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UROCZYSTA
INAUGURACYJNA
28. SESJA RADY
GMINY OSIEK
6 kwietnia 2017 r. w Resorcie MOLO w Osieku odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy rozpoczynająca obchody 700-lecia Osieka. Otwarcia dokonał przewodniczący Jerzy Czerny, stwierdził
prawomocność obrad i powitał zaproszonych gości.
Pierwszym mówcą był wójt Jerzy Mieszczak. Zwrócił się do zebranych:

Jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście państwo tak licznie
uczestniczyć w obradach jubileuszowej sesji. Jubileusz miejscowości skłania do refleksji nad minionymi latami. Jest też okazją do
przypomnienia historii. W obecnym 2017 r. społeczność Osieka będzie
uroczyście obchodzić jubileusz 700-lecia istnienia wsi. Przy tej okazji zapewne wielu mieszkańców zadaje sobie pytanie: dlaczego 700 lat? Dokumentem potwierdzającym ten jubileusz jest akt Władysława I księcia
oświęcimskiego z 3 marca 1317 r., mocą którego książę nadał sołectwo
w Osieku swojemu słudze. Z informacji tej wynika, że wieś Osiek już
istniała przed 1317 rokiem, lecz nie znamy, niestety, daty jej lokacji. Akt
z 3 marca 1317 r. jest jednak najstarszą potwierdzoną źródłowo informacją o Osieku. Stąd zatem wiadomo, że w obecnym roku kalendarzowym
mija dokładnie 700 lat od pojawienia się Osieka na kartach źródeł.
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Kolejno głos zabrała dyrektor
biura poselskiego w Oświęcimiu
Iwona Gibas. Odczytała list gratulacyjny przesłany przez premier
rządu polskiego Beatę Szydło.
W liście między innymi czytamy:
„W tym szczególnym dniu pragnę
przekazać podziękowania wszystkim, którzy codzienną pracą i oddaniem przyczynili się i przyczyniają do rozwoju tego miejsca.
Cieszę się, że z powodzeniem budujecie państwo swą małą ojczyznę, że dzięki wspólnym działaniom i zaangażowaniu potraficie
tworzyć własne miejsce i jednocześnie ostoję polskiej tradycji”.
Do życzeń dołączył się senator
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej
Pająk, podziękował za zaproszenie, przypomniał krótko historię
powstawania Osieka oraz historię rodzin tej ziemi, zacytował 13.
sonet Adama Asnyka. Poeta w sonecie podejmuje rozważania nad
przeszłością i przyszłością, nad
rozwojem historii i człowieka.
Piotr Hertig przedstawiciel
marszałka małopolski, zwrócił się
z wyrazami szacunku do zebranych,
podziękował władzom Osieka za zaproszenie i odczytał list od marszałka
Jacka Krupy. Podobne podziękowania i życzenia z okazji tak wzniosłej
rocznicy przesłał poseł Zbigniew
Biernat, a życzenia przekazał pełnomocnik posła Piotr Palonek.
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Następnie wystąpił starosta
oświęcimski p. Zbigniew Starzec, złożył wójtowi życzenia,
podziękował za promocję powiatu przez prężnie rozwijający się
Osiek, dziękował trafnych decyzji, mieszkańcom życzył zdrowia
i wszelkiej pomyślności. W tym
miejscu do życzeń dołączył wójt
gminy Polanka Wielka Grzegorz
Gałgan, przekazał życzenia, podziękował wójtowi za bardzo dobrą współpracę międzysąsiedzką.
A potem kolejno życzenia i gratulacje składali wszyscy zaprosze-

