XVI Dożynki Województwa Małopolskiego w Osieku

Tradycyjny korowód grup wieńcowych
i ich prezentacja, widowisko przedstawiające
tradycyjny obrzęd dożynkowy oraz gwiazda wieczoru – zespół „Elektryczne Gitary”
– m.in. takie atrakcje przygotowali organizatorzy dla gości XVI Dożynek Województwa
Małopolskiego. Organizatorami wydarzenia
byli marszałek województwa - Marek Sowa,
powiat oświęcimski i starosta – Józef Krawczyk oraz gmina Osiek wójt – Jerzy Mieszczak.
Dożynkom towarzyszyły występy zespołów
ludowych i prezentacje artystyczne.
Jak co roku, wczesnym rankiem, orkiestra
pod dyrekcją Leszka Górkiewicza ludowymi
melodiami budziła mieszkańców sołectwa i zapraszała na dożynki, w tym roku bardzo ważne,
bo wojewódzkie. Przybywających z całego województwa na rogatkach wsi zapraszały przepiękne słomiane „witacze”, które można było
również zobaczyć na głównej trasie dojazdowej
do centrum wsi. Na uroczystości dożynkowe 31
sierpnia 2014 r. przybyli przedstawiciele rolników z całego województwa.
Dożynki to tradycyjna, staropolska uroczystość dziękczynna za zebrane zbiory, której
towarzyszą zabawy oraz wynikająca z tego radość. Jest to okazja do prezentacji lokalnej kultury i spotkań towarzyskich, na które nie zawsze
mamy czas, a także okazja do oceny tegorocznych zbiorów oraz integracji całego społeczeństwa zwanego naszą małą ojczyzną.
W tym roku małopolscy rolnicy dziękowali
za zebrane plony w Osieku. O godzinie 13:45
starostowie dożynek Małgorzata i Tadeusz Jędrzejowscy, marszałek Marek Sowa, wojewoda Jerzy Miller, starosta Józef Krawczyk i wójt
Jerzy Mieszczak przed kościołem parafialnym
pw. św. Andrzeja Apostoła w Osieku witali

delegacje wieńcowe oraz zaproszonych gości.
O godzinie 14.00 odbyła się Msza Święta Dziękczynna za zbiory wraz z tradycyjnym poświęceniem wieńców i chlebów, sprawowana przez ks.
biskupa Piotra Gregera z kurii bielsko-żywieckiej, w asyście księży z parafii - proboszcza ks.
Bogusława Wądrzyka, ks. Stanisława Czernka
– z Górnego Osieka, ks. Jana Dewera – z Włosienicy, ks. Józefa Niedźwiedzkiego – z Oświęcimia, ks. Józefa Zborka – z Grojca, ks. Piotra
Pokojnikowa – z Polanki Górnej.
W wygłoszonej homilii ks. biskup podziękował wszystkim rolnikom za trud, jaki wkładają w codzienną pracę oraz efekty tej pracy
– tegoroczne plony złożone przed ołtarzem.
Zwrócił również uwagę, iż należy pamiętać
o Panu Bogu, który daje nam siłę do pomnażania bogactwa, kieruje światem, to on daje
słońce i deszcz, to on jest głównym Gospodarzem świata i do niego kierujmy dziękczynienia, a dożynkowe, dzisiejsze dziękczynienie
jest podziękowaniem za łaskę Pana.
Kolorowy korowód po zakończonych uroczystościach kościelnych wyruszył ul. Kościelną
w stronę placu przy Urzędzie Gminy. Na czele
korowodu orkiestra dęta z Osieka pod dyrekcją
Leszka Górkiewicza w rytm marszu prowadziła
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zespoły regionalne, delegację z wieńcem i starostów z chlebem, zaproszonych gości,pozostałe
delegacje wieńcowe i mieszkańców Gminy,
a przede wszystkim rolników, którzy zjechali na
dożynki z całego województwa( fotogaleria na
stronie Gminy).
Około godziny 15.30 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie dożynek hymnem państwowym granym przez orkiestrę z Głębowic pod dyrekcją
Adama Sali oraz powitanie niezliczonej ilości
gości i uczestników pomimo zmieniającej się
aury pogodowej. Wszyscy zebrani mieli również okazję obejrzeć widowisko przestawiające
tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu
dzieci, młodzieży oraz Zespołu Pieśni i Tańca
„Kotlina” i chóru „Osieczanie”.
Witając gości, Wójt Jerzy Mieszczak powiedział: To piękne święto jest uwieńczeniem całorocznego trudu polskich rolników,
podziękowaniem za szczęśliwe zebrane plony oraz prośbą o zbiory mające zapewnić
urodzaj w następnym roku.
W tym szczególnym dniu wszystkim rolnikom w imieniu własnym oraz samorządu
gminy Osiek dziękuję za to, że w pocie czoła,
w codziennym trudzie troszczą się, by żaden z owoców naszej polskiej ziemi nie zo-
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stał zmarnowany i by na żadnym stole nie
zabrakło nigdy chleba, o który od ponad
dwóch tysięcy lat prosimy słowami „Chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj” .
Głos zabrali starosta oświęcimski Józef
Krawczyk, gospodarz dożynek marszałek
Marek Sowa, wojewoda Jerzy Miller , który
odczytał list od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w którym Prezydent wyraził, iż
ma przyjemność złożyć życzenia pięknej gminie Osiek, której początki istnienia sięgają XIII
wieku. Podziękował rolnikom z małopolski za
trud ich codziennej ciężkiej pracy.
Podczas obrzędu dożynkowego nastąpiło
tradycyjne przekazanie chleba gospodarzowi
dożynek marszałkowi województwa. Ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w Wojewódzkim Konkursie Wieńców Dożynkowych,
w którym udział wzięło29 gmin, w tym 21
wieńcy tradycyjnych i 8 współczesnych. Pierwsze miejsce w kategorii wieńców współczesnych jury przyznało stowarzyszeniu KGW
Białka z gminy Maków Podhalański, powiat
Sucha Beskidzka. W kategorii wieńca tradycyjnego pierwsze miejsce zajęło KGW Poręba
Radlna, gmina Tarnów. Nagrody (czek na 2
tys. zł) i dyplomy zwycięzcom wręczał marszałek Marek Sowa wraz ze starostą Józefem
Krawczykiem i wójtem Jerzym Mieszczakiem.
Dużym powodzeniem cieszyła się zupa rybna z Karpia Osieckiego ugotowana przez zawodowych kucharzy.
Ośrodek Hodowli Zarodowej zaprezentował najnowocześniejsze maszyny rolnicze
w tym kombajn do kukurydzy i ciągniki
uniwersalne o dużej mocy, a firma URSON
z Włosienicy ciągniki. Wielkim zainteresowaniem cieszył się odremontowany przez
Michała i Marcina Pomorzewskich ciągnik
URSUS C 325 z 1962 roku.
Około godziny 17.30 rozpoczęły się występy
artystyczne. Zaprezentowały się: chór „Osieczanie”, gimnazjalny chór” Camminando”
z Osieka oraz regionalny Zespół Pieśni i Tańca
„Górale Łąccy” z Łącka. Swoje umiejętności
artystyczne zaprezentował również Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina” z Osieka. Na dożynkowej
scenie nie zabrakło gwiazdy wieczoru – tym
razem w Osieku gościł zespół”Elektryczne
Gitary”, który w tym roku obchodzi jubileusz
25.-lecia pracy artystycznej.
Dla uczestników dożynek przygotowano
wiele atrakcji, w jednym z namiotów można
było zagrać w quiz „Graj w korale”, główną na-

grodę - rower, wygrał mieszkaniec Łęk, uczeń
tamtejszego gimnazjum Krzyś Bienia, zdobył
43 punkty na 50 możliwych- gratulujemy wiedzy o Małopolsce.
Oprócz niego imprezie towarzyszyły: stoisko
Doliny Karpia z Karpiem Osieckim i Zatorskim, stoisko Małopolskiego Doradztwa Rolniczego, KRUS z Oświęcimia, , rękodzieła, stoisko AKSAM, owoce z Grojca, stoisko wiklin,
glinianych figurek, stoisko pszczelarzy z Osieka
i Grojca, stoisko GS Osiek, Śledzie Kaszubskie,
Funduszu Szwajcarskiego, Małopolskiej Izby
Rolniczej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Ubezpieczenia TUW, Stowarzyszenia KGW
Osiek, Głębowice i Andrychów, stoiska gastronomiczne, grill, a dla dzieci wesołe miasteczko,
które cieszyło się wielkim zainteresowaniem
nie tylko maluchów, ale i ich rodziców. Atrakcją
popołudnia był balon z gondolą, którym można było polecieć i oglądać panoramę Osieka.
A potem już tylko zabawa biesiadna i pokaz
sztucznych ogni.
Rozalia Ćwiertnia

1150 szt.

W kolejnym numerze w październiku więcej
zdjęć dożynkowych, lista przybyłych gości,
sponsorzy dożynek i prezentacja starostów
dożynek wojewódzkich państwa Małgorzaty
i Tadeusza Jędrzejowskiego.

XV DNI OSIEKA

Pierwszy dzień Dni Osieka to Rodzinny
Rajd Rowerowy i taneczne szaleństwo do
późnych godzin nocnych.
W niedzielę, w drugim dniu, świętowały całe
rodziny. A zaczęło się od występów najmłodszych. Na scenie prezentowały się przedszkolaki z ZSP nr 1 w Osieku, zespoły taneczne z
WDK w Głębowicach i SP nr 1 w Osieku. Ten
punkt programu zawsze sprawia wielkie emocje, a młodzi artyści budzą zachwyt zgromadzonych widzów. Po występach estradowych
dzieci mogły skorzystać z przygotowanych
dla nich atrakcji. Były dmuchane zamki, kule
wodne, trampolina, ścianka wspinaczkowa
oraz namiot animacyjny, w którym dla dzieci
organizowano zabawy i konkursy. Można też
było spróbować swoich sił w dojeniu krowy
Mućki, którą wieczorem mogliśmy podziwiać w całej okazałości na estradzie, gdzie
miał miejsce finał Turnieju, a główną nagrodą
była… zgrzewka mleka w kartonach.
Dni Osieka to nie tylko muzyka, tańce i śpiew.
Są też propozycje dla miłośników sportowych
emocji. W tym roku na sali gimnastycznej
ZSP nr 1 odbył się rodzinny turniej badmintona. Można też było spróbować swoich sił w
rzucie lotkami, również w składach rodzinnych. Najlepsza okazała się rodzina Mrozików (Beata, Paweł i Ania), rodzina Szyszków i
Dudów, natomiast w turnieju kometki pierwsze miejsce zdobyli Łukasz Gara i Łukasz
Januszewski, drugie miejsce Krzysztof i Julia
Konarczakowie, trzecie miejsce wywalczyli
Mariusz i Emilia Jezierscy.
Popołudniowe godziny wypełniły występy zespołów artystycznych z terenu naszej
gminy. Swój różnorodny, wciąż doskonalony repertuar prezentowali: chór Wrzos,
chór Osieczanie, Zespół Pieśni i Tańca
„Kotlina” oraz Orkiestra Dęta z Osieka.
Zgromadzoną publiczność bawił piosenką

i humorem śląskim duet „Baba z Chopym”.
Koncert zespołu „Kapelusze” zakłócił nieco padający deszcz, który jednak nie był
przeszkodą dla niektórych miłośników
muzyki i tańca. Wieczorem dla miłośników muzyki reggae zagrał zespół Roots
Rockets, znany widzom ze świetnych występów w programie Must be the Music.
Imprezie, która od kilku lat wpisuje się
w cykl imprez Festiwalu Doliny Karpia
towarzyszyły stoiska: Stowarzyszenia Dolina Karpia, wystawa prac malarskich Katarzyny Chwalisz oraz Ewy i Zbigniewa
Gierlickich, Stowarzyszenia ART DOKA –
twórców z Doliny Karpia, Stowarzyszenia
Integracyjnego Wspólna Sprawa w Osieku, Koła Pszczelarzy z Osieka.
Wielkim zainteresowaniem cieszyło się
stoisko loterii fantowej, której główne nagrody losowano o godz. 21:00.
Dni Osieka zakończyły się wspaniałym
pokazem fajerwerków, które rozświetliły
niebo nad Osiekiem.
SPONSORZY DNI OSIEKA 2014

K.D.

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie,
AKSAM – Beata i Adam Klęczar, Apteka
ARNIKA, ARC-Pol Babiński – Wytwórnia makaronów, AUTO-SPRINT Elżbieta Linkiewicz, Beskid Media, Blue Sport
Sklep rowerowy Witold Hałat, Ciaputa
Anna PHU ANMAR, DEKOR-PAP Artykuły Dekoracyjne Nowa Wieś, Delfin
– Bożena i Mariusz Piecha, EURO-GUM
Krzysztof Górowicz, Gabinet stomatologiczny Tadeusz Cieślik, Gminna Spółdzielnia „SCh” w Osieku, ICE-MASTRY
– Maria i Stanisław Ziębińscy, KAKTUS
– Urszula Baścik-Sobecka, Kocemba
Marian, KOTŁO-BUD Osiek, KOTŁY-
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-PŁONKA Zbigniew Płonka, Kwiaciarnia - Joanna Jędrzejowska, Kwiaciarnia
MALWA Małgorzata Mitoraj, Ośrodek
Hodowli Zarodowej w Osieku, Radni Gminy Osiek, RSP „Przyszłość” w
Osieku, Rusin Helena, Save me – firma
odzieżowa, STAL-DET Dorota i Leszek
Górkiewicz, STALMET Łukasz Marcela,
Wandor Henryk, Wójt Gminy Osiek.
Dziękujemy sponsorom, organizatorom,
ale przede wszystkim uczestnikom imprezy i zapraszamy na kolejne.

II Konkurs
Bukietów Zielnych

IX Rodzinny Rajd Rowerowy w Osieku
28 czerwca wystartował kolejny, dziewiąty już, Rodzinny Rajd Rowerowy. Z roku na
rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem, tym razem wzięło w niej
udział 636 uczestników. Grupa cyklistów w zielonych koszulkach rajdowych wyruszyła
z Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trasa Rajdu wiodła blisko miejsc związanych z Kazimierzem Jędrzejowskim, gdyż w tym roku mija 90. rocznica jego urodzin i 5. rocznica nadania Gimnazjum w Osieku jego imienia. Od startu, poprzez ul. Beskidzką, Czarny Las,
Podlesie, Witkowice, Nidek, Malec (gdzie był półmetek), ul. Włosieńską, ul. Spacerową
oraz ul. Sobótkową, uczestnicy mogli podziwiać urokliwe zakątki Osieka i okolic. A
wszystko przy pięknej, słonecznej pogodzie. Na mecie, przy Urzędzie Gminy Osiek,
zmęczonych cyklistów powitał Wójt Gminy Jerzy Mieszczak, który był patronem imprezy i fundatorem głównej nagrody. W tym roku rower trafił do
rąk p. Małgorzaty Sporysz.
Organizatorami Rajdu było Towarzystwo Miłośników Osieka i
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, a nad
bezpieczeństwem na trasie przejazdu czuwali niezastąpieni ochotnicy
z OSP w Osieku.
KD.
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Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki
Pod polskim niebem, w szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty. W ich zapachu, urodzie jest Polska
(Bayer Full - Polskie kwiaty)

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
w Andrychowie 14sierpnia zorganizowało II Konkurs Bukietów Zielnych
skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich działających w Stowarzyszeniu.
Konkurs odbył się w Ośrodku Czarny
Groń w Rzykach Praciakach. Panie
z Koła Gospodyń z Osieka zdobyły I
miejsce w konkursie, ziele na okładce
(więcej na ten temat w kolejnym wydaniu gazety, a także info z pikniku
parafialnego w Głębowicach).

