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JUBILEUSZOWE
DNI OSIEKA

– KONCERTY GWIAZD POLSKIEJ ESTRADY I MOC ATRAKCJI

Tradycyjnie w sobotę z Ośrodka Sportu i Rekreacji wyruszył rajd
rowerowy, w którym udział wzięło
707 osób. Pomimo upału i licznych
wzniesień wszystkim udało się go
ukończyć i dotrzeć na plac przy
Urzędzie Gminy, gdzie rozlosowano rowerowe gadżety i główną nagrodę – rower. Od dwudziestej płyta obok Urzędu Gminy pełna była
tańczących par do znanych i lubianych przebojów muzyki popularnej w wykonaniu zespołu Smajl.
A w niedzielne popołudnie rozpoczęto koncertem osieckiej orkiestry dętej i występami naszych
małych artystów. Zarówno przed-
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szkolaki, jak i dzieci z zespołów tanecznych działających przy WDK
w Głębowicach, ściągnęły przed
małą scenę tłumy ludzi. Zespół
Pieśni i Tańca „Kotlina” oraz chór
„Osieczanie” pokazali się od najlepszej strony a The Postman rozgrzał publiczność przed koncertami gwiazd na dużej scenie – Łez
i Zakopower.
Co to były za emocje! Tłum ludzi śpiewał ulubione piosenki Łez
razem z energiczną i przesympatyczną wokalistką Sarą Chmiel.
Z czystym sumieniem można
również nazwać gitarzystów, klawiszowca i perkusistę – wirtuoza-

KULTUR A

Pierwsza wzmianka o Osieku pojawiła się w 1317 roku;
książę Władysław wystawił
akt nadania ziemi osieckiej
swojemu słudze – reprodukcję dokumentu możemy zobaczyć w Dzienniku jubileuszowym Osieka, który trafił
już do naszych domów. Dzięki
badaniom doktora Stanki,
mamy potwierdzenie 700 lat
istnienia naszej miejscowości.
A takie urodziny należy świętować szczególnie hucznie. Od
kilkunastu lat mamy zabawy
taneczne, atrakcje dla dzieci,
loterię fantową, smakołyki
i świetne koncerty. Gościliśmy
już m.in. Stachurskiego, Baciary czy Lemon. W tym roku
zobaczyliśmy niezwykłe show
w wykonaniu zespołów Łzy
i Zakopower. W czasie dwóch
dni wiele się działo.

mi. Łzy dały w Osieku naprawdę
dobry koncert, a potem chętnie
pozowali do zdjęć i podpisywali
płyty fanom. A potem… Co to była
za energia! Na scenę wkroczył Zakopower i po pierwszych akordach
osiecka publiczność oszalała… Pan
Sebastian Karpiel-Bułecka zaprezentował wyżyny swoich możliwości pięknymi solowymi akcentami
na skrzypcach, ale powiedzieć, że
reszta zespołu była równie świetna
– to nic nie powiedzieć. Zaskakujące połączenie góralskich melodii
z klubowymi rytmami doskonale
się sprawdziło. Zakopower jest szalenie popularny w Polsce, a w Osieku zaczarowali całą okolicę, która
pojawiła się na boisku koło Urzędu
Gminy. Szkoda tylko, że takie koncerty nie są codziennie.
Z okazji siedemsetnych urodzin Osieka zorganizowano wiele
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konkursów: historyczny, literacki, fotograficzny i plastyczne dla
uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjum. Spośród kilkuset uczniów biorących w nich
udział wyłoniono zwycięzców i
wójt na scenie wręczył laureatom
wartościowe nagrody rzeczowe –
smartwatche, głośniki i słuchawki
bezprzewodowe oraz powerbanki.
Wielkich emocji dostarczyła
osiecka loteria fantowa – główną
nagrodą był ekspres ciśnieniowy
do kawy. Oprócz tego można było
wygrać wiele innych fantastycznych nagród. Losowanie przeprowadzili wójt Jerzy Mieszczak,
dyrektor GCKCiS Krystyna Dusik
oraz przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czerny.
Swoje stoisko miała również
redakcja terenowa „Gazety Kra-

kowskiej”, gdzie można było zrobić
sobie zdjęcie na pierwszą stronę
dziennika, a każdy sfotografowany zbierał dla siebie pamiątkowy
wydruk. Oczywiście wielką atrakcją były pyszności z karpia osieckiego wpisanego na Listę Produktów Tradycyjnych – degustowano
zupę z karpia, karpiowe krokiety
i pierogi. Były także inne punkty:
Beskid Media czy Doliny Karpia.
Nawiązaniem do siedmiuset
lat historii była wioska średniowieczna, w której strzelano z łuku,
tańczono na warsztatach tańców
dawnych oraz podziwiano sceny
potyczek rycerzy.
Cały rok jubileuszowy świętujemy; przed nami jeszcze jesienny piknik rodzinny na stadionie
OSiR-u, wydanie nowej monografii wsi czy odsłonięcie pamiątko-
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wego obelisku. Jubileuszowy rok
zakończy się 19 listopada koncertem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
AGH
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XII RODZINNY
RAJD ROWEROWY
Wielu mieszkańców Osieka
z niepokojem śledziło wiadomości o pogodzie, która
w tym roku jest wyjątkowo kapryśna.
Uda się przejechać
trasę rajdu czy
się nie uda? Czy
przyjdzie burza
z wichurą, którą
to
zapowiadały
pogodynki? Mieliśmy wielkie szczęście
- udało się - 24 czerwca
w godzinach popołudniowych
była piękna pogoda w Osieku;
trochę chmur, trochę wiatru
i słońca - idealnie na rowerową przejażdżkę. Ze stadionu
OSiR w Osieku wyruszyło 707
uczestników
zaopatrzonych
w sprawne rowery, białe koszulki, wodę, ręczniki, kupon
na ciepły posiłek, którzy ruszyli w 21-kilometrową trasę,
biegnącą ulicami dwóch gmin
Osieka i Polanki Wielkiej.
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POD PATRONATEM WÓJTA
GMINY OSIEK JERZEGO MIESZCZAKA
Uczestnicy rajdu oglądali z siodełek jednośladów pejzaże gminy, trasa
wiodła ulicami Osieka, Głębowic i Polanki Wielkiej. Można było spoglądać na zadbane ogrody wokół domów,
piękne kolorowe krzewy i cudne panoramy z licznych wzniesień, które trzeba
było pokonać, ale przede wszystkim
cieszyły oczy (zwłaszcza kierowców)
nasze wyremontowane drogi. W Polance Wielkiej był postój, gdzie na
zmęczonych czekały kiełbaski i ciasta
drożdżowe przygotowane przez panie ze Stowarzyszenia Integracyjnego
„Wspólna Sprawa”. Droga powrotna
zawsze mniej się dłuży, bez względu
na pojazd, i tym razem też tak było. Po
krótkim odpoczynku grupa wyjechała
w kierunku Głębowic, a przejeżdżając obok „Kopca Krzyża” rowerzyści
mogli oglądać rzadkie krzewy rosnące
dziko, to żarnowiec miotlasty, którego
kwiaty mają żółty kolor, i oczywiście
góry Beskidy – granatowe – zawsze takie, gdy ciśnienie atmosferyczne idzie
w dół. Potem uczestnicy rajdu pędzili
już tylko do Osieka na smaczną miskę

gulaszu i zasłużony odpoczynek z mocnym postanowieniem, że za rok znów
wyruszą. Tak żegnali się najwierniejsi
uczestnicy tej imprezy, w której udział
od lat biorą całe rodziny, także z małymi dziećmi, wiezionymi w specjalnych
przyczepkach oraz z maluchami dzielnie pedałującymi na swoich małych
rowerkach. Ostatnim etapem rajdu
była loteria. Główną nagrodą był rower.
Trasę tegorocznego rajdu, profesjonalnie zabezpieczyli strażacy OSP Osiek
i OSP Głębowice, służby medyczne,
policja i obsługa techniczna, za co im
bardzo dziękujemy.
Rozalia Ćwiertnia
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zdj. Maciej Fudala.
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KULTUR A - D OŻ Y N K I