ni goście: prezydent Oświęcimia
Janusz Chwierut, burmistrzowie:
Andrzej Saternus – Chełmek,
Krzysztof Jan Klęczar – Kęty, Mariusz Makuch – Zator, wójtowie:
Małgorzata Chrapek – Wieprz,
Grzegorz Gałgan – Polanka Wielka, Albert Bartosz – Oświęcim,
Bogdan Cuber – Przeciszów, Witold Grabowski – Tomice, przedstawiciele gminy Spytkowice
i Brzeźnicy.
Kolejnym punktem obrad był
wykład dr. Przemysława Stanko
– pracownika naukowego Uni-
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wersytetu Papieskiego Jana Pawła
II w Krakowie. W projekcji multimedialnej zapoznał zebranych
z dziejami Osieka na przestrzeni XIII do XIX wieku. Wykład był
bardzo interesujący, zebrani reagowali spontanicznie na niektóre przedstawione historie z życia
mieszkańców czy sprawy sąsiedzkie wsi. Dr Przemysław Stanko
pisze dla mieszkańców Osieka
nowe opracowanie historyczne.
Na zakończenie wykładu życzył
osieczanom, aby docenili swoją
małą ojczyznę, bo jest tego warta
– to pięknie rozwijająca się miejscowość. Podczas sesji zebranym
towarzyszył zespół im. Telemana
z Bielska Białej. W ich wykonaniu
usłyszeliśmy walce, polki, marsze
i arie z operetek oraz piosenki z muzyki filmowej. Solistką – sopran,
była Agnieszka Bochenek-Osiecka.
Na zakończenie wójt Jerzy Mieszczak podziękował wszystkim za
liczne przybycie, podziękował
właścicielom p. Beacie i Adamowi
Klęczarom firmy Aksam za udostępnienie sali konferencyjnej na
obrady sesji Rady Gminy, a potem
zaprosił zebranych na poczęstunek
przygotowany przez restaurację
Resort MOLO w Osieku.
Rozalia Ćwiertnia
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KULTUR A

XII RODZINNY
RAJD ROWEROWY
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY OSIEK JERZEGO MIESZCZAKA

ZAPRASZAMY NA

DNI
OSIEKA
2017
SOBOTA – 24 VI
13.30

XII Rodzinny Rajd Rowerowy
pod patronatem wójta gminy
osiek Jerzego Mieszczaka
20.00 zabawa taneczna – gra zespół
SMAJL

NIEDZIELA – 25 VI
13.30
14.00

15.00
15.30
16.00

16.30
18.30
19.00
21.00

Koncert Orkiestry Dętej
z Osieka
WYSTĘPY PRZEDSZKOLAKÓW z ZSP Nr 1 w Osieku i
ZESPOŁÓW TANECZNYCH
działających przy WDK
w Głębowicach
Występ ZPT Kotlina
Koncert Chóru Osieczanie
Wręczenie nagród laureatom
konkursów zorganizowanych
w szkołach z okazji 700-lecia
Osieka
Koncert zespołu The Postman
(Polscy Beatlesi)
Losowanie nagród loterii
fantowej
Koncert Zespołu Łzy
Koncert Zespołu
ZAKOPOWER po koncercie –
pokaz fajerwerków

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE

•
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Miasteczko średniowieczne – obozowisko rycerskie, warsztaty i pokazy tańca dawnego, tor łuczniczy,
warsztaty średniowiecznych gier
planszowych, warsztaty sukiennicze, scenki walk rycerskich
Karp Osiecki naszą sławą od wieków –
degustacja karpia i zupy rybnej
Redakcja Terenowa GAZETY KRAKOWSKIEJ
wesołe miasteczko dla dzieci
loteria fantowa
stoiska handlowe i gastronomiczne

Termin: 24 czerwca 2017 roku, start o godz. 13.30
Miejsce rozpoczęcia: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osieku, ul. Główna 94
Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Osieku, Towarzystwo Miłośników Osieka
Trasa rajdu: Osiek (Start – Stadion OSiR, ul. Główna, ul. Browarna, ul. Starowiejska, ul. Grunwaldzka), Polanka Wielka (ul. Polna, Park Rekreacyjny
(półmetek), ul. Polna, ul. Słoneczna), Piotrowice (ul. Lipowa, Wrzosowa,
Bukowiecka), Głębowice (ul. Zatorska, Oświęcimska, Wadowicka), Osiek (ul.
Główna, plac przy Urzędzie Gminy – meta).
Długość przejazdu: 27 km
REGULAMIN RAJDU:
1. W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby
posiadające sprawny rower.
2. Uczestnicy powinni posiadać kartę
rowerową lub inny dokument upoważniający do kierowania rowerem
na drogach publicznych.
3. Dzieci mogą brać udział w Rajdzie
tylko pod opieką rodzica lub wyjątkowo innej osoby pełnoletniej ponoszącej pełną odpowiedzialność za
dziecko.
4. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów
Kodeksu Drogowego oraz poleceń
służb porządkowych i organizatorów wyróżnionych kolorową koszulką.
5. Trasę należy pokonywać w zwartej
grupie, uczestnikom nie wolno wyprzedzać przewodnika ani pojazdu
pilotującego oraz pozostawać w tyle
za pojazdem zamykającym Rajd.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest
do zabezpieczenia przed kradzieżą
swojego roweru. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże.
7. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do zachowania trzeźwości.
8. Uczestnicy Rajdu powinni zaopatrzyć się w napój oraz lekki posiłek, który będzie można spożyć na
półmetku w Polance Wielkiej. Na
półmetku będzie również możliwość zakupienia posiłku i napoju
(kiełbaski, ciasto).
Zgłoszenia przyjmowane będą
w Bibliotece Publicznej w Osieku. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub pełnoletni
członek rodziny w terminie od 5 czerwca do 22 czerwca 2017.

Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty za uczestnictwo w Rajdzie
w wysokości 12 zł.
Przed startem każdy uczestnik
otrzyma koszulkę, regulamin Rajdu oraz
kupon na ciepły posiłek wydawany na
mecie. Ilość koszulek jest ograniczona.
Wśród wszystkich uczestników,
którzy pokonają trasę Rajdu zostaną
rozlosowane liczne nagrody. Główna
nagroda – rower.
Wpisując się na listę uczestnik potwierdza:
zapoznanie się z Regulaminem
Rajdu i zobowiązuje się do jego
przestrzegania,
wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych przez organizatorów Rajdu w zakresie koniecznym do obsługi Rajdu,
wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w przekazach telewizyjnych lub multimedialnych, Internecie oraz w postaci
fotografii lub innego materialnego
nośnika wizerunku na potrzeby organizacji rajdu oraz w celach zgodnych z działalnością prowadzoną
przez gminę Osiek oraz Gminne
Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Osieku na podstawie przepisu art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U.
2006, nr 90, poz. 631
z późn. zm.). W przypadku osób niepełnoletnich ww. zgodę
wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.

•
•
•
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III SPOTKANIA
FOLKLORYSTYCZNE
„SAMI SWOI”

Niepowtarzalny pokaz tańca
w wykonaniu Hajduków mogliśmy zobaczyć tuż po rozpoczęciu
imprezy. Hajduki to zespół, który
działa od 1968 roku, jest wielopokoleniowy; w jego ramach zajęcia
prowadzone są dla czterech grup:
dla dzieci młodszych (5–7 lat), dla
dzieci starszych (8–12 lat), grupy
reprezentacyjnej dla młodzieży
(13–15 lat) oraz dla otwartej grupy
tzw. old boysów, gdzie tańczyć może
już każdy, kto ma zdolności i ochotę.
Reprezentują oni nasz region w kraju i za granicą – mają wiele sukcesów na koncie. Obok zespołu działa
Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca

Miasta Oświęcim Hajduki, pomysłodawca i współrealizator festiwalu „Sami swoi”. Pasji, zaangażowania i koloru nie można by odmówić
również zespołowi „Bratkowie”
z Monowic, gdzie oprócz tancerzy
świetnie funkcjonuje kapela. Zespół
istnieje od 2011 roku, szerzy kulturę oraz promuje gminę i miasto
Oświęcim. Podobnie jest w naszej
osieckiej „Kotlinie” – gdzie również
mamy: taniec, śpiew, choreografię
na najwyższym poziomie, piękne
kolorowe stroje i entuzjazm, którym
nie sposób było się nie zarazić podczas pikniku. Z ciekawością spoglądaliśmy także na występy naszych
południowych sąsiadów, Czechów.