Historia zapisana lufą armatnią
Cztery lata temu na złomowisko przywieziono ciężką, ważącą około 1 tony rurę. Jak
się okazało to nie była zwykła rura, ale lufa
armatnia. Po bliższych oględzinach i rozmowie ze sprzedającym okazało się, że
lufę odkopano w Grojcu i była to pozostałość po działach przeciwlotniczych, które
w czasie II wojny światowej stacjonowały
w Grojcu.
Moja pasja kolekcjonerska i zmysł tropiciela śladów historii zaprowadziły mnie
do świadka tamtych dni Pana Stefana
Urbańczyka, w odnalezieniu którego
znacznie pomógł mi Jan Kazimierz Mrozik, który znał go od lat. A oto jego relacja
z tamtych dni.
W 1940 roku Niemcy rozpoczęli budowę zakładów chemicznych w Oświęcimiu
Dworach, które miały produkować przede
wszystkim benzynę syntetyczną na bazie
węgla z kopalni Brzeszcze oraz lateks służący do produkcji gumy. Te materiały były
bardzo potrzebne Niemcom do dalszego
prowadzenia wojny.
W roku 1943/44 alianci rozpoczęli loty
zwiadowcze, a później bombardowania
tej ważnej strategicznie fabryki. Niemcy
zorganizowali obronę przeciwlotniczą,
otaczając zakłady siecią dział przeciwlotniczych, a jednym z punktów obrony
był Grojec. W drugiej połowie 1943 roku
przywieziono tu grupę więźniów z obozu,
którzy kopali stanowiska i umocnienia dla
dział FLACK 18.
Z opowieści Pana Stefana, wiadomo że
FLACK 18 - działa te produkowane były
w latach 1933-1945 przez niemieckie
zakłady Kruppa w Essen. Powstały w
odpowiedzi na rozwój lotnictwa produkującego samoloty latające wyżej, szybciej i dalej. Ten nowy typ działa, o dezinformującym oznaczeniu 8,8 cm Flack
18 (88 milimetrowa armata przeciwlotnicza, wzór 1918), potocznie nazywanego osiemdziesiątką ósemką, oznaczał
się dużą prędkością wylotową pocisku i
wysoką szybkostrzelnością. Działo przebijało pancerz ciężkich czołgów o grubości 150 mm nawet z odległości 2 km. To
najlepsza broń przeciwpancerna z okresu
II wojny światowej. Świadczą o tym dane
taktyczno- techniczne:
• kaliber 88 mm,
• nabój 88x 750 mm o masie 9,6 kg
• długość lufy 4930 mm
• donośność: 10 600 m pionowo, 7

po przygotowaniu stanowisk i dróg dojazdowych wyłożonych betonowymi
płytami sprowadzono działa i przybyła
także obsługa. Według świadków dział
było kilkanaście, około 20 szt. Załogę

pochodzić ze Śląska, gdyż całkiem swobodnie mówili po polsku.
W 1944 roku naloty się nasiliły, dlatego
strzelano prawie co noc, gdyż lotnictwo
brytyjskie dokonywało nalotów nocnych.
Przed bombardowaniem samoloty zrzucały flary,
czyli race świetlne
oraz paski staniolu.
Pan Stefan mówi,
że było widno jak
w dzień. Bomby
nie omijały także stanowisk dział
w Grojcu, jedna
spadła bardzo blisko, około 600 m,
nie czyniąc większych zniszczeń.
Aby skutecznie zapobiec zniszczeniu
zakładów chemicznych w Oświęcimiu,
Niemcy
„w y p u s z c z a l i ”
w powietrze bardzo
STEFAN URBAŃCZYK Z GROJCA(z lewej)
duże balony, któi JAN KAZIMIERZ MROZIK Z OSIEKA
re były mocowane
do potężnych lin.
Un i e m o ż l i w i a ł y
stanowiło około 50 żołnierzy Wermach- one zejście na niski pułap nadlatującym
tu oraz 12 oficerów i podoficerów. Żoł- samolotom celem dokonania skutecznierze mieszkali w baraku, natomiast nych bombardowań. Jak mówi pan Kazioficerowie po domach gospodarzy. Żoł- mierz i pan Stefan balony były widoczne
nierze, a także część oficerów musiała z Grojca i z Osieka. Po wojnie część tych

•
•
•
•

500m pionowo efektywna, 14 860 m
poziomo,
długość działa 7 620 mm
szerokość działa 5 140 mm
wysokość działa 2 100 mm
masa bojowa 5 t
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• masa marszowa 7t
• szybkostrzelność 15-20 strzałów/
min
• obsługa 10-11 osób
• czas przejścia w położenie bojowe
2,5 min

ECHA OSIEKA
balonów wykorzystała powstała jednostka
powietrzno-desantowa w Oświęcimiu do
szkolenia skoczków.
W styczniu 1945 roku front wschodni zbliżał się bardzo szybko do Grojca, ale działa
były w pełnej gotowości. Ale historia przy-

Po 66 latach od opisanej historii lufę odkopano i trafiła na złomowisko. Będąc
niemym światkiem historii Ziemi Oświęcimskiej szczęśliwie nie trafiła do huty lecz
stała się eksponatem Izby Regionalnej Doliny Karpia w Osieku.

OCALAŁY BUNKIER Z CZASÓW
II WOJNY ŚWIATOWEJ W GROJCU.

śpieszyła swój bieg. Jeszcze 26 stycznia
Niemcy organizują transport pocisków
z Włosienicy. Dziesięć furmanek konnych
gospodarzy z Grojca wraz z niemieckimi
konwojentami jedzie rano do Włosienicy,
ale tam są już Rosjanie. Zatrzymują konwój, żołnierzy niemieckich rozstrzeliwują
na miejscu, a gospodarzom, po wielu perypetiach pozwalają na powrót do domu.
W tym samym dniu ucieka załoga dział,
pozostawiając jednego żołnierza z zadaniem zniszczenia dział. Zadanie wykonał,
ale nie zdążył zbiec, Rosjanie złapali go
i rozstrzelali.
Po wkroczeniu wojsk Armii Czerwonej
dokonano ostatecznego zniszczenia dział
wysadzając to, czego nie zniszczyli Niemcy. Niektóre części, te które można było
wynieść lub wywieść, zabrała okoliczna
ludność. W domu rodzinnym Pana Stefana leży jeszcze stalowa podstawa działa.
Ponieważ lufy dział były bardzo ciężkie
i wywieść było trudno, a przeszkadzały
leżąc na polu uprawnym, to Pan Stefan
z bratem dwie z nich zakopali. Pozostałe
lufy wywiozło wojsko.

Izba wkrótce zacznie funkcjonować. Operacja współfinansowana jest przez Unię
Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Adam Hałatek, Marian Kocemba
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PODZIĘKOWANIA ZA PRZEKAZANE
EKSPONATY DO IZBY MUZEALNEJ
Jarosław Cieciak – za przekazanie bardzo
obszernych materiałów w postaci broszur,
ulotek, gazet, publikacji dotyczących historii tworzenia się solidarności na terenie
małopolski.
Bogdan Płonka – za podarowanie starego
drewnianego stołu stolarskiego.
Marek Grabowski – za stare radio lampowe Pionier wyprodukowane w 1949 roku
przez Państwową Fabrykę odbiorników
Radiowych „Diora”.
Jerzy Matlak – dwa stare oleodruki Pana Jezusa i Najśw. Marii Panny które poświęcono
w dzień 40 męczenników 1930 r. w nowo powstającym kościele w Łapczycach.
Mirosław Nowak – stara lampa karbidowa,
którą to używał jego ojciec, dojeżdżając do
pracy rowerem. Lampę wyprodukowała firma RIEMANN, patent zastrzeżony III Rzeszy wykonane z mosiądzu niklowanego, nie
działa na magnez. Firma Hermann Reimann
została założona w roku 1866 , a od 1888 roku
zaczęto produkcję lamp rowerowych.
Marek Hałat, Edward Tyran – kufle
z karczmy piwnej z KWK Piast i KWK
Brzeszcze.
Domasik Franciszek – wialnię czyli „stary drewniany „wiejok”, który służył do
oczyszczania zboża z plew po ręcznych
omłotach cepami.
Jarosz Adam z Polanki – stare oleodruki,
zdjęcia o tematyce kościelnej, przedmioty,
narzędzia codziennego użytku wszystko
z okresu lat 30-40 ub. wieku.
Spisak Przemysław – za przekazanie stojana i bieguna, kamieni żarnowych, które stanowiły pełne wyposażenie żaren ręcznych.
Stańczyk Andrzej – za przekazanie starych narzędzi stolarskich.

WSPOMNIENIA

DEKADA Z BIG-BEATEM (1971-1981 r.) cz. III
„Kolejna część opowieści Jana Neczka o perypetiach zespołu FENIX”
Już tak to jest, że życie nie stoi w miejscu. Jedni z moich kolegów wyjechali
za pracą za granicę, inni wybrali życie prywatne. No cóż! Życie nie znosi
próżni. Trzeba było reformować zespół
od nowa, co przynosi czasem korzyści.
Z pomocą przyszła koleżanka Władysława Urbańczyk. Władzia z dużym sukcesem śpiewała w ZDK (Zakładowy Dom
Kultury) w OŚWIĘCIMIU. Znała dużo
osób z branży muzycznej. Zapoznała nas
z p. Stanisławem Szostakiem oraz z jego
synem Zbyszkiem. Staszek pracował
w Zakładach Chemicznych jako inżynier
energetyk. Zbyszek jako 14-letni chłopiec, był bardzo zdolnym perkusistą, występował na imprezach pod stałą opieką
ojca. Staszek w fazie wstępnej starał się
być managerem zespołu oraz kierowcą,
ale tak go to wszystko „wkręciło”, że kupił
pierwsze organy elektryczne produkcji
polskiej SONATINA. To była prosta konstrukcja, jak na tamte czasy. Organy te
służyły do gry jednym palcem, bez używania gry akordami, by, ot tak zagrać melodię lub wstawki. To był nowy etap dla
zespołu. Doświadczenie organizatorskie
Staszka było bezcenne. Po odejściu Janka Adamusa oraz Janka Drzewieckiego,
do zespołu dołączyli Marian Hałat oraz
Maria Ziemba z Oświęcimia. Staszek Szostak jako zaradny mężczyzna pojechał do
byłej DDR, gdzie kupił synowi Zbyszkowi
nową prawdziwą perkusję firmy TROWA,
a dla siebie profesjonalne organy elektryczne marki Vermona. Tam wypatrzył również
przyszłą nazwę na logo gitary elektrycznej
- Elektra. Pomysł nas uwiódł. Zespół przyjął nazwę ELEKTRA. Skład zespołu się
w końcu ugruntował. Ja przeszedłem na
gitarę basową, Marian na prowadzącą, Maria częściowo na wokal, tamburyn, Zbyszek
perkusja oraz Staszek Szostak organy, menager. Dużo występów na różnego rodzaju
imprezach rozrywkowych, zabawach oraz
środki własne pozwoliły na zakup nowego
sprzętu muzycznego.
Jako że tylko ja pozostałem z Osieka,
większością głosów – wiadomo, zespół
przeniósł się do Oświęcimia. Nową siedzibą stał się Klub NOT-u (Naczelna Organizacja Techniczna na osiedlu), ponieważ
Staszek Szostak należał do tej zacnej organizacji technicznej. Tam odbywały się próby zespołu oraz dancingi. Kiepski dojazd
do Osieka po każdej imprezie kończył się
na materacu u kolegi Staszka Szostaka. To
było zbyt uciążliwe, więc usiałem odejść
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od zespołu ELEKTRA, ale z bagażem doświadczeń i pomysłów.
Jako doświadczony
gitarzysta,
postanowiłem założyć
kolejny zespół, dobierając kolegów
z lat szkolnych
oraz
nowopoznanych.
Powstał nowy
zespół muzyczny - EX MUSIC,
w następującym
składzie: Jan NECZEK – gitara
prowadząca, wokal;
Zygmunt Ormianin
– gitara rytmiczna, wokal; Staszek
na
stałe
Górkiewicz – gitara
i definitywnie zastąbasowa; Edek Gabryś
pił Kazimierz Mitoraj, który gra do dzisiaj.
– perkusja; Danuta
W 1975 roku zespół przyjął mityczną nazwę
Francuziak – wokalistka. Zespół ogry- FENIKS. To była nazwa odrodzenia. Jak
wał zazwyczaj różnego rodzaju imprezy już wspominałem wcześniej, czas biegnie,
rozrywkowe, takie jak: wieczorki klubo- ale nie znosi próżni. Zespół od razu zyskał
we, akademie, zabawy taneczne, komersy dużą sympatię słuchaczy oraz uczestników
szkolne i inne. I znów następuje kolejna imprez rozrywkowych.
c.d.n.
faza zmian w zespole „Ex Music”. Z zespołu
odchodzą Danka R E K L A M A
oraz Zygmunt. Ze
starego składu poFirma Cateringowa EUFORIA
zostaliśmy wierni
swojej ideologii
Katarzyna Bąbacz
Big-Beat-u,
ja
i Staszek Górkiewicz. Dołączają do
nas nowe twarze,
Organizacja przyjęć okolicznościowych:
takie jak: Krzysiek Kramarczyk
wesela, bankiety, komunie, chrzciny,
– akordeon, organy, wokal; Jurek
roczki, stypy.
Bołdys – klarnet,
saksofon
tenor,
organy, akordeon;
32-608 Osiek ul. Karolina 117
Jan Franc – perkusja. W następTelefon: 606 213 677, 517 759 062
nym etapie zmian
w zespole, na perZAPRASZAM!!
kusji grali jeszcze:
Staszek Węglarz,
Możliwość wynajęcia sali na przyjęcia
Tadek Noworyokolicznościowe.
ta.
Odchodzących perkusistów

ZEBRANIE WIEJSKIE

Zebranie wiejskie w Głębowicach 22czerwca 2014r
Otwarcia zebrania wiejskiego w Głębowicach w drugim terminie o godz. 12:30 dokonała sołtys wsi Głębowice Joanna Zygmunt.
Na początku przedstawiciel Małopolskiego Doradztwa Rolniczego w Oświęcimiu
Piotr Nakonieczny zapoznał mieszkańców
obecnych na zebraniu z Projektem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Poinformował, że do wydania
jest 13 mld EURO.
W ramach projektu pt. „Priorytet IV. Inwestycje w środki trwałe. Poddziałanie:
modernizacja gospodarstw rolnych” przewidziano następujące zakresy wsparcia:
- rozwój produkcji prosiąt, - rozwój produkcji mleka krowiego, - rozwój produkcji
bydła mięsnego, - inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji,
wprowadzenie innowacji.
Wsparcie wyniesie od 40% - 60% kosztów
kwalifikowanych.
Poinformował, że ma wejść w życie program
dla małych gospodarstw, będą dotacje dla
gospodarstw ekologicznych tzn. takich, które
uprawiają rośliny bez nawozów i bez oprysków. Będą też dotacje dla samorządów.
Od września br. będzie obowiązywała
ustawa o zintegrowanej ochronie roślin,
ustawa ta wprowadza obostrzenia w rolnictwie. Należy prowadzić chemiczną, jak
i biologiczną ochronę roślin (np. bronowanie, zmianowanie), prowadzić rejestr
oprysków, rejestr środków ochrony roślin.
Na zakończenie poinformował, że będą
zmiany w dopłatach bezpośrednich.
Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w
składzie: Grzegorz Cinal, Paweł Frączek i
Bogumił Nowak.
Sołtys przedstawiła sprawozdanie z działalności za rok tj. od marca 2013 r. do czerwca
2014 r., w tym także wnioski i petycje mieszkańców. Poprosiła o zabranie głosu Wójta
Gminy Osiek Jerzego Mieszczaka.
Kolejno Wójt Gminy Osiek przekazał następujące informacje:
• Urząd Gminy złożył wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego o dofinansowanie remontu figury św. Jana Nepomucena – otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4 tys. zł,
przy ogólnym koszcie remontu 40 tys. zł. W
związku tym figura nie będzie remontowana.
Być może z PROW będzie możliwość pozyskania wyższych środków na ten cel.
• W ramach inwestycji i remontów drogowych przeprowadzonych na drogach
gminnych w sołectwie Głębowice tj.
ul. Akacjowa i ul. Jagodowa wykonano
450 m.b. nowej nawierzchni asfaltowej,
nowe przepusty, rowy i pobocza za łączną kwotę 129.580,88 zł.

