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JUBILEUSZE
ŚLUBÓW
50 LAT
Anna i Tadeusz Adamkowie

Danuta i Franciszek Bandrowscy

Helena i Jerzy Żurkowie

Jadwiga i Ludwik Tobiczykowie

Teresa i Stanisław Frejowie

Laurencja i Jan Zającowie
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Władysława i Franciszek Domasikowie
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Janina i Hieromin Matlakowie
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Krystyna i Kazimierz Płonkowie

Stanisława i Hieromin Szłapowie

JUBILEUSZE
ŚLUBÓW
60 LAT
Janina i Władysław Naglikowie

Maria i Jan Jekiełkowie
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Agnieszka i Stanisław Mitorajowie
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Helena i Stanisław Boroniowie

Stanisława i Stanisław Mrozikowie

Karolina i Kazimierz Matejkowie

Zofia i Kazimierz Klęczarowie

Maria i Ludwik Sobeccy

Stanisława i Piotr Brońkowie

Maria i Stanisław Osowscy

Zofia i Stefan Kramarczykowie
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65 LAT

Zofia i Karol Pawiowie
Rozalia i Alojzy Pawlicowie

JUBILEUSZE
25 PAR MAŁŻEŃSKICH
ll par z Gminy Osiek obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego, czyli Złote Gody.
Uroczyste odznaczenie małżeństw medalami odbyło się 30
sierpnia, w sali OSP w Osieku,
a wręczył je osobiście Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak. Myślą
przewodnią tegorocznych jubileuszy par małżeńskich była
sentencja Marcela Prousta „Tylko miłość potrafi zatrzymać
czas”.
Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od powitania jubilatów.
Następnie głos zabrał wójt Jerzy
Mieszczak, który życzył jubilatom
długich i pogodnych lat życia w jak
najlepszym zdrowiu i zadowoleniu,
życzył doczekania kolejnych małżeńskich jubileuszy. Wójt winszował chlubnego pożycia, gratulował
pięknej i długiej wspólnej drogi życia. Podziękował za wkład włożony
w dobre wychowanie młodszych pokoleń.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czerny też życzył jubilatom

dużo zdrowia, wielu kolejnych rocznic, życzył, aby bliscy i znajomi otaczali jubilatów należnym szacunkiem i aby dzisiejszą uroczystość
jubilaci wspominali dobrze, bawili się i cieszyli dobrym zdrowiem
przez długie lata.
Przybyłe pary na jubileusz
50-lecia wójt Jerzy Mieszczak uhonorował medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie przyznanymi
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudę w asyście:
przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego, wicewójta Marka
Jasińskiego, zastępcy kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Gminy
Osiek Joanny Luranc oraz pracownika GOPS Aleksandry Kasperczyk.
Diamentowi i Żelaźni oraz Złoci Jubilaci oprócz medali otrzymali także
listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Oprawę muzyczną zapewnił
jak zwykle Aleksander Piasecki.
50 lat – Złote Gody:
Szanowni Jubilaci: Anna i Tadeusz Adamkowie, Danuta i Franciszek Bandrowscy, Władysława

i Franciszek Domasikowie, Teresa
i Stanisław Frejowie, Janina i Hieronim Matlakowie, Krystyna i Kazimierz Płonkowie, Stanisława i Hieronim Szłapowie, Jadwiga i Ludwik
Tobiczykowie, Laurencja i Jan Zającowie, Helena i Jerzy Żurkowie.
60 lat – Diamentowe Gody:
Szanowni
Jubilaci:
Helena
i Stanisław Boroniowie, Stanisława
i Piotr Brońkowie, Helena i Kazimierz Góreccy, Maria i Jan Jekiełkowie, Zofia i Kazimierz Klęczarowie, Zofia i Stefan Kramarczykowie,
Karolina i Kazimierz Matejkowie,
Agnieszka i Stanisław Mitorajowie,
Stanisława i Stanisław Mrozikowie,
Janina i Władysław Naglikowie, Maria i Stanisław Osowscy, Zofia i Karol Pawiowie, Maria i Ludwik Sobeccy.
65 lat – Żelazne Gody:
Szanowni
Jubilaci:
Rozalia
i Alojzy Pawlicowie.
Gratulujemy!
Rozalia Ćwiertnia
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KULTUR A

JESIENNY
PIKNIK RODZINNY
Kolejny już raz w niedzielne popołudnie odbył się Jesienny Piknik Rodzinny. Także tym razem impreza była szczególna, bo
cały czas świętujemy 700 lat Osieka.
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu zaprosiło mieszkańców gminy na stadion Ośrodka
Sportu i Rekreacji, gdzie odbył się
piknik, zwany potocznie świętem
ziemniaka, gdyż panie ze Stowarzyszenia Integracyjnego „Wspólna Sprawa” przygotowują
rokrocznie same
pyszności tylko
z ziemniaków.
Przy najwspanialszej wrześniowej, ciepłej,
lecz nieco pochmurnej pogodzie, mieszkańcy
bawili się doskonale.
Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. Duże
wrażenie zrobiło widowisko „Zielona wyspa pirata Pifpafa”. Młodzi
osieczanie mogli także zabawić się
w artystów; kredki, pędzle, farby,
kolorowanki i niezliczona ilość
białych kartek była do ich dyspozycji. Mogli także rysować kredą
na asfalcie, a przede wszystkim
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tworzyć ludziki z ziemniaków i warzyw.
Dla aktywnych maluchów były
zabawy i konkurencje sportowe
z ziemniakami w roli głównej. Za
sportowe zacięcie dzieci otrzymywały drobne nagrody. Wielką frajdą były również zabawy grupowe
prowadzone przez animatorki. Jeśli komuś jeszcze brakowało wrażeń, mógł nadmiar energii zużyć
na dmuchanej zjeżdżalni i miejscowym placu zabaw.
Dla dorosłych zaś przygotowano najpiękniejsze arie i duety operetkowe, pieśni neapolitańskie oraz
piosenki z repertuaru Jana Kiepury w wykonaniu gwiazd teatrów
i estrad operetkowych: Nairy Ayvazyan – sopran (Armenka) od 25 lat
w Polsce, Kamila Rocha Karolczuka
– tenora, obdarzonego barwą głosu,
która niezmiennie porywa publiczność i Oskara Jasińskiego– tenora,
laureata kilku międzynarodowych
konkursów wokalnych.
Publiczność była wręcz oczarowana, artyści zaprosili widzów do
krainy operetki i musicali. Śpiewali

to, co szeroka publiczność najbardziej lubi, nie zabrakło przebojowych fragmentów ekscytujących,
barwnych i zabawnych, nie pozbawionych wdzięku opowieści z życia
wziętych. Usłyszeliśmy w ich wykonaniu arie: „Księżniczka czardasza”, „Pardon Madame”, „Tango dla
pewnej kobiety”, „Przetańczyć całą
noc”, „O sole mio”, „Usta milczą”,
i „La Spagnolę”. Z repertuaru Jana
Kiepury: „Blondynki, brunetki”
i „Nino”. Artystom akompaniował
kwartet smyczkowy Czortet.
Za wspaniały koncert artystom
operetkowym podziękowała dyrektor Krystyna Dusik, a na zakończenie artyści zaprosili publiczność
do walca wiedeńskiego. W tany
ruszyli włodarze Osieka, a także
członkowie chóru Osieczanie, którzy w sam raz wrócili z występu dożynkowego z Brzeźnicy.
Bogatej ofercie artystycznej dorównywała oferta gastronomiczna.
Panie ze Stowarzyszenia „Wspólna Sprawa” przygotowały świeżo
pieczone ciasto drożdżowe, placki
ziemniaczane o cudownym smaku,
serwowały też frytki, kawę, herbatę
i zimne napoje. Panowie w ogromnych garnkach na zapleczu piekli jedyne w swoim rodzaju osieckie prażone, a smakosze wiedzą,
o czym piszę. Bardzo im wszystkim
za pracę i poświęcony czas dziękujemy.
Do miłej zabawy przy muzyce
DJ Jarka zaprosiła dyrektor Krystyna Dusik.
Do zobaczenia za rok.
Rozalia Ćwiertnia
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32. SESJA RADY
GMINY OSIEK
Na 25 sierpnia 2017r. przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny zwołał 32. sesję Rady Gminy. Dwóch radnych
nieobecnych usprawiedliwionych. Po wprowadzeniu dwóch dodatkowych uchwał jednogłośnie przyjęto
kolejność obrad, przyjęto również protokół z poprzedniej sesji. Następnie wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał i przedstawił informacje na temat prac wykonanych między sesjami.

• Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę wybudowanego chodnika z dofinansowaniem ze środków unijnych, odcinek
od ul. Sobótkowej do mostu przy
posesji państwa Lekkich. Kontrola
stwierdziła, że zadanie zostało wykonane dobrze, zgodnie z projektem.
• Wójt zlecił opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy
budynku Urzędu Gminy, od strony
zachodniej i północnej. Jest realna
szansa na pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie tego zadania.
• Na zaproszenia Wójta Gminy Polanka Wielka uczestniczył w uroczystych obchodach 25. rocznicy powstania gminy Polanka Wielka.
• Brał udział w Oświęcimiu w Wojewódzkim Święcie Policji, podczas
którego został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi Dla Policji.
• 4 sierpnia na zaproszenie Prezesa OHZ Osiek Tadeusza Krzemienia uczestniczył w jego pożegnaniu
w związku z przejściem na emeryturę. Obecnie na stanowisko Prezesa
OHZ został mianowany Arkadiusz
Włoszek, były zastępca burmistrza
gminy Brzeszcze.
• Wspólnie ze starostą powiatowym
dokonali odbioru odbudowanej ulicy
Głównej.
• 10 sierpnia uczestniczył w spotkaniu w Zatorze z firmą Columbus
Energy S.A. w sprawie dofinansowania do odnawialnych źródeł energii
(paneli fotowoltaicznych).
• Wójt brał udział w Dożynkach
w Głębowicach zorganizowanych
przez Koło Gospodyń Wiejskich
i Radę Sołecką.
• Dokonał otwarcia wystawy fotograficznej „Osiek w Dawnej Fotografii” przedstawiający mieszkańców

Osieka na przestrzeni ostatnich 100
lat.
• Brał udział w Dożynkach w Osieku
zorganizowanych przez Chór Osieczanie i Gminne Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu.
• 23 sierpnia uczestniczył w Zatorze
w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia
Dolina Karpia, podczas którego odbyło się szkolenie dotyczące zmian
do oceny przez Radę wniosków o dofinansowanie składanych przez beneficjentów, podczas naborów z programów PROW i Rybactwo i Morze.
• Na sesji podjęto uchwały w sprawie:
• Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy,
• Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego
Zasobu Gminy Osiek,
• Udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Gminy
Miasto Oświęcim w 2017 r.,
• Emisji obligacji komunalnych,
• Zmiany planu budżetu gminy na
2017 rok,
• Zmiany uchwały Nr XXIV/164/2016
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osiek,
• Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
Interpelacje, zapytania i wolne
wnioski.
Przewodniczący Jerzy Czerny przedstawił trzy kandydatury
do nagrody „Zasłużony dla Osieka”,
są to panowie: Jerzy Kramarczyk,
Tadeusz Krzemień i Adam Hałatek.
Powiedział, że wystąpi do Rady Gminy Osiek z wnioskiem i opisowym
uzasadnieniem o przyjęcie przez RG

