DZIEŃ KOBIET
Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla
ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Jest
to święto o stosunkowo długiej tradycji,
ponieważ ustanowione zostało w 1910 r.,
a więc ponad 100 lat temu.
Ruchy robotnicze w Europie oraz Ameryce
Północnej stanowią korzenie Międzynarodowego Dnia Kobiet. Pierwszy raz święto
obchodzono 28 lutego 1909 r. w Stanach
Zjednoczonych. W 1910 r. Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła obchodzony na
całym świecie Dzień Kobiet, który miał służyć rozpowszechnianiu idei równości kobiet
i mężczyzn oraz poszanowaniu praw kobiet
(w tym wyborczych).
Współcześnie Dzień Kobiet jest oficjalnym
świętem w kilkudziesięciu krajach świata,
mimo że nie wszędzie obchodzony jest 8
marca, np. w Tunezji święto kobiet obchodzone jest 13 sierpnia. W Polsce Dzień Kobiet stał się szczególnie popularny w czasach
PRL. Tak wtedy, jak i dziś jest to dobra okazja do obdarowania pań kwiatami, słodyczami oraz innymi podarunkami.
Ponad 60 pań z KGW spotkało się na Dniu
Kobiet. Powitania zebranych dokonała
prezes koła p. Danuta Jurczyk, która złożyła życzenia członkiniom i zaproszonym
gościom. Do życzeń przyłączyli się wójt

Dzień Kobiet w Osieku

Jerzy Mieszczak, przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Czerny i wicewójt Marek
Jasiński. Niech radosny Dzień Kobiet przyniesie wiele życzliwości, odwzajemnionych
uczuć, zdrowia i przyjaźni i obyśmy się w
przyszłym roku spotkali w takim samym
gronie, tego życzę wam i sobie.
Zostały wręczone kwiaty dla wszystkich
pań na ręce pani prezes, odśpiewano
wspólne sto lat, częstowano się przy suto
zastawionym stole, bawiono się w karaoke,
które, jak co roku, prowadził Olek Piasecki
do późnych godzin wieczornych.
RĆ.

Zebranie sprawozdawcze w KGW Osiek

Odbyło się 17 lutego przy prawie 100-procentowej frekwencji kobiet z KGW. Przewodnicząca koła Danuta Jurczyk po powitaniu
członkiń i zaproszonych gości w osobach
wójta Jerzego Mieszczaka i dyrektor Gmin-

nego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
Krystyny Dusik, przekazała prowadzenie zebrania p. Marii Luranc, sołtys wsi Osiek.
Przewodnicząca zdała sprawozdanie z rocznej działalności, najważniejsze to: zorganizowanie stołu wielkanocnego w Polance
Wielkiej i wspólnie ze Stowarzyszeniem
Wspólna Sprawa stołu wigilijnego w
Inwałdzie, dożynek w Osieku, wycieczki dla członkiń i ogniska z kiełbaskami,
spotkania z okazji Dnia Kobiet. Zarząd
zakupił 5 chust. W bieżącym roku panie
planują pokaz żywieniowy, spotkania z
okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki, zaplanowały 2 wycieczki wyjazdowe, biesiadę
przy kiełbaskach i podniesienie rocznej
składki do kwoty 20 zł.
Komisja rewizyjna w składzie: Kantyka
Anna – przewodnicząca, Władysława Handy – członek i Grażyna Kaizik
– członek, poddały pod głosowanie
wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. Członkinie jednomyślnie udzieliły zarządowi
absolutorium i jednomyślnie przyjęły
plan pracy na 2014 r.
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Kolejno wójt Jerzy Mieszczak krótko podzielił się z członkiniami wykonanymi inwestycjami w 2013 r. i planami na 2014 r.
1.Odbudowano nawierzchnię drogi gminnej ul. Sobótkowej, zmodernizowano ul.
Grunwaldzką, odbudowano nawierzchnię
ul. Akacjowej w Głębowicach, wymalowano
salę gimnastyczną przy SP nr1, zakupiono
przenośną scenę, oświetlenie i nagłośnienie,
wkrótce zakończy się budowa oświetlenia
wzdłuż ul. Zielonej, zmodernizowano system
zaopatrzenia w wodę pitną (remont przepompowni na Puścianach), zmodernizowano boczną drogę ul. Przecznica, odtworzono
rowy przydrożne na odcinku ponad 4 km,
wyremontowano ulicę Oświęcimską i Wadowicką w Głębowicach, częściowo wyremontowano ul. Główną w Osieku, wyremontowano i wyposażono plac zabaw przy SP Nr 1 w
Osieku. W planach jest budowa chodników
i remont częściowy dwóch odcinków ul.
Głównej, a także odcinek ul. Starowiejskiej od
OHZ w stronę starego kościoła.
Po zakończeniu zebrania panie gościły się
jeszcze długo.
RĆ.

Dzień Kobiet u pań KGW Głębowice
Tradycyjnie już w tym szczególnym dniu
zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Głębowicach zwołuje zebranie sprawozdawcze z poprzedniego roku. Wszystkie
członkinie i zaproszonych gości powitała
wieloletnia prezes koła p. Helena Matyjasik. Na przewodniczącego zebrania
panie wybrały p. Bogdana Sobeckiego,
a na protokolantkę p. Krystynę Brońkę.
Prowadzący zapoznał z kolejnością obrad, nie było sprzeciwu co do porządku.
Kolejno sprawozdania zdały: prezes KGW
p. Helena Matyjasik z całorocznej działalności zarządu, skarbnik p. Ewa Blarowska i przewodnicząca komisji rewizyjnej
p. Danuta Matonóg. Koło liczy 70 członkiń,
wszystkie udzielały się w przygotowywaniu
imprez wiejskich i gminnych. Panie uczestniczyły w konkursach, kursach, wycieczkach, organizowały spotkania wewnętrzne
w kole i spotkania z innymi organizacjami
działającymi na terenie wsi, a także w ramach Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich
w Andrychowie. W ciągu roku odbyły 30
spotkań roboczych.
Przewodnicząca w serdecznych słowach
podziękowała paniom za całoroczną pracę
na rzecz koła, życzliwość, wsparcie. Miłe
słowa skierowała również do zarządu, podziękowała wójtowi Jerzemu Mieszczakowi za wsparcie finansowe na rzecz koła
i dobre słowo dla działaczek, dziękowała
też panu przewodniczącemu Rady Gminy Jerzemu Czernemu, radnym Głębowic,
zwłaszcza p. Bogdanowi Sobeckiemu. Wyraziła wdzięczność dyrektor Gminnego
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Osieku Krystynie Dusik za poświęcony

dla koła czas. Podziękowała wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do wsparcia koła i imprez organizowanych przez koło w ciągu ostatniego roku.
Po dyskusji, w której wójt Jerzy Mieszczak
podziękował pani prezes i całemu zarządowi KGW za reprezentację gminy na
występach i konkursach, zobowiązał się
tak jak dotychczas pomagać organizacjom
działającym na ternie wsi Głębowice i na
terenie gminy Osiek.
Po tych słowach złożył życzenia z okazji
Dnia Kobiet, a na ręce pani prezes kwiaty,
do życzeń dołączył przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Czerny, wicewójt Marek Jasiński, zastępca przewodniczącego Rady
Gminy Osiek p. Bogdan Sobecki, sołtys
wsi Głębowice p. Joanna Zygmunt, dyrektor ZSP p. Andrzej Sokalski, prezes OSP
Głębowice p. Jerzy Obstarczyk, prezes
orkiestry p. Józef Siwek i dyrygent Orkiestry Dętej p. Adam Sala. Po życzeniach
prowadzący zarządził głosowanie za
udzieleniem absolutorium zarządowi
za 2013 r., zagłosowano jednomyślnie.
Pani prezes przedstawiła w trzynastu
punktach plan pracy na 2014 r. Na
tym zebranie zakończono, a panie pozostały na sali, aby obchodzić swoje święto.
Rozalia Ćwiertnia

Przedszkolaki z ZSP w Głębowicach uświetniły uroczystość Dnia Kobiet

fot. na okładce: Sam Veres, Canada
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Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 maja
Dzień flagi państwowej jest obchodzony w Polsce od 2004 roku. Choć to święto państwowe, ustawowo nie jest dniem
wolnym od pracy. Pierwotnie decyzją Senatu 2 maja miał być Świętem Orła Białego, jednak Sejm przemianował go na
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To także Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
Wybór tej daty na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest przypadkowy, ma ona bowiem znaczenie historyczne.
Właśnie 2 maja żołnierze polscy zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie Siegessäule w Berlinie, co de facto oznaczało zakończenie działań wojennych w Europie podczas II wojny światowej, która tak dotkliwie doświadczyła nasz kraj.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i o symbolach narodowych,
które zmieniały się na przestrzeni wieków. Źródłem dzisiejszych barw narodowych jest herb Królestwa Polskiego i herb
Wielkiego Księstwa Litewskiego.
W 1919 r. kolory biały i czerwony uznano oficjalnie za polskie barwy narodowe. Obecnie kwestie polskich barw narodowych reguluje Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej: „Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości,
z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w
układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. Barwy Rzeczypospolitej
Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest
prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie”.
Poza Polską, święto flagi państwowej obchodzone jest m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii,
Turkmenistanie, Ukrainie, na Litwie i w Chinach.

Prosimy, aby mieszkańcy naszej Gminy uczcili 2 i 3 maja przez wywieszenie flagi na budynku
lub w obrębie posesji.

REKLAMA

Amatorska Orkiestra Dęta
z Głębowic
zaprasza wszystkich sympatyków
na obchody jubileuszu
140-lecia powstania orkiestry.
Uroczystość odbędzie się

3 maja 2014 r. w Głębowicach.
W programie:
13.00 – uroczysta Msza św.
14.00 – część oficjalna
15.00 – koncert „Orkiestry Jubilatki”
15.30 – występ chóru Wrzos
16.00 – występ orkiestry młodzieżowej
16.15 – występy zaproszonych orkiestr dętych z
Osieka, Polanki Wielkiej i Nidku
17.30 – występ kubańskiego duetu „Eddy and
Jony”
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KGW

Warsztaty kulinarne w KGW Głębowice
Wzmożony okres przygotowań do świąt
zaowocował warsztatami kulinarnymi
18 marca. 24 panie z koła wzięły udział
w krótkim kursie gotowania i pieczenia.
Kurs prowadziła dyplomowana kucharka
oraz instruktorka p. Aleksandra Leśniak.
Przygotowały cztery rodzaje sałatek warzywno-owocowych, rybne i z krewetkami. Potrawy mięsne, które pojawiły się
w instruktażowym menu to: potrawka z
mięsa wieprzowego – łopatki z kapustą
włoską i ogórkiem kiszonym, roladki drobiowe w kokosie, kuleczki ziemniaczane z
farszem ziołowo-mięsnym, mini pizza z
ciasta francuskiego. Z kolei do kawy przygotowano bułeczki drożdżowe ze śliwką,
ciasto biszkoptowe i serowe.
Potrawy przygotowywały panie:
Aleksandra Leśniak – instruktorka, Wolas
Teresa, Saferna Wiesława, Cinal Rozalia,
Wasztyl Helena, Wacięga Łucja, Koczur
Maria, Luranc Danuta, Matusiak Jadwiga,
Kulpińska Irena, Wolas Jadwiga, Jaśkiewicz Danuta, Gawęda Zofia, Haranczyk
Barbara, Szostak Karolina, Czyżowicz
Ewa, Matonóg Danuta, Matyjasik Helena,
Szczelina Maria, Kowalska Zenobia, Jasińska Celina, Górkiewicz Wiesława, Kasperek Maria, Rafacz Anna.

wkę

Przepis na potra

Składniki:
1kg łopatki
zonego
½ kg boczku węd
½ kg kiełbasy
k( przesmażyć)
20 dag pieczare
iej
12/kapusty włosk
w kiszonych
½ słoika ogórkó

1 marchewka
owy
Przecier pomidor
Śmietana
kiszonych
Woda z ogórków
( mąka+ woda)
Lekka zawiesina

wania:
kiełbasę też. Do
Sposób przygoto
pokroić w kostkę
,
ać
ow
, dodać
ot
ug
ek
dać marchewkę
do
Łopatkę i bocz
ku
cz
bo
i
i
tk
órki zearu z łopa
e pieczarki, og
on
gotującego wyw
aż
m
ds
po
e
miękposiekan
o podgotować do
tk
kapustę, drobno
ys
sz
w
To
a,
idorowy,
rube oczk
w, przecier pom
trzeć na tarce –g
kó
ór
og
z
ę
od
.
wlać w
solą i pieprzem
kości, na końcu
awić do smaku
pr
do
,
nę
si
ie
w
śmietanę i za
łębowice.
ą panie z KGW G
Smacznego życz

RĆ.