• Powiat wspólnie z gminą odbudowali 2531
m.b. dróg powiatowych tj. ul. Wadowicką
i Oświęcimską w Głębowicach za kwotę
951.384,53 zł. Finansowanie 50% na 50%.
• Łącznie powiat i gmina na inwestycje
drogowe w 2013 r. w sołectwie Głębowice przeznaczyli kwotę 1.080.965,41 zł.
• Obecnie otrzymaliśmy promesę powodziową na odbudowę nawierzchni drogi gminnej ul. Łazy w kwocie 110 tyś.
zł. Aktualnie jesteśmy po przetargu na
to zadanie. Wartość zadania wyniesie
198.932,93 zł, a zakres robót obejmie
odcinek drogi o długości 820 m.b.
• Liczę w tym roku na jeszcze jedną promesę powodziową tj. na ul. Jagodową.
Tu mamy jeszcze do ukończenia sprawy
przejęcia gruntów państwa Huczek i Baryła oraz Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
• Na remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych przyjęliśmy w budżecie kwotę 100.426,00 zł, w tym na :
- Dostawę kamienia – 16.000,00 zł,
- Remonty cząstkowe – 26.000,00 zł,
- Koszenie rowów – 6.834,00 zł,
- Remont rowów – 22.000,00 zł,
- Remont przepustów – 8.000.00 zł,
- Zimowe utrzymanie – 21.592,00 zł.
• Zakupiliśmy od Państwa Matyjasik 10
arową działkę pod budowę sali gimnastycznej przy szkole za kwotę 30 tys. zł.
• Za kwotę 4,5 tys. zł zleciłem do opracowania koncepcję wraz z wizualizacją budynku
nowej sali gimnastycznej. Wstępny termin
zakończenia opracowania to 15.07.2014 r.
• Przy konstruowaniu budżetu gminy na
2015 rok przyjmiemy środki finansowe w
kwocie 65 tyś. zł na opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego nowej sali.
• Zakupiliśmy dwa nowe WC dla LKS
Głębowice za kwotę 5 tys. zł. Pomalowane zostaną również szatnie wraz z
pomieszczeniem socjalnym.
• Zleciliśmy do wykonania monitoring
Strażnicy OSP Głębowice Firmie Komes
za kwotę 2900,00 zł.
• W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Głębowice wykonano nawierzchnię z
kostki betonowej pod trybunę i zakupiono trybunę za 25.356,00 zł. Dla Orkiestry
Głębowskiej zakupiono 40 krzeseł za kwotę 4.200,00 zł. Dla Chóru Wrzos przeznaczono kwotę 4444,00 zł na zakup strojów,
a dla Koła Gospodyń Wiejskich za kwotę
4444,00 zł zostanie wykonany I etap remontu piwnic w budynku WDK z przeznaczeniem na magazyn.
• W październiku przeprowadzimy wspólnie z powiatem zbiórkę azbestu. Na ten cel
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przyjęliśmy kwotę 21.000,00 zł. Finansowanie 9 tys. zł powiat i 12 tys. zł gmina.
W sierpniu przeprowadzimy zbiórkę
odpadów wielkogabarytowych.
Gmina Osiek podpisała umowę z Bankiem
Żywności w Krakowie na dostawę 10 400
kg żywności. W I półroczu otrzymano i
rozdysponowano żywność z ubiegłorocznych zapasów w ilości 2357 kg. Otrzymało
ją 208 uprawnionych osób tj. 78 rodzin, w
tym z Osieka 62 rodziny [162 osoby] 1836
kg i Głębowic 16 rodzin [46 osób] 521 kg.
W drugim półroczu zostanie uruchomiona procedura wydawania żywności wg nowych przepisów obowiązujących w 2014 r.
Przewidywana dystrybucja żywności będzie w III kwartale 2014 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
kontynuuje realizację Projektu POKL
„Nie strać szansy” – kwota 216.160,00 zł
w 2014 r., w tym 186.957,00 zł to środki
unijne, a 29.203,00 zł gminy. W projekcie uczestniczy 23 beneficjentów, w tym z
Osieka 21 osób, a z Głębowic 2 osoby.
W Gminie z dożywiania korzysta 37
dzieci, w tym z Osieka 30, a z Głębowic 7. Kwota przeznaczona na ten cel
to 41.440,00 zł, w tym dofinansowanie
wojewody w kwocie 29.008,00 zł, a gminy12.432,00 zł.
Pomocą materialną objęto 21 uczniów w
szkołach, w tym 15 osób z Osieka otrzymało kwotę 15.534,00 zł, a 6 osób z Głębowic 6.996,00 zł. Łącznie przeznaczono na
to zadania 25.530,00 zł.
Koszt systemu gospodarki odpadami za
okres od 1 lipca 2013 roku do 31 maja
2014 roku zamknął się kwotą 22.838,05
zł tj. wydatki wynosiły 563.302,50 zł, a
dochody 540.464,45 zł. Mam nadzieję,
że bilans ten się wyrówna do 15 lipca, tj.
do terminu opłaty za II kw br.
Rodzaj odpadów, plan na 18 miesięcy –
wykonanie: zaplanowano zmieszane 910
ton, wykonano 938 ton; selektywne 390
ton, wykonano 251 ton; zielone 35 ton,
wykonano 114 ton; wielkogabarytowe
86 ton, wykonano 82 tony (po pierwszej
zbiórce) .
Zatrudniono 9 osób do prac społecznie
użytecznych. Są to osoby z Osieka. Na
ten cel z budżetu gminy przeznaczono
18.100,00 zł, a z budżetu Powiatowego
Urzędu Pracy 27.159,00 zł.
Ogółem dochody gminy w 2014
roku wynoszą 23.615.911,66 zł, a
wydatki 23.611.564,05 zł. Wskaźnik spłaty zadłużenia gminy wynosi
5,56% przy poziomie dopuszczalnym 10,18%.

Wolne wnioski i zapytania. W dyskusji głos zabrali:
• Sołtys Joanna Zygmunt, która zwróciła
uwagę na tygodniowy harmonogram
dyżurów lekarzy, który wywieszany jest
w Ośrodku Zdrowia w Głębowicach.
Wnosi, aby harmonogram obejmował
okres dłuższy niż jeden tydzień. Informuje, że godziny pracy lekarzy nie są
wystarczające .
• Z-ca Wójta Marek Jasiński informuje, że
w Osieku harmonogram również ustalany jest na 1 tydzień.
• Wójt Gminy Jerzy Mieszczak odpowiada,
że porozmawia w sprawie wydłużenia
harmonogramu przyjęć z Dyrektorem
SPZOZ.
Kolejno dyskutanci pytali, jak długo trzeba
czekać na wizytę w poradni rehabilitacyjnej,
o montaż oświetlenia na ulicy Śmietanówka,
o remont ulicy Zamkowej oraz kiedy będzie
zrobiony asfalt na ulicy Sportowej, przypomniano, że miał być on przeprowadzony
w 2014 r. Złożono wniosek mieszkańców
ul. Jodłowej z Głębowic oraz Polanki Wielkiej, dotyczący podjęcia działań w celu ustawienia lustra drogowego na skrzyżowaniu
ulicy Jodłowej z ulicą Oświęcimską. Miesz-

kańcy chcieli się również dowiedzieć, jak długo trzeba będzie czekać i co konkretnie będzie
zrobione w tym roku na ul. Jagodowej, z kolei
na ulicy Ogrodowej jest kilka odcinków, na
których woda poczyniła ogromne wyżłobienia, jest tam głębokie pobocze, stanowiące zagrożenie. Pytano o koszenie
poboczy i zaznaczono, że
jeśli przy posesji wykoszona była trawa ok. 1 tygodnia wcześniej przez właściciela nieruchomości,
to firma nie kosiła tego
ponownie. Ważną kwestią
poruszoną na zebraniu
było przypomnienie o rowie odbiegającym na ul.
Ogrodowej, który nigdy nie był koszony, najlepiej jeśli byłby obok drogi, ponieważ woda
zalewa p. Walusa i jego sąsiada. Pytano również o remont ul. Ogrodowej, do kogo należy
zgłosić szkody wyrządzone przez sarny, czy
w tym roku będą trute komary, kiedy będzie
sala gimnastyczna, kiedy będzie możliwość
korzystania z basenu, który będzie w ośrodku p. Klęczara w Osieku, do kogo należy się
zwrócić o montaż progów zwalniających na

ul. Oświęcimskiej obok szkoły w Głębowicach, zaproponowano czerwone pasy ostrzegawcze. Wniesiono, by tak wykonać remont
ul. Łazy, aby woda z dojazdów do pól nie spływała na ulicę tylko do rowów.

Odpowiedzi na zadawane pytania udzielali na bieżąco wójt Jerzy Mieszczak i wicewójt Marek Jasiński.
Edyta Matyjasik-Kulig podziękowała Wójtowi i Radzie Gminy za działania podjęte
w związku z budową sali gimnastycznej w
Głębowicach.
Następnie członek Komisji Uchwał i
Wniosków Grzegorz Cinal odczytał protokół. Na tym zebranie zakończono.

Zebranie wiejskie w Osieku 22 czerwca 2014 r.
Po powitaniu zebranych przez sołtys Marię
Luranc głos zabrał Piotr Nakonieczny, który
poinformował mieszkańców o projekcie programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020”, a dokładnie na temat pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na rozwój gospodarstw wiejskich zwykłych, ekologicznych,
warzywnych i sadowych. Głównym celem
programu jest wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych, poprawa konkurencyjności rolnictwa,
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów
wiejskich. Na zakończenie rozdał uczestnikom
foldery z informacjami przygotowane przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Następnie powołano Komisję Uchwał i
Wniosków, w skład weszli: Krystyna Pawlik, Jan Jekiełek i Tadeusz Jędrzejowski.
Kolejno głos zabrał wójt gminy, który poinformował zebranych o inwestycjach i remontach drogowych.
W ramach inwestycji drogowych przeprowadzonych na drogach gminnych w 2013 roku
tj. ul. Sobótkowa, Przecznica (Bagierówka),
Grunwaldzka, Czereśniowa w Osieku oraz ul.
Akacjowa, Jagodowa w Głębowicach odbudowano łącznie 1538 m.b. w/w dróg za kwotę
463.203,44 zł, z czego 271.886,37 zł to środki
z budżetów państwa i marszałkowskiego, a

191.317,07 zł środki własne gminy, co stanowi 41,3% ogólnej wartości środków przeznaczonych na te inwestycje.
Powiat wspólnie z gminą odbudowali 2531
m.b. dróg powiatowych tj. ul. Wadowicka
i Oświęcimska w Głębowicach za kwotę 951.384,53 zł, z czego 387.242,00 zł to
środki budżetu państwa,
282.071,27 zł powiatu
i 282.071,27 zł gminy.
Udział gminy stanowi
29,6% wartości ogólnej
środków przeznaczonych
na te inwestycje.
Województwo wspólnie z
gminą odbudowały część
drogi wojewódzkiej nr
949 (ul. Główna) na odcinku 587 m.b. za kwotę
710.008,29 zł przy udziale
finansowym gminy w wysokości 57.413,00
zł, co stanowi 8% wartości całego zadania.
Wykonaliśmy 8 zadań remontowych i inwestycyjnych (jedno kończymy w tym roku)
nie związanych z drogami na łączną kwotę
1.324.544,60 zł, z czego 683.596,44 zł to środki unijne, 11.727,11 zł budżetu państwa, a
629.221,05 zł gminy. Udział procentowy gminy w zadaniach wynosił 47,5%.
Ogółem w 2013 roku wydatkowano na
remonty i inwestycje kwotę 3.449.140,86
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zł, w tym z budżetów: Unii Europejskiej
– 683.596,44 zł, państwa – 597.426,11 zł,
powiatu i województwa – 1008.095,92 zł,
gminy – 1.1160.022,39 zł. Udział gminy w
całkowitej wartości zadań wynosi 32,4%.
Za promesę powodziową i środki gminy wykonaliśmy remont trzech dróg gminnych w

Osieku, tj. ul. Ceglana – zakres robót obejmował położenie nowej nawierzchni asfaltobetonowej i remont poboczy na odcinku
drogi o długości 310 m.b. Koszt remontu
wyniósł 79.533,46 zł, z czego 62.849,00 zł to
środki z budżetu państwa, a 16.684,46 zł z
budżetu gminy.
Ul. Zabrzezinie – zakres robót obejmował
położenie nowej nawierzchni asfaltobetonowej, odbudowę przepustu i rowów, wymianę
dwóch ścieków poprzecznych oraz odbudo-

wę poboczy na odcinku drogi o długości 420
m.b. Koszt remontu wyniósł 76.018,51 zł, z
czego 50.270,00 zł to środki z budżetu państwa, a 25.748,51 zł z budżetu gminy.
Ul. Podlesie – zakres robót obejmował położenie nowej nawierzchni asfaltobetonowej
odbudowę rowów i poboczy na odcinku 1120
m.b. Koszt remontu wyniósł 162.697,95 zł, z
czego 86.881,00 zł to środki z budżetu państwa, a 82.816,95 zł z budżetu gminy.
Otrzymaliśmy kolejną promesą powodziową na odbudowę drogi gminnej ul.
Łazy w Głębowicach. Aktualnie jesteśmy
po przetargu na jej remont. Kwota zadania
wynosi 198.932,93 zł, z czego 110,00 tys. zł
to środki z budżetu państwa, a 89.932,93
zł środki z budżetu gminy. Zakres robót
obejmuje położenie nowej nawierzchni
asfaltobetonowej, odbudowę poboczy i rowów na odcinku 820 m.b.
Otrzymaliśmy środki z Marszałkowskiego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dwóch dróg w Osieku tj. dokończenie
drogi bocznej ul. Przecznicy tzw. (Bagierówki)
na odcinku 203 m.b. i ul. Cichej odcinek 225
m.b. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, położenie nakładki asfaltobetonowej oraz wykonanie poboczy i rowów. Koszt zadania wynosi 114.304,01
zł, z czego 57.152,00 zł to środki Urzędu Marszałkowskiego, a 57.152,00 zł gminy.
Jesteśmy w trakcie realizacji przebudowy
ul. Głównej na odcinku 840 m.b. tj. od ul.
Sobótkowej do mostu obok p. Lekkich. Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika,
odwodnienia pasa drogowego, poszerzenie
drogi, położenie nowej nawierzchni asfaltobetonowej oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Koszt zadania
wynosi 914.304,61 zł, z czego 375.169,52
zł to środki unijne, 269.567,55 zł powiatu i
269.567,54 zł gminy.
Na końcowym etapie oceny w Departamencie Funduszy Europejskich jest nasz projekt
na wykonanie chodnika przy ul. Głównej na
Górnym Osieku na odcinku 890 m.b. tj. od
skrzyżowania z ul. Beskidzką do granicy z
sołectwem Głębowice. Planowany koszt zadania wynosi 688.000,00 zł, z tego 328.000,00
zł to środki unijne, a 360.000,00 zł gminy.
Oddzielnym zadaniem na tym odcinku drogi
będzie położenie nowej nawierzchni asfaltowej, które wykonamy za środki powiatu w
kwocie 360.000,00 zł.
Powiat oświęcimski przy naszym współfinansowaniu kończy remont ul. Starowiejskiej na odcinku 1363 m.b. od p. Dusik do
Starego Kościoła. Kwota zadania wynosi
509.120,00 zł, z tego 254.560,00 zł to środki
powiatu, a 254.560,00 zł środki gminy.
Na remonty i utrzymanie dróg gminnych i
wewnętrznych przyjęliśmy w budżecie kwotę 252.285,00 zł, w tym m.in. na :
Remonty pozimowe – 65.000,00 zł; w tym