DOŻYNKI

PACHNĄCE CHLEBEM I CIASTEM DROŻDŻOWYM
Głębowickie Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka stanęły nie po raz pierwszy na wysokości zadania
i przygotowały piękne i radosne Święto Plonów. Jego najbardziej oczekiwanym akcentem był korowód, na
czele którego szła orkiestra dęta pod dyrekcją Włodzimierza Szymanka, za nimi panie z KGW w regionalnych strojach, zaproszeni goście i mieszkańcy wsi. Korowód przeszedł spod WDK do parafialnego kościoła na uroczystą, dziękczynną mszę świętą, odprawioną przez ks. proboszcza Krzysztofa Błachuta. Podczas
homilii ksiądz dziękował rolnikom za trud pracy i życzył dobrych plonów. Mszę świętą dożynkową uświetniła miejscowa orkiestra dęta. Podczas nabożeństwa delegacja mieszkańców Głębowic ofiarowała wieniec,
chleb i owoce – symbole tegorocznych zbiorów.
Jak co roku organizatorki przygotowały ceremoniał dożynkowy,
były przyśpiewki wykonane przez
panie z tzw. „starego chóru”. Ważnym
symbolem dożynek jest wieniec uwity z tegorocznych zbóż, w tym roku
wykonały go z największą starannością i elementami tradycji panie:
Maria Sala, Ewa Blarowska i Anna
Rafacz. Ważnym symbolem jest również chleb, upieczony z tegorocznych
zbóż przez piekarnię Marczyńskich.
Podczas ceremonii chleb przekazano
wójtowi Osieka Jerzemu Mieszczakowi, a wieniec sołtys Edycie Matyjasik-Kulig. Głos zabrała sołtys Edyta
Matyjasik-Kulig dziękując za przekazane dary, kolejno wójt Jerzy Mieszczak, który zwrócił się do zebranych
i w serdecznych słowach podziękował
i złożył życzenia dla rolników na ręce
sołtys, do życzeń dołączył przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny.
Kolejnym punktem programu były
występy miejscowej orkiestry dętej
i przedszkolaków pod opieką pani
Małgorzaty Lichańskiej. Pomimo wakacji dzieci wraz z rodzicami stawiły
się prawie w komplecie. Tańczyły też
dziewczynki z zespółu „Promyk” pod
opieką p. Joanny Kobieli. Dziękujemy
dzieciom, ale przede wszystkim dziękujemy paniom: Lichańskiej i Kobieli.
Uczestników dożynek zaproszono na
widowisko estradowe „Radosna Bie-
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siada”. Trwający dziewięćdziesiąt minut biesiadny występ trzech artystów
z częstochowskiego Teatru Małgo:
Bogdan, Marcin i Kaja, aktorzy i konferansjerzy) bawili zebranych.
Widowisko zawierało bukiet skeczy, piosenek (m.in. „Szła dzieweczka
do laseczka”, „Młode dzieweczki”, itp.)
i zabaw, w których uczestniczyła publiczność.
A pracy było sporo. Aby wszystko dobrze zorganizować i dopiąć na
ostatni guzik, potrzebny był wysiłek i zaangażowanie naprawdę wielu
osób. Dożynki przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z ich niezawodną
prezeską Heleną Matyjasik na czele,
wraz z członkami Rady Sołeckiej. Im
wszystkim bardzo dziękujemy, dodaje
prezeska KGW.
Kiedyś Głębowice były typową
rolniczą wsią, dziś gospodarzy utrzymujących się z rolnictwa jest tutaj
niewielu. Mieszkańcy znajdują zatrudnienie w różnych okolicznych
zakładach także na terenie gminy.
Święto Plonów zakończyło się zabawą
taneczną, grał zespół „ Level”, dopisała
pogoda i uczestnicy zabawy.
Dla uczestników dożynek był dobrze zaopatrzony bufet; między innymi prażone, kiełbaski i zimne napoje.
Zaproszeni goście:
Wójt gminy Osiek Jerzy Mieszczak, przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Czerny, wicewójt Marek Jasiński,
dyrektor Centrum Kultury w Osieku
Krystyna Dusik, starosta oświęcimski Zbigniew Starzec, ks. proboszcz
Krzysztof Błachut, sołtys Głębowic
Edyta Matyjasik-Kulig, prezes OSP
Głębowice Jerzy Obstarczyk, dyrektor
szkoły w Głębowicach Andrzej Sokalski, prezes orkiestry Artur Matyjasik,
kapelmistrz orkiestry Włodzimierz
Szymanek, prezes LKS Głębowice
Artur Domasik, sołtys Osieka Maria
Luranc, właściciel piekarni Elżbieta
Marczyńska, prezes chóru „Wrzos”
Dorota Momot, przewodnicząca Rady
Rodziców Ewelina Górkiewicz, prezes
KGW Osiek Danuta Jurczyk wraz z zarządem.
Rozalia Ćwiertnia
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Po powitaniu, stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęci kolejności
i protokołu z poprzedniej sesji, przewodniczący oddał głos wójtowi. Wójt
zdał sprawozdanie z realizacji uchwał
podjętych na ostatnim spotkaniu, następnie poinformował o pracy między
sesjami:
16 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Dolina
Karpia, podczas którego dokonano
oceny operacji własnych zgłoszonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
Wspólnie z powiatem dokonaliśmy
odbioru odbudowanej ulicy Zamkowej w Głębowicach.
Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego informację o możliwości dofinansowania wykonania
drugiej drogi rolniczej. Wstępnie
zakładam remont drogi rolniczej
Ogrodowa – boczna (Jekiełkówka).
Spotkałem się ze starostą w sprawie
przebudowy drogi powiatowej ul.
Słonecznej w Górnym Osieku.
Uczestniczyłem w uroczystościach
z okazji Dnia Strażaka zorganizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Oświęcimiu.
Brałem udział w posiedzeniu Rady
Stowarzyszenia Dolina Karpia,
podczas którego rozpoczęliśmy
ocenę wniosków złożonych w ramach naborów z programu Rybactwo i Morze.
Dyskusja na temat sprawozdań kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:
a) Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Osieku;
b) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
w Osieku;
c) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osieku;
d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach;
e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku;
f) Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku;
g) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku.
Podczas dyskusji nad sprawozdaniami przewodniczący Jerzy Czerny zapytał dyrektor Centrum Kultury, jak wygląda realizacja planów
obchodów 700-lecia Osieka.
Dyrektor Krystyna Dusik udzieliła
odpowiedzi: do tej pory zrealizowaliśmy – plener malarski „Malowniczy Osiek”, mecz towarzyski,
konkursy plastyczne w szkołach,
konkurs historyczny, konkurs literacki, rajd rowerowy, Dni Osieka,
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30. SESJA RADY
GMINY OSIEK
– SESJA
ABSOLUTORYJNA
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miasteczko rycerskie, przygotowano do wydania Dziennik jubileuszowy Osieka, zamówiono medale
okolicznościowe oraz wystawę plenerową „Osiek w dawnej fotografii”.
Podjęto uchwały w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Osieku za 2016 rok,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu gminy Osiek za 2016 rok.
Przedstawienie opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Osiek za rok 2016 oraz informacji o
stanie mienia gminy Osiek na dzień
31 grudnia 2016 r. (RIO w Krakowie
wydało pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.)
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Osiek za 2016 rok – uchwała podjęta
jednomyślnie.
Przedstawienie wniosku Komisji
Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie
w sprawie: zaopiniowania wniosku

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Osiek odnośnie absolutorium dla
Wójta Gminy Osiek za 2016 rok.
d) udzielenia Wójtowi Gminy Osiek
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok – uchwałę podjęto jednomyślnie. Wójt podziękował radzie, pracownikom gminy
i wszystkim, z którymi współpracuje, kierownikom jednostek administracyjnych, sołtysom, za dobrą
współpracę. „Będę dalej starał się
jak najlepiej pracować, aby nasza
gmina rozwijała się tak dobrze jak
dotąd”.
e) zmiany uchwały Nr XXIV/164/2016
z dnia 20 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osiek – uchwałę podjęto
większością głosów, jeden radny
wstrzymał się od głosu.
f) zmian planu budżetu gminy na
2017 rok – uchwałę podjęto jednomyślnie.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania rannych z poprzedniej sesji.
Interpelacje, zapytania i wolne
wnioski.
Wniosków pisemnych nie złożono.
Na tym sesję zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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ZMIANY ZASAD
WYCINKI DRZEW
W związku z nowelizacją ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2016, poz. 2134
z późn. zm.), która weszła w życie z
dniem 17.06.2017 r. zmieniają się zasady uzyskiwania zezwoleń na usuniecie
drzew. Zgodnie z nowymi przepisami
osoby fizyczne usuwające drzewa
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
mają obowiązek dokonać zgłoszenia, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego,
b) 65 cm w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm w przypadku pozostałych
drzew.
Formularz zgłoszenia dostępny
jest na stronie internetowej gminy
Osiek w zakładce Środowisko oraz
w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku
pok. 12, I p.
Nie trzeba także uzyskiwać zezwoleń na usunięcie :
1) krzewu albo krzewów rosnących w
skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych
roślinnością pełniącą funkcje
ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru
gatunków posadzonych roślin,
z wyłączeniem krzewów w pasie
drogowym drogi publicznej, na

OG ŁO SZ E N I A

3)
a)

b)

c)
4)

5)

6)

terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
80 cm – w przypadku topoli,
wierzb, klonu jesionolistnego oraz
klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego,
50 cm – w przypadku pozostałych
gatunków drzew;
drzew lub krzewów usuwanych
w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania
rolniczego;
drzew lub krzewów na plantacjach
lub w lasach w rozumieniu ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
drzew lub krzewów owocowych,
z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków lub na terenach
zieleni.

OGŁOSZENIE
Na terenie gminy Osiek odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
takich jak: stare meble, wersalki, fotele, itp. oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w tym; telewizorów, komputerów, monitorów, suszarek, mikserów, itp.
a także zużytych opon z pojazdów osobowych, chemikaliów
(w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin itp.).
Zbiórka odpadów w sołectwie Głębowice odbędzie się
w dniu

30 sierpnia (tj. środa) 2017 r.

Zbiórka odpadów w sołectwie Osiek odbędzie się
w dniu

31 sierpnia (tj. czwartek) 2017 r.

Zebrane odpady wielkogabarytowe i pozostałe należy wystawić przed posesję do godziny 7.00 rano.
Odpady ciekłe należy przekazać w szczelnych zbiornikach lub pojemnikach uniemożliwiających
wydostawanie się płynu poza opakowanie.
Opony z pojazdów innych niż osobowe nie będą odbierane.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane,
części samochodowe, odpady remontowe, styropian, odpady ogrodowe, worki na śmieci
lub kartony z odpadami domowymi.
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31. SESJA
RADY GMINY OSIEK
Otwarcia sesji i powitania dokonał przewodniczący Rady Jerzy Czerny. Stwierdził prawomocność obrad i wprowadził pod obrady dwie
dodatkowe uchwały. Protokół przyjęto większością głosów, jeden
radny wstrzymał się od głosu, stwierdził, że zgłosił dwa wnioski,
a w protokole ukazały się jako zapytania. Przewodniczący wyraził
zgodę na uzupełnienie treści.
Sprawozdanie z realizacji uchwał
podjętych na ostatniej sesji zdał wójt
Jerzy Mieszczak, poinformował też
o pracy między sesjami:
Aby praca w tym okresie była bezpieczna należy:
7 czerwca brałem udział w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia, podczas którego Rada
dokonała oceny wniosków złożonych w ramach Programu Rybactwo i Morze.
Brałem udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Dolina Karpia,
podczas którego przyjęliśmy wykonanie budżetu za 2016 r. i dokonaliśmy drobnych korekt w Statucie
Stowarzyszenia.
Podpisałem umowę notarialną z Państwem Kaletka na nieodpłatne przekazanie gruntu pod drogę wewnętrzną ul. Kwiatowa w Głębowicach.
Brałem udział w posiedzeniu Rady
Stowarzyszenia Dolina Karpia,
podczas którego dokonaliśmy weryfikacji protestu wniesionego do
protokołu końcowego Rady ustalającego ostateczną listę beneficjentów naborów z PROW i Programu
Rybactwo i Morze.
Wręczyłem puchar zwycięzcy meczu piłkarskiego rozegranego pomiędzy reprezentacją Małopolski,
a dziennikarzami TVP Kraków w
ramach obchodów 700-lecia Osieka
na stadionie OSIR w Osieku.
Wspólnie ze starostą Zbigniewem
Starcem i przedstawicielem firmy
BERGER-BAU dokonaliśmy odbioru wyremontowanej drogi powiatowej ul. Starowiejskiej.
13 czerwca podczas posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze dokonaliśmy zatwierdzenia ostatecznych list wniosków o dofinansowanie z PROW
i Programu Rybactwo i Morze.
Na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu uczestniczyłem w przekazaniu placu budowy
pod remont drogi powiatowej ul.
Słoneczna w Osieku.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Brałem udział w uroczystych obchodach 740-lecia nadania praw
miejskich miastu Kęty.
Na zakończenie roku szkolnego
wręczyłem nagrody (stypendia)
dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum za osiągnięcia w nauce
i sporcie, w tym:
- SP-1 – 15; - SP-2 – 10; - ZSP-Głębowice – 7; - Gimnazjum – 21.
Brałem udział w obchodach Dni
Osieka, w tym roku obchodzonych uroczyście z okazji jubileuszu
700-lecia Osieka.
Podpisałem w Krakowie w Departamencie Funduszy Europejskich
umowę na dofinansowanie remontu Sali WDK w Osieku.
Podjęto uchwały w sprawie:
a) Ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli
prowadzonych przez gminę Osiek,
b) Zasad udzielania i rozmiaru zniżek
oraz zwolnienie z tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach
oświatowych oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dla
niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia różnych wymiarów
pensum w ramach jednego etatu,
c) Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy,
d) Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Osiek,
e) Zmiany planu budżetu na 2017 rok,
f) Zmiany uchwały Nr XXIV/164/2016
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osiek
Wszystkie uchwały zostały podjęte
jednomyślnie.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji
udzielił wójt.
Zapytania:
Radna Małgorzata Bańdur pyta,
kiedy rozpocznie się remont remizy.