5

Z ŻYCIA PSZCZÓŁ

Rodzinne sekrety pszczół
W każdym ulu jest tylko jedna matka, to
szczególna pszczoła, która posiada organy
rozrodcze. Zapłodniona matka gromadzi
nasienie w zbiorniczku nasiennym i może
przez resztę życia zapładniać składane jaja,
których w ciągu doby może złożyć do 2 tysięcy. Matka może składać jaja zapłodnione i niezapłodnione. Z jaj zapłodnionych
po 21 dniach wylęgają się pszczoły robotnice, a z niezapłodnionych po 24 dniach
– trutnie. Nowa młoda matka pszczela wylęga się z takiego samego jajka jak
pszczoła robotnica. Co więc decyduje, że
wyrasta na królową? Decyduje odżywianie
larwy matecznej, które otrzymują mleczko
pszczele, co powoduje, że matka jest dwa
i pół razy większa od pszczoły robotnicy
i żyje od czterech do siedmiu lat. Rodzą
się kolejne pytania: skąd matka dziewica
wie, gdzie może spotkać zalotników, w
jaki sposób reguluje płeć swego potomstwa, jak wpływa na to, że z jaja lęgnie się
pszczoła robotnica płci żeńskiej albo truteń, osobnik płci męskiej.
Żaden inny gatunek nie posiada takiej
cechy. Opisane wyżej zjawisko odkrył w

Wielka prośba – opryski
tylko rano i wieczorem
Każdego roku na wiosnę masowo wymierają w Polsce pszczele rodziny, w gminie Osiek
też. Obok chorób, jakie dziesiątkują ten gatunek owadów, największym zagrożeniem
dla pszczół są środki chemiczne. Z powodu
bezmyślnych oprysków przez rolników ginie nawet połowa pszczelich rodzin. Dlatego
pszczelarze i przyrodnicy, każdego roku proREKLAMA

1856 r. wybitny mistrz pszczelarstwa –
ks. dr Jan Dzierżon.
Zjawisko to nazwane zostało partenogenezą, czyli dzieworództwem, zaś samo jego
odkrycie położyło podwaliny pod bardzo
intensywny rozwój pszczelarstwa, nie tylko polskiego, ale również światowego.
F. Adamus

Z życia koła pszczelarskiego

szą rolników, aby te czynności wykonywane
były w określonym czasie, a nie byle kiedy.
Jest wiele czynników, które szkodzą pszczołom, ale kto by się tym przejmował, to tylko
mały owad, który na dodatek jeszcze żądli
i sprawia tym wielki ból. A więc zabić, zadeptać, rozgnieść, rzadko kto otworzy okno,
odsunie firanę i pozwoli tej małej pracowitej
pszczółce odlecieć.
W wyliczaniu szkodliwych czynników nie
sposób pominąć wszędobylskiej chemii, która szkodzi nie tylko
człowiekowi,
ale
przede wszystkim
owadom, które mają
kontakt z przesyconymi nawozami
roślinnymi. To powoduje, że masowo
giną pszczele rodziny. Różnie wygląda
skala tego problemu
w poszczególnych
regionach kraju, nie
mniej jednak wszędzie on występuje.
Zdarza się, że w niektórych częściach
Polski z powodu
oprysków ginie na-
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•

7 grudnia grupa pszczelarzy
wzięła udział w 25. Jubileuszowej Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Pszczelarskiej na Jasną Górę.

•

15 grudnia pszczelarze spotkali się na tradycyjnym opłatku. W składaniu życzeń świąteczno-noworocznych wzięli
udział zaproszeni goście.

wet 70-80 proc. Nie pomagają apele, rozmowy pszczelarzy z rolnikami, informacje w
prasie. A chodzi o prostą sprawę, żeby opryski
stosować rano lub w porze popołudniowej.
Tak jest w niektórych powiatach, gdzie metoda ta jest ściśle przestrzegana. Pszczelarze
mają nadzieję, że rolnicy bez obrazy zastosują
się do ich prośby, (o to prosi także redakcja
Ech Osieka i to już wielokrotnie), to że masowo giną ich pożyteczne owady, źle wróży także człowiekowi. Na razie giną pszczoły - małe
pracowite owady, ale w następnej kolejności
cierpieć będzie, niestety, człowiek. Wielu
pszczelarzy w okresie intensywnego nawożenia roślin i chemicznych oprysków wywozi swoje ule w okolice, gdzie stężenie chemii
jest znikome lub żadne. W ten sposób chcą
uchronić pszczele rodziny przed zagładą i zebrać większą ilość miodu czy pyłku kwiatowego. Nie wszystkich jednak na to stać. Dlatego
pozostaje rozsądek wśród rolników i zastosowanie się do apeli pszczelarzy i niestosowanie
oprysków w czasie największej aktywności
owadów w ciągu dnia. W innym przypadku
czekają nas mniejsze zbiory miodu i wyższe
jego ceny. Stracą nie tylko pszczelarza, ale też
sami rolnicy, bo to od pszczół zależą przecież
dobre plony wielu roślin uprawnych, a sadów
przede wszystkim.
Rozalia Ćwiertnia

RADA GMINY

Informacja z działalności Rady Gminy w 2013 roku
Jaki był miniony rok dla naszej gminy, jak
w tym okresie pracowała Rada Gminy?
W krótkim sprawozdaniu spróbuję odpowiedzieć na to pytanie.
W 2013 roku Rada Gminy obradowała na 7
sesjach. Frekwencja radnych wynosiła ponad
97 %. Przyjęto 63 uchwały. Nie ilość uchwał
jest jednak ważna, ale jaki z nich pożytek,
czy przyczyniają się do rozwoju gminy, który oceniany jest przede wszystkim poprzez
inwestycje, jakie są na jej terenie realizowane. Przedstawię tylko te najważniejsze, które
w znacznej mierze wpływają na jakość życia
mieszkańców. Są to: plac zabaw dla dzieci przy ZSP nr 1, prawie 900 tys. zł wyniósł
koszt modernizacji systemu zaopatrzenia
Osieka w wodę pitną, wykonano remont sali
gimnastycznej przy ZSP nr 1 i budynku byłej
lecznicy, przeprowadzono remont kotłowni w WDK Głębowice, zakończono I etap
oświetlenia ul. Zielonej w Osieku. Całkowity
koszt inwestycji zrealizowanych w 2013 r. wyniósł 1 324 544 zł. Udział gminy to 629 221
zł (47,5%). Pozostałe środki pozyskano z Unii
Europejskiej oraz budżetu państwa.
Wiosną oddano do użytku w Osieku piękny
stadion sportowy wraz z zapleczem. Inwestycję tę rozliczono jednak już w 2012 roku.
Poczyniono szereg inwestycji na drogach
gminnych, zarówno w Osieku jak i w Głębowicach. W Osieku przeprowadzono remont
ul. Sobótkowej, Przecznicy (bocznej), Grunwaldzkiej i Czereśniowej, natomiast w Głębowicach są to ul. Akacjowa i Jagodowa.
Również na drogach powiatowych i wojewódzkich zanotowaliśmy poprawę. Wykonano długo oczekiwany remont dróg powiatowych; ul. Oświęcimska i Wadowicka
w Głębowicach oraz część drogi wojewódzkiej; ul. Główna w Osieku (na wysokości
POHZ). Całkowity koszt inwestycji drogowych w gminie to 2 124 596 zł, z czego 530
801 zł (25%) to środki własne gminy, a pozostałe zostały pozyskane z budżetu powiatu,
województwa i państwa. Za te pieniądze wykonano, między innymi, 4656 mb nakładki
asfaltowej; z czego 1675 mb w Osieku i 2981
mb w Głębowicach. Pomimo tak znacznych
inwestycji drogowych widać, że szczególnie
na drogach powiatowych, jest jeszcze wiele do
zrobienia. Ja, Wójt, radni, ale zapewne i pozostali mieszkańcy gminy chcielibyśmy, aby
tych inwestycji było znacznie więcej. Zdajemy
sobie sprawę z tego, jak wiele jest jeszcze do
zrobienia. Musimy się jednak liczyć z możliwościami finansowymi gminy. Po prostu na
tyle nas było w minionym roku stać. Moim
zdaniem, to co udało się wykonać w ubiegłym roku, można nazwać sukcesem. Jednak
jestem daleki od hura optymizmu. Porównując osiągnięcia okolicznych gmin wiejskich

mamy się, mimo wszystko, czym pochwalić.
Do sukcesów muszę również zaliczyć bardzo
sprawnie wprowadzony w gminie program
gospodarki śmieciowej. Śledząc informacje
w mediach o perypetiach wielu miast i gmin
w tym temacie oraz o wysokości opłat za
odbiór śmieci ponoszonych przez ich mieszkańców, możemy się cieszyć, że te problemy

w znacznej mierze nas ominęły. Udało nam
się nawet obniżyć, w 2014 roku, opłaty ponoszone z tego tytułu (z 8 zł na 7 zł). Może jest to
niewiele, ale niektóre gminy są zmuszone zrobić ruch w drugą stronę i podwyższają opłaty.
Trudności, jakie miały miejsce przy wdrażaniu
ustawy o gospodarce śmieciowej, w dużej mierze powstały z winy władz centralnych, które
kolejny raz obdarowały samorządy bublem
prawnym. Należy mieć nadzieję, że zgodnie
z zapowiedziami ministra ochrony środowiska
wkrótce sejm znowelizuje tę ustawę. Z drugiej
jednak strony dbałość o środowisko jest obowiązkiem każdego z nas i musimy się liczyć
z pewnymi kosztami. Proszę mieszkańców,
aby zgłaszali wszelkie nieprawidłowości w tym
zakresie. Proszę również tych, którzy czasem,
myślę, że przez nieuwagę, palą w piecach plastiki, aby dokładniej segregowali swoje śmieci.
Tak naprawdę, to przez takie działanie najbardziej szkodzą sobie samym.
W grudniu ubiegłego roku uchwaliliśmy budżet gminy na 2014 rok. Niektóre inwestycje
musimy odłożyć na kolejne lata. Chodzi mi
tutaj głównie o kontynuowanie budowy kanalizacji sanitarnej. Kryzys jaki dotyka nasz
kraj nie omija i naszego budżetu, który w dużej części oparty jest na subwencji z budżetu
państwa. Pomimo tych trudności udało się
zawrzeć porozumienie z Zarządem Powiatu
i na bieżący rok zaplanowano remont drogi i budowę chodnika na znacznej części ul.
Głównej oraz remont części ul. Starowiejskiej w Osieku. Remonty wszystkich dróg
powiatowych prowadzone są przy znacznym
współudziale finansowym gminy.
Z pozostałych ważnych inwestycji na bieżący rok przewidziany jest remont elewacji
Urzędu Gminy wraz z podjazdem dla osób
niepełnosprawnych, który w obecnym cza-
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sie powinien być już standartem w obiektach
użyteczności publicznej; budowa przepompowni wody na ul. Karolina oraz II etap
oświetlenia ul. Zielonej w Osieku. Planowany
jest wykup działki pod budowę sali gimnastycznej w Głębowicach.
Rada Gminy udzieliła Wójtowi absolutorium
za 2012 rok. W 2013 roku 10 razy zbierały
się Komisje stałe Rady Gminy.
Frekwencja radnych podczas
obrad Komisji była również
bardzo wysoka i wynosiła około 92 %.
Radni wizytowali szkoły,
przedszkola, ośrodki zdrowia, oraz obiekty sportowe zarówno w Osieku, jak
i w Głębowicach. Aktywnie
włączali się w różnego rodzaju
inicjatywy mieszkańców. Brali udział w uroczystościach
o charakterze kulturalnym, patriotycznym,
sportowym. Rada Gminy ufundowała nagrody rzeczowe dla najlepszego absolwenta
osieckiego gimnazjum oraz dla najlepszej
gospodyni i Koła Gospodyń Wiejskich
w plebiscycie zorganizowanym przez Gazetę Krakowską. Wyróżnionym absolwentem
w 2013 roku został Paweł Drabczyk, a w plebiscycie, w obu kategoriach, bezapelacyjnie
zwyciężyło KGW w Głębowicach i jej Prezes
Pani Helena Matyjasik.
Moja informacja nie byłaby pełna, gdybym
nie podkreślił dużej roli Pana Wójta, pracowników Urzędu Gminy oraz Dyrektorów i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w staraniach o fundusze zewnętrzne
oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, jakie były w gminie realizowane. Proszę mi wierzyć, że walka o środki zewnętrzne
i późniejsze ich rozliczenie nie jest łatwa. To
w dużej mierze dzięki tym pieniądzom gmina
Osiek się zmienia.
Bardzo dziękuję wszystkim radnym,
a w szczególności mojemu zastępcy Panu
Bogdanowi Sobeckiemu oraz przewodniczącym stałych Komisji Rady Gminy za
całoroczną, bardzo odpowiedzialną pracę
oraz podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących naszej gminy i jej mieszkańców.
Dziękuję Wójtowi i pracownikom Urzędu
Gminy, Dyrektorom, Kierownikom i wszystkim pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom, Prezesom i członkom
wszystkich, działających w gminie organizacji i stowarzyszeń. Dziękuję mieszkańcom
Osieka i Głębowic. To dzięki Waszej pracy
i zaangażowaniu nasza gmina jest miejscem,
w którym warto i chce się mieszkać.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czerny

SESJA

31. sesja Rady Gminy Osiek

13.02.2014r.
Informacja o pracy Wójta Gminy pomiędzy sesjami.

Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub
żywności oraz określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
produktów żywnościowych, dla osób ob-

Osieku.
Odpowiada Wójt: Tak, a szczegółową
kontrolę odbioru odpadów przeprowadzimy w lutym i marcu. Dzieci III klas szkoły
podstawowej będą przebywały na basenie
15 godzin. Jest to 15 sobotnich 1-godzinnych zajęć na basenie w Brzeszczach. Orkiestra Dęta z Głębowic swój jubileusz 140-lecia
istnienia będzie obchodzić w dniu 3 maja.
W sprawie sali weselnej OSP Osiek będę

funduszu sołeckiego .
d) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu oświęcimskiego na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, tj.
na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla mieszkańców
Gminy Osiek stosujących przemoc.
e) zmiany uchwały Nr XXIX/230/2013 z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
f) zmian planu budżetu gminy na 2014 rok.
g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

miał spotkanie z Zarządem Straży jeszcze
w tym miesiącu.
Radny Bogdan Sobecki zwrócił się z
prośbą o wyremontowanie przepustu na
starej drodze Ogrodowej w Głębowicach
obok posesji p. Zdzisława Koczura.
Zapytał w jakim okresie zostanie zakupiona działka od p. Matyjasik pod budowę
sali gimnastycznej.
Sołtys wsi Głębowice Joanna Zygmunt
ponowiła swoje wcześniejsze wnioski, a
dotyczyły one:
- malowania sali w WDK w Głębowicach i
remont placu przy WDK (tak, aby zdążyć
to zrobić przed jubileuszem 140-lecia Orkiestry Dętej w Głębowicach),
- utwardzenia parkingu na Browarniku w
Głębowicach,
- czyszczenie rowów na ul. Plebańskiej w
Głębowicach.
Radny Janusz Szostak zapytał: czy będzie
remont drogi Włosieńskiej w Osieku.
Odpowiada Wójt: prawdopodobnie nie,
gdyż Powiat nie otrzymał od Wojewody
promesy na jej remont.

foto: archiwum

• Złożono w Stowarzyszeniu Dolina Karpia
do programu Leader projekt budowy chodnika przy ul. Głównej na Górnym Osieku
na odcinku od ul. Beskidzkiej do granicy
z Głębowicami. Wartość projektu wynosi
688.000,00 zł. Projekt został dobrze oceniony przez Radę Stowarzyszenia i znalazł
się na 3. miejscu listy rankingowej.
• Wójt spotkał się z przedstawicielami firmy ENERGIA KARPATY ZACHODNIE w sprawie wykonania w
Głębowicach odwiertu sprawdzającego istniejące na tym terenie pokłady
gazonośne.
• Uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Oświaty Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych, podczas
którego omówiono przygotowania do
obchodów Dni Osieka oraz realizację
średnich wynagrodzeń nauczycieli za
2013 rok.
• Zorganizował spotkanie z Firmą KOMAX w sprawie dalszej współpracy w
zakresie gospodarki odpadami w gminie Osiek.
• Zorganizował spotkanie z dyrektorami naszych szkół, podczas którego
omówiono sprawę dyżuru przedszkoli podczas wakacji, przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny
2014/2015 oraz wyjazdy na basen dzieci
z III klas szkół podstawowych .
• Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu
Spółki Wodnej w Osieku, podczas którego omówiono wykonanie planu 2013
roku oraz plan na 2014 rok.
• Uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Orkiestry Dętej z Głębowic pod
kątem przygotowań do Jubileuszu 140
lat jej istnienia.
• Otrzymano promesę na remont trzech
dróg zniszczonych podczas intensywnych
opadów atmosferycznych w 2013 roku w
kwocie 200 tys. zł. Promesę wójt odbierze
w Tarnowie 18 lutego podczas spotkania z
Wojewodą Jerzym Millerem.

jętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania
,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’
na lata 2014-2020.
b) wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami.
c) wyrażenia zgody na wyodrębnienie

Sprawozdanie Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy za 2013 rok i plany pracy na 2014 rok (sprawozdanie na str. 7).
Radny Henryk Kramarczyk zapytał: – czy
gmina kontroluje odbiór odpadów komunalnych, ile godzin dzieci z III klas szkoły
podstawowej przebywają na basenie, kiedy będą organizowane obchody jubileuszu
140-lecia Orkiestry Dętej w Głębowicach,
jak się przedstawia sprawa sali (weselnej)
przy OSP w Osieku, kiedy zostanie wybudowana przepompownia na Karolinie w
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Skrót z protokołu Rady Gminy.

Pamiątki zastygłe w obrazach
i ocalone przed zniszczeniem.
Obrazy świętych były do niedawna
wystrojem wiejskich chat. Ich ilość i
wielkość były wyznacznikiem zamożności gospodarzy.
Zdobiły wiejskie izby i były zawieszane
w charakterystyczny sposób, dolna rama
tuż przy ścianie, natomiast górna odchylona, zatem za obrazem powstawała wolna przestrzeń, w której przechowywano
dokumenty, jak akta notarialne czy korespondencję z urzędami. Obrazy tych
wiejskich chat to przeważnie oleodruki
na tkaninach, ale najczęściej na papierze,
oprawiane były w proste drewniane ramy,
choć czasami w bardziej wyszukane obramowania, co w znacznej mierze zależało
od zamożności gospodarza.
Co przedstawiały wspomniane obrazy?
Ogólnie rzecz biorąc Świętych, jednakże
najczęściej były to wizerunki Matki Boskiej, Pana Jezusa, a także Świętych, np.
imienników gospodarzy. Częstym motywem, była też ostatnia wieczerza czy Święta Rodzina. Ktoś zapyta, ale gdzie wieś
kupowała te święte obrazy, przecież nie
w sklepach, bo takowych na wsi nie było.
Nabywano je od wędrownych kupców, ale
najczęściej w czasie pielgrzymek do różnych sanktuariów, a czasem na odpustach.
Rzecz ciekawa, świętymi obrazami nie
handlowano na targach i jarmarkach, gdyż
może i słusznie uważano, że to nie jest właściwe miejsce do tego rodzaju transakcji.
Najczęściej z Osieka
i Głębowic organizowano pielgrzymki do
Kalwarii Zebrzydowskiej. Znanymi przewodnikami i organizatorami pielgrzymek z
Osieka był p. Andrzej
Kramarczyk z Przecznicy, p. Antoni Kramarczyk ze Starej Drogi oraz
w ostatnich latach p.
Stanisław Mrozik, choć
były to już pielgrzymki
autobusowe.
Pielgrzymowano także
do Częstochowy, a nawet
do Sanktuarium na Świętym Krzyżu (Góry Świętokrzyskie). Niektóre obrazy
posiadają ciekawe inskrypcje, jak dwa obrazy w zbio-
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rach anonimowo ofiarowane do Izby Regionalnej przez mieszkankę Osieka. Na jednym
widnieje ukrzyżowany w ciernistej koronie
Pan Jezus, a na drugim Matka Boża. Dziadek owej Pani przed II wojną światową był
na pielgrzymce w starym Kościele na Łysej
Górze w paśmie Gór Świętokrzyskich.
Wspomniany Kościół św. Krzyża to
najstarsze polskie sanktuarium benedyktynów, którego fundacje przypisuje się Bolesławowi Chrobremu w 1006
roku. Od 1306 roku przechowywany jest tam fragment relikwii Krzyża
świętego podarowanego przez księcia
Władysława Łokietka (inne źródła
podają zaś Emeryka Królewicza Węgier). Szczyt znaczenia opactwa jako
ośrodka pielgrzymkowego przypada
do drugiej połowy XVII wieku, kiedy
to taką rolę przejęła Jasna Góra.

Czasy się zmieniają, nowe domy zastępują dawne chaty. Nie ma już miejsca na
święte obrazy. Teraz ludzie wieszają małe
artystyczne ikony lub drzeworyty, a stare
obrazy lądują na strychach i tam dożywają
po latach świetności swoich dni.
Ale znalazł się w Osieku człowiek, który
tym pamiątkom dawnych lat nie pozwolił
umrzeć i je ocalił. To dzięki zbierackiej pasji p. Mariana Kocemby, możemy dziś mówić o dość sporej kolekcji tychże obrazów.
Na dzień dzisiejszy w zbiorach p. Mariana
znajduje się 86 obrazów a kolekcja się powiększa.
Obrazy te stanowią w dużej mierze darowizny, ale część zakupiono. Po otwarciu Izby Regionalnej większość będzie na
pewno eksponowana.
Adam Hałatek
Marian Kocemba

A oto treść inskrypcji:
Za wszystkich ofiarodawców i kupujących obrazy o treści religijnej firmy M. Chyliński Kielce, przyczyniających się do odnowy Kościoła
św. Krzyża na Łysej Górze są odprawiane
msze święte pod ołtarzem Drzewa Krzyża
Świętego dnia 24 każdego miesiąca. Wszystkim ofiarodawcom stokrotne Bóg zapłać.
Rektor Kościoła św. Krzyża Ks Dr S. Mendys.

Apel! 		
Apelujemy do mieszkańców naszej gminy, jeżeli posiadacie stare święte obrazy,
ofiarujcie je do naszej Izby Regionalnej,
niech dają świadectwo o naszych przodkach, a nie niszczeją na strychach.

ODKRYCIA

To nie primaaprilisowy żart!
Niezwykły fragment domostwa halowego z okresu wpływów rzymskich udało się odkryć w Osieku
Czekamy na ekspertyzy!
Odkrycia dokonano na początku marca
2014 r. na działce budowlanej przy ul.
Grunwaldzkiej w Osieku, na wzgórzu
oddalonym od centrum wsi około 4 km.
Odkryty fragment osady założono prawdopodobnie w połowie IV wieku n. e.
(Redakcja czeka na specjalistyczne ekspertyzy).
Zabudowa rzymska składała się całkowicie z domów o konstrukcji słupowej,
długości 10-20 m, (ta w Osieku, nie mierzyłam, ale na oko jakieś 15 m na 15 m),
podczas gdy w tym czasie na terenie Polski
dominowały ziemianki. W Osieku odkryto palenisko, ślady po palach drewnianych
(na zdjęciu) w odstępach półtora metra
w kilku rzędach, fragment garnka glinianego i kamienie paleniskowe. Dotychczas
archeolodzy badają zarysy jednego domu,
na więcej badań nie ma funduszy.
W Polsce z okresu rzymskiego znane były
tylko dwa domostwa halowe w Pile i Wólce Łasieckiej, powiat Skierniewice, natomiast przy budowie autostrady w okolicach Poznania odkryto bardzo dużą osadę
z czasów rzymskich, tam odkopano prawie 5ha pola, oprócz domostw odkryto
jeszcze saunę kamienno-drewnianą, studnię do czerpania wody i drugą służącą do
pochówku zmarłych – w studni ozdoby
z żelaza i złota.
Najnowszym odkryciem jest to w Osieku.
Osady rzymskie leżały na wzgórzach, pozbawionym jakichkolwiek źródeł wody,
ten fragment osiecki zgadza się położeniem, bowiem najbliższe strumienie są
oddalone o 3 kilometry; nie ma w pobliżu stawu ani oczka wodnego. Widocznie
jednak zalety pagórkowatego terenu przeważyły, można na nim było wznosić duże
domy i mieć ogląd na całą okolicę.
W kolejnym numerze napiszę wynik ekspertyz i więcej o osadach rzymskich.
Domyślać jedynie możemy się, że albo
wojowie Polscy na służbie w rzymskich legionach jako zapłatę otrzymali niewolników rzymskich, albo Wandalowie – zbójcy
zapuścili się poza Łabę, (czego historycy
nie potwierdzają) osiedli i pobudowali
takie właśnie domostwa. W Polsce w tym
okresie ludzie mieszkali w ziemiankach,
w Osieku też.

fragment garnka glinianego

palenisko

ślad po drewnianym słupie podtrzymujacym dom

REKLAMA

Kruszywo łamane - dolomit od 47 złotych za tonę
Moskitiery do okien, drzwi przesuwne lub otwierane do zestawów balkonowych od 98 złotych za m2.

tel. 604

RĆ.

10

Poleca Zakład Usługowy
Marian Kocemba, ul. Karolina 5

922 962 603 646 303

ECHA OSIEKA

Kard. Stanisław Dziwisz: kanonizacja Jana Pawła II zobowiązuje
Kanonizacja Jana Pawła II zobowiązuje mówił podczas uroczystości w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Zaapelował do Polaków o więcej solidarności, zgody i życzliwości.

Podczas mszy św. prezydent RP Bronisław
Komorowski odebrał lampion z „Kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia”. „Iskry” dotrą do
wszystkich polskich diecezji i do Rzymu na
kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II.
W kaplicy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach płonie ogień pobło-

gosławiony przez Jana Pawła II. To właśnie
od niego odpalone zostały świece umieszczone w lampionach z wizerunkami Jezusa Miłosiernego, św. Faustyny Kowalskiej
i bł. Jana Pawła II.
Przypomniał słowa, które Jan Paweł II wypowiedział podczas konsekracji łagiewnickiej bazyliki w sierpniu 2002 r. Papież mówił
wówczas, że świat potrzebuje Bożego miłosierdzia, a „tam, gdzie panuje nienawiść, chęć
odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć
niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój”.
Metropolita krakowski mówił, że Jan Paweł II
nie żył dla siebie, ale dla innych. - Jan Paweł
II nosił w sobie Bożą iskrę, i dlatego innych
inspirował, zapalał, porywał, mobilizował,
angażował. Możemy mnożyć podobne słowa.
Dla iluż milionów chrześcijan na całym świecie stał się przewodnikiem na ich drogach
wiary, nadziei i miłości! - dodał kardynał.
- Kanonizacja Jana Pawła II zobowiązuje! - powiedział metropolita krakowski i zaapelował,
by Polacy w życiu osobistym, społecznym i politycznym dorastali do ideałów, na które wskazywał Jana Paweł II, bo dopiero wtedy jego
kanonizacja będzie miała głęboki sens.
Opr . na podst. Internetu

REKLAMA
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Oświęcimski Klub Biegacza „Zadyszka” zaprasza
wszystkich mieszkańców powiatu oświęcimskiego do udziału w 9. Sztafecie Papieskiej. Zawodnicy staną na starcie 5 kwietnia, 22 dni przed
kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II. Impreza zainauguruje cykl wydarzeń, związanych z
wyniesieniem naszego wielkiego rodaka na ołtarze.
W tym roku mija także 15-lecie nadania tytułu honorowego obywatela Oświęcimia Janowi Pawłowi
II. W tej sprawie wicestarosta oświęcimski, spotkał
się z wójtami i burmistrzami z gmin powiatu. Naszą
gminę reprezentował wójt Jerzy Mieszczak.

