2015 o godzinie
12.20 w Osieku na ulicy Głównej 20-letni mieszkaniec Osieka, kierując samochodem marki VW, potrącił jadącego na
rowerze 74-letniego mieszkańca Osieka.
W wyniku potrącenia rowerzysta doznał
jedynie niegroźnych stłuczeń, w związku
z tym zdarzenie zostało zakwalifikowane
jako kolizja, a sprawca ukarany punktami i mandatem karnym.

Może kiedyś przyjdą po rozum do
głowy.

Od kilku miesięcy wybijali szyby
w wiatach przystanków autobusowych
w Osieku i Polance Wielkiej. Policjanci
nie zniechęcali się brakiem sukcesów
w poszukiwaniu chuliganów i w końcu
ich zatrzymali.
Wandale wybijali szyby w wiatach
zlokalizowanych w Osieku i Polance
Wielkiej. Na swoje chuligańskie „akcje”
wyruszali co jakiś czas pod osłoną nocy.
Pierwszy raz zniszczyli przystanek kilka
miesięcy temu.
Szefostwo Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu postanowiło zwiększyć liczbę patroli w dwóch oświęcimskich gminach, zwłaszcza w godzinach
wieczorowo-nocnych. Policjanci prowadzili działania zarówno prewencyjne, jak
i operacyjne, mające na celu znalezienie
wandali.
W końcu funkcjonariusze trafili na
ich trop. Ten doprowadził ich do dwóch
nastolatków z Polanki Wielkiej. 17-latek
i jego o dwa lata starszy kolega trafili do
komendy, gdzie kryminalni rozliczają
ich z chuligańskich wybryków.
W gminie Osiek w ubiegłym roku
na remont zniszczonych wiat przystankowych wydano kwotę 7.260 zł, a w tym
roku do końca marca już 2.640 zł.
Młodzi ludzie są podejrzani o co najmniej dziesięć zniszczeń. Grozi im kara
do pięciu lat więzienia. Straty wynoszą
kilka tysięcy złotych.

Podejrzany o pedofilię aresztowany.

08.04.2016 r. Oświęcimscy policjanci, działając na podstawie prokuratorskiego nakazu, zatrzymali 35-letniego
mężczyznę podejrzewanego o pedofilię.

Zatrzymany pracował jako wychowawca w jednej z oświęcimskich świetlic. Za
popełnione czyny grozi mu kara do 12
lat pozbawienia wolności.
Policjanci uzyskali informację, z której wynikało, że mężczyzna pracujący
jako wychowawca w jednej ze świetlic
terapeutycznych dopuścił się innych
czynności seksualnych wobec dwóch
małoletnich chłopców w wieku 13. i 14.
lat. Sprawa niezwłocznie został objęta
śledztwem prokuratorskim, w trakcie
którego zebrane zostały dowody potwierdzające ustalenia funkcjonariuszy.
Podejrzany został zatrzymany i trafił do
policyjnych aresztów.
W dniu 8 kwietnia br. na podstawie
zebranych dowodów, zatrzymanemu postawiono zarzut poddania innym czynnościom seksualnym małoletnich poniżej 15. roku życia. Na wniosek Policji
i Prokuratury wobec podejrzanego sąd
zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Osiek. Kolizja drogowa.

11 kwietnia 2016 o godzinie 06.30
w Osieku na ulicy Głównej doszło do
kolizji drogowej. Jak ustalili policjanci
42-letni mieszkaniec Osieka, kierując
samochodem marki VW podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu 34-letniej mieszkance Osieka, która kierowała samochodem marki
Daewoo, w wyniku czego doszło do zderzenia. Sprawcę kolizji ukarano punktami i mandatem karnym.

Osiek Tarniówka. Kolizja drogowa.

14 kwietnia 2016 o godzinie 16.20
w rejonie skrzyżowania Tarniówka
w Osieku doszło do kolizji drogowej. Jak
ustalili policjanci 36-letnia mieszkanka
powiatu wadowickiego, kierując samochodem marki Hyundai, wyjeżdżając
z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa 24-letniej mieszkance
Głębowic, kierującej samochodem marki Opel, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów.
Sprawczyni kolizji została ukarana
mandatem i punktami karnymi.

Policjanci zlikwidowali domową
uprawę konopi indyjskich.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem
przestępczości narkotykowej zlikwidowali nielegalną, domową uprawę konopi indyjskich i zatrzymali jej właściciela.
Z zabezpieczonych roślin mężczyzna
mógł zebrać marihuanę, z której można
było sporządzić kilkaset porcji narkotyku.
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Policja
Oświęcimscy policjanci w trakcie
czynności mających na celu zwalczanie
przestępczości narkotykowej ustalili, że
30-letni mieszkaniec gminy Osiek zajmuje się uprawą konopi indyjskich, chcąc
uzyskać z nich marihuanę. Aby przerwać
ten nielegalny proceder, funkcjonariusze
weszli na teren posesji, gdzie jak podejrzewali, prowadzona była uprawa. Podczas
przeszukania budynku w jednym z pokoi natrafili na specjalnie przygotowane
styropianowe pomieszczenie, w którym
ujawnili 5 krzaków konopi indyjskich
w różnym stadium rozwoju. Oprócz roślin
policjanci zabezpieczyli kilka porcji gotowego suszu, wagę i młynek do mielenia
suszu, a także wentylatory i oświetlenie,
które miały przyspieszyć wegetację roślin.
Funkcjonariusze oszacowali, że mężczyzna mógł uzyskać nawet kilkaset porcji
suszu. Podejrzany odpowie za posiadanie środków odurzających oraz uprawę

konopi indyjskich, natomiast w trakcie
dalszego postępowania policjanci ustalą,
czy zatrzymany trudnił się również rozprowadzaniem narkotyków.
Za popełnione przestępstwa grozi
kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Osiek. Na rowerze „po kielichu”.