•

•
•

Odpowiada Wójt: Na razie nie ma
wykonawcy.
Radny Franciszek Mitoraj pyta,
kiedy rozpoczną remont ul. Zielonej.
Odpowiada Wójt: W przyszłym
tygodniu.
Sołtys Głębowic Edyta Matyjasik-Kulig prosi o założenie kamer przed
WDK w Głębowicach i o wykonanie
w pomieszczeniu pod tarasem przejścia do piwnic jeszcze przed odpustem.
Odpowiada Wójt: Kamery trzeba
będzie zamontować, natomiast przejście w tym terminie nie jest możliwe do
wykonania.
Radny Tadeusz Mucha: Zgłasza,
że przy zamykaniu tablic ogłoszeniowych pęka szkło, przydałoby się zamontować inne zamykanie. Pyta, czy
akcje ekologów nie opóźnią prac na
Tarniówce. Prosi, żeby na wyjeździe
z Browarnej usunąć krzewy, ponieważ
jest mało widoczny wjazd.
Odpowiada Wójt: Porozmawiam
z p. Chowańcem w celu usunięcia krzewów i drzewa, a w przypadku prac
w kierunku Tarniówki, nie przewiduje
się protestów.
Radny Tadeusz Bąbacz pyta, kiedy zamontowana będzie tablica ogłoszeń na przystanku przy Aksamie.
Zapytał również redaktor „Ech Osieka”, dlaczego ich artykuły (pszczelarzy) znajdują się w gazecie na stronach
czarno-białych, a nie w kolorze. Prosi
o zamontowanie progu zwalniającego
na ul. Jaśminowej (bardzo częste wymuszania pierwszeństwa przejazdu na
ul. Starowiejską).
Odpowiada Wójt: Tablica jest zamówiona, a progu zwalniającego nie
będzie.
Radna Katarzyna Filip pyta, kiedy będzie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora w SP nr I.
Odpowiada Wójt: W sierpniu.
Radna Józefa Bielecka pyta, od
kiedy będzie remont WDK w Osieku.
Odpowiada wójt: od 17 sierpnia
Na tym sesję zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne
dzieci lub świadczenia rodzinne
uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które
mogą wpłynąć na uprawnienie do

otrzymywania świadczeń wychowawczych lub rodzinnych takich
jak np.:
podjęcie/zmiana zatrudnienia,
uzyskanie zasiłku/stażu dla bezrobotnych, uzyskanie świadczeń
emerytalno-rentowych, uzyskanie
zasiłku chorobowego, świadczenia
rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego po utracie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności
gospodarczej, zmiana składu rodziny itp.

Zgłoszenie takich informacji
umożliwi uniknięcia sytuacji,
w której organ będzie zmuszony
żądać zwrotu świadczeń!
Jednocześnie informujemy, że
kolejne wnioski będzie można składać w terminach:
– od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia wychowawcze 500+,
– od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia
z funduszu alimentacyjnego,
– od 1 września 2017 r. – świadczenia rodzinne.

Kółko Rolnicze w Osieku

oferuje usługi sprzętem rolniczym oraz profesjonalną obsługę na Stacji Paliw

tel. 33 8458380

Z żalem zawiadamiamy, że 6 sierpnia 2017 roku
zmarł w wieku 92 lat,
wielki przyjaciel naszej miejscowości
i honorowy członek TMO

śp. Maciej Rudziński
Nabożeństwo pogrzebowe zostanie odprawione

31 sierpnia 2017 roku
o godzinie 14.00

w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Osieku

Wynajmę lokal pod działalność
gospodarczą lub mieszkanie
przy ul. Starowiejskiej.
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Kontakt 515 856 315

USŁUGI STOLARSKIE
Henryk Kasperczyk
Układanie i cyklinowanie parkietu i mozaiki
Drzwi na wymiar Balkony drewniane
Wykonanie, montaż, odnawianie schodów i poręczy
drewnianych
Układanie boazerii drewnianej i panelowej
Tel. 536 892 218
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SPONSORZY PIKNIKU RODZINNEGO NA GÓRNYM
BLUE SPORT GROJEC
CENTRUM OGRODNICZE
TOMKO RENATA GRZESŁO
BOGDAN MATLAK
KOTŁO-BUD OSIEK
KOTŁY PŁONKA OSIEK
AKSAM PALUSZKI BESKIDZKIE
AUTO KONTENER WITKOWICE
BANK SPÓŁDZIELCZY
ANDRYCHÓW
CZANIECKIE MAKARONY
ENERGYLANDIA ZATOR
FIRMA KOSMETYCZNA
INGLOT
FRYZJER MOBILNY
AGNIESZKA KAWCZAK
FOREVER LIVING PRODUCTS
MONIKA PŁONKA
HURTOWNIA EUROCASH
INWAŁD PARK MINIATUR
MALINOWY LAS NOWA WIEŚ
MARZENA I BOGDAN
LURANC
MASPEX WADOWICE
MOLO RESORT OSIEK
PIWNICA RYCERSKA KĘTY
STAL-DET LESZEK
GÓRKIEWICZ OSIEK
ŚNIEŻKA FAKRYKA FARB
RESTAURACJA VILLAGGIO
POLANKA WIELKA
WYROBY WĘDLINIARSKIE
SOBECKI TADEUSZ
ZATORLAND ZATOR
Serdecznie
Dziękujemy
wszystkim sponsorom za okazane wsparcie rzeczowe i finansowe. Podziękowania dla
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, które zorganizowało
dzieciom malowanie twarzy
oraz umiliło im czas zabawą
z postaciami bajkowymi (wolontariusze ze Stowarzyszenia:
Paulina Janas, Żaneta Jurecka,
Magdalena Kramarczyk, Łukasz Żmuda, Paulina Musiał,
Anna Walus). Dziękujemy także rodzicom oraz wszystkim,
którzy aktywnie przyczynili się

do organizacji Pikniku Rodzinnego
na „Błoniach Osieckich”. Podziękowania kierujemy również do nauczycieli i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2, którzy wraz z dziećmi
zorganizowali oprawę artystyczną. Dziękujemy panu Antoniemu
Jekiełkowi za wieloletnią pomoc
przy oświetleniu w czasie pikniku
natomiast panu Damianowi Tomali








dziękujemy za pomoc przy oświetleniu tegorocznego pikniku. Dzięki
waszej pomocy i pracy mogliśmy
ten dzień spędzić wraz z dziećmi na zabawie. O efekcie naszych
i waszych starań świadczy reakcja
dzieci, ich uśmiechy to najlepsza
zapłata.
ES.







Adam Sekściński

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!
Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, Ŝniw,
zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur,
sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach,
pozostawione bez naleŜytego nadzoru na terenie gospodarstwa naraŜone są na wiele zagroŜeń.
Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym uŜytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych,
urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.
WyposaŜcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru
mocy.
Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn
wykonujcie przy wyłączonym napędzie.
Nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach
do tego nieprzeznaczonych.
Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.
Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach,
zbiornikach i na drabinach.
Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia,
a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.
Pracujcie w odzieŜy roboczej oraz obuwiu o naleŜytej przyczepności do podłoŜa
i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposaŜeni w odpowiednie ochrony pracy.
UwaŜajcie teŜ na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem.
Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!
Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.
Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne
miejsce do zabawy.
Nie angaŜujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych,
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom
poniŜej 16 lat.
Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się
w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl
w zakładce Prewencja, a takŜe w placówkach terenowych KRUS.
Na zakończenie Ŝyczę Wam RodziceRolnicy spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów,
a Dzieciom radosnych i udanych wakacji.
Czerwiec 2017
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„BEZPIECZNY
STRAŻAK 2017”
W lutym br. Gmina Osiek złożyła do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosek o przyznanie dotacji na zakup umundurowania do działań
bojowych w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” dla jednostki OSP w Głębowicach.
W ramach w/w programu Fundusz udzielił dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup ubrań
specjalnych do działań bojowych
strażaków Ochotniczej Straży
Pożarnej w Głębowicach, służących do ochrony indywidualnej
strażaka, w czasie likwidacji lub
ograniczania skutków nadzwyczajnych zagrożeń i poważnych
awarii”. Dofinansowanie pozwoliło na zakup 7 szt. ubrań specjalnych posiadających odpowiednie
atesty dopuszczenia i certyfikaty
do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Całkowity koszt zadania to
kwota 8330,00 zł, z czego dotacja
z WFOŚ i GW wyniosła 4 165,00
zł co stanowiło 50% całkowitych
kosztów zakupu umundurowania, pozostałe 50% zostało sfinansowane z budżetu Gminy Osiek.
Zakup odzieży ochronnej spełniającej wszystkie normy z pewnością podniesie komfort pracy
jak również zapewni bezpieczeństwo strażaków z OSP w Głębowicach wykonujących działania na
rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Osiek.
Dnia 11 lipca br., w obecno-

KRONIKA
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Podziękowania

MAJ
1. Kramarczyk Kazimiera
2. Kramarczyk Helena

Osiek, ul. Główna 205
Osiek, ul. Przecznica 27

- 85 lat
- 88 lat

CZERWIEC
1. Gregorczyk Stanisława
2. Drabczyk Eugenia
3. Żabiński Stanisław
4. Ryba Paweł
5. Mitoraj Anna
6. Jurczyk Janina
7. Górkiewicz Wiktoria
8. Matonóg Ryszard
9. Kuwik Kazimierz

Osiek, ul. Zielona 36
Głębowice, ul. Źródlana 11
Głębowice, ul. Ogrodowa 37
Głębowice, ul. Ogrodowa 64
Osiek, ul. Starowiejska 374
Osiek, ul. Główna 84
Głębowice, ul. Zamkowa 56
Osiek, ul. Główna 252
Głębowice, ul. Zamkowa 59

- 65 lat
- 76 lat
- 66 lat
- 47 lat
- 70 lat
- 84 lata
- 87 lat
- 65 lat
- 65 lat

LIPIEC
1. Kowalczyk Wojciech
2. Płonka Anna
3. Mrozik Elżbieta
4. Burek Janina

Osiek, Ul. Zielona 18
Osiek, Ul. Starowiejska 32
Osiek, Ul. Główna 339
Głębowice, Ul. Ogrodowa 90

- 32 lata
- 93 lata
- 88 lat
- 92 lata

Sporządziła: Iwona Górowicz

ści przedstawiciela Wójta Gminy
Osiek podinspektora Marka Piechocińskiego odbyło się symboliczne przekazanie mundurów
reprezentantom OSP w Głębowicach, w osobach Zastępcy Naczelnika OSP druha Jana Obstarczyka
i Sekretarza OSP druha Czesława
Tyrana.

Serdeczne podziękowania dla
wszystkich, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

Śp. Janiny Jurczyk
za okazaną życzliwość, intencje
mszalne, modlitwy oraz złożone
wieńce i kwiaty, pragniemy
również gorąco podziękować
za udział pocztu sztandarowego
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Osieku.
składa pogrążona w smutku
rodzina.
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XXI WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR
WÓJTA GMINY PRZECISZÓW

MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI
W KOLARSTWIE SZOSOWYM ZE STARTU
WSPÓLNEGO PRZECISZÓW 05.08.2017R.
Organizatorami byli: UG Przeciszów, UG Osiek, UG Polanka Wielka, Stowarzyszenie „Oświęcimski Klub Rowerowy Passionbike”
5 sierpnia 2017 roku (sobota)
w godzinach 10:00 - 14:00 został
rozegrany wyścig kolarski o puchar

Wójta Gminy Przeciszów na trasie
okrężnej o długości 29 km: Przeciszów - Polanka Wielka - Osiek
(ul. Browarna, Główna, Wiśniowa, Starowiejska, Grunwaldzka)
- Piotrowice - Przeciszów.
Wyścig rozegrany został przy
ograniczonym ruchu drogowym,
tzn. w czasie przejazdu czoła wyścigu i zawodników do zasadniczej
grupy włącznie, ruch samochodowy będzie częściowo wstrzymany.
Wśród młodzików najszybszy
był Dawid Lenart z Sokoła Kęty,
który potrzebował niespełna go-

dziny na pokonanie trasy. Jako
trzeci linię mety minął jego klubowy kolega - Damian Żmuda.
Ten ostatni zdobył też nagrodę
prezesa Molo Resort za zwycięstwo na lotnej premii.

GŁÓWNA W OSIEKU
7 sierpnia została oddana do
użytku ul. Główna w Osieku. Inwestycja realizowana była przez
gminę Osiek i powiat oświęcimski. W ramach zadania wykonano
chodnik na długości 2050m, jezdnię normatywną 6 m z poboczami,
z kanalizacją opadową, z sygnalizacją poziomą i pionową. Obopólna współpraca mówi wójt Jerzy
Mieszczak, a także środki, jakie
udaje się pozyskać przez gminę
i powiat, są wykładnią tego, co
wspólnymi siłami wykonaliśmy.