Wszystkie samorządy powiatu planują zorganizować na swoim terenie cykl imprez religijnych,
kulturalnych i sportowych, promujących autorytet i nauczanie papieża Polaka.
Jednym z wydarzeń 27 kwietnia 2014r będzie odprawiona msza święta w kościele parafialnym pw.
Św. Andrzeja Apostoła w Osieku o godz. 16:30 na
którą ks. Proboszcz serdecznie zaprasza.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego
To najważniejsze święta katolickie w roku. Podobnie jak w przypadku Bożego Narodzenia,
w Polsce istnieje bardzo wiele tradycji i obyczajów związanych z obchodzeniem Wielkanocy.
Pierwszy akcent obchodzenia świąt wielkanocnych pojawia się już półtora miesiąca przed Wielką Niedzielą. To tłusty
czwartek, czyli ostatni czwartek przed
środą popielcową, kiedy to, niejako na zapas przed zbliżającym się okresem Wielkiego Postu, Polacy objadają się słodyczami, w szczególności pączkami, co w tym
dniu nie jest uważane za nic złego. Cały
kraj zmienia się praktycznie w jedną wielką cukiernię.
Kolejne ważne wydarzenie to ostatki i
środa popielcowa. Wprawdzie aktualnie
młodzież przywiązuje do tego mniejsze
znaczenie, ale ponieważ w co bardziej tradycyjnych środowiskach huczne zabawy
w okresie Wielkiego Postu są uważane za
coś niestosownego, mają one tendencję
do niezwykle hucznego (ponownie „na
zapas”) świętowania końca karnawału.
Zatem ostatni weekend i wtorek przed
środą popielcową z reguły oznaczają wiele
zabaw i tańca. W samą środę popielcową
za to frekwencja w kościołach katolickich
jest wyższa niż zwykle – wszyscy wierzący
udają się, aby posypać głowy popiołem i
rozpocząć okres postu i skruchy.
Niedziela palmowa to ostatnia niedziela
przed Wielkanocą. Obchodzona z reguły jest bardzo uroczyście, podczas mszy
świętej święcone są przyniesione na tę
pamiątkę palemki – na znak pamiątki po
przyjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy.
Ponieważ w Wielki Piątek obowiązuje
post ścisły, a i w samym Wielkim Poście
nie wypada się obżerać, szczególnego znaczenia nabiera obyczaj święconki w poranek Wielkiej Soboty. Polega on na tym, że
do kościoła zanosi się koszyczek wypełniony różnymi produktami spożywczymi
– jajkami, kiełbasą, chlebem, przyprawami, itd. Bardzo często poświęcone jaja są
wykorzystywane potem przy gotowaniu
bardzo ważnego dla Wielkiej Nocy dania
– białego lub czerwonego barszczu z jajkiem.
Pisanki to szczególna tradycja, wspólna
dla kultury polskiej i ukraińskiej. Polega
ona na kolorowaniu i malowaniu wzorów
na jajkach, które potem zanosi się do święcenia. Niektórzy ograniczają się do zabarwienia skorup i wyskrobania na nich kilku
wzorów, inni pokrywają je misternymi ry-

sunkami i malowidłami. W Wielką Sobotę często przeprowadza się mały konkurs,
polegający na tłuczeniu o siebie pisankami
wykonanymi przez różne osoby. Wygrywa
ta, której jajo „pokona” inne – czyli nie
pęknie w wyniku tłuczenia.
Ostatnią, szczególną i najbardziej polską
tradycją wielkanocną jest lany poniedziałek, znany również jako śmigus-dyngus.
Jest to wywodzący się z kultury ludowej
obyczaj polewania się wodą w Poniedziałek Wielkanocny. W polskich rodzinach
z reguły każdy w tym dniu ma na podorędziu jakieś sikawki, strzykawki z wodą i
inną „broń”, aby potraktować nią kogoś z
domowników. Bardziej szarmanccy panowie polewają panie perfumami.
Kto i kiedy świętuje Wielkanoc?
Ponieważ dysponujemy różnymi kalendarzami, w kościołach chrześcijańskich
Wielkanoc przypada odmiennie. To powoduje, że np. kościoły zachodnie świętują w odmiennym czasie niż kościoły
wschodnie.
Wielkanoc to tzw. święto ruchome, to jest
takie, które, w zależności od roku, wypada
w różnych dniach i w kalendarzach gregoriańskim i juliańskim nie ma ustalonej
daty celebracji. Wielkanoc ustala się na
podstawie kalendarza lunarnego. Na Soborze Nicejskim w 325 roku określono
datę Wielkanocy na pierwszą niedzielę po
pełni księżyca (pełni paschalnej), po równonocy wiosennej na półkuli północnej.
W zachodnim chrześcijaństwie na podstawie kalendarza gregoriańskiego Wielkanoc zawsze przypada w niedzielę między
22 marca a 25 kwietnia. Następny dzień to
Poniedziałek Wielkanocny, który jest wolny od pracy w większości krajów o tradycji
chrześcijańskiej.
Wschodnie chrześcijaństwo opiera swoje
wyliczenia na kalendarzu juliańskim. Ze
względu na 13 dni różnicy pomiędzy kalendarzami między 1900 a 2099 rokiem,
21 marca odpowiada w czasie XXI wieku
3 kwietnia w kalendarzu gregoriańskim.
Dlatego Wielkanoc przypada w tych kościołach między 4 kwietnia a 8 maja.
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Dokładna data Wielkanocy była przedmiotem sporu. Na Soborze Nicejskim w
325 roku postanowiono, że wszystkie kościoły chrześcijańskie będą ją świętować w
tym samym dniu, a data miała być obliczana niezależnie od wszelkich żydowskich
ustaleń daty Pesach.
Początkowo chrześcijanie obchodzili
święto Paschy razem z Żydami 14 dnia
miesiąca wiosennego nissan (jeden z miesięcy w kalendarzu żydowskim, w kalendarzu gregoriańskim przypadający na
marzec-kwiecień). Wielkanoc nawiązuje
do żydowskiego święta Paschy, ponieważ
wydarzenie Ostatniej Wieczerzy ma miejsce tuż przed Pesach. Posiłek nawiązuje do
wieczoru sederowego, tj. pierwszego wieczoru Paschy. Istotowo święta są jednak
diametralnie odmienne.
W latach posoborowych normatywna
metoda obliczeniowa daty Wielkanocy
została wypracowana przez Kościół w
Aleksandrii, która później została przyjęta
w całej chrześcijańskiej Europie. Kościół w
Rzymie do 457 roku korzystał z kalendarza lunarno-solarnego o 84-letnim cyklu.
Od 1582 roku, kiedy Kościół katolicki
przyjął kalendarz gregoriański, podczas
gdy kościoły wschodnie zachowały kalendarz juliański, daty Wielkanocy są odmienne dla różnych kościołów chrześcijańskich.
Opracowane na podstawie Internetu

ECHA OSIEKA

Przemoc w rodzinie - lekarzu reaguj

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie,
bardzo często nie wiedzą od kogo mogą oczekiwać pomocy. Dlatego ruszyła kampania
informacyjna, przypominająca, że zgodnie z
prawem każdy lekarz ma obowiązek zareagować, gdy spotka tego typu przypadek.
To właśnie najczęściej lekarze jako pierwsi dowiadują się o możliwej przemocy w
rodzinie. Pacjenci zgłaszają się z różnymi
dolegliwościami. Niektóre mogą świadczyć o ich krzywdzie w domu.
- W każdej polskiej gminie lub mieście
powinien działać zespół interdyscyplinarny złożony ze specjalistów. Nowelizacja
ustawy z 2010 roku włączyła do systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
poza policją czy pomocą społeczną, także
ochronę zdrowia. W sytuacji podejrzenia
przemocy w rodzinie lekarz ma obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskiej Karty”. Ma ona na celu ustalenie, czy w danym
przypadku faktycznie dochodzi do stosowania przemocy w rodzinie, oraz opracowanie i realizację planu pomocy.
Obowiązkiem każdego lekarza jest wykonanie bezpłatnych badań w celu ustalenia
przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała pacjenta
oraz wydać stosowne zaświadczenie. Jest to
o tyle ważne, że osoby pokrzywdzone często
ze strachu lub wstydu boją się powiadomić
o swoim problemie policję lub pomoc społeczną. Szansą na ujawnienie złego procederu są właśnie wizyty w gabinecie lekarskim.
- Lekarz jest autorytetem i jako przedstawiciel ochrony zdrowia cieszy się poważaniem
społecznym. Dzięki temu ma największą

szansę na to, że pacjent go wysłucha i zastosuje się do jego rad i zaleceń. Osoba doznająca przemocy może nie posłuchać policjanta,
pracownika socjalnego, ale przekonają ją
argumenty lekarza i poważnie rozważy jego
stanowisko - uważa Wanda Paszkiewicz,
psycholog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
-Obowiązek pomocy pacjentom doznającym przemocy wynika nie tylko z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, lecz także z zasad etyki lekarskiej. Wszystko zaczyna się od wskazania
danej osobie, że zła sytuacja w domu ma
destrukcyjny wpływ nie tylko na zdrowie
fizyczne, ale także psychiczne.
Niestety wciąż wielu lekarzy nie zna szczegółowo obowiązków, które nakłada na nich
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dlatego Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazała do wszystkich placówek podstawowej
opieki zdrowotnej pakiety edukacyjne. Materiały zawierają wszelkie informacje, związane z psychologicznym i prawnym aspektem przeciwdziałania przemocy.

Jeszcze o śmieciach

Co można oddać w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
W związku z licznymi wątpliwościami mieszkańców naszej gminy informujemy, iż w ramach ponoszonych opłat przy stawce 7 zł/
os/m-c, właściciel nieruchomości ma prawo i
jednocześnie obowiązek wystawiać zarówno
odpady segregowane (worki żółte – tworzywa
sztuczne, worki niebieskie – papier, worki białe
– szkło, worki brązowe – odpady zielone) jaki
i odpady zmieszane w przeznaczonych do tego
pojemnikach do mechanicznego załadunku o
poj. min. 110 litrów. Zgodnie z obowiązującym
regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek, każdy właściciel
nieruchomości powinien wyposażyć ją w co
najmniej 1 pojemnik 110 litrowy lub większy
i podpisać numer domu na wieku pojemnika.
W przypadku gdy jeden pojemnik na odpady zmieszane jest niewystarczający, właściciel
nieruchomości ma prawo wystawić taką ich
ilość, aby pomieściły się wszystkie wytworzone
przez niego odpady zmieszane.
Natomiast właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali brak selektywnej zbiórki i ich stawka
wynosi 13 zł/os/m-c oddają wszystkie wytworzone przez siebie odpady komunalne jako zmieszane i nie mają obowiązku oddawania ww. odpadów wysegregowanych w workach.
Jednocześnie w ramach uiszczanej opłaty
dla mieszkańców pozostają do dyspozycji punkty selektywnego zbierania: przeterminowanych leków, baterii, odpadów
wielkogabarytowych, itp. Miejsca ich lokalizacji i godziny otwarcia można znaleźć
na stronie internetowej www.osiek.pl

Szkodliwe substancje w wędlinach tradycyjnych z Małopolski. Nie spełniają nowych kryteriów unijnych
Jak poinformował w czwartek wicemarszałek
województwa małopolskiego Wojciech Kozak, w Instytucie Weterynaryjnym w Puławach zbadano m.in. poziom benzopirenu w
sześciu próbkach tradycyjnych małopolskich
wędlin oraz wędzonym karpiu zatorskim.
Sześć z siedmiu przebadanych produktów
nie spełniło nowych unijnych kryteriów ze
względu na zawartość szkodliwych substancji. Spełnił je tylko karp zatorski. Normy mają
obowiązywać od września.
Według badań na granicy norm znajduje się
kiełbasa lisiecka, która jest wpisana na unijną
listę produktów tradycyjnych i regionalnych.
Od września będą obowiązywały bardziej
restrykcyjne unijne przepisy dotyczących
zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, m.in. benzopirenu.
Obecnie dopuszczalny poziom benzopirenu
w kilogramie wędliny może wynosić 5 mikrogramów, od września będą to 2 mikrogramy.

Wicemarszałek Kozak podkreślił, że
wszystkie przebadane produkty mieszczą
się w obowiązujących normach. Według
badań na ich granicy znajduje się kiełbasa
lisiecka, która jest wpisana na unijną listę

produktów tradycyjnych i regionalnych.
Zdaniem przedstawiciela władz Małopolski
wynika to z tradycyjnego procesu obróbki
termicznej tej wędliny: jest ona wędzono-pieczona bezpośrednio nad żarem.
W cienkich kiełbasach wiejskich i szynkach
wykazano około 3 mikrogramów benzopirenu w kilogramie wędliny. Według Kozaka
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będzie możliwe obniżenie tego poziomu za
pomocą niewielkich modyfikacji procesu
wędzenia.
W badaniu najlepiej wypadł wpisany na
unijną listę karp zatorski. Uwędzona ryba
zawiera poniżej 1,7 mikrogramów benzopirenu i mieści się w nowych normach.
Wicemarszałek Kozak poinformował, że
władze województwa w współpracują z resortem rolnictwa w sprawie nowych przepisów unijnych. Postulują, by odroczono o rok
wejście w życie nowych norm. Chcą także,
by z obowiązku ich spełniania była zwolniona żywności wpisana już na unijną listę produktów tradycyjnych i regionalnych.
Badanie przeprowadzono na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego w Krakowie i producentów
wyrobów wędzonych.
Internet nasze miasto

VII finał Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej
Turniej Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej to sztandarowa już impreza organizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych w Osieku. Po raz siódmy,
podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych, dzieci i młodzież z Osieka, Głębowic, Polanki Wielkiej, Przeciszowa, a nawet z Oświęcimia walczyły o puchary,
medale i cenne nagrody.
Twoja S., FC Bachórzanka, Nie całkiem
normalne oraz FC Osiek Górny to trium-

nie byłyby możliwe. Patronat nad imprezą
objął Starosta Oświęcimski p. Józef Krawczyk. Naszymi głównymi partnerami byli:
Gmina Osiek, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
1 w Osieku. Partnerowali nam również:
Powiat Oświęcimski, Gmina Przeciszów,
Gmina Polanka Wielka, Gminne Centrum
Kultury w Polance Wielkiej, GAZPARTS
Paweł Łęcki, KOTŁOBUD Osiek oraz

fatorzy VII Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej w Osieku. Najwięcej emocji w tym
roku budziła utworzona po raz pierwszy
kategoria najmłodsza mieszana, w której występowały dzieci z rocznika 2004
i młodsze. W całym turnieju wzięło udział
ponad 200 zawodników.
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom i wszystkim, bez których rozgrywki

CHEMONT. Partnerami wspierającymi
byli: ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie, firma AKSAM, Apteka ARNIKA, AUTOTRADER Mirosław Frej, COMPLEX
Spawalnictwo Pneumatyka Elektronarzędzia, „Cztery Pory Roku” Apartamenty
w Szczyrku, Market DELFIN. Dziękujemy
nieocenionym arbitrom naszych spotkań:
p. Tomaszowi Borowieckiemu, p. Stanisła-

wowi Kawczakowi, p. Danielowi Płonce,
p. Przemysławowi Tlałce oraz p. Danielowi Załuczkowskiemu. Dziękujemy bardzo
za wsparcie techniczne Bartkowi Płachcie
i Bartkowi Gawłowi oraz wszystkim naszym wolontariuszkom.
Reszta relacji na stronie www.osiekstowarzyszenie.na8.pl oraz na blogu zlpnh.
blogspot.com!
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Zainwestuj
w Osiek!!!
Twój 1%

wpływa na nasze działania!
Informujemy, że na walnym zebraniu, które odbyło się 21.02.2014 r. został wybrany nowy zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku. Zarząd w
składzie:
prezes – Mariusz Brańka,
wiceprezes – Bartłomiej Kasperczyk,
skarbnik – Bogumiła Pazdan,
sekretarz – Agnieszka Gibas,
członek – Katarzyna Bielas.