KULTUR A

14 maja w niedzielę odbyła
się pierwsza impreza plenerowa w Osieku. 12 maja w Polance
Wielkiej i 13 maja w Oświęcimiu
również mogliśmy się spotkać
z folklorem. III Spotkania Folklorystyczne „Sami swoi” to cykl
muzyczno-tanecznych wydarzeń
w powiecie oświęcimskim zorganizowanych przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim Hajduki. Współorganizatorami były Oświęcimskie Centrum
Kul tury, Gmi n ne Ce ntr um
Kul tury w P o l a nce Wie lkiej
i Gminne Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Osieku.
Na scenie w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Osieku zobaczyliśmy Hajduków, Bratków, Kotlinę, chór „Osieczanie” oraz zespół z Czech Vonička Havířow.
Vonička Havířow został założony
przez małżeństwo Emilie i Jiri Slawików w 1991 roku. 75 osób, dzieci
i młodzieży, tańczy tańce z regionu
Śląska Cieszyńskiego. Grupa reprezentowała swój kraj w wielu krajach
europejskich na licznych festiwalach. Piknik folklorystyczny nie
obyłby się bez naszego chóru „Osieczanie”, który przypomniał nam
piękne pieśni ludowe. Na koniec,
gdy wicewójt pan Marek Jasiński
podziękował wszystkim zespołom,
organizatorom i mieszkańcom za
przybycie, reprezentacje zespołów
porwały do tańca publiczność.
Ciąg dalszy na stronie 12
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JUBILEUSZ
120-LECIA
OSP OSIEK
Uroczyste obchody rozpoczęły się 6 maja 2017r.
przemarszem strażaków OSP Osiek i zaproszonych
gości, na czele z orkiestrą dętą z Osieka, na mszę
św. w intencji strażaków i ich rodzin do kościoła
pw. św. Andrzeja Apostoła. Mszę św. w koncelebrze
zaproszonego ks. proboszcza z Koszarawy Krzysztofa Kozieła i diakona Tymoteusza Szydło odprawił proboszcz parafii ks. Bogusław Wądrzyk.
W homilii ks. proboszcz zwrócił
się do strażaków z życzeniami jubileuszowymi, życzył im bezpiecznej pracy.
Powitał poczty sztandarowe: strażaków, górników, myśliwych, pszczelarzy,
członków koła PSL, powitał zaproszonych gości oraz mieszkańców – parafian.
Proboszcz podkreślił, że strażacy ochotnicy wspierają działalność Państwowej
Straży Pożarnej, służą mieszkańcom
gminy i powiatu, uczestniczą nie tylko
przy gaszeniu pożarów, ale i w wypadkach drogowych, usuwaniu skutków
powodzi, a także kultywowaniu tradycji strażackich, są na każde zawołanie, uświetniają uroczystości kościelne
i gminne, zabezpieczają imprezy. Mszę
św. uświetniła orkiestra dęta z Osieka
pod dyrekcją Leszka Górkiewicza.
Główne uroczystości odbyły się na
placu Remizy Strażackiej w Osieku.
Prezes Michał Pomorzewski przywitał wszystkich zebranych, wszystkich
członków honorowych, wspierają-
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cych oraz sympatyków naszej straży,
druhny i druhów. Spotykamy się dzisiaj na obchodach Dnia Strażaka oraz
w 120. rocznicę powstania jednostki
OSP w Osieku. W ciągu tych lat, kilka
pokoleń strażaków swą ciężką pracą, zaangażowaniem i oddaniem tej
szlachetnej służbie, tworzyło historię
i tradycję tej jednostki. Pomimo trudnych czasów obarczonych wojnami

i zawirowaniami politycznymi wypełniali strażacką powinność w myśl hasła
„Bogu na chwałę ludziom na ratunek”.
Jako prezes tej jednostki składam z tego
miejsca hołd druhom założycielom,
wszystkim prezesom, naczelnikom,
druhnom i druhom którzy odeszli już
z naszych szeregów na wieczną wartę.
Proszę o uczczenie ich pamięci chwilą
ciszy. W tym roku 120 rocznica założenia OSP zbiega się z obchodami 700-lecia Osieka. Dlatego warto podkreślić,
że Ochotnicza Straż Pożarna na stałe
wpisana jest w tożsamość naszej miejscowości i stanowi jej nierozerwalną
część. Dlatego jesteśmy dumni z tego,
że możemy wspólnie kultywować tradycję naszych przodków, tworzyć historię naszej małej ojczyzny, przy tym
niosąc pomoc i wsparcie mieszkańcom, dając im poczucie bezpieczeństwa podczas sytuacji zagrożenia dla
ich mienia, zdrowia i życia.
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Dziękuję w imieniu zarządu wszystkim
tym, którzy utożsamiają się z naszą osiecką
strażą, mieszkańcom, darczyńcom, władzom
gminy, powiatu i członkom wspierającym.
Dziękujemy za wsparcie materialne, za dobre
słowo, za drobne gesty, które wyrażają Waszą sympatię dla nas, oraz wielkie uznanie
i poszanowanie dla naszej służby. Wszystko
to buduje w nas poczucie wielkiej wartości
i odpowiedzialności za to, co robimy.Dziękuję Wam drogie druhny i druhowie, za wasze
bezgraniczne zaangażowanie w działalność
naszej jednostki, za pełne oddanie w prowadzeniu naszej wspólnej wielkiej sprawy.
Prezes krótko przypomniał zebranym tworzenie się we wsi Osiek straży ogniowej w 1897 r., jej pierwszym
prezesem był ówczesny wójt Franciszek Kramarczyk. Strażacy osieccy
swój chrzest bojowy przeżyli w 1897 r.
na terenie Żydowskiego Miasta obecnie ul. Zielona, kiedy to zapaliła się
stodoła, a potem dom p. Nowaków.
Następnie przystąpiono do ślubowania
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Ślubowanie na sztandar to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego strażaka. Tą ważną uroczystością wzbogaconojubileusz 120-lecia OSP Osiek.
Obchody 120-lecia OSP w Osieku
były również znakomitą okazją
do wręczenia odznak i medali najlepszym strażakom. Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczono
druha Grzegorza Leśniaka.
Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie: Waldemar Jekiełek i Paweł Płonka.
Odznakę
„Strażak
Wzorowy”
otrzymali druhowie: Michał Pomorzewski, Mirosław Wawro i Mirosław
Szczepaniak.
Srebrne odznaki MDPOSP w Osie-