tych trzech kandydatur.
Radny Tadeusz Bąbacz zgłosił
wójtowi, że linia odgromowa na budynku OSP na dachu jest uszkodzona. Zwrócił się do redaktor EO, że nie
zgłaszał we wnioskach z poprzedniej
sesji, czyli w 31. zamontowania spowalniacza na ul. Jaśminowej.
Odpowiada redaktor: Po przesłuchaniu nagrania z 31. sesji w 01h
17 min. 40 sek. Pan Bąbacz zwraca
się do wójta „Panie wójcie, czy nie
dałoby się zamontować progu zwalniającego na ul. Jaśminowej”.
Odpowiada wójt: Przy skrzyżowaniu z ulicą Starowiejską jest znak
stopu, dlatego żadnego progu nie założę.
Radna Maria Jekiełek pyta, czy
na ul. Podlesie jest już robiony operat
pomiarowy. Zwróciła się też z prośbą, aby podczas imprez nie blokować
wjazdu i wyjazdu OSP w Osieku.
Odpowiada wicewójt Marek
Jasiński: Jest robiony operat pomiarowy po uzgodnieniach z mieszkańcami, a po podpisaniu u notariusza
darowizny na ten cel będziemy właścicielami drogi.
Radna Józefa Bielecka pyta, czy
dałoby się zrobić zaplecze kuchenne
i szatnie przy remoncie WDK.
Odpowiada wójt: Nie ma takiej
możliwości.
Radny Tadeusz Mucha pyta
o dalsze losy osieckiego zamku.
Odpowiada wójt:Właściciel
wstrzymał roboty. Nie wiem z jakiej
przyczyny.
Na tym sesję zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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33. SESJA RADY
GMINY OSIEK
Po powitaniu, przyjęciu kolejności obrad i jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji przewodniczący Jerzy Czerny oddał głos wójtowi Jerzemu Mieszczakowi. Wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał
podjętych na poprzedniej sesji i przedstawił działania między sesjami.
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• 27 sierpnia na zaproszenie Wójta
Gminy Polanka Wielka uczestniczył
w uroczystościach dożynkowych
w Polance Wielkiej.
• Podpisał w urzędzie notarialnym
ostatnią już umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych z Rzeszowa na
przejęcie gruntów leżących w pasie
drogi ul. Śmietanówka .
• Powiat wspólnie z nami dokonał
odbioru wyremontowanej drogi powiatowej ul. Słonecznej w Osieku
Górnym.
• Zorganizował Jubileuszowe obchody 50- ,60- i 65-lecia pożycia
małżeńskiego, podczas którego
w imieniu Prezydenta RP parom
z 50-letnim stażem małżeńskim
wręczyłem medale. W tym roku jubileusz 50-lecia obchodziło 11 par,
60-lecia 13 par i 65-lecia 1 para.
• Wójt brał udział w uroczystym
rozpoczęciu nowego roku szkolnego
w ZSP Nr 1 w Osieku Dolnym.
• Brał udział w Krakowie w kolejnej
już naradzie zorganizowanej przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej nr DW 949 w Osieku z udziałem
wykonawcy firmy STRABAG.
• Uczestniczył w posiedzeniu Rady
Sołeckiej Osieka, podczas którego
Rada zaproponowała do realizacji
na 2018 rok w ramach Funduszu Sołeckiego dalszą wymianę okien w budynkach ZSP Nr 1 w Osieku.
• 10 września uczestniczył w Kętach
w
Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynkach zorganizowanych
przez Gminę Kęty, Powiat i Diecezję
Bielsko-Żywiecką.
• 17 września brał udział w Zebraniach Wiejskich w sołectwach Osiek
i Głębowice.
• Brał udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, podczas którego
omówione zostały kandydatury do
medalu Zasłużony dla Gminy Osiek
oraz w dniu dzisiejszym na wspólnym posiedzeniu dwóch Komisji tj.

Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska oraz
Komisji oświaty, zdrowia, kultury
i sportu oraz spraw społecznych
Podjęto uchwały w sprawie:
a)nadania panu Adamowi Hałatkowi tytułu „Zasłużony dla Gminy
Osiek”,
b)nadania panu Tadeuszowi
Krzemieniowi tytułu „Zasłużony
dla Gminy Osiek”,
c)nadania panu Jerzemu Kramarczykowi tytułu „Zasłużony dla
Gminy Osiek”,
d)udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Gminy
Brusy w 2017r,
e)zmiany uchwały Nr XXXII/206
/2017 Rady Gminy Osiek z dnia25
sierpnia 2017r. w sprawie emisji
obligacji komunalnych,
f)zmiany planu budżetu gminy
na 2017 rok,
g)zmiany uchwały Nr XXIV/164/
2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
Dyskusja i wolne wnioski: wniosków pisemnych nie złożono, przedstawiono wnioski ustne:
Radna
Małgorzata
Bańdur prosi, żeby jeszcze przed zimą

uzupełnić poboczna na ul. Głównej
w okolicach Kółka Rolniczego.
Wójt odpowiada: zgłosimy problem do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu.
Radny Jerzy Obstarczyk zapytał o budowę chodnika przy ul. Plebańskiej.
Wójt odpowiada: nie planujemy budowy chodnika, gdyż
w chwili obecnej najważniejszą inwestycją dla gminy jest budowa sali
gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach,
którą rozpoczniemy wiosną 2018
roku. Na ten cel musimy przeznaczyć co najmniej 2,5 mln zł.
Radny Franciszek Mitoraj
zgłasza częste zanieczyszczenia
wody w wodociągu na ul. Podlesie.
Radny Stanisław Baścik zauważył, że podczas wypadków na ul.
Głównej Policja powinna organizować objazdy ul. Starowiejską.
Na tym sesję zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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SPOSÓB
NA NUDĘ
W zeszłym sezonie zimowym na
lodowisku odbywały się zajęcia
szkółki łyżwiarskiej. Skierowane
były one do najmłodszych dzieci,
które miały trudności z poruszaniem
się po tafli lodowej.
W tym sezonie, prawdopodobnie
pod koniec października, lodowisko zostanie zamrożone. W związku
tym Oświęcimski Uczniowski Klub
Łyżwiarski Molo Osiek ponowi zapisy do szkółki łyżwiarskiej. Zajęcia

planowane są w soboty o godz. 9.00,
będą trwały przez 60 minut. Opłata
miesięczna będzie wynosiła 60 złotych. Informacje będą podawane na
bieżąco na stronie facebooka Klubu.
Poza tym członkostwo w klubie daje możliwość kontynuowania
nauki jazdy figurowej na poziomie
zaawansowanym. Obecnie jest to
grupa sześciorga dzieci w wieku 6-9
lat oraz zawodnicy jeżdżący już na
poziomie zawodów ogólnopolskich
i międzynarodowych. Grupa amatorska rozrasta się coraz bardziej
i też osiąga sukcesy na najwyższym
poziomie.
Pedagogika sportu zakłada naukę i doskonalenie wybranej dyscypliny sportowej, wychowanie

I N FOR MAC J E

zawodnika, pracy nad sobą oraz
kształtowanie właściwych postaw
rywalizacji sportowej i prozdrowotnej, co może zaprocentować
w przyszłości na wielu płaszczyznach. Poza tym możliwość integracji w grupie, radość z nauki w formie
zabawowej jest doskonałym sposobem na rozwój dziecka i nauczenia
go tego, w jaki sposób można spędzać wolny czas.

UWAGA MIESZKAŃCY!
W dniu 1.07.2017 r. na terenie województwa małopolskiego, w tym także naszej gminy wchodzi w życie
Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw.
W związku z powyższym informujemy, że właściciele budynków
planujących zakup kotłów c.o. lub
kominków i ich instalację po dniu
1.07.2017 r. zobowiązani są do nabycia kotłów lub kominków spełniających parametry emisyjne ekoprojektu. W związku z tym, podczas
zakupu kotła należy żądać od sprzedającego stosownych dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
urządzanie ww. normy emisyjnej.
Dany rodzaj kotła lub kominka powinien posiadać dołączone badania
laboratoryjne lub certyfikat z akredytowanego laboratorium potwierdzające spełnienie przez produkt
wymagań ekoprojektu zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji UE
2015/1189 (w przypadku kotłów) lub
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji
UE 2015/1185 (w przypadku pieców
i kominków). Należy także pamiętać, że kocioł należy zainstalować
i eksploatować zgodnie z załączoną
do niego instrukcją i zaleceniami.
Na osobie obsługującej urządzenie
ciąży obowiązek okazania się stosownymi dokumentami poświadczającymi fakt zgodności posiadanego urządzenia z obowiązującą
uchwałą antysmogową, dlatego na-

leży zachować na potrzeby kontroli
dowody zapłaty oraz stosowne dokumenty dołączone do urządzenia.
Wykaz kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi
ekoprojektu dostępny jest m. in. na
stronie: www.powietrze.malopolska.pl/kotly/
Jednocześnie od dnia 1.07.2017 r.
powstaje całkowity zakaz spalania w kotłach opału w postaci
mułów i flotów węglowych oraz
innych paliw, w których udział
węgla kamiennego lub brunatnego frakcji 0–3 mm stanowi więcej niż 15% udziału w całkowitym
składzie paliwa. Dlatego w przypadku zakupu opału w postaci
węgla (zwłaszcza miału – frakcje węglowe od 0–6 mm), należy
żądać od sprzedawcy informacji
o jego składzie i podaniu udziału poszczególnych frakcji w celu
zakupienia paliwa spełniającego przepisy uchwały. Także od
1.07.2017 r. powstaje całkowity
zakaz stosowania opału w postaci
drewna o wilgotności pow. 20%.
Aby drewno posiadało wilgotność poniżej 20%, musi być poddane dwuletniemu sezonowaniu,
w związku z powyższym nie moż-

na palić w kotłach i kominkach
„świeżym” drewnem.
Więcej informacji na temat
uchwały antysmogowej można znaleźć pod adresem:
https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc
http://powietrze.malopolska.pl/
antysmogowa/
Zgodnie z zapisami uchwały do
końca 2022 roku konieczna będzie
wymiana wszystkich kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają
żadnych norm emisyjnych.
Natomiast do końca 2026 roku
trzeba będzie wymienić kotły, które
obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli
posiadają klasę 3. lub klasę 4. według normy PN-EN 303-5:2012.
Kotły spełniające wymagania
klasy 5. według normy PN-EN 3035:2012, które są już eksploatowane
lub zostaną zainstalowane do końca
czerwca 2017 roku będą mogły być
użytkowane do końca swojej żywotności – bezterminowo.

9

ECHA Osieka

nr 5 październik 2017

I N FO R MAC J E

BUDŻET OBYWATELSKI
Mieszkańcy Osieka (z ulicy Przecznica) złożyli swoje zadanie do Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego pn.: „Bezpieczna droga do szkoły”. Budowa chodnika w Osieku wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 949. O tym, które inicjatywy będą sfinansowane z budżetu obywatelskiego, zdecydują
sami mieszkańcy poprzez głosowanie. Dlatego my – mieszkańcy gminy Osiek musimy się zmobilizować
i zagłosować na budowę chodnika przy ulicy Przecznica.
Serdecznie dziękujemy za poparcie naszej inicjatywy
Mieszkańcy ulicy Przecznica

WSPOMNIENIA Z DZIECIŃSTWA DARII
MARCHEWKI Z OSIEKA CZĘŚĆ 1.

KIEDYŚ ZNÓW PÓJDZIEMY NA OPIEŃKI….
Jeśli nie wierzysz w magię symboli, sięgnij po inną opowieść… Urodziłam się trzynastego, może nie
w piątek, może w niedzielę, lecz trzynastego. Trzynastego też urodził się mój dziadek. Ten klasycznie –
w piątek.
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Jeśli nie wierzysz w magię
symboli, sięgnij po inną opowieść… Urodziłam się trzynastego, może nie w piątek, może
w niedzielę, lecz trzynastego.
Trzynastego też urodził się mój
dziadek. Ten klasycznie – w piątek.
Niedzielne popołudnie. Słońce nad światem wypala asfalt,
z którego wszyscy lepimy pachnące gorzko kulki. Na gościńcu
powoli spaceruje jegomość w kapelusiku, zakłada ręce na plecy
i pogwizduje do wtóru z wierzbami nad „dołkiem” wypełnionym deszczówką. Co też mówię!
On nie gwiżdże, on śwista ledwo
słyszalnie, a siwy wąsik podskakuje do taktu.
Za gościńcem las przepastny, prawdziwy z głuszą paproci i drewnianą ławeczką. Taki,
w którym przy ognisku miło
posiedzieć i kartofli pojeść ze
spaloną skórką i masłem – poezja! Potem leżenie na kocu
i patrzenie w niebo, po którym
w dzień spacerowały chmury, a nocą gwiazdy opowiadały
cudne historie zapisane brajlem. Ukradkiem zerkało się na
dziadka, co na kolanie strugał
drewniane gwizdki, byśmy i my
mogli w ptasich koncertach brać
udział…
Las ten pachnie grzybami.

