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Drodzy Mieszkańcy, Czytelnicy „Ech Osieka”!

W

tym roku przypadają ważne dla Polaków i osieczan rocznice. 100 lat temu urodził się Jan Paweł II,
a 15 lat temu zmarł. Również 100 lat temu Polska zatrzymała nawałę bolszewicką ( będziemy o tym
pisać w następnych numerach). 80 lat temu w Katyniu Sowieci wymordowali polskich oficerów,
w tym dwóch podporuczników pochodzących z Osieka, a 10 lat temu w katastrofie pod Smoleńskiem zginęła delegacja 96 Polaków z prezydentem Lechem Kaczyńskim i Marią Kaczyńską, którzy mieli uczcić tamtą tragedię. 75 lat
temu Osiek został wyzwolony spod niemieckiej okupacji i weszli do nas Rosjanie.
Jeszcze wiele osób pamięta wyzwolenie z 27 stycznia
1945 roku. Jan Sommer tak opisuje pierwsze miesiące 1945 r.
w swojej „Kronice szkolnej”.
„Po przejściu frontu budynek szkolny zajęły na parę tygodni oddziały Czerwonej Armii. W tym to czasie zostały spalone: płot szkolny, kilka drzwi z futrynami i połowa sprzętów
szkolnych, pozostałych jeszcze w szkole.

Po odejściu tych wojsk, w pierwszych dniach marca
na polecenie Inspektora Szkolnego Stanisława Opielowskiego, objął szkołę Sommer Jan, pełniący obowiązki kierownika szkoły. Z pomocą miejscowej ludności, nieludzko
zanieczyszczony budynek szkolny, został oczyszczony oraz
zaopatrzony w najniezbędniejsze przedmioty, jak tablice,
szkoły, krzesła, ławy, ławeczki itp., potrzebne do rozpoczęcia pracy szkolnej. W tych pierwszych pracach organizacyjnych wielce pomocny mi był Przewodniczący Komitetu
Szkolnego Tyran Ludwik, który swoim sprytem i ofiarną
pracą przyśpieszył termin rozpoczęcia pracy w szkole.
Pracę szkolną rozpoczęto w dniu 14 marca 1945 r. uroczystym nabożeństwem i zawieszeniem krzyży w salach
szkolnych, które to Niemcy publicznie połamali i wyrzucili. Do szkoły uczęszczało 416 dzieci, a członkami grona
nauczycielskiego byli Sommer Jan, pełniący obowiązki kierownika szkoły, Sommer Emilia, Kruczała Zofia
i Drabczyńska Antonina. Rok szkolny trwał 4 miesiące
i zakończył się w dniu 16.VII.1945 r. Od 10 kwietnia prowadzony był także kurs wieczorowy o programie siódmej
klasy, a zakończony egzaminem i uroczystym wieczorkiem w dniu 25 lipca 1945 r. Kurs prowadził Sommer Jan,
a uczestników było 20.
W ciągu tych czterech miesięcy pracy szkolnej, dzieci
i grono nauczycielskie zacierali swoją pracą i ofiarami ślady wichury wojennej. Podczas wakacyj, z funduszów i ofiar
zebranych wśród społeczeństwa i dzieci przeprowadzone
zostały w budynku szkolnym najważniejsze prace murarskie, stolarskie i malarskie, aby już w lepszych warunkach
mogła się rozpocząć praca w nowym roku szkolnym.
Spisał w Osieku dnia 25 sierpnia 1945 r. Sommer Jan
p.o. kierownika szkoły”
Przeglądając archiwalne numery „Ech Osieka” znalazłam notatkę o konkursie palm wielkanocnych, który po
raz pierwszy odbył się 25 lat temu, co uwiecznił na zdjęciach Adam Hałatek.
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Nie będzie w tym roku konkursu palm, święcenia pokarmów, pokazów stołów wielkanocnych, dzieci nie powitały wiosny, która przyszła w zimowej szacie. W takim
razie powspominajmy, jak było dawniej i cieszmy się rodziną, na przekór koronawirusowi.
Niech ominą Państwa wszelkie niedogodności, dopisuje humor, niech wiosna obudzi w Was nowe nadzieje
i pragnienia. Dołączając do innych życzeń składanych
za pośrednictwem naszej gazety życzę Wesołych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
Krystyna Czerny
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„Jezus rzekł do niewiast: Nie bójcie się! Idźcie oznajmić
moim braciom: niech idą do Galilei, tam mnie
zobaczą” Mt 28,10
Pan zmartwychwstał! Niewiarygodne. Wbrew naturze,
odwiecznemu porządkowi, oczekiwaniom tych, którzy
Go zgładzili z ziemi żyjących. Wbrew wszystkiemu zmartwychwstanie się dokonało. Wbrew wszystkiemu...
Jakkolwiek będzie
wyglądał świat w tegoroczne święta Jezus zmartwychwstanie wbrew wszystkiemu. Życzę wszystkim, by każdy
z Was, wbrew wszystkiemu uwierzył i spotkał Zmartwychwstałego.
Radosnego Alleluja!
Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy zdrowia, radości i wiele rodzinnego ciepła.
Niech ten wyjątkowy czas Zmartwychwstania Pańskiego
napełni Was wiarą, przyniesie wytchnienie
od codziennych trosk i da nadzieję na lepsze jutro.
Wesołego Alleluja!
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Bańdur
Wójt Gminy Osiek Marek Jasiński

Z okazji Świąt Wielkanocnych dzielimy się radością
z obecności pośród nas Chrystusa Zmartwychwstałego.
Niech On napełni serca wszystkich prawdziwym pokojem
i radością jak napełnił serce Maryi, a mocna wiara niech
pozwala Wam pokonać każdą przeciwność losu,
aby głosić światu,
że Jezus zmartwychwstał, żyje i działa pośród nas.
Błogosławionych Świąt.
Ks. Bogusław Wądrzyk – proboszcz
Ks. Dawid Kubień – wikariusz

Ksiądz Stanisław,
administrator parafii Świętego Stanisława w Osieku Górnym.

Szanowni Państwo ! Przed nami piękne, bogate
w polską tradycję święta Wielkanocne, niosące nadzieję
w dobrą przyszłość. Życzymy mieszkańcom Osieka
i Głębowic, aby te szczególne Święta wypełnione były
radosnymi przeżyciami, serdecznymi spotkaniami
w gronie najbliższych, a także odpoczynkiem od trosk
i wyzwań codziennych.
Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy.
Dyrektor i Pracownicy SP ZOZ w Osieku

Niechaj Wielkanocne życzenia, pełne nadziei i miłości,
przyniosą sercu zadowolenie dzisiaj i w przyszłości.
Obfitych łask i błogosławieństw od Chrystusa
Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt
Wielkanocnych, z radosnym Alleluja wszystkim
mieszkańcom Gminy Osiek
życzy Sołtys Głębowic Edyta Matyjasik-Kulig
wraz z Radą Sołecką

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych
nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia,
pogody w sercu i radości płynącej od
Zmartwychwstałego Chrystusa
składa Sołtys Osieka Stanisław Gąsiorek
z Radą Sołecką
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Koło Gospodyń Wiejskich w Osieku
Sprawozdanie z działalności
Koła za 2019 r.
Zebranie sprawozdawcze odbyło się 16 lutego 2020 r.
Stan koła to 60 członkiń z opłaconymi składkami. Sprawozdanie z działalności przedstawiła prezes Danuta Jurczyk
pełniąca tę funkcje od 2012 roku.
Złożyła podziękowania władzom gminy na ręce pana
wójta Marka Jasińskiego oraz dyrektor GCKCziS Krystynie
Dusik za wspieranie ich działalności. Panie przygotowały
w ubiegłym roku stół wielkanocny w Polance Wielkiej i stół

Dzień Kobiet
7 marca KGW zaprosiło na uroczyste obchody Dnia Kobiet wójta Gminy Osiek Marka Jasińskiego, przewodniczącą
Rady Gminy Małgorzatę Bańdur, dyrektor GCKCziS Krystynę
Dusik, sołtysa Osieka Stanisława Gąsiorka. Przybyło 60 pań
z prezeską Danutą Jurczyk. Minutą ciszy uczczono zmarłe
członkinie Koła, a goście złożyli życzenia i w miłej atmosfe-
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wigilijny w Graboszycach. Odbył się wyjazd na Mękę Pańską do Cieszyna i na spektakl „Gość oczekiwany”, wycieczki
do Żywca, Milówki, na Żar oraz do Białki, Opusznej i Rabki.
Wykonywały bukiety zielne, za które otrzymały na Czarnym
Groniu I miejsce. Na dożynki wykonały kłosy do przypinania
oraz wieniec dożynkowy.
Zorganizowały „kiełbaski” oraz 2 spotkania z panią prawnik. Panie spotykają się co miesiąc. Zaplanowano na ten rok
również spotkanie z prawnikiem, Dzień Kobiet i Dzień Matki, pokaz zdrowego żywienia oraz 2 wycieczki.

rze spędzili wieczór. Rozmawiano o historii KGW. Poprzednia prezeska Teresa Luranc wspominała czasy, gdy Koło
działało przy Kółku Rolniczym, a potem nosiło nazwę Liga
Kobiet, aby od 1950 roku przyjąć nazwę Koło Gospodyń Wiejskich, która trwa do dzisiaj. Po wojnie Koło liczyło nawet 260
osób, a dzisiaj 60. Panie działają również w Stowarzyszeniu
„Wspólna sprawa”, które liczy 25 członków.		
Krystyna Czerny
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Dzień Kobiet w Głębowicach

D

okładnie 8 marca 2020 r. KGW wyznaczyło sobie termin zebrania sprawozdawczo – wyborczego połączonego z uroczystością Dnia Kobiet.

Przybyli Marek Jasiński – wójt Gminy Osiek, Małgorzata
B ańdur – przewodnicząca RG, Krystyna Dusik – dyrektor GCKCziS, Edyta Matyjasik – Kulig – sołtys Głębowic, Maria Lach zastępca przew. RG, Artur Matyjasik – prezes orkiestry, Adam
Sala, Jerzy Obstarczyk – prezes OSP Głębowice, Robert Tyran

w imprezach okolicznościowych, spotkaniach integracyjnych
i konkursach. Było tych imprez w ciągu roku 38, a w ciągu 4 lat
– 104. Należy podkreślić uczestnictwo w konkursach kultywujących regionalne zwyczaje: stół wigilijny i wielkanocny, bukiety zielne, stroiki, nalewki. Koło było obecne na uroczystoś-

naczelnik OSP Głębowice, Dorota Momot - prezes chóru
„Wrzos”, Paweł Gąsiorek z Rady Sołeckiej, Ewelina Górkiewicz - przew. Rady Rodziców. Z tej okazji grupa przedszkolna
i klasa I pod opieka pań: Marii Lach i Klaudii Korcik - Lach
zrobili paniom niespodziankę, występując z kolorowym wiosennym programem, na który składały się wiersze piosenki
i tańce, które niezmiernie ucieszyły szczególnie mamy i babcie licznie przybyłe na zebranie.
Kończąca kadencję prezes Helena Matyjasik przedstawiła dotychczasowe dokonania Koła, które w tym roku będzie
świętować 90 lat działalności. Rok 2019 był rokiem wytężonej pracy, gdy Koło brało udział w konkursach, spotkaniach
integracyjnych, kursach, wycieczkach. Koło liczy 75 kobiet,
a w ubiegłym roku pożegnano 4 seniorki i 3 członkinie Koła,
wszystkie uczczono chwilą ciszy. Oprócz własnych posiedzeń Koło uczestniczy też w posiedzeniach KGW Andrychów,
z którym współpracuje. Koło zorganizowało opłatek, Dzień
Kobiet, spotkanie prymicyjne, wycieczkę do Warszawy, Niedzicy, Czorsztyna i Krościenka, prażone, wieczorek z okazji
św. Cecylii, sylwester, kurs gotowania, dożynki wspólnie
z Radą Sołecką. Panie odwiedzały seniorki oraz uczestniczyły

ciach w gminie oraz organizowanych przez inne organizacje.
Pani prezes podziękowała wójtowi, poprzedniemu wójtowi,
przew. RG i dyr. GCKCziS, Radzie Sołeckiej i sołtysowi, prezesowi orkiestry, dyrektorowi szkoły Andrzejowi Sokalskiemu,
przew. Rady Rodziców, Sylwii Kawczak za prowadzenie dożynek oraz sponsorom. Koło wynajmuje salę z kuchnią i wypożyczalnią, która cieszy się dużym wzięciem dzięki paniom
Helenie Matyjasik, Marii Kasperek i Ewie Blarowskiej.
Prezesem Koła została wybrana na następną kadencję Helena Matyjasik, która nakreśliła ambitny plan pracy
na 2020 r. Znalazły się w nim wycieczki, konkursy, kurs gotowania, obsługa imprez i obchody jubileuszu 90 lat koła.
Obecni złożyli życzenia nowo wybranej pani prezes.
Skład Zarządu KGW Głębowice:
Helena Matyjasik – przewodnicząca
Maria Sala – z-ca przewodniczącej
Ewa Blarowska – skarbnik
Danuta Ryba – sekretarz
Cecylia Jasińska, Agata Miłoń, Wiesława Górkiewicz,
Hanna Rafacz, Maria Kasperek – członkowie.
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Życie w cieniu wojny

Wspomnienia Marii Kramarczyk z domu Klęczar
Dzieciństwo

Urodziłam się 7 lutego 1930 r. w Osieku. Tata miał z pierwszą
żoną 10 dzieci. Troje z nich zmarło w dzieciństwie, a siedmioro
mama osierociła w 1918 r. Moja mama jako druga żona urodziła 7 dzieci. Najmłodsza była Kazia, która
zmarła, gdy miała 1,5
roku. Później ja zostałam najmłodsza z rodzeństwa.
W 1934 r., gdy miałam 4 latka, umarł mój
tata. Żyliśmy biednie.
Na co dzień jedliśmy
ziemniaki, groch, kapustę, mleko. Mięso
Maria
było „od święta”. CzaKramarczyk
sami brakowało chleba, wówczas mama wydzielała nam po kromce. Resztę chleba zamykała w kredensie i zabierała klucz ze sobą, jak szła do pola. Mój
brat kiedyś jakimś sposobem otworzył drzwiczki, wziął chleb, podzielił się z nami po kawałku, a że trzymały się go żarty, to musieliśmy klęczeć i śpiewać pieśń maryjną „Do Twej dążym kaplicy”.
Nawiązując do pomysłów brata Alojza, to kiedyś wyrzeźbił figurki dwóch kowali stojących naprzeciw siebie. Gdy wiatr
dmuchał, to kowale uderzali na przemian młotami. Figurki
stały w ogrodzie koło drogi. Kiedyś jechał końmi gospodarz Kozioł z Osieka. Konie przestraszyły się stukotu i stanęły dęba. Gospodarz przyszedł do rodziców z pretensjami i figurki zniknęły
z ogrodu. Innym razem wystrugał Babę Jagę, jak robiła masło.
Nie robiła hałasu, ale brat ubrał ją w kupon materiału, który
mama miała przeznaczony na sukienki dla sióstr. I znów dostała
mu się za to bura.
Ja często przebywałam u wujostwa Rakoczych, którzy mieli
jednego syna Felka. Wujenka była bardzo dobra. Nie brakowało
mi u nich chleba ani mleka, ale tęskniłam za tym naszym biednym domem. Moja mama, żeby zdobyć trochę grosza, wynajmowała dwa pokoje nauczycielce, która mieszkała ze swoją matką,
a my mieszkaliśmy w jednym pokoju z kuchnią.

Szkoła
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Do szkoły w zaczęłam chodzić w Dolnym
Osieku, do tego budynku,
który po przebudowie
stoi do dzisiaj. Kierownikiem szkoły był wtedy
Karol Kruczała. Mnie
uczyła pani Paterówna,
która mieszkała u nas
na stancji, ale nie miałam żadnej taryfy ulgowej co do nauki. Później
w czasie wojny chodziłam jeszcze trochę
do tej szkoły, ale była
niemiecka. Następnie
chodziłam na Górny

Świedectwo
ukończenia klasy
VII w 1946 r.

Osiek. Był tam starszy nauczyciel, którego nazwiska nie pamiętam. Uczył on nas podstawowych rzeczy, prostych piosenek np.
„Koło mego ogródeczka”.