Osiek – 39.000,00 zł
Kamień łamany – 40.000,00 zł – 24.000,00 zł
Remont rowów – 55.000,00 zł – 33.000,00 zł
Remont przepustów – 20.000,00 zł –
12.000,00 zł
Koszenie rowów – 18.305.00 zł – 10.300,00 zł
Zimowe utrzymanie dróg – 53.980,00 zł –
32.388,00 zł
W tym miesiącu kończymy rozpoczęty w
ubiegłym roku remont zbiorników na Puścinach wraz ze stacją uzdatniania wody
oraz budową nowej pompowni na ul. Karolina. Wartość zadania wynosi 898.217,00
zł, w tym 547.759,00 zł to środki unijne, a
350.458,00 zł gminy.
Przebudowaliśmy słup średniego napięcia na parkingu przy OSP Osiek za kwotę
20.000,00 zł.
Kończymy również przebudowę wejść do
Urzędu Gminy wraz z budową podjazdu
dla niepełnosprawnych. Koszt inwestycji
wynosi 311.190,00 zł, w tym środki unijne
162.000,00 zł, a gminy 149.190,00 zł.
Jesteśmy po przetargu na dokończenie
oświetlenia na ul. Zielonej. Koszt zadania
wynosi 39.738,00 zł.
Zleciliśmy opracowanie projektu budowy
wodociągu przy ul. Słonecznej (boczna) za
kwotę 14.760,00 zł.
Przeznaczyliśmy w budżecie gminy kwotę 10 tys. zł na dokończenie przez Zarząd
Spółek Wodnych w Oświęcimiu remontu
rowu melioracyjnego Ulica.
Zleciliśmy za kwotę 60 tys. zł wykonanie korekty projektu budowy kanalizacji sanitarnej
przy ul. Starowiejskiej na odcinku od Hemplówki do Państwa Zielińska- Kramarczyk.
W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa
Głębowice wykonano nawierzchnię z kostki
betonowej pod trybunę i zakupiono trybunę
na 60 miejsc za kwotę 25.356,00 zł. Dla orkiestry głębowickiej zakupiono 40 szt. krzeseł za
kwotę 4.200,00 zł, dla Chóru Wrzos przeznaczono kwotę 4444 zł na zakup ubiorów, a dla
Koła Gospodyń Wiejskich w Głębowicach za
kwotę 4444,00 zł zostanie wykonany I etap
remontu piwnic w budynku WDK z przeznaczeniem na magazyn.
W ramach Funduszu Sołeckiego za kwotę
47.096,70 zł wymienimy 24 okna i 2 drzwi
w elewacji zachodniej budynku ZSP Nr 1 .
W październiku przeprowadzimy wspólnie z powiatem zbiórkę azbestu. Na ten cel
przyjęliśmy kwotę 21.000,00 zł. Finansowanie 9 tys. zł powiat i 12 tys. zł gmina.
W sierpniu przeprowadzimy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Koszt systemu gospodarki odpadami za
okres od 1lipca 2013 roku do 31 maja 2014
roku zamknął się kwotą – 22.838,05 tj. wydatki wyniosły 563.302,50 zł, a dochody
540.464,45 zł . Mam nadzieję, że bilans się
wyrówna do 15 lipca.
Zleciliśmy do wykonania monitoring
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strażnicy OSP Osiek Firmie KOMES za
kwotę 2500,00 zł.
Gmina Osiek podpisała umowę z Bankiem Żywności w Krakowie na dostawę 10
400 kg żywności. W I półroczu otrzymano
i rozdysponowano żywność z ubiegłorocznych zapasów w ilości 2357 kg. Otrzymało
ją 208 uprawnionych osób tj. 78 rodzin, w
tym z Osieka 62 rodziny [162 osoby] 1836
kg i Głębowic 16 rodzin [46 osób] 521 kg.
W drugim półroczu zostanie uruchomiona procedura wydawania żywności wg nowych przepisów obowiązujących w 2014 r.
Przewidywana dystrybucja żywności będzie w III kwartale 2014 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
kontynuuje realizację Projektu POKL „Nie
strać szansy” – kwota 216.160,00 zł w 2014
r., w tym 186.957,00 zł to środki unijne a
29.203,00 zł gminy. W projekcie uczestniczy 23 beneficjentów w tym z Osieka 21
osób, a z Głębowic 2 osoby.
W Gminie z dożywiania korzysta 37 dzieci w tym z Osieka 30, a z Głębowic 7. Kwota przeznaczona na ten cel to 41.440,00 zł,
w tym dofinansowanie wojewody w kwocie 29.008,00 zł, a gminy 12.432,00 zł.
Pomocą materialną objęto 21 uczniów w
szkołach, w tym 15 osób z Osieka otrzymało kwotę 15.534,00 zł, a 6 osób z Głębowic 6.996,00 zł. Łącznie przeznaczono na
to zadania 25.530,00 zł.
Zatrudniono 9 osób do prac społecznie
użytecznych. Są to osoby z Osieka. Na
ten cel z budżetu gminy przeznaczono
18.100,00 zł, a z budżetu Powiatowego
Urzędu Pracy 27.159,00 zł.
Ogółem dochody gminy w 2014 roku wynoszą 23.615.911,66 zł, a wydatki 23.611.564,05
zł. Wskaźnik spłaty zadłużenia gminy wynosi
5,56 % przy poziomie 10,18 %.
W dyskusji głos zabrali uczestnicy, pytając
o udostępnienie boiska i sali gimnastycznej
przy SP nr 2 w Osieku, dalszą część budowy drogi do Tarniówki, o oświetlenie na ul.
Karolina, remont ul. Cichej, budowę chodnika przy ul. Głównej od ul. Beskidzkiej do
granicy. Pytano także o kartę dużej rodziny,
o wprowadzenie elektronicznego powiadamiania o płatnościach do gminy, proponowano znieść ograniczenie do 40 km /h przy
wyjeździe z ul. Ogrodowej na ul. Główną i
zamontować w tym miejscu większe lustro.
Zwrócono uwagę na zachowania kierowców
na drogach, a zwłaszcza młodzieży; wyścigi
na motocyklach, samochodami, kładami, a
podczas tych ostatnich wspomniano, że dochodzi też do niszczenia upraw rolniczych.
Na zadawane pytania, na bieżąco odpowiadał wójt i wicewójt.
Wniosków do Komisji Uchwał – brak, na
tym więc zebranie wiejskie zakończono.
Rozalia Ćwiertnia

AKTUALNOŚCI
Jak bezpiecznie usunąć kleszcza samemu w domu?

W aptekach dostępne są różne zestawy do
usuwania kleszczy z pęsetami oraz tzw. Kleszczo-łapkami (haczykami). Cena takiego podstawowego zestawu to około 14 złotych. Haczyków można używać wielokrotnie.
Jak zapewniają producenci, ten sposób nie
wywołuje bólu, pozwala usunąć kleszcza
w całości bez ryzyka pozostawienia jego
nóżek w ciele. W opakowaniu znajdują się
dwa haczyki: duży (do kleszczy dużych rozmiarów) oraz mały (do małych kleszczy i
do użycia w trudnodostępnych miejscach
np. za uchem). Haczyk przykłada się do
kleszcza od spodu i wyciąga ruchem obrotowym. Po wyciągnięciu „intruza” należy
przez kilka miesięcy obserwować miejsce
ukąszenia. Jeśli pojawi się czerwony, powiększający się rumień, wówczas należy

niezwłocznie udać się do lekarza pierwszego kontaktu. To już może być borelioza.
Tam pomogą całodobowo wyciągnąć
kleszcza: Gminny zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, ul. Sobieskiego 45, tel.
33 845 21 00 oraz Miejskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oświęcim, ul. Chemików
5, tel.33 488 60 97.

Egzaminy na prawo jazdy w Oświęcimiu.
26 czerwca ruszają zapisy na egzaminy
teoretyczne i praktyczne

nacyjnego w Oświęcimiu wystąpił do Zarządu
Województwa Małopolskiego pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut.
Sejmik Województwa Małopolskiego podjął
stosowną decyzję. W styczniu br. w MORD
zakładano, że oświęcimska filia mogłaby rozpocząć działalność w kwietniu. Ten termin
okazał się jednak nierealny.
Jak wcześniej informowano, w Oświęcimiu
będą przeprowadzane egzaminy na ograniczoną liczbę kategorii prawa jazdy – od
kategorii motocyklowych (A, A1, A2, AM)
do kategorii B1 i B. Obecnie mieszkańcy powiatu oświęcimskiego i sąsiednich najczęściej
przystępują do egzaminów w Wojewódzkich
Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa śląskiego. – Lokalizacja Oddziału
Terenowego MORD w Oświęcimiu pozwoli
w naturalny sposób zaspokoić popyt na egzaminy w ramach struktur administracyjnych
województwa małopolskiego – podkreślano
w krakowskim MORD.
– Kęczanie, którzy dotychczas najczęściej ćwiczyli jazdę i odbywali egzamin w Bielsku-Białej, zyskają dodatkowy wybór. Czy położony
niemal w identycznej odległości od naszego
miasta Oświęcim okaże się atrakcyjniejszy
dla początkujących kierowców?
– zastanawiają się też w
kęckim magistracie.

26 czerwca w Oświęcimiu
rozpoczyna
działalność
Oddział Terenowy Małopolskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego.
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w
Krakowie inauguruje działalność w Oddziale Terenowym w Oświęcimiu przy ulicy St. Leszczyńskiej 7 (w budynku MZK).
Otwarcie placówki nastąpi 26 czerwca.
– W tym dniu od godziny 12 będą przyjmowane zapisy na egzaminy teoretyczne i
praktyczne – jak poinformowano na stronie internetowej MORD.
Drogę do uruchomienia egzaminacyjnego
ośrodka w Oświęcimiu otwarła nowelizacja
ustawy o kierujących (maj 2013). A potem
niezbędnych formalności dopełnili samorządowcy. O utworzenie
ośrodka egzami-

Głębowicki jarmark
20 lipca 2014 r. odbyła się pierwsza z imprez
promocyjnych w ramach projektu Odkrywamy malowane tajemnice zapisane na ścianach
XVI w. kościoła w Głębowicach wraz z cyklem
imprez promujących pielęgnowanie tradycji
rybactwa i produktu lokalnego, realizowanego przez naszą parafię. Wielu gości zjawiło
się przy straganach z koronkami, wikliną
oraz z wyrobami ceramicznymi, lecz największym zainteresowaniem cieszyły się
stoisko prezentujące potrawy regionalne
oraz kramik pszczelarza. Wszystkim smakował ogórek kiszony, chleb ze smalcem, ale
to karp wędzony stał się „numerem jeden”
– wyjmowany prosto z wędzarni ustawionej obok, zdobył największe powodzenie.
Z przewodnikiem można było przenieść się
w czasie i posłuchać niezwykłej opowieści o
kościele i znajdujących się tam zabytkach. W
takiej lekcji historii uczestniczyli nie tylko
mieszkańcy Głębowic, ale przede wszystkim
turyści. Projekt realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”.

JZ.

Nadzieja na więcej,
Starowiejska po remoncie
14 lipca 2014 r. przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu, Gminy Osiek
oraz wykonawcy odebrali roboty budowlane
związane z modernizacją ulicy Starowiejskiej w gminie Osiek. Prace trwały blisko
dwa miesiące. Ich koszt wyniósł ponad pół
miliona złotych.
Na całość inwestycji składał się remont ulicy
Starowiejskiej w Osieku polegający na:
* Wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na długości ok. 1300 m.b.,
* Oczyszczeniu rowów z namułu na
długości ok. 928 m.b.,
* Ścięciu i uzupełnieniu poboczy na
długości ok. 2200 m.b.
Koszt zadania wyniósł 520 166,02 zł przy
wspólnym finansowaniu przez powiat
oświęcimski i gminę Osiek. Wykonawcą
zadania była firma SKANSKA S.A.
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Uwaga na energetyczne centrum
Przychodzą do naszych domów młode
agentki, są wygadane, odważne, pytają, kto jest
właścicielem domu, zapraszają do środka, jakby do swojego i obiecują oszczędności na wydatkach ponoszonych za korzystanie z energii,
proponują tylko jeden rachunek za prąd, a jak
jest w praktyce...? Proszą też o rozliczenie półroczne za zużycie energii, robią naprędce obliczenia i zawsze wychodzi taniej. W praktyce,
o czym przekonało się wiele osób jest zupełnie
odwrotnie. Nie dość, że wcale nie jest taniej, a
za prąd otrzymujemy od tej pory dwie faktury
zamiast jednej, (tę nową za dystrybucję i starą
za przesył) to jeszcze podczas podpisywania
umowy dostajemy „gratis” obowiązkowy –
oczywiście płatne – ubezpieczenie tak zwane
Domowe Assistanse (kosztuje tylko… 5,49
miesięcznie). Podkreślmy, że po upływie dziesięciu dni wycofanie się z tych umów bynajmniej nie jest proste... – powinni na to zwrócić
szczególną uwagę mieszkańcy powiatu oświęcimskiego i Osieka, których w maju i czerwcu
odwiedzili przedstawiciele firmy oferującej
„tak wiele za dużo i dużo taniej...”

Umowy agenci podpisują na 3 lata, gwarantują przez okres 12 miesięcy energię tańszą bez
zmiany ceny. Jeśli jednak zrezygnujesz po roku
to naliczą stawki bez 15 % rabatu za całość wykorzystanej energii, czyli wychodzi drożej. Ale
to nie wszystko, bo jeżeli w przypadku rozwiązania umowy o świadczeniu usług dystrybucji,
odbiorca zobowiązany jest do zapłaty opłaty
jednorazowej zgodnie z rozdziałem 5. pkt. 2.,
tak zwane odstępne wynoszące 25 zł za każdy
miesiąc, o jaki umowa została skrócona.
Jak wcześniej pisałam, bez chwili namysłu
proszą o dokumenty i podsuwają do podpisania
umowy. Ich szokujące wręcz zachowanie i niektóre zapisy wychodzą na jaw dopiero potem.
Jedynym skutecznym sposobem wycofania
się z niekorzystnej umowy jest odstąpienie od
niej na pismie w ustawowym terminie, tj. w
ciągu 10 dni od jej zawarcia (listem poleconym
z potwierdzeniem odbioru). Po upływie tego
czasu wycofanie się z tych umów jest niezwykle trudne.
Praktyka tych akwizytorów rozpala i elektryzuje, więc tym bardziej nie dajmy się nabijać na

nowe usługi elektryczne.
Jeszcze sprawa gazu – informacja od PGNiG
Szanowni Klienci, w ostatnim czasie docierają do nas informacje o wizytach przedstawicieli handlowych innych firm podających
się za pracowników Biur Obsługi Klientów
PGNiG SA lub powołujących się na współpracę z nami. Informujemy, że pracownicy PGNiG
nie przychodzą do Państwa domów i nie oferują
podpisania umów, aneksów i zmian w umowie.
Nie proponują również zmiany sprzedawcy
paliwa gazowego.
W przypadku kontaktu z przedstawicielem
handlowym podającym się za pracownika Gazowni prosimy o zgłoszenia tego faktu telefonicznie pod numerem telefonu: 32 391 23 03
lub bezpośrednio w najbliższej jednostce Biura
Obsługi Klienta.
Istnieje również możliwość powiadomienia Rzecznika Praw Konsumenta lub Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Rozalia Ćwiertnia

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych

18 lipca weszła w życie nowa ustawa, która
została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami
pozarządowymi. Dokument zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli oraz reguluje, kto i na jakie cele zbiera
środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną
formę zgłaszania zbiórek.
Oto istota wprowadzanych zmian:
• Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowej zgody na zbiórki publiczne.
• Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli
zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą
lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby
dokonać zgłoszenia elektronicznie należy
posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny

„profil zaufany”, czyli podpis elektroniczny
przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu
ePUAP.gov.pl.
• Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy – można będzie prowadzić od 18 lipca
2014 r. bez dodatkowych formalności.
• W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów
wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl,
który właśnie powstaje, gdzie będą także publikowane sprawozdania.
• Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz
obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
• Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obo-

wiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.
Ustawa jest opublikowana w Dzienniku
Ustaw, link: http://dziennikustaw.gov.pl/
DU/2014/498
Więcej informacji o nowych zasadach
zbiórek – na mac.gov.pl/zbiorki
• pracach nad projektem nowej ustawy o
zbiórkach – mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu,
• zgodach na zbiórki ogólnopolskie, wydanych przez MAC: mac.gov.pl/zbiorki-publiczne-decyzje-mac-na-podstawie-ustawy-ozbiorkach-publicznych-z-1933-r.
• tym, jak uzyskuje się bezpłatny podpis
elektroniczny (profil zaufany) do kontaktów z administracją: www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.html

Sponsorzy Festynu Rodzinnego w Osieku

LOMBARD I KOMIS KĘTY UL. JANA
KANTEGO 4, AGROKENT KĘTY, SKŁAD
KAMIENIA SZLACHETNEGO MALEC,
STACJA KONTROLI POJAZDÓW BERNAŚ POLANKA, ZZPD KWK PIAST, SKLEP
WĘDKARSKI OŚWIĘCIM, STACJA KONTROLI POJAZDÓW MARIUSZ KLEKOT
WŁOSIEŃ, PRZYSTAŃ WŁOSIEŃ, IMPULS
TELEFONY KOMÓRKOWE OŚWIĘCIM,
ZAJAZD TARNIÓWKA, SKLEP OGRODNICZY ŁĘKI, OGRODZENIA DREWBET BIELANY, ANMAR ANNA CIAPUTA OSIEK,
CHEOPS FARBY I LAKIERY OSIEK, EUROGUM KRZYSZTOF GÓROWICZ OSIEK,
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE SŁAWO-

MIR ORLICKI OSIEK, BUKIECIARNIA
BEATA CAPANDA KĘTY, HURTOWNIA
OPAKOWAŃ NOWA WIEŚ, SZKÓŁKA
PIŁKARSKA FOOTBAL ACADEMY, STAL
DET LESZEK GÓRKIEWICZ OSIEK FRAEZ DREW –NOWAK JAN, DELFIN, WITKOWIANKA-CAFE, AKSAM, MALINOWY
LAS, FIRMA CATERINGOWA „EUFORIA”
– JOANNA BĄBACZ, JEKIEŁEK ZDZISŁAW,
KLĘCZAR RYSZARD, DREBSZOK ANNA,
ZIĘBA ALEKSANDRA – ZAKŁAD FRYZJERSKI, KATAŃSKI JACEK, MARZENA I
BOGDAN LURANC, ADAM KOLASA, TOBICZYK STANISŁAW - MECHANIKA SAMOCHODOWA, ZACNY JAROSŁAW, PIZ-
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ZERIA NOVA ŁĘKI KAMIL NOWAK.
SZCZEGÓLNE PODZĘKOWANIA CHCIELIŚMY ZŁOŻYĆ PANU ANTONIEMU JEKIEŁEK ZA WIELOLETNIĄ POMOC PRZY
ORGANIZACJI NASZEGO FESTYNU. PAN
ANTONI JEKIEŁEK OD SAMEGO POCZĄTKU BEZINTERESOWNIE POMAGA PRZY
PODŁĄCZANIU OŚWIETLENIA.