Pamiętasz tę skarpę, na którą
krok w krok za dziadkiem wspinaliśmy się i uczyliśmy rozpoznawać opieńki? Tak, to te wesołe jak guziczki od swetra. Na
pieczarki też wspólnie się za
miedzę chodziło, no i oczywiście
na śliwki do sadu – te okrągłe,
miękkie i prawie granatowe. Jak
one się nazywały?
Ale właśnie jest niedziela,
a niedziela zaczynała się pod
znakiem rosołu, który bulgotał
na kuchni pod bacznym okiem
dziadka. Puszczał do niego oka,
jakby liczył na to, iż uda mu się
wykiwać czujnego kucharza
i uciec z gara. Obiady u dziadków… Na stole już gotowa miska, obok łyżka – duża, srebrna
i ciężka – dziadkowa i moja –
mała w kropeczki, która służy
nam do dziś. Dziadek lub babcia kroją chleb, opierając dumny bochen o brzuch. Kuchnia
dziadków była wolna od perfekcji, krzywe pajdy chleba z porcją
masła i soli lub keczupu to nasza
uczta. Do tego nikt nie robi takiej
wodzianki i placków ziemniaczanych jak dziadkowie… , a cały
powab tych ostatnich w tym, iż
była na nich mozaika ściętego
białka.
Po obiedzie, wiadomo – dziadek drzemie na leżance z twardym, wydętym siennikiem. Ze

starego odbiornika hejnał bezwstydnie przerywa muzykę. Jak
mógł? Każdy wszak wie, że gdy
dziadek śpi, radio gra. Wyjątek
stanowi wieczór (ba, wieczór to
za wiele powiedziane), gdy odbiornik kończy służbę, a do pracy zabiera się telewizor tubalnie
wyrzucający z siebie nowe wiadomości.
Około 5:30 mama przynosiła
mnie zawiniętą w kocu i wkłada
pod dziadkową pierzynę. Nigdy
nie zapomnę tego uczucia ciepła
i szeptów snów, które uciekały
gdzieś w poduszkę. Kot czmycha przestraszony. Ładny był.
Biało-czarny, błyszczący. Łasił
się do dziadka, a ten ciężką ręką
głaskał go po grzbiecie tak, iż
brzuch zwierzaka omiatał podłogę. Mimo to kociak lgnął do
dziadka i nikomu innemu nie dał
się w ten sposób głaskać, mrauczał, wystawiał pazury.
Dziadek to też mieszanka zapachu kleju i skóry. Bajkowy mały
warsztat, gdzie mnogość gwozdków, butów, pilników, trajkotanie maszyn uwodziły me zmysły i chyba nie tylko moje, bo
zapach herbaty z wkładką kusił
także okolicznych mieszkańców, koleżków nie od parady,
którzy zagadywali mnie wesoło.
dalsza część w następnym numerze
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ZMIANA REALIZATORÓW ŚWIADCZEŃ
NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017

Szanowni Państwo, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie infor-muje, że
od 1 października br. w związku
z wejściem w życie przepisów dot.
sieci szpitali zmieniły się niektóre
obszary zabezpieczenia świad
czeń przez ambulatoria nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej
oraz
niektórzy
realizatorzy.
Mieszkańcy
Małopolski
będą
mieli do dyspozycji 48 miejsc
realizacji świadczeń w całym
województwie. Zmiany wynikają
z wejścia w życie od 1 października
przepisów
dot.
podstawowego
systemu
zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieci
szpitali. Opiekę nad pacjentami
w godz. wieczornych, nocnych oraz
w weekendy i święta sprawować będzie
przede wszystkim większość szpitali
zakwalifikowanych do sieci. Na tych
obszarach, w których nie ma szpitali
tzw. sieciowych, w konkursie zostali

wyłonieni nowi świadczeniodawcy.
Nocna
i
świąteczna
opieka
zdrowotna to przedłużenie świadczeń
lekarskich
i
pie-lęgniarskich
podstawowej opie-ki zdrowotnej. Jest to
pomoc doraźna udzielana pacjentom bez
względu zarówno na wiek, jak i miejsce
zamieszkania/pobytu pacjenta.
W zakresie nocnej i świą-tecznej
opieki zdrowotnej pracują zespoły
lekarzy i pielęgniarek, a świadczenia
obejmujące:
poradę
lekarską
i/
lub świadczenia udzielane przez
pielęgniarkę zlecone przez lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające
z potrzeby zachowania ciągłości
leczenia lub pielęgnacji - udzielane są
w warunkach ambulatoryjnych lub
w miejscu zamieszkania lub pobytu
pacjenta.
Pomoc
świadczona
jest
codziennie, po godzinach pracy
przychodni, od godz.18.00 do godz.
8.00 rano następnego dnia. Opieka
całodobowa działa również przez 24
h na dobę w soboty i niedziele, a także

w dni świąteczne i inne dni ustawowo
wolne od pracy.
Przypominamy, że w przypadku konieczności wizyty lekarza
w domu pacjenta, musi on wezwać
lekarza z placówki zabezpieczającej
opiekę w jego rejonie zamieszkania lub
pobytu.
Jeśli sam zgłasza się do lekarza,
może wybrać dowolne miejsce
udzielania świadczeń, spośród 48
w całym województwie i lekarz nie ma
prawa go odesłać do „swojego rejonu”.
Adresy placówek woj. małopolskiego
podane są na stronie internetowej
gminy Osiek.
Miejsce świadczenia: Szpi-tal
w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4.
tel 33/844 84 93 wejście od Poradni
specjalistycznych
za
pracownią
komputerową
lub Kęty ul. Sobieskiego 45. tel
33/845 21 00

DEKANALNA PIELGRZYMKA
Wakacje dobiegły już końca. I z pewnością wielu
naszych parafian będzie miało co wspominać, a to
za sprawą: XXXIV Pieszej Pielgrzymki z Oświęcimia na Jasną Górę. W tym roku z naszego dekanatu Osieckiego wyruszyła grupa 147-osobowa, która
dołączyła przed Jasną Górą do pielgrzymów z całej
diecezji bielsko-żywieckiej.

Najstarszym uczestnikiem pielgrzymki była siostra
Helena – 79 lat z parafii św. Michała Archanioła we Włosienicy, a najmłodszym uczestnikiem był brat Miłosz – 6
lat z parafii św. Andrzeja Apostoła w Osieku.
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ULICA SŁONECZNA W OSIEKU
30 sierpnia oficjalnym odbiorem
zakończono inwestycję pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej nr
1814K ul. Słoneczna w Osieku od
skrzyżowania z ul. Starowiejską na
długości 365 mb”. Koszt zadania wyniósł prawie 267 tys. zł.
W ramach prac m.in. posze-

PODPISANIE UMÓW Z PFRON
W KRAKOWIE

Podpisanie umów z PFRON w
Krakowie
31 sierpnia w siedzibie małopolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie podpisano
umowę w sprawie przygotowania w
Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością. Powiat owięcimski przystępuje do tego projektu jako
pierwszy w Małopolsce. Efektem
współpracy z PFRON będzie również
zakup autobusu. Pojazd ten dowiezie
na zajęcia uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej, podopiecznych
Fundacji im. Brata Alberta. Zapraszamy do obejrzenia relacji.

ULICA BESKIDZKA W OSIEKU
rzono jezdnię i pobocza, położono
nową nawierzchnię drogi, umocniono skarpę betonowymi płytami
ażurowymi oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków własnych
Powiatu Oświęcimskiego.

Ruszają prace remontowe na
ul. Beskidzkiej w gminie Osiek. 23
sierpnia nastąpiło przekazanie
placu budowy. Wzięli w nim udział
m.in. starosta oświęcimski Zbigniew Starzec, naczelnik Wydziału
Inwestycji, Rozwoju i Dróg Katarzyna Węgrzyn-Madeja oraz zastępca
wójta Osieka Marek Jasiński.

PRACA!

Na stanowisku fryzjer z możliwością przyuczenia do zawodu.
Na stanowisku kosmetyczka w gabinecie kosmetycznym
„Salon Fryzjerski Dominik”
Witkowice, KRYSTYNA BAŚCIK, tel. 609-830-937

Lokal do wynajęcia

Wynajmę lokal pod działalność gospodarczą lub mieszkanie
przy ul. Starowiejskiej. Kontakt 515 856 215.

KRONIKA
SIERPIEŃ
1. LURANC STANISŁAW
2. SALA DANUTA TERESA
3. LICHAŃSKI RYSZARD JAN
4. ŻMUDA HELENA
5. SZOSTAK MARIA WERONIKA

OSIEK, UL. GŁÓWNA 432
- 67 lat
GŁĘ BOWICE, UL. OGRODOWA 94 - 84 lata
GŁĘ BOWICE, UL. OGRODOWA 70 - 44 lata
OSIEK, UL. ZABRZEZINIE 16
- 89 lat
OSIEK, UL. WŁOSIEŃSKA 39
- 79 lat

WRZESIEŃ
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„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
( ks. Twardowski)
Serdeczne podziękowania Rodzinie, Sąsiadom,
Przyjaciołom oraz wszystkim Obecnym, którzy
łącząc się z nami w bólu uczestniczyli w uroczystości
pogrzebowej naszej ukochanej Żony, Matki i Babci

Śp. FILOMENY PŁONKI

1. PŁONKA KAZIMIERZ

OSIEK, UL. OGRODOWA 94

- 60 lat

2. KRAWCZYK JULIA MARIA

GŁĘBOWICE, UL. ZAMKOWA 37 - 82 lata

3. ŁASKI ALEKSANDER RYSZARD OSIEK, UL. ŚWIERKOWA 16 ..........- 67 lat
Sporządziła: Iwona Górowicz

za złożone wieńce i kwiaty oraz zamówione
intencje mszalne podziękowania składają pogrążeni
w smutku Mąż, SYN, CÓRKI
z RODZINAMI oraz WNUKI
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POWIATOWY
KONKURS
KRONIKI
STRAŻACKIEJ
W Głębowicach, po wielu latach
przerwy, odbył się powiatowy etap
Konkursu Kronik Ochotniczych
Straży Pożarnych Powiatu Oświęcimskiego. W przedsięwzięciu, którego organizatorem był Oddział
Powiatowy ZOSP RP w Oświęcimiu
udział wzięło kilkanaście kronik
OSP oraz dwie kroniki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. OSP,
które poza konkursem zaprezentowały również inne formy dokumentowania historii, jak albumy,
foto kroniki, opracowania okolicznościowe i konkursowe.
Konkursowi towarzyszyły wystawa
eksponatów historycznych oraz warsztaty
szkoleniowe i konsultacyjne oraz wspólna
wymiana doświadczeń związanych z pracą
kronikarską w OSP. Swoje prezentacje i wiedzę przekazywali wieloletni działacze i pa-

sjonaci pożarnictwa druhowie: Bronisław
Jania, Edmund Kalfas, Jerzy Obstarczyk.
Uznanie dla krzewienia, popularyzowania
i dokumentowania historii polskiego pożarnictwa wyrazili goście: komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu bryg. Piotr Filipek
oraz zastępca wójta Gminy Osiek Marek
Jasiński.
W spotkaniu wzięli udział kronikarze,
pasjonaci dokumentowania historii, jak
również członkowie OSP i MDP, które zainteresowane są założeniem kronik.
Pracę kronikarzy oceniało jury pod
przewodnictwem Dh Władysława Drabka
– Przewodniczącego Powiatowej Komisji ds.
historycznych oraz druhowie: Ryszard Piętka, Edmund Kalfas, Bronisław Jania oraz
zastępca wójta Gminy Osiek Marek Jasiński.
W
kategorii
kronik,
miano:
„Kroniki Wzorowej” uzyskały OSP w Zasolu
(gm. Brzeszcze) i OSP w Łękach (gm. Kęty),

„Kroniki Wyróżniającej” uzyskły OSP
Osiek, OSP Głębowice (gm. Osiek) i OSP
Nowa Wieś (gm. Kęty), „Kroniki Poprawnej” uzyskały OSP Graboszyce i OSP Zator
(gm. Zator), OSP Harmęże (gm. Oświęcim),
OSP Bór (gm. Brzeszcze) oraz OSP Wit
kowice (gm. Kęty). W kategorii kronik
Młodzieżo-wych Drużyn Pożarniczych:
„Kronika Wzorowa” – MDP Głębowice
„Kronika Wyróżniająca” – MDP w Witkowicach
Kroniki wzorowe i wyróżnione zgłoszone zostały do konkursu wojewódzkiego
kronik OSP województwa małopolskiego,
który odbędzie się końcem września br. Wyróżnieni otrzymali upominki ufundowane
przez powiat oświęcimski oraz Oddział Powiatowy ZOSP RP w Oświęcimiu.
str. internetowa starostwa oświęcimskiego