Wojna

Gdy wybuchła wojna, miałam 9 lat. Pamiętam, jak przyjechali do nas Ślązacy. Mówili, że u nich już są Niemcy. Porozkładali się
na podwórku, przywieźli kury i gotowali rosół. Nagle ktoś zaczął
straszyć, że Hitler jest już nad Sołą, wydłubuje oczy, ucina języki. To była taka propaganda, szum. Ślązacy uciekli, a mama jeszcze w ostatniej chwili wlała ten rosół do bańki, wepchała kurę
do środka i z tym pojechaliśmy w nieznane. Wojsko jechało konno jednym cięgiem, a myśmy się w to włączyli. Mieliśmy duży
wózek ręczny z dobytkiem. Do niego przywiązaliśmy krowę i cielę, a na wózku jechała jeszcze z nami starsza Lurancowa. Nocą
dojechaliśmy do Wieprza i nikt nie wiedział, co dalej robić, gdzie
jechać, nikt nie znał celu. To była sobota. Rozłożyli nam pierzynę na ścieżce do kościoła. Tam spaliśmy, a rano postanowiliśmy
wracać do domu. Przeganiali nas z miejsc, gdzie były zabudowania, żeby nie robić zgrupowań, bo zaraz był nalot. Niedaleko płynęła rzeka i potopiło się tam dużo wojskowych i cywilów. Wróciliśmy po południu do domu, a tam już było cielę, które się nam
wcześniej urwało i samo wróciło do stajni. Po powrocie z Wieprza
poszliśmy z mamą pomodlić się do kapliczki koło domu. Zdumieni zauważyliśmy zawieszony na szyi figurki Matki Boskiej srebrny łańcuszek z medalikiem. Myśleliśmy, że to ktoś z uciekinierów
zostawił, lecz później okazało się, że to najstarsza siostra Rózia
z siostrą Zosią przyjechały z Brzeszcz i nas nie zastały w domu.
Pamiętam dzień Pierwszej Komunii Świętej, do której przystąpiłam w pięknej sukience z cienkiego batystu, w której wcześniej były moje starsze siostry. Przygotowywał nas ksiądz Przebinda, a proboszczem był ksiądz Pitala. Po powrocie do domu
dostałam kromkę chleba i kubek mleka.
Nas nie wysiedlili. Brat Kazek pracował jako parobek u bauera. Brat Albin był organistą i to go trochę chroniło, bo dostał się do
ogrodów, które niedaleko domu prowadził Niemiec. Moja siostra
Helena była na robotach w Bolaticach koło Raciborza. W szkole odbywała się segregacja ludzi i wyłapywano tych, którzy byli
zdolni jechać na roboty. Moja mama wybroniła siostrę Stefcię,
ponieważ była ona niesłysząca od urodzenia. Dostała się do bauera, gdzie wypasała krowy. Siostry Rózia i Zosia były na służbie
w Brzeszczach u Sarlejów, którzy mieli piekarnię. Brat Alojzy był
w obozie jenieckim w Essen w Niemczech. Starsze siostry były
już wtedy „na swoim”.
Wiedzieliśmy wcześniej, kiedy będą łapanki od Rychłego,
który był naczelnikiem poczty. Przyjechał on z rodziną ze Śląska.
Pomagał bardzo Polakom. Przechwytywał informacje, które ludzie przekazywali sobie dalej i unikali dzięki temu łapanek. Kiedyś, chowając się, spałam z siostrą Stefcią i koleżanką w ziemniakach w ogrodzie u akuszerki Kolasowej. Do niej Niemcy raczej nie
zachodzili. Jako położna miała szyld i chodziła też do bauerów
odbierać porody. Innym razem spaliśmy u niej w stodole. Gdyby
ją podpalili, to poszłybyśmy z dymem. Łapanki najczęściej odbywały się nocą. Wyłapywano chorych i niedołężnych.
U nas stała taka mała fisharmonia, na której grałam ja i Zosia. Albin miał też patefon, ale wszystko zabrał bauer. Twierdził,
że wszystko, co było u nas, jest jego. Kiedyś zabrał nawet koryto.
Naszych sąsiadów wysiedlono. Sąsiadka Jekiełkowa dała ma-
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mie duży krzyż, który wisiał u nich w domu. Bauer zauważył,
że na ścianie u Jekiełków pozostał po nim ślad. Dowiedział się,
że ten krzyż jest u nas i zabrał go. Mama powiedziała, że może go
zabrać, ale musi go uszanować. Jego żona była bez serca. Pracowaliśmy u nich w polu i posyłała podobiadki, ale tylko dla swoich.
Razem z bratem Kazkiem i Marysią od sąsiadów Płonków pracowaliśmy tam całymi dniami. Marysia była odważna i chytra. Kiedyś kopaliśmy ziemniaki i usiedliśmy na trawie, a Marysia powiedziała, że pójdzie popatrzeć, czy w torbie bauera nie ma czegoś
do jedzenia. Zalazła kanapkę z białym serem, którą zjadłyśmy.
Na całe szczęście nie miałyśmy przez to problemu.
U bauerki mieszkała jej kuzynka. Miała ona dwójkę dzieci
w wieku 4 i 1,5 lat, które czasem pilnowałam. Widziałam, jak bauerka wypieka bułki, ale dzieciom od kuzynki nie dała. Niedaleko
mieszkała córka bauerki. Ona była całkiem inna. Gdy poszliśmy
tam zbierać ziemniaki, upiekła ona placek drożdżowy i dała każdemu po kawałku. Nasza bauerka miała córkę Mariankę młodszą ode mnie o rok. Słyszałam, jak mówiła do koleżanki Janki, że
jak Klęczarka nie pójdzie do pola, to Auschwitz. To miałam dość
i szłam za mamę do pola. Jesienią dostałam koszyk ziemniaków
za całoroczną pracę.
Gdy skończyłam 14 lat, trochę sprzątałam na posterunku
i pomagałam tam też w kuchni. Podsłyszałam kiedyś, że danego
dnia o godzinie 10 będzie nalot, a w tym dniu poszliśmy z Kazkiem w pole. On kosił, a ja rozbijałam pokos. Było rano. Nagle
usłyszeliśmy szum nadlatujących samolotów. Chciałam uciekać
do Jasińskiej, ale brat nie chciał. Mówił, żebyśmy schowali się
pod wierzbą. Ja jednak uciekłam, a on został. Po tym nalocie
przyniósł odłamek, który spadł w miejsce, gdzie miałam siedzieć.
On chyba był dla mnie przeznaczony.
Pod koniec wojny dowiedziałam się rano, że kapliczka, którą tata postawił przed domem, jest pusta. Był tam ołtarzyk i figurka Matki Boskiej ze szlachetnej porcelany. Mama mówiła,
że jak Niemcy zaczynają wojnę z Bogiem, to będzie z nimi koniec. Gdy pasłyśmy krowy na łące koło Macochy, zauważyłam
w rzece figurkę Matki Boskiej i drzwi z naszej kapliczki. Mama
zabroniła komukolwiek o tym mówić, a bracia po zapadnięciu
zmroku poszli i przynieśli tę figurkę i drzwi. Trochę się bali,
bo całym prowodyrem był Wiluś z Hitlerjungen od naszego bauera. Wtedy zniszczono nie tylko naszą kapliczkę. Pamiętam takie zdarzenie, gdy ktoś poskarżył, że jeden osieczanin zabił świnię, a to było zakazane. Poszła tam policja i Wiluś też. Jak szli
w tych czapkach na głowach, które nazywaliśmy szkopce, to
było wiadomo, że jest źle. Przeszukali dom, ale nic nie znaleźli.
Odeszli już, ale Wilusia coś tknęło. Wrócili do stodoły. Znaleźli
tam świnię, a chłopa rozstrzelali.
Na tym zdjęciu mam 14 lat. Zrobiliśmy je do książeczki pracy
czyli Arbeitsbuch. Każdy musiał posiadać ten dokument,
bo wtedy Niemcy mieli prawo
wywieźć taką osobę na roboty. Trzeba było iść do Oświęcimia zrobić zdjęcie i udać się
do urzędu, który mieścił się na
zamku. Nie wiem, za którym
razem doszłam tam z mamą,
bo kilka razy musiałyśmy wracać do domu z drogi z powodu nalotów. Niemcy rozpalali
ogniska i powodowali zadymienie, aby alianci nie mogli
zbombardować zakładów cheMaria w wieku 14 lat

micznych IG Farben. Urzędniczka okrzyczała nas za zwłokę,
ale my musiałyśmy się przecież chować.

Wyzwolenie

Sklep koło kościoła prowadzili Krawczykowie, a pracowała
u nich jako sprzedawca moja późniejsza bratowa Wandzia. Pewnego razu w sobotę mama poszła do Żurków, którzy mieli masarnię
i zobaczyła tam wojsko rosyjskie. Wróciła szybko do domu i posłała
mnie z wiadomością do sklepu, że we wsi jest wojsko. Bardzo się bałam. Po drodze minęłam dwa pociski. Jeden na dole koło obecnego
sklepu GS, drugi na górze niedaleko sklepu, ale jak wracałam, to już
tych pocisków nie było. Wieczorem poprzedniego dnia byli jeszcze
Niemcy i stawiali opór za Lasem Karolińskim. Najpierw poustawiane były działa. Mama mówiła, że musimy uciekać do piwnicy
u Jekiełków, bo działa były odwrócone w stronę naszego domu.
Pierwszy front wojsk radzieckich, który przybył do Osieka,
stacjonował u nas tydzień. Rosjanie mówili, że będą wszystkich
„rezać” (ciąć, zabijać), bo Niemcy „rezali” ich rodziny. Gotowali
taką tłustą świnię, jakiś żur na tym. Częstowali nas, ale nie chcieliśmy tego jeść. Tam gdzie wchodzili, pytali czy jest German czyli
Niemiec. Niedaleko mieszkał Hieronim Bies i gdy zapytali, czy
jest u nich German, to starsza osoba, która tam mieszkała, myślała, że pytają o Hieronima i powiedziała, że jest. Byłby się pożegnał
z życiem, ale zdołali to wytłumaczyć. Innym razem żołnierze rosyjscy przywiązali konia do wozu, a ten koń albo się urwał, albo
go ktoś zabrał. Zapytali o to napotkanego chłopa, on nic o tym
nie wiedział, więc na miejscu go zastrzelili. Zabierali wszystko,
co wpadło im w ręce. Sąsiadce wzięli krowę i zjedli tak, że została
tylko skóra i kości.
Drugie wojsko, które przyszło, to wśród nich byli oficerowie
wyżsi rangą. Do jednego z nich, który u nas stacjonował, zwracali się lojtnant. Oni stacjonowali u nas około dwóch tygodni.
W obecnym budynku, gdzie mieści się sklep Lewiatan, w czasie wojny na dole było przedszkole, a na górze przez krótki czas
stacjonowały sanitariuszki rosyjskie. Przyszły kiedyś w odwiedziny do lojtnanta, zobaczyły, że miałam rany na buzi (wrzody).
Myślały, że byłam postrzelona. Przyniosły opatrunki i opatrzyły
mi ranę. W czasie, gdy u nas stacjonowało wojsko, u nas w ogrodzie
stała katiusza, ale jej nie użyli.
Po wojnie jak większość dzieci
kończyłam szkołę. W jednym roku
zrobiłam trzy klasy. Następnie
ukończyłam rolniczą szkołę wieczorową.
Całe życie spędziłam w Osieku. Nieraz wspominam dzieciom
i wnukom tamte czasy, ale dla młodego pokolenia są to czasy niewyobrażalne. Oby nigdy nie wróciły.
Niech Bóg zachowa!
Maria
Wielu osieczan pamięta panią
Marię Kramarczyk jako szefową
kuchni w Przedszkolu Publicznym,
Lata
które mieściło się wtedy w budynku
pięćdziesiąte
RSP.
Dziękuję pani Marii, że mogłam z nią porozmawiać i zapisać
tyle nowych szczegółów dotyczących historii naszej wsi.
Krystyna Czerny
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80 rocznica zbrodni katyńskiej

P

rzywracając pamięć o Polakach, którzy zginęli w Katyniu, należy wspomnieć też o osieczanach. Pan Bronisław Jania,
pisząc w 1995 r. w „Echach Osieka” o ofiarach II wojny światowej wspomniał, że w Katyniu zostali zamordowani oficerowie: Franciszek Luranc, lat 30 i Franciszek Kawczak, lat 34. Ich losy znane są rodzinom, ale wiele lat utrzymywane
były w wielkiej tajemnicy. Przyszedł czas, aby je opisać, potrzeba jednak czasu na zgromadzenie dokumentów i opracowanie ich
biografii. Odszukałam krewnych Franciszka Kawczaka i Franciszka Luranca, od których otrzymałam zdjęcia.
Odnalazłam obu oficerów na „Liście katyńskiej”: Franciszek Kawczak indeks 11546 i Franciszek Luranc indeks 12132. Dotarłam też
do „Księgi cmentarnej polskiego cmentarza wojennego” – „Księga Cmentarna Katyń” i tam znajdują się takie informacje:

Franciszek Kawczak

Ppor. rez. Franciszek
KAWCZAK s. Jana i Elżbiety
z Kramarczyków, ur. 15 VI 1905
w Osieku, woj. krakowskie. Ukończył historię na UJ. Pracował
w gimnazjum w Zawierciu. Był
absolwentem SPRKaw. w Grudziądzu. Ppor. od 1931. W 1939
zmobilizowany do 4 psp. Kawaler.
CAW, AP 8060; MiD WIH, L.W.
z 2 IV 1940.

„Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”
9 i 10 listopada 2007 roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbył się uroczysty apel poległych. Odczytano 14 000 nazwisk ofiar zbrodni katyńskiej, awansowanych na wyższe stopnie wojskowe i służbowe przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
i wśród nich byli obaj osieczanie.

Ppor. rez. Franciszek
LURANC s. Jana, ur. 8 X 1909
w Osieku, pow. bielskobialski. Ppor. od 1 I 1936. Należał
ewidencyjnie do 4 psp w Cieszynie. Mieszkał i pracował
w Chorzowie, bdd. CAW, AP
4381; MiD WIH, L.W. z 3 IV
1940; AM 1978.
Franciszek Luranc z żoną
MIANOWANI NA STOPIEŃ PORUCZNIKA
5566. ppor. Kawczak Franciszek s. Jana r. 1905 † Katyń
6074. ppor. Luranc Franciszek s. Jana r. 1909 † Katyń
Krystyna Czerny

W 75. rocznicę wyzwolenia Osieka

W

numerze 1 „Ech Osieka” z 1998 r. pan Adam Hałatek – ówczesny redaktor naszej gazety - napisał artykuł „W 53.
rocznicę wyzwolenia Osieka spod okupacji hitlerowskiej”. Przytaczam za Jego wiedzą i zgodą obszerne fragmenty tego artykułu, dodając na koniec wspomnienia i „Epilog”, który pewnie niewielu osieczanom jest znany.
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„Był mroźny poranek 27 stycznia 1945 roku. Zima trzymała
na dobre, pola i drogi przykrywała ponad półmetrowa warstwa
śniegu, a mrozy dochodziły do -25˚ C.
Nocą z 26 na 27 stycznia oraz wczesnym rankiem w dniu
wyzwolenia przez Osiek przeciągnęły ostatnie oddziały Wermachtu. Były to oddziały zdekompletowane i zdemoralizowane:
zbieranina z różnych rozbitych jednostek. Jak wspomina pan
Stanisław Tlałka ze Starej Drogi, taki właśnie oddział złożony
z ok. 30 żołnierzy przybył na Rzepowskie wczesnym porankiem
27 stycznia. Oficer, który nimi dowodził, rozlokował ich po domach, pozostawiając jednego żołnierza na czatach. Ale krótki
był to wypoczynek. Około 10. 00 od strony lasu witkowskiego
usłyszano serię z pistoletów maszynowych. Niemcy zerwali się
i wycofali w kierunku Malca, pozostawiając na drodze jednego
zabitego, który otrzymał postrzał w tył głowy. Pan Stanisława
Tlałka po przejściu frontu podszedł do zabitego, z którego Rosjanie zdążyli zdjąć buty i z rozrzuconych dokumentów ustalił,
że zabitym był kapral i pochodził z Essen, był żonaty i miał dwoje dzieci. Zresztą ciało zabitego Niemca leżało w śniegu obok
drogi Maleckiej przez dwa tygodnie.
Nieco inaczej wyglądało wejście Rosjan do wsi. Z relacji
panów Płonków: Władysława i Stanisława wynika, że około
godziny 9.00 także w dniu wyzwolenia od strony Głębowic, ale
i przez Potok na Starą Drogę weszły pierwsze oddziały zwiadowców Armii Sowieckiej. Dlaczego przez Potok, a nie gościńcem? Ano dlatego, że zwiadowcy posiadali bardzo stare mapy
sztabowe, jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej, na których

nie było gościńca.
Za zwiadowcami dosłownie wlały się dalej do wsi rzesze
żołnierskie, niektórzy pod przykrywką szukania „Germańca” myszkowali po domach i zagrodach, zabierając wszystko,
co wpadło im w ręce. W czasie wyzwolenia wsi doszło do kilku
potyczek z niemieckimi maruderami, którzy albo zaspali, albo
nie zdążyli się wycofać na czas, byli chorzy lub osłabieni. Pojedynczych żołnierzy nie brano do niewoli, lecz albo ginęli broniąc się, albo byli rozstrzeliwani przez Rosjan. Zwłaszcza utkwił
mi w pamięci epizod opowiadany przez Władysława Płonkę.
Było to po południu 27 stycznia. Za stodołą u pana Stanisława Luranca na Starej Drodze Rosjanie wzięli do niewoli
trzech Niemców, których mieli zamiar przeprowadzić w kierunku PGR. W tym momencie od wsi podjechała na koniu młoda
Rosjanka, jak mówił mój rozmówca, może miała 20 lat, była
w stopniu podporucznika, rozkazała odstąpić żołnierzom
konwojującym, wyjęła nagan (pistolet) i zastrzeliła bezbronnych. Powiecie okrucieństwo, może, ale jak się później okazało,
tej właśnie Rosjance hitlerowcy na jej oczach bestialsko wymordowali całą rodzinę. Podobno także w domu pana Jurczyka na
Ogrodach Rosjanie wzięli do niewoli Niemców, wyprowadzili
ich przed dom i rozstrzelali.
Po przejściu frontu obok wiejskich dróg leżało kilkadziesiąt
trupów żołnierzy i cywilów. Niektóre obrazy szczególnie utkwiły w pamięci świadkom tych wydarzeń, jak choćby trup Niemca koło posesji pana Żmudy (Stara Droga), który w zgrabiałej
ręce trzymał nadgryzioną kromkę chleba, trzy ciała żołnierskie
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Wspomnienia