Starosta Zbigniew Starzec dodał,
że powiat zmienia się diametralnie, jest więcej wyremontowanych
dróg, pracujemy dla mieszkańców i społeczeństwa. Inwestycja

w Osieku kosztowała 2,1 miliona
złotych i została sfinansowana
z funduszy europejskich, budżetów powiatu i gminy.

STAROWIEJSKA W OSIEKU
12 czerwca przekazana do użytkowania została ul. Starowiejska.
Inwestycja realizowana była przez
gminę Osiek za kwotę 1,86 mln

złotych, przy udziale finansowym
funduszy europejskich powiatu
i gminy. W ramach zadania położono nową nawierzchnię asfaltową

na długości 3530 metrów, wykonano parking przy starym kościele
oraz przebudowano skrzyżowanie
ul. Kościelnej z ul. Starowiejską.
RĆ.
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PRACA KONKURSOWA
„OPOWIEŚCI Z OSIEKA Z HISTORIĄ W TLE”
– AGNIESZKA JEKIEŁEK, I MIEJSCE W KATEGORII: GIMNAZJUM
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Gdyby ktoś teraz próbował mi wmówić, że wtedy był wrzesień, trudno by mi
było w to uwierzyć. Na polu panowała
nieznośna duchota, męczący upał, a do
tego wszystkiego wszędzie unosił się
duszący pył, wędrujący znad kamienistej drogi. Więc był to właśnie wrzesień.
Wrzesień 1939 roku. Roku, w którym rozpoczęła się jedna wielka nierówna wojna.
Wraz z dwoma starszymi braćmi:
12-letnim Tadkiem i 7-letnim Bolkiem
oraz owdowiałą w 1935 roku matką Heleną mieszkaliśmy w drewnianym domu
przy ulicy Głównej, nieopodal granicy Głębowskiej. Życie bez ojca nie było
usłane różami. Zwłaszcza w tamtych
czasach. Z rodzeństwem byłam silnie
zżyta, mimo że istniała pomiędzy nami
kilkuletnia różnica wieku, która w moim
odczuciu jeszcze bardziej nas zespoliła.
Ze względu, że byłam najmłodsza z naszej trójki, zawsze wszyscy traktowali
mnie z wyjątkową czułością. Starali się
zapewnić mi bezpieczną ostoję, gdzie
znalazłabym ukojenie, spokój i miłość.
Mama była wspaniałą kobietą, oddaną
swoim obowiązkom, a przede wszystkim
dzieciom. Ciężki trud, jaki codziennie
nosiła na swoich ramionach spełniała bez
zarzutów. Robiła wszystko, abyśmy nie
odczuli w głęboki sposób utraty ojca. Jednym słowem – była niezastąpiona. Być
może tylko w moich 6-letnich oczkach
była tak bardzo wyidealizowana. Zawsze starałam się czerpać od niej postawy, które sobą reprezentowała. A może
tutaj chodziło o… płeć. Przecież zawsze
kobieta kobiecie bliższa. Nie pamiętam,
abyśmy kiedykolwiek się pokłóciły, skrywały do siebie urazę. Przez cały czas była
dla mnie, Tadka i Bolka schronieniem, w
którym znajdowaliśmy wszystko, czego
potrzebowaliśmy. Za to w postępowaniu
zarówno Tadka, jak i Bolka, szczególnie
mocno dostrzegałam ogrom szacunku
wobec matki, chęć, a raczej powinność
w pomaganiu jej w codziennych czynnościach, które dla samotnej kobiety
z trójką małych dzieci stanowiły nie lada
wyzwanie. Oczywiście każdy z nas miał
przydzielone swoje obowiązki, aby w jak
największym stopniu odciążyć młodo
owdowiałą mamę. Ojca nie pamiętam
wcale. Zmarł, gdy miałam zaledwie 2
latka. Mama opowiadała mi, że podczas
I Wojny Światowej walczył w armii austriackiej, gdzie został postrzelony na
froncie. Przeżył, na całe szczęście, lecz
zmarł kilkanaście lat później. Przedziurawiony płaszcz, który pamiętał lata I
Wojny Światowej, ojciec przechowywał
do końca swojego życia na strychu. Prosił, aby go w nim pochować. I tak się też
stało w marcu 1935 roku.
Zawsze po południu, kiedy roboty
było już trochę mniej, siadaliśmy przed
naszą chatą na drewnianych stołkach,
aby chociaż chwilę odpocząć we wspól-

nym gronie. Stołki te zrobił dla nas stolarz
z Osieka, który za życia bardzo przyjaźnił się z tatą. Tak było i tego wrześniowego dnia. Z jednym wyjątkiem – już nie
czułam beztroski, spokoju, bezpieczeństwa. Wirowały we mnie takie emocje jak
strach, powiew grozy i pytanie: „co dalej?”.
Bo jak inaczej mogłam się czuć, kiedy zza
drzew pojawiła się kolumna wojska niemieckiego. Tak, w ten dzień Niemcy dotarli do Osieka. Wehrmacht maszerował
pylistą, kamienistą drogą w stronę Wadowic. Przez moment nie docierało do mnie,
co tak naprawdę się dzieje. W oczach braci
widziałam dezorientację, zmieszanie,
a jednocześnie niepewność i namiastkę
strachu. Za to matka była bardzo spokojna, za spokojna. Wkrótce kolumna
dotarła przed nasz plac. Byli tuż przed
naszym domem. Z niewielkiej odległości, jaka nas dzieliła, usłyszeliśmy głośne
wołanie jednego z oficerów Wehrmachtu:
„Wasser! Wasser!”. Gdy spojrzałam na
twarze Niemców, zobaczyłam, że wszyscy są bardzo zmęczeni. Doskwierał w ten
dzień naprawdę dokuczliwy upał. Jednak
nie o odpoczynek im chodziło, a o wodę.
I właśnie w ten dzień, mając sześć lat, poznałam pierwsze niemieckie słowo – wasser. Mama od razu zorientowała się, o co
chodzi wojsku. Chwilę się zawahała, po
czym zdecydowanym i pewnym ruchem
wydobyła z naszej studni wiadro zimnej
wody. Wypełniony po brzegi metalowy
pojemnik położyła tuż przed niemieckim
oficerem. On spojrzał twardym wzrokiem w kubeł wody, później na mnie, Tadka i Bolka, a na samym końcu na naszą
matkę, która w dalszym ciągu wyglądała
na bardzo spokojną i opanowaną. Oficer
wyciągnął z kieszeni spodni tabletkę. Nie
wiedziałam po co to zrobił, a nawet do czego ona służyła. Nie wiedziałam nic, a ilość
obaw ciągle rosła. Po kilkunastu sekundach pigułka znalazła się w wiadrze wody.
Dopiero później dowiedziałam się, że jej
zadaniem było sprawdzenie, czy woda
nie jest zatruta, czy jest zdatna do picia.
Lecz nic takiego ona nie wykazała - woda
była czysta. Wtedy to Niemiec wyraźnym
i powolnym, ale spokojnym ruchem dłoni
przywołał resztę kolumny, aby ta mogła
ugasić swoje pragnienie. Żołnierze łapczywie nabierali bardzo duże łyki wody.
Domyślałam się, że musieli długo nic nie
pić. Wpatrzona w gwar panujący przy
wiadrze wody, próbowałam zrozumieć
jak tacy ludzie, którzy na pierwszy rzut
oka nie różnili się niczym od nas, mogli
być naszymi wrogami. Dlaczego człowiek
człowiekowi miałby wyrządzać krzywdę.
Tak okrutną krzywdę. Byłam wtedy zbyt
mała, aby móc odpowiedzieć sobie na te
pytania.
Kiedy cała kolumna Wehrmachtu napiła się, zauważyłam, że zbierają się w dalszą drogę. Wewnątrz duszy bardzo mnie
to ucieszyło. Oznaczało to, że nic złego nie

zrobią mi ani mojej rodzinie, że zostawią
nas w spokoju. Jednak cała moja nadzieja
legła w gruzach, kiedy oficer Wehrmachtu
podszedł do mnie i chłopców. Spojrzał na
nas przenikliwym i surowym wzrokiem.
Wtedy zaczęły napływać mi do oczu łzy.
Cała byłam roztrzęsiona. Nie radziłam
sobie ze strachem i obawami, które przerastały moją malutką osobę. Byłam wręcz
przekonana, że chce nas zabić. Mnie, Tadka, Bolka i mamę. Wszystkich, których kochałam. Tylko ich miałam. Nie czułam nic
oprócz ogromnego przerażenia, tym co
się dzieje. Przeczuwałam, że nasza mama
też bardzo zaczęła się w tej chwili bać.
Nie mogła zdzierżyć, że była kompletnie
bezradna wobec działań Niemców. Oficer
nachylił się jeszcze niżej ponad naszymi
młodymi główkami. Sięgnął do kieszeni.
Byłam pewna, że za moment wyciągnie pistolet. Zdążyłam jeszcze odwrócić
głowę w stronę braci. Łudziłam się, że to
coś da. Lecz oni tylko popatrzyli na mnie
z przerażonymi oczyma. Dobrze zdawałam sobie z tego sprawę, że wyraz moich
oczu wyglądał podobnie. Nagle poczułam,
że ktoś dotyka mojej dłoni. Przeszły mnie
dreszcze, a serce zaczęło bić jak oszalałe.
Ponownie odwróciłam głowę w stronę
oficera. Wyciągnął moją rękę, włożył coś
do niej i zacisnął. To „coś” okazało się być
czekoladą. Prawdziwą czekoladą. Zamiast
spodziewanej śmierci, dostaliśmy po
czekoladzie. Dopiero w tej chwili na twarzy Niemca pojawił się uśmiech. Już nie
surowe spojrzenie, bezuczuciowa mina,
a uśmiech. Byłam kompletnie zmieszana.
Z resztą Tadek i Bolek też. Nie wiedziałam
co zrobić. Podziękować, odmówić? Przecież nawet nie umiałam nic powiedzieć po
niemiecku. A no tak, z wyjątkiem jednego
słowa – wasser. Jednak uznałam, że po
prostu się uśmiechnę. Moi bracia z niepewnością zrobili to samo. Chyba poskutkowało, bo oficer poklepał nas po głowach,
odwrócił się i wraz z całą kolumną ruszył
w stronę Wadowic.
Pamiętam, że widziałam tylko pył
unoszący się za odchodzącym wojskiem
niemieckim. Znikali z moich oczu stopniowo, krok po kroku, aż w końcu całkiem
straciłam ich z pola widzenia. Zostaliśmy
tylko, a raczej aż, ja, Tadek, Bolek i mama.
Poczułam tak bardzo wyczekiwany spokój w duszy i jakąś namiastkę bezpieczeństwa. Czerpałam radość z tego, że przed
naszym osieckim domem nadal czekały
na nas cztery stołki, które wszyscy mogliśmy zająć. Nie rozumiałam jednego.
Dlaczego nas zostawili w spokoju? Ba!
Dlaczego darowali nam po czekoladzie?
Czego to była oznaka? Nic nie układało mi
się w logiczną i spójną całość. Był tego jeden powód – wiek. Byłam zwyczajnie zbyt
mała, aby móc zrozumieć sens wojny i jej
oblicza.
Autor: Agnieszka Jekiełek, ZSP Nr 1 w Osieku
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JAKUB KRAMARCZYK
NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH
W TURCJI
16 lipca 2017 w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się zaprzysiężenie zawodników wyruszających na XXIII Igrzyska Olimpijskie Niesłyszących w Samsun
(Turcja).