U PSZCZELARZY JESIENNIE
Witamy serdecznie w kolejnym wydaniu gazety sympatyków naszego pszczelarzenia. W poprzednich numerach gazety zacząłem przybliżać czytelnikom
dobrodziejstwa, jakie płyną z propolisu,
czyli kitu pszczelego. Dzisiaj chciałbym
szerzej omówić ten temat, tym bardziej,
że zbliża się okres jesienno-zimowy i będziemy narażeni na różne przypadłości
i dolegliwości zdrowotne. Jak już wspomniałem, lekarze wymieniają aż 92 dolegliwości, które leczy propolis. Musi on
być odpowiednio przygotowany i zastosowany. Choroby te między innymi dotyczą: chorób skóry, jamy ustnej i zębów,
uszu, nosa i gardła, płuc i oskrzeli, serca,
przewodu pokarmowego, kości i stawów,
układu moczowo-płciowego, układu psychiczno-nerwowego i wielu innych.
Propolis, tak jak i miód, jest bardzo
wrażliwy na temperaturę, powyżej 40°C
traci właściwości lecznicze. Propolis używany jest w swojej naturalnej postaci
(oczyszczony), a także w formie granulek,
proszku, tabletek, roztworów alkoholowych (tinktura), olejowych, wodnych,

a także w postaci maści, kapsułek, cukierków, kremów, mleka propolisowego,
mikstur, pasty do zębów, mydła i innych.
Co nowego w osieckim kole pszczelarskim?
W pasiekach coraz ciszej, po średnio
udanym sezonie, w którym w głównej
mierze odbudowywaliśmy nasze pasieki, nasze skrzydlate przyjaciółki powoli
przygotowywane są do zimowoli, a my
zaś – pszczelarska brać – na zakończenie sezonu. W dowód wdzięczności 2
września zaprosiliśmy na wspólne spotkanie wybitnych i zasłużonych rolników
i pracowników rolniczych, aby im w ten
sposób podziękować za prawidłowe wykonywanie oprysków w polach i sadach.
Spotkanie odbyło sie w pasiece kolegi
Józka Bajorskiego w Osieku. Wzięli w nim
udział pszczelarze z osieckiego koła z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni
goście: Franciszek Mitoraj, Jerzy Siwek,
Marek Górkiewicz, Edward Zacny, Józef
Kubajczyk, Stanisław Baścik, Prezes RSP
Osiek Tadeusz Jędrzejowski, prezes OHZ
Arkadiusz Włoszek, główny specjalista ds.

produkcji i mechanizacji OHZ Sylwester
Żebro i specjalista ds. produkcji OHZ Marian Pacocha. Nasze spotkanie zaszczycił
honorowy członek koła wójt Jerzy Mieszczak. Zacieśnianie więzi i dalszej dobrej
współpracy między rolnikami a pszczelarzami odbywało się przy doskonale
przyrządzonych prażonych przez gospodynie spotkania Halinę Bajorską i Magdę
Bąbacz. Nie obyło się bez degustacji wyrobów wędliniarskich mistrza „świniobicia” kolegi Bogusia Kruczały. Korzystając
z uprzejmości Redakcji pragniemy jeszcze
raz na łamach gazety „EO” podziękować
rolnikom i służbom rolnym za dobrą współpracę i wzajemne zrozumienie.
Z pszczelarskim pozdrowieniem
„Darz miód” Franciszek Adamus
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POŻEGNANIE
MACIEJA
RUDZIŃSKIEGO
W dniu 6 sierpnia 2017 roku zmarł w wieku 92 lat Maciej Oskar
Rudziński. Zmarły był publicystą, muzykologiem, filologiem
języka angielskiego. Działał aktywnie w Polskim Towarzystwie
Ziemiańskim, będąc wiceprezesem Zarządu Głównego tego
stowarzyszenia, jak i prezesem Oddziału Krakowskiego.
Z zamiłowania był myśliwym i między innymi honorowym
członkiem Koła Łowieckiego „Orzeł” w Osieku. Będąc synem
ostatnich właścicieli majątku osieckiego, aktywnie uczestniczył
w życiu społecznym i kulturalnym naszej miejscowości.
Rudziński był odznaczony między innymi Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W dniu 31 sierpnia w kościele św.
Andrzeja Apostoła w Osieku odbyły się uroczystości pogrzebowe
śp. Macieja Oskara Rudzińskiego.
Po nabożeństwie w imieniu Towarzystwa Miłośników Osieka oraz
osieckiej społeczności Zmarłego
pożegnał prezes TMO Andrzej Kacorzyk. Poniżej drukujemy treść
jego wystąpienia.
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„Jesteśmy dzisiaj w kościele w Osieku, aby wyrazić naszą
wdzięczność za życie i dzieło śp.
Macieja Rudzińskiego, wielkiego
przyjaciela naszej miejscowości,
świadka przedwojennego blasku
i chwały osieckiego majątku, oraz
kustosza osieckiego zamku.
Życie każdego z nas układa się
jak paciorki różańca, przeplatają
się jego radosne, bolesne i chwalebne tajemnice.
W dzieciństwie i wczesnej młodości Zmarłego nie brakowało
chwil wesołych, pogodnych, zabawnych, niosących radość, dumę,
zadowolenie: osieckie krajobrazy,
rodzina, piękny i otwarty dom,
goście, znakomici nauczyciele, rodzeństwo, kochający rodzice, tato
przyjmujący Prezydenta RP, a nawet zabawa w prezydenckim kabriolecie, dorastanie do odpowiedzialności za siebie i świat wokół,
za Polskę. Polskę, która w tamtym
kształcie na zawsze zniknęła wraz
z wybuchem wojny.

Czy przypuszczał, że na tak
długo będzie musiał opuścić Osiek,
że przyjdzie mu z narażeniem życia walczyć jako żołnierz Armii
Krajowej? Czy przeczuwał, że na
długie lata nie wolno mu będzie
zbliżyć się do miejsca najradośniejszych chwil jego dzieciństwa
i dorastania? Czy nie tracił nadziei
na powrót w latach Peerelu?
I wreszcie zmiany – przełom roku 1989, które pozwoliły na rozpoczęcie starań
o odzyskanie zamku, a przede
wszystkim o jego zachowanie
i restaurację. Od momentu powstania Towarzystwa Miłośników Osieka włączył się aktywnie
w jego działalność. Swoim przywiązaniem i uczuciem do Osieka,
ale przede wszystkim uporczywym działaniem, motywował innych do podejmowania cennych
lokalnych inicjatyw.
Niezapomniane
pozostaną
spotkania z Panem Maciejem Rudzińskim, wyjątkowe i pełne wiary
w ocalenie dziedzictwa właścicieli
osieckiego majątku. Zarówno te
związane z upowszechnieniem
wiedzy o ziemianach poprzez promocje książki „Dziedzictwo. Ziemianie polscy”, jak i koncerty męskiego zespołu wokalnego Cappelli
Cracoviensis czy te, uwielbiane
przez młodzież i dorosłych z Pol-

ski i spoza naszego kraju, wizyty
na zamku.
Jest wśród nas wiele osób, które doświadczyło przyjaźni, ciepła
i niezwykłego czaru, jaki roztaczał wokół siebie Pan Maciej Rudziński. Dziękujemy Bogu za dar
jego życia. Jest dla mnie wielkim
honorem, że w gronie rodziny śp.
Macieja Rudzińskiego, oraz jego
przyjaciół osieczan, mam zaszczyt
te słowa przekazać w imieniu Towarzystwa Miłośników Osieka
i w imieniu naszej społeczności.
My osieczanie zebrani na dzisiejszej uroczystości pogrzebowej
stajemy teraz przed zadaniem
podtrzymania pamięci o dziedzictwie pozostawionym nam przez
Macieja i całą rodzinę Rudzińskich. Myślę przede wszystkim
o zachwycie nad pięknem świata
i przywiązaniem do wartości, które do osieckiego krajobrazu przez
wiele lat wnosiła ta rodzina: odpowiedzialności,
pracowitości,
dążności do wiedzy i jej pogłębiania, osiągania najwyższych standardów zawodowych, aktywności
w społeczności lokalnej, otwartości, szacunku do innych i tolerancji.
Niech te myśli dołączą do dzisiejszej refleksji nad życiem śp.
Macieja Rudzińskiego, dziedzica
osieckiego majątku.
Wieczne odpoczywanie racz
mu dać Panie!”
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JAKUB KRAMARCZYK
OLIMPIJSKIM MEDALISTĄ
Jakub Kramarczyk zakwalifikował

się na Letnie Igrzyska Olimpijskie
Niesłyszących, które odbyły się
w Tureckim mieście Samsun
od 18 do 30 lipca 2017 roku.
Na co dzień 16 letni Kuba
uczy się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu i trenuje pod okiem Alicji
Woźnickiej. Tam wyspecjalizował się raczej w dłuższych dystansach stylem dowolnym,
dlatego na olimpiadzie skupił
się na startach 1500 m dowolnym i sztafecie 4x200 m
dowolnym. Pierwszego dnia
zmagań pływaków Jakub wystartował na dystansie 400 m
dowolnym, gdzie zajął znakomite 11. miejsce na świecie.
Drugi dzień był tym, na który
Kuba najbardziej liczył. Wystartował w sztafecie 4x200 m
dowolnym w składzie Jakub
Kramarczyk, Juliusz Sawka,
Konrad Powroźnik i Artur
Pióro. W kwalifikacjach Jakub płynął jako pierwszy
i wyprowadził polską sztafetę
z dużą przewagą na pierwsze
miejsce,
ostatecznie
Polska

ZŁOTE
DZIEWCZYNKI
Wielkim sukcesem dla Oświęcimskiego Uczniowskiego Klubu Łyżwiarskiego „Molo” Osiek
zakończyły się organizowane
w niedzielę 17.09.2017 r. „Zawody o VI Puchar im. Krystyny
Mydlarz”, a zarazem sprawdzian
kadry Polski, w którym to nasze
łyżwiarki wywalczyły dwa złote
medale i jeden brązowy. Wśród
solistek seniorek Elżbieta Gabryszak (111,86 pkt) zajęła 1. miejsce.
W konkurencji solistek juniorek
Magdalena Zawadzka (95,96 pkt)
wywalczyła złoty medal. Miłą
niespodziankę sprawiła nam
również Alina Gimbiej – klasa
złota 35,13 pkt, która po bardzo dobrze wykonanym progra-

weszła do finału z drugim
czasem. Finał był już trudniejszy, ponieważ reprezentacje
Rosji, Ukrainy i Japonii wymie
niły składy. Ostatecznie Polska
zdobyła brązowy Medal za
Rosją i Japonią.
Następnego dnia trener Kadry Narodowej Niesłyszących
dr Marek Jabczyk wystawił osieczanina na dystansie 100 m dowolnym, gdzie zajął 27. miejsce
a warto dodać, że Kuba nie pływa
tak dobrze krótkich dystansów.
Po jednodniowej przerwie na
odpoczynek nasz zawodnik
miał się zmagać z dwoma bardzo
ciężkimi dystansami 200 m stylem dowolnym i po bardzo krótkiej przerwie 1500 m dowolnym.
Dlatego swoją serię na 200 dowolnym popłynął spokojnie (33
miejsce), żeby rozgrzać się przed
swoim koronnym dystansem
1500 m, w którym miał nadzieję
zakwalifikować się do finału. Po
pokonaniu 30 długości basenu
Jakub pewnie wszedł do finałowej ósemki z szóstym czasem.
Następnego ranka wystartował
na 100 m stylem motylkowym
mie dowolnym zdobyła brązowy
medal oraz Anna Hernik, która
w klasie novice dziewcząt zajęła 4. miejsce (70,58 pkt). Zawody
były sprawdzianem dla Elżbiety Gabryszak, która 26 września
będzie brała udział w zawodach

zajmując 24. miejsce. Wieczorem w finale rewelacyjnie pokonał 1500 m ustanawiając nowy
rekord Polski niesłyszących do
lat 17 i pewnie dopłynął na 6.
miejscu.
Jakub
pokazał
swoimi startami, że mimo młodego wieku jest w czołówce
światowego pływania. W przyszłości zamierza kontynuować
swoją karierę pływacką i znacząco poprawić swoje czasy, by
powalczyć o jeszcze wyższe
lokaty.
kwalifikacyjnych do ZIO Peng
Yong Chang 2018, natomiast
młodsza jej koleżanka Magdalena
Zawadzka utorowała sobie drogę
do startu w cyklu Junior Grand
Prix – Gdańsk.