Dziękujemy także wszystkim rodzicom, którzy pomogli przy organizacji festynu. Serdecznie dziękujemy także Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku za przeprowadzenie pokazów.
fot. na stronie 39.

SESJA

34. sesja Rady Gminy Osiek – sesja absolutoryjna
Odbyła się 25 czerwca przy obecności 10
radnych. Na sesji radni dziesięcioma głosami zagłosowali za udzieleniem wójtowi
absolutorium. Jeden głos wstrzymujący
się, radny Jerzy Obstarczyk, w chwili głosowania wszedł na salę obrad i wstrzymał
się od głosu.
Jednym z ważniejszych punktów obrad
było zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2013 r. Podjęcie uchwały
absolutoryjnej poprzedzone
było przedstawieniem powyższych sprawozdań, zapoznanie się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej, a
także opiniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu
oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

• Zorganizował w Osieku spotkanie z
Marszałkiem Województwa Małopolskiego Markiem Sową, podczas którego
omówiono sprawy organizacji dożynek
wojewódzkich w Osieku.
• Uczestniczył w spotkaniu w kurii bielsko-żywieckiej, podczas którego wspólnie z marszałkiem Markiem Sową i
proboszczem Bogusławem Wądrzykiem
zaprosili biskupa Piotra Gregera na dożynki wojewódzkie do Osieka.

Radni wysłuchali informacji
od wójta o pracy między sesjami:
• Wójt uczestniczył w uroczystym otwarciu placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1.
• 26 maja wspólnie z prezesem OSP odebrali z Komendy Powiatowej Policji w
Oświęcimiu zrabowane ze strażnicy
podczas włamania urządzenia.
• Uczestniczył w uroczystościach związanych z piątą rocznicą nadania imienia
Kazimierza Jędrzejowskiego Gimnazjum w Osieku.
• Zorganizował wyjazd do Krakowa do
Departamentu Funduszy Europejskich
w sprawie robót dodatkowych na prowadzonej inwestycji p.n. Budowa chodnika przy ul. Głównej.
• Zorganizował spotkanie ze starostą powiatu oświęcimskiego w sprawie dofinansowania remontu nawierzchni ul.
Głównej w Osieku Górnym.
• Uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz
Spraw Społecznych i Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony
Środowiska, podczas których omówiono wykonanie budżetu za 2013 rok.
• Wybrano firmę ochroniarską KOMES
do wykonania monitoringu pomieszczeń strażnic OSP w Osieku i Głębowicach. Koszt wynosi w OSP Osiek 2469 zł
i w OSP Głębowice 2831 zł.

• Uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,
podczas którego omówiono wyniki
testów kompetencyjnych klas 6 szkół
podstawowych i egzaminów końcowych
trzecich klas gimnazjum oraz arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny
2014/2015.
• Uczestniczył w zebraniach wiejskich w
Osieku i Głębowicach, podczas których
przestawił najważniejsze zadania do realizacji w tych sołectwach w 2014 r.
Na sesji podjęto uchwały w sprawach:
1. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku za
2013 rok (jednomyślnie).
2. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku za 2013 rok (jednomyślnie).
3. Zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Osiek za 2013 rok (jednomyślnie).
Radni dyskutowali na temat sprawozdań
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:
»» Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Osieku
»» Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr
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1 w Osieku
»» Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osieku
»» Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Głębowicach
»» Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
»» Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku
»» Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku
Odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
w sprawie: zaopiniowania
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiek
za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Gminy
Osiek na dzień 31 grudnia
2013 r. (opinia pozytywna).
Kolejno radni podjęli
uchwały w sprawie:
1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiek
za 2013 rok (jednomyślnie).
2. Przed przystąpieniem
do głosowania w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Anna Klęczar
odczytała wniosek do Regionalnej Izby
Obrachunkowej o udzielenie Wójtowi
absolutorium, a Skarbnik Gminy Krystyna Pytlik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Krakowie z wykonania budżetu gminy za
2013 rok. Po odczytania tych dokumentów przegłosowano uchwałę udzielenia
Wójtowi Gminy Osiek absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
(10 radnych – za,1 wstrzymujący się).
Podjęcie uchwał w sprawie:
3. zmiany Uchwały nr XXX/233/2014
Rady Gminy Osiek z dnia 22 stycznia
2014 r. w sprawie przyjęcia zadania od
Powiatu Oświęcimskiego polegającego
na budowie chodnika w miejscowości Osiek w ciągu drogi powiatowej nr
1758K – ul. Główna w km od 3+690 do
km 4+580 (jednomyślnie).
4. udzielenia pomocy finansowej Gminie
Kęty (jednomyślnie).
5. zmiany uchwały Nr XXIX/230/2013 z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Osiek (jednomyślnie).
6. zmian planu budżetu gminy na 2013 rok
(jednomyślnie).

SESJA
30 lipca odbyła się 35. sesja Rady Gminy,

na której radni podjęli dwie uchwały w sprawie:

1. Zmian planu budżetu gminy na 2014 rok .
2. Uchwała w sprawie: uchwalenia programu osłonowego
w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+
w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na lata 2014-2020.

REKLAMA

Zapytania i wolne wnioski:
Radny Tadeusz Jędrzejowski pyta, czy dożynki wojewódzkie odbędą się na placu przy UG. Czy za kilka lat planuje się zaplecze kuchenne na stadionie?
Było pytanie na zebraniu wiejskim o otwarciu sali gimnastycznej i boiska na Górnym?
Jakie programy teraz realizuje GOPS?
Odpowiada wójt: główne uroczystości na boisku szkolnym, a zabawa
przy Urzędzie Gminy.
Odpowiada dyrektor Krystyna Dusik: nie przewidujemy zaplecza kuchennego na stadionie.
Odpowiada dyrektor SP NR 2 Osiek Jolanta Żurek: jak sala, tak i boisko
są otwarte, boisko – brama od zachodniej strony.
Odpowiada kierownik GOPS Maria Kufel: realizujemy projekt: ,,Nie
strać szansy”, programem objętych jest 17 osób.
Radna Anna Klęczar pyta, czy planuje się wystawę płodów rolnych? Czy wzrosła liczba potrzebujących pomocy finansowej
wśród mieszkańców?
Odpowiada wójt: Nie będzie wystawy płodów rolnych, będzie wystawa
sprzętu rolniczego.
Odpowiada kierownik GOPS Maria Kufel: wzrosła, z formy zasiłków
okresowych korzysta 57 rodzin z gminy, tj. 918 osób, co stanowi 11%
ogółu społeczeństwa gminy.
Radny Stanisław Baścik pyta, co to są zobowiązania krótkoterminowe? Niektórzy chorzy mają mieć rehabilitację natychmiast, a
muszą czekać?
Odpowiada skarbnik Krystyna Pytlik: to taka nazwa rubryki – suma
dwóch pozycji długoterminowa i krótkoterminowa.
Odpowiada dyrektor SP ZOZ: nie ma możliwości etatu rehabilitacji.
Radny Jan Jekiełek: ubyło oddziałów w szkole, jak p. dyrektor
zagospodarowała nauczycieli? Pocieszające jest, że spada strata
wody w wodociągach.
Odpowiada dyrektor ZSP Nr 1 w Osieku Krystyna Czerny: część dostało
wypowiedzenia, a część odeszła na emeryturę.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny pyta, czy da się zrobić stałą
listę przyjęć poszczególnych lekarzy?
Odpowiada dyrektor SP ZOZ Witold Chmielowski: to jest niemożliwe,
bowiem nie wszyscy lekarze przyjęci są na pełny etat, (pracują jeszcze
w innych lecznicach), poza tym są urlopy wypoczynkowe czy zwolnienia lekarskie. Bieżący harmonogram zamieszczamy na stronie internetowej, proszę też dzwonić i pytać -33/84 58 239.
Radny Jerzy Domasik pyta, czy w najbliższym czasie będzie odbierany
azbest i czy będzie odkomarzanie?
Odpowiada wójt: Zgodnie z listą będzie odbierany w tym roku, powiat
wrócił do współpracy z gminą i są na ten cel środki finansowe w kwocie 21 tys. zł. Nie będzie odkomarzania, gdyż gminy położone wokół
nas nie przeprowadzają odkomarzania, a komar przemieszcza się na
odległości do 60 km, w związku z czym zabieg ten jest bezzasadny.
Na tym sesje zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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JUBILACI

Jubileusze ślubów,
17 lipca 2014 r. stanęli do wspólnego zdjęcia
Swego czasu Krystyna Giżowska śpiewała:
„Przeżyłam z tobą tyle lat, choć w oczy wiał mi nieraz wiatr. Przy tobie się nauczyłam żyć,
przy tobie śniłam swoje sny. Przeżyłam z tobą tyle lat, oddałam ci swój cały świat. I chociaż
wiem, jak smakują łzy, dziś nie żal mi przeżytych dni.”
Jakże aktualne są słowa tej piosenki, jakże aktualne są słowa przysięgi małżeńskiej, którą
składali sobie dzisiejsi Jubilaci 50 lat temu, a niektórzy i więcej, bowiem mamy pary z
diamentowymi godami (60lat).
Życzenia dla Jubilatów złożył wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak i przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Czerny, który życzył:
Z okazji święta Waszego życzenia wszystkiego najlepszego: niech każdy dzień dostarcza radości i uśmiech zawsze w sercach gości, niechaj problemy Was omijają, a wszyscy bardzo
Was kochają, bo jak nikt inny na świecie, Wy na to zasługujecie!
Wójt Jerzy Mieszczak między innymi życzył:
Z okazji jubileuszu składam wam drodzy jubilaci najserdeczniejsze gratulacje za chlubne
pożycie tak pięknej i długiej wspólnej drogi życia oraz za tak duży wkład pracy i serdecznych uczuć w dobre wychowanie waszych dzieci. Dziękuję za waszą ofiarną miłość, przykład
życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, słowa otuchy, za każdy siwy włos na waszej skroni. Składam także życzenia na przyszłość, żyjcie w zdrowiu i zadowoleniu. Życzę
wszystkim doczekania co najmniej diamentowego jubileuszu małżeństwa.
Za życzenia, kwiaty i upominki dla jubilatów podziękował Edward Marchelewicz i życzył dalszego tak wspaniałego rozwoju gminy. Podczas wręczania medali i dyplomów
życzenia Jubilatom składali także wicewójt Marek Jasiński i pracownik UG Barbara Hałat. Obsługę techniczną zapewnił Maciej Fudala.
Pary z 50-letnim stażem małżeńskim otrzymały od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego medale i dyplomy z życzeniami. Od Urzędu Gminy wręczono im kwiaty, dyplomy i upominki pieniężne.

50 lat, czyli złote gody świętowali:
Jasińska Krystyna i Jasiński Stanisław,
Jekiełek Jadwiga i Jekiełek Antoni,
Jekiełek Weronika i Jekiełek Jan,
Jurczyk Anna i Jurczyk Władysław,
Klęczar Waleria i Klęczar Jan,
Klęczar Aniela i Klęczar Władysław,
Marchelewicz Bronisława i Marchelewicz Edward,
Mozgała Danuta i Mozgała Augustyn,
Olszowska Władysława i Olszowski Czesław,
Sala Joanna i Sala Stanisław,
Sikora Maria i Sikora Franciszek,
Spadek Zofia i Spadek Marian,
Spadek Władysława i Spadek Edward,
Stawowczyk Stanisława i Stawowczyk Jan,
Tolarczyk Franciszka i Tolarczyk Józef,
Tomczyk Alina i Tomczyk Albin,
Wawro Maria i Wawro Stanisław,
Wysogląd Anna i Wysogląd Ignacy,
Żmuda Zofia i Żmuda Kazimierz.
60 lat diamentowe gody świętowali:
Jarosz Maria i Jarosz Stanisław,
Klęczar Krystyna i Klęczar Władysław,
Matyjaszek Władysława i Matyjaszek Jan,
Tyran Janina i Tyran Jan.

Po zakończeniu części oficjalnej goście zaproszeni zostali do wspólnego zdjęcia, a następnie do wspólnego świętowania.
Rozalia Ćwiertnia

OGŁOSZENIE

Prezentacje kandydatów na
radnych do Biuletynu Wyborczego przyjmuje redakcja do
16 października.
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JUBILACI

BRYLANTOWE I ZŁOTE GODY

JANINA I JAN TYRAN

KRYSTYNA I WŁADYSŁAW KLĘCZAR

MARIA I STANISŁAW JAROSZ

WŁADYSŁAWA I JAN MATYJASZEK
17

ALINA I ALBIN TOMCZYK

ANIELA I WŁADYSŁAW KLĘCZAR

ANNA I IGNACY WYSOGLĄD

BRONISŁAWA I EDWARD MARCHELEWICZ

DANUTA I AUGUSTYN MOZGAŁA

JADWIGA I ANTONI JEKIEŁEK
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JUBILACI

JOANNA I STANISŁAW SALA

FRANCISZKA I JÓZEF TOLARCZYK

KRYSTYNA I STANISŁAW JASIŃSKI

MARIA I FRANCISZEK SIKORA

MARIA I STANISŁAW WAWRO

STANISŁAWA I JAN STAWOWCZYK
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JUBILACI

WALERIA I JAN KLĘCZAR

WERONIKA I JAN JEKIEŁEK

WŁADYSŁAWA I EDWARD SPADEK

WŁADYSŁAWA I CZESŁAW OLSZOWSKI

ZOFIA I KAZIMIERZ ŻMUDA

ZOFIA I MARIAN SPADEK
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FESTIWAL I DNI OSIEKA
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AKSAM
AKSAM - retrospekcja
Firma Aksam powstała w 1993 roku i niezmiennie pozostaje firmą w pełni polską i
rodzinną. Historia rozpoczęła się od produkcji Beskidzkich Paluszków, które od
wielu lat są niekwestionowanym liderem
rynku tradycyjnego, co roku umacniając
swoją pozycję w Polsce.
Dzisiaj Beskidzkie jest jedną z największych
polskich marek na rynku słonych przekąsek, mającą w swojej ofercie m.in.: paluszki,
krakersy, chipsy, orzeszki, popcorn i prażynki. Ponadto eksportuje produkty na rynki
zagraniczne: głównie wschodni, angielski,
niemiecki, Ameryki Północnej oraz RPA.
Eksport Beskidzkich corocznie odnotowuje
kilkudziesięcioprocentowe wzrosty.
W 2009 roku właściciel firmy Aksam został
większościowym udziałowcem SlovChips,
największego słowackiego producenta chipsów. W 2012 roku powstała nowa gałąź: Aksam Logistyka zajmująca się transportem
krajowym i międzynarodowym, specjalizująca się w transporcie spożywczym. Ciągły
rozwój zawdzięczają dbaniu o najwyższą
jakość oferowanych produktów i usług, innowacyjnemu podejściu, stawianiu na ludzi
i uczynieniu priorytetu z zadowolenia swoich klientów.
Firma dba o środowisko na co dzień: wykorzystywana przez nich energia pochodzi z możliwie jak najbardziej ekonomicznych i ekologicznych źródeł, a tektura, z
jakiej są wykonane opakowania, pochodzi
z recyklingu, co w ogromnym stopniu
pozwala zminimalizować ingerencję w
środowisko naturalne. Pracownicy są odpowiednio szkoleni w zakresie ochrony

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
zespołu hotelowo-rekreacyjnego w Osieku

środowiska, a program szkolenia dostosowany jest do stanowiska pracy.
Sport
Firma wie, jak ważne jest
zdrowie, dlatego propaguje
aktywne spędzanie wolnego
czasu. Ich działania skupiają
się na społeczności lokalnej
– poprzez liczne wspieranie
klubów sportowych.
Od kilku lat cyklicznie organizują Turniej Paluszka Beskidzkiego, w którym młodzi
piłkarze mogą podnosić swoje umiejętności piłkarskie,
toczyć zdrową rywalizację
z rówieśnikami, a przede
wszystkim zdobywać wspaniałe nagrody z pucharem na
czele. Rokrocznie w turnieju
biorą udział tak uznane kluby piłkarskie jak wielokrotny
mistrz Polski Wisła Kraków
czy też Cracovia Kraków i
Podbeskidzkie Bielsko-Biała.
Przez ostatnie 5 lat Aksam był
też sponsorem tytularnym ekstra ligowego klubu hokejowego
Unia Oświęcim, ośmiokrotnego
mistrza Polski. Klub stawia na
budowanie drużyny z młodymi,
polskimi zawodnikami.
Aksam to Lider Biznesu
Małopolski Zachodniej w 2013 r.
22. listopada 2013 odbyła się II Gala