Nominacje na igrzyska olimpijskie
odebrało prawie 150 osób, w tym 103
sportowców, którzy będą reprezentować barwy Polski, jednym

z nich jest mieszkaniec Osieka Jakub Kramarczyk. Na tej najważniejszej w świecie sportu niesłyszących
imprezie zmagać się będzie 4500
sportowców ze 109 krajów. Pierwsza Letnia Olimpiada Głuchych
odbyła się w Paryżu w 1924 roku. Polscy sportowcy zdobyli do tej pory 156
medali; w tym 36 złotych, 54 srebrnych
i 66 brązowych. Liczymy, że obecna
reprezentacja Polski także powalczy
o jak najwyższe lokaty i przywiezie ze
sobą nowe krążki. 16 letni Jakub jest
najmłodszym chłopakiem wśród
olimpijczyków z Polski, mimo to powalczy na najtrudniejszym olimpijskim dystansie w pływaniu 1500 m
stylem dowolnym oraz 400 m dowolnym, 200 m dowolnym, 100 m dowol-

nym, 100 m motylkiem i w sztafetach.
Życzymy Jakubowi sukcesów.

TERMINARZ ROZGRYWEK
O MISTRZOSTWO KLASY OKRĘGOWEJ:
12.08. Zatorzanka Zator – Brzezina Osiek
19.08. Brzezina Osiek – Naroże Juszczyn
26.08. KS Chełmek – Brzezina Osiek
30.08. Brzezina Osiek – Niwa Nowa Wieś
02.09. Zagórzanka Zagórze – Brzezina Osiek
09.09. Brzezina Osiek – Nadwiślanin Gromiec
16.09. Tempo Białka – Brzezina Osiek
23.09. Brzezina Osiek – LKS Jawiszowice

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:00

30.09. Kalwarianka Kalwaria Zeb. – Brzezina Osiek
07.10. Brzezina Osiek – Halniak Maków Podh.
14.10. Górnik Libiąż – Brzezina Osiek
21.10. Brzezina Osiek – Garbarz Zembrzyce
28.10. Dąb Paszkówka – Brzezina Osiek
04.11. LKS Żarki – Brzezina Osiek
11.11. Brzezina Osiek – Victoria Jaworzno

16:00
15:00
15:00
15:00
14:00
13:30
13:00

ZMIANY W KADRZE BRZEZINY
W przerwie letniej w składzie Brzeziny
Osiek doszło do kilku zmian. Nasz klub
opuścili m.in. Łukasz Szczepaniak,
Bartłomiej Kozioł oraz Radosław Gros.

Ich miejsce zajęli m.in. Krystian Kułas,
który w poprzednim sezonie reprezentował barwy Przeciszovii oraz były
środkowy pomocnik oświęcimskiej

Unii Bogdan Swarzyński. Zarząd klubu
LKS Brzezina dziękują darczyńcom za
wpłatę 1% z podatku.
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OŚWIĘCIM. UROCZYSTE

OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI
W MAŁOPOLSCE
18 lipca 2017 na Placu przed Oświęcimskim Centrum Kultury odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji z udziałem
nadinsp. Heleny Michalak Zastępcy Komendanta Głównego
Policji. Uroczystość honorowym patronatem objął Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń, medali
i awansów na wyższe stopnie zasłużonym policjantom.

18 lipca 2017 na Placu przed Oświęcimskim Centrum Kultury odbyły się
wojewódzkie obchody Święta Policji
z udziałem nadinsp. Heleny Michalak Zastępcy Komendanta Głównego
Policji. Uroczystość honorowym patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz
Błaszczak. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń,
medali i awansów na wyższe stopnie
zasłużonym policjantom.
Tegoroczne obchody Święta Policji
w Małopolsce zainaugurowała uroczysta msza święta w Katedrze Wawelskiej, która odbyła się w niedzielę
16 lipca br. o godz. 10.00. Mszę celebrował Krajowy Duszpasterz Policji,
Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.
Uroczysty apel z okazji 98. rocznicy
powstania Policji odbył się o godz.
12.00 na Placu przed Oświęcimskim
Centrum Kultury. Na uroczystość
przybyła nadinsp. Helena Michalak Zastępca Komendanta Głównego Policji. W apelu oprócz Kierownictwa małopolskiego garnizonu,
a także przełożonych odznaczanych
policjantów udział wzięli Wojewoda
Małopolski Piotr Ćwik oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Małopolskiego Urszula Nowogórska.
Wśród zaproszonych byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, prokuratur, sądów oraz
innych służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją. Nie
zabrakło również reprezentantów

czeskiej i węgierskiej Policji. Gospodarzami uroczystości byli Starosta
Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew
Starzec oraz Wiceprezydent Miasta
Oświęcimia Andrzej Bojarski.
Uczestników wojewódzkich obchodów Święta Policji powitał insp. Robert Strzelecki pełniący obowiązki
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Krakowie. Następnie rozpoczął się
najważniejszy punkt apelu – wręczenie odznaczeń, medali oraz awansów na wyższe stopnie zasłużonym
policjantom. W imieniu Prezydenta
RP Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik
wraz z nadinsp. Heleną Michalak
i insp. Robertem Strzeleckim odznaczyli Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami Za Długoletnią Służbę
policjantów małopolskiego garnizonu Policji.
W tym roku uhonorowanym przez
Prezydenta RP Srebrnym Medalem za
Długoletnią Służbę, z powiatu oświęcimskiego został asp. szt. Paweł Gembala – dyżurny Komisariatu Policji
w Brzeszczach oraz asp. szt. Żurek
Mirosław – policjant pionu kryminalnego KP Kęty. Natomiast Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uznaniu szczególnych zasług
w zakresie ochrony bezpieczeństwa
oraz utrzymania porządku publicznego przyznał Brązową Odznakę Zasłużony Policjant kom. Bartłomiejowi
Kleszczowi – Komendantowi Komisariatu Policji w Chełmku, podkom.
Łukaszowi Madei – policjantowi Wydziału Ruchu Drogowego oraz mł.

asp. Mateuszowi Gracjaszowi – policjantowi pionu kryminalnego.
Następnie Zastępca Komendanta
Głównego Policji nadinsp. Helena
Michalak w asyście p.o. Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Krakowie
insp. Roberta Strzeleckiego wręczyła
akty mianowania na wyższe stopnie
służbowe funkcjonariuszom.
Z garnizonu oświęcimskiego awansowanych zostało 63 policjantów,
w tym na stopień podinspektora
awansowany został Artur Patyk Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Oświęcim.
Kolejnym punktem uroczystości
było nagrodzenie policjantów, którzy
zwyciężyli w plebiscycie „Policjant
Roku Małopolski 2017”, organizowanym przez „Gazetę Krakowską”
wspólnie z Komendą Wojewódzką
Policji w Krakowie.
Brązowe Medale za Zasługi dla
Policji wręczono dwóm przedstawicielom samorządu powiatu
oświęcimskiego Andrzejowi Saternusowi Burmistrzowi Chełmka oraz Jerzemu Mieszczakowi
Wójtowi Gminy Osiek.
W trakcie uroczystości Komendant
Oddziału Żandarmerii Wojskowej
w Krakowie płk. Sebastian Kalisz
uhonorował pamiątkowymi odznakami Oddziału Żandarmerii Wojskowej – p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp.
Roberta Strzeleckiego oraz Zastępcę
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka.
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Na zakończenie uroczystości przemówił Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik,
który podziękował policjantom za
pełną oddania służbę oraz odczytał list
skierowany do uczestników uroczystości przez Prezesa Rady Ministrów
RP Beatę Szydło. Uroczystość przed

Oświęcimskim Centrum Kultury
uświetniła defilada policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie
oraz występ orkiestry reprezentacyjnej z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach. Obchody wojewódzkiego Święta Policji cieszyły się du-

żym zainteresowaniem wśród mieszkańców Oświęcimia, którzy przybyli
na tą uroczystość. Goście mieli okazję
odwiedzić namioty z ekspozycjami –
sprzętem policyjnym oraz materiałami edukacyjnymi.
KWP Kraków/KPP Oświęcim

KRONIKA POLICYJNA
GROJEC. 12.06. 2017R.
POSZUKIWANY KIEROWCA, BIORĄCY
UDZIAŁ Z ZDARZENIU DROGOWYM

motocykl nie był zarejestrowany, nie posiadał ubezpieczenia, ani aktualnych badań stanu technicznego.

Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Oświęcimiu poszukują kierowcy
samochodu, biorącego udział w zdarzeniu
drogowym, do którego doszło w minioną
sobotę w Grojcu. W trakcie czynności policjanci ustalili, że tuż po godzinie 20.00
na ulicy Beskidzkiej, 25-letni mieszkaniec Osieka, kierując samochodem marki
Ford, podjął manewr wyprzedzania, w
tym momencie jadący przed nim kierowca czerwonego samochodu marki Citroen
bądź Daewoo, zjechał na lewy pas, zajeżdżając drogę fordowi. Kierowca forda,
aby uniknąć zderzenia zjechał na
pobocze, a następnie na pole
uprawne. Kierujący drugim
z pojazdów zauważył powyższy fakt, zatrzymał
się w zatoczce autobusowej, a po chwili odjechał z piskiem opon.
Funkcjonariusze razem
ze świadkami zdarzenia
pomogli kierowcy forda
wypchnąć auto na ulicę.
Aktualnie policjanci prowadzą czynności zmierzające do
ustalenia drugiego z uczestników tego
zdarzenia.

TYLKO NA 104, A MÓWIĄ NA 102

OSIEK – TARNIÓWKA. MOTOCYKLISTA
BEZ UPRAWNIEŃ UDERZYŁ W
SAMOCHODY
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15.06.2017 r. o godzinie 13.00 na trasie
Oświęcim–Kęty (rejon Tarniówki) doszło
do kolizji drogowej z udziałem motocyklisty, który nie posiadał uprawnień do
kierowania.
W trakcie czynności na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że 23-letni
mieszkaniec gminy Osiek, kierując motocyklem marki Yamaha, podczas wyprzedzania zderzył się z samochodem marki
Audi, a następnie uderzył we włączający
się do ruchu samochód marki Skoda.
W wyniku zdarzenia nikt nie doznał
obrażeń ciała, jednakże policjanci ustalili,
że motocyklista nie posiada uprawnień
do kierowania motocyklami, natomiast

muje się sprawami mieszkańców Osiedla
Błonie w Oświęcimiu.
Gratulujemy i życzymy sukcesu w zawodach wojewódzkich.

16.06.2017 r. w piątek tuż po godzinie
22.00 w Grojcu na ulicy Beskidzkiej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej
26-letniego mieszkańca gminy Osiek,
który kierując samochodem marki Ford,
jechał z prędkością 104 km/h przy dozwolonych 50km/h. W związku z przekroczeniem prędkości o ponad 50 km/h
policjanci ukarali kierującego mandatem,
punktami karnymi, a także zatrzymali
prawo jazdy.
OSIEK. WYPADEK DROGOWY
W dniu 1 lipca 2017 o godzinie 16.45
w Osieku na ulicy Głównej doszło do wypadku drogowego. Jak wstępnie ustalili
policjanci, 24-letni mieszkaniec Osieka,
kierując samochodem marki Peugeot,
włączając się do ruchu zderzył się z 31-letnim mieszkańcem Osieka, który kierował
motocyklem marki Honda. W wyniku wypadku motocyklista doznał poważnego
urazu głowy i trafił na leczenie do szpitala. W trakcie dalszego postępowania policjanci ustalą dokładne okoliczności tego
wypadku drogowego.