19

ECHA Osieka

nr 5 październik 2017

SP O RT

MŁODZICY GROMIĄ SKAWĘ
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W 4. kolejce rozgrywek o mi- najpierw w 6., a później w 18. mistrzostwo I Ligi Okręgowej Mło- nucie. W pierwszej części meczu
dzików Małopolski Zachodniej, do wadowickiej bramki zdołali
Brzezina Osiek na własnym sta- trafić: Kacper Zajas oraz Bartosz
dionie pokonała Skawę Wadowice Kuźma.
9:0. Było to pierwsze zwycięstwo
W drugiej połowie podopieczni
naszych młodych zawodników Edmunda Mieszczaka tempa nie
w tych rozgrywkach.
zwolnili, a nawet je zwiększyli,
Spotkanie w OsiekuOGŁOSZENIA
nie miało czego efektem było pięć kolejnych
większej historii. Festiwal strze- trafień. Sygnał do ataku tym razem
lecki w starciu ze Skawą Wado- w 33. minucie dał Ernest Mosur.
wice rozpoczął Tomasz Dusik, Pięć minut później było już 6:0 po
który bramkarza rywali oszukał bramce Patryka Wandora. W 44.

A OSÓB POBIERAJĄCYCH
CHOWAWCZE 500+
NIA RODZINNE

zymywania świadczeń wychowczych lub rodzinnych takich
np.:
podjęcie/zmiana zatrudnienia,
skanie zasiłku/stażu dla bezotnych, uzyskanie świadczeń
erytalno-rentowych, uzyskanie
łku chorobowego, świadczenia
abilitacyjnego, zasiłku macieńskiego po utracie zatrudniezarejestrowanie działalności
podarczej, zmiana składu rony itp.

minucie ponownie o swojej osobie
przypomniał Tomasz Dusik, który zaliczył w tym meczu hattrick.
Dwa ostatnie gole były już dziełem
Bartłomiej Kuwika oraz Bartosza
Kuźmy. Tym samym osieczanie
wygrali całe spotkanie 9:0.
Brzezina Osiek – Skawa Wadowice 9:0 (4:0) Dusik 6, 18, 44,
Kuźma 22, 58, Zajas 28, Mosur 33, Wandor 38, Kuwik 53,
Strona internetowa LKS Brzezina
Nowak

Tabela:

1. LKS Jawiszowice
6
Zgłoszenie takich informacji
2.
Victoria
1918
Jaworzno
6
umożliwi uniknięcia sytuacji,
3.
Niwa
Nowa
Wieś
6
w której organ będzie zmuszony
4.
KS
Chełmek
		
7
żądać zwrotu świadczeń!
5.
Brzezina
Osiek
6
Jednocześnie informujemy, że
6. Tempo Białka
5
kolejne wnioski będzie można skła7. Garbarz Zembrzyce
7
dać w terminach:
8. Nadwiślanin Gromiec
5
– od 1 sierpnia 2017 r. – świadcze9. LKS Żarki
		
7
nia wychowawcze 500+, 10.Naroże Juszczyn
7
11.Kalwarianka Kalwaria Zeb. 6
– od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia
12.Halniak Maków Podhalański 6
z funduszu alimentacyjnego,
13.Dąb Paszkówka
7
– od 1 września 2017 r. – świad14.Zagórzanka
Zagórze
6
czenia rodzinne.

Rolnicze w Osieku

15.Zatorzanka Zator

7

18
15
14
14
12
10
10
8
8
7
6
3
3
3
1

22-9
22-7
22-6
15-9
17-7
13-5
15-10
11-7
12-16
13-22
12-16
8-18
5-23
4-22
6-20

niczym oraz profesjonalną obsługę na Stacji Paliw

tel. 33 8458380

2017 roku

ości

ski
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prawione

w Osieku

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

WYNIKI: LKS BRZEZINA
Zatorzanka Zator - Brzezina Osiek 0:3
Brzezina Osiek - Naroże Juszczyn 6:2
KS Chełmek - Brzezina Osiek 1:1
Brzezina Osiek - Niwa Nowa Wieś 1:1
Zagórzanka Zagórze - Brzezina Osiek 1:4
Brzezina Osiek - Nadwiślanin Gromiec 2:2
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KRONIKA POLICYJNA
OSIEK TARNIÓWKA. DWIE OSOBY
RANNE W WYPADKU DROGOWYM
W nocy z 8/9 sierpnia 2017 o godzinie
22.40w Osieku, na skrzyżowaniuw rejonie
Tarniówki, doszło dowypadku drogowego.
Jak wstępnie ustalili policjanci 75-letni
mieszkaniec gminy Brzeszcze, kierując samochodem marki Fiat, wyjeżdżając z ulicy podporządkowanej zderzył
się z samochodem marki Opel, którym
kierował 29-letni mieszkaniec Grojca.
W wyniku wypadku obrażeń ciała doznał
kierowca fiata oraz 25-letnia pasażerka
opla, którzy zostali przewiezieni na leczenie do szpitala.
GROJEC 11 SIERPNIA, TYLKO 161KM/H
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu
Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, w nocy z 10/11 sierpnia
2017 strzegli bezpieczeństwa w Grojcu
na ulicy Beskidzkiej. Tuż przed godziną
24.00 zauważyli jadący z dużą prędkością samochód, którego pomiar
wskazał 161 km/h na odcinku,
gdzie obowiązywała prędkość
do 60 km/h. Policjanci natychmiast dali kierującemu
sygnał do zatrzymania się,
a kiedy samochód marki Seat
zjechał na pobocze przystąpili do kontroli. Za kierownicą auta siedział 22-letni
mieszkaniec Osieka posiadający
uprawnienia do kierowania od 2
lat. Funkcjonariusze poinformowali
go o wykroczeniu, którego się dopuścił,
a następnie nałożyli mandat, punkty
karne, a także zatrzymali prawo jazdy.
OSIEK. POLICJANCI ZLIKWIDOWALI
KOLEJNĄ, DUŻĄ NIELEGALNĄ
UPRAWĘ KONOPI INDYJSKICH,
ZATRZYMALI PLANTATORÓW
I ZABEZPIECZYLI NARKOTYKI
O SZACOWANEJ WARTOŚCI PONAD
200 TYSIĘCY ZŁOTYCH
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Oświęcimscy policjanci zajmujący
się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zlikwidowali kolejną dużą plantację marihuany, którą prowadzili dwaj
mieszkańcy Osieka. Likwidując ich uprawę funkcjonariusze zabezpieczyli ponad
300 krzewów konopi indyjskich, specjalistyczny sprzęt, a także przejęli blisko
150 g, gotowego do sprzedaży suszu marihuany.
W trakcie podejmowanych czynności policjanci ustalili, że dwaj mężczyźni, 19- i 24-letni, na terenie jednej
z miejscowości w pobliżu Oświęcimia,
wspólnie prowadzą uprawę konopi indyjskich. Rośliny znajdowały się w specjalnie przygotowanej szafie wyposażonej

w profesjonalną aparaturę wspomagającą
wegetację. Kolejne dowody świadczące
o tym, że podejrzani przygotowywali się
do wprowadzenia na czarny rynek większej ilości marihuany funkcjonariusze
znaleźli w toku dalszego przeszukania,
ujawniając dwa worki foliowe z zawartością gotowego już suszu marihuany.
W związku z powyższym obaj plantatorzy zostali zatrzymani. Policjanci oszacowali, że z zabezpieczonego suszu oraz
roślin mężczyźni mogli uzyskać około
8 tysięcy porcji narkotyku o szacowanej
wartości ponad 200 tysięcy złotych.
Za posiadanie narkotyków i uprawę
konopi indyjskich grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
OSIEK. SWÓJ NIETRZEŹWY RAJD
ZAKOŃCZYŁA KOLIZJĄ
12 września 2017 w Osieku policjanci z oświęcimskiej komendy Policji
zatrzymali 53-letnią mieszkankę gminy Osiek, która kierując samochodem
w stanie nietrzeźwości, spowodowała
kolizję drogową. Kobieta wsiadła za kierownicę swojego auta mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu.
Do zdarzenia doszło rano tuż przed
godziną 6.00 w Osieku na ulicy Głównej, gdzie policjanci interweniowali
w związku ze zgłoszeniem dotyczącym
kolizji drogowej. W trakcie czynności
na miejscu funkcjonariusze ustalili, że
53-latka, kierując samochodem marki Fiat zjechała na przeciwległy pas,
gdzie zderzyła się z samochodem marki Skoda, którym kierowała 32-letnia
mieszkanka Brzeszcz. Badanie stanu

trzeźwości sprawczyni kolizji wykazało
3,02 promile alkoholu. Kobieta została
zatrzymana i trafiła do oświęcimskiej
komendy.

OSIEK. WYPADEK DROGOWY
W nocy z 16/17 września 2017 o godzinie 3.00 w Osieku na ulicy Głównej doszło do poważnego wypadku drogowego.
Jak wstępnie ustalili policjanci 24-letni mieszkaniec gminy Wieprz, kierując
samochodem marki Audi, stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego
zjechał na przeciwległy pas, a następnie na pobocze, gdzie samochód wbił
się w barierę energochłonną. Kierowca
z poważnymi obrażeniami ciała został
przewieziony przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala.
OSIEK. ZDARZENIE DROGOWE
W dniu 19 września 2017 o godzinie
12.10 w Osieku na ulicy Głównej doszło
do zdarzenia drogowego. Jak wstępnie
ustalili policjanci 71-letni mieszkaniec
Osieka, kierując samochodem marki
Daewoo, wyjeżdżając sprzed jednego
ze sklepów, zderzył się z samochodem
marki Seat, którym kierowała 41-letnia
mieszkanka Oświęcimia, która z kolei
uderzyła w jadący z przeciwka samochód marki Ford, którym kierowała
58-letnia mieszkanka Polanki Wielkiej.
Do szpitala Pogotowie Ratunkowe przewiozło obydwie kierujące. W związku z tym, że żaden z uczestników nie
doznał poważniejszych obrażeń ciała,
zdarzenie zostało zakwalifikowane jako
kolizja drogowa.
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ZEBRANIE
WIEJSKIE
W OSIEKU
17 WRZEŚNIA
Ze względu na małą ilość uczestników
zebranie zgodnie ze statutem otwarto w drugim terminie. Po powitaniu
zebranych przez sołtys Marię Luranc
przyjęto jednogłośnie kolejność obrad i wybrano komisję uchwał i wniosków. W jej składzie znaleźli się: przewodnicząca Krystyna Pawlik, członkowie: Maria Jekiełek i Tadeusz Mucha. Sołtys przedstawiła zebranym
wniosek Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim o podjęcie uchwały, aby w 2018 roku środki
Funduszu Sołeckiego w kwocie 33 364,32 zł przeznaczyć na dalszą wymianę okien w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Osieku Dolnym. W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę jednomyślnie. Kolejno na zebraniu wystąpił wójt Jerzy Mieszczak, zdał sprawozdanie z pracy za
2017 r.
Wystąpienie wójta na Zebraniu Wiejskim w Sołectwie Osiek.
1. Wykonaliśmy remont najbardziej
uszkodzonych po ostatniej zimie części ulic
Zielonej i Grojeckiej. Koszt zadania wyniósł
43 252,03 zł.
2.
Wykonaliśmy
za
kwotę
16 141,56 zł 62,5 m.b. chodnika wraz
z odwodnieniem przy ul. Kościelnej.
3. Aktualnie trwa remont nawierzchni
i odwodnienia drogi wewnętrznej, łącznik
ul. Starowiejskiej z ul. Kościelną. Koszt zadania wynosi 36 409,59 zł.
4. Wykonaliśmy remont parkingu
oraz izolację ścian budynku szkoły SP
Nr 2 w Osieku Górnym za łączną kwotę
75 864,61zł.
5. Zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Gminy za kwotę 33 597,00 zł. Jeszcze
w tym roku złożymy wniosek do PROW
o dofinansowanie wykonania tego zadania
w 2018 roku.
6. Zleciliśmy opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego chodnika przy
ul. Starowiejskiej, odcinek o długości 637 m
od sklepu GS do ul. Stawowej za kwotę 15
tys. zł.
7. W październiku złożymy wniosek
do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej
w Osieku (ul Główna i ul Karolina). Wniosek opiewa na kwotę 8 379 045,38 zł przy
dofinansowaniu ze środków unijnych
w kwocie 5 790 397,22 zł.
8. Wspólnie z powiatem dokonaliśmy

odbioru odbudowanego drugiego odcinka
ul. Zamkowej w Głębowicach o długości 794
m.b. Koszt inwestycji wyniósł 469 980,53 zł
i był po połowie finansowany przez powiat
i gminę.
9. Oddaliśmy do użytkowania dwie
drogi powiatowe, tj. ulicę Główną odcinek
od p. Lekkiego do ul. Beskidzkiej, której
koszt przebudowy wyniósł 2 094 547,00
zł przy udziale finansowym UE w kwocie
1 307 383,00 zł, i powiatu i gminy po 401
582,00 zł oraz ul. Starowiejską, odcinek
od starego kościoła do ul. Słonecznej, której koszt przebudowy wyniósł 1 857 398,00
zł przy udziale finansowym UE w kwocie
1 177 408,00 zł oraz powiatu i gminy po 339
995,00 zł.
10. Za środki własne wykonaliśmy sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic
Głównej z Wiśniową w Górnym Osieku.
Koszt zadania wyniósł 98 892,00 zł. Zgłosiliśmy firmie TAURON gotowość do podłączenia jej do sieci.
11. Wykonaliśmy projekty budowlano-wykonawcze budowy oświetlenia ulicznego ul. Leśnej, Grojeckiej i Czarny Las.
Zgodnie z kosztorysami inwestorskimi
koszt przebudowy oświetlenia tych ulic
wyniesie: ul. Leśnej 79 129,92 zł, Grojeckej
62 627,82 zł i ul. Czarny Las 71 802,57 zł.
Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie rzeczowe jeszcze w tym roku.
12. Wykonaliśmy remont drogi dojazdowej do pól tj. ul. Kwiatowej w Osieku
Górnym za kwotę 86 190,47 zł przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego
w Krakowie w kwocie 38 595, 00 zł.