20 kwietnia 2016 podczas patrolu
w Osieku na ulicy Głównej o godzinie
10.50 policjanci zauważyli nietrzeźwego
rowerzystę. W trakcie badania okazało się,
że 27-letni mieszkaniec Osieka wsiadł na
rower, mając w organizmie 3,67 promile
alkoholu.
O godzinie 17:00 podczas patrolu na
ulicy Starowiejskiej w Osieku dzielnicowi zauważyli nietrzeźwego rowerzystę.
Podczas kontroli okazało się, że 68-letni
mieszkaniec Osieka ma w organizmie 1,95
promil alkoholu.

Zabytkowy kościół jest otwarty od 1 maja do 2 października
od czwartku do soboty od godz. 9.00 do 17.00
w niedzielę od godz. 12.00 do 16.00.

DZIESIĘCIOKILOMETROWY
BIEG NOCNY MICHAŁA
Bieg nocny na 10 km. Michał Górkiewicz, osieczanin, student informatyki stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie został w piątek, 13 maja zwycięzcą trzeciej edycji
Biegu Nocnego na 10 km, którym rozpoczęły się Krakowskie
Spotkania Biegowe.
13 maja (piątek) tego roku był jednym z najlepszych dni
w życiu Michała Górkiewicza z Osieka. Wygrał bowiem nie
tylko z innymi zawodnikami, wygrał ze sobą w samotnym
finiszu(31minut i 59 sekund), ale także w strugach ulewnego
deszczu10 kilometrowy bieg nocny rozpoczynający Krakowskie
Spotkanie Biegowe. W tegorocznym biegu metę minęło 2615 zawodników jednak Michał wśród mężczyzn był najlepszy.
Michał Górkiewicz pochodzi z Osieka, jest synem dyrygenta osieckiej orkiestry dętej, studentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jest wychowankiem LKS Kłos Olkusz,
klubu z bogatymi tradycjami lekkoatletycznymi. Biega na różnych dystansach od 400 do 10 000 m, również w przełajach i
przez płotki.
- Podczas biegu deszcz nie przeszkadza tak bardzo. Może
trochę zalewa oczy – opowiadał Michał już po biegu –ale i tak
trasa, oświetlony Kraków, zrobił na mnie wrażenie. Moja taktyka w biegach jest prosta – od początku utrzymać się w czołówce, a jakiś kilometr przed końcem wyprzedzić wszystkich i
wygrać. Cieszę się z wygranej, bo ostatnio nie startowałem za
często – mówił Michał. A my wszyscy gratulujemy Michałowi
i cieszymy się, że w Krakowie głośno o Osieku.
Zdjęcia źródło: www. Krakow.Sport.pl
RĆ.

22

Sport

TRZECIE MIEJSCE MŁODZIKÓW
Trzecie miejsce zajęli młodzicy
Brzeziny Osiek w powiatowym turnieju Mini Piłkarska Kadra Czeka.
Imprezę rozegraną w Osieku wygrała Zatorzanka Zator.
Niestety szansę na zwycięstwo w turnieju dla naszego zespołu do minimum
zredukował już pierwszy mecz. Mimo ładnej gry i dużej przewagi podopiecznych
Edmunda Mieszczaka to Przeciszovia wyszła obronną ręką z tej konfrontacji, gdzie
po dwóch skutecznych kontrach i bramce kuriozum wygrała całe spotkanie 3:1.
W drugim meczu „żółto-zieloni” pokonali
Zgodę Malec 2:0, co dało jeszcze naszym
młodym zawodnikom nadzieję na dobrą
pozycję w całym turnieju.
Trzecie spotkanie toczyło się już pod
dyktando faworyzowanej Zatorzanki, która pokonała Brzezinę 4:0. W ostatnim zaś
meczu zdołali pokonać jeszcze Solavię
Grojec 6:1, co ostatecznie dało naszym
młodym zawodnikom trzecie miejsce.
Turniej wygrała Zatorzanka Zator, któ-

ra po zwycięstwie nad Przeciszovią zapewniła sobie awans do następnej fazy
rozgrywek, zaś drugie miejsce przypadło
Przeciszovii.
Brzezina zagrała w składzie: Kacper
Wawro, Wojciech Kasperek, Patryk No-

wak, Mariusz Majda, Szymon Majda, Igor
Żmudka, Michał Mazgaj, Marek Kramarczyk, Szymon Kuźma, Wojciech Narwojsz,
Wojciech Mydlarz, Igor Sikora.
(beniamin)

WALCZYMY DALEJ!
Znakomicie spisują się zawodnicy Brzeziny Osiek
w rundzie wiosennej o mistrzostwo V Ligi Małopolski
Zachodniej. Podopieczni Piotra Balonka po 24 spotkaniach zajmują 3. lokatę w tabeli i zachowują jeszcze teoretyczne szanse na awans do IV Ligi.
Runda rewanżowa nie rozpoczęła się dla naszego zespołu
tak, jak by sobie to wymarzyli piłkarze, kibice czy działacze.
Dwa remisy z nie najsilniejszymi drużynami z Żarek i Bobrka
nie napawały wielkim optymizmem a co za tym idzie, nie rokowały wielkich nadziei w kolejnych meczach.
Wszystko zmieniło się w 18. kolejce, gdy nasz zespół na
własnym stadionie pokonał aspirującego do awansu wicelidera z Ryczowa 2:0. Zwycięstwo to wprowadziło nasz zespół na
zwycięską ścieżkę w kolejnych spotkaniach z Nadwiślaninem
Gromiec i rezerwami Soły Oświęcim. Dzięki temu zwycięstwu
„żółto-zieloni” awansowali na drugą pozycję i otwarli sobie
drogę do walki o fotel lidera, co było możliwe w bezpośrednim
starciu z Unią Oświęcim. Niestety ten mecz nasz zespół przegrał
1:0, co trochę skomplikowało sytuację naszego zespołu w świetle walki o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej.
Niestety nasz zespół wiosną zdołał zaliczyć jeszcze jedną
wpadkę, tracąc punkty na własnym stadionie z LKS Dąb Paszkówka. Podopieczni Piotra Balonka nie zamierzają jednak składać broni, co udowodnili w zwycięskich konfrontacjach z Niwą
Nowa Wieś (2:0) oraz KS Chełmek (3:1).
Ostatecznie nasz zespół zajmuje trzecią lokatę z siedmioma
punktami straty do prowadzącej Unii Oświęcim. W 24 meczach
zdobyli 43 punkty, strzelając przy tym 40 bramek, a tracąc 30.
Wyniki:
Brzezina Osiek – LKS Żarki 3:3