OŚWIĘCIM. DZIELNICOWI ASP.
SZT. MAREK ŁATA ORAZ MŁ. ASP.
DAWID MICHALEC, NAJLEPSI W
ELIMINACJACH POWIATOWYCH DO
X OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW
„DZIELNICOWY ROKU”
W Komendzie Powiatowej Policji w
Oświęcimiu zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe do X Ogólnopolskich
Zawodów Policjantów Dzielnicowych pn.
„Dzielnicowy Roku”. Dzielnicowi asp. szt.
Marek Łata oraz mł. asp. Dawid Michalec
wykazali się najlepszą wiedzą i umiejętnościami w zawodach powiatowych i już
w krótce będą reprezentować oświęcimską komendę w zawodach na szczeblu
wojewódzkim.
Asp. szt. Marek Łata na co dzień zajmuje się sprawami mieszkańców Osieka,
natomiast mł. asp. Dawid Michalec zaj-

A CO TAM, POSZALEJEMY, PRZECIEŻ
ZNAKI DROGOWE NIE DLA NAS?
14 lipca 2017 o godzinie 15.00 w Osieku na ulicy Głównej zatrzymany został do
kontroli drogowej kierowca samochodu
marki Toyota. Miernik prędkości wskazał, że 56-letni mieszkaniec Inwałdu jechał samochodem z prędkością 85 km/h,
przy dozwolonej prędkości 30km/h, czyli
przekroczył prędkość o 55 km/h.
Godzinę później na tej samej ulicy
został zatrzymany do kontroli kierowca kolejnej Toyoty, 29-letni mieszkaniec
Osieka, który przekroczył prędkość o 51
km/h przy dozwolonej 30 km/h.
GŁĘBOWICE. WYPADEK DROGOWY
W dniu 15 lipca 2017 o godzinie 11:00
w Głębowicach na ulicy Wadowickiej doszło do wypadku drogowego. Jak wstępnie
ustalili policjanci 25-letnia mieszkanka
Brzeszcz, kierując samochodem marki
VW, zjechała z jezdni do przydrożnego
rowu. W wyniku wypadku obrażeń ciała
doznał pasażer, który trafił do szpitala na
leczenie. W trakcie dalszego postępowania policjanci ustalą dokładne okoliczności tego wypadku drogowego.
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POŻEGNANIE DYREKTOREK
w każdym dniu i o każdej porze jest co robić, kogo kochać, o czymś myśleć, o kogo się martwić, za czym tęsknić, z kim się śmiać…”
Zakończenie roku szkolnego niesie
ze sobą satysfakcję z dobrej oceny
na świadectwie, szansę na jeszcze
lepszą za rok, zapach wakacyjnej
wolności, ulgę odłożonego na dwa
długie miesiące tornistra. W tym
wyjątkowym dniu korytarze i sale
szkolne wypełnia lekki, głośny
i nieodmiennie radosny gwar rozmów, pokrzykiwań, podziękowań
i pożegnań.
Ten ostatni dzień nauki był wyjątkowy właśnie pożegnaniami. Żegnaliśmy absolwentów, życząc im
dalszych sukcesów w nauce i życiu.
Szczególnie zapamiętane zostaną
pożegnania Pań Dyrektor: mgr Krystyny Czerny i mgr Wandy Nikliborc.
Pani Krystyna Czerny jest magistrem filologii polskiej i przez
wiele lat uczyła języka ojczystego uczniów z Górnego Osieka. W
roku 2004 objęła stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,
a w latach 2005-2017 kierowała
największa placówką edukacyjną
gminy: Zespołem Szkolno-Przed-

szkolnym nr 1 w Osieku. Dyrektor
Krystyna Czerny podejmowała
liczne inicjatywy mające na celu
przede wszystkim zapewnienie
najlepszego poziomu kształcenia
w przyjaznej dla całej społeczności
szkolnej atmosferze. Jako dyrektor
przykładała ogromną wagę do jak
najlepszego przygotowania i doskonalenia nauczycieli. Inicjowała
i propagowała wśród uczniów wartości patriotyczne, w szczególności
zainteresowanie miejscową kulturą, tradycją i historią.
Pani Wanda Nikliborc jest magistrem biologii. Uczyła tego przedmiotu w Szkole Podstawowej nr 2
w Osieku Górnym. Po wprowadzeniu reformy szkolnej w roku 1999
została nauczycielem osieckiego
gimnazjum. W roku 2003 objęła
stanowisko Zastępcy Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
do spraw Gimnazjum. Tę funkcję
pełniła do tego roku. Pani Dyrektor Wanda Nikliborc niezwykle
sumiennie wypełniała swoje obo-

wiązki przygotowując uczniów do
rozpoczęcia edukacji w szkołach
ponadgimnazjalnych. Dbała o najwyższe standardy relacji pomiędzy nauczycielami – rodzicami
i uczniami. Za jej kadencji Gimnazjum otrzymało patrona w postaci
Kazimierza Jędrzejowskiego, co
jest przykładem dbałości o rozwój
edukacji regionalnej.
Obu Paniom Dyrektor dziękujemy
za ich przykład, obecność, ciężką
i aktywną pracę oraz pomoc! Życzymy jednocześnie dalszych dobrych lat w pełnej aktywności i otoczeniu dobrych i życzliwych ludzi!

LISTA STYPENDYSTÓW
Stypendia za wyniki w nauce, minimum bardzo dobrą ocenę zachowania i osiągnięcia w konkursach
i zawodach, przyznano następującym uczniom:
1. Martyna Paluch klasa 1a
2. Nicola Bień klasa 2b
3. Iga Gaweł klasa 2b
4. Magdalena Kramarczyk
klasa 2b
5. Żaneta Kusak klasa 2b
6. Karolina Bednarz klasa 3a
7. Dominika Kuś klasa 3a
8. Agnieszka Jekiełek klasa 3b
9. Sylwia Kwaczała klasa 3b
10. Emilia Orkisz klasa 3b
11. Izabela Płonka klasa 3b
12. Julia Adamus klasa 3c
13. Vittoria Condorelli klasa 3c
14. Sabina Dusik klasa 3d
15. Klaudiusz Kurzak klasa 3d
Stypendia za osiągnięcia sporto-

we przyznano następującym uczniom:
1. Martyna Brańka klasa 3a
2. Michał Lach klasa 3a
3. Jakub Bies klasa 3b
4. Konrad Bies klasa 3b
5. Agnieszka Grzesło klasa 3b
6. Tomasz Majda klasa 3d
Świadectwa z wyróżnieniem
i nagrody książkowe ufundowane
przez Radę Rodziców
Klasy pierwsze
z kl. 1a Martyna Paluch 5,07
z kl.1c Kamil Jekiełek 5,13
Izabela Knapik 5,27
Dominik Łęcki 4,87
Nina Płonka 4,93
z kl. 1d Wiktoria Wojtala 4,80
Klasy drugie
z kl. 2a Jakub Piwowarski 5,20
Weronika Płonka 5,00
z kl. 2b Nikola Bień 5,13

Izabela Drabczyk 4,87
Iga Gałgan 4,87
Jakub Jekiełek 4,80
Magdalena Kramarczyk 5,13
Żaneta Kusak 5,27
Klasy trzecie
z kl. 3a Karolina Bednarz 5,18
Dominika Kuś 5,06
z kl. 3b Agnieszka Jekiełek 5,35
Klaudia Knapik 4,94
Sylwia Kwaczała 5,18
Emilia Orkisz 5,24
Izabela Płonka 5,24
z. kl. 3c Julia Adamus 4,88
Vittoria Condorelli 4,88
Anna Kacorzyk 4,88
z kl. 3d Sabina Dusik 5,12
Klaudiusz Kurzak 5,06
Tytuł Primus inter Pares w Gimnazjum im. Kazimierza Jędrzejowskiego w Osieku otrzymała Agnieszka Jekiełek uczennica klasy 3b.
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NAGRODZENI I WYRÓŻNIENI SP 1
Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 Dyrekcja Szkoły i Wójt Gminy Osiek wręczyli stypendia za wybitne wyniki w nauce i zachowaniu. Podziękowano rodzicom za wspaniałe
wychowanie swoich pociech. Nasza szkoła jest dumna, że z każdym rokiem przybywa stypendystów, co świadczy o wspólnym wykonaniu mozolnej, a jednocześnie efektywnej pracy. Gratulujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom!

24

Stypendystami naszej szkoły zostali:
Wiktoria Dziedzic klasa 6a, Małgorzata Filip klasa 6a, Joanna Mydlarz
klasa 6a, Maja Galacińska klasa 6a,
Rozalia Płonka klasa 6a, Aleksandra Gunia klasa 6b, Nikola Górowicz
klasa 6b, Aleksandra Majda klasa 6b,
Miłosz Momot klasa 6b, Laura Bies
klasa 6c, Daria Kusak klasa 5b, Natalia Pierkiel klasa 5b, Jagoda Płonka
klasa 5b, Tomasz Dusik klasa 4a, Lena
Płonka klasa 4a.
Najlepszym uczniom klas IV–VI wręczono świadectwa z wyróżnieniem:
Klasa 4a: Marlena Klęczar – 5,18;

4,91; Helena Matusiak – 4,82; Michał
Płonka – 5,09; Gabriela Tyran – 4,91;
Zuzanna Wojtala – 5,09.
Klasa 5b: Natalia Pierkiel – 5,45; Jagoda Płonka –5,20; Hanna Sordyl –
5,09; Oliwia Żmudka – 4,81; Bartosz
Gabryś – 4,81; Paweł Gabryś – 4,81;
Daria Kusak – 5,09.
Klasa 6a: Emilia Cendrowska – 5,09;
Wiktoria Dziedzic – 5,64; Małgorzata
Filip – 5,45; Maja Galacińska – 5,09;
Barbara Kusak – 5,36; Joanna Mydlarz – 5,09; Rozalia Płonka – 4,82;
Natalia Sałapatek – 4,91; Jakub Zajas
– 4,91.

Tomasz Dusik – 5,18; Paweł Lasatowicz – 5,09; Dominika Chmiel – 5,0;
Igor Momot – 5,0; Lena Płonka – 5,0;
Aleksandra Chmielniak – 4,91.
Klasa 4b: Karol Borkowski – 5,3; Dominka Gurdek – 5,18; Emilia Kuźma
– 5,27; Karolina Luranc – 5,18; Filip
Marszałek – 5,09; Natalia Płonka –
5,0; Oskar Walczyk – 4,82; Wojciech
Zięba – 4,82.
Klasa 4c: Kamil Luranc –5,27; Julia
Mrozik – 5,09; Wiktor Szyszka – 5,0;
Maja Targowska – 5,0; Natalia Tlałka
– 4,82.
Klasa 5a: Daria Bienia – 4,82; Oliwia
Drabczyk – 5,0; Olimpia Jarosz –
4,82; Justyna Jurczyk – 5,0; Sebastian
Klęczar – 4,82; Jakub Marchewka –