Nie bądź obojętny! Oddaj swój 1%
na Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku! To tylko jeden
dodatkowy wpis na Twoim druku
PIT.
Dzięki Tobie organizujemy wiele
inicjatyw dla dzieci z Naszej Gminy,
m.in. Dzień Dziecka i Zimową Ligę
Piłki Nożnej Halowej.

Powołano również nową komisję rewizyjną w składzie:

Zmieniaj z nami na lepsze!
Numer KRS:

przewodniczący – Bartłomiej Urbańczyk,
członek – Magdalena Kramarczyk,
członek – Marta Kramarczyk.
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Dzień Kobiet w Osieku i Głębowicach

24 grudnia 2013 r. w Osieku „WIOSNA ZIMĄ” - fot. Oskar Piecha

Zimowe ferie 2014

Tegoroczne ferie zimowe były takimi tylko z nazwy. Brak śniegu i szare pochmurne niebo nie nastrajały do zabawy w plenerze. Gminne Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Sportu, jak co roku przygotowało ofertę spędzenia wolnego czasu dla dzieci
ze szkół podstawowych. Były warsztaty sportowe,
muzyczne i taneczne, na których uczestnicy zgodnie z upodobaniami mogli rozwijać swoje umiejętności. Były dwa wyjazdy. Pierwszy do kina na film
w wersji 3D pt. „Robaczki z Zaginionej Doliny ”.
W bajce tej połączono realistyczne ujęcia przyrody
z generowaną komputerowo animacją 3D. Efekt
urzeka wspaniałymi krajobrazami górskimi. Sympatyczni bohaterowie, ogromna dawka humoru i
wartka akcja sprawiły, że film oglądało się z dużą
przyjemnością.
Kolejny wyjazd to wycieczka do Parku św. Mikołaja
w Zatorze. Jest to miejsce, gdzie w otoczeniu kolorowych, bajkowych postaci można wesoło spędzić
czas. Twórcy parku, chcąc ożywić wspomnienia,
proponują najmłodszym niezwykłą wędrówkę
bajkowymi ścieżkami. Można tam spotkać ulubione postacie z zaczarowanego świata: Czerwonego
Kapturka, Kota w butach, Śpiącą królewnę, czy dobrego przyjaciela św. Mikołaja – Dziadka Mroza,
który wraz ze swoją wnuczką Śnieżynką przyjechał
z wizytą. Jest to również miejsce, gdzie mieszkają
elfy. Z jednym z nich mieliśmy okazję się spotkać,
porozmawiać i rozwiązać rebusy geograficzne.
Najważniejszą jednak atrakcją jest oczywiście wizyta w domku św. Mikołaja, worek z prezentami
miał już pusty, ale wyczarował słodki poczęstunek
dla każdego gościa i obiecał, że 6 grudnia na pewno
o nikim nie zapomni. Na zakończenie w bajkowym
korowodzie, uliczkami parku, zacny święty wyprowadził dzieci do wyjścia.
ZP.

Karp osiecki – produktem tradycyjnym
12 marca 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie Rady ds. Produktów Tradycyjnych, której przewodził wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak. Na
spotkaniu rozpatrzono pozytywnie pięć wniosków dotyczących następujących produktów: razowiec lipnicki, lipnicka lipina, mięso ze słoja z okolic
Proszowic, podpłomyk lelowicki i nasz wspaniały karp osiecki.
Odpowiednie dokumenty zostały przekazane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dokona ich ponownej weryfikacji oraz zadecyduje o wpisie
na Listę Produktów Tradycyjnych.
Wnioskodawcami rejestracji karpia osieckiego byli: Stowarzyszenie Dolina Karpia, które reprezentował prezes Franciszek Sałaciak oraz kierownik
biura LGR Anna Świątek, Gmina Osiek, którą reprezentował wójt Jerzy
Mieszczak, wicewójt Marek Jasiński, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku Krystyna Dusik oraz Ośrodek Hodowli
Zarodowej sp. z o.o. w Osieku, którą reprezentowali prezes Tadeusz Krzemień oraz Jerzy Bryndza. Wnioskodawcy zaprezentowali karpia osieckiego
z pomocą pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Osieka – przedstawicielki: Danuta Jurczyk i Stanisława Kozieł.
Mamy nadzieję, że tylko kwestią czasu jest to, kiedy karp osiecki będzie
widniał na Liście Produktów Tradycyjnych.

ECHA OSIEKA
25 maja wybory do Parlamentu Europejskiego
Unijna „Aktywizacja zawodowa”
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
pozyskał dodatkowe środki z Unii Europejskiej na przeciwdziałanie bezrobociu
w powiecie oświęcimskim w roku 2014
na realizację projektu systemowego pod
nazwą „Aktywizacja zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Tegoroczna edycja projektu pozwoli objąć wsparciem 751 osób bezrobotnych z terenu naszego powiatu. Projekt skierowano
w szczególności do: osób bezrobotnych po
50 roku życia a także osób młodych poniżej
25 roku życia w tym osób, które nie mają
zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
osób niepełnosprawnych oraz długotrwale
bezrobotnych. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte również osoby, które
utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty, figurujące w rejestrze powiatowych urzędów pracy wg stanu na dzień
30.11.2013 r. wyrażające chęć udziału
w projekcie (które utraciły zatrudnienie
przed 1 stycznia 2013 r.).
Całkowite wydatki przewidziane na realizację projektu w 2014r. wyniosą 7 456 887,44 zł.
W ramach projektu PUP realizowane będą:
1. Szkolenia zawodowe – dla 60 osób.
2. Staże – dla 487 osób (5 miesięczne).
3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 160 osób
(w kwocie maksymalnie. 20 tys. zł /osobę).
4. Refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy – 44 stanowiska (w kwocie maksymalnie. 20 tys. zł /
stanowisko).

Zgodnie z art. 114
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz.U. nr
21, poz. 112 z późn.
zm.) na obszarze Gminy Osiek zostały wyznaczone następujące
miejsca przeznaczone
do bezpłatnego umieszczania urzędowych
obwieszczeń wyborczych:
1. Urząd Gminy w Osieku, ul. Główna 125.
2. Budynek SPZOZ Osiek, ul. Starowiejska 175.
3. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w

Osieku, ul. Główna 450.
4. Wiejski Dom Kultury w Głębowicach, ul.
Oświęcimska 8.
Natomiast
plakaty
komitetów wyborczych
mogą być umieszczane
bezpłatnie na tablicach
ogłoszeń znajdujących
się na terenie Sołectwa Osiek i Głębowice,
pod warunkiem niezaklejania znajdujących się na nich ogłoszeń.
Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak

Przypomnienie
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty wydania. Wyjątek stanowią dokumenty
wydane osobom niepełnoletnim, które są ważne 5 lat. Bez aktualnego dokumentu
możemy mieć problem z wyjazdem za granicę czy załatwianiem spraw w banku.
Warto zatem sprawdzić termin ważności swojego dowodu tożsamości i zawczasu go
wymienić. Pierwsze nowe dowody z datą ważności były wydawane już 2001 roku.
Data ważności jest umieszczona w prawym dolnym rogu, na stronie ze zdjęciem.
Z kolei wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego trzeba złożyć w Urzędzie
Gminy pokój nr 25 najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności aktualnego dokumentu.

Placówka która od 1 kwietnia 2014 r.
będzie świadczyć opiekę całodobową i świąteczną
dla mieszkańców Gminy Osiek
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach
Kęty, ul. Sobieskiego 45; tel.33/ 8452100
( brak zadeklarowanej obecności pediatry)

OGŁOSZENIE

Uczestnicy projektu zostaną objęci również wsparciem w ramach poradnictwa
zawodowego/Indywidualne Plany Działania oraz pośrednictwem pracy.

Serdecznie zapraszamy do złożenia deklaracji wyboru lekarza,
pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
wszystkie osoby, które dotychczas nie złożyły
w SP ZOZ w Osieku.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby
bezrobotne z ww. grup osób, które dotychczas nie uczestniczyły projekcie „Aktywizacja zawodowa” w latach 2008-2013.

Deklaracje są dostępne w rejestracji ośrodka zdrowia
oraz na stronie www.przychodnia.osiek.pl

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Dorosłych przyjmują lekarze: Władysław Klęczar,
Zbigniew Liszka, Adam Piskorz, Witold Chmielowski;
Dzieci przyjmują lekarze: Irena Erecińska-Siwy,
Witold Chmielowski, Władysław Klęczar.
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KRONIKA POLICYJNA
Głębowice - policjanci poszukują
sprawcy włamania do domu
jednorodzinnego
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
Oświęcimiu poszukują sprawców, którzy dokonali włamania do domu jednorodzinnego.
Jak ustalili policjanci do zdarzenia doszło w
dniu 8 lutego 2014 około godziny 19.00 w Głębowicach przy ul. Plebańskiej, gdzie sprawcy
dostali się do wnętrza domu wyłamując okno
balkonowe, a następnie skradli portfel z pieniędzmi w kwocie 400 zł. W pobliżu posesji
widzianych było dwóch mężczyzn.

Oszukany Osieczanin

wypadku nie miał.
Natomiast godzinę wcześniej 75-letnia
mieszkanka Oświęcimia na Osiedlu Chemików wyniosła oszustowi 10 tys. zł myśląc, że w ten sposób ratuje syna. (oszust
żądał 40 tys., ale ona tylko tyle miała).
Policja, kolejny raz apeluje o ostrożność.
- Przypominany, że w przypadku prośby o
pożyczkę, po którą na dodatek ma się zgłosić
znajomy, należy skontaktować się z proszącym o pieniądze na znany nam numer telefonu. Gdy swojej prośby nie potwierdzi, trzeba
koniecznie powiadomić najbliższą jednostkę
policji i współpracować z policjantami, co
daje możliwość zatrzymania oszustów – informuje Małgorzata Jurecka, policjantka z
Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Mieszkaniec Osieka pod koniec stycznia 2014
za pośrednictwem jednego z ogłoszeniowych
portali internetowych zakupił telefon komórkowy, za który zapłacił 100 zł. Kiedy pokrzywdzony zorientował się, że został oszukany powiadomił Policję.

Fala włamań – ludzie pilnujcie
siebie i sąsiadów
Osiek – policjanci poszukują sprawcy
usiłowania włamania

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
Oświęcimiu prowadzą czynności mające na
celu ustalenie sprawcy usiłowania włamania
do jednego z domów jednorodzinnych.
Jak ustalili funkcjonariusze do zdarzenia doszło w dniu 21 lutego 2014 w godzinach wieczornych w Osieku przy ul. Beskidzkiej, gdzie
sprawca włamał się do domu przez drzwi balkonowe jednakże zadziałała instalacja alarmowa i sprawca zbiegł.

Fałszywy wnuczek dotarł do Osieka

Tylko rozsadek uratował 75-letnią osieczankę, która nie zasiliła portfela oszustów. Do
kobiety, mieszkanki Osieka 3 marca około
godz. 12..00, zadzwonił telefon. Choć nie
znała numeru, prawie uwierzyła, że dzwoni
jej wnuk. Mężczyzna opowiadał o wypadku drogowym, jaki rzekomo spowodował.
Miał leżeć w szpitalu i potrzebować 30 tysięcy złotych na wypłatę odszkodowania.
Osieczanka poinformowała dzwoniącego,
że w tej chwili nic nie potrafi zadecydować, że jak wróci dziadek wtedy podejmą
decyzję i poprosiła, żeby zadzwonił za 15
minut. Oszust zagroził jej, żeby czasami nie
powiadamiała o tym telefonie policji albo
kogoś z rodziny. Zdeterminowana kobieta
kilkakrotnie dzwoniła do wnuka, lecz ten
nie odbierał, bo był w pracy w kopalni.
Szczęśliwie po 15 minutach nikt już nie
zadzwonił, a wnuk zdrowy i cały, żadnego

Polanka Wielka – policjanci
i Prokuratura ustalają okoliczności
w jakich śmierć poniósł 20-letni
mężczyzna, prawdopodobna
przyczyna to potrącenie
W dniu 9 marca 2014 około godziny 4.30
w Polance Wielkiej na ul. Długiej przejeżdżający samochodem mieszkaniec Osieka
ujawnił leżące na jezdni zwłoki młodego
mężczyzny. Natychmiast powiadomił służby ratunkowe. Przybyły na miejsce lekarz
stwierdził zgon, natomiast Prokurator polecił zabezpieczyć zwłoki do sekcji. W trakcie
czynności policjanci ustalili, że jest to 20-letni mieszkaniec Polanki Wielkiej, a najbardziej prawdopodobną przyczyną jego zgonu było potrącenie przez pojazd. Policjanci
oraz Prokurator zbierają ślady i dowody, aby
ustalić dokładne okoliczności, w jakich doszło do tego tragicznego zdarzenia, poszukują także pojazdu oraz sprawcy.