13. Na końcowym etapie jest operat
geodezyjny podziału nieruchomości zajętych pod drogę wewnętrzną ul. Podlesie
w Górnym Osieku. Całość spraw związanych z zakończeniem przejęcia przez
gminę tej drogi powinien być zakończony
z początkiem 2018 roku.
14. Otrzymaliśmy dofinansowanie do
remontu drogi rolniczej (boczna ul. Ogrodowej w Osieku) w kwocie 30 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu
Marszałkowskiego w Krakowie. Koszt całego zadania wyniesie 74 714,94 zł.
15. Firma STRABAG Infrastruktura
Południe Sp. Z o.o. rozpocznie roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 949 na
terenie naszej gminy w październiku br.
16. Spółka Wodna z Oświęcimia kończy
remont rowu „Marszałkówka” i rozpoczyna remont drugiej części rowu „ Pilarzówka”. Koszt obydwu zadań wyniesie 20 tys.
zł.
17. Rozpoczęliśmy remont sali widowiskowej WDK w Osieku, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z PROW w kwocie 232 313,00 zł. Kwota zadania wynosi
719 660,80 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji 31 październik br.
18. Trwają prace przy rozbudowie
remizy OSP Osiek. Koszt zadania wynosi 268 931,39 zł przy dotacji z programu
„Małopolskie Remizy” w kwocie 38 041,00
zł. Z uwagi, że inwestycja jest dwuletnia
w 2018 roku będziemy się starać o kolejne
dofinansowanie do jej remontu z tego samego programu.
19. Oddaliśmy do użytkowania długo
oczekiwany parking przy rondzie. Koszt
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zadania wyniósł 262 182,46 zł.
20. Rozpoczęliśmy budowę sieci wodociągowej na odcinku od Przecznicy do hydrantu przy Cmentarzu wraz z częścią ul.
Leśnej w celu podniesienia ciśnienia w sieci
w obrębie cmentarza oraz uzbrojenia terenów budowlanych wzdłuż tych ulic. Koszt
zadania wynosi 80 tys. zł.
21. W związku z wejściem w życie nowej reformy oświatowej, konieczny był
remont sanitariatów w SP nr 1, który kosztował 40 887,84 zł, a w szkole SP nr 2 zakup
sprzętu za 7,8 tys. zł.
22. W ramach Funduszu Sołeckiego za
kwotę 38 376,00 zł dokonaliśmy wymiany
17 okien w budynku ZSP nr 1.
23. Do chwili obecnej na bieżące
utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sołectwie Osiek wydaliśmy kwotę
97 797,00 zł.
24. W sierpniu przeprowadziliśmy
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Łącznie oddano102,94 ton odpadów w tym
Osiek 86,16 tony a Głębowice 16,78 tony.
W stosunku do roku poprzedniego ilość
oddanych odpadów wzrosła o 26%.
25. W październiku przeprowadzimy
zbiórkę azbestu za kwotę 20 tys. zł, przy
finansowaniu ze strony powiatu w kwocie
8 tys. zł i gminy w kwocie 12 tys. zł.
26. W gminie z dożywiania w chwili
obecnej korzysta 52 dzieci, w tym z Osieka
42 a z Głębowic 10. Aktualnie na ten cel wydatkowano kwotę 25 871,50 zł.
27. GOPS przekazał 263 mieszkańcom
naszej gminy 11,057 ton produktów żywnościowych, w tym 212 Osieka i 51 z Głębowic.

28. Na świadczenie wychowawcze
500+ do chwili obecnej wydatkowano
3 131 077, 90 zł. Środki te trafiły do 483 rodzin z Osieka i 82 rodzin z Głębowic. Łącznie w gminie pomoc dotarła do 565 rodzin.
Dyskusja:
Pan Mrozik pytał wójta, czy środki wydane przez gminę na reorganizację
szkół zgodnie z reformą w gminie zostaną
zwrócone przez rząd, zgłaszał również, że
często na Karolinie z kranów płynie brudna woda.
Odpowiada wójt: nie wiem, środki,
które wydatkowaliśmy na przystosowanie
szkół pochodziły wyłącznie z budżetu gminy.
Pan Sala pytał, czy jest gwarancja na
asfalt położony na ul. Starowiejskiej.
Odpowiada wójt: gwarancja jest pięcioletnia.
Pan Pomorzewski pytał, czy jest
określony termin zakończenia remontu
drogi na Tarniówkę.
Odpowiada wójt: termin jest do 30
września 2018 r.
Pan Gąsiorek informował, że jest niebezpiecznie na przystanku przy Kowalczyku, gdyż brakuje peronu przystankowego
po drugiej stronie drogi w kierunku Oświęcimia. W chwili obecnej autobusy zatrzymują się przy poboczu. Chwila nieuwagi
i może dojść do tragedii.
Odpowiada wójt: Spróbujemy wspólnie z powiatem rozwiązać problem.
Pan Jankowski podziękował za zamontowanie tablicy informacyjnej przy ul.
Grunwaldzkiej, pytał czy Komax jest zobowiązany do mycia koszy na śmieci, zgłosił
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również grzęzawisko przy p. Tobiczyku na
Grunwaldzkiej i prosił o naprawę tego fragmentu ulicy.
Odpowiada wójt: do mycia koszy zobowiązany jest ich właściciel.
Pan Wolas pytał, kiedy będzie kanalizacja na ul. Zielonej.
Odpowiada wójt: W październiku
składamy projekt na budowę kanalizacji
sanitarnej kolejnych terenów Osieka z dofinasowaniem ze środków unijnych. Jeżeli
projekt przejdzie to rozpoczęcie robót powinno nastąpić jeszcze w 2018 roku.
Pan Hudecki prosił o remont ul. Jaśminowej. Ulica jest rozjechana.
Odpowiada wójt: w tym roku nie planujemy remontu tej ulicy, w przyszłości
tak.
Pytano jeszcze o budowę kanalizacji
w różnych częściach Osieka, o remont sali
OSP, o częste zmiany lekarzy w SP ZOZ,
proszono o zamontowanie barierki energochłonnej na wysokości domu p. Pytlik
przy ul. Głównej. Pytano o odstrzał zwierzyny dzikiej z terenu lasów i pól osieckich.
Wójt Jerzy Mieszczak na każde zadane
pytanie udzielał wyczerpujących odpowiedzi, przypomniał jeszcze, że gmina bierze
udział w programie Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. i prosił mieszkańców
o wypełnienie ankiety popierającej to zadanie.
Komisja uchwał i wniosków odczytała
treść podjętej uchwały. Na tym zebranie
zakończono.
Rozalia Ćwiertnia

ZEBRANIE WIEJSKIE
W GŁĘBOWICACH
17 WRZEŚNIA
Po powitaniu przez sołtys Edytę Matyjasik-Kulig,
zebranie otwarto w drugim terminie ze względu na
małą frekwencję. Po podaniu kolejności obrad nastąpił wybór komisji uchwał i wniosków. Przewodniczącym wybrano Bogdana Sobeckiego, członkami Irenę
Kulpińską i Zbigniewa Cinala. Sołtys przedstawiła zebranym wniosek Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim
o podjęcie uchwały, aby w 2018 roku środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 33 364,32 zł przeznaczyć na nowe
ogrodzenie wokół Domu Kultury w Głębowicach. W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę jednomyślnie.

24

Głos zabrał wójt Jerzy Mieszczak, przedstawił sprawy bieżące
i prace wykonane między zebraniami wiejskimi.Wystąpienie Wójta na Zebraniu Wiejskim w Sołectwie Głębowice.
*Wykonaliśmy remont budynku oraz dokończyliśmy budowę

małego boiska piłkarskiego przy
LKS Głębowice. Przy boisku zainstalowano oświetlenie. Koszt całego zadania wyniósł 69 989,00 zł.
*Nasz wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie
budowy sali gimnastycznej przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Głębowicach nie został zakwalifikowany do dofinansowania.
Powodem nieprzyznania środków jest zbyt mały wskaźnik (ilość
uczniów szkoły podstawowej, bez
przedszkola), aby budowa sali była
opłacalna. Pomimo nieprzyznania
środków w listopadzie, przepro-

ECHA Osieka

nr 5 październik 2017

wadzimy postępowanie przetargowe tak, abyśmy za środki własne
w marcu 2018 roku mogli rozpocząć jej budowę. Prawdopodobnie
w 2018 roku wskaźnik ten podczas
naboru nie będzie obowiązywał,
złożymy więc ponownie wniosek
o dofinansowanie.
*Wspólnie z powiatem dokonaliśmy odbioru odbudowanego drugiego odcinka ul. Zamkowej w Głębowicach o długości 794 m.b. Koszt
zadania wyniósł 469 980,00 zł i był
po połowie finansowany przez powiat i gminę tj. po 234 990,00 zł
przez każdą ze stron.
*Rozpoczęliśmy remont chodników na cmentarzu w Głębowicach. Koszt zadania wg kosztorysu
ofertowego wynosi 62 000,00 zł.
*W ramach Funduszu Sołeckiego za kwotę 32 057,08 zł wykonaliśmy odwodnienie oraz remont
nawierzchni wokół płyty placu zabaw przed WDK Głębowice.
*Do chwili obecnej na remonty i utrzymanie dróg gminnych
i wewnętrznych w sołectwie Głębowice wydatkowaliśmy kwotę
56 926,11 zł.
*W związku z wejściem w życie nowej reformy oświatowej tj.
powstania szkoły ośmioletniej,
konieczne było doposażenie ZSP
Głębowice w dodatkowy sprzęt.
Koszt
doposażenia
wyniósł
5 360,84 zł.
*W ramach programu „Bezpieczny Strażak” zakupiono dla
OSP Głębowice ubrania ochronne
za kwotę 8 330,00 zł. Zakup sfinansowano po połowie z budżetów
gminy i WFOŚiGW w Krakowie.
*Dofinansowano zakup aparatów powietrznych kwotą 4,5 tys. zł
dla OSP Głębowice.
*Dofinansowano
kwotą
3 499,50 zł wyjazdy Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej OSP Głębowice do miasta partnerskiego
Glienicke w Niemczech.
*Dofinansowano
kwotą
1 200,00 zł Powiatowy Konkurs
Kronik Strażackich zorganizowany w Głębowicach przez Oddział
Powiatowy ZOSP RP w Oświęcimiu.
*W sierpniu przeprowadziliśmy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Łącznie oddano 102,94
ton odpadów w tym Osiek 86,16
ton a Głębowice 16,78 ton. W stosunku do roku poprzedniego ilość
oddanych odpadów wzrosła o 26%.