Przedsiębiorczości zorganizowana przez
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej,

podczas której Aksam został wyróżniony jako przedsiębiorca przyczyniający się
do rozwoju gospodarczego Małopolski
Zachodniej. W kategorii „Duże Przedsiębiorstwa” firma została nagrodzona
dwoma statuetkami: Lider Małopolski Zachodniej oraz Orzeł Biznesu.
Piotr Żyła twarzą marki Beskidzkie
W 2013 w firmie ruszyła kampania telewizyjna pod hasłem „Cokolwiek robisz – Bądź
sobą, jesteśmy z Tobą”. Wyjątkowa, bo z wyjątkowym bohaterem. Gwiazdą kampanii
został skoczek narciarski z Wisły, Piotr Żyła!
Kampania cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mediów, widzów, jak i użytkowników portali społecznościowych. Szeroki
zasięg reklamy zapewniła emisja spotów w
największych stacjach telewizyjnych. Na potrzeby kampanii internetowej przygotowano
bannery oraz formaty wideo, które pojawiały się w wysokozasięgowych serwisach. Specjalnie dla fanów Beskidzkich i Piotra Żyły
uruchomiona została aplikacja, w której fani
mogli wpisywać tekst, który pojawił się w
ostatnim telewizyjnym spocie.
Bez Kitu – kampania internetowa
marki Beskidzkie
W maju tego roku rozpoczęła się kolejna
kampania reklamowa marki Beskidzkie,
na stronie www.bezkitu.pl wystartował
konkurs “Bez Kitu”. Do udziału w nim
zachęcają vlogerzy – Kocham Gotować,
Martin Stankiewicz, Red Lipstick Monster, Ravgor oraz Maciej Wapiński – którzy
zamieniają się rolami. Zadaniem uczestników jest wysłanie krótkiego filmu, w którym w dowolny sposób przekażą, że są
sobą i niczego nie udają. Wraz ze startem
konkursu zaangażowani w akcję vlogerzy
zamieścili w swoich kanałach YouTube
filmy, w których naśladują siebie wzajemnie – m.in. Martin Stankiewicz wykonuje
makijaż w stylu Red Lipstick Monster, a
ta z kolei niczym Piotr Ogiński z Kocham
Gotować przeprowadza test chipsów.
Z wielkim rozmachem – Aksam i rekreacja
Pod koniec lipca w siedzibie firmy Aksam odbyło się spotkanie prezesa Aksamu
Adama Klęczara z Markiem Sową (marszałkiem województwa małopolskiego)
oraz Jerzym Mieszczakiem (wójtem gminy
Osiek). Głównym celem wizyty było zwiedzenie firmy Aksam, a przede wszystkim
nowych linii produkcyjnych oraz zwiedzanie inwestycji kompleksu rekreacyjno-hotelowego przy ul. Stawowej, którego budowa rozpoczęła się w 2012 r. W niedługim
czasie zostanie tam otwarta restauracja,
hotel i zalew z całym mnóstwem atrakcji.

Zwiedzanie rozpoczęto od pomieszczeń
przeznaczonych pod restaurację, której
otwarcie zaplanowane jest na zakończenie
roku w Sylwestra. Natomiast atrakcje czekające na gości poznamy już we wrześniu,
gdy rozpocznie się kampania internetowa.
Wnętrza dwupoziomowego lokalu, mogącego łącznie pomieścić około 160 osób,
zostały zaprojektowane w sposób nowoczesny, ale i z nutką klasyki i dbałością o
poszczególne detale. Z okien restauracji

rozpościera się piękny widok na zalew;
latem będzie można go podziwiać ze stolików ustawionych na tarasach przy molo.
Dzięki temu wszystkiemu planujemy, aby
panowała tam przyjazna atmosfera, w której każdy będzie czuł się swobodnie i komfortowo – podkreśla prezes Klęczar.
Niecodziennym atutem restauracji będzie
kuchnia z serwowanymi w niej daniami.
Menu na razie pozostaje tajemnicą, jednak już teraz trwają prace nad tym, aby
potrawy spełniały wymagania nawet najbardziej wymagających klientów, również
ceny mają być bardzo atrakcyjne.
Otwarciu restauracji będzie towarzyszyło
jednoczesne otwarcie odkrytego i oświetlonego lodowiska, a także ścieżek wokół
zalewu – idealnych do zimowych biegów
narciarskich (sprzęt dostępny będzie w
wypożyczalni) oraz spacerowania, biegania, jazdy na rolkach, rowerach, czy long-
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boardzie w okresie letnim.
Ponadto w sezonie letnim 2015 do użytku
zostaną oddane atrakcje wodne – dzięki
dużemu wyborowi, zapewnią one rozrywkę nie tylko dla osób młodych, które szukają wyzwań, lecz także dla całych rodzin
czy osób starszych pragnących wypocząć i
zrelaksować się.
Wśród dostępnych atrakcji będą m.in. rowerki wodne, kajaki i łódki na dużym zalewie. W sąsiedztwie restauracji znajdą się
nowoczesne odkryte baseny wraz z
plażą i zjeżdżalnią. Dla miłośników
wędkarstwa przewidziano mniejszy
zarybiony staw. Przygotowywana
jest również jeszcze jedna, wielka
niespodzianka, jednak o niej dowiemy się dopiero na wiosnę. Poza
tym w przyszłym roku otwarty zostanie kemping, a z końcem 2016
r. – ostatni punkt inwestycji, czyli
hotel.
W hotelu będzie dostępnych ok.
100 miejsc noclegowych w komfortowych pokojach i apartamentach. Do dyspozycji będą również dwie
sale konferencyjne – idealne na spotkania
firmowe, szkolenia czy konferencje. Na
najniższym poziomie hotelu znajdzie się
basen, spa i sauny, a także klub z kręgielnią
i stołami do bilardu.
Powyższe plany bardzo podobały się marszałkowi Markowi Sowie, który po spotkaniu był pozytywnie zaskoczony wielkością
inwestycji i skalą przedsięwzięcia, uznał,
że będzie to piękny ośrodek, który nie
tylko podniesie prestiż Osieka, lecz także
stworzy świetne warunki do wypoczynku
i rekreacji dla wszystkich chętnych.
Przy okazji udzielania wywiadu Państwo
Adam i Beata Klęczar pragną przekazać olbrzymie podziękowania wójtowi gminy OsiekPanu Jerzemu Mieszczakowi za zaangażowanie oraz wsparcie przy powstawaniu inwestycji
kompleksu rekreacyjno-hotelowego.
Rozalia Ćwiertnia

ECHA OSIEKA

Dożynki – konkurs wieńców dożynkowych – 31sierpnia 2014 r.

Karp osiecki
został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
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Zmarli w naszej gminie:
Maj
Chmura Adam - Głębowice, ul. Zielona 18 - 63 lata
Zięba Maria - Osiek - 62 lata
Czerwiec
Tolarczyk Franciszka - Głębowice, ul. Zamkowa 14 - 74 lata
Rakoczy Maria - Osiek, ul. Karolina 59 - 51 lat
Dusik Bronisław - Osiek, ul. Zabrzezinie 36 - 76 lat
Mrozik Maria - Osiek, ul. Starowiejska 330 - 80 lat
Jekiełek Stefan - Osiek, ul. Beskidzka 3 - 83 lata
Brusik Stanisław - Osiek, ul. Podlesie 4 - 64 lata
Serdeczne podziękowania
dla Wszystkich,
którzy w tak bolesnej dla nas chwili
dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości,

REKLAMA

Lipiec
Pieczka Adam - Osiek, ul. Główna 23 - 56 lat
Jasiński Franciszek - Osiek, ul. Jaśminowa 51 - 83 lata
Nowak Bogusława - Osiek, ul. Główna 226 - 49 lat
Gnela Janina - Głębowice, ul. Kulturowa 1 - 81 lat
Olszowski Czesław - Osiek, ul. Przecznica 102 - 78 lat
Matysiak Teresa - Osiek, ul Główna 85 - 77 lat
Jaszczyk Kazimiera - Osiek, ul Przecznica 64 - 82 lata
Bies Alina - Osiek, ul. Starowiejska 29 - 58 lat
Górkiewicz Rozalia - Głębowice, ul. Zamkowa 67 - 87 lat
Bednarczyk Roman - Osiek - 60 lat
Sierpień
FrancuziakFranciszek-Osiek,ul.Starowiejska192-85lat
Mitoraj Teresa - Osiek, ul. Główna 301 - 81 lat
Jurecka Teresa - Osiek, ul. Beskidzka 16 - 77 lat
Brońka Emilia - Głębowice, ul. Zielona 6 - 91 lat
Grabowski Bolesław - Głębowice, ul. Kulturowa 2 - 69 lat
Huczek Zofia - Osiek, ul. Główna 283 - 72 lata
Szulc Krystyna - Osiek, ul. Starowiejska 130 - 85 lat

SKŁAD OPAŁU
SPRZEDAŻ KOSTKI
GRANITOWEJ
KRUSZYWA
PIECE CO
ul. CEGLANA 3,
32-608 OSIEK
(BYŁA CEGIELNIA)

uczestnicząc we Mszy Świętej i ceresporządziła Iwona Górowicz

monii pogrzebowej

JAN SOBECKI

śp. Marii Rakoczy

607 326 202

składa Rodzina

tel. 601 446 453
REKLAMA

Salon psiej urody

PUPIL

Beata Czarny
TELEFON: 697 440 013

NAJTAŃSZE W OKOLICY NAGROBKI
•
•
•

Solidnie,
Gwarancja,
Raty nieoprocentowane.
Zbigniew Kasperczyk
Polanka Wielka, ul. Południowa 132
(przy UG w Polance)

Tel. 033 8458 014 0509 327 258
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KRONIKA POLICYJNA
manych do kontroli,
(a ilu się udało)?

Oświęcim – policjanci
rozliczają
grupę przestępczą. Jej członkowie trudnili się również kradzieżami rowerów, sprzętu ogrodniczego
i elektronarzędzi na terenie całego
powiatu.
Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji dotarli do dowodów, na podstawie
których ustalili, że członkowie zatrzymanej
w maju br. grupy przestępczej mają związek
z kradzieżami rowerów oraz sprzętu ogrodniczego i elektronarzędzi.
W trakcie czynności policjanci ustalili,
że sprawcy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dokonali kilkunastu różnych kradzieży i kradzieży z włamaniem, m.in. włamali
się do garażu na terenie jednej z posesji
w Łękach, z którego skradli dwa rowery.
W Brzeszczach podczas włamania do jednej
z piwnic, skradli również rower. Następnie
w Grojcu skradli kolejne dwa rowery sprzed
jednego ze sklepów i piekarni. W Polance
Wielkiej skradli dwa rowery pozostawione
przed kościołem. Natomiast elektronarzędzia padły ich łupem podczas włamania
do warsztatu mechaniki samochodowej
w Łękach. Z kolei z terenu posesji w Polance Wielkiej i Osieka skradli kosiarki, z których jedną udało się już odzyskać i zwrócić
właścicielowi. Dodatkowo funkcjonariusze
ustalili, że dwaj członkowie grupy trudnili
się również nanoszeniem na mury pseudo graffiti, w związku z tym odpowiedzą
również za dwa czyny uszkodzenia mienia
muru przy ul. Głównej w Osieku.
Aktualnie policjanci podejmują starania,
aby dotrzeć do osób, które nabyły skradzione mienie, odzyskać je i zwrócić pokrzywdzonym. W dalszym ciągu funkcjonariusze
dokonują również weryfikacji dowodów, co
z całą pewnością pozwoli na ujawnienie kolejnych czynów, które grupa ma na koncie.

Pierwszy wakacyjny weekend
w kraju w 2014 r.
328 wypadków drogowych, 31osób zabitych, 417 odniosło rany i 1269 kierowców
nietrzeźwych za kierownicą – tylko zatrzy-

W powiecie
W ciągu tych kilku dni na
drogach powiatu oświęcimskiego
doszło do 1 wypadku drogowego z udziałem nietrzeźwego rowerzysty, a także 12
kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali 6
nietrzeźwych kierowców, 6 będących po
użyciu alkoholu oraz dwie osoby posiadające narkotyki. Funkcjonariusze KPP
Oświęcim przeprowadzili również ponad
160 różnego rodzaju interwencji.

20.07.2014 r.
Paralotniarz, który w niedzielny wieczór uległ wypadkowi, to
34-letni mieszkaniec Grojca.
Do wypadku doszło w pobliżu ulicy
Głównej w Osieku. Mężczyzna trafił do
oświęcimskiego szpitala, ma wstrząśnienie mózgu i obrażenia nóg.
Dochodzenie w sprawie tego wypadku
prowadzą policjanci z KPP w Oświęcimiu.

Po pijaku, mają bezpieczeństwo
w wielkim poważaniu…
Głębowice – policjanci zatrzymali
nietrzeźwego kierowcę z zakazem
kierowania.
10 lipca 2014 o godzinie 17:50 w Głębowicach na ul. Zamkowej policjanci zatrzymali 50-letniego mieszkańca Rajska,
który kierował samochodem marki Skoda w stanie nietrzeźwym –
2,47 promile alkoholu oraz
pomimo sądownie orzeczonego zakazu kierowania
pojazdami.
30 lipca 2014 o godzinie
19.50 w Osieku na ul. Starowiejskiej policjanci zatrzymali 55-letniego mieszkańca Osieka, który kierował
samochodem marki Opel
w stanie nietrzeźwym –
0,86 promila alkoholu.

I jak tu pokazać twarz?
Osiek – policjanci
rozliczyli dealera, okazało się, że
trudnił się również kradzieżami,
włamaniami i kłusownictwem.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego
po zlikwidowaniu nielegalnej uprawy ko-
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nopi indyjskich, (Echa pisały o tym w poprzednim numerze), dokładnie rozliczyli
jej właściciela z przestępczej działalności,
okazało się, że ma związek z kilkunastoma
innymi przestępstwami.
Policjanci w trakcie czynności mających na celu zwalczanie przestępczości
narkotykowej ustalili, że 28-letni mieszkaniec Osieka zajmuje się uprawą konopi
indyjskich i, aby przerwać ten nielegalny
proceder, zapukali do drzwi jego domu,
a następnie podczas przeszukania ujawnili uprawę konopi indyjskich liczącą 180
krzaków oraz aparaturę do naświetlania.
Mężczyzna został zatrzymany, a podczas
prowadzonego postępowania policjanci,
dokładnie weryfikując dowody ustalili,
że ma również związek z kilkunastoma
innymi czynami m.in. kradzieżami z włamaniem do zbiorników z paliwem samochodów ciężarowych, koparek i ładowarek, a także przydomowych zbiorników na
olej opałowy, z których kradł paliwo, włamaniem do garażu nowo budowanego
domu w Osieku, z którego skradł agregat
prądotwórczy, kradzieżą pompy głębinowej z terenu jednej z posesji w Osieku, a także kradzieżą blisko ćwierć tony
ryb z gospodarstwa rybackiego w Osieku.
Czynów tych dokonywał na terenie różnych miejscowości w powiecie oświęcimskim i wadowickim. Łącznie policjanci
udowodnili mu dokonanie 18 czynów.
Za uprawę konopi indyjskich grozi
kara do 8 lat pozbawienia wolności, za
kradzież do 5 lat pozbawienia wolności,
a za kradzież z włamaniem do 10 lat pozbawienia wolności.

Dobrze, że tylko na rowerze
14 sierpnia godzinie 12.35 w Osieku na
ul. Głównej policjanci zatrzymali 59 – letniego mieszkańca Osieka który jechał na
rowerze w stanie nietrzeźwym – 0,94 promila alkoholu.

KRONIKA POLICYJNA

Oświęcim - Święto Policji 2014
30 lipca br. w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbyła się uroczysta akademia
z okazji Święta Policji, podczas której
uczczono 95. rocznicę powstania Państwowej Policji powołanej przez Sejm
RP w dniu 24 lipca 1919 roku.
Przybyłych na uroczystość gości, policjantów i pracowników cywilnych powitał inspektor Janusz Barcik – Komen-

dant Powiatowy Policji w Oświęcimiu.
W swoim przemówieniu policjantom i
pracownikom cywilnym Policji podziękował za bardzo dobrą służbę i pracę
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom powiatu oświęcimskiego.
Z kolei zwracając się do przedstawicieli samorządów i instytucji dziękował za
bardzo dobrą współpracę. Wśród za-

proszonych gości był wójt Osieka Jerzy
Mieszczak, który otrzymał podziękowanie - pamiątkową statuetkę za wzorową współpracę na szczeblu samorządu
gminnego.
Na stopień młodszego aspiranta Policji
między innymi mianowany został Dariusz Jakubowski, dzielnicowy Gminy
Osiek.