na ulicy od strony PGR ograbione z butów i części garderoby.
Razem na terenie naszej wsi zginęło 24 żołnierzy niemieckich.
Mój tata Władysław Płonka opowiadał, że Rosjanie staGdzieś około połowy lutego mieszkańcy Osieka, prawdopocjonowali u nich na podwórku. Dom był nowy, wymurowany
dobnie zmobilizowani przez ks. Przebindę, wikariusza naszej
w latach dwudziestych i tam zatrzymali się oficerowie. Tym
parafii, postanowili zebrać zabitych i pochować ich we wspólnej
sposobem uniknięto zniszczenia domu i gospodarstwa, bo ofimogile. Nie było koni, wiec wozem zaprzęgniętym w woły objecerowie trzymali dyscyplinę. Po odejściu Rosjan pod stodołą
chano wieś i zebrano zabitych. Na miejsce spoczynku wybrano
została zapomniana pepesza. Dziadek słysząc różne opowieści
stary cmentarz, gdzie tuż za bramą, po prawej stronie, ówczeso zachowaniu „wyzwolicieli” pilnował jej jakiś czas, bo obawiał
ny grabarz, Jan Urbańczyk, wykopał wspólny grób, do którego
się, że Rosjanie wrócą po nią. Nic takiego się jednak nie stało
złożono poległych. Obecnym przy pochówku był ks. Przebinda,
i pewnym czasie zapakował ją w stare szmaty i wrzucił do bagna
który odebrał od zabitych połowę blaszki identyfikacyjnej, czyli
poniżej starego kościoła.
tzw. „nieśmiertelnika” i zabrał ze sobą. Mimo poszukiwań nie
							
udało się ustalić, co się z nimi stało.
Przekazała Zofia Piechocińska
Pytałem świadka wydarzeń, pana Płonkę, o wiek poległych
żołnierzy niemieckich. Jak zapamiętał , byli to ludzie w różnym
wieku, ale wielu było bardzo młodych, wręcz dzieci.
Latem 2016 roku podczas rozmowy z konsulem generalnym
Również na terenie wsi w Karolińskim Lesie od strony WłosieNiemiec w Krakowie, dr. Michaelem Grossem, poruszyliśmy teni, Rosjanie okrążyli i wzięli do niewoli 75- osobowy oddział Niemmat wciąż istniejących rozsianych w różnych miejscowościach
ców, których ewakuowano na tyły, czyli w kierunku Głębowic.
grobów niemieckich żołnierzy poległych w czasie ofensywy ArW czasie wyzwolenia Osieka ginęli także Rosjanie, ale ilu
mii Czerwonej w styczniu 1945 roku. Zwróciłem uwagę konsula
ich poległo, to trudno powiedzieć. Wiadomo tylko fragmentana mogiłę na starym cmentarzu w Osieku. Mojego rozmówcę
rycznie, że np. na Rzepowskim , w czasie ostrzeliwania tego
temat zainteresował.
przysiółka przez Niemców, zginęło 5 piechurów i załoga czołPo kilku tygodniach, z polecenia konsula Grossa do proboszgu. Pan Stanisław Tlałka dobrze to wydarzenie zapamiętał,
cza osieckiego zwrócił się przedstawiciel Volksbund Deutsche
a zwłaszcza jednego z poległych, któremu pocisk urwał głowę.
Kriegsgräberfürsorge z Kassel – organizacji opiekującej się groRosjanie pozostali we wsi prawie do maja.
bami żołnierzy niemieckich z I i II wojny światowej.
W dawnej Mleczarni urządzili szpital, a lżej ranni mieszkali
Prace ekshumacyjne zostały przeprowadzone w dniach
w szkole. Po wycofaniu się Rosjan życie wsi zaczęło się odradzać.
1 i 2 grudnia 2016 roku. Odnaleziono między innymi połówZastanawiałem się, czy ktoś przez te lata powojenne interekę nieśmiertelnika, drobne rzeczy osobiste, naboje, fragmenty
sował się tą opisaną wcześniej mogiłą. Ustaliłem, że w 1968 roku
mundurów, guziki. Szczątki ośmiu osób zostały przeniesione na
do Osieka przyjechało kilku Niemców szukających tej zbiorocmentarz w Siemianowicach koło Katowic, gdzie od 1997 roku
wej mogiły. Ówczesny proboszcz ks. Stożek wysłał ich na stary
chowani są żołnierze z mogił w Polsce południowej i centralnej.
cmentarz z kościelnym Franciszkiem Klęczarem, ale czego ci
Dotychczas na siemianowickim cmentarzu pogrzebano szczątNiemcy szukali i co chcieli widzieć i wiedzieć, dzisiaj się już nie
ki około 34 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu z okresu II wojny
dowiemy, gdyż obaj świadkowie tych wydarzeń nie żyją. Może
światowej. Między nimi znajduje się też osiem osób z osieckiej
to właśnie wtedy zabrano z plebanii te blaszki identyfikacyjne
mogiły na cmentarzu „W polach”.
poległych żołnierzy?!”
							
							
			
Andrzej Kacorzyk
Adam Hałatek

Epilog

Muzeum Pamięci szuka dokumentów i świadków

M

uzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej upamiętnia żyjących na niej ludzi, w szczególności tych, którzy podczas II wojny światowej nieśli pomoc więźniom niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Stąd też
pracownicy placówki proszą o przekazywanie do placówki pamiątek i zgłaszanie świadków wojennych wydarzeń.

W wielu domach do dziś znajduje się wiele dokumentów
i zdjęć osób, które aktywnie i z narażeniem życia uczestniczyły w różnych działaniach pomocowych na rzecz więźniów Auschwitz. To bardzo cenne przedmioty związane
z bardzo ważną częścią historii, do tej pory mało zauważanej
i podkreślanej. Niezwykle istotne są także relacje świadków
wydarzeń z czasów II wojny światowej oraz ich bliskich.
- Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
jest niedawno powołaną instytucją. Od początku sukcesywnie wzbogacamy nasze zbiory, by w jak najlepszy sposób przekazać odbiorcom historię tego regionu oraz wagę i znaczenie
bohaterskich czynów mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.
Często są oni dziś zapomniani, a o ich bohaterskiej postawie wiedzą tylko najbliżsi przyjaciele i rodzina. Właśnie te
heroiczne wartości chcemy uwypuklać i podkreślać – mówi

dyrektor MPMZO, Dorota Mleczko.
Muzeum jest zainteresowane wszelkimi dokumentami,
zdjęciami, przedmiotami codziennego użytku, pamiętnikami itp. Otrzymane przedmioty zostaną w sposób należyty
zabezpieczone, a później będą prezentowane na ekspozycji
stałej.
Na docelową siedzibę Muzeum przeznaczono budynek
zwany Lagerhausem, który jest położony ok. 200 m od byłego
niemieckiego obozu KL Auschwitz.
Placówka ma być dostępna dla zwiedzających w 2022 roku.
Osoby, które chciałyby przekazać pamiątki lub podzielić się
wspomnieniami dotyczącymi czasu II wojny światowej, zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 33 447 40 84 lub za pomocą e-maila: biuro@muzeumpamieci.pl
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Wszystkich zainteresowanych działalnością
instytucji Muzeum Pamięci zaprasza na stronę
internetową:
muzeumpamieci.pl
Bieżącą aktywność placówki można śledzić
w mediach społecznościowych:
- Facebook
www.facebook.com/muzeum.pamieci.oswiecim
- Instagram
www.instagram.com/pamiecimuzeum
- Twitter
twitter.com/muz_pamieci_osw

Pracowity rok Muzeum Pamięci

M

uzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej rozpoczęło działalność w czerwcu 2018 r. Do dziś zgromadziło
prawie 200 różnych obiektów. Ponad tysiąc ma utrwalonych w wersji elektronicznej. W swoich zasobach posiada także obecnie prawie 2000 minut nagrań z opowieściami świadków historii.

Liczba eksponatów, które trafiają do zbiorów, rośnie z tygodnia na tydzień. Przede wszystkim dzięki darowiznom od
mieszkańców. Aktualnie w zasobach znajdują m.in. przedmioty
codziennego użytku (kubki, talerze, butelki), zdjęcia, dokumenty, listy, medale. Są tu również takie rzeczy jak: niemiecki hełm,
skrzynka po amunicji z czasów II wojny światowej i 2,5-metrowa, drewniana rzeźba.
Nieustannie powiększa się także zbiór nagrań audiowizualnych ze wspomnieniami mieszkańców ziemi oświęcimskiej.
Już teraz, gdyby chcieć je wszystkie obejrzeć i przesłuchać, trzeba by było spędzić przed ekranem i głośnikami niemal dwa dni
i całą noc.

Wystawy w plenerze

Miniony rok minął Muzeum Pamięci bardzo pracowicie pod
względem działalności wystawienniczej, edukacyjnej i wydawniczej.
W pięciu miejscowościach powiatu oświęcimskiego –
w Oświęcimiu, Kętach, Brzeszczach, Chełmku i Osieku - była
prezentowana wystawa plenerowa poświęcona idei działalności Muzeum Pamięci. W jej trakcie mieszkańcy mogli zobaczyć
m.in. jak będzie wyglądać nowa siedziba tej instytucji. Od 2022
roku Muzeum ma funkcjonować niedaleko Państwowego Muzeum KL Auschwitz.
Placówka była także współorganizatorem mobilnej wystawy zdjęć z pobytu Jana Pawła II w dniu 7 czerwca 1979 r. w Auschwitz-Birkenau – pt. „Nie mogłem tutaj nie przybyć…”

Duża frekwencja na konferencjach i spotkaniach
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W ramach edukacyjnych działań popularyzatorskich Muzeum zorganizowało konferencję naukową pod nazwą „Topografia pamięci”. Była połączona z promocją wydanej przez nas
publikacji autorstwa dra Andrzeja Strzeleckiego pt. „Topografia
Pamięci. Miejsca pamięci o ofiarach Auschwitz i bohaterach

ruchu oporu w latach 1939-1945 znajdujące się na Ziemi Oświęcimskiej”. Obecnie powstaje wersja anglojęzyczna publikacji.
Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła kolejna konferencja popularnonaukowa zorganizowana we wrześniu 2019 roku
w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Nosiła nazwę
„Niestrudzeni w walce o ojczyznę – mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej na frontach II wojny światowej”. W jej trakcie przypomniano sylwetki żołnierzy z tego terenu walczących na różnych
frontach II wojny światowej.
W listopadzie 2019 r. Muzeum Pamięci rozpoczęło cykl
spotkań poświęconych poznawaniu i promowaniu lokalnej historii. W ich trakcie mieszkańcy ziemi oświęcimskiej prezentują wspomnienia związane z drugą wojną światową. Inauguracja
projektu nastąpiła w Osieku. Drugie spotkanie pracownicy placówki przygotowali w lutym 2020 r. w Brzeszczach.
Projekty realizowane w szkołach
Kolejnym obszarem działalności Muzeum są działania edukacyjne kierowane do uczniów szkół średnich z powiatu oświęcimskiego. W przypadku projektu realizowanego w ub.r. zadaniem młodych pasjonatów nowych technologii było wykonanie
aplikacji mobilnej na smartfony. Bazę do stworzenia mapy zwiedzania Miejsc Pamięci stanowiła publikacja „Topografia pamięci” – Andrzeja Strzeleckiego. Zwieńczeniem prac było bezpłatne
udostępnienie programu w App Store i Google Play.
Muzeum Pamięci kieruje ofertę edukacyjną także do uczniów klas szkół podstawowych. Organizuje warsztaty upowszechniające lokalną historię.
Placówka współpracuje również z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami kultury. Efektem tych działań jest wydanie publikacji autorstwa Marcina Dziubka pt. „Niezłomni
wrześniowych dni – losy baonu Obrony Narodowej „Oświęcim”
oraz książki Agnieszki Smreczyńskiej- Gąbki „Za matową szybą. W drodze do utraconej tożsamości”.
Osoby zainteresowane przekazaniem zbiorów lub pamiątek
mogą się kontaktować z pracownikami Muzeum Pamięci pod
nr tel. 33 447 40 84 lub przez e-mail: biuro@muzeumpamieci.pl
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Bieżące informacje o działalności Muzeum Pamięci
muzeumpamieci.pl
Facebook
www.facebook.com/muzeum.pamieci.oswiecim

Instagram
www.instagram.com/pamiecimuzeum
Twitter
twitter.com/muz_pamieci_osw

Konferencja popularnonaukowa zorganizowana we wrześniu 2019
roku w Centrum Dialogu
i Modlitwy w Oświęcimiu
nosiła nazwę „Niestrudzeni w walce o ojczyznę – mieszkańcy Ziemi
Oświęcimskiej na frontach II wojny światowej”

Pracownicy Muzeum
Pamięci Mieszkańców
Ziemi
Oświęcimskiej
oraz Szkoły Podstawowej
nr 1 w Osieku w listopadzie zorganizowali spotkanie z historią pt. „Pamięć wszystko obejmie,
losy osieczan podczas
II wojny światowej”

Wizualizacja nowej
siedziby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi
Oświęcimskiej w Oświęcimiu. Placówka ma być
dostępna dla zwiedzających w 2022 roku.
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XIII SESJA RADY GMINY OSIEK z dnia
25.02.2020 r.
1. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Bańdur i po części proceduralnej wójt poinformował o swojej pracy między sesjami.
Uczestniczył w spotkaniu z okazji 101 urodzin Feliksa
Wójcika, brał udział w posiedzeniu plenarnym OSP Jawiszowice, w zebraniu sprawozdawczym LKS Głębowice, w spotkaniu opłatkowym dla seniorów Gminy Osiek, w spotkaniu
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Uczestniczył
w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Dolina Karpia, Zarządu Powiatu z sołtysami w Osieku, Koła Pszczelarzy
w Osieku, w zebraniu sprawozdawczym OSP Głębowice
i Osiek, spotkaniu u wojewody w Krakowie, w zebraniu sprawozdawczym KGW w Osieku, posiedzeniu Zarządu Spółki
Wodnej w Osieku i spotkaniu Zarządu Doliny Karpia z przedstawicielami gmin.

Interpelacja Radnego Mateusza Hałata nr 1/2020 z dnia
23 .01. 2020 r.
W związku z prośbą mieszkańców proszę o rozważenie możliwości przywrócenia kursowania linii autobusowej Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Kętach na Osiek
Górny (przystanek przy Szkole Podstawowej nr 2 w Osieku).
Obecnie autobusy kursują do granicy Witkowic i Osieka.
W przeszłości autobusy jadąc przez Witkowice, trasę kończyły
na przystanku autobusowym przy SP nr 2 w Osieku. Z informacji
jakie otrzymałem, jest spora grupa młodzieży szkolnej dojeżdżającej z Osieka Górnego do szkół ponadpodstawowych w Kętach.
Na dzień dzisiejszy rodzice musza dowozić dzieci przynajmniej
na przystanek zlokalizowany na granicy Witkowic i Osieka.
Z góry dziękuję za poświęcony czas i proszę o jak najszybsze
rozpatrzenie niniejszej sprawy.

2. Radni wysłuchali sprawozdań z działalności wszyst-

Odpowiedź:

kich Komisji Rady Gminy oraz sprawozdania przewodniczącego
Rady Gminy za 2019 r.

3. Podjęto uchwały w sprawie:

a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
b) rozpatrzenia petycji,
c) nieodpłatnego nabycia działki pomiędzy domem pogrzebowym a kościołem w celu powiększenia parkingu na 60
stanowisk,
d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Osiek w 2020 r.”
Sołtys Głębowic Edyta Matyjasik – Kulig, jak co roku, zgłosiła
sprzeciw wobec punku nakładającego na sołtysa odpowiedzialność za dokarmianie bezdomnych kotów.
Psy i koty wałęsające się są odławiane przez GZGK i tam należy je zgłaszać albo do Urzędu Gminy. Zwierzęta są zawożone
do schroniska w Chełmku. W roku 2018 odłowiono 19 psów
i kotów, w 2019 roku - 20.
e) przyznania dotacji celowej z budżetu dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Osieku na zakup nowego wozu bojowego w kwocie
500 tys. zł., jest to połowa ceny wozu. Obecny ma już 31 lat,
jest zawodny, a służy strażakom już 11 lat,
f) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku, z których korzystają
mieszkańcy gminy Osiek,
g) wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy
Osiek do Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin pod
nazwą „Forum Małopolski Zachodniej”
Wójt wyjaśnił, że został podpisany list intencyjny i jest to
etap tworzenia Forum. Stowarzyszenie założą powiaty:
oświęcimski, olkuski, chrzanowski i wadowicki. Wspólnie
będą mogli aplikować o środki unijne w tym na odnawialne źródła energii. Składki członkowskie to 8 gr na
mieszkańca.
h) zmiany planu budżetu gminy na 2020 rok,
i) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
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4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
z poprzednich sesji.