LKS Bobrek – Brzezina Osiek 1:1
Brzezina Osiek – Orzeł Ryczów 2:0
Nadwiślanin Gromiec - Brzezina Osiek 2:3
Brzezina Osiek – Soła II Oświęcim 1:0
Unia Oświęcim – Brzezina Osiek 1:0
Brzezina Osiek – Niwa Nowa Wieś 2:0
Brzezina Osiek – Dąb Paszkówka 0:0
KS Chełmek – Brzezina Osiek 1:3
1. Unia Oświęcim

24

50

48-17

2. Orzeł Ryczów

24

44

55-30

3. Brzezina Osiek

24

43

40-30

4. Tempo Białka

24

39

34-19

5. Zagórzanka Zagórze

24

38

45-31

6. Soła II Oświęcim

24

36

42-26

7. Nadwiślanin Gromiec

24

36

42-33

8. LKS Żarki

24

34

41-45

9. Niwa Nowa Wieś

24

31

40-32

10. LKS Bobrek

24

31

49-53

11. KS Chełmek

24

31

30-37

12. Sokół Przytkowice

24

27

19-43

13. Soła Łęki

24

25

34-59

14. Dąb Paszkówka

24

22

25-53

15. Jałowiec Stryszawa

24

21

35-54

16. Skawa Wadowice

24

20

25-42
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Echa Osieka

BARTŁOMIEJ KASPERCZYK
WSPÓŁPRZEWODNICZĄCYM MRDPP
9 maja 2016 r. wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych
w Osieku Bartłomiej Kasperczyk został powołany do Małopolskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego,
gdzie wraz z członkiem Zarządu
Województwa Małopolskiego Grzegorzem Lipcem, będzie pełnił funkcję współprzewodniczącego.
Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ doradczy samorządu wojewódzkiego, którego zadaniem
jest m.in. prowadzenie dialogu obywatelskiego oraz nawiązywanie współpracy
pomiędzy sektorem publicznym, a pozarządowym. W skład rady wchodzi 16
osób, z czego 8 osób reprezentuje sektor
publiczny, a drugie 8 wybierane jest przez
organizacje pozarządowe.
Sektor publiczny reprezentują: Grzegorz Lipiec – członek Zarządu Woje-

wództwa Małopolskiego, Józef Gawron
– wicewojewoda Małopolski, Bartosz
Kaliński – starosta wadowicki (przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego), Zbigniew Mączka
– burmistrz gminy Radłów (przedstawiciel Forum Wójtów i Burmistrzów i Prezydentów Województwa Małopolskiego),
Małgorzata Dulak – koordynator Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
oraz radni Sejmiku Województwa Małopolskiego: Wojciech Grzeszek, Maria Siuda i Stanisław Barnaś.
Sektor pozarządowy natomiast reprezentują: Anna Styszko (Małopolska Federacja Pozarządowa), Mariusz Kusion (Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów
i Doktorów PolDoc), Joanna Czarnik
(Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych),
Bartłomiej Kasperczyk (Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych w Osieku), Anna
Kapusta (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

w Myślenicach), Adam Flaga (LGD Zielony Pierścień Tarnowa), Wioletta Derymacka (LGD Brama Beskidu) oraz Andrzej
Kawecki (Tatrzańska Izba Gospodarcza).

SPORT W GIMNAZJUM
PIŁKA RĘCZNA

Bardzo dobrze zaprezentowały się
uczennice z Gimnazjum w Osieku podczas rozgrywek Powiatowej Gimnazjady
Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt. Turniej o mistrzostwo powiatu wśród gimnazjalistów odbył się w 17.03.2016 r. w hali
sportowej w Chełmku. Osieczanki zajęły
drugie miejsce, ustępując jedynie drużynie z Gimnazjum nr 1 w Kętach. Dziewczęta w całym turnieju nie przegrały ani
jednego meczu, ale niestety w finale zremisowały z drużyną z Kęt. Ostatecznie
zdecydował stosunek bramek i nasze gimnazjalistki musiały zadowolić się drugim
miejscem.
Drużyna wystąpiła w składzie: Wiktoria Nowak, Julia Konarczak, Sylwia
Kwaczała, Patrycja Domasik, Agnieszka
Grzesło, Kamila Kramarczyk, Wiktoria
Czachowska, Karolina Witek, Wiktoria
Kramarczyk, Nicola Bień i Agnieszka Jekiełek. Opiekunem zespołu była Magdalena Jasińska.