Pieszy z odblaskami – przypominamy o zmianach
w przepisach ruchu drogowego
Od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy poruszający się po zmierzchu poza
obszarem zabudowanym będzie miał
obowiązek nosić elementy odblaskowe.
Nowe przepisy to efekt uchwalonej przez
Sejm nowelizacji Ustawy - Prawo o ruchu
drogowym.
Art. 4a. Pieszy, poruszający się po drodze
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów
odblaskowych w sposób widoczny dla
innych uczestników ruchu, chyba że porusza się
po drodze przeznaczonej
wyłącznie dla pieszych
lub po chodniku.

zowanie ilości zdarzeń z ich udziałem.
W ramach specjalnej kampanii skierowanej do pieszych, którzy popełnili wykroczenie oprócz mandatu, wniosku do sądu
czy pouczenia policjanci będą przypominać pieszym o nowych przepisach, wręczać im elementy odblaskowe i informować o zasadności ich noszenia.
Apelujemy o noszenie po zmroku
elementów odblaskowych

Przepis ten ma na celu
zwiększenie bezpieczeństwa
niechronionych
uczestników ruchu drogowego oraz zminimali-
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Pamiętajmy, że po zapadnięciu zmroku
kierujący autem zobaczy pieszego nie
posiadającego elementu odblaskowego
dopiero gdy ten będzie w zasięgu reflektorów czyli zaledwie 20-30 metrów przed
pojazdem. Wtedy kierowca na podjęcie
prawidłowego manewru ma niewiele czasu. Jeśli jednak pieszy, dbając o swoje bezpieczeństwo w widocznym miejscu nosi
element odblaskowy, kierowca dostrzeże go już ze znacznej odległości i w porę
bezpiecznie go minie.

W tym roku Dzień Dziecka obchodziliśmy tak jak przystało, w niedzielę 1
czerwca. Pogoda dopisała, więc przy budynku władz gminy w Osieku było bardzo
tłoczno. Dzieci mogły wybierać spośród
mnóstwa atrakcji. Dmuchane zamki do
skakania, wata cukrowa, zabawki, tram-

polina, kolorowe balony z helem, ekspozycje wozów policyjnego i strażackiego – to
tylko niektóre z nich. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku w tym roku
również wspierało tę ważną uroczystość.
Wszystkie bajkowe postaci, które stanowiły dekoracje całej imprezy, narysowały,

pomalowały i ozdobiły nasze wolontariuszki. Część z nich malowała dzieciakom
twarze, spełniając ich nietypowe fantazje
(oprócz typowego zarówno dla chłopców,
jak i dziewczynek kotka, najpopularniejszy okazał się Spidermen). Ciekawym
miejscem, które warto było odwiedzić,

INICJATYWY
cie ich czy przyklejenie gotowych myszek
do klamerek. Każde zwierzątko wyglądało
jednak inaczej – wszyscy musieli je ozdobić tak, aby wygrało konkurs.
Mamy nadzieję, że następnym razem
ponownie uda nam się poczuć tę niesamowitą atmosferę, która panowała na pikniku, że znów pogoda dopisze i pozwoli
nam zapisać w dziecięcej pamięci kilka
szczęśliwych chwil.
A.G.

były też rokrocznie organizowane przez
stowarzyszenie boksy plastyczne, gdzie za
najlepsze i najbardziej pomysłowe prace
można było wygrać nagrody. W pierwszej
części maluchy wykonywały z plastikowych butelek i kolorowej bibuły stworki
– powstały niesamowite eksponaty, które
można było oglądać na wystawie. Później stworzyliśmy inspirującą galerię dzieł
sztuki nowoczesnej. Tematyka konkursu
była dowolna, lecz technika… Trzeba było
używać szczoteczki do zębów na wszelkie
dostępne wyobraźni sposoby. Ostatnią
zabawą było tworzenie myszek z papieru,
klamerki i wstążek. Oczywiście dziewczyny w pomarańczowych koszulkach pomagały dzieciom w trudniejszych zadaniach,
takich jak odrysowanie szablonów, wycię-

REKLAMY

REM-BUD
Usługi Remontowo-Budowlane
OFERUJE:
- kafelkowanie
- gładzie gipsowe
- suche tynki
- malowanie

Rem-Bud
Usługi Remontowo Budowlane
Paweł Kuźma
32-608 Osiek
ul. Główna 239
tel. 503 760 949
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Klub Brzezina w Osieku 20 lipca 2014 r. świętował 65-lecie
W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli
dawni i obecni działacze sportowi, zawodnicy,
szkoleniowcy, ludzie związani z klubem, władze samorządowe, a także zaproszeni goście.
Na wstępie minutą ciszy uczczono zmarłych

w ostatnim okresie Prezesów Stanisława Tyrana, Karola Mleczka i Zdzisława Grosa oraz
działaczy i zawodników klubu.
Okolicznościowe wystąpienie rozpoczął
Prezes Klubu Stanisław Kusak. W przemó-

wieniu przypomniał krótko losy powstawania
Klubu i jego twórcę, nieżyjącego już kierownika szkoły Jana Sommera. Przypomniał jak
Brzezina awansowała w kolejnych latach, jak
sportowcy i władze Klubu naciskały na samorząd w sprawie budowy
nowego stadionu. Podziękował władzom samorządowym za spełnienie
danych obietnic i wybudowanie kompleksu sportowego, z którego Osiek
może być dumny.
Kolejno głos zabrał
wójt Jerzy Mieszczak który powiedział, że z dumą
i radością obserwujemy
kolejne osiągnięcia naszych sportowców w piłce
nożnej i lekkiej atletyce.
Dodał, że sport kształtuje
charakter, uczy wytrwwałości, konsekwencji i od-

wagi, uczy wygrywać i godnie znosić porażki. Sport to nie tylko magia zawodów,
wygranych meczy, wzruszeń, ale przede
wszystkim twarda szkoła życia. I za ten
trud wychowawczy, zaangażowanie
i wielkie serce włożone w pracę z naszą
młodzieżą wszystkim trenerom, działaczom, pracownikom i władzom klubu
składam serdeczne podziękowania.
Życzenia, podziękowania, gratulacje i kwiaty osobiście przekazał na
ręce Prezesa Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Czerny.
List gratulacyjny od Starosty Oświęcimskiego odczytał Członek Zarządu
Powiatu Andrzej Kacorzyk, od siebie
złożył gratulacje jubileuszowe i życzył
dalszych sukcesów.
Życzenia i gratulacje usłyszeli jubilaci od
Tadeusza Szczerbowskiego Prezesa Podokręgu Piłki Nożnej w Oświęcimiu i jedno-
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cześnie Członka Zarządu MZPN.
Jubileusz stał się również okazją do wręczenia i uhonorowania działaczy i sportowców Brzeziny. Na wniosek prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszarda
Niemca przyznano dla Krzysztofa Sporysza brązową odznakę PZPN, a dla Jerzego
Mieszczaka i Stanisława Kusaka srebrną
odznakę PZPN.
Złote i srebrne honorowe odznaki LZS
przyznane przez Prezydium Rady Woje-

wódzkiej Zrzeszenia LZS w Krakowie wręczyli działaczom, trenerom i zawodnikom
przedstawiciele prezydium Edmund Nikiel
i Jan Marszałek.
Złote otrzymali: Jan Bulkiewicz, Stanisław Fijałkowski, Adam Majda, Jerzy Płonka, Łukasz Szczepaniak.
Srebrne: Marek Płonka i Edmund
Mieszczak.
Podziękowano również sponsorom Klubu. Prezes Stanisław Kusak oraz wiceprezesi Krzysztof Sporysz i Adam Majda uhonorowali ich symbolicznymi statuetkami.
Otrzymali je: Jerzy Mieszczak, Jerzy Czerny, Marek Jasiński, Franciszek Fryc, Beata
i Adam Klęczar, Tadeusz Jędrzejowski, Tadeusz Krzemień, Bożena i Mariusz Piecha,

SPORT

Ballada o LKS-sie
Można se pobiegać, można se poćwiczyć,
a na zakończenie siłownię zaliczyć.
A w naszym budynku fitness uprawiają,
bo nasze kobitki o figurę dbają,
O figurę dbają, pięknie podskakują,
a ich chłopy na ten widok strasznie się dziwują.
Strasznie się dziwują , spoglądają miło,
że ich kobity tak dbają o ciało.
Osieccy kibice to są fajne chłopy,
przychodzą tu zawsze we wszystkie soboty.
We wszystkie soboty, ładnie kibicują,
a nasi piłkarze strasznie się radują.
Na naszym stadionie pięknie kibicują,
po skończonym meczu nie zawsze się radują.
Nie zawsze się radują, gra się już skończyła,
bo nasza drużyna mecz se odpuściła.
A na placach zabaw dzieci się radują
A ich mamusie pilnie obserwują
Pilnie obserwują i patrzą z radośnie,
może z synusia piłkarz też wyrośnie.

Agata i Mariusz Kusak, Małgorzata Matusiak, Bogdan Płonka, Zbigniew Płonka,
Bogusław Luranc, Tadeusz Sobecki, Robert
Świątek, Paweł Bies,
Łukasz Drabczyk, Dariusz Górkiewicz, Bolesław Luranc, Anna
i Łukasz Marcela.
Jubileusz Brzeziny
uświetnił mecz towarzyski pomiędzy
gospodarzami, a KS. Ruch Chorzów, zakończony wynikiem 5:0 dla KS. Ruchu Chorzów.
Obsługę konferansjerską podczas uroczystości zapewnił Bartłomiej Kasperczyk,
a stoiska z napojami prowadziły
panie ze Stowarzyszenia Wspólna Sprawa: Róża Gros, Anna
Płonka, Halina Tobiczyk, Zofia
Luranc, Władysława Handy,
Krystyna Kwaśniak, Maria
Kruczała, Danuta Targowska, Irena Czachowska.
Rozalia Ćwiertnia

Brzezino nasza ukochana
My tylko zawsze myślimy o tobie
A gdy nas tutaj kiedyś zabraknie
Będziemy z góry patrzeć na ciebie
I kibicować ci nawet w niebie.
Cieszą się kibice od samego rana
Bo dziś będzie grała Brzezina kochana
Brzezina kochana dzisiaj będzie grała
I swoim kibicom mecze wygrywała.
Dzisiaj mecz wygramy
Bo w naszej Brzezinie dobrych chłopów mamy,
Dobrych chłopów mamy, zawsze twardo grają
dla swoich kibiców, tak się poświęcają.
W Osieku w Aksamie dużo ludzi już pracuje,
Bo każdy z tą firmą jakieś plany snuje.
ciężko jest w okolicy o jakąkolwiek pracę,
A w Aksamie na bieżąco płacą. Na bieżąco płacą
W ludzi inwestują i u szefa Aksamu dobrze się tu czują.
Osiek to jest piękna gmina.
Mamy szkoły, stadion, ładne domy stoją
Wszędzie się coś dzieje
I w około coś pięknieje.
Jerzy Płonka

ECHA OSIEKA

Muzyka, taniec i śpiew - piknik w Osieku
Celem imprezy było: kultywowanie i promocja lokalnej twórczości kulturalnej, prezentacja dorobku artystycznego orkiestr
dętych, popularyzacja zespołowych form
muzycznych, wymiana pomysłów, doświad-

czeń w zakresie pracy kapelmistrzów z orkiestrą i promowanie orkiestr dętych – ich działalności i dorobku artystycznego.
Miłośnicy muzyki na żywo, a w szczególności brzmień instrumentów dętych, mieli w

niedzielę 15 czerwca okazję do doskonałego
wypoczynku – i to na świeżym powietrzu.
Tego dnia w Osieku, na placu przy Urzędzie
Gminy zorganizowano najnowszą III edycję Festiwalu Orkiestr Dętych Doliny Karpia. Imprezę wzbogaciły występy taneczne
dwóch formacji mażoretek z Polanki Wielkiej, Zespołu Pieśni i Tańca „Kotlina” i chóru „Osieczanie”. Nastrój rodzinnego pikniku
nadawały wydarzeniu również liczne atrakcje
przygotowane zarówno z myślą o dzieciach,
jak i o dorosłych. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się stoiska gastronomiczne.
Tradycyjnie imprezę rozpoczął uroczysty przemarsz każdej z orkiestr. Po krótkiej
prezentacji wszyscy muzycy zgrali wspólnie
nieoficjalny hymn Festiwalu Orkiestr Dętych
Doliny Karpia – utwór „Orkiestry dęte”. Zaszczyt dyrygowania połączonymi pięcioma
kapelami otrzymał kapelmistrz Adam Sala.
Pięć orkiestr dętych z naszego regionu
wzięło udział w najnowszej odsłonie Festiwalu Doliny Karpia. Każdy z koncertów podczas
niedzielnego Festiwalu Orkiestr Dętych Doliny Karpia budził zachwyt i uznanie wśród
publiczności. Organizatorem wydarzenia
było Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku pod patronatem wójta

Gminy Osiek.
W niedzielne popołudnie (15 czerwca)
plac przy Urzędzie Gminy Osiek niemalże
zapełnił się muzykami z naszego regionu.
W imprezie wzięły udział orkiestry dęty z:
Głębowic, Osieka, Ryczowa, Zatora oraz Zygodowic. Tym razem zabrakło orkiestry z sąsiedniej wsi Polanki Wielkiej, choć na miejsce
tej ostatniej pojawiły się dwie formacje mażoretek, których pokaz wzbudził olbrzymie
zainteresowanie publiczności.
Po dokonaniu uroczystego otwarcia Festiwalu przez dyrektor Centrum Krystynę
Dusik i wicewojta Marka Jasińskiego, osiecka
scena należała już do każdej z pięciu orkiestr.
Część koncertową rozpoczął recital Orkiestry
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ECHA OSIEKA
Wójta Gminy Spytkowice Mariusza Krystiana, Wójta Polanki Wielkiej Mariusza Figury
oraz Wójta Gminy Tomice Adama Kręciocha.
Imprezie nadano charakter pikniku muzycznego. Między innymi dlatego organizator wydarzenia – Gminne Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Osieku – zaplanowało też występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kotlina”
oraz miejscowego chóru „Osieczanie”.
Rozalia Ćwiertnia

Dętej z Osieka pod kierownictwem Leszka
Górkiewicza, a jako ostatnia zaprezentowała
się (najmniej liczebna w tym gronie) Orkiestra Dęta z Zatora.
Tego dnia na najmłodszych oczekiwał między innymi plac zabaw oraz słodkie smakołyki. Powodu do narzekań nie miały też osoby
dorosłe – oprócz doskonałych występów
każdej z pięciu orkiestr uczestniczących w Festiwalu, można było również zobaczyć porywające prezentacje taneczne i wokalne. Przed
zgromadzonymi wystąpiły dwie wspomniane wcześniej formacje mażoretek z Polanki
Wielkiej: „One step” oraz „Voyge”. Na zakończenie imprezy przygotowano część wokalną
– występ miejscowego Zespołu Pieśni i Tańca
„Kotlina” oraz chóru „Osieczanie”.
Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło
włodarzy z gminy Osiek: wicewójta Marka
Jasińskiego, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego, jego zastępcy Bogdana
Sobeckiego, radnych Tadeusza Muchy i Henryka Kramarczyka, członka zarządu Doliny
Karpia Jana Jekiełka. Zaś z gmin sąsiednich:
Zator był głównym gospodarzem trzecich
Targów Turystycznych w Dolinie Karpia, które odbyły się pierwszego czerwca. Imprezę
zaszczyciły swoją obecnością Osiek, Polanka
Wielka, Przeciszów, Tomice, Brzeźnica i Spytkowice.
Przedsięwzięcie zorganizowała Lokalna
Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, a wystawcami byli zaktywizowani przez
nią lokalni przedsiębiorcy, rękodzielnicy, restauratorzy, hotelarze, łowiska wędkarskie,
gospodarstwa agroturystyczne, organizacje
pozarządowe i rolnicy.
W programie wśród licznych atrakcji znalazły się koncerty, między innymi występ
chóru OSIECZANIE i warsztaty rękodzielnicze.
- Wszystkie osoby, które w tym dniu wzięły
udział w targach zdobyły rabat na przyszłość
- zniżki na korzystanie z atrakcji podczas kolejnej wizyty. Warunkiem skorzystania z rabatów było pobranie Paszportu Doliny Karpia, który po okazaniu na terenach atrakcji
zostanie oznaczony naklejką.