Gmina Osiek informuje, że wystąpiła do Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego w Kętach o zajęcie stanowiska
w sprawie możliwości uruchomienia w/w linii, podania ewentualnego terminu wprowadzenia zmian, biorąc pod uwagę
konieczność uzyskania niezbędnych zezwoleń oraz podania
szacunkowych kosztów ewentualnej dopłaty ze strony Gminy
Osiek. Niezwłocznie po otrzymaniu zwrotnej informacji ze strony MZK Kęty, Gmina Osiek przedstawi ostateczne stanowisko
w tej sprawie.

5. Zapytania radnych.

Radna Edyta Matyjasik – Kulig podniosła sprawę dofinansowania do wymiany pieców. Chodzi o osoby, którym nagle psuje się
piec, a one czekają w kolejce, więc występuje tu sytuacja losowa.
Trzeba byłoby im pomóc i proponuje zwołanie komisji budżetu.
Wójt wyjaśnia, że należy przestrzegać regulaminu. W zeszłym
roku udało się zwiększyć środki i wszyscy, którzy złożyli wnioski,
otrzymali dofinansowanie, a na ten rok jest już 66 wniosków, natomiast w budżecie przewidziano dofinansowanie dla 20 osób.
Liczy jednak na to, że uda się zwiększyć te środki.
Radny Mateusz Hałat zgadza się z wójtem co do regulaminu,
który utrzymuje porządek prawny, a przyjmuje wniosek pani radnej o zwołanie komisji budżetu w tej sprawie.
Radny Andrzej Kacorzyk również proponuje ostrożność w zmianie w regulaminie, gdyż program ma wyraźny cel wymiany pieców na lepsze, a nie wymiany pieców zepsutych.
Radna Róża Gros zwraca uwagę, że jest tylko jeden punkt oddawania przeterminowanych leków w przychodni i często jest zapełniony. Czy można zwiększyć ilość takich punktów?
Wójt przyjął wniosek i postara się go zrealizować.
Radna Maria Jekiełek pyta, czy w odpłatach za śmieci można
uwzględnić Kartę Dużej Rodziny, tak jak w niektórych gminach.
Wójt: przyjęliśmy taki system, gdzie są przewidziane inne ulgi,
trzeba uwzględnić skutki finansowe każdej zmiany. Zastosowanie innych rozwiązań wymaga pracy w komisjach.
Radny Andrzej Kacorzyk poparł zdanie wójta, wyjaśniając stosowanie KDR.
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Radna Maria Lach zabrała głos w sprawie parkingu, którego
nawierzchnia jest nieodpowiednia, czy nie można jej zmienić.

ul. Dębowej, jezdnia jest na odcinkach prywatnych i mieszkańcy muszą uregulować sprawy spadkowe, własnościowe.

Wójt wyjaśnił, że przygotowywana jest dokumentacja na zagospodarowanie tego terenu i wymaga to poprawy. Ma to na uwadze.

Radna Józefa Bielecka pyta o drogę gruntową, w której są dziury i woda nie schodzi.

Radny Franciszek Mitoraj podziękował za wykonanie nowej
nitki wodociągu na ul. Podlesie, zapytał, czy są środki na projekt na remontu ul. Beskidzkiej oraz w imieniu mieszkańców ul.
Dębowej pyta, co dalej w sprawie remontu tej drogi.
Wójt odpowiedział, że wnioski w sprawie ul. Beskidzkiej zostały złożone do wojewody, ale ich jeszcze nie rozpatrzył, więc trzeba czekać. Natomiast jest problem z własnością gruntów przy

Wójt: odwodnienie będzie w tym roku, ale jest jeszcze problem
własnościowy z gruntami i bardzo wąski pas drogowy.

6. Informacje.

Przewodnicząca Rady Gminy przypomina o składaniu
oświadczeń majątkowych do końca kwietnia.

7. Na tym sesję zakończono.

Naklejki „BIO” na kontenery brązowe
Urząd Gminy w Osieku informuje, że właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zdeklarowali kompostowania bioodpadów, będą mogli odebrać naklejki z napisem BIO na kontenery brązowe w Urzędzie Gminy w Osieku,
pokój 12, I piętro po ustaniu stanu epidemii i przywrócenia normalnego trybu pracy urzędu. W chwili obecnej osoby,
które chcą uzyskać naklejki na kontener są proszone o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Osieku pod numerem
33/8458261 wew. 112.

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy
Osiek w roku 2019
Szanowni Państwo, przyszedł
czas
podsumowania
pierwszego roku działalności
obecnej Rady Gminy Osiek.
Na początek trochę przypomnienia: wybory do Rady Gminy odbyły się 21 października
2018 roku, zostało wybranych
15 radnych w tym 9 kobiet i 6
mężczyzn, sześciu radnych zostało wybranych po raz pierwszy. Pierwsza sesja VIII kadencji
Rady Gminy Osiek odbyła się
19 listopada 2018 roku, rozpoczęła się od złożenia ślubowania
przez radnych i nowo wybranego Wójta Gminy, pana Marka Jasińskiego. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego i zastępcy Rady Gminy. Przewodniczącym Rady została Małgorzata
Bańdur, a jej zastępcą Maria Lach.
VIII kadencja Rady Gminy różni się od dotychczasowych
siedmiu kadencji. Rada Gminy została wybrana na okres 5 lat
i obejmuje lata 2018-2023. Posiedzenia Rady są transmitowane na żywo, każdy może je oglądać na bieżąco, jak i odtworzyć
w terminie późniejszym. Głosowania nad uchwałami odbywają
się imiennie.
Rada Gminy obraduje na sesjach Rady i w komisjach. Mamy
4 komisje stałe: Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska, Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych i nową komisję,
która powstała w tej kadencji: Komisję Skarg, Wniosków i Petycji i doraźną – Komisję Inwentaryzacyjną.
Rada Gminy Osiek obradowała na 12 sesjach, trzy posiedzenia odbyły się w 2018 roku i 9 posiedzeń w 2019 roku, frekwencja radnych na posiedzeniach wyniosła 95% . Rada podjęła
110 uchwał w tym 20 uchwał w 2018 roku i 90 uchwał w 2019
roku. Znaczna cześć podjętych uchwał miała istotne znaczenie
dla funkcjonowania naszej Gminy. Były uchwały, które pozwalały nam wpływać między innymi na poprawę infrastruktury

drogowej, co wszystkich mieszkańców na pewno bardzo cieszy,
ale musieliśmy podejmować uchwały trudne, które budzą wiele kontrowersji w społeczeństwie i narzucają większe obciążenia na naszych mieszkańców. Podejmowaliśmy wiele ważnych
decyzji dotyczących naszej Gminy i jej obywateli, między innymi zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek, zmiany w statucie sołectwa Osiek,
zmiany w statucie sołectwa Głębowice; uchwalano budżet na
2019 i 2020 rok. Uchwalono „Gminny program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Gminny program
przeciwdziałania narkomanii”. Podjęto uchwały w sprawie dofinansowania do wymiany starych źródeł ciepła na nowe spełniające wymogi ekologiczne, w sprawie dofinansowania Funduszu
Wsparcia Policji, dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku, czy zakup czujników powietrza, które na prośbę mieszkańców zgłoszoną na zebraniu wiejskim zakupiono i zamontowano w Osieku Dolnym,
Górnym i Głębowicach.
Po raz pierwszy został napisany raport o stanie gminy, który
był analizowany i poddany dyskusji, po czym po raz pierwszy
głosowano nad wotum zaufania dla Wójta Gminy. Na jednej z sesji zostały wręczone dwa medale dla rodzin z naszej gminy „Za
Zasługi Dla Obronności Kraju”. Ponadto członkowie Rady Gminy w styczniu 2019 roku uczestniczyli w walnym zebraniu OSP
w Osieku, poznając problemy naszych strażaków. We wrześniu
uczestniczyli w otwarciu nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Głębowicach. Pozostałe prace Radnych zostały uwzględnione w sprawozdaniach z prac poszczególnych komisji.
Dziękuję koleżankom i kolegom radnym za całoroczną
współpracę, za odpowiedzialne rozwiązywanie zadań, jakimi
Rada Gminy się zajmuje. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy
z panem wójtem na czele, dyrektorom i kierownikom gminnych
jednostek organizacyjnych, sołtysom za dobrą współpracę i okazywaną nam pomoc.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Bańdur
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PODSUMOWANIE ROKU 2019
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP
w Głębowicach
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Dnia 25.01.2020 r. w sali WDK w Głębowicach odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach.
Zebranie otworzył Prezes OSP w Głębowicach dh Jerzy Obstarczyk, witając zebranych strażaków oraz licznie przybyłych gości w osobach:
Michała Curleja - Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego, Sekretarza ZOP ZOSP RP
w Oświęcimiu,
Mariana Sobeckiego - Członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu, Wiceprezesa ZOG ZOSP RP
w Osieku,
mł. kpt. Dawida Drabczyka - Przedstawiciela Komendanta
Powiatowego PSP w Oświęcimiu,
Marka Jasińskiego - Wójta Gminy Osiek,
Mirosława Szczepaniaka – Komendanta Gminnego,
Kazimierza Sobeckiego, Stanisława Szczelinę, Juliana Obstarczyka, Tadeusza Szostaka - członków Honorowych OSP
w Głębowicach,
Grzegorza Leśniaka - Członka Honorowego OSP w Osieku,
Michała Pomorzewskiego - Prezesa OSP Osiek wraz z delegacją OSP Osiek,
Marka Piechocińskiego- Podinspektora d.s. Zarządzania
Kryzysowego i Obronnych,
Andrzeja Sokalskiego - Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach,
Helenę Matyjasik - Przewodniczącą KGW w Głębowicach
Gości Honorowych oraz członków wspierających: Annę Kowalcze, Annę Płachtę, Jarosława Jakiełka, Jana Adamusa
Prezes gorąco przywitał wszystkie druhny i druhów,
szczególnie młodych adeptów pożarnictwa – członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Marcina
Holcmana, na protokolanta dh Czesława Tyrana.
Miłym akcentem obrad zebrania było wręczenie odznaczeń.
Odznaką Honorową „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi
Oświęcimskiej” za szczególne zasługi dla rozwoju ochrony
przeciwpożarowej został odznaczony dh Kazimierz Sobecki
– Członek Honorowy OSP Głębowice, prezes OSP Głębowice
4 kadencji.
Srebrnym Medalem „Na Straży” za szczególne poświęcenie

w działalności MDP Głębowice oraz osiągnięcia w OTWP została odznaczona dh Ewa Kasperek.
Medale wręczyli: prezes ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu Jerzy
Obstarczyk, sekretarz ZOP dh Michał Curlej, Wójt Gminy

Osiek - Marek Jasiński, naczelnik OSP w Głębowicach - Robert Tyran.
Po wręczeniu odznaczeń i gratulacjach przedstawiono
sprawozdania. Prezes Zarządu swoje sprawozdanie rozpoczął
od uczczenia minutą ciszy śmierci członka honorowego
śp. Karola Lichańskiego.
Zreferował bieżącą działalność statutową, ratowniczo - gaśniczą oraz działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Jako najważniejsze zadania i sukcesy w roku sprawozdawczym
wskazał:
1. Zakup sprzętu i umundurowania: przy udziale środków
Województwa Małopolskiego - konkurs „Bezpieczna Małopolska” z dotacją z udziałem Gminy Osiek, z dotacją „ 5000+”
zakupiono:
- 4 komplety ubrań specjalnych
- 22 komplety ubrań koszarowych dla MDP
- 9 mundurów wyjściowych.
2. Remont świetlicy szkoleniowej z udziałem dotacji Urzędu
Gminy Osiek oraz Środków MSWiA.
3. Udział w Jubileuszu XX – lecia działalności ZOP i PSP
Oświęcimiu oraz nadaniu i ufundowaniu sztandaru ZOP
ZOSP Oświęcimiu
4. Udział w uroczystym Koncercie z okazji 30 rocznicy upadku
Muru Berlińskiego - Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach na zaproszenie Konsula Generalnego Niemiec
w Krakowie dr Michaela Groβa
5. Zajęcie I miejsce na Powiatowym Przeglądzie Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Oświęcimskiego w kategorii kronik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przez
dh Martynę Mazgaj.
6. Zajęcie II miejsce dla Kroniki MDP Głębowice w Wojewódzkim Konkursie Kronik i Monografii Ochotniczych
Straży Pożarnych pt. „Historia zaklęta w kronikach” przez
dh Martynę Mazgaj.
7. Organizacja dwudniowej wycieczki do Warszawy dla Członków MDP
(zwiedzanie Sejmu RP, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Centrum Pieniądza w NBP,
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie itp.
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8. Wyjazd na uroczystości otwarcia rozbudowanej remizy partnerów polsko - niemieckiej wymiany młodzieży w Glienicke.
Na zakończenie sprawozdania prezes podziękował strażakom ratownikom, członkom czynnym, MDP, wspierającym,
gościom honorowym, wójtowi Gminy Osiek, przedstawicielowi
PSP i kolegom ze struktur Związku ZOSP RP oraz OSP w Osieku
za rok wzorowej współpracy.
Podkreślił, jak wielką sprawą jest wzajemna pomoc, zrozumienie i współpraca. Odnosząc się do planów finansowych i pracy
na rok 2020, szczególną uwagę zwrócił, na fakt, iż członkowie
OSP muszą zaplanować swoją pracę, ale przede wszystkim
muszą zaplanować kandydatów do władz OSP w Głębowicach,
ponieważ kolejne zebranie będzie zebraniem sprawozdawczo
- wyborczym. Mocno zaakcentował, że podczas 19-tu lat pracy
społecznej, piastując funkcję prezesa OSP doświadczył wiele
pracy, pięknych i ważnych chwil, ale również sporo trudności
i obojętności wśród ludzi, także i druhów. Więc ważne jest, aby
w nowej kadencji funkcje piastowali odpowiedzialni członkowie, którzy obejmą przywileje i obowiązki oraz będą mieli poczucie oddania się pracy społecznej. Najważniejsze jest wsparcie i zaufanie w pozostałych działaczach. Swoją wypowiedź
zakończył stwierdzeniem: „przychodzi taki czas, kiedy mija
pewien etap w życiu człowieka, organizacji, kiedy zmienia się
pokolenie i kiedy wymienia się sprzęt na nowy, bardziej sprawny, ponieważ obecny wykonał już swoją pracę. To norma, która
obowiązuje od wieków. Ten czas właśnie przyszedł”.
Kolejno sprawozdania złożyli:
- finansowe - dh Marcin Holcman
- Komisji Rewizyjnej - dh Jerzy Matonóg
Po dyskusji nad sprawozdaniami, nastąpiło głosowanie
nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Kolejno został przedstawiony i zatwierdzony plan działalności oraz
plan finansowy na rok 2020 oraz ustalona składka członkowska. Podjęto uchwały:
1. Działalności organizacyjno-programowej.
2. Nadania Godności Członka Honorowego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Głębowicach druhnie Marii Szczelina, druhowi
Piotrowi Kowalskiemu.
Podczas zebrania w dyskusji oraz wystąpieniach zaproszonych gości poruszono następujące tematy:
1. Dh Michał Curlej - Członek Zarządu Wojewódzkiego, Sekretarz ZOP wyraził uznanie wobec inicjatyw i szerokiej bar-

dzo dobrej działalności statutowej wykonywanej przez OSP
w Głębowicach, na szczeblu gminy, powiatu, województwa.
Podziękował strażakom za współpracę, wójtowi Gminy Osiek
panu Markowi Jasińskiemu za wspieranie OSP i normalną
współpracę pomiędzy gminą a OSP. Na zakończenie poinformował zebranych, że podczas majowego Jubileuszu XX - lecia
działalności ZOP OSP w Oświęcimiu wśród wielu odznaczonych strażaków, był prezes OSP w Głębowicach Jerzy Obstarczyk, który został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski.
2. Informacja przedstawiciela PSP Oświęcimiu na temat akcji ratowniczo-gaśniczych, wyszkolenia i sprzętu oraz przykładnej działalności OSP Głębowice, szczególnie z MDP.
3. Informacja Wójta Gminy Osiek Marka Jasińskiego o pracy i współpracy z OSP Głębowice, gratulacje
i podziękowania za współpracę, omówienie budżetu
i zakupów dla OSP oraz planowanej współpracy w roku 2020.
4. Dh Mirosław Szczepaniak – omówił działalność i współpracę z ZOG ZOSP RP, wyjaśnił przyczyny braku organizacji
ćwiczeń na obiekcie.
5. Dh Kazimierz Sobecki wieloletni prezes OSP w Głębowicach
podziękował za zaproszenie oraz przyznane mu odznaczenie. Pogratulował wyremontowanych pomieszczeń oraz
stanu wyposażenia sprzętowego. Szczególną uwagę zwrócił
na ilość młodzieży, pracę z młodzieżą oraz ilość członków
OSP . Wspomniał o 20 - letniej historii swojej pracy, nawiązując do działalności oraz ostatnich 20 lat, kiedy to zakończył
i przekazał kierowanie strażą kolejnemu Zarządowi. Podkreślił, jak szybko czas płynie i jak bardzo straż się zmieniła.
Złożył życzenia Zarządowi i wszystkim strażakom. Na zakończenie zwrócił się do prezesa Jerzego Obstarczyka: „Jerzy,
pamiętam zebranie sprawozdawczo – wyborcze, kiedy zostałeś prezesem. Ty może nie, ale ja pamiętam. Powiedziałeś wtedy: „Dziękuję za wybór i cały oddaję się do dyspozycji straży.”
Jerzy, dotrzymałeś słowa, nie zawiodłeś ani strażaków, a przede
wszystkim mnie – ponieważ jak wszyscy wiedzą wyemigrowałem do Warszawy”.
6. Podziękowania Dyrektora ZSP w Głębowicach pana Andrzeja Sokalskiego za współpracę z OSP oraz wychowywanie MDP.
Po części roboczej przyszedł czas na luźne dyskusje.
Zarząd OSP składa podziękowania członkom zaangażowanym
w przygotowanie zebrania.
Jerzy Obstarczyk