*W październiku przeprowadzimy zbiórkę azbestu za kwotę
20 tys. zł, przy finansowaniu ze
strony powiatu w kwocie 8 tys. zł
i gminy w kwocie 12 tys. zł.
*W gminie z dożywiania
w chwili obecnej korzysta 52 dzieci, w tym z Osieka 42 a z Głębowic
10. Aktualnie na ten cel wydatkowano kwotę 25 871,50 zł.
*GOPS przekazał 263 mieszkańcom naszej gminy 11,057 ton
produktów żywnościowych, w tym
212 z Osieka i 51 z Głębowic.
Na świadczenie wychowawcze
500+ do chwili obecnej wydatkowano 3 131 077,90 zł. Środki te trafiły do 483 rodzin z Osieka i 82 rodzin z Głębowic. Łącznie w gminie
pomoc dotarła do 565 rodzin.
Głos zabrała sołtys Głębowic,
na wstępie podziękowała członkom Rady Sołeckiej i ich rodzinom
za pomoc przy organizacji zabawy
tanecznej podczas odpustu w lipcu br. Podziękowała także paniom
z KGW za organizacje dożynek
wiejskich. Przypomniała, że przed
wejściem do WDK zamontowano
drewniane ławeczki.
Dyskusja:
P. Nowak zgłaszał, że na ul.
Olszynowej i części Wadowickiej
w niedzielę nie było przejazdu
z powodu organizowanego przez
gminę Wieprz wyścigu kolarskiego dla niepełnosprawnych. Prosił
o rozwiązanie problemu odwodnienia od krzyżówki Łazów do ul.
Modrzewiowej i remont tej części
ulicy Wadowickiej oraz o połatanie przed zimą dziur na ulicy Łazy.
Odpowiada wójt: ten kawałek
drogi Wadowickiej będziemy musieli zrobić z własnych środków.
Na realizację przez powiat czekamy już ponad rok.
P. Jadwiga Wolas prosiła o wykonanie mostków do pól na ul. Jagodowej.
P. Studnicki poinformował, że
na ul. Akacjowej osuwa się ziemia,
skarpa robi się niebezpieczna. Pytał też, na jakim etapie jest wymiana pieców na ekologiczne.
Odpowiada wicewójt: na Akacjowej zrobimy do końca roku
umocnienie skarpy rowu.
Odpowiada wójt: Nie będziemy przystępować do projektów
unijnych, gdyż jest to niekorzystne dla gminy, proszę skorzystać
z propozycji firm, które dają upust
na zakup pieców ekologicznych 5.

Z UR Z Ę D U

generacji (zgodnych z ustawą) nawet do 35%.
P. Damian Kasperek prosił o uregulowanie własności ul.
Sportowej i naprawę drogi, zgłaszał również, że w centrum wsi
barierki są w złym stanie. Prosił
o usuniecie drzew i krzewów po
lewej stronie ul. Ogrodowej na wysokości p. Kały i p. Gawędy.
Odpowiada wójt: Wiele ulic
jest na gruntach prywatnych i jest
z tym problem, tak jest w przypadku tej drogi. Odcinek od ul. Zamkowej do rowu Przypoka staramy się
przejąć sądownie. Po jego przejęciu wykonamy na nim asfalt. Jeśli
chodzi o usunięcie drzew i krzewów, są to tereny prywatne i to
właściciel powinien je wyciąć.
P. Jacek Niedziela zgłosił, że
firma zbierająca śmieci nie zabrała kosza z odpadami niesegregowanymi. Dodał, że myją tylko
firmowe kosze, a nie prywatne.
Prosił także o remont krzyża na
cmentarzu.
Odpowiada wójt: na cmentarzu trzeba postawić nowy krzyż,
ten się cały rozsypuje i nie nadaje
się do remontu.
P. Pawlica zgłosił, że przy
zbiórce gabarytów nie zabrano
okien z szybami, dopiero na drugi
dzień, na Śmietanówce leżą worki
ze śmieciami.
P. Cinal pytał, czy jest jakaś
koncepcja w sprawie odprowadzania ścieków w Głębowicach.
Odpowiada wójt: gmina nie
posiada żadnych planów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Głębowicach. Obecnie
można budować prywatne przydomowe oczyszczalnie. Istnieje
program dofinansowania przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przydomowych zbiorczych oczyszczalni ścieków, ale na
razie nie będziemy z niego korzystać.
Na wszystkie pytania odpowiadał wójt Jerzy Mieszczak
i wicewójt Marek Jasiński. Odpowiedzi zadowoliły pytających
i tym samym udzielono informacji
wszystkim uczestnikom zebrania.
Komisja uchwał i wniosków
odczytała podjętą przez zebranie
uchwałę.
Na tym zebranie zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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NARODOWE
CZYTANIE
Akcja Narodowego Czytania została za inicjowana w 2012 r. pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Odczytano wtedy dzieło Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”. Założeniem akcji
jest to, by literatura narodowa nie była obecna tylko w szkole, ale zaistniała także w życiu społecznym.

W kolejnych edycjach Narodowego Czytania prezentowano utwory
Aleksandra Fredry, fragmenty Trylogii
Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa. W V edycji czytano fragmenty powieści „Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza.
W tym roku Polacy wybrali dramat
Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”.
Ogólnopolskie Czytanie odbyło się 2
września 2017 r.
Nasza szkoła już kolejny raz
wzięła udział w akcji. Uczniowie klas
siódmych i gimnazjalnych posłuchali
fragmentów dramatu w interpretacji
swoich nauczycieli: pań dyrektor, Moniki Rycerz, Ewy Mrozik, nauczycielki j. polskiego Anny Woszczyny, pani
pedagog Ewy Lasatowicz. W klimat
bronowickiego wesela wprowadził
słuchaczy piosenką szkolny zespół
folklorystyczny (dzieci klasy IIId) pro-

wadzony
przez
panią Katarzynę
Matlak.
Po odczytaniu
wybranych fragmentów uczniowie mieli okazję
otrzymać w swoich egzemplarzach
lektury i zeszytach
okolicznościową
pieczęć przysłaną
przez Kancelarię
Prezydenta.
Do zrozumienia prezentowanych fragmentów
przygotowały uczniów okolicznościowe gazetki informujące, kto jest kim
w „Weselu” i jak rozumieć symbole
dramatu.
Szkolną akcję Narodowego Czyta-

nia zorganizowały i koordynowały panie: Dorota Stelmach nauczyciel bibliotekarz, Anna Woszczyna nauczycielka
j. polskiego.

BEZPIECZNIE NA
DRODZE

Pod koniec pierwszego tygodnia
pierwszoklasistów odwiedzili w szkole
policjanci, aby przypomnieć o zasadach
obowiązujących w ruchu drogowym.
Uczniowie doskonale wiedzieli o tym,
jakie są zasady przechodzenia przez pasy
czy jazdy w samochodzie. Nie zaskoczyło

ich także żadne pytanie dotyczące odblasków. Poza tym rozmawiano na temat
ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Jednak największą frajdę sprawiła
możliwość dotknięcia prawdziwych kajdanek. Mamy nadzieję, że takie spotkania spowodują, że wszyscy nasi uczniowie będą bezpieczni każdego dnia.
AK

ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej odbyło się w dniu 4 września o godzinie 9.30 na sali gimnastycznej. Pani
dyrektor Monika Rycerz powitała przybyłych gości oraz rodziców
i uczniów. Następnie pożegnano odchodzącą na emeryturę, po czterdziestu latach pracy pedagogicznej, panią mgr Alinę Handzlik.

26

Wójt gminy pan Jerzy Mieszczak
złożył gratulacje nowej pani dyrektor,
życząc sukcesów zawodowych oraz jak
najlepszych wyników w nauce uczniom
szkoły. Dyrektor Monika Rycerz kieruje
od 1 września Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Osieku. Jej zastępcą zo-

stała pani mgr Ewa Mrozik, która objęła
stanowisko wicedyrektora do spraw uczniów.
Po części oficjalnej uczniowie klasy II
z wychowawczynią panią Barbarą Kramarczyk pokazali krótkie przedstawienie, którego oprawę muzyczną przygoto-

wał chór szkolny kierowany przez panią
Krystynę Szostak. Na koniec pierwszego
dnia pobytu w szkole uczniowie spotkali
się w salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami.
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ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO 2017/2018

I ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ KLASY

Czwartego września odbyła się
inauguracja nowego roku szkolnego. Ten uroczysty dzień społeczność

uczniowska rozpoczęła od wspólnej
mszy świętej w kościele parafialnym.
Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy III. Nasza placówka przyjęła w swoje szeregi nowych uczniów.
Złożyli oni uroczyste ślubowanie.
W obecności rodziców i całej szkolnej
społeczności przyrzekały być wzorowymi uczniami oraz dobrymi kolegami i obywatelami naszego kraju. Na
pamiątkę tego wydarzenia pierwszaki
otrzymały dyplomy oraz upominki. Po
uroczystym ślubowaniu nowi uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami

BEZPIECZNA DROGA DO
SZKOŁY – SPOTKANIE
Z POLICJANTEM

udali się do swojej klasy na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Naszym najmłodszym uczniom życzymy wielu sukcesów w edukacji szkolnej.

38. OGÓLNOPOLSKI BIEG POWSINOGI

marczyk, a kl. Ib p. Gabriela Pałka.
W pierwszym tygodniu września
w ramach akcji „Bezpieczna droga do
szkoły” uczniów klasy pierwszej odwiedzili policjanci z Powiatowej Komendy
Policji w Oświęcimiu, którzy przeprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci miały
okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do
szkoły i poza szkołą. Policjanci zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie
mogą czyhać na dzieci w kontaktach
z obcymi, omówili sposoby unikania
ich. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę
pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2017/2018

Od 4.09.2017 r. do grona uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osieku
dołączyły dwie klasy I. Wychowawczynią klasy Ia została p. Danuta Kra-

SPOTKANIE PIERWSZAKÓW Z POLICJANTAMI
6 września uczniowie klas pierw-

szych uczestniczyli w spotkaniu z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego
w Oświęcimiu.
Dzieci miały okazję porozmawiać
z Policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę,
prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz o bezpiecznym
podróżowaniu w samochodzie. Nasi
goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na drodze.
Przypomnieli także, aby nie rozmawiać
z obcymi. Ponadto podkreślili, jak ważną
rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci
odpowiadając na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Spotkanie
było
interesujące
i pouczające, a przekazana wiedza teoretyczna z pewnością znajdzie zastosowanie w praktyce.

Mimo niesprzyjającej aury, uczniowie osieckiej Dwójki, 17 września
2017 roku, tradycyjnie już wzięli udział
w imprezie sportowej pt. „Bieg Powsinogi”. Podczas 38. ogólnopolskich zawodów organizowanych przez TKKF
„LESKOWIEC” Wadowice Szkołę Podstawową Nr 2 w Osieku reprezentowali
najlepsi biegacze z klas II–VI.
Najwyższe miejsca w swoich kategoriach wiekowych wywalczyli:
I miejsce – Milena Feruga – bieg na
100 m w kategorii dziewcząt (rocznik
2009)
II miejsce – Jakub Klimczak – bieg
na 200 m w kategorii chłopców (rocznik 2008)
II miejsce – Aleksandra Domasik
– bieg na 400 m w kategorii dziewcząt
(rocznik 2007)
III miejsce – Justyna Garwacka –
bieg na 400 m w kategorii dziewcząt
(rocznik 2007)

Gratulujemy!
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KUTLUR A

OSIEK W DAWNEJ FOTOGRAFII
Od 18 sierpnia można obejrzeć wystawę starych zdjęć z końca XIX i XX
wieku, dotyczących naszej miejscowości. Podzielono je na siedem grup tematycznych. Możemy więc podziwiać
unikatowe zdjęcia z pałacu Rudzińskich
(najstarsze pochodzi 1886 r.), zdjęcia
kościołów, stawów rybnych, z których
słynął Osiek, szkoły, pamiątki wypraw
wojennych osieckich żołnierzy, ale podglądamy również sceny z życia codziennego osieczan. Ekspozytory znajdują się
tuż obok wejścia głównego do budynku
Urzędu Gminy i budzą spore zainteresowanie, ponieważ zdjęcia pochodzą
w większej części z prywatnych zbiorów
mieszkańców, kroniki Państwa Rudzińskich a także z Narodowego Archiwum
Cyfrowego.