DRUŻYNOWE BIEGI
PRZEŁAJOWE

Uczniowie z Gimnazjum w Osieku
okazali się bezkonkurencyjni w drużynowych biegach przełajowych, które odby-

24

ły się w ramach Powiatowej Gimnazjady
Młodzieży. Podczas zawodów rozegranych 15.04.2016 r. w Oświęcimiu, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy zajęli pierwsze miejsce i wywalczyli tytuł mistrza
powiatu oświęcimskiego.
Dziewczęta wystąpiły w składzie: Wiktoria Nowak, Julia Konarczak, Sabina Dusik, Kamila Kramarczyk, Oliwia Matlak,
Anna Górkiewicz, Nicola Bień, Gabriela

Sobecka, Wiktoria Bień i Żaneta Kusak.
Zespół prowadziła Magdalena Jasińska.
Drużynę chłopców reprezentowali:
Michał Jekiełek, Kamil Narwojsz, Bartłomiej Janeczko, Sławomir Jurecki, Bartosz
Wojtala, Marcin Żak, Sebastian Sikora,
Konrad Odrobina, Michał Lach, Piotr Matuła, Marcel Gasiorek i Ernest Kwaśniak.
Opiekunem zespołu był Jan Bulkiewicz.
MJ
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LSR DLA OBSZARU DOLINY
KARPIA WYBRANA DO REALIZACJI

W dniu 18 kwietnia 2016 roku Komisja
ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność dokonała
wyboru małopolskich grup, które będą realizowały lokalne strategie rozwoju na lata
2014-2020. Do konkursu zgłoszone zostały

32 strategie. Tylko dwie grupy (Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”) zdecydowały się napisać strategię dwufunduszową,
w ramach której starały się o dofinansowanie
nie tylko z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, ale i z Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
W związku z faktem, że środki z PO
„Rybactwo i Morze” mogła otrzymać tylko
jedna grupa, miło nam poinformować, iż
Stowarzyszenie Dolina Karpia, uzyskując
podczas oceny 193 punkty i zajmując 4.
miejsce, będzie jedyną grupą w województwie małopolskim realizującą strategię
dwufunduszową.

Wyniki naboru

Serdecznie dziękujemy wszystkim
osobom, które przyczyniły się do powstania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020
dla obszaru Doliny Karpia, w szczególności włodarzom gmin Doliny Karpia,
przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz społeczności lokalnej, z którą
LSR była konsultowana na każdym etapie
jej powstawania.
Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność na lata 2014-2020 dla
obszaru Doliny Karpia.

foto. Oskar Piechta

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO
TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ
W dniu 19 marca 2016 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku odbyły
się eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem
,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’. Turniej
został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
Grupa I – szkoły podstawowe;
Grupa II – klasy gimnazjalne;
Grupa III – klasy ponadgimnazjalne.
Nadzór nad turniejem sprawowało jury
w składzie:
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Przewodniczący – dh Mirosław Szczepaniak,
Sekretarz – dh Marcin Holcman,
Członek – dh Marian Sobecki,
Członek – Justyna Kłys,
Członek – Tomasz Biela.
W grupie I miejsca zajęli:
1 miejsce – Marlena Obstarczyk,
2 miejsce – Justyna Domasik,
3 miejsce – Kinga Laszczak.
W grupie II miejsca zajęli:

1 miejsce – Julia Konarczak,
2 miejsce – Tomasz Cinal,
3 miejsce – Wojciech Cinal.
W grupie III ponadgimnazjalnej:
1 miejsce – Patryk Spadek,
2 miejsce – Beata Jekiełek,
3 miejsce – Szymon Rzeszutko.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
wyników.

Edukacja

GIMNAZJUM
SPOTKANIA W RAMACH
DORADZTWA ZAWODOWEGO
Tuż po egzaminach gimnazjalnych uczniowie klas trzecich
mieli możliwość spotkania się z nauczycielami, przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie. Zapoznali się
między innymi z ofertami Powiatowych Zespołów Szkół nr 2 i 3
w Oświęcimiu, nr 10 w Kętach i nr 6 w Brzeszczach.
Każda szkoła oferuje wiele ciekawych możliwości i przed
gimnazjalistami trudny wybór. Mamy nadzieję, że dokonają tego
właściwego.

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O CHOPINIE
W listopadzie i grudniu przeprowadzony został w naszym gimnazjum Szkolny Konkurs Wiedzy o Chopinie „Co każdy
Polak o Chopinie wiedzieć powinien”. Konkurs zorganizowany został w czasie trwania
XVII edycji Konkursu Chopinowskiego
(jednego z najbardziej prestiżowych konkursów pianistycznych na świecie) i w roku
205. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.
Na zajęciach artystycznych oraz na muzyce przeprowadzone zostały lekcje, podczas
których uczniowie słuchali muzyki Chopina

i dokładnie poznali jego sylwetkę.
W I etapie konkursu udział wzięli wszyscy uczniowie gimnazjum. Do kolejnego
etapu mogli przystąpić uczniowie, którzy
uzyskali powyżej 75% punktów. Spośród
grupy 50 osób do finału przystąpiło 25
chętnych gimnazjalistów. W tym etapie
pytania i utwory do rozpoznania prezentowały poziom szkoły muzycznej I stopnia.
Uczniowie wykazali ogromną znajomość
życia i twórczości Fryderyka Chopina.
Przyznano następujące nagrody:

I m. – Karolina Bednarz, klasa II a
II m. – Dominika Kuś, klasa II a
III m. – Julia Konarczak, klasa III c
Ponadto przyznano nagrodę specjalną
za rozpoznanie wszystkich prezentowanych
w konkursie utworów Fryderyka Chopina.
Dokonała tego jedynie Julia Konarczak
z klasy III c. Należy podkreślić, że ta część
konkursu była najtrudniejszym zadaniem.
Pamiętajmy, że Fryderyk Chopin i jego
muzyka jest naszym wspólnym dobrem
narodowym.