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Osiek za
2019 r. 1.02. 2020 r.
Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu dh Michał
Pomorzewski, który powitał zaproszonych gości w osobach:
członka Głównej Komisji Rewizyjnej ZG ZOSP RP w Warszawie
– dh Jerzego Obstarczyka, członków honorowych i wspierających, wójta Gminy Osiek – Marka Jasińskiego, przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Bańdur, przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu st. kpt. Marcina Jonczy,
inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego i Obronności –
Marka Piechocińskiego, delegację z OSP Głębowice, byłego
wójta Jerzego Mieszczaka i sołtysa Sołectwa Osiek Stanisława Gąsiorka.
Dh Michał Pomorzewski przedstawił sprawozdanie
z działalności OSP Osiek za rok sprawozdawczy, wskazując
między innymi, że członkowie Jednostki Operacyjno-Tech-
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nicznej w 2019 roku brali udział 58 razy w działaniach ratowniczo-gaśniczych, z czego: 9 razy w gaszeniu pożarów oraz 49
razy w likwidacji miejscowych zagrożeń. 2 wyjazdy dotyczyły
interwencji poza terenem gminy Osiek i prowadzone były na
terenie gminy Polanka Wielka. Na dzień 31.12.2019 Jednostka Operacyjno-Techniczna liczy 35 ratowników.
Na uwagę zasługuje fakt, iż ratownicy z Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Osieku pobierają ekwiwalent za
udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, który następnie w całości przekazują jednostce na zakup sprzętu niezbędnego podczas wyjazdów. W 2019 roku zakupili fantom Baby
Anne CPR. W ramach działań prewencyjnych zorganizowano
szkolenie z zakresu obsługi mgłowych urządzeń gaśniczych.
W ramach prac społecznych zabezpieczaliśmy wszystkie najważniejsze imprezy gminne oraz kościelne. W maju
w remizie gościliśmy przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Osieku. W czerwcu zorganizowaliśmy pokazy gotowości bojowej podczas pikniku z okazji Dnia
Dziecka. We wrześniu w szkołach na terenie naszej miejscowości przeprowadzono próbną ewakuację związaną z zagrożeniami chemicznymi, którą nadzorowali druhowie z naszej
jednostki. Ratownicy z Jednostki Operacyjno-Technicznej
przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla
uczniów szkoły podstawowej.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż kronika przygotowana przez druhów z jednostki zakwalifikowała się do ogólnopolskiego etapu konkursu kronik, gdzie otrzymała tytuł
kroniki wyróżniającej się.
OSP w Osieku w 2020 r. planuje między innymi: zakupić nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem, przeprowadzić sprzątanie starego cmentarza,
wykonać prace porządkowe i remontowe przy remizie OSP
Osiek, zabezpieczać imprezy kościelne oraz gminne na terenie miejscowości, organizować Dzień Strażaka, Dni Otwarte w remizie, piknik rodzinny dla członków OSP i ich
rodzin, spotkanie opłatkowe oraz kampanie prewencyjne
pt. „STOP Wypalaniu Traw”, „NIE dla Czadu”, pomoc w organizacji oraz udział w zbiórce publicznej na cele charytatywne. Strażacy planują pogadanki dla członków OSP na
zbiórkach szkoleniowych oraz dla uczniów szkół na terenie
gminy, udział w uroczystościach okolicznościowych, pokazy gotowości bojowej czy organizację Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym wspólnie z OSP Głębowice oraz III Gminnej Spartakiady Strażaków Ochotników Gminy Osiek wspólnie z OSP Głębowice.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie członków
OSP Osiek jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi za
rok 2019.
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W trakcie dyskusji głos zabrał wójt Marek Jasiński, dziękując strażakom za pracę na rzecz wsi i całej społeczności.
Zapewnił, że gmina nadal będzie strażakom pomagać w ramach zaplanowanych przedsięwzięć. Podziękowania za dobrą współpracę złożył druh Jerzy Obstarczyk. Skierował
szczególne podziękowania dla nowych członków MDP za to,
że w dobie internetu odnaleźli chęć udziału w takim przedsięwzięciu jak straż. Pogratulował działalności ratowniczej
i statutowej. Pogratulował druhowi Grzegorzowi Leśniakowi za otrzymane odznaczenie (Zasłużony dla Pożarnictwa
Ziemi Oświęcimskiej). Na koniec podziękował włodarzowi
gminy, przedstawicielowi powiatu i przedstawicielowi Komendy Powiatowej PSP. Za dobrą współpracę dziękował
w imieniu komendanta PSP w Oświęcimiu starszy kapitan
Marcin Jonczy. Życzenia noworoczne i podziękowania dla
pracy strażaków złożyła przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Bańdur. Do tych wszystkich podziękowań przyłączył
się zaproszony na zebranie członek Zarządu Powiatu, były
wójt Osieka ostatnich trzech kadencji, Jerzy Mieszczak. Za-
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pewnił, że Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dofinansuje
zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego kwotą 100
tys. złotych. Podziękowania i życzenia noworoczne złożył też
Komendant Gminny druh Mirosław Szczepaniak oraz członkowie wspierający p. Anna Majda i p. Henryk Kramarczyk.
Na zakończenie zebrania Prezes Zarządu druh Michał
Pomorzewski dziękował za pomoc w organizacji działalności
jednostki w 2019 roku. Szczególne podziękowania skierował
do dh Mariana Sobeckiego i dh Mateusza Jekiełka. Przedstawił wyzwania stojące przez Zarządem OSP w roku bieżącym

i poprosił druhów obecnych podczas zebrania o wsparcie celów wyznaczonych przez Zarząd na 2020 rok. Podziękował
za wzorowo przygotowaną kronikę. Druhom z OSP Głębowice podziękował za dobrze układającą się współpracę. Druhom Dominikowi Nowakowi i Mirosławowi Wawro podziękował za poświęcenie swojego wolnego czasu przy remoncie
samochodu pożarniczego IVECO.
Na tym zebranie zakończono.
							
Mateusz Jekiełek

APEL
Drodzy Czytelnicy,
Mieszkańcy Gminy Osiek!
Zaszła potrzeba poruszenia na łamach „Ech Osieka”
ważnego tematu, który dotyczy mieszkańców najbliższej
okolicy i użytkowników dróg w naszej miejscowości. Apel
skierowany jest do kierowców motocykli (głównie tak zwanych ścigaczy) oraz do kierowców samochodów wyposażonych w tuning. Jednym z celów niniejszego apelu jest
nagłośnienie problemu, z którym mamy do czynienia na
drogach gminy Osiek od wielu już lat. Jest nim nadmierna
prędkość rozwijana przez wiele poruszających się po drogach w olbrzymiej ilości motocykli oraz ogłuszający hałas wydawany przez te pojazdy. Poza tym chcemy zwrócić
uwagę na stosunkowo nowy problem drogowy i społeczny,
jakim jest częsta obecność na drogach samochodów, które
w przestrzeń tej miejscowości wprowadziły drifting (jest
to celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg), głośny tuning
(w tym wypadku jest to potoczne określenie na hałaśliwy
sposób jazdy związany z modyfikacjami silnika, układu
napędowego i paliwowego pojazdu), jazdę z piskiem opon
i wysoką prędkość na niewielkich drogach powiatowych
i gminnych, głównie w obszarze zabudowanym. Wydaje się,
że apel ten powinien trafić również do osób z bliskiego grona kierowców „ścigaczy” i aut z tuningiem, takich jak rodzice, dziadkowie, przyjaciele, sąsiedzi...
Zamiarem niniejszego tekstu jest uzmysłowienie osobom kierującym problematycznymi pojazdami, że ich obecność na drogach jest widziana, komentowana, obserwowana i zgłaszana, oraz oczekiwanie, że zaniechają one dalszego
obniżania poziomu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa
na tym obszarze i poza nim.
Przez ostatnie lata liczba motocykli „ścigaczy” na drogach Osieka konsekwentnie rosła; początkowo pierwsze
przypadki motoru jadącego na tylnym kole były rzadkie
i szokujące. Obecnie już od lat długo, głośno i głucho ciągnące się odgłosy zbliżających się, niezwykle głośnych, pojazdów są na porządku dziennym i trudno je zaakceptować.
Natomiast auta „z tuningiem” pojawiły się u bardzo sporej
grupy młodych osieczan niezbyt dawno, zaś uprawianie
przez nich czegoś na kształt „rekreacji tuningowej” jest
niezwykle aktywne i to przez cały rok, ponieważ - w przeciwieństwie do motocykli, które ograniczają swoją aktywność zimą - pogoda nie stanowi dla nich przeszkody.
Drodzy tuningowcy: wiedzcie, że widać was na drogach
Osieka bardzo dobrze; wasze pojazdy są z reguły niewielkie
i zwrotne, marek takich, jak Seat, Volkswagen, Audi, i innych. Poruszacie się po tutejszych drogach szybko i noto-

rycznie przekraczacie dozwoloną prędkość, a wasze pojazdy
wydają przy stylu waszej jazdy zbyt głośny dla otoczenia
hałas. Wśród was są amatorzy nocnej jazdy i wtedy słychać
was najlepiej, więc jeśli zabiegacie o to, aby mieszkańcy
Osieka nie mieli wątpliwości, że pokonujecie kilometry
okolicznych dróg z towarzyszeniem niskiego tuningu podczas ciszy nocnej, a towarzyszący wam czasem hałas przypomina odgłos niewielkiego odrzutowca, to osiągnęliście
sukces. Dzięki wam ulica Główna, która biegnie w terenie
zabudowanym, z ograniczeniem prędkości, z setkami domów stojących przy niej i mieszkającymi w nich ludźmi,
którzy życzyliby sobie spędzać czas we względnym spokoju i ciszy, stała się wymarzonym, bo posiadającym bardzo
dobrą nawierzchnię i praktycznie pozbawionym przeszkód
(skrzyżowania, światła, spowalniacze ruchu) wielokilometrowym torem wyścigowym. Inną waszą ulubioną okolicą
jest obszar pastwisk wzdłuż ulicy Czereśniowej. Stamtąd
odgłos waszego tuningu niesie się bardzo daleko. Podczas
waszych nocnych przejażdżek stosujecie taki sposób jazdy,
który momentami wywołuje przeraźliwy, wyjący odgłos
silnika. Trudno ocenić, co właściwie ma na celu tego typu
sposób prowadzenia pojazdu, ale można przypuszczać, że
zachowując się w opisany sposób na drogach, które nie są
wasza własnością, w przestrzeni, która nie jest tylko wasza,
negatywnie wpływacie na bezpieczeństwo, atmosferę i samopoczucie mieszkańców Osieka. Na szczęście ten artykuł
dostarcza wam wiedzy, która z pewnością pozwoli przemyśleć wasze zapatrywania na to, co oznacza funkcjonowanie w spokojnej społeczności, jaką tworzy ta miejscowość.
Na pewno nie jest to szaleństwo na tutejszych drogach.
„Ścigacze”, a także „crossy” dopiero wylegną na drogi, choć
pierwsze zwiastuny mamy już za sobą. Być może ktoś z kierujących takim pojazdem zechce wyjaśnić osieczanom, co mają
myśleć o tym, że główną ulicą, najludniejszą, z największa
ilością pojazdów, biegnącą przez centrum, gdzie ma miejsce
spory ruch pieszych, mieszczą się urzędy i sklepy, ulicą, przy
której znajdują się dwie szkoły, przedszkola - bez przeszkód,
zastanowienia, dostosowania prędkości do warunków przemieszczają się częstokroć setki razy w ciągu dnia rozpędzone
motocykle? Zapraszamy odważnych do zabrania głosu.
Na koniec ogromna prośba i słowa zachęty skierowana
do mieszkańców: reagujmy na sytuacje opisane w tym artykule. Dbanie o własną przestrzeń zamieszkania i panujące
w niej społeczne zwyczaje to wspólny obowiązek. Każdy ma
prawo do życia w warunkach, w których panuje ład i spokój.
							
		
Mieszkanka Osieka
Dane osobowe do wiadomości redakcji
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Małopolski Tele-Anioł

T

ele-Anioł to z jednej strony zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, a z drugiej pomoc osobom,
które ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność potrzebują wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,5 mln zł stanowią środki
unijne pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Przycisk, który ratuje życie

Najważniejszym elementem projektu jest Centrum Teleopieki, które powstało i funkcjonuje w Suchej Beskidzkiej
i funkcjonuje 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymują bezpłatnie opaskę bezpieczeństwa, tzw. „opaskę życia”, przy pomocy której w łatwy
i szybki sposób mogą wezwać pomoc. Opaska jest prosta
w obsłudze – wyglądem przypomina elektroniczny zegarek,
ale działa jak telefon. Ma wbudowaną kartę SIM, mikrofon
i głośnik, można z niej swobodnie rozmawiać. Naciskając
guzik z napisem „SOS”, podopieczny łączy się z Centrum
Teleopieki, w którym pracują ratownicy medyczni. Oceniają oni zgłoszenie i udzielają odpowiedniej pomocy – łącznie
z wezwaniem pogotowia. Wraz z otrzymanym zgłoszeniem
system teleopieki automatycznie identyfikuje uczestnika i wyświetla ratownikowi Cyfrową Kartę Podopiecznego
z najważniejszymi informacjami o osobie łączącej się z telecentrum, co dodatkowo ułatwia ratownikowi ocenę sytuacji.
W sytuacji mniej groźnej Centrum zawiadamia bliskich
lub sąsiadów. Podopieczny może być też przekierowany do
dyżurnego psychologa lub asystenta teleopieki. Z jego strony może liczyć na informację o możliwych formach pomocy
społecznej, aktywizacji społeczno-ruchowej i kulturalnej.
Rozmowy z asystentem czy psychologiem nie są ograniczane
czasowo – gdy ktoś czuje się samotny i chciałby po prostu porozmawiać, ma taką możliwość.
Małopolski Tele-Anioł to pomoc noszona na dłoni – dzięki czemu w każdym miejscu, o każdej porze i w każdej sytuacji podopieczny projektu nie jest sam. Opaski Tele-Anioła
zwiększają poczucie bezpieczeństwa i oprócz możliwości
bezpośredniego kontaktu z personelem medycznym monitorują również: tętno (odczyt co 30 min.), upadki (mają wbudowany detektor upadku) i lokalizację (wbudowany lokalizator
GPS).
W sytuacji zagrożenia życia osoby starsze i niesamodzielne nie są pozostawione same sobie. Reakcje ratowników, którzy otrzymują w Centrum Teleopieki sygnał o niebezpieczeństwie, są natychmiastowe.

Pomoc na wyciągnięcie ręki

Małopolski Tele-Anioł to nie tylko teleopieka, ale również tradycyjne usługi opiekuńcze świadczone w domu
podopiecznego przez fachowców jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej. Wsparcie w tym zakresie przewidziano dla ok. 30%
uczestników projektu. Przyznawane jest ono osobom samotnym oraz tym, którym rodzina z uzasadnionej przyczyny nie
może zapewnić opieki.
Z jakiego wsparcia można skorzystać? Małopolski Tele-Anioł to nie tylko pomoc w zabiegach higienicznych,
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ale także wsparcie w codziennych obowiązkach – zakupach,
przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach, załatwieniu
urzędowych formalności czy dotarciu na wizytę u lekarza,
dzięki nieocenionej pomocy sąsiedzkiej. Czasem może być
potrzebna tylko krótka rozmowa czy zwyczajny spacer, tak
potrzebny osobom samotnym, na który samodzielnie nigdy
by się nie wybrały. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać
z pomocy świadczonej przez osoby , które mieszkają blisko.
W ramach projektu Tele-Anioł przewidziano również
serię szkoleń i kursów dla osób, które chciałyby pomóc
i zaangażować się w świadczenie usług opiekuńczych lub
sąsiedzkich.
Osobom, które będą chciały znaleźć pracę w charakterze opiekuna/sąsiada wykonującego usługi opiekuńcze,
zapewniamy bezpłatne szkolenie i uzyskanie kwalifikacji,
a za wykonaną pracę wynagrodzenie. Możliwa jest również
współpraca z osobami, które już świadczą pomoc osobom
niesamodzielnym w ramach wolontariatu oraz z wykwalifikowanymi opiekunami, którzy chcą znaleźć dodatkowe
zatrudnienie. Osoby zainteresowane współpracą prosimy
są o kontakt bezpośrednio z Biurem Projektu w Krakowie
(Zespół ds. Teleopieki, tel. 12 61 60 611, email: teleopieka@
umwm.malopolska.pl), gdzie uzyskają wyczerpującą informację w przedmiotowej sprawie.

Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc

Formularze zgłoszeniowe mogą składać osoby niesamodzielne mieszkające na terenie województwa małopolskiego,
które z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności potrzebują wsparcia lub pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności.
Aby zgłosić się do projektu, należy pobrać i wypełnić
formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie
internetowej projektu: www.malopolska.pl/teleanioł oraz
w Biurach Projektu Lidera i Partnerów. Wypełniony formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście w biurach projektu
(z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku), w każdej siedzibie UMWM i w jego agendach zamiejscowych lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na
adres Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
UMWM (ul. Racławicka 56, Kraków).
Osoby, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, mogą złożyć formularz elektronicznie za pośrednictwem ePUAP.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie są dostępnie na stronie internetowej www.malopolska.pl/teleaniol
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F.H.U. „Mag-Met”

SKUP ZŁOMU GŁĘBOWICE
Oferuje:

SKUP ZOMU STALOWEGO, KOLOROWEGO, MAKULATURY I INNYCH ODPADÓW
adres: Głębowice, ul. Oświęcimska 6
Oferujemy również odbiór złomu
własnym transportem z domu klienta.
Ważymy złom na miejscu (waga elektroniczna na
aucie) i od razu wypłacamy pięniądze za tower.

Tel. 782-832-551
NASZE ATUTY TO UCZCIWOŚĆ I WYSOKIE CENY

Kółko Rolnicze zaprasza do korzystania z oferowanych przez Nas usług sprzętem rolniczym.
Zapraszamy również do tankowania na Stacji Paliw
i zakupów.
W ofercie paliwa z koncernu Orlen oraz produkty pozapaliwowe tj. oleje przekładniowe, silnikowe,
hydrauliczne, do kosiarek, pił i kos spalinowych,
skuterów, płyny chłodnicze oraz akcesoria i kosmetyki samochodowe i motocyklowe.

Biuro 338458380
Stacja Paliw 509358042

TARTAK „BĄBACZ”

W ofercie: deski szalunkowe, więźby, podbitka itd., przecieranie drewna

tel. 500 099 868

MARMUR, GRANIT, ONYX, PIASKOWIEC
Nagrobki pojedyncze
Nagrobki podwójne
Kolumbaria
Schody zewnętrzne, wewnętrzne
Posadzki,
Tarasy
Blaty łazienkowe oraz łazienki
Blaty kuchenne
Kominki
Inne

Grzegorz Lukasek
mistrz kamieniarstwa
ul. Długa 287
32-607 Polanka Wielka
tel. 504 085 881
608 314 878-WhatsApp
e-mail: lukasekgrzegorz@
interia.pl
www.lukasek.eu
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Podsumowanie działań Policji w 2019 roku
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu oświęcimskiego
W dniu 18 lutego 2020 w Komendzie Powiatowej Policji
w Oświęcimiu odbyła się Narada Roczna, podsumowująca służbę
Policji w 2019 roku na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Przedstawiono również priorytety do realizacji
w 2020 roku.
Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu inspektor Robert
Chowaniec przypomniał, że w 2019 roku priorytetowym zadaniem
dla oświęcimskiej Policji było ograniczanie przestępczości, szybka,
a zarazem skuteczna reakcja na przestępstwa i wykroczenia, a także realizacja zadań w ramach programów: „Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa”, „Dzielnicowy Bliżej Nas”, „Moja Komenda”, realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży
oraz seniorów, a także realizacja prewencyjnego programu powiatowego, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników
ruchu drogowego.
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Działania Pionu Kryminalnego na rzecz bezpieczeństwa.
Policjanci pionu kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji
oraz komisariatów Policji w Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze
w 2019 roku wszczęli 2110 postępowań w związku z popełnieniem
przestępstwa, czyli o 6 postępowań więcej w porównaniu z rokiem 2018, w którym policjanci wszczęli 2104 sprawy.
Na terenie powiatu oświęcimskiego w 2019 roku doszło do 370
przestępstw gospodarczych, tj. o 22 czyny więcej w porównaniu
z 2018 rokiem. W tej kategorii największą grupę stanowiły różnego
rodzaju oszustwa dokonane za pośrednictwem Internetu. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że wykrywalność sprawców w tej kategorii
przestępstw kształtuje się na poziomie 79%, co oznacza, że ponad ¾
spraw kończy się aktem oskarżenia.
Na drugim miejscu pod względem liczby czynów znalazły się
przestępstwa drogowe, których w 2019 roku ujawniono 279, czyli o 37 więcej niż w 2018 roku. W tym przypadku wzrost świadczy
o zaangażowaniu policjantów w eliminowanie z dróg kierowców
zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, wśród których
największe grono stanowili nietrzeźwi kierowcy. W 2019 roku doszło również do kilkunastu przypadków ujęcia nietrzeźwego kierowcy przez obywatela, więc kolejny raz za taką postawę bardzo
dziękujemy.
W 2019 odnotowano 268 przestępstw kradzieży cudzej rzeczy,
co stanowi 19 przypadków więcej niż rok wcześniej. Wykrywalność
w tej kategorii wzrosła do 46 %, co wskazuje, że co drugi sprawca
kradzieży został wykryty. Przypadków kradzieży z włamaniem odnotowano 118. W tej kategorii nastąpił spadek liczby przestępstw
o 24 czyny, natomiast wykrywalność sprawców tych czynów stanowi 54%. Spadek o trzy czyny nastąpił w kategorii uszkodzenie
rzeczy, których odnotowano 118.
W kategoriach przestępczości przeciwko rodzinie i opiece,
tj. znęcanie odnotowaliśmy 91 wszczętych postępowań, czyli o 14
więcej niż w 2018 roku. Natomiast w kategorii niealimentacja nastąpił spadek liczby postępowań z 73 w 2018 roku do 24 w 2019 roku.
W przypadku przestępstwa znęcania dużą rolę odgrywa wzrastająca świadomość osób pokrzywdzonych, które, uzyskując wsparcie,
zdecydowały się złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Policjanci, prowadząc postępowania w sprawach o znęcanie,

starali się dbać o bezpieczeństwo pokrzywdzonych, występując do
prokuratora o zastosowanie wobec sprawcy nakazu opuszczenia
miejsca zamieszkania, zakazu zbliżania się oraz zakazu kontaktowania się z rodziną. Nie do rzadkości należały również przypadki,
gdy sprawca na wniosek Policji i Prokuratury trafiał do aresztu.
Na uwagę zasługuje wysoki, bo 86% poziom wykrywalności
sprawców wszystkich przestępstw, co świadczy o dużym zaangażowaniu i profesjonalizmie policjantów podczas czynności dochodzeniowo – śledczych.
Zwalczanie przestępczości narkotykowej
Policjanci powiatu oświęcimskiego wykazują się dużą skutecznością w zwalczaniu przestępstw narkotykowych. Eliminując dealerów narkotykowych, zabezpieczają środki odurzające, które nie
trafią już do obrotu. W 2019 roku funkcjonariusze pracowali nad 88
sprawami, w efekcie których postawili 1408 zarzutów o przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W trakcie prowadzonych czynności zabezpieczyli blisko 19 kg narkotyków, w tym
gównie marihuanę i amfetaminę.
Policjanci wykazali się również wysoką skutecznością w zakresie odzyskiwania mienia. W trakcie prowadzonych postępowań
odzyskali mienie pochodzące z przestępstwa o wartości ponad
2 milionów złotych. Ponadto dążąc do zabezpieczenia późniejszych roszczeń osób poszkodowanych, policjanci współpracując
z Prokuraturą, zabezpieczyli majątek podejrzanych wart ponad
1 milion złotych.
Podkreślić należy również niezwykle efektywną pracę policjantów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, w tym
przede wszystkim skierowanej na zwalczanie przestępczości dotyczącej oszustw internetowych, akcyzowych oraz hazardowych, których liczba ciągle wzrasta. Wykrywalność w tej kategorii wyniosła
blisko 80%.
Działania służb Prewencji na rzecz
bezpieczeństwa
Podczas służby w 2019 roku policjanci prewencji ujawnili
16222 wykroczenia. Przeprowadzili 14727 różnego rodzaju interwencji. Zatrzymali 388 sprawców na gorącym uczynku przestępstwa, zatrzymali 363 osoby poszukiwane. Dbali o bezpieczeństwo
na terenie miast i wsi powiatu oświęcimskiego podczas trwania
46 uroczystości i imprez masowych.
Funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowi przeprowadzili 254 prelekcje w szkołach i przedszkolach.
Uczestniczyli w 249 spotkaniach z nauczycielami i rodzicami.
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Przeprowadzili 57 szkoleń dla seniorów. Dzielnicow,i realizując
program „Dzielnicowy Bliżej Nas”, odbyli 1407 spotkań z mieszkańcami podległych dzielnic, podczas których służyli radą i pomocą
w rozwiązaniu różnych problemów. Ponadto, aby uzyskać informacje dotyczące poczucia bezpieczeństwa oraz zdiagnozować lokalne
problemy mieszkańców, policjanci zorganizowali 5 debat społecznych. Podczas tego rodzaju spotkań funkcjonariusze przekazali
mieszkańcom informacje dotyczące realizowanych przez Policję
działań na rzecz bezpieczeństwa, a także wspólnie z mieszkańcami
omawiali propozycje rozwiązań.
Zdarzenia drogowe na terenie powiatu oświęcimskiego w 2018 roku oraz działania służb pionu ruchu drogowego na rzecz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
W ubiegłym roku nastąpił niewielki wzrost zarówno liczby wypadków drogowych jak i kolizji drogowych:
W roku 2019 doszło do 86 wypadków drogowych, natomiast
w 2018 było ich o 8 mniej. W 2019 roku tragedie drogowe pochłonęły 9 ofiar, natomiast w 2018 śmierć na drodze poniosły 4 osoby.
Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek śmierci na drodze to
dramat dla wielu rodzin.

W wypadkach drogowych w 2019 r. rannych zostało 90 osób,
natomiast w 2018 było ich o cztery mniej. Najczęstszymi przyczynami wypadków było: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,
niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze
oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
W związku ze wzrostem liczby pojazdów wzrosła również
liczba kolizji drogowych z 1426 w roku 2018 do 1602 w roku 2019.
Najczęstszą ich przyczyną było: nieudzielenie pierwszeństwa
przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz nieprawidłowe cofanie.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego każdego dnia realnie wpływali na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W roku 2019 podczas służby oraz różnego rodzaju akcji i działań
przeprowadzili ponad 86 tysięcy badań stanu trzeźwości. W ten
sposób wyeliminowali kolejną dużą grupę kierujących będących
pod wpływem alkoholu – 492 osoby /kierowcy samochodów
i rowerzyści/. Ponadto ujawnili ponad 12 tysięcy wykroczeń
popełnionych przez użytkowników ruchu drogowego. W 283
przypadkach zatrzymali prawo jazdy kierującym samochodami,
w tym w 149 przypadkach zatrzymali prawo jazdy kierowcom,
którzy przekroczyli prędkość o więcej niż 50 km/m. Ponadto
policjanci przeprowadzili kilkaset akcji, działań prewencyjnych
i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Współpraca Policji ze społeczeństwem w zakresie
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa /KMBZ/
W 2019 roku za pośrednictwem internetowego narzędzia
jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy
powiatu oświęcimskiego dokonali 1715 zgłoszeń (w 2018 – 1543),
z których aż 982, tj. 60,3% zostało potwierdzonych i wyeliminowanych. Powyższy wskaźnik ukazuje, że mieszkańcy potrafią
w prawidłowy sposób identyfikować zagrożenia, o których informują Policję.
Najczęściej mieszkańcy powiatu zgłaszali problemy dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości - 859 przypadków,
nieprawidłowego parkowania pojazdów - 257 przypadki oraz
spożywania alkoholu w miejscach zakazanych - 191 zgłoszeń.
Jak widać z powyższych danych, współpraca mieszkańców
powiatu oświęcimskiego z Policją przynosi wymierne efekty
w zakresie reagowania na zagrożenia oraz dbania o bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.
Następnie głos zabrał Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela, który podziękował za bardzo dobrą współpracę, doceniając
zaangażowanie policjantów i pracowników Policji w realizację
przedsięwzięć mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.
Komendant podziękował policjantom i pracownikom Policji
za włożony trud i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz
społeczeństwa. Nadmienił także, że osiągnięcie tak dobrych
efektów wskazuje również na dobrą współpracę ze społeczeństwem. Komendant podkreślił także dobrą współpracę z wła-
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dzami lokalnymi, które, czując się współodpowiedzialne za
utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców,
w 2019 roku przekazały 211 tysięcy złotych na zakup nowych
radiowozów, dofinansowały bieżące remonty, wyposażenie
w sprzęt i materiały jednostek Policji. Staroście oświęcimskiemu dziękował również za ufundowanie sztandaru Komendzie
Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Wieści z powiatu
Rusza II etap kluczowej inwestycji Powiatu
Oświęcimskiego

Komendant zapewnił, że w roku 2020 policjanci podejmować będą działania operacyjne, prewencyjne, kontrolne, a także
profilaktyczne, mające realny wpływ na poczucie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu oświęcimskiego oraz
gości odwiedzjących nasz powiat.
KPP Oświęcim

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzenia zdrowia, a w tym pogody ducha, nowych początków z nowym wiatrem, dalekich
horyzontów z szeroką perspektywą, rodzinnego
grona przy dużym stole, a przede wszystkim
wiary w życie

Przewodniczący
Rady Powiatu

Mimo braku rządowego wsparcia budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu będzie kontynuowana. 20 lutego z udziałem starosty
Marcina Niedzieli i Teresy Jankowskiej, etatowej członkini zarządu powiatu, nastąpiło przekazanie placu budowy
II etapu tej kluczowej dla Powiatu Oświęcimskiego, a przede
wszystkim dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
inwestycji. Ten etap pochłonie ponad 20 mln zł.
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Starosta podziękował wszystkim zaangażowanym w I etap
inwestycji, który dobiega końca. Wyraził nadzieję, że kolejny
etap będzie realizowany bez przeszkód.
Przypomnijmy, że SOSW funkcjonuje w dwóch lokalizacjach. Szkoła podstawowa z internatem mieści się przy ul. Obozowej (os. Zasole), natomiast Branżowa Szkoła I stopnia oraz
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy ul. Kościelnej
(centrum Oświęcimia).
Obu budynkom daleko do ideału. Brakuje miejsca do uprawiania aktywności fizycznej oraz, z uwagi na bariery architektoniczne, dostępu do internatu dla wszystkich wychowanków. Ponadto brakuje przestrzeni do realizacji zadań rewalidacyjnych,
rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
I etap budowy nowej siedziby przy ul. Obozowej ruszył
w połowie 2018 r. Objął przebudowę i rozbudowę budynku byłej
powiatowej szkoły budowlanej na os. Zasole. Kosztował blisko
17,5 mln zł.
Ta część budynku zostanie przeznaczona dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły
Specjalnej I stopnia. Wykonano m.in. aulę na potrzeby imprez
okolicznościowych i przedstawień artystycznych. Powstał basen przeznaczony do celów rehabilitacyjnych i do pływania oraz
część administracyjna.
W ramach II etapu zadania powstaną: stołówka z kuchnią
dla całego kompleksu, główna świetlica oraz pomieszczenia ad-

składają

Starosta

Oświęcimski

ministracyjne Szkoły Podstawowej, strefa z pomieszczeniami
przeznaczonymi na terapię i rehabilitację najmłodszych dzieci,
wydzielona funkcjonalnie strefa z pomieszczeniami do terapii i rehabilitacji dzieci autystycznych i dzieci z głębokim upośledzeniem. Ponadto powstanie internat oraz pomieszczenia
do hydroterapii.
Ta część inwestycji będzie kosztowała 20,2 mln zł. Podobnie
jak I etap także II prowadzony będzie przez oświęcimską firmę
KOMABUD.
W ostatnim, III etapie ,powstaną klasopracownie wyposażone w aneksy kuchenne, aula z widownią na 160 miejsc oraz
biblioteka. Będą służyć uczniom Szkoły Podstawowej SOSW.
Szacuje się, że łączna kwota przeznaczona na nowa siedzibę ośrodka przekroczy 51 mln zł.
Kontynuowanie tego ważnego, zarazem bardzo kosztownego, zadania spoczywa na barkach samorządu powiatowego.
Zadeklarowana w poprzedniej kadencji rządowa pomoc na budowę placówki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozostaje, póki co, w sferze niespełnionych obietnic.
Na lutowej sesji radny Józef Szafran zaapelował do swoich kolegów z rady powiatu o podjęcie działań zmierzających do wpłynięcia na rząd, by ten wsparł tę jakże ważną i potrzebną inwestycję.