Kęty - kolizja czterech pojazdów,
efekt domina
W dniu 12 marca 2014 około godziny
15.30 w Kętach na ul. Mickiewicza doszło
do kolizji czterech pojazdów. Jak ustalili
policjanci mieszkaniec Jawiszowic, kierując samochodem marki BMW najechał
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na tył samochodu marki Daewoo Matiz,
którym kierował mieszkaniec Kęt, który z
kolei uderzył w tył samochodu marki Opel
Corsa, którym kierowała mieszkanka Bulowic, która najechała na tył samochodu
marki VW Bora, którym kierowała mieszkanka Osieka.
Kierowca BMW jako sprawca kolizji został ukarany mandatem oraz punktami
karnymi.

A nietrzeźwi dalej się panoszą
13 marca 2014 o godzinie 19.15 w Malcu
na ul. Jędrzejowskiego policjanci zatrzymali
43-letniego mieszkańca Osieka, który kierował samochodem marki Fiat w stanie nietrzeźwym 0,63 promila
alkoholu. Niecałe 20 minut później na tej samej
ulicy policjanci zatrzymali 28-letniego mieszkańca Głębowic, który
kierował samochodem
marki VW w stanie nietrzeźwym – 1,17 promil
alkoholu oraz pomimo
sądownie orzeczonego
prowadzenia pojazdów.

Bulowice – wypadek drogowy,
pieszy w stanie bardzo ciężkim
W dniu 16 marca 2014 o godz. 05.00
w Bulowicach na ul. Bielskiej doszło do potrącenia pieszego, który w stanie bardzo ciężkim trafił do szpitala. Jak wstępnie ustalili
policjanci 32-letni mieszkaniec Kęt, kierując
samochodem marki Renault potrącił pieszego 22-letniego mieszkańca Osieka idącego
prawą stroną jezdni w tym samym kierunku,
w którym jechał renault. W wyniku potrącenia pieszy doznał bardzo ciężkich obrażeń
ciała i został przewieziony do szpitala.

Upadek z dachu, reanimacja trwała
bardzo długo
17 marca 2014 r. nieprzytomny 85-letni mężczyzna trafił do szpitala po upadku z dachu.
Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie w Osieku przy ulicy Głównej. Starszy
osieczanin spadł z drabiny podczas czyszczenia komina, spadł na zadaszenie wiatrołapu,
znajdujące się cztery metry nad ziemią. Był nieprzytomny. Do akcji ratunkowej na wysokości
przystąpili ratownicy ze straży pożarnej: OSP
z Osieka i PSP z Oświęcimia oraz ratownicy medyczni z oświęcimskiego pogotowia. W tym czasie policjanci zabezpieczali
drogę, biegnącą tuż przed zabudowaniami.
Po długiej resuscytacji udało się przywró-

KRONIKA POLICYJNA
cić akcję serca. Dopiero wtedy można
było przenieść staruszka z daszku do karetki i przewieźć do Szpitala Powiatowego
w Oświęcimiu.

Bielany - wypadek drogowy,
kolejny efekt domina

OSZUŚCI
Informacja dla mieszkańców, zwróć
uwagę na domokrążców, pytaj o zgodę
wójta na zbiórkę!

22 marca 2014 o godzinie 11.25 w Bielanach na
ul. Kęckiej doszło do zderzenia trzech pojazdów. Jak wstępnie ustalili policjanci 24-letnia
mieszkanka Osieka kierująca samochodem
marki Fiat najechała na tył samochodu marki
Renault, którym kierował 34-letni mieszkaniec
Oświęcimia, który z kolei najechał na tył samochodu marki Toyota, którym kierował 61-letni
mieszkaniec Żywca. Do szpitala zostały przewiezione trzy osoby, w tym kierowca renault
oraz jego trzyletnie dziecko, którzy po badaniach zostali zwolnieni, natomiast w szpitalu
została 31-etnia pasażerka Renault.

Osiek - z zakazem na drodze
21 marca o godzinie 13:30 w Osieku na ul. Zabrzeziniu policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca
Osieka, który jechał rowerem pomimo sądownie
orzeczonego zakazu kierowania pojazdami.

Przypominamy, że zgoda na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydawana jest
przez instytucje administracji publicznej, w
zależności od planowanego terenu zbiórki.

Budowa podjazdu dla niepełnosprwnych przy Urzędzie Gminy w Osieku.
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Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta udziela zgodny na zbiórkę prowadzoną na terenie gminy lub jej części, a Starosta – jeśli zbiórka będzie
prowadzona na terenie wykraczającym poza jedną gminę lub będzie
przeprowadzana w całym powiecie.
Pozwolenie na zbiórkę publiczną może
być udzielone jedynie stowarzyszeniom
i organizacjom posiadającym osobowość prawną, np. fundacjom albo komitetom. Pozwolenie na zbiórkę publiczną
może być udzielone tylko wówczas, gdy
cel zbiórki nie jest sprzeczny z prawem
oraz z punktu widzenia interesu publicznego jest godny poparcia. Za takie cele
uważa się przede wszystkim cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne,
kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze. Zbiórki publiczne, urządzane
w interesie osobistym, (dla siebie) są
zabronione.
REKLAMA

WSPOMNIENIA

DEKADA Z BIG-BEATEM (1971-1981 r.)
Wspomnienia zapisane, przez autora wielu projektów muzycznych, wieloletniego twórcę
oraz kreatora sceny muzycznej w Osieku, kierownika zespołu FENIKS – Jana NECZKA
Jan Neczek o sobie:
Od 1980 roku mieszkam w Oświęcimiu w dzielnicy Zasole, na ul. Garbarskiej 53/4. W marcu 2014 r. skończyłem 60 lat. Ożeniłem się w 1976
roku. Mam dwóch synów. Starszy
Łukasz, jest z wykształcenia informatykiem, a młodszy Patryk politologiem oraz gitarzystą rockowym.
Obecnie jestem na świadczeniach
ZUS, zajmuję się pisaniem piosenek,
muzyki, scenariuszy do teleturniejów (na razie do szuflady, ale plany
mam wielkie). Staram się dzięki
temu żyć optymistycznie oraz zachować umiar we wszystkim, co szkodzi
zdrowiu. Moje życie w Oświęcimiu,
oprócz pracy zawodowej oraz rodziny, to współpraca z różnymi zespołami muzycznymi. Dlatego, że ich
żywotność jest zazwyczaj krótka jak
życie motyla, nikt nie traktuje tego poważnie, a raczej jako hobby lub dodatkowe
źródło dochodów. Prawdziwy pasjonat zawsze jest wierny temu co lubi, dlatego zorganizowałem sobie takie domowe studio
nagrań dla rejestracji moich kompozycji i
piosenek, które przenoszę z komputera na
płyty DEMO-CD. Dalej staram się współpracować z wykonawcą czy wydawcą, by
stworzyć dobre nagranie.

„Niebiesko-Czarnych”, „Breakout”, Czesława
Niemena i innych. Dla mnie, jako dorastającego chłopca w latach 60-tych, było to zjawisko jak z kosmosu. Muzyka, piosenki, gitary
elektryczne, bujne fryzury, ubiór oraz klimat
były potęgą tego czegoś, co wtedy trudno było
zdefiniować młodemu człowiekowi. Otwierały się nowe możliwości, era, która zmieniała ten skostniały komunistyczny świat
w oazę szczęśliwości. Gorzej było ze starszym
pokoleniem, które patrzyło na to zjawisko
jak na jakąś patologię. Nazywano tych reformatorów nowej ery „szarpidrutami”. Ale
to coś niosło nas na fali. Już jako dorastający

A zaczęło się tak…
Na początek wyjaśnię co
oznaczał termin Big-Beat”
w owym czasie. „Big-Beat”
to nic innego jak polskie
„Mocne Uderzenie”. Przyjęło się w również, że ojcem
polskiego „Big-Beatu” oraz
założycielem tego nowego terminu „Mocne
Uderzenie”, jest niejaki Franciszek Walicki
REKLAMA
z Gdańska. To wizjoner, opiekun wielu
zespołów koloroFirma Cateringowa EUFORIA
wych na wybrzeżu
i w kraju. Autor wieKatarzyna Bąbacz
lu tekstów piosenek.
Pisał pod pseudonimem Jacek Grań
Organizacja przyjęć okolicznościowych:
dla między innymi:

wesela, bankiety, komunie, chrzciny,
roczki, stypy.
32-608 Osiek ul. Karolina 117
Telefon: 606 213 677, 517 759 062
ZAPRASZAM!!
Możliwość wynajęcia sali na przyjęcia
okolicznościowe.
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chłopiec utożsamiałem się z tym zjawiskiem
muzyczno-socjologicznym, robiąc z kawałka
deski imitacje gitary elektrycznej. Oczywiście
w kolorze czerwonym. Bo taki kolor miały
prawdziwe gitary elektryczne. To była sfera
marzeń i pragnień. Ale schody zaczęły się dopiero wtedy, gdy przyszła pora ich realizacji,
czyli kupienie gitary. Mogło to być nawet stare pudło akustyczne, tak tylko na początek. A
to też nie było łatwo.
C.D.N.

ECHA OSIEKA

KAMIENIARSTWO
Grzegorz Lukasek
oferuje

NAGROBKI, GROBOWCE, TABLICE
PAMIĄTKOWE, PARAPETY, SCHODY, BLATY
KUCHENNE I ŁAZIENKOWE, POSADZKI,
ELEMENTY BUDOWLANE WG.PROJEKTU.
Z MARMURU, GRANITU, TRAWERTYNU, ONYXU.
Najwyższa jakość, największy wybór, najniższe ceny.
32-607 POLANKA WIELKA
ul. DŁUGA 287

TEL: 504 085 881, 608 314 878
www.lukasek.eu

kamieniarstwo@lukasek.pl

Szkoły powiatowe zapraszają gimnazjalistów
Powiatowe Targi Edukacyjne na stałe
wpisały się w kalendarz imprez organizowanych na Ziemi Oświęcimskiej. We środę, 2 kwietnia już po raz 15. szkoły ponadgimnazjalne prezentowały swoje oferty
edukacyjne. Imprezę zorganizowało Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.
Przed uczniami klas trzecich szkół gimnazjalnych zaprezentowali się przedstawiciele powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy, Młodzieżowy Dom Kultury, Centrum Kształcenia Praktycznego,
a także Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego. Ponadto Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze, ZDZ w
Katowicach - Zespół Szkół w Kętach, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK oraz Centrum
Kształcenia Dorosłych w Kętach. Przedstawiciele tych szkół mówili zarówno o zajęciach obowiązkowych, jak i o ofertach zajęć
pozalekcyjnych, kołach zainteresowań oraz

wielu innych szkolnych atrakcjach.
XV Powiatowe Targi Edukacyjne oficjalnie otworzyła Monika Stalica – naczelnik
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Wydziału Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych, zachęcając absolwentów klas trzecich gimnazjum do zapoznania się z ofertą
edukacyjną prezentowanych szkół i
konsultacji z uczniami oraz nauczycielami, co z pewnością ułatwi wybór dalszej drogi edukacji.
W części artystycznej wystąpiła Katarzyna Kolasa - uczennica z
PZ Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu.
Swoje umiejętności wokalne zaprezentował także zespół rockowy z
powiatowej „Trójki”.
Wszystkich uczniów, którzy
chcą szerzej zapoznać się z ofertą
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat zapraszamy
na specjalną zakładkę uruchomioną na stronie internetowej www.
powiat.oswiecim.pl/index.php/
strony/10277