Klasa 6b: Natalia Adamus – 5,09; Łukasz Dusik – 4,82; Nikola Górowicz –
5,0; Laeksandra Gunia – 5,45; Miłosz
Momot – 5,36; Zuzanna Piłat – 4,91.
Klasa 6c: Marta Sikora –5,18; Laura
Bies –5,09; Patrycja Płonka – 5,09;
Domink Jargus – 4,82; Szymon
Kuźma – 4,82.
SUKCES NASZYCH UCZNIÓW
W GMINNYM KONKURSIE WIEDZY O OSIEKU Z OKAZJI 700-LECIA MIEJSCOWOŚCI
W poniedziałek 12 czerwca 2017
roku w Gminnym Ośrodku Kultury
w Osieku odbył się finał gminnego
konkursu wiedzy o Osieku z okazji
700-lecia miejscowości. Głównym
celem konkursu było rozbudzenie

zainteresowań historycznych oraz
wzbogacenie wiedzy z zakresu historii i kultury naszej miejscowości.
Uczniowie klas IV–VI rozwiązali test,
który w rzetelny sposób sprawdził
ich wiedzę o najbardziej znanych
zabytkach, zasłużonych dla historii
miejscowości osobach oraz sławnych
gościach, którzy przebywali w Osieku. Uczniowie naszej szkoły okazali
sią najlepsi w tegorocznej edycji konkursu: I miejsce zajęła Wiktoria Dziedzic, II miejsce – Karol Borkowski,
a IV miejsce – Nikola Górowicz. Bardzo cieszymy się, że nasi uczniowie
– młodzi mieszkańcy gminy mają tak
dużą wiedzę o swojej „małej ojczyźnie”. Doceniamy wysiłek, którzy włożyli w jej zdobywanie.
DZIEŃ PATRONA
W czwartkowe popołudnie, 1 czerwca, obchodziliśmy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły
Dzień Patrona Szkoły. Impreza po
raz kolejny miała charakter plenerowy. Punktualnie o godz. 9.00 klasy
od I do VI w sumie 16 oddziałów pod
opieką wychowawców rozpoczęły
grę terenową „Ortograficzne zdobycie Malborka”. Każda klasa miała za
zadanie dotrzeć do wyznaczonego
punktu podanego w instrukcji, następnie wykonać określone zadania.
Po drodze uczniowie odwiedzali
stanowiska „Akademię i Krakowską”, „pałac Rudzińskich”, „klasztor
u Benedyktynów”, ,,Z wizytą u średniowiecznego chłopa”, „W muzeum”,
,,Średniowiecznego lekarza” i wiele
innych. Punktem kulminacyjnym
było zdobycie Malborka, czyli gminnego boiska sportowego, gdzie odbyły się konkurencje sportowe. Wspólna zabawa zakończyła się piknikiem
ze słodką niespodzianką.
AHAK.
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ZAKOŃCZENIE

ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
23.06.2017 r., po dziesięciu miesiącach nauki i pracy, rozpoczęły się ulubione przez uczniów wakacje. Po mszy świętej odbyła się uroczysta akademia, na którą przybył zastępca wójta, p. Marek Jasiński i z p. dyrektor, Jolantą Żurek wręczyli wyróżniającym się uczniom w nauce i sporcie
Nagrody Dyrektora Szkoły. W tym roku otrzymali je: Jakub Kasprowski i Dawid Kuwik z kl. IV,
Ernest Mosur i Patryk Żmuda z kl. V, Zuzanna Domasik, Estera Jurecka, Daria Klęczar, Faustyna
Klęczar, Nicola Mitoraj i Paulina Musiał z kl. VI.
Klasa VI
Paulina Jekiełek śr. 4,82; Oliwia Jarosz śr. 4,91; Katarzyna Machota śr.
4,91; Zuzanna Domasik śr. 5,18; Paulina Musiał śr. 5,18; Faustyna Klęczar
śr. 5,36; Daria Klęczar śr. 5,40;
Estera Jurecka śr. 5,45; Nicola Mitoraj
śr. 5,55.

Najpierw nagrody książkowe odebrali najlepsi uczniowie z klas I–III.
Klasa I
Kamil Jurecki, Tadeusz Studziński,
Cezary Czapliński, Zuzanna Płonka,
Karolina Niegel, Konstancja Szczepaniak i Jakub Mitoraj
Klasa II
Natalia Neczek, Patrycja Stawowy,
Sylwia Mitoraj, Wiktoria Wieczorek
i Jan Mozgała
Klasa IIIa
Milena Biesik, Kamil Żmuda, Lena
Domasik, Bartosz Zięba, Sandra Klęczar, Filip Boba, Nicola Walusiak, Jakub Klimczak; wzorowa frekwencja
Filip Boba i Nicola Walusiak
Klasa IIIb
Milena Kwaśniak, Emilia Tomala, Wiktoria Odrobina, Michał Luranc, Justyna Garwacka, Aleksandra
Domasik;wzorowa frekwencja Dominik Kraska i Oskar Rajczykiewicz
Następnie nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród
książkowych najlepszym uczniom
z klas IV–VI. Nagrodzono także uczniów za wzorową frekwencję. Ro-

dzice uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i wzorowe zachowanie,
otrzymali listy gratulacyjne.

Szczególne słowa uznania pani dyrektor skierowała do rodziców, dziękując im za okazane wsparcie i zaangażowanie w działania prowadzone
przez szkołę.
Klasa IV
Jakub Kasprowski śr. 5,09; Dawid
Kuwik śr. 5,0 i wzorowa frekwencja;
Emilia Juszczak – wzorowa frekwencja.

Klasa V
Oliwia Walusiak – wzorowa frekwencja; Julia Mozgała śr. 4,82; Patryk
Wandor śr. 5,0; Agnieszka Kuźma
śr. 5,0; Natalia Niegel śr. 5,18; Paulina Kusak śr. 5,27; Emilia Gałuszka
śr. 5,27; Oliwia Bies śr. 5,36; Martyna
Kozłowska śr. 5,36; Patryk Żmuda śr.
5,36; Gabriela Tlałka śr. 5,45; Ernest
Mosur śr. 5,45.

Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych wakacji i zasłużonego odpoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!
Nie ma jak nad morzem – kolonia
w Jastrzębiej Górze
Od 25.06. do 6.07.2017 r. 26 uczniów
z klas IV–VI wypoczywało nad Bałtykiem w Jastrzębiej Górze. Relacja
i zdjęcia z pobytu znajdują się na
stronie internetowej szkoły. Zapraszamy!
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W ZSP GŁĘBOWICE

23 czerwca 2017 roku w ZSP w Głębowicach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po
wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego dyrektor Andrzej Sokalski powitał przybyłych przedstawicieli władz gminnych, rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Podziękował wszystkim za pełen wrażeń rok szkolny. Następnie wraz z wychowawcami wręczył świadectwa i nagrody książkowe uczniom wyróżnionym, zaś ich rodzicom listy
gratulacyjne.
Lista uczniów z najlepszymi wynikami w nauce
Klasa II:
Zuzanna Frączek, Julia Sikora, Emilia
Bogunia, Przemysław Kuwik, Dorota
Zięba, Gabriela Trojak, Patryk Dusik,
Miłosz Kusak i Natalia Blarowska.
Klasa III:
Aneta Cinal, Amelia Górkiewicz,
Lena Jasińska, Kinga Mazgaj, Amelia Matyjasik, Zuzanna Stachowicz,
Piotr Obstarczyk, Bartosz Szostak.

Klasa IV:
1. Bartłomiej Kuwik – 5,18
2. Kinga Sołtys – 5,0
3. Karol Żabiński – 5,0
4. Tomasz Oleksy – 4,9
Klasa V:
1. Szymon Wandor – 4,81
Klasa VI:
1. Mateusz Gałuszka – 5,36
2. Mateusz Nikliborc – 5,36
3. Daniel Ćwiertnia – 5,27
4. Szymon Jekiełek – 5,27
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Mateusz Gałuszka, Mateusz Nikliborc, Daniel Ćwiertnia, Szymon
Jekiełek, Karolina Bies, Kamila Kramarczyk (wszyscy z klasy VI), Bartłomiej Kuwik (klasa IV).

5. Karolina Bies – 5,18
6. Kamila Kramarczyk – 5,09
7. Weronika Kamińska – 4,9
8. Zuzanna Krzystoń – 4,8
Nagrody książkowe zostały ufundowane przez Radę Rodziców ZSP
w Głębowicach.
Uczniów, którzy osiągnęli najwyższe
w szkole wyniki w nauce oraz zdobyli

wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, nagrodzono stypendiami ufundowanymi przez Wójta Gminy Osiek. Wręczył je zastępca wójta
Marek Jasiński.
Uczniowie nagrodzeni stypendiami:

Do wyróżniających się uczniów powędrowały statuetki oraz tytuły
Championów. Nagrody te przyznawane są w kilku kategoriach. Poniżej
znajduje się lista zwycięzców.
Champion Sportowiec – Piotr Kocęba
(kl. VI)
Champion Naukowiec – Mateusz Gałuszka (kl. VI)
Champion Czytelnik (grupa młodsza) – Zuzanna Frączek (kl. II)
Champion Czytelnik (grupa starsza)
– Sebastian Twardosz (kl. IV)
Champion Artysta Aktor – Kamila
Kramarczyk (kl. VI)
Champion Laureat Konkursów
(grupa młodsza) – Zuzanna Frączek
(kl. II)
Champion Laureat Konkursów (grupa starsza) – Szymon Jekiełek (kl. VI)
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KULTUR A

WAKACYJNIE
Czas wakacyjnych spotkań z dziećmi minął
bezpowrotnie. Pozostały nam tylko miłe wspomnienia. W tegorocznych zajęciach stacjonarnych udział wzięło ponad 40 osób w dwóch
placówkach: Osieku i Głębowicach. Głównym zamierzeniem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej, ale nie zabrakło również akcentów
artystycznych – dzieci w Głębowicach malowały
swoje podobizny i połączyły je w imponujący
rozmiarem piękny plakat. Szaloną zabawą były
również zajęcia wyjazdowe. W tym roku odwiedziliśmy dwa parki rozrywki, basen i kino.
Na brak atrakcji w Inwałdzie nie
mogliśmy narzekać – zwiedziliśmy
z przewodnikami Park Miniatur
oraz Warownię. Choć upalne słońce
dawało nam się we znaki, dzielnie
wysłuchaliśmy szczegółowych opowieści o najpiękniejszych, najbardziej zjawiskowych i najciekawszych

zabytkach ludzkiej cywilizacji. Każdy z nas zobaczył wieżę Eiffla, Sfinksa czy indyjskie mauzoleum Tadż
Mahal. Jednak największe wrażenie
zrobiła na nas średniowieczna osada.
Poczuliśmy ducha czasu; zarówno
w dawnych komnatach, zbrojowni
i chatach, ale zwłaszcza w sali tor-

tur. Mimo że było trochę przerażająco, wszystkim udało się wyjść
w jednym kawałku, a pan przewodnik ostrzegał, że wielu nie wróciło
do domów za różne przewinienia.
Postraszył nas również smok, który
niespodziewanie wyłonił się z groty
i zaczął ziać najprawdziwszym ogniem. Strzelaliśmy z łuku, lepiliśmy
miseczki z gliny, ukręciliśmy kawał
sznurka, wykuliśmy piękne serduszka i przyczyniliśmy się do utkania
tkaniny – co z tego, że to były wakacje? Pracowaliśmy ciężko i sporo się
nauczyliśmy. Jedynym minusem tego
wyjazdu był czas – mieliśmy go zdecydowanie zbyt mało, by skorzystać
ze wszystkich atrakcji, jakie oferuje inwałdzki kompleks, ale może to
powód, by jeszcze tam wrócić? Cudowna była również podróż do Rzyk.
A tam? Zabawa, zabawa i jeszcze raz
zabawa – szaleliśmy do upadłego.
Zjedliśmy kiełbaski i znów poszliśmy
szaleć w Magicznej Osadzie i Mini
Parku Linowym.
Bardzo podobnie sytuacja wyglądała na basenie, czas minął bardzo

szybko na zabawie i wodnych przygodach. Pływaliśmy, zjeżdżaliśmy na
zjeżdżalniach i bawiliśmy się piłką.
Ostatnim naszym spotkaniem było
kino. Byliśmy na największym hicie
tego lata: Gru, Dru i Minionkach!
Małe, żółte i przesympatyczne kuleczki rozbawiły nas do łez. A duet
braci Gru i Dru zaprezentował sceny
akcji, które zapierały nam dech.