Duże zainteresowanie Powiatowymi Targami Akademickimi w „Konarze”

Ponad dwadzieścia uczelni zaprezentowało się podczas
15. Powiatowych Targów Akademickich w popularnym „Konarze”. Dzisiejsza impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży ze szkół w naszym powiecie.
Szkoły prowadzone przez Powiat Oświęcimski cechuje wysoki poziom nauczania, nic więc dziwnego, że absolwenci wybierają uznane uczelnie.
Witając uczestników Targów, wicestarosta Paweł Kobielusz
powiedział, że choć dziś w poszukiwaniu wymarzonej uczelni
można niemal wszystkie informacje znaleźć w internecie, nic
nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. Młodzieży, która stoi przed
wyborem studiów, życzył powodzenia na egzaminie dojrzałości,
wszak bez matury dalsze plany edukacyjne mogą lec w gruzach.
Jolanta Bąk, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu wyraziła wdzięczność
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uczelniom, które rokrocznie od kilkunastu lat wystawiają się
w „Konarze”. Młodym ludziom życzyła wyboru takiej uczelni,
która umożliwi zdobycie dobrego wykształcenia, satysfakcję, realizację pasji i marzeń.
W „Konarze” swoją ofertę zaprezentowały szkoły wyższe
z południowej Polski, m.in. z Krakowa, Wrocławia, ze Śląska
i Zagłębia, Bielska-Białej. Stolicę naszego powiatu reprezentowała Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda
Pileckiego, promując m.in. takie kierunki, jak pielęgniarstwo
i ratownictwo medyczne.
Powiat Oświęcimski na Tragach oprócz wicestarosty reprezentowały także: etatowy członek zarządu powiatu Teresa Jankowska, sekretarz powiatu Beata Chmielowska i naczelnik wydziału edukacji, zdrowia i spraw społecznych Monika Stalica.
Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu

KRONIKA
STYCZEŃ
1. Nicieja Stanisława			

Osiek					

- lat 68

2. Jekiełek Kazimierz			

Osiek, ul. Starowiejska 309			

- lat 93

1. Bernacik Eugenia			

Głębowice, ul. Łazy 64			

- lat 69

2. Klęczar Jan				

Osiek, ul. Beskidzka 30			

- lat 84

3. Ociepka Maria				

Głębowice, ul. Zamkowa 11			

- lat 93

4. Kusak Genowefa			

Osiek, ul. Starowiejska 254			

- lat 88

5. Tyran Jan				

Osiek, ul. Ogrodowa 56			

- lat 90

6. Ochmańska Maria			

Głębowice, ul. Łazy 25			

- lat 80

7. Jekiełek Jan				

Osiek, ul. Starowiejska 303			

- lat 84

8. Płonka Władysława			

Osiek, ul. Przecznica 54			

- lat 75

9. Żabiński Stanisław			

Głębowice, ul. Kulturowa 11		

- lat 57

1. Naglik Kazimierz			

Osiek, ul. Starowiejska 200			

- lat 63

2. Dzierżawa Władysław			

Osiek, ul. Działkowa 10			

- lat 76

3. Goc Zofia				

Osiek, ul. Starowiejska 116			

- lat 73

4. Wasztyl Helena				

Osiek, ul. Zielona 62			

- lat 86

5. Giędłek Dariusz				

Osiek, ul. Główna 316			

- lat 50

6. Jarosz Stanisław			

Osiek, ul. Zabrzezinie 44			

- lat 83

7. Bies Maria				

Osiek, ul. Zielona 67			

- lat 84

LUTY

MARZEC

Sporządziła: Iwona Górowicz

Podziękowanie
Wszystkim, którzy okazali nam współczucie, wiele serca i życzliwość oraz uczestniczyli w ostatniej drodze

Ś.P. Jana Klęczara z Osieka Górnego
Za zamówione Msze Św. słowa otuchy, kondolencje, kwiaty serdecznie dziękuje Rodzina.
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Wakacje kredytowe i nie tylko – jak banki
chcą pomóc swoim klientom?

W

związku z rozprzestrzeniającą się w Polsce epidemią koronawirusa, wielu klientów banków, w szczególności kredytobiorców może się znaleźć lub już znalazło się w sytuacji, w której regularna spłata rat
kredytowych jest utrudniona lub wręcz niemożliwa.
Dlatego też banki zdecydowały się na wprowadzenie możliwie uproszczonych i odformalizowanych działań pomocowych dla osób oraz przedsiębiorstw będących kredytobiorcami i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19.
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Jakie to działania? Oto ich lista uzgodniona z bankami
i przedstawiona przez Związek Banków Polskich:
1. Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony
- w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa - odroczenie (zawieszenie) spłaty
rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych
przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie
o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów
indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą
polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych
klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID - 19.
2. Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom,
którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID
- 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin
odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres
do 6 miesięcy.
3. Banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania
odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego
przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.
4. Banki, które posiadają firmę faktoringową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania
odroczenia spłat należnych od klientów na zasadach
analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.
5. Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia
spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych.
Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób
odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających
w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki zapewnią
możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie
do form komunikacji przewidzianych w danej umo-

wie z bankiem. Banki dopuszczą możliwość składania
ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli
nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.
6. Banki wyrażają gotowość do uruchomienia procesu
ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego
ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku,
który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID - 19. Banki czekają na szybkie zakończenie
prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze
państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy. W następnym komunikacie zostaną przedstawione szczegóły dotyczące zasad ułatwienia
dostępu do kredytu krótkoterminowego.
7. Banki wezmą udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności
zbliżeniowych do kwoty 100 PLN.
8. Banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania, aby zainstalować dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń POS w miejscach
realizacji transakcji płatniczych.
Niezależnie od powyższych wytycznych każdy bank
ma pewną swobodę w określeniu sposobu realizacji wymienionych działań, dlatego w celu uzyskania szczegółowych informacji, najlepiej skontaktować się ze swoim
bankiem.
Więcej aktualnych informacji znajdziecie Państwo na
stronie www.zbp.pl
Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden
z największych programów edukacji finansowej w Europie.
Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków
Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem
jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie
podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów,
bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl
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Ferie w bibliotece 2020
Jak co roku w okresie zimowym najmłodsi mieszkańcy
Osieka mogli uczestniczyć w akcji „Ferie w bibliotece” organizowanej przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Osieku.
Ferie rozpoczęły się spektaklem teatru „Banialuka” w Bielsku Białej pt. „Pierścień i róża”. Dzieci z zainteresowaniem
obejrzały historię księżniczki Różyczki i księcia Lulejki opartą
na XIX-wiecznej baśni Williama Makepeace’a Thackeraya.

Podczas kolejnego wyjazdu do Muzeum na Zamku w Oświęcimiu uczestnicy zapoznali się z historią miasta, a na warsztatach zatytułowanych „W średniowiecznym skryptorium” próbowali swoich sił w zdobnictwie książkowym, samodzielnie
wykonując średniowieczną iluminację zdobioną płatkami
złota. Kolejny wyjazd to wycieczka do Centrum pszczelarstwa
„Apilandia” w Kleczy Dolnej, gdzie „feriowicze” przekonali się
o niezastąpionej roli pszczoły w ekosystemie, a na warsztatach
wykonali świece z wosku pszczelego. W ostatnim dniu ferii wyjechali do kina “Planet Cinema” na film animowany pt „Gang
zwierzaków”.

Tymczasem w dniach wolnych od wyjazdów w Klubie
“Centrum” w Osieku odbywały się warsztaty plastyczne „Kreatywni papierotwórcy”. Myślą przewodnią zimowego cyklu
spotkań było tworzenie w duchu tzw. ,,zero waste”. Zamiast
klasycznych realizacji malarskich i rysunkowych powstały niecodzienne przedmioty użytkowe. Spotkania stanowiły również
okazję do zastanowienia się nad ,,produkcją” kolejnych śmieci
oraz uwrażliwienie na kwestie związane z ekologią. W uproszczeniu recykling polega na przetworzeniu i ponownym wykorzystaniu rozmaitych odpadów. Idąc tym tropem, eksperymentujące głównie z papierem dzieci stworzyły kolejno: portfeliki
z kartonów po napojach, ramki na zdjęcia z papierowych pudeł,
a książki przeznaczone na makulaturę przekształciły w rzeźby.
Książkowe jeże powstały za pomocą techniki book folding art.
Jest to zyskująca na popularności sztuka tworzenia trójwymiarowych papierowych kompozycji, a jej rezultaty określane są
często jako ,,drugie życie książki”. Natomiast materiały na portfeliki i ramki były sukcesywnie gromadzone w bibliotece dzięki
ofiarodawstwu sąsiadów oraz pań sprzątających, by w czasie
warsztatów z niepotrzebnych śmieci przeobrazić się w estetyczny dizajn.

Zainteresowani, którzy nie mieli okazji zobaczyć na żywo
efektów warsztatów, mogą nadrobić zaległości, przeglądając
galerię zdjęć na oficjalnym fanpage’u biblioteki na facebooku:
Biblioteka Publiczna w Osieku. Naprawdę warto zobaczyć te
niesamowite przykłady sztuki użytkowej!
Kolejne wyjazdy i spotkania kreatywne będą miały miejsce w wakacje. Biblioteka już szykuje ciekawe propozycje!
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Nasze wspomnienie z zabawy karnawałowo
– walentynkowej
Dzień 22 luty 2020 r. pozostanie w pamięci wielu z nas, którzy bawili się na zabawie karnawałowo – walentynkowej
zorganizowanej przez Radę Rodziców przy
Przedszkolu Publicznym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Osieku. Bilety
na zabawę sprzedały się błyskawicznie, ale
warto było. Do tańca zachęcał grający na
żywo ZESPÓŁ MUZYCZNY COOL BAND
KRAKÓW, a ich występom towarzyszyły
duże emocje. Pyszne posiłki przygotowała obsługa z cateringu EUFORIA, a wiele
atrakcji przygotowanych przez rodziców
i miła obsługa sprawiły, że wszyscy bawili się do samego rana i zabawa należała do
bardzo udanych.
Przygotowanie
zabawy
wymagało ogromnego wysiłku i zaangażowania,
a Rodzice jak zwykle okazali się niezawodni i potrafili się świetnie zorganizować. Pragniemy gorąco podziękować
wszystkim za poświęcony czas i energię.
Szczególne podziękowania składamy
Pani Joannie Gros - przewodniczącej oraz
Pani Dianie Tlałce – skarbnikowi Rady
Rodziców, które podjęły się zadania i zainspirowały rodziców do działania. Dziękuję pracownikom przedszkola za pomoc
w przygotowaniu i wykonaniu dekoracji
sali, która pozwoliła stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie zabawy.
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Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy
przyczynili się do sukcesu zabawy, a byli to:
Joanna i Przemysław Gros, Diana Tlałka,
Sylwia i Andrzej Sala, Renata Baścik-Suchara, Ramona Noworyta, Justyna
Sobecka, Barbara Gros, Elżbieta Foltyn,
Kataryna Dlouchy, Olga i Przemysław
Adamowicz, Julita i Robert Ogorzałek,
Monika Mazurkiewicz, Krzysztof Grabowski, Monika i Marcin Gałgan, Joanna
Boba, Katarzyna Sałapatek, Sabina Czuwaj, Katarzyna Płonka, Sabina Spadek,
Agnieszka Drabczyk, Aleksandra Sitko,
Dorota Kusak, Anna Kiznal, Monika Żarska, Angelika Bogulak, Małgorzata Tlałka, Małgorzata Brandys, Marlena Przyłucka, Urszula Baścik-Sobecka, Dorota
Mitoraj, Monika Kątnik, Klaudia Hałat,
Beata Tyran, Ewelina Dudziak, Aneta
Bębenek, Paulina Gawęda, Jolanta Wysogląd, Regina Dybał, Edyta Kolasa, Izabela
Jarzyna, Karina Adamus, Żaneta Juras,
Ewelina Figura, Halina Kolasa, Aleksandra Luranc, Katarzyna Gąsiorek, Iwona
Kasprowska, Beata Pacyga, Klaudia Mrozik, Barbara Jasińska, Janusz Dusik.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom,
którzy materialnie lub rzeczowo wsparli
naszą placówkę:
Wójt Gminy Osiek - Marek Jasiński
Instalacje Sanitarne - Sławomir Wolas
P. U. Andrzej Sala – Usługi koparko - ładowarką
SIGMA Beata Paczyńska
Dieta i My Marta Tobiczyk
Beta Plewniak - Przesór Szkoła Językowa
Keep-Smile
F. H. U. WULKAN Bogusław Zajas
Grupa MDK Damian Kasperek
Krzysztof Baścik - Transport samochodowy
„Ako-Design”- Pracownia Projektowa
Ariel Kołodziej
ABS Bank Spółdzielczy Andrychów
PHUP BARBARA - Barbara Sobecka
Energylandia Rodzinny Park Rozrywki
Zator
DORIAN Fitness Club Kęty
Centrum Handlowe MODEMA Łęki
PLANET CINEMA Oświęcim
„RELAKS” Gabinet kosmetyczny Edyta
Ziarno
TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Matusiak Irena
Barbara Dusik Pracownia Krawiecka „Niteczka”
Sklep Wielobranżowy „KAKTUS” Urszula i Krzysztof Sobeccy
Ewa Pomorzewska - Fryzjernia
Elżbieta Pomorzewska - Fryzjernia
Kwiaciarnia MAGNOLIA - Agnieszka Jekiełek Grojec
Usługi Ślusarsko-Spawalnicze - Borak
Grzegorz
„AUTO TRADER”- Mirosław Frej
SREFA PIĘKNA - Kinga Zyzańska
Auto Spa Połącarz
ECO-LAGOON Janusz Gryzełko
Marus Meble F. U. Mariusz Klęczar
Doradca Piękna Mary Kay - Magdalena
Klęczar
Łukasz Marszałek P.P.U.H. LU-TECH
Osiek
Mariusz Brańka AMAR
Salon fryzjerski Vogue – Agnieszka Gawron
La Bebe Boutique - Edyta Knutelska
KÓŁKO ROLNICZE Osiek
Usługi Budowlano-Malarsko-Transportowe Henryk Wandor
BLUE SPORT Klaudia Hałat - Kęty
Restauracja Villaggio - Polanka Wielka
www.silkydream.pl – sklep internetowy
z pościelą Osiek

Resort MOLO
AKSAM Sp. Z O.O. Sp. k.
Stacja kontroli Pojazdów Klekot Mariusz
AUTO-MAR
Zakład fryzjerski ANKA Janusz Raj
MODEX Osiek
SZYMKOWSCY stomatologia Kęty
BESKID MEDIA Kęty
Piekarnia - Cukiernia Robert Tyran - Polanka Wielka
Ośrodek Hodowli Zarodowej Osiek
CUCINA DI MAMMA Przemysław Hałat
- Brzeszcze
MAGIA Meble na wymiar
Catering EUFORIA
Piekarnia PISKOREK Nowa Wieś
ICE- MASTRY Czaniec
Salon Zdrowych Włosów - Agnieszka
Frączek
CHLOE Natalia Grendzisz
Haft Komputerowy Uszytkowe Czary
Mary - Wiola Chyb
Rada Pedagogiczna z Przedszkola Publicznego w Osieku
Rada Rodziców Przedszkola
„Slajd” drukarnia Bierońscy
Torty z Folwarku - Polanka Wielka
Kropki w Paski - Marika Bies
Kraina Fryzur - Ewelina Sobecka
MarDom TYNK - Przeciszów
DeSAND - Maciej Ligęza
U Oli Zakład fryzjerski - Aleksandra Zięba
Zakład fryzjerski - Katarzyna Kramarczyk
Studio fryzjersko- kosmetyczne iv Kęty
Koło Pszczelarskie Osiek
F.H. KENPAK Krupnik
Firma ELMIX Jacek Matuła
Usługi fryzjerskie Anett Malec
Diamond Professional Photography by
LAYLA
RAWE - Rafał Płonka
Zajazd Tarniówka Osiek
BERPOL Polanka Wielka
AUTO - COMPLEX - Bielany
Kwiaciarnia IWONA - Osiek
Joanna Witek
Dawid Radwan Trener Personalny
Sylwia i Paweł Zygmunt
Ochotnicza Straż Pożarna Osiek
Apteka Arnika
ORSPAW Sławomir Orlicki
WOJ.-TRANS - Osiek
DZIĘKUJEMY!
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola
Publicznego w ZSP Nr1 w Osieku
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Sport
Powiatowe Igrzyska Dzieci w mini-koszykówce Rajsko - 19.02.2020
Dziewczynki z ZSP nr 1 w Osieku zajęły trzecie miejsce w zawodach powiatowych w koszykówce. Szkoła w Rajsku już kolejny
raz była gospodarzem turnieju koszykówki rozgrywanego o mistrzostwo powiatu oświęcimskiego. W rywalizacji uczestniczyło
siedem szkół podstawowych. W grupie B znalazły się dziewczynki z Osieka, Polanki Wielkiej i Oświęcimia. Osiek pokonał zespół
z Oświęcimia 38-2, ale niestety uległ drużynie z Polanki Wielkiej
4-7, ostatecznie zajmując w turnieju trzecie miejsce. Naszą szkołę
reprezentowały: Anna Kasperek, Gabriela Naglik, Julia Sieradzka,
Amelia Rusek, Lena Sawicka, Lena Kwaśniak, Amelia Gibas, Kalina Boroń, Anna Luranc, Kalina Palutkiewicz, Katarzyna Jurczyk
i Emilia Blarowska. Opiekunem drużyny była Magdalena Jasińska

Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
2 i 6 marca 2020 r. w naszej szkole odbyły się Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt i chłopców.
Wśród chłopców do rywalizacji zgłosiły się cztery najlepsze drużyny z rejonu: chrzanowskiego (SP 3 Chrzanów), wadowickiego
(SP 4 Wadowice), olkuskiego (SP 4 Olkusz) i oświęcimskiego (ZSP
nr 1 Osiek).
W meczu otwarcia drużyna gospodarzy SP 1 Osiek zmierzyła się z SP 4 Wadowice i przegrała 16:20. W drugim spotkaniu
chłopcy z SP 3 Chrzanów pokonali zawodników SP 4 Olkusz
36:4. Rozgrywki odbywały się systemem pucharowym. W małym finale drużyna gospodarzy pokonała wysoko SP 4 Olkusz
39:12 i ostatecznie Osiek zajął III miejsce . I miejsce zajęła szkoła
SP 3 z Chrzanowa, a II SP 4 Olkusz. Było dużo emocji i świetnej,
sportowej rywalizacji. Zespół z Osieka prowadzony przez Mariusza Jezierskiego wystąpił w składzie: Oskar Walczyk, Sebastian
Klęczar, Wiktor Szyszka, Michał Płonka, Szymon Nowak Wojciech Zięba, Dawid Grzechacki, Kamil Luranc i Bartosz Gabryś.