SPORT

terminarz
Terminarz: Brzezina Osiek - seniorzy (V Liga)
29.03.2014 Brzezina Osiek - KS Chełmek 15:00
06.04.2014 Tempo Białka - Brzezina Osiek 16:00
12.04.2014 Brzezina Osiek - Sosnowianka Stanisław Dolny 16:00
19.04.2014 Soła Łęki - Brzezina Osiek 14:00
26.04.2014 Brzezina Osiek - Skawa Wadowice 16:00
01.05.2014 Przeciszovia Przeciszów - Brzezina Osiek 16:00
03.05.2014 Brzezina Osiek - Orzeł Balin 17:00
10.05.2014 Nadwiślanin Gromiec - Brzezina Osiek 17:00
17.05.2014 Brzezina Osiek - Jałowiec Stryszawa 17:00
21.05.2014 Iskra Brzezinka - Brzezina Osiek 17:00
24.05.2014 Brzezina Osiek - Górnik Brzeszcze 17:00
31.05.2014 Unia Oświęcim - Brzezina Osiek 17:00
07.06.2014 Brzezina Osiek - Cedron Brody 17:00
14.06.2014 Brzezina Osiek - Babia Góra Sucha Beskidzka 17:00
21.06.2014 Zagórzanka Zagórze - Brzezina Osiek 17:00
Terminarz: LKS Głębowice - seniorzy (Klasa B)
19.04.2014 LKS Głębowice - Sygnał Włosienica 14:00
26.04.2014 Skawa Podolsze - LKS Głębowice 16:00
01.05.2014 LKS Głębowice - Puls Broszkowice 17:00
10.05.2014 LKS Poręba Wielka - Głębowice 17:00
18.05.2014 LKS Głębowice - Pogórze Gierałtowice 17:00
25.05.2014 LKS Piotrowice - LKS Głębowice 17:00
01.06.2014 LKS Głębowice - LKS Palczowice 17:00
08.06.2014 LKS Głębowice - LKS Bulowice 17:00
15.06.2014 Zaborzanka Zaborze - LKS Głębowice 17:00
Terminarz: Brzezina Osiek - juniorzy starsi
(I Liga Małopolski Zachodniej)
29.03.2014 Brzezina Osiek - Przeciszovia Przeciszów 11:30
06.04.2014 Niwa Nowa Wieś - Brzezina Osiek 11:00
12.04.2014 Brzezina Osiek - MKS PMOS Chrzanów 10:00
19.04.2014 MKS Trzebinia Siersza - Brzezina Osiek 15:30
26.04.2014 Brzezina Osiek - Lachy Lachowice Hucisko 12:30
03.05.2014 Janina Libiąż - Brzezina Osiek 10:00
18.05.2014 Halniak Maków Podhalański - Brzezina Osiek 10:00
24.05.2014 Brzezina Osiek - Górnik Brzeszcze 12:30
01.06.2014 Brzezina Osiek - Astra Spytkowice 12:00
07.06.2014 Beskid Andrychów - Brzezina Osiek 10:00
14.06.2014 Brzezina Osiek - Soła Oświęcim 10:00
21.06.2014 Skawa Wadowice - Brzezina Osiek 10:00

Młodzicy poza
podium w Turnieju
o Puchar Paluszka
Beskidzkiego
Młodzicy Brzeziny Osiek nie obronili drugiego miejsca wywalczonego
rok wcześniej w Turnieju Paluszka Beskidzkiego. W tegorocznych rozgrywkach na cztery spotkania młodzi osieczanie ponieśli cztery porażki i zajęli
piąte ostatnie miejsce.
Już w pierwszym spotkaniu podopieczni Władysława Jaromina ponieśli
porażkę z oświęcimską Unią. „Żółto-zieloni” w tym spotkaniu przebudzili
się w 16 minucie, wówczas pierwszą bramkę dla osieczan zdobył Wojciech
Kawczak. To niestety było stanowczo za późno, bowiem w tym momencie
oświęcimianie prowadzili 5:0. W ostatnich trzech minutach Brzezina zdobyła jeszcze dwie bramki, jednak taką samą liczbą bramek odpowiedzieli
goście którzy wygrali to spotkanie 7:3.
W kolejnych meczach lepiej nie było. Młodzi osieczanie kolejno ulegli Wiśle Kraków 6:0, Górnikowi Zabrze 9:0 oraz Cracovii 9:2. Tym samy Brzezina
zajęła piąte ostatnie miejsce i nie powtórzyła sukcesu z ostatnich trzech lat.
Najlepiej natomiast spisała się Unia Oświęcim, która z kompletem zwycięstw zajęła pierwsze miejsce. Druga pozycja przypadła krakowskiej Wiśle, zaś trzecie Cracovii. Tuż za podium uplasowała się debiutująca w turnieju ekipa Górnika Zabrze.
Unia Oświęcim – Brzezina Osiek 7:3
Dziedzic 5:45, Kirejczyk 8:25, 14:09, 15:00, 15:10, 17:09, Kamiński 18:03 –
Kawczak 15:30, Filip 18:20, 18:53
Cracovia Kraków – Górnik Zabrze 3:2
Róg 3:43, Corkill 13:54, 20:00 – Niewiedzioł 5:12, Jaszczyk 14:10
Wisła Kraków – Brzezina Osiek 6:0
Sanojca 0:40, 1:30, 17:10, Krzyżak 5:10, Kowalski 13:30, Butrymowicz 19:06
Unia Oświęcim – Górnik Zabrze 4:1
Dziedzic 3:20, sam. 14:40, Pawela 17:48, Kirejczyk 18:10 – Kaczor 17:20
Wisła Kraków – Cracovia Kraków 4:0
Butrymowicz 3:50, Kowalski 8:25, Sanojca 15:30, Leśniak 17:30
Brzezina Osiek – Górnik Zabrze 0:9
Kaczor 1:00, 4:30, Kwietniowski 1:56, Winkler 8:20, Bagsik 12:00,
Krawiec 17:00, 19:01, 19:54, Niewiedzioł 19:40
Unia Oświęcim – Wisła Kraków 3:1
Kamiński 7:10, 17:25, Kirejczyk 12:00 – Lorek 17:00
Brzezina Osiek – Cracovia Kraków 2:9
Kawczak 3:55, Filip 10:10 – Corkill 1:40, 4:10, 12:23, 13:35, 13:55,
Róg 2:25, 5:10, 19:10, Sikora 16:10
Wisła Kraków – Górnik Zabrze 5:1
Lorek 1:40, 14:40, Krzyżak 4:05, Januszewski 11:10, Sanojca 12:47 –
Kaczor 17:54
Cracovia Kraków – Unia Oświęcim 0:4
Majtczak 12:30, Homa 17:45, Kirejczyk 18:47, Dziedzic 19:59

fot. Witold Saternus
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lp.

drużyna

mecze

punkty

bramki

1.

Unia Oświęcim

4

12

18:5

2.

Wisła Kraków

4

9

16:4

3.

Cracovia Kraków

4

6

12:12

4.

Górnik Zabrze

4

3

13:12

5.

Brzezina Osiek

4

0

5:31

terminarz

Terminarz: Brzezina Osiek - trampkarze (Klasa A)
29.03.2014 Brzezina Osiek - Przeciszovia Przeciszów 10:00
05.04.2014 Skawa Podolsze - Brzezina Osiek 10:00
13.04.2014 Brzezina Osiek - Niwa Nowa Wieś 11:00
19.05.2014 Górnik Brzeszcze - Brzezina Osiek 10:00
26.05.2014 Brzezina Osiek - LKS Rajsko 10:00
03.06.2014 LKS Piotrowice - Brzezina Osiek 10:00
10.05.2014 Brzezina Osiek - LKS Jawiszowice 10:00
17.05.2014 LKS Gorzów - Brzezina Osiek 10:00
24.05.2014 Brzezina Osiek - LKS Bobrek 10:00
31.05.2014 Korona Harnęże - Brzezina Osiek 10:00
08.06.2014 Brzezina Osiek - Iskra Brzezinka 11:00
22.06.2014 Hejnał Kęty - Brzezina Osiek 10:00
Terminarz: Brzezina Osiek - młodzicy
(Powiatowa Liga Młodzików)

fot. Witold Saternus

Najlepszy bramkarz:
Kasper Burkat (Wisła Kraków)
Król strzelców: Gabriel Kirejczyk
(Unia Oświęcim)
Najlepszy zawodnik: Filip Corkill
(Cracovia Kraków)
Składy:
Unia Oświęcim: Gabriel Rogusz, Kornel
Mizgała, Igor Pawela, Jakub Kamiński, Szymon Pawłowicz, Aleksander Homa, Piotr
Skibicki, Paweł Gajek, Igor Dziedzic, Gabriel
Kirejczyk, Jakub Wykręt, Kacper Majtczak.
Trener: Marcin Barciak
Wisła Kraków: Jakub Lorek, Piotr Szczepaniak, Kasper Burkat, Filip Leśniak, Jakub

Butrymowicz, Aleksander
Kowalski, Michał Januszewki, Kornel Krzyżak, Kamil
Sanojca.
Trener: Mateusz Stolarski
Cracovia Kraków: Arkadiusz Róg, Wiktor Rosiński, Igor Woliński, Szymon
Sowa, Kamil Sikora, Stanisław Kuraś, Eryk Mirus,
Kuba Podsiadło, Tomasz
Otręba, Dawid Nienartowicz, Filip Corkill.
Trener: Radosław Kolański
Górnik Zabrze: Daniel
Kandziora, Sebastian Matyjaszczyk, Kasper Bag-

09.04.2014 Brzezina Osiek - KS Chełmek 15:30
13.04.2014 Sygnał Włosienica - Brzezina Osiek 16:00
21.04.2014 Soła Oświęcim - Brzezina Osiek 16:30
30.04.2014 Przeciszovia Przeciszów - Brzezina Osiek 16:00
07.05.2014 Brzezina Osiek - LKS Skidziń 17:00
14.05.2014 Zatorzanka Zator - Brzezina Osiek 17:00
21.05.2014 Brzezina Osiek - Iskra Brzezinka 17:00
28.05.2014 Górnik Brzeszcze - Brzezina Osiek 17:00
04.06.2014 Brzezina Osiek - Unia Oświęcim 17:00
18.06.2014 LKS Jawiszowice - Brzezina Osiek 17:00
sik, Oliwier Soliński, Mateusz Winkler, Stanisław
Krawiec, Jakub Michalak,
Marcel Jaszczyk, Bartosz
Kaczor, Oskar Niewiedzioł,
Szymon Kwietniowski.
Trener: Bartosz Czolka
Brzezina Osiek: Kacper
Filip, Wojciech Kawczak,
Wiktor Czarny, Krzysztof
Domasik, Jakub Matuła, Igor
Sikora, Piotr Frączek, Mariusz Majda, Szymon Majda.
Trener: Władysław Jaromin.

fot. Witold Saternus
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ECHA OSIEKA

Zmarli w naszej gminie:
Styczeń
Zyzańska Kazimiera - Osiek, ul. Główna 87 - 64 lata
Kania Jan - Osiek, ul. Zabrzezinie 28 - 74 lata
Mitoraj Krystyna - Osiek, ul. Główna 162 - 89 lat
Luty
Hałat Kazimierz - Głębowice, ul. Miodowa 6 - 92 lata
Dobrzanowski Franciszek - Osiek, ul. Karolina 24 - 85 lat
Płonka Adam - Osiek, ul. Beskidzka 46 - 48 lat
Sobecki Kazimierz - Osiek, ul. Starowiejska 193 - 90 lat

REKLAMA

Marzec
Nowak Marianna - Osiek, ul. Zielona 22 - 91 lat
Kasperek Karol - Osiek, ul. Zielona 41 - 62 lata
Lekka Zofia - Osiek, ul. Jazowa 9 - 95 lat
Adamus Antoni - Głębowice, ul. Ogrodowa 57 - 81 lat
Klęczar Antoni - Osiek, ul. Sobótkowa 3 - 69 lat
Klęczar Nikodem - Osiek, ul. Główna 365 - 84 lata
Kubliński Sławomir - Osiek, ul. Główna 282 - 42 lata
Jekiełek Józef - Osiek, ul. Ogrodowa 112 - 76 lat
Żabińska Jadwiga - Głębowice, ul. Zamkowa 60 - 74 lata
sporządziła: Iwona Górowicz

SKŁAD OPAŁU
SPRZEDAŻ KOSTKI
GRANITOWEJ
KRUSZYWA
PIECE CO

Serdeczne podziękowania
dla Wszystkich, którzy

Serdeczne podziękowania

w tak bolesnej dla nas chwili

ul. CEGLANA 3,

dla wszystkich, którzy uczestniczyli

32-608 OSIEK

dzielili z nami smutek i żal,

w uroczystościach pogrzebowych

okazali wiele serca i życzliwości,

śp. Kazimierza Sobeckiego

uczestnicząc we mszy świętej
i ceremonii pogrzebowej

Dziękujemy również za zamówione msze

Śp. Stanisława Kojma

intencyjne, wieńce, kwiaty i kondolencje.

Składa rodzina

składa Rodzina

(BYŁA CEGIELNIA)
JAN SOBECKI
607 326 202

tel. 601 446 453
REKLAMA

Salon psiej urody

PUPIL

Beata Czarny
TELEFON: 697 440 013

NAJTAŃSZE W OKOLICY NAGROBKI
•
•
•

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

Tel. 033 8458 014 0509 327 258
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Dni Języków Obcych
Celem Dni Języków Obcych, które odbywały się od 11 do 13 marca w Gimnazjum, było poznanie kultur krajów: Austrii
z obszaru niemieckojęzycznego i Australii
z obszaru anglojęzycznego oraz zachęcenie uczniów do nauki języków obcych.
Gimnazjaliści rywalizowali ze sobą, biorąc udział w dyktandach, quizach wiedzy
o państwach oraz konkursach: plastycznych, piosenki (lub prezentacji znanej
osoby) i pięknego czytania.

I miejsca w konkursach
anglojęzycznych zdobyli:
- Patrycja Byrdziak i Anna Mrozik z kl. II b w quizie wiedzy o Australii
- Olga Jurecka z kl. III c - w konkursie
pięknego czytania w języku angielskim
- Aleksandra Płonka z kl. III c - w dyktandzie
- Julia Konarczak i Oliwia Matlak z kl. I c w konkursie plastycznym

- zespół w składzie: Hubert Bies, Bartosz
Wojtala i Adam Zygmunt - w konkursie
piosenki.
I miejsca w konkursach
niemieckojęzycznych uzyskali:
- Agnieszka Kawczak i Aleksandra Płonka
z kl. III c - w quizie wiedzy o Austrii
- Karolina Drabczyk z kl. III c - w konkursie pięknego czytania w języku niemieckim
- Marcin Płonka z kl.
III c - w dyktandzie

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie internetowej Gimnazjum www.zspnr1wosieku.pl.
Organizacją imprezy zajmowali się nauczyciele języków obcych: p. Teresa Dźwigoń, p. Agnieszka Frazik i p. Anna Bloch.
Uroczyste podsumowanie Dni Języków Obcych odbyło się 20 marca na apelu. Zwycięzcy otrzymali z rąk p. wicedyr.
Wandy Nikliborc nagrody rzeczowe ufun-

- Agnieszka Kawczak i Aleksandra Płonka
z kl. III c - w konkursie plastycznym.

dowane przez Radę Rodziców.
BT

Gimnazjaliści na warsztatach w Muzeum Archeologicznym w Krakowie
24 stycznia pięcioro uczniów Gimnazjum pod opieką p. M. Borkowskiej i p.
A. Woszczyny wzięło udział w warsztatach do konkursu historycznego IPN
OBEP w Krakowie „Dwór małopolski
w zmaganiach o niepodległość. Udział
ziemian w Polskim Państwie Podziemnym i Akcji Burza”.