Cóż, wszystko, co dobre się kończy, więc i nasza wakacyjna przygoda
musiała. Najważniejsze, że aktywnie spędziliśmy czas, nawiązaliśmy
nowe znajomości, a może i przyjaźnie, i zostaną nam miłe wspomnienia, o których opowiemy we wrześniu
kolegom i koleżankom z klasy.
AGH.

TAKI TANIEC
10 czerwca 2017 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury odbył
się V Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taki Taniec” pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.
Festiwal – organizowany przez
Oświęcimskie Centrum Kultury –
popularyzujący taniec jako atrakcyjną formę aktywnego spędzania czasu
wolnego adresowany był do uczestników w wieku od 6 do 25 roku życia

– dla formacji i zespołów występującychw pięciu kategoriach tanecznych.
W konkursie wzięło udział 95 zespołów/formacji (ponad 1400 wykonawców).
W tańcu towarzyskim zespół tanecz-

ny KLEKSIK z ZSP Nr 1 w Osieku zdobył III miejsce. W tańcu towarzyskim
juniorów zespół BAJKA z ZSP nr 1 w
Osieku też uplasował sie na III miejscu. Gratulacje dla pani prowadzącej
i dzieci.
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II RODZINNY

PIKNIK NA ŁĄKACH
To był II rodzinny piknik organizowany przez naszą Orkiestrę Dętą Osiek, i mamy nadzieję, że
nie ostatni. Nie brakowało na nim dobrej zabawy, uśmiechów i pokazów tanecznych na drewnianym podeście. Była loteria fantowa, dmuchańce dla dzieci, stoiska z rękodziełem. Można było
także posłuchać muzyki na żywo wykonanej przez orkiestry dęte.

Jako pierwsza wystąpiła Orkiestra
Dęta Osiek pod dyrekcją Leszka Górkiewicza, grając dla uczestników
znane i lubiane utwory muzyki rozrywkowej. Naszym znamienitym
gościem była Orkiestra Dęta z Nowej Wsi pod dyrekcją Pana Leopolda
Skupienia. Orkiestra zaprezentowała szeroki asortyment muzyczny.
Zespół ten gościł już u nas na podobnej imprezie w ubiegłym roku, za co
im serdecznie dziękujemy.
Największym
zainteresowaniem
podczas imprezy cieszyła się loteria fantowa i możliwość rywalizacji o główne nagrody. Nie miała by
miejsca, gdyby nie nasi liczni sponsorzy, dlatego już teraz pragniemy
wyrazić głęboką wdzięczność za
życzliwy gest i wsparcie. Dziękujemy za wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy. A naszymi darczyńcami byli: „Bardos Elektrotechnika”
Bartosz Dubiński; Salon fryzjerski
„Nowy Styl” Natalia Gros; Firma
„Ice Mastry” Maria i Stanisław Ziębińscy; „Fitness Club 24 Oświęcim”;
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Resort „Molo” Beata i Adam Klęczar; Firma „Aksam” Beata i Adam
Klęczar; Masarnia Adam Migdałek;
„Kotły Płonka” Agnieszka i Zbigniew
Płonka; ,,Stal-Det” Dorota i Leszek
Górkiewicz; Wójt Gminy Osiek Jerzy
Mieszczak; Usługi masarskie Tadeusz
Sobecki; Pasieka „Pod lasem” Adam
Grzesło; Agnieszka i Roman Pajdo;
Bar „U boksera” Adam Kolasa; Orkiestra Dęta Osiek; Centrum Malarskie
w Osieku „Cheops” Celina i Mirosław
Grzywa; Grzegorz Mozgała.

Orkiestra Dęta Osiek z całego serca
chce podziękować wszystkim sponsorom, którzy pomogli w organizacji loterii fantowej oraz pikniku,
osobom, które w jakikolwiek sposób
przyczyniły się do organizacji imprezy, jeszcze raz dziękujemy Orkiestrze Dętej z Nowej Wsi za wspaniały
koncert oraz wszystkim zebranym,
którzy razem z nami bawili się na
łąkach.
BG.
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KU CZCI MATKI BOŻEJ

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
26 czerwca 2017

Fot. Parafia Rzymskokatolicka w Osieku

W dniu odpustu ku czci
Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
dziękowaliśmy
Panu Bogu za dar Jej wstawiennictwa w naszej parafii. Sprawowanej Mszy św.
o godz. 11:00 przewodniczył
Ksiądz Prymicjant Tymoteusz Szydło, który odbywał
praktykę diakońską w naszej parafii przez cały rok.
Zgromadziliśmy się licznie
w naszej świątyni parafialnej, aby dziękować Bogu
za dar Eucharystii oraz
przyjąć prymicyjne błogosławieństwo z rąk Księdza
Prymicjanta.
Ks. Tymoteuszowi życzymy wielu obfitych Łask Bożych w dalszej posłudze kapłańskiej.
Biskup Ordynariusz mianował ks. Tymoteusza
Szydło wikariuszem Parafii w Buczkowicach. Ks.
Tymoteuszowi dziękujemy
za kapłańską pracę w naszej Parafii. Życzymy mu
błogosławieństwa Bożego
i potrzebnych łask w dalszej
posłudze kapłańskiej.

29

ECHA Osieka

nr 4 lipiec 2017

Lednica 2017. Fot. Parafia Osiek

KULTUR A

Spotkanie Młodych Lednica 2017. Fot. Parafia Osiek

ROK OBFITOWAŁ W KONCERTY
W 2017r. chór „Osieczanie” koncertował już 12 razy, wychodzi średnio dwa razy w miesiącu, a gdzie
tam jeszcze do końca roku.
Nowy rok rozpoczęto koncertem na spotkaniu w Dniu Seniora 6 stycznia w Osieku, potem za tydzień wyjechali na koncert z kolędą zorganizowanym przez Polski Związek Chórów i Orkiestr do
Bystrej Krakowskiej koło Bielska- Białej.
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Jak co roku nasz chór koncertuje
z kolędami i pastorałkami w miejscowych kościołach. Parafianie
uczestniczący w koncertach z aplauzem przyjmują występy naszych
chórzystów. Biorą także udział
w ekumenicznych spotkaniach
z Pieśnią Wielkopostną, w tym roku
koncertowali w Goczałkowicach
Zdroju. Podczas Festiwalu Folklorystycznego Sami Swoi w Osieku,
podczas imprezy kulturalnej ich
śpiew niósł się dalekim echem ulicami wsi. W maju ich śpiewy współtworzyły obrazy malowane przez
artystów amatorów zaproszonych
przez Centrum Kultury z okazji
700-lecia Osieka. Rzecz cała miała
się na Włosieni w Domku myśliwskim, a za dwa dni po tym koncercie i wspólnym biesiadowaniu pojechali na uroczystości Dnia Seniora
do Podolsza koło Zatora, aby tam
starszym ludziom umilić czas, aby
mogli wysłuchać koncertu Osieczan
pod dyrekcją Andrzeja Luranca. Do
dziś członkowie chóru wspominają wspaniałą atmosferę i ogromne
wzruszenie po spotkaniu z seniorami. Czerwiec obfitował w uroczy-

stości kościelne, których chór Osieczanie nigdy nie pomija. Podczas
mszy świętej w Niedzielę Palmową
uświetniali uroczystość, nie inaczej
było na mszy prymicyjnej diakona
Tymoteusza Szydło, było podziękowanie i pożegnanie księdza. Stałym
punktem programu chóru jest występ na Dniach Osieka. Jak co roku
publiczność dziękuje im za wspaniałe występy podczas corocznych

spotkań na osieckiej scenie.
30.06.2017r. zorganizowali wycieczkę z ks. wikariuszem Dawidem
Kubieniem do Torunia, Lichenia,
Kalisza, Częstochowy a także zwiedzili Fabrykę Soków rodaka z Osieka
p. Andrzeja Płonki w miejscowości
Żelazków. Tym razem towarzyszyły
grupie chórzystów modlitwa, śpiew
i wspaniałe humory.
Rozalia Ćwiertnia
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KGW OSIEK w Centrum Jana Pawła II w KRAKOWIE

Jubileusz 45-lecia Koła Pszczelarzy w Osieku
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BUKIETY ZIELNE
11 sierpnia na Groniu w Rzykach w konkursie na najpiękniejszy bukiet zielny uczestniczyło 20
kół gospodyń wiejskich i 18 osób indywidualnych. Łącznie jurorzy ocenili 38 bukietów i wianków. To piękna wielowiekowa tradycja obchodzenia Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, czy też Święta Zaśnięcia Maryi, albo też Uroczystości Matki Boskiej Zielnej. W tym dniu
do kościoła z bukietami idą dzieci wraz z rodzicami. Bukiety niosą młodsi i starsi.
W tym roku w konkursie uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Gmin; Andrychów,
Wieprz, Osiek, Mucharz, Wiśniowa
i Wadowice. Przez wieki w pewne
dni w roku ludzie święcili w kościołach bukiety zawierające zioła,
kwiaty, zboża i warzywa. W naszym
kraju najważniejszymi takimi okazjami były oktawa Bożego Ciała kiedy święcono wianki i dzień Matki
Boskiej Zielnej (15 sierpnia) kiedy
święcono bukiety. Święta te uzupełniały się wzajemnie. Po Bożym
Ciele święcono zioła kwitnące na
początku lata, a na Zielną – te kwitnące późnym latem. Poświęcone
rośliny miały różnorodne zastosowanie. Bukiety i wianki trzymano
przez cały rok, wierzono, że chronią od nieszczęścia, choroby, czy
pioruna. Wianki czasami wieszano
na drzwiach, a bukiety z Zielnej
wkładano za święte obrazy. Wyciągnięte z nich zioła lecznicze były
szczególnie skuteczne w leczeniu
ludzi i zwierząt. Do najczęściej spotykanych przy święceniu gatunków
należą; piołun, krwawnik, wrotycz
pospolity, dziurawiec, rumianek,
bratki polne i mięta. Inne zioła kwitnące w tym czasie i wkładane do bukietów to; maki, szałwia, macierzanka, koper, kminek, koński szczaw,
boże drzewko, rozmaryn, melisa. Do
bukietów ziół dodawane są również
inne rośliny, takie jak: zboża, mar-

chew, jabłka, kwiaty. W naszym rejonie bukiet wieńczy jabłko na patyku.
Bukiety oceniła komisja powołana
przez Stowarzyszenie Gospodyń
Wiejskich w Andrychowie według
następujących kryteriów.
* skład bukietów / wianków
* estetyka wykonania
* ogólne wrażenie
Jurorzy bukiety do oceny podzielili
na trzy kategorie, w pierwszej kategorii KGW Osiek zdobyło I miejsce. W swoim bukiecie umieściły 52
różnych kwiatów i ziół, wazonem
była dynia, przyozdobiona jarzębiną i wiankiem z ziół. Najwięcej pracy
w wykonanie bukietu włożyła Władzia Handy, za co dziękują jej koleżanki z KGW Osiek.
KGW Głębowice w drugiej kategorii też zdobyło I miejsce. Ten bukiet
był w kształcie koszyczka.
W kategorii trzeciej (indywidualnej)
z naszej gminy nikt nie brał udziału.
Wśród zaproszonych gości był wicewójt Marek Jasiński, który złożył
podziękowania pani prezes Czesławie Wojewodzic za zaproszenie
i gratulował paniom zaszczytnych
miejsc w konkursie.
Bukiety zielne prezentowały z Osieka: Danuta Jurczyk, Władysława
Bachowska, Ludwika Jędrzejowska
i Władysława Handy. Panie z Głębowic: Helena Matyjasik, Maria Sala
i Zenobia Kowalska.

Głębowice
Rozalia Ćwiertnia

Osiek