Osiek
ZSP Nr 1

Drużyna dziewcząt reprezentująca naszą szkołę zajęła
I miejsce w Zawodach Rejonowych w piłce koszykowej. Tym samym zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego.
Zawody odbywały się systemem każdy z każdym. Do ry-

walizacji przystąpiła szkoła SP 5 Chrzanów, SP z Kleczy Dolnej
oraz ZSP nr 1 w Osieku.
Dziewczyny z ZSP1 w Osieku nie pozostawiły żadnych złudzeń przeciwnikowi. Zawodniczki z ZSP 1 Osiek pokazały się
z najlepszej strony i grały naprawdę koncertowo, o czym świadczą wyniki rozegranych spotkań.
SP 1 Osiek – SP 5 Chrzanów 35:10
SP 1 Osiek- SP Klecza Dolna 40:10
SP 5 Chrzanów- SP Klecza Dolna 18:14
Skład zespołu z Osieka: Justyna Tadych, Natalia Pierkiel,
Maja Targowska, Zuzanna Wojtala, Marta Płonka, Lena Płonka,
Ewelina Noworyta i Natalia Płonka. Opiekunem drużyn dziewcząt i chłopców jest pan Mariusz Jezierski.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych

Akademia Bezpiecznego
Puchatka
W tym ogólnopolskim programie edukacyjnym wzięło
udział 35 uczniów klas I. Poznali oni zasady bezpieczeństwa
w szkole, na wycieczce, na drodze, w domu i działań w internecie; nauczyli się udzielania pierwszej pomocy. Naukę wzbogaciły filmy edukacyjne i gry planszowe. Uczniowie zweryfikowali
swoją wiedzę, rozwiązując Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.
Z dumą zaprezentowali otrzymane dyplomy oraz certyfikat dla
szkoły potwierdzający udział w programie. Nad całością czuwały wychowawczynie klas I.

27

Osiek
ZSP Nr 1

Pompeje
i fabryka
czekolady
W dniu 18.02.2020 r. klasy:
5a, 5c i 5 d wspólnie wyruszyły na
wycieczkę do Krakowa. Interesowały nas dwa miejsca. Pierwszym
z nich było Muzeum Archeologiczne, oferujące bardzo ciekawą wystawę pt. „Pompeje. Życie i śmierć
w cieniu Wezuwiusza”. Z wielkim
zapałem zagłębiliśmy się w historię jednego z licznych miast Cesarstwa Rzymskiego. Zobaczyliśmy oryginalne freski, rzeźby, figury, narzędzia, naczynia
codziennego użytku, odlewy ciał i zwierząt (ofiar wybuchu wulkanu) - to wszystko na jedynej w Polsce wystawie prezentującej pompejańskie zabytki, wypożyczone w tym celu z Muzeum
Archeologicznego w Neapolu. To one były niemymi świadkami
jednej z najbardziej znanych katastrof w historii ludzkości,
a jednocześnie śmiercionośny popiół Wezuwiusza świetnie je
zakonserwował dla przyszłych pokoleń.
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Wybuch miał miejsce w 79 r. i położył kres Pompejom oraz kilku innym miejscowościom położonym
w okolicy. Trujące wyziewy wulkaniczne i deszcz rozżarzonego popiołu zabiły wszelkie przejawy życia na tym terenie. Zginęli wszyscy, którzy nie zdążyli uciec. Piękne i bogate
miasto zniknęło pod grubą, kilkumetrową warstwą popiołu.
Pani przewodniczka opowiedziała nam bardzo dużo o codziennym życiu w Pompejach: o wykorzystywaniu murów jako plakatów wyborczych, o rozrywkach, jakimi były walki gladiatorów
(okazało się, że przez pewien czas również kobiety walczyły na
arenie, ale na szczęście, nie na śmierć i życie) czy przedstawienia
teatralne (maski). Ludzie w tamtych czasach byli od nas o wiele
niżsi, więc i zaprezentowana na ekspozycji wanna wydawała
nam się niewielka. Podziwialiśmy przepiękny stół wykładany
mozaiką, który miał nogi lwa. Urzekły nas posągi starożytnych
bogów oraz szklane naczynia, które przetrwały w niezmienionym stanie, jakby wczoraj wyjechały z fabryki szkła.
Kolejną atrakcją zaproponowaną przez Muzeum były warsztaty, dzięki którym mieliśmy szansę ulepić z gliny własnego
Wezuwiusza, którego, po pomalowaniu, zabraliśmy ze sobą.
Prowadząca pokazała nam również, jak przygotować bezpieczną mieszankę wybuchową z sody i kwasku cytrynowego.
Po tych doświadczeniach udaliśmy się na ulicę Sarego, gdzie
w jednej z kamienic mieściła się Fabryka Charliego. Tu pod okiem
prowadzących nie tylko delektowaliśmy się smakiem pysznej

czekolady, ale także poznaliśmy historię i technologię jej produkcji, sami wykonaliśmy własną tabliczkę czekolady oraz pralinki.
Dziękujemy pani Marzenie Borkowskiej oraz naszym wychowawczyniom: p. Małgorzacie Gwoźdź, p. Magdalenie Jasińskiej,
które zorganizowały dla nas ten wyjazd edukacyjny.
Katarzyna Kusak, 5a

Miejcie nadzieję

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Piosenką zespołu Golec uOrkiestra pt. „Lawina” rozpoczął się w naszej szkole apel poświęcony pamięci Żołnierzy
Niezłomnych. Na scenie zobaczyliśmy pomnikowe postaci
bohaterów tamtych dni. Pierwszą z nich była Inka - Danuta
Siedzikówna, sanitariuszka i łączniczka 5. Wileńskiej Brygady
AK, zamordowana 28 sierpnia 1946 roku decyzją komunistycznych władz. W momencie śmierci miała 18 lat, była postacią
szlachetną, odważną i do końca życia wierną wyznawanym
wartościom. Potraktowała swoją śmierć w obronie ideałów
wolności jak zwykłą powinność. Jej słowa : „Powiedzcie mojej
babci, że zachowałam się jak trzeba” są tego wyrazem.

W rolę Inki wcieliła się Natalia Pierkiel (8b), która w przejmujący sposób pokazała smutek, ale i spokój młodej dziewczyny zamkniętej w więzieniu, której przyszło przejść tak
wielką próbę : „Piszę do ciebie, mamo. Nie płacz... czas jest
lekarstwem, co leczy rany. Ja nie rozpaczam. Klęczę u twoich stóp, mamo i wiem, że muszę przejść te siedem schodów
do piwnicy... Klucz zgrzyta w zamku! Idą po mnie.”
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Kolejną bardzo znaną
postacią, którą ujrzeliśmy
na scenie, był rotmistrz Witold Pilecki (w tej roli Jakub
Jekiełek z 7b) – bojownik AK,
więzień Auschwitz, uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz II Korpusu
gen. Andersa, po powrocie
do rządzonej przez komunistów Polski aresztowany
i skazany na śmierć. Pilecki
jest wyjątkowym przykładem dzielności i patriotyzmu. W przedstawieniu
zobaczyliśmy poruszającą
scenę pożegnania Witolda
z żoną (Hania Sordyl z 8b).
Kolejny bohater tamtych czasów, przedstawiony przez
młodych aktorów, to pułkownik Łukasz Ciepliński ( Kamil Luranc z 7c). Dzień jego egzekucji 1 marca 1951 stał się powodem,
dla którego w 2011 r. Sejm RP ustanowił w tym dniu święto
ku ich pamięci.
Nie sposób pominąć solistów chóru: Julii Mrozik (7c), Marleny Klęczar (7a) oraz Mateusza Saroskiego (7b), który brawurowo wykonał piosenkę do słów Adama Asnyka „Miejcie nadzieję”.
Po spektaklu wręczono nagrody i dyplomy uczniom biorącym
udział w Biegu Tropem Wilczym, który odbył się w naszej
szkole 2 marca 2020 r.
kategoria klas 6-8
1 m klasa 8b Jagoda Płonka, Bartosz Gabryś
2 m 8a Zuzanna Wojtala, Szymon Płonka
3m 7b Marta Płonka, Oskar Walczyk
kategoria klas 4-5
1m 5c Kalina Palutkiewicz, Bartosz Tlałka
2m 4a Dominika Stachura, Hubert Hałat
3m 5b Milena Sikora, Kacper Szypuła

Jonasz
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczą w Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Wiedzy Biblijnej
„Jonasz”.
Tegoroczna edycja obejmowała znajomość Księgi Rodzaju.
Do etapu szkolnego zgłosiło się 18 uczestników. Czworo z nich,
Miłosz Kańtor, Kamil Mrozik z kl. VI, Wojciech Zięciak z kl. V
i Olga Kańtor z kl. III, awansowało do etapu na szczeblu rejonowym. Odbył się on 27 lutego w Oświęcimiu. Do kolejnego etapu,
który odbędzie się w maju w Bielsku-Białej, zakwalifikowali się
Miłosz i Olga Kańtor.
Gratulujemy wiedzy i trzymamy kciuki!

Osiek
i filmów. Można było zobaczyć policjantów, rycerzy, piZSP Nr 1
ratów, kowbojów, klaunów, którzy tańczyli z księżniczkami, wróżkami, czarodziejkami, motylkami i biedronkami. Postaci wyruszyły w taneczną podróż po świecie,
zatrzymując się w różnych miejscach . W Czechach zatańczyły polkę, w Grecji zorbę, w Polsce poloneza, a we Francji kankana. Były korowody, kółeczka, tańce w parach i solo. Dzieci
bawiły się znakomicie, a dobry humor dopisywał wszystkim.

Zgodnie z tradycją na zakończenie były przepyszne pączki,
ufundowane przez Radę rodziców.

Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego
08.03.2020
Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego rozpoczęliśmy konkursem „Łamańce językowe”. Udział w nim
mógł wziąć każdy, kto odważył się zmierzyć z wymową niełatwych polskich wyrazów. Chętnych nie brakowało. Swoich sił
próbowali zarówno uczniowie jak i nauczyciele, a ponieważ
konkurs odbywał się podczas przerw na holu szkoły, uczestników i dopingujących wciąż przybywało. Nagrodą za poprawne
przeczytanie tekstu był medal „Mistrz Mowy Polskiej”.
W kolejnym dniu uczniowie mieli okazję wykazać się
umiejętnościami ortograficznymi, znajomością mitologizmów, synonimów i antonimów. Kolejne etapy konkursu okazały się dla wszystkim wielce interesującym i zarazem trudnym wyzwaniem.

Bal Karnawałowy
Tłusty czwartek to dzień, który rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W tym dniu w szkole odbył się bal przebierańców. Było słodko, smacznie i kolorowo. Dzieci prezentowały się w barwnych strojach, wcieliły się w bohaterów bajek

Konkursy przygotowały panie: mgr Dorota Stelmach
i mgr Anna Woszczyna.
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„Ciężka praca się opłaca”
– Stypendyści Dwójki

1.03.2019 r. nastąpiło wręczenie uczniom stypendium
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Zgodnie z Regulamin przyznawania stypendiów w Szkole Podstawowej Nr 2
w Osieku otrzymali je ci, którzy osiągnęli w I okresie średnią
ocen 5,15 i uzyskali co najmniej dobre zachowanie lub zajęli
miejsca I – III w zawodach na szczeblu powiatowym. Średnia 5,15 została zaproponowana przez Samorząd Uczniowski
i pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną.
Stypendium za wynik w nauce otrzymali:
- Karol Blacha i Jan Mozgała z klasy V
- Aleksandra Domasik, Milena Kwaśniak, Wiktoria Odrobina i Justyna Garwacka z klasy VIb
- Paulina Kusak z klasy VIII.
Stypendium za osiągnięcia sportowe zdobyli:
- Kacper Jekiełek klasa IV
- Karol Blacha i Jan Mozgała z klasy V

- Jakub Klimczak i Kamil Żmuda z VI a
- Mateusz Klęczar, Dominik Kraska, Michał Luranc z klasy
VI b
- Jakub Mleczko i Krystian Mleczko z klasy VII
- Emilia Gałuszka, Łukasz Drabczyk, Mateusz Garwacki,
Michał Jarosz, Bartłomiej Kasperczyk, Marek Kulczyk,
Ernest Mosur, Marek Szal, Przemysław Szyszka, Patryk
Wandor, Patryk Żmuda z klasy VIII.
Pamiątkowym dyplomem nagrodzono także uczniów
klasy IV: Konstancję Szczepaniak i Jakuba Mitoraja, którzy
uzyskali średnią ocen 5,15, ale ze względu na zasady regulaminu nie mogli otrzymać stypendium.
Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy takich
samych lub lepszych wyników w II okresie.
M.K.

„Paka dla psiaka” – podsumowanie akcji
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W szkole zakończyła się akcja „Paka dla
psiaka”. Polegała ona na zbiórce pokarmu,
środków czystości dla zwierząt przebywających w schronisku OTOZ Animals – oddział
Oświęcim.
Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem.
Udało się zebrać 110 kg suchej karmy, 12 kg
mokrej karmy, ogromną ilość koców, środków
czystości oraz artykułów przeznaczonych dla
zwierząt. W przedsięwzięcie włączyli się również druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Osieku, którzy przekazali znaczną ilość karmy. Wśród darczyńców znaleźli się także młodzi czytelnicy z GBP w Kętach – filia w Łękach,
którzy uczestniczyli w zajęciach poświęconych
domowym pupilom oraz zorganizowali zbiórkę
artykułów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wykazali się ogromnym sercem i wsparli zbiórkę.
Barbara Chrząszcz
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Głębowice
ZSP

Dzień Babci i Dziadka
Święto Babci i Dziadka to jeden z najprzyjemniejszych dni
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach. W tym
roku szkolnym został zorganizowany 24 lutego. Sala Wiejskiego Domu Kultury pękała w szwach. Zacnych gości powitał
dyrektor szkoły pan Andrzej Sokalski. W imieniu swoim, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów złożył
wszystkim Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia.
Rodzice poczęstowali gości pysznym ciastem, kawą i herbatą.
Wnuczki i wnuczęta umilali spotkanie różnorodnymi występami. Klasa I i III zaprezentowała wiersze i piosenki. Drugoklasiści przygotowali spektakl pt. ,,Księżniczka na ziarnku

grochu”. Uczniowie starszych klas: V, VI, VII i VIII pięknie śpiewali dla swoich Babć i Dziadków. Goście zostali obdarowani życzeniami, wiosennymi kwiatami i własnoręcznie
przygotowanymi przez wnuczki i wnuczęta prezentami.
Serdecznie dziękujemy naszym kochanym Babciom
i Dziadkom za tak liczne przybycie i miłe słowa, których nie
szczędzili po obejrzeniu przygotowanych dla nich występów.
Już nie możemy się doczekać przyszłorocznego spotkania!
Dziękujemy również Rodzicom za pomoc w przygotowaniu tak miłej i udanej imprezy.
L.K.

Dyskoteka karnawałowa
W czwartek 20 lutego w SP w Głębowicach odbyła się
dyskoteka, którą uczniowie postanowili pożegnać karnawał.
Impreza zorganizowana została przez Samorząd Uczniowski
i miała miejsce w niedawno oddanej do użytku sali gimna-

stycznej, a jej głównym punktem był wybór najciekawszych
strojów karnawałowych, które tak licznie przywdziali uczniowie klas młodszych. Było głośno, radośnie i kolorowo.

Lekcja muzyczna z zespołem „Avocado”
27 lutego 2020 roku po raz kolejny gościliśmy w naszej
szkole zespół muzyczny „Avocado” z przygotowaną lekcją
muzyczną dotyczącą instrumentów strunowych. W czasie
krótkiej prezentacji zespół przybliżył nam historię powstania tej grupy instrumentów. Muzycy zaprezentowali nam nie

tylko znane powszechnie gitary, ale dzięki nim dowiedzieliśmy się o istnieniu takich instrumentów jak banjo czy bouzouki. Całość zakończył koncert, do którego członkowie grupy
zaprosili chętnych uczniów.
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STOŁY WIELKANOCNE
Z archiwum pani Rozalii Ćwiertni