WIELKIE WYZWANIE…
18, 19, 20 kwietnia to dla trzecioklasistów, uczniów gimnazjum, wielkie wyzwanie. Trzy dni zmagań z testami i walka o punkty, które zwiększą szanse na
dostanie się do wymarzonych szkół średnich. Mimo „maratonu” egzaminacyjnego z ust uczniów nie schodziły uśmiechy.

Liczyli na łatwe zadania i chyba ich oczekiwania się sprawdziły. Po zakończeniu
egzaminów stwierdzali, że wcale nie były
trudne. W czerwcu okaże się, jak ich trud
przełożył się na wyniki.
Trzymamy kciuki!

22 KWIETNIA – DZIEŃ ZIEMI
Tegoroczne święto przebiegało w gimnazjum pod hasłem „Mój eko-świat”.
Uczniowie wszystkich klas przygotowali
prace konkursowe w dwóch kategoriach:
plakat i instalacja z surowców wtórnych. Z
wszystkich prac stworzono wystawę, którą

można było podziwiać na holu szkoły.
Spośród prac wyróżniono 3: plakat
klasy 2a, stworzony przez Dominikę Kuś
i Natalię Leśniak, plakat klasy 2c autorstwa Julii Adamus i Julii Gibas oraz instalację klasy 2c, przygotowaną przez Marci-

na Adamusa, Dawida Klęczara i Konrada
Żmudkę.
Największym zwycięzcą jest jednak
Ziemia, o którą nasza młodzież wie, jak
zadbać.

NAJCZARNIEJSZA Z CZARNYCH KOMEDII
Teatr Młodego Pokolenia miał okazję
zaprezentować uczniom klas pierwszych
i drugich gimnazjum sztukę Moliera pt.
„Skąpiec”. Głównego bohatera, Harpagona, cechuje chorobliwe skąpstwo. Ciuła
pieniądze i ukrywa je w szkatułce, pilnuje jak oka w głowie. Skąpi pieniędzy na
wszystko: na utrzymanie rodziny, domu,
służących. Jest wyjątkowo podejrzliwy

– w każdym widzi złodzieja swoich ukochanych pieniążków. Nie chce słyszeć, co
mówią o nim inni, jak tylko może udziela
pożyczek na lichwiarski procent, by jak
najwięcej zarobić i nic nie stracić.
Sztuka jest komedią, czarną komedią
charakterów. Śmieszą sytuacje, postawy
bohaterów, ale pokazują też, co może zrobić z człowieka żądza posiadania pieniądza.
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SP NR1 OSIEK
W OCZEKIWANIU
NA CERTYFIKAT ...
W roku szkolnym 2014/2015 nasza
szkoła wystąpiła z wnioskiem o przyznanie certyfikatu Szkoła promująca Bezpieczeństwo w ramach projektu Zintegrowanej
Polityki Bezpieczeństwa. Szkoła będzie mogła
otrzymać Certyfikat przyznawany przez
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji po wnikliwej, zgodnej z regulaminem,
ocenie stopnia realizacji projektu ZPB przez
placówkę. Certyfikat ma charakter honorowy
i nadaje prestiż placówce. Jego posiadacz jest
zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób
i mienia w swoim obiekcie oraz do inicjowania
działań zmierzających do poprawy poczucia
bezpieczeństwa w szkole. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice podjęli wspólne działania w kierunku poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w naszej szkole oraz na
terenie jej przyległym. Został przygotowany
Zintegrowany Plan Działań, w ramach którego
przeprowadzono badania ankietowe wśród
rodziców, nauczycieli i uczniów na temat
bezpieczeństwa w naszej placówce. W dniu
27.02.2015 przeprowadzono wizję lokalną,
której celem była ocena stanu bezpieczeństwa
naszej szkoły. W wyniku audytu stwierdzono,
że Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku jest przyjazny uczniom i spełnia wszystkie
standardy dotyczące bezpieczeństwa. Ponadto
każdego roku bierzemy udział w próbnych
ewakuacjach prowadzonych prze Straż Pożarną oraz konkursach wiedzy pożarniczej.
Wkrótce odwiedzi nas zespół certyfikujący
z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie i oceni
nasze działania. Trzymajcie kciuki!!!.

KONKURS „BEZPIECZNIE
NA WSI”
Martynka Kruczała laureatką konkursu ,,Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”. Już po raz szósty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół wiejskich.
Uczniowie naszej szkoły chętnie i aktywnie wzięli
w nim udział. Przygotowując się do niego wysłuchali prelekcji przeprowadzonej przez panią Teresę Sajdak pracownika KRUS Oświęcim. Przy tej
okazji poszerzyli wiedzę na temat bezpieczeństwa
i higieny pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem. Następnie
wykonali wiele pięknych kolorowych prac, które
zostały przesłane do komisji wojewódzkiej. Miło
nam poinformować o sukcesie Martynki Kruczały z klasy Ib, która została laureatką konkursu zdobywając III miejsce. Martynka otrzymała
piękne nagrody, a jej pracę przesłano do komisji
centralnej i kolejnego etapu konkursu. Martynce
i jej rodzicom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