III Targi Turystyczne Doliny Karpia

RĆ.
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Wakacje 2014 z Gminnym Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Osieku
Wakacje, czas odpoczynku i relaksu dla
licznego grona uczniów. Jak co roku Gminne
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w
Osieku na dwa tygodnie zaprosiło uczniów
szkół podstawowych naszej gminy do wspólnego spędzenia czasu. Przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć, które dzieci lubią najbardziej
czyli warsztaty muzyczne, sportowe oraz
wyjazdy na wycieczki i do kina. Zajęcia sportowe pozwalają w pozytywny
sposób spożytkować energię, a
liczne konkurencje pobudzają
ducha rywalizacji i drużynowej współpracy. Na warsztatach muzycznych można było
nauczyć się piosenki turystycznej oraz zaprezentować swoje
zdolności wokalne wykonując
wybraną piosenkę do podkładu muzycznego.
Place zabaw są miejscem
wielu wspomnień z dzieciństwa i nieodłącznym elementem życia dziecka, zabraliśmy
wiec naszą gromadke na wyjątkowy plac zabaw, czyli do
Magicznej Osady w Parku
Czarny Groń. Dzieci hasały
do woli we wspaniałej scenerii
drewnianych warowni, podziemnych tuneli i labiryntów.
Dużą popularnością cieszyły się liczne zjeżdżalnie oraz

ogromna piaskownica gdzie można było
zabawić się w „poszukiwacza złota” czy poszybować w niebo na „bocianim gnieździe”.
Po godzinie opuściliśmy osadę i po krótkim
spacerze w trakcie którego wszyscy w cudow-

ny sposób odzyskali siły, dzieci kontynuowały
zabawę w Mini Parku Linowym. Zabawa na
drabinkach, linach, mostach, zjeżdżalniach,
dmuchawcach czy na trampolinie, była okazją do sprawdzenia zwinności i koordynacji
ruchów. Przejście całej trasy zwłaszcza od
młodszych uczestników wymagało dużej wytrwałości i sprawności fizycznej.
Zmęczeni, ale zadowoleni udaliśmy się na

zasłużony posiłek, czekały na nas kiełbaski z
grilla i herbata, które wspaniale smakowały
na świeżym powietrzu w scenerii leśnej polany .
Wyjazd do kina jest nieodłącznym punk-
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tem każdych wakacyjnych spotkań. Tegoroczny został zaplanowany do kina Planet Cinema na film pt. „Jak wytresować smoka 2”.
Film opowiada przygody chłopca o imieniu
Czkawka i jego przyjacielu, smoku Szczerbatku. Pokazali oni mieszkańcom rodzinnej osady jak żyć w przyjaźni ze stworzeniami, które
zieją ogniem i porywają owce. To sielankowe
życie przerywa najazd wrogiego plemienia.

Szczerbatek , staje w obronie smoczego raju i
po licznych perypetiach przywraca pokój.
Ostatni wyjazd tegorocznych wakacji został zaplanowany do Parku Dinozaurów i
Rozrywki Dinolanda w Inwaldzie. Jest to
miejsce, w którym można cofnąć się w czasie
i odbyć niezwykłą podróż do czasów, gdy na
ziemi panowały ogromne jaszczury. Zobaczyliśmy z bliska Tyranozaura Rexa, Diplodoka czy Protoceratopsa. To oczywiście nie
jedyni mieszkańcy jurajskiego świata. Było
jeszcze ponad pięćdziesiąt różnej wielkości
prehistorycznych stworzeń. Dużych emocji
dostarczyło zwiedzanie mrocznej Jaskini Tajemnic z licznymi malowidłami na ścianach.
Niesamowite stwory to tylko jedna z atrakcji
wycieczki. Blisko dwie godziny przeznaczyliśmy na „plac zabaw”. Tutaj każdy mógł spędzić czas zgodnie z upodobaniem. Były skoki
na banji i trampolinie, dmuchane zjeżdżalnie,
basen kulkowy, żyroskop, kule wodne, pontony itp. Każdy mógł do woli korzystać z wybranego urządzenia.
ZP.
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Cała Polska czyta dzieciom 2014
Kampania „Cała Polska czyta dzieciom
zachęca rodziców, wychowawców i innych
dorosłych, do codziennego, co najmniej
20-minutowego czytania dzieciom. Jednocześnie, Fundacja przypomina o potrzebie

dziadek umie wiele innych fajnych rzeczy i w
trakcie wspaniałej zabawy wiele go nauczył.
Niedźwiadek był zdziwiony, że czas wizyty tak
szybko upłynął na wesołej zabawie.
W filii biblioteki w Głębowicach gościł pan

kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które
w życiu przeciętnego współczesnego dziecka
zajmują więcej czasu niż szkoła.
Biblioteka w Osieku od 2001 roku czyli od
momentu rozpoczęcia akcji „Cała Polska
Czyta Dzieciom” bierze w niej czynny udział.
W tym roku gościła dwie grupy przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Osieku oraz księdza proboszcza Bogusława
Wydrzyka. Przedszkolaki z zainteresowaniem
wysłuchały historii małego misia, który bardo
niechętnie wybrał się wizytą do swoich dziadków. Obawiał się nudy, bo przecież dziadek
jest już stary i nie umie skakać po drzewach.
Jakież było jego zdziwienie, gdy się okazało, że

Adam Hałatek oraz przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach.
Dzieci poznały historie małego żółwika, który
miał młodszą siostrę i jak to często bywa rodzeństwem nie chciał się z nią bawić. Uważał,

że inne zabawy są dla chłopców, a inne dla
dziewczynek i nie należy tego zmieniać. Sytuacja zmieniła się po spotkaniu z przyjacielem królikiem, który bardzo chętnie bawił
się z żółwinką w dziewczęcą zabawę. Jak się
okazało królik miał bardzo liczne rodzeństwo i często bawił się z dziewczynkami.
Okazało się, że wspólna zabawa może być
bardzo przyjemna.
Oprócz czytania bajek były odpowiedzi na
wiele ”trudnych” pytań, z którymi przedszkolaki oraz goście doskonale sobie poradzili. Nie zabrakło również drobnych upominków: słodyczy oraz książeczek.
ZP.

Poświęcenie rzeźby
świętego Jana Pawła II
Poświęcenie rzeźby świętego Jana Pawła II ufundowanej przez Przedsiębiorcę
z Osieka i Parafian. Poświecenia dokonał ks. biskup Tadeusz Rakoczy przed
kościołem parafialnym w Osieku w dniu
bierzmowania w obecności dziekana ks.
Tadeusza Porzyckiego i ks. proboszcza
Bogusława Wądrzyka.

35

GIMNAZJUM, SP nr 1

Zakończenie roku szkolnego

W tym dniu uczniowie odebrali swoje świadectwa szkolne a najlepsi otrzymali nagrody
i wyróżnienia. Szczególnie jednak zapamiętane
zostanie przez środowisko szkoły pożegnanie
i podziękowanie za wyjątkową oraz pełną zaangażowanie pracę pani Annie Klęczar oraz panu
Zbigniewowi Mazgajowi. Oficjalnie podziękowała i pożegnała nauczycieli dyrektor Krystyna
Czerny, życząc obu między innymi dalszych
sukcesów zawodowych i podejmowania nowych, ambitnych wyzwań.
Zastępca wójta Marek Jasiński wręczył sty-

pendia uczniom osiągającym bardzo
dobre wyniki w nauce, konkursach,
sporcie oraz aktywnym w życiu szkoły.
Stypendia przyznano w dwóch grupach: za wyniki w nauce, minimum
bardzo dobrą ocenę zachowania, osiągnięcia w konkursach i zawodach, oraz
za osiągnięcia sportowe.
W pierwszej grupie stypendystów
znaleźli się: Wiktoria Tlała, Martyna
Kruczała, Iga Gaweł, Antoni Zięciak,
Gabriela Głowiak, Anna Kacorzyk,

GIMNAZJUM
Uczniowie z najwyższą średnią
1. Lekki Natalia - klasa I a - 4,87
2. Noszka Klaudia - klasa I a - 4,80
3. Konarczak Julia - klasa I c - 5,13
4. Matlak Oliwia - klasa I c - 4,87
5. Klęczar Angelika - klasa II a - 5,00
6. Klęczar Klaudia - klasa II a - 5,00
7. Szałajko Aleksandra - klasa II a - 5,00
8. Bies Sandra - klasa II a - 4,87
9. Mrozik Anna - klasa II b - 4,80
10. Wilk Mateusz - klasa II c - 4,93
11. Kramarczyk Joanna - klasa II c - 4,80
12. Matonóg Anna - klasa III a - 4,78
13. Kusak Krzysztof - klasa III b - 5,22
14. Adamczyk Aleksandra - klasa III b - 5,11
15. Kawczak Agnieszka - klasa III c - 5,39
16. Płonka Marcin - klasa III c - 5,39
17. Płonka Aleksandra - klasa III c - 5,33
18. Drzewiecka Paulina - klasa III c - 5,11
19. Jurecka Olga - klasa III c - 5,11
20. Gołba Sebastian - klasa III c - 5,06
21. Babiuch Ilona - klasa III c - 4,94
22. Drabczyk Karolina - klasa III c - 4,89
23. Gaweł Bartosz - klasa III c - 4,83

Uczniowie,
którzy otrzymali stypendia:
Stypendia za wyniki w nauce, minimum bardzo dobrą ocenę zachowania
i osiągnięcia w konkursach i zawodach:
1. Noszka Klaudia - klasa I a
2. Konarczak Julia - klasa I c
3. Szałajko Aleksandra - klasa II a
4. Adamczyk Aleksandra - klasa III b
5. Kusak Krzysztof - klasa III b
6. Drabczyk Karolina - klasa III c
7. Drzewiecka Paulina - klasa III c
8. Gołba Sebastian - klasa III c
9. Jurecka Olga - klasa III c
10. Kawczak Agnieszka - klasa III c
11. Płonka Aleksandra - klasa III c
12. Płonka Marcin - klasa III c
Stypendia za osiągnięcia sportowe:
1. Bies Sandra - klasa II a
2. Mrozik Anna - klasa II b
3. Frączek Klaudia - klasa II d
4. Płonka Oliwia - klasa II d
5. Pyza Maciej - klasa II d
6. Gworek Wiktoria - klasa III c

Agnieszka Grzesło, Klaudia Kapnik, Sylwia Kwiczała, Julia Adamus, Sabina Dusik.
W drugiej grupie stypendia przyznano następującym osobom: Jakub Kramarczyk, Jakub
Gunia, Piotr Tolarczyk, Łukasz Gara, Klaudiusz
Kurzak, Łukasz Stolarczyk
Najlepszym uczniom klas IV – VI wręczono
świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe ufundowane przez radę rodziców. Są to
z klasy IVa: Kamil Jekiełek - 5,0, Marlena Szyszka - 5.0, Filip Kacorzyk - 4.9, Izabela Lasek - 4,9,
z klasy IVb: Izabela Knapik - 4,9, Wiktoria Wojtala - 4,9, Dominik Łęcki - 4,9, Szymon Bies - 4,82,
Anna Tolarczyk - 4,82, z klasy Va: Wiktoria Tlałka - 5,18, Martyna Kruczała: 5,9, Marcelina Dusik
- 4,82, Kinga Kublińska- 4,82, Grzegorz Płonka
- 4,82, z klasy Vb: Iga Gaweł- 5,09, Gabriela Glowiak - 5,09, Antoni Zięciak- 5,09, Laura Babrała
- 5,0, Z klasy VIa Anna KAcorzyk - 5,2, Gabriela
Sobecka- 4,88, Wiktoria Bień - 4,88, z klasy VIb Julia Adamus - 5,56, Sylwia Kwaczała - 5,33, Klaudia Knapik - 5,22, Agnieszka Grzesło - 5,0, Julia
Gibas - 4,89, Vittoria Condorelli - 4,89, a z klsy
VIb: Sabina Dusik - 5,11, Piotr Tolarczyk- 5,11,
Jakub Gunia - 5,0, Łukasz Gara - 4,89, Klaudiusz
Kurzak - 4,89, Łukasz Stolarczyk - 4,78.
Tytuł i statuetkę PRIMUS INTER PARES,
przyznawaną najlepszemu uczniowi kończące-

Podziękowania
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie podziękowali Pani Bogusławie Twaróg za
35 lat pracy w Osieku w charakterze
nauczyciela języka polskiego w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum.
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mu szkołę podstawową nr 1 w Osieku otrzymała
JULIA ADAMUS. Wraz z nią pożegnaliśmy szóstoklasistów, którzy po wakacjach będą się uczyć
w gimnazjum.
Wręczono nagrody uczniom biorącym udział
w Konkursie Matematycznym „Kangur 2014”
oraz konkursie języka angielskiego, oraz wyróżniającym się w czytelnictwie, za osiągnięcia sportowe i za wzorową frekwencję.
AK

SP nr 2
Najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Osieku w roku szkolnym 2013/14
klasa IV
Nina Ziarno 5,18
Marta Garwacka 5,09
Sebastian Jurecki 5,0
Maciej Rajczykiewicz 5,0
Izabela Boba 4,9
Olga Ziarno 4,9
Martyna Frej 4,8
Kacper Rusek 4,8

Stypendyści z Dwójki

klasa V

klasa VI

klasa VI
Izabela Płonka 5,45
Emilia Orkisz 5,36
Agnieszka Jekiełek 5,36
Piotr Kuźma 5,0
Jakub Bies 4,9
Patrycja Kwaśniak 4,9
Konrad Odrobina 4,9

Nicola Bień 5,45
Żaneta Kusak 5,36
Kamil Bies 5,0
Izabela Drabczyk 4,9
Adrian Klęczar 4,9
Dawid Blamek 4,81

Absolwent Primus Inter Pares
Izabela Płonka i Emilia Orkisz
Uczniowie ze 100% frekwencją
Rafał Drebszok klasa IV
Piotr Kuźma klasa VI
Patrycja Kwaśniak klasa VI
Stypendia za wyniki w nauce, minimum
bardzo dobrą ocenę zachowania i osiągnięcia
w konkursach i zawodach, otrzymali:
Izabela Płonka
Emilia Orkisz
Agnieszka Jekiełek
Nicola Bień
Żaneta Kusak
Piotr Kuźma
MK
Adrian Klęczar

klasa V

Absolwentki Primus Inter Pares

klasa IV
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ZSP GŁĘBOWICE

Razem się spotkajmy, zatańczmy, zaśpiewajmy

7

czerwca na placu przy Wiejskim
Domu Kultury w Głębowicach odbył
się festyn pod hasłem: „Razem się spotkajmy, zatańczmy, zaśpiewajmy”. Imprezę
rozpoczął program artystyczny pt. „Nauczmy się naszego kraju tańcem i piosenką”, w którym pięknie zaprezentowały

się przebrane w stroje
ludowe przedszkolaki. Po najmłodszych
uczestnikach na scenę
wkroczyli przedstawiciele chóru „Wrzos”.
Przy aktywnym udziale zgromadzonych gości odśpiewali oni kilka znanych ludowych
piosenek, a po nich
popis swych muzycznych zdolności dała
„młoda” Amatorska
Orkiestra Dęta pod
kierownictwem Radosława Wysogląda. Kolejnym punktem
programu były występy uczniów Szkoły
Podstawowej w Głębowicach – każda z sześciu klas odśpiewała piosnkę, której tekst,
ułożony wcześniej przez uczniów, dotyczył
Głębowic. Nie było to ostatnie spotkanie
z muzyką tego dnia, gdyż przed zgromadzonymi zaprezentowało się jeszcze trio akordeonistów, a po jego występie przyszedł
czas na wspólne tańce dzieci z rodzicami
i dziadkami oraz na rozśpiewane zabawy
w kole. Energię rozładować było można,
biorąc udział w aerobiku, poprowadzonym
przez uczennice klasy VI, przygotowane
z kolei przez opiekunkę koła tanecznego,
p. Joannę Kobielę. Festyn obfitował także w wiele innych, dodatkowych atrakcji.
Pokaz przygotowali strażacy z OSP Głębowice, członkinie KGW prezentowały na
bieżąco swe umiejętności pieczenia ciastek
i robienia kwiatków z papieru, a przedstawiciele Koła Łowieckiego zwrócili uwagę wszystkich swą wystawą wypchanych
dzikich zwierząt. Odbył się także przegląd
talentów rodzinnych: swój taneczny układ
przedstawili Amelia i Konrad Noszka, duet
sióstr Sabiny i Marleny Obstarczyk zaśpiewał piosenkę, a Amelia Górkiewicz wraz
z bratem Marcelem zaprezentowała wy-

stawę swych prac. W międzyczasie otwarty
był ogródek zabaw dla najmłodszych, bufet
i stoisko, gdzie skosztować można było np.
pysznych prażonych. Trwała także loteria, w której nagrodami były m.in. rowery
i tablety. Przez cały czas można było także
podziwiać wyeksponowane w widocznym
miejscu prace plastyczne uczniów i przedszkolaków, których tematem była rodzina.
Impreza dostarczyła uczestnikom wielu
pozytywnych emocji, a przyczyniła się do
tego także piękna pogoda i słońce mocno
przygrzewające przez cały dzień.
MK
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