Ogromną pracę w zorganizowanie
wystawy włożyli prezes TMO p. Andrzej
Kacorzyk, dyrektor GCKCiS p. Krystyna Dusik, p. Adam Hałatek, p. Marzena
Borkowska, p. Krystyna Czerny i wiele
innych osób.

OSIEK WCZORAJ I DZIŚ

GRA TERENOWA

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku, przygotowując III edycję gry terenowej pod hasłem
„Osiek – wczoraj i dziś”, włączyło się w kalendarz imprez związanych z obchodami 700-lecia naszej miejscowości. Współorganizatorem zabawy był Urząd Gminy w Osieku.
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16.09.2017 r. od godziny 10.00
piętnaście drużyn z Osieka Dolnego
i Górnego, pięknie się prezentujących
w okazjonalnych koszulkach, wyruszyło na trasę wynoszącą około 7 kilometrów. W czasie jej pokonywania
na 7 stanowiskach musieli popisać
się swoją wiedzą na temat osieckiej
historii i jej zabytków. Nie zabrakło
też zadań artystycznych. Malowano
pałac z zakrytymi oczami i układano
tekst piosenki o Osieku. uczestnicy
wykazali się kondycją fizyczną, pływając na czas rowerkiem wodnym na
Molo i wykonując trening piłkarski
na stadionie OSiR. Natomiast w Izbie
Regionalnej Doliny Karpia sprawdzono znajomość używanych kiedyś
przedmiotów.
O godzinie 16.00 w sali OSP
nastąpiło uroczyste podsumowanie
gry. Najpierw uczestnicy zaprezentowali piosenki o Osieku. Ich teksty
pokazały, że w naszej miejscowości
mamy nie tylko nieodkryte talenty
wokalne, ale i pisarskie. Występy na-

gradzano gromkimi brawami Róż
nice punktów uzy
skane w czasie
gry przez posz-czególne drużyny były minimalne. Najlepsze trzy
drużyny otrzymały z rąk zastępcy
wójta p. Marka Jasińskiego i prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych p. Mariusza Brańki pamiątkowe
puchary.
Mżący deszcz, długa trasa, „trudne zadania” nie przeszkodziły w dobrej zabawie. Uśmiechy towarzyszyły
uczestnikom gry po dotarciu do mety.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku dziękuje za pomoc w realizacji gry: Wójtowi Gminy
Osiek p. Jerzemu Mieszczakowi; Zastępcy Wójta p. Markowi Jasińskiemu; dyrektor Gminnego Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osie

ku p. Krystynie Dusik; ks. Dawidowi
Kubieniowi, p. Halinie i Marianowi
Kocembom, p. Arturowi Klęczarowi
z Resortu Molo, p. Danucie Kramarczyk, p. Justynie Kurek, p. Elżbiecie
Płoszczycy. Oczywiście, impreza nie
mogłaby się obyć bez pomocy wolontariuszek: Magdaleny Garwackiej,
Pauliny Jekiełek, Estery Jureckiej,
Aleksandry Klęczar, Żanety Kusak,
Martyny Mrozik, Pauliny Musiał.
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DOŻYNKI W KĘTACH
10 września 2017 roku w Kętach odbyły się Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne.
Uroczyste obchody otworzył korowód złożony z zaproszonych
gości oraz organizacji społecznych, który udał się do kościoła
na mszę świętą, której przewodniczył ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej biskup Roman
Pindel. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Jerzy Mieszczak
(Wójt Gminy Osiek), Józef Kała
(Prezes Zarządu Powiatowego
PSL w Oświęcimiu). Po oficjalnej
części dożynek, tradycyjnie pokrojono i poczęstowano uczestników dożynek chlebem.
Uczestnicy dożynek mogli
ponadto obejrzeć występy artystyczne, wśród których był
występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Kotlina” z Osieka. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa maszyn rolniczych oraz atrakcje skierowane
do najmłodszych uczestników
święta plonów.

Dziękujemy Pani Alinie Handzlik
za trud włożony
w edukację i wychowanie uczniów,
za pomoc, na którą
zawsze mogliśmy liczyć,
za doświadczenie,
z którego mogliśmy czerpać,
za niespożytą energię,
którą potrafiła nas Pani zarażać...
Rodzice, Uczniowie, Pracownicy
Szkoły
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DOŻYNKI W OSIEKU
Pogoda już drugi rok z kolei nie rozpieszczała uczestników osieckich dożynek. Padał deszcz, temperatura oscylowała na granicy 15
stopni, ale nie zniechęciło to mieszkańców, by przyjść i zobaczyć tradycyjne uroczystości dożynkowe – nie zabrakło dzielenia się chlebem z tegorocznych zbiorów, wiejskich przyśpiewek, pokazów tańców ludowych czy imponujących maszyn rolniczych.

Organizatorem
dożynek
wiejskich w Osieku było Gminne Centrum Kultury i Sportu
oraz chór „Osieczanie” i Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu. Ze względu na
silne opady wczesnym rankiem
w niedzielę 20 sierpnia orkiestra
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dęta odwiedziła tylko gospodarzy dożynek Państwa Zacnych
przy ul. Beskidzkiej. Wcześniej,
w sobotę,muzycy objechali dalsze przysiółki wsi i wiejskimi
melodiami zapraszali na uroczystości dożynkowe. Przy wejściu na plac członkowie chóru
zapraszali i przypinali zaproszonym gościom i uczestnikom
bukieciki dożynkowe wykonane
z kłosów zbóż i kwiatów.
Na placu przed Urzędem
Gminy ks. proboszcz Bogusław
Wądrzyk odprawił uroczystą
polową mszę świętą w intencji
rolników i ich rodzin. Ks. proboszcz poświęcił chleb i wieniec,
a mszę uświetniła osiecka orkiestra dęta pod dyrekcją Leszka Górkiewicza. Oficjalna część
uroczystości otworzyła delegacja zespołu pieśni i tańca Kotlina; podczas chóralnego śpiewu
pieśni „Plon, niesiemy plon”
wręczyli bochen chleba i wieniec
gospodarzom dożynek Państwu
Zacnym, a kosz z owocami z tegorocznych zbiorów Wójtowi Jerzemu Mieszczakowi.
Rolę gospodarzy tegorocznych dożynek pełnili w tym roku

Państwo Jadwiga i Michał Zacni
z ulicy Beskidzkiej, którzy pełnienie honorów gospodarzy dożynek uważają za ogromne wyróżnienie i dziękują za zaufanie.
Pracują na 36 hektarowym
gospodarstwie, które składa się
z ponad 50 działek, 6 hektarów
otrzymali w spadku po rodzicach, a 30 hektarów dzierżawią.
Przez to rozdrobnienie, brak jest
pełnej wydajności z pola – mówi
pan Michał –dużo czasu traci się
na przejazdy. Gospodarstwo jest
kompletnie zmechanizowane,
gospodarze posiadają najnowocześniejszy sprzęt rolniczy,
są samowystarczalni, często
zdarza się, że pomagają innym

mniejszym gospodarzom.
Gospodarstwo
nastawione
jest na uprawę zbóż takich jak
pszenica, jęczmień i kukurydza.
Dawniej prowadzili hodowlę
świń, lecz zrezygnowali z niej
ze względu na małą opłacalność.
Państwo Zacni utrzymują się nie
tylko z roli, pani Jadwiga jeszcze
pracuje, a pan Michał prowadzi
warsztat mechaniczno-usługowy.
Są rodzicami trójki dorosłych
dzieci i dziadkami czwórki wnucząt. Dbają o wielopokoleniowy
dom, w którym mieszkają wraz
z synem Sławkiem i jego rodziną. Córka z rodziną mieszka
w Kętach, drugi syn na Włosieni w Osieku. W razie potrzeby
synowie i córka wraz ze swoimi
rodzinami pomagają im w pracy.

W swoim wystąpieniu gospodarz dożynek pan Michał Zacny podziękował za wyróżnienie
jego rodziny, jakim jest pełnienie honorów gospodarzy dożynek.
Życzył wszystkim rolnikom
i ich rodzinom zdrowia, szczęścia oraz pomyślności w realizacji gospodarskich planów. Niech
nagrodą za codzienny nasz trud
będzie dostatek, społeczny szacunek i świadomość, że pracujemy dla dobra całej naszej społeczności.
Następnie głos zabrał Wójt
Jerzy Mieszczak, który podkreślił trud ciężkiej pracy rolników,
dziękował za zebrane plony, tradycję dożynkową i pogratulował
mieszkańcom pięknej i rozwijającej się naszej wsi. Przypomniał także realizację najważniejszych inwestycji w bieżącym
roku, a mamy przecież się czym
pochwalić.
Zmodernizowano
ulice Główną, Starowiejską, Słoneczną, Kwiatową w Osieku i Zamkową w Głębowicach. Trwają

remonty sali WDK w Osieku,
remizy OSP Osiek, ulicy Beskidzkiej. Podkreślił przy tym,
że w tych naszych nierolniczych
plonach są środki z Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu na łączną kwotę
4,5 mln zł.
Słowa podziękowań skierował w stronę organizatorów
uroczystości, Orkiestry Dętej,
Zespołu „Kotlina”, księdza pro-
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boszcza za mszę świętą oraz
mieszkańców za przybycie na
uroczystości dożynkowe.
Do życzeń dla rolników dołączył się przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Czerny, który nadmienił, że dzisiejsze uroczystości wpisują się w obchody 700 lecia istnienia Osieka. Stwierdził,
że dzisiejsze rolnictwo pomimo
tego, że posiada nowoczesny
sprzęt, że widoczny jest w rolni-

ctwie postęp techniczny zarówno w uprawie ziemi jak i podczas
zbiorów to plony w dużej mierze
zależne są jednak od dobrych
warunków
atmosferycznych.
Podziękował organizatorom za
kultywowanie tradycji dożynkowych. Na zakończenie wręczył
gospodyni dożynek Pani Jadwidze bukiet pięknych kwiatów.
Podziękowania za zaproszenie
i życzenia dla rolników złożył
też Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie Józef Kała.
Na wyróżnienie i szczególne
podziękowania zasługuje pani
Małgorzata Noga wraz z mał-

żonkiem – członkowie chóru
Osieczanie, którzy wykonali
dekoracje sceny i ozdobili ołtarz w kościele parafialnym.
Nie mniejszą pracę włożyła
pani Danuta Jurczyk – prezes
KGW Osiek,w wykonanie wieńca dożynkowego. Dziękujemy
wszystkim członkom chóru za
pracę przy bufecie,przy organizacji imprezy i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji święta
dożynkowego w naszej wsi.
Po części oficjalnej nadszedł
czas na część artystyczną, którą swoimi występami wypełnił
zespół działający przy Centrum
Kultury w Osieku „Kotlina”. Przyśpiewkami rozbawili uczestników i władze gminy. Wystąpił
też zespół z Przeciszowa„Same
Swoje”, który zaprezentował się
z nowym repertuarem. Zaśpiewali piosenki regionalne przygotowane przez Rafała Zieliń-
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skiego, akompaniatora zespołu.
Po południu, gdy nieco się
przejaśniło, na scenę wkroczył
zespół Czarno-Czarni, który powstał w 1996 r. Panowie mają na
swoim koncie wiele koncertów
w Polsce i za granicą.Dotychczas
odwiedzili takie kraje jak: Stany
Zjednoczone, Wielką Brytanię
czy Belgię.W 2004 roku zespół
wydał płytę „Sułtani swingu”
z klasycznymi wersjami polskich przebojów lat 30. ,40. i 50.
Interesująca była także wystawa sprzętu rolniczego, którą
zorganizował prezes Kółka Rolniczego w Osieku Józef Kubajczyk. Nie zabrakło oczywiście
stoisk handlowych i gastronomicznych. Chór Osieczanie zadbał o wyjątkową różnorodność;
można było spróbować pysznej
grochówki, żurku z białą kiełbaską, przepysznego swojskiego
ciasta drożdżowego, wyśmienitego chleba z smalcem i innych
przysmaków.
Po części artystycznejrozpoczęła się zabawa taneczna.
Od pierwszych taktów SUNDAY
przyciągnął na betonowy parkiet tańczących. Jak zwykle niezawodnie rozbawili mieszkańców – gdy słońce zaszło, nie było
wolnych miejsc przed sceną.
Sponsorzy dożynek:
Ośrodek Hodowli Zarodowej
w Osieku,
ICE MASTRY Maria i Stanisław Ziębińscy,
AKSAM Beata i Adam
Klęczarowie,
GS Osiek.
Rozalia Ćwiertnia
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