MIĘDZYGMINNY
KONKURS ORTOGRAFICZNY
„ORTOGRAFIK”
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ZSP
nr 1 w Osieku byli organizatorami Międzygminnego Konkursu Ortograficznego „Orto-
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grafik” o Pióro Wójta dla uczniów klas II-III.
Celem konkursu było tworzenie pozytywnej
motywacji do nauki ortografii, podnoszenie
poziomu sprawności ortograficznej, wyrabianie nawyku poprawnego pisania. Uczniowie
klas II-III rywalizowali w klasach i w szkole.
Najlepsi znawcy ortografii z czterech szkół
gmin: Osiek i Polanki Wielkiej spotkali się 20
kwietnia 2016 roku w naszej szkole. Ich zadaniem było napisanie dyktanda i wypełnienie
„uzupełnianki”. Polska ortografia jest pełna
niespodzianek. Toteż prawie w każdym wyrazie czyhały pułapki. Musiała się natrudzić
każda mała główka, żeby bez błędów napisać trudne słówka. Udało się! Wszak spotkali
się najlepsi, którzy znają tajemnice zawarte
w słownikach ortograficznych.
W czwartek 5 maja w sali WDK w Osieku
odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie
nagród. Obecni byli przedstawiciele gmin: wójt
gminy Polanka Wielka pan Grzegorz Gałgan,
sekretarz gminy Osiek pan Andrzej Sobecki,
dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice uczestników konkursu. Uczestników i gości przywitała pani dyrektor Ewa Mrozik. Klasy Ia i Ib
z paniami A. Kacorzyk i B. Karcz przygotowały
przedstawienie „Wróżki”. Bajkowa inscenizacja
małych artystów została nagrodzona brawami.
Najbardziej oczekiwanym momentem
było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Pierwsze miejsce i główną nagrodę konkursu
- „PIÓRO WÓJTA” otrzymali:
z klasy II – Kamil Żmuda – SP2 Osiek (opiekun – pani Barbara Bies),
z klasy III – Kamil Luranc – ZSP1 Osiek (opiekun – pani Kinga Naglik),
Bartłomiej Kuwik – ZSP Głębowice (opiekun
– pani Bożena Wandor).
Laureaci w nagrodę otrzymali plecaki:
z klas II: Nikola Żmuda – ZSP1 Osiek (opiekun-pani D. Wiktor), Zuzanna Żurek – SP Polanka
Wielka (opiekun – pani K. Brońka-Siwek).
z klas III: Karol Borkowski – ZSP1 Osiek
(opiekun – pani B. Kramarczyk),
Paweł Lasatowicz – ZSP1 Osiek (opiekun –
pani K. Matlak),
Emilia Wysogląd – SP Polanka Wielka (opiekun – pani A. Dudziak).
Gratulujemy sukcesu w konkursie! Laureaci
i wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy, książki i upominki. Nagrody ufundowali wójtowie gminy Osiek i gminy Polanka
Wielka, Bank Spółdzielczy w Andrychowie,
KBO Osiek, GS Osiek, Firma „Aksam”. Fundatorom i Wszystkim, którzy dołączyli do
łańcuszka darczyńców, dziękujemy! Przy organizacji konkursu pracowali nauczyciele klas
I-III naszej szkoły.

22 KWIETNIA
- ŚWIĘTO ZIEMI
W dniu Święta Ziemi uczniowie klas III
brali udział w sprzątaniu świata. Pod opie-

ką wychowawców zbierali śmieci wzdłuż ul.
Zielonej, Głównej, Karoliny i Sobótkowej.
Zadbali o nasz wspólny dom, naszą miejscowość, planetę Ziemię. Klasy I i II przyszły
w tym dniu w kolorach warzyw i owoców.
Wychowawcy przeprowadzili konkursy ekologiczno-przyrodnicze o tytuł „Eksperta ekologii”. Dzieci wykazały się wiedzą o tym, jak
dbać o przyrodę, jak oszczędzać prąd i wodę
i że warto segregować odpady. Ekspertami
zostali: Ia K. Kusak, Ib M. Kruczała, Ic A. Luranc, Id L. Kolber, IIa W. Marszałek z Patrycją, Natalią, Sandrą i Konradem, IIb A. Rusek
i S. Sieradzki, IIc P. Wasztyl.
Klasy IV-VI zorganizowały konkurs plastyczny – „Przyroda widziana Twoimi oczami”,
który wygrała klasa Va – W. Dziedzic, M. Filip,
II miejsce – klasa IVa – D. Bienia, O. Drabczyk,
O. Jarosz, A. Płonka, Z. Wojtala, a III miejsce –
klasa VIb – A. Tolarczyk, W. Wojtala. Uczestnicy turnieju „Kocham Cię Ziemio” rywalizowali
ze sobą w różnych konkurencjach – kalambury, tabu, segregacja odpadów, głuchy telefon,
rozwiązywanie rebusów. Zwycięzcami rozgrywek zostali uczniowie klasy IVa – M. Płonka,
J. Jurczyk i Z. Wojtala, II miejsce zajęli uczniowie klasy VIa – I. Knapik, D. Łęcki, W. Wojtala.
Ostanie miejsce na podium wywalczyli uczniowie klasy Va – W. Dziedzic, M. Galacińska,
J. Płonka. Największym zwycięzcą jest jednak
Ziemia, o którą nasza młodzież wie jak zadbać.

ZIELONO MI…,
CZYLI ŚNIADANIE
Z NOWALIJKAMI
Chcemy być zdrowi! Wiemy jak ważne jest drugie śniadanie. Dlatego uczniowie
klas I-III przygotowali je wspólnie w klasach.
W związku z promowaniem zdrowego odżywiania na stołach pojawiły się nowalijki:
rzodkiewka, szczypiorek, sałata, ogórki i pomidory. Znamy ich walory odżywcze. Wiemy,
że są źródłem witamin i minerałów. Kolorowe, samodzielnie zrobione kanapki były pyszne, smakowały wyśmienicie, a praca przy ich
przygotowaniu sprawiła wiele przyjemności.