Uczestnicy warsztatów biorą udział
w projekcie dotyczącym szeroko rozumianej tradycji ziemiańskiej w polskiej
kulturze, historii i obyczajowości, ze
szczególnym uwzględnieniem udziału
małopolskiego ziemiaństwa w walkach
o niepodległość Polski w okresie II wojny
światowej. Przygotowują prace w trzech
formach: pisemnej, plastycznej i multimedialnej, których celem jest „odkrycie
historii dworu i jego właścicieli”.

Gimnazjaliści wysłuchali wykładów
pracowników naukowych Instytutu Pamięci Narodowej i członków Polskiego
Towarzystwa Ziemiańskiego:

BT
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Konkurs Tańca

Klasy I – III
Uczniowie klas I-III uczestniczyli w konkursie plastycznym „Ziemia to twój dom...”
Najlepsze prace zostaną pokazane na
wysawie podsumowującej konkurs ekologiczny w ZSP w Głębowicach.
Do etapu rejonowego konkursu „Asy z
trzeciej klasy” zakwalifikowali się uczniowie: Wiktoria Dziedzic – III a, Miłosz Momot – III b, Szymon Kuźma – III c.
20 marca odbył się Międzynarodowy

Konkurs Matematyczny „Kangur 2014”,
wzięło udział 50 uczniów.
W Konkursie Ortograficznym „Ortografik” o „Pióro Wójta” będą walczyć: Michał Płonka, Jakub Marchewka, Natalia
Pierkiel, Hanna Sordyl, Wiktoria Dziedzic, Jakub Zajas, Nikola Górowicz, Miłosz Momot, Szymon Kuźma, Daria Sporysz. Życzymy sukcesów.
AHAK

Konkurs Mitologiczny
W dniu 24.03.2014r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Osieku rozegrano Międzyklasowy

Konkurs Mitologiczny, w którym corocznie
biorą udział klasy piąte. Składał się z kilku
konkurencji
m.in.:
przedstawienia mitologicznego, samodzielnie
ułożonej piosenki, pokazu mody antycznej,
oraz turnieju wiedzy.
Do konkursu klasy przygotowały się
rzetelnie, wykazując
wysoki poziom kreatywności. Rywalizacja była zacięta. Zwyciężyła klasa Va.

Dnia 23 marca 2014 roku w Zatorze odbył się konkurs tańca. Brały w nim udział
dwa zespoły z naszej szkoły. Zarówno zespół „Bajka” jak i „Tęcza” zajęły w swoich
kategoriach trzecie miejce, a zespół „Kleksik” zajął drugie miejsce. Gromkie brawa
były nagrodą za udane występy.

Konkurs Biblijny
W lutym odbył się Ekumeniczny Konkurs Biblijny „Jonasz” . Rywalizowali w nim
uczniowie klas starszych. Do finału zakwalifikowała się Julia Zięciak z klasy VIa.

Mikołajki w naszym przedszkolu
Ten szczególny, grudniowy dzień to jeden z najważniejszych dni dla wszystkich
dzieci. W tym roku uroczystość mikołajkową dla dzieci z naszej gminy przygotowało
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i
Sportu wraz z Przedszkolem Publicznym
w Osieku. Najpierw dzieci obejrzały w
sali WDK teatrzyk pt. „Smok wawelski”
w wykonaniu teatru ‘Sztuka’ z Trzebini.
Przedszkolaki podziwiały odwagę szewczyka Skuby, pomagały my w wypychaniu

owczej skóry siarką i dzielnie odpowiadały
na wszystkie pytania. Następnie zabawny
Aniołek i Diabełek oznajmiły, że św. Mikołaj odwiedził nasze przedszkole i czeka
tam na wszystkie dzieci. Miły gość przybył
do każdej z przedszkolnych sal i wręczył
dzieciom mnóstwo prezentów, można
było go uściskać, pozdrowić oraz zrobić
pamiątkowe zdjęcie. Na koniec dzieci jednogłośnie obiecały, że będą grzeczne i zaprosiły Mikołaja do siebie za rok.

Konkurs Kolęd i Pastorałek – Zator 2014
Już kolejny raz
dzieci z naszego
przedszkola
wzięły udział w
konkursie kolęd
i pastorałek zorganizowanym
przez Regionalny
Ośrodek Kultury
Doliny Karpia w
Zatorze.
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„Leśne Ludki”, bo tak nazywał się nasz
zespół wystąpił w składzie: Anna Kasperek, Aleksandra Naglik, Lena Sawicka,
Katarzyna Jurczyk, Jagoda Dusik, Amelia Rusek, Amelia Wysogląd oraz Michał
Bernaś.
Dzieci zaśpiewały dla licznie zgromadzonej publiczności pastorałkę pt. „Bosy
Pastuszek”, którą wywalczyły sobie III
miejsce w swojej kategorii wiekowej.

SP nr 2
Pomagamy! – podsumowanie zbiórki monet groszowych
13.03.2014r. szkołę odwiedził ks. Andrzej Policht z Wolontariatu Misyjnego
Księży Salezjan w Oświęcimiu. Przekazano mu pieniądze ze zbiórki monet
groszowych. Uczniom i przedszkolakom

udało się zebrać 590 złotych, co w przeliczeniu na jedną osobę wynosi 3,13zł.
Wszystkich monet było 21 516, z czego
monet groszowych 10314 (w przeliczeniu
na ucznia 115 monet).
Pieniądze te zostaną
wykorzystane na zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego
dla dzieci z Ukrainy.
Jako podziękowanie
za okazaną hojność
ks. Andrzej wręczył
pani dyrektor obrazek
wykonany z ukraińskich produktów naturalnych.

Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym
11.03.2014r. w SP nr 9 w Oświęcimiu
odbyły się miejsko-gminne eliminacje
XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
w kategorii szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w
składzie: Żaneta Kusak, Nicola Bień,
Adrian Klęczar, Wiktor Zięba. Uczestnicy turnieju musieli wykazać się wiedzą dotyczącą ruchu drogowego oraz
doskonałą techniką jazdy na rowerze.

Pierwszy Dzień Wiosny
W tym roku uczniowie klas IV-VI powitali wiosnę, prezentując swoje umiejętności w
szkolnej edycji programu „Mam talent”.
Każdy uczestnik mógł pochwalić się swoją
pasją. Na scenie pojawili się tancerze, malarze, piosenkarze, kabareciarze, miłośnicy
origami oraz mistrz kręcenia piłką na palcu.
Między występami zaprezentowały wiosenną modę klasy IV-VI. Czwartoklasiści i piątoklasiści zaśpiewali piosenki, natomiast szóstoklasiści zatańczyli taniec belgijski.
Jury miało bardzo trudne zadanie. W
efekcie przyznano I miejsca w kategorii
plastycznej, muzycznej, tanecznej i aktorskiej.
Najlepszymi tancerkami okazały
się Martyna Frej,
Karolina Mitoraj
i Barbara Luranc
z klasy IV. Najładniej zaśpiewał
zespół „Wspaniała szóstka” w składzie: Agnieszka
Jekiełek, Wiktoria
Kramarczyk, Izabela Płonka, Magdalena
Rzeszutko i Karolina Witek. Akompaniowała im Emilia Orkisz. Izabela Boba z klasy IV zachwyciła jury wykonanymi przez
siebie pracami z origami. Kabaret „Parówki-Atomówki” z V klasy rozśmieszył zebranych do łez. Uwagę zwracała nie tylko gra
aktorska, ale także kostiumy i rekwizyty,

szczególnie kartonowy czołg „Rudy”.
Tego dnia wręczono także nagrody
w szkolnych konkursach: plastycznym,
ortograficznym i matematycznym. Najlepiej w szkole ortografię zna Izabela
Płonka z klasy VI, II miejsca zajęła Agnieszka
Jekiełek z klasy VI, a III zdobyła Emilia Orkisz. „Portret mojej wymarzonej dziewczyny”
to był temat konkursu plastycznego przeznaczonego tylko dla chłopców. I miejsce otrzymali: Mateusz Janas z klasy VI i Piotr Frączek
z klasy III. Matematycy wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
Pangea.
Najwię cej
punktów w
nim zdobył
Adrian Klęczar z klasy

V. Drugi wynik w
szkole
osiągnęła
Nicola Bień z klasy
V, a na III miejscu
uplasowali się Żaneta Kusak z klasy
V i Rafał Drebszok
z klasy IV.
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Nasz zespół zajął II miejsce, co dało
awans do etapu powiatowego, który odbędzie się 2 i 3 kwietnia 2014r.
Uczestnikom gratulujemy i życzymy
powodzenia w dalszych etapach turnieju.

Pierwszy Dzień Wiosny w szkole zakończył mecz piłki siatkowej - uczniowie kontra
nauczyciele. Przy gorącym dopingu licznie
zgromadzonych kibiców drużyna nauczycieli pokonała swoich podopiecznych 2:1.
MK

ZSP GŁĘBOWICE

Spektakl profilaktyczny
Krakowski Teatr „Inspiracja” przedstawił w naszej szkole dwie profilaktyczne
scenki: „Prawdziwy skarb” dla klas I - III
oraz „W krainie bajtów” dla uczniów klas
IV - VI. Pierwszy spektakl zwracał uwagę
na to, jak ważne w życiu jest bycie wobec
siebie uczynnym, Aktorzy wcielając się w
postacie zwierząt, przekazywali istotne
wartości takie jak: akceptacja odmienności, rozwiązywanie konfliktów i przyjaźń.
Dzieci były bardzo mocno zaangażowa-

ne w przedstawienie i wspierały dobrego
bohatera dopingując mu. Spektakl uczył
dzieci empatii i serdeczności. Drugi spektakl przedstawił problem, z którym borykają się starsze dzieci i młodzież. W wygenerowanej przez komputer wirtualnej
rzeczywistości, świecie który jest bliski, ale
jednocześnie niebezpieczny czeka wszystkich trudna praca. Nastolatkowie muszą
nauczyć się jak wykorzystywać nowe media z pożytkiem, poradzić sobie z przeja-

wami agresji i bezkrytycznym przejmowaniem negatywnych wzorców osobowych.
Spektakl uczył jak bezpiecznie posługiwać
się Internetem, telefonem komórkowym
i unikać pułapek, w które mogą wpadać
dzieci. Poranek z Teatrem Inspiracja był
dla dzieci i młodzieży pełen nauki o istotnych wartościach.
B. Handzlik

Moja szkoła w Unii Europejskiej
Regionalny Ośrodek Europejskiego
Funduszu Społecznego przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu
był organizatorem konkursu plastycznego „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. W
ostatni dzień stycznia zawitał do naszej
szkoły młodszy aspirant Policji Łukasz
Madeja, który najpierw przeprowadził
z uczniami klas I - VI pogadankę na

temat bezpieczeństwa w czasie dwutygodniowej, zimowej przerwy w nauce.
Wszyscy uczniowie otrzymali odblaskowe misie, naklejki i opaski na rękę.

Następnie policjant wręczył nagrody
zwycięzcom w konkursie plastycznym
„Moja szkoła w UE”. Celem konkursu była promocja Unii Europejskiej
wśród najmłodszych uczniów, ponieważ konkurs był skierowany do
dzieci z klas I-III. Dzieci wykonały
piękne prace plastyczne. Nagrodzeni uczniowie otrzymali ufundowane
przez organizatora nagrody rzeczowe:
I miejsce Julia Kasperek kl. I - tablet,
II miejsce Kamil Szatan kl. III- gra
komputerowa, III miejsce Mateusz
Gałuszka kl. III - gra planszowa. Wyróżnienia: Michał Tlałka kl. I, Zuzanna Krzystoń i Martyna Mazgaj z
kl. III - gra „Biznes po europejsku”.
Ostatnio nasza szkoła brała udział w
projekcie, dzięki któremu uczniowie
pozyskali z funduszy unijnych wiele ciekawych pomocy dydaktycznych.
B. Handzlik

Niezwykli goście
Czym żywią się węże? Czy ich skóra
rzeczywiście jest w dotyku tak oślizgła
i wilgotna, na jaką wygląda? W którym
miejscu zaczyna się ogon węża? Czy należy bać się tych zwierząt? Na te i inne pytania dotyczące tych niezwykłych gadów
uczniowie SP w Głębowicach mogli znaleźć odpowiedź podczas niezwykłej lekcji przyrody przeprowadzonej w naszej
szkole 21 marca 2014 roku. Tego dnia z
wizytą przybyła do nas pani herpetolog,
zajmująca się na co dzień gadami, która
przez godzinę przybliżała nam zwyczaje
węży. Żeby spotkanie to na dłużej zapadło
wszystkim w pamięci, przywiozła ze sobą
żywe egzemplarze tych zwierząt. Można
więc było z bliska podziwiać, a także dotknąć pytona królewskiego, boa tęczowe-

go, najprawdziwszego
boa dusiciela, a także
dwa pytony tygrysie
(mierzące ok. 2 metrów długości każdy).
Spotkanie to pokazało
nam, że węże, choć z
nieokreślonych przyczyn budzą u wielu
osób lęk, są w rzeczywistości przepięknymi i sympatycznymi
zwierzakami.
M. Kramarczyk
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