KONKURS KANGUR
MATEMATYCZNY 2016
W marcu uczniowie zmagali się z ciekawymi, logicznymi i arytmetycznymi zadaniami konkursu matematycznego. W różnych
kategoriach brało udział 71 uczniów naszej
szkoły. W kategorii Żaczek – klasa II wyróżnienie otrzymali: Olga Patek, Dominik
Płonka, Emilia Blarowska i Piotr Wasztyl,
w kategorii Maluch – klasa III: Kamil Luranc,
Igor Momot, w kategorii Maluch klasa IV:
Natalia Pierkiel, Justyna Jurczyk, w kategorii
Beniamin – klasa V: Miłosz Momot, Szymon
Kuźma, Barbara Kusak. Gratulujemy młodym
matematykom sukcesu!
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SP NR2 OSIEK
XVII DZIEŃ ZIEMI
14 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej
nr 2 w Osieku odbył się piknik z okazji Dnia
Ziemi. Tegoroczna uroczystość przebiegała
pod hasłem „Ziemia wyspa zielona”.
Obchody rozpoczął występ chóru szkolnego prowadzonego przez p. Ewę Kozieł.
Następnie głos zabrała pani dyrektor Jolanta Żurek, która powitała zaproszonych gości, rodziców i dzieci. Natomiast p. Barbara
Bies – koordynator uroczystości, przedstawiła działalność ekologiczno–przyrodniczą
i prozdrowotną, która prowadzona była w naszej szkole od września.W części artystycznej
zebrani obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy II „ a” oraz dzieci przedszkolne. Widzowie mogli podziwiać małych
aktorów w pięknych strojach. Dowiedzieli się,
że nawet krasnale i Królewna Śnieżka znają
się na ekologii, segregują odpady i wiedzą, że
firma KOMAX dba o czystość Osieka. Elementy humorystyczne, tańce przedszkolaków
niektórych widzów rozbawiły do łez. Program
artystyczny zakończyła piosenka pt. „Ziemia
wyspa zielona” w wykonaniu uczniów klasy
III. Po przedstawieniu pani dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do
przygotowania pikniku, a następnie zaprosiła na dziedziniec szkolny, na którym czekało
wiele atrakcji: kawiarenka z pysznymi ciastami przygotowanymi przez rodziców, galaretki,
żurek, prażonki i przysmaki z grilla. Ponadto
dzieci mogły przejechać się na kucyku lub
koniu. Wielkim zainteresowaniem cieszył się
„Kącik szczęścia” z atrakcyjnymi nagrodami.
Można było zakupić sadzonki kwiatów, krzewów, warzyw wyhodowanych przez ogrodników oraz uczniów poszczególnych klas.
I choć pogoda spłatała figla, postraszyła deszczykiem, to humory wszystkim dopisywały,
a zaproponowane atrakcje cieszyły się dużym
zainteresowaniem. 		
B.B.

V MIĘDZYGMINNY
KONKURS PRZYRODNICZY
„MÓJ PRZYJACIEL LAS”
25.04.2016 r. w SP nr 2 odbył się V Międzygminny Konkurs Przyrodniczy „Mój
przyjaciel las”. Wzięli w nim udział uczniowie
ze szkół: ZSP Nr 1 w Osieku, SP w Polance
Wielkiej, ZSP w Głębowicach oraz SP Nr 2
w Osieku. Osiecką „Dwójkę” reprezentowały
Zuzanna Domasik i Nicola Mitoraj z klasy V.

Konkurs Przyrodniczy. „Mój przyjaciel las”

się drużyna z SP Nr 2 w Osieku, III miejsce
zdobyli przyrodnicy z SP w Polance Wielkiej,
a IV miejsce przypadło uczniom z ZSP Nr 1
w Osieku.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Osiek, p. Jerzego Mieszczaka. Koordynatorem konkursu była p. Elżbieta Płoszczyca.
E.P.

MISTRZOSTWO
POWIATU W UNIHOKEJA
26.04.2016 r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 w Osieku zostały rozegrane
powiatowe zawody w unihokeju dziewcząt
i chłopców. Na turnieju nie zabrakło hokeistów i hokeistek z osieckiej „Dwójki”.
Prawdziwy hart ducha, umiejętności
i walkę do samego końca zeprezentowały
dziewczęta z naszej szkoły. Mimo porażki
w pierwszym meczu z Polanką Wielką potrafiły odwrócić losy turnieju, wygrywając kolejno spotkania z faworytkami z Oświęcimia
i z reprezentantkami gospodarzy. Ostatecznie,
dzięki korzystnym wynikom w pozostałych
pojedynkach, mistrzostwo powiatu i prawo
gry w finale wojewódzkim przypadło hokeistkom z SP Nr 2 w Osieku. Chłopcy natomiast zajęli III miejsce. GRATULUJEMY !!!
R.Ł.

SUKCESY UCZNIÓW
„DWÓJKI”:
- Kamil Żmuda, klasa II „a” – I miejsce
w Międzygminnym Konkursie Ortograficznym „Ortografik” o „Pióro Wójta”
w kategorii klas II;
- Klaudia Spadek, klasa III – I miejsce
w XV Małopolskim Konkursie Kaligraficznym „O złote pióro” w kategorii klas III,
wyróżnienie w IX Edycji Konkursu Nauk
Przyrodniczych „Świetlik”;
- Jakub Mitoraj, klasa I – awans do etapu
wojewódzkiego XXXII Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego;
- Faustyna Klęczar, klasa V – I miejsce
w XV Małopolskim Konkursie Kaligraficznym „O złote pióro” w kategorii klas
IV-VI, awans do etapu wojewódzkiego
XXXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego;
- Olga Ziarno klasa, VI – wyróżnienie
w III Interdyscyplinarnym Konkursie Historycznym „Odkrywamy Średniowiecze”;
- Ernest Mosur klasa, IV, Nicola Mitoraj
klasa V – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.
MK.

Konkurs składał się z dwóch etapów.
Pierwszy z nich polegał na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej florę i faunę
lasów najbliższej okolicy. Natomiast w drugim etapie uczestnicy m.in. rozwiązywali test
wiedzy o lesie, rozpoznawali gatunki drzew
i zwierząt zamieszkujących lasy.
Uczniowie każdej ze szkół biorących
udział w konkursie wykazali się dużą kreatywnością, talentem plastycznym oraz
ogromną wiedzą. I miejsce zajął zespół z ZSP
w Głębowicach, na II miejscu uplasowała

Mistrzowie powiatu w unihokeja
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ZSP GŁĘBOWICE
KANGUR MATEMATYCZNY 2016
Tegoroczna edycja Międzynarodowego
Konkursu Matematycznego KANGUR
została podsumowana. W matematycznej
rywalizacji uczestniczyli najlepsi matematycy,
którzy nie bali się podjąć trudnych zadań.
Zadania o różnym stopniu trudności,

zadania logiczne i nietypowe okazały się dla
niektórych uczniów wyzwaniem, z którym
poradzili sobie całkiem nieźle. Spośród 44
uczestników naszej szkoły wyróżnienia
otrzymali: kategoria „Żaczek” kl. II – Amelia
Matyjasik, Amelia Górkiewicz oraz Zuzanna

Stachowicz. W kategorii „Maluch” kl. III –
IV Bartłomiej Kuwik, natomiast w klasach
V-VI kategoria „Beniamin” Agnieszka Cinal
i Martyna Paluch. Gratulujemy wyróżnionym
uczniom.
BH

MIĘDZYGMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „ORTOGRAFIK”
W dniu 20 kwietnia 2016 roku najlepsi
znawcy ortografii klas II i III, z czterech
szkół z gmin Osiek i Polanka Wielka spotkali
się w ZSP nr 1 w Osieku i przystąpili do
rywalizacji. Celem było uzyskanie jak
najlepszego wyniku i głównego trofeum „Pióra
Wójta”. Do konkursu przystąpiło 32 uczniów,
18 drugoklasistów oraz 14 trzecioklasistów.
Pierwszym
zadaniem
było
zapisanie
dyktanda, nad którym trzeba się było dobrze
zastanowić, aby nie popełnić za dużo błędów.
Drugim etapem konkursu była ortograficzna
„uzupełnianka”. Również w tym zadaniu
czyhały tu i ówdzie różne ortograficzne
niespodzianki. Zarówno drugoklasiści jak
i trzecioklasiści całkiem nieźle poradzili sobie

z trudnymi słówkami, w których aż roiło się
od ortograficznych pułapek. Naszą szkołę
reprezentowały dwie uczennice z klasy II,
Lena Jasińska i Zuzanna Stachowicz oraz
Bartłomiej Kuwik i Sandra Piotrowska
z klasy III. W czwartek 5 maja w sali WDK
w Osieku odbyło się podsumowanie konkursu
i wręczenie nagród. Obecni byli przedstawiciele
obu gmin, dyrektorzy szkół, nauczyciele
i rodzice dzieci uczestniczących w konkursie.
Bartłomiej Kuwik uzyskał wśród uczniów klas
III najlepszy wynik i otrzymał nagrodę główną
konkursu „Pióro Wójta” ufundowane przez
wójtów obu gmin. Bartek powtórzył swój
sukces sprzed roku. Gratulujemy. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy,

książki, upominki. Uczniów naszej szkoły
do konkursu przygotowały: pani Bogumiła
Handzlik wychowawczyni kl. II i pani Bożena
Wandor wychowawczyni kl. III.

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
W dniach 26 i 27 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Pierwszego dnia Turnieju
uczniowie udali się do Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu,
aby przystąpić do testu pisemnego. Następnego dnia w Brzeszczach
odbyła się część praktyczna Turnieju – jazda rowerem po torze
przeszkód oraz zadania sprawdzające wiedzę z zakresu pierwszej
pomocy. Uczniowie w składzie: Emilia Krawczyk, Anna Szostak,
Mateusz Nikliborc oraz Szymon Potoczny uplasowali się tuż za
podium, zajmując czwarte miejsce. Gratulujemy uczniom bardzo
wysokiej lokaty oraz życzymy dalszych sukcesów.

ŚWIĘTO
NARODOWE
TRZECIEGO MAJA
29 kwietnia 2016 roku w naszej szkole
odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uchwalona
w 1791 roku konstytucja była drugim tego
typu aktem prawnym na świecie. Była ona
próbą wzmocnienia Rzeczypospolitej, która
znajdowała się w trudnej sytuacji dziejowej.
Uczniowie klasy VI w krótkim wystąpieniu
nawiązali do tego ważnego dla naszego kraju
wydarzenia, inscenizując między innymi akt
uchwalenia konstytucji przez króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Nie zabrakło także
patriotycznych wierszy oraz piosenek.
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
POD HASŁEM „BEZPIECZNIE NA WSI
– NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE”.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka
Terenowa w Oświęcimiu składa gorące podziękowanie dla dyrekcji,
nauczycieli i uczniów: ZSP Nr 1 w Osieku, ZSP w Głębowicach, za
udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem
„Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”.
Mamy nadzieję, że wzrost świadomości dzieci o istniejących
zagrożeniach wypadkowych wpłynie znacząco na poprawę ich
bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych i domowych.
Spośród nadesłanych do konkursu prac komisja konkursowa
w etapie regionalnym przyznała następujące miejsca oraz nagrody
rzeczowe:
I grupa wiekowa (klasy 0 – III)
I miejsce – Natalia Dusik z III klasy ZSP w Głębowicach,
III miejsce – Martyna Kruczała z I klasy ZSP Nr 1 w Osieku.
Laureatom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
KRUS PT w Oświęcimiu – Teresa Sajdak
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DZIECI Z SP NR 2
TAK ŚWIĘTOWAŁY DZIEŃ ZIEMI
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