ku otrzymali: Tomasz Hałat, Radosław
Huczek, Dawid Klęczar, Bartłomiej Luranc, Jakub Wąsik.
Przyznano odznaki „Za wysługę lat”
członkom Ochotniczej Straży Pożarnej
w Osieku.
Odznakę za wysługę 5 lat otrzymali: Bartłomiej Hałat, Kamil Huczek,
Henryk Jurecki, Dawid Kuźma, Michał
Pomorzewski, Andrzej Sala, Mirosław
Wawro, Tomasz Hałat, Radosław Huczek, Beata Jekiełek, Bartłomiej Luranc,
Karolina Raj, Szymon Rzeszutko, Kamil
Trzensiok, Jakub Wąsik, Michał Żmuda.
Odznakę za wysługę 10 lat otrzymali: Krzysztof Jekiełek, Mateusz Jekiełek,
Barbara Płonka, Paweł Płonka, Robert
Sobecki.
Odznakę za wysługę 15 lat otrzymali: Waldemar Jekiełek, Dawid Musiał,
Marcin Musiał, Konstanty Neczek, Dominik Nowak, Mirosław Szczepaniak
i Krzysztof Szyszka.
Odznakę za wysługę 20 lat otrzymali: Tomasz Neczek i Wiesław Tlałka.
Odznakę za wysługę 45 lat: Józef Neczek.
Odznaczenia wręczali: Wójt Jerzy Mieszczak, wiceprezes ZOSP RP
w Oświęcimiu druh Józef Szafran i wiceprezes ZG OSP Osiek druh Marian
Sobecki.
„W imieniu wszystkich druhów serdecznie gratuluję odznaczonym i wyróżnionym, dodał prowadzący uroczystość druh Paweł Kacorzyk”.
Głos zabrał wójt Jerzy Mieszczak:
pogratulował strażakom jubileuszu
120-lecia, podziękował za pracę na
rzecz wsi i gminy, życzył pomyślności w pracy zawodowej i pożarniczej,
podziękował też MDP za aktywność.
Wójt wręczył wygrawerowaną tablicz-
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kę z życzeniami na ręce prezesa OSP
Osiek Michała Pomorzewskiego. Do
życzeń dołączyli przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Czerny, wiceprzewodniczący Jan Jekiełek i wicewójt Marek
Jasiński. Życzenia złożył też radny powiatowy Wojciech Kajdas z Zatora, reprezentujący w powiecie gminę Osiek.
Starosta oświęcimski oprócz gratulacji i życzeń przekazał OSP Osiek
prezent w postaci piły spalinowej, dodał –aby wam nigdy nie była potrzebna.
Głos zabrał też zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej
w Oświęcimiu brygadier Henryk Jurecki. Odczytał list gratulacyjny od
komendanta PSP w Oświęcimiu brygadiera Piotra Filipka, od siebie złożył
życzenia jubileuszowe i gratulował
skuteczności i wzorowej postawy.
Życzenia w imieniu radnych
powiatowych i zarządu powiatowego
OSP w Oświęcimiu złożył druh Józef
Szafran. Uroczystość nie obyłaby się bez
życzeń naszej byłej radnej powiatowej
Ani Majdy. „Życzę wam, by św. Florian
miał was w opiece, życzę wam jeszcze
dużo, dużo szczęśliwych podróży do następnych jubileuszy. „Szczęść Boże” na
każdy dzień wiernej służby”.
Na zakończenie prezes OSP serdeczne podziękował za życzenia i gratulacje, dziękował: księżom, wójtowi,
zaproszonym gościom i strażakom. Po
oficjalnych uroczystościach w osieckim Domu Strażaka odbył się poczęstunek dla zaproszonych gości i druhów a później na zabawie tanecznej
strażacy bawili się do białego rana.
Rozalia Ćwiertnia
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Otwarcia sesji i powitania zebranych dokonał przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Czerny, stwierdził też prawomocności obrad. Jednogłośnie
przyjęto protokoły z 27. i 28.
sesji. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji
zdał wójt Jerzy Mieszczak, poinformował też o pracy wójta
między sesjami.

Zorganizował spotkanie z dyrektorem OHZ Osiek oraz projektantem przebudowy drogi wojewódzkiej DW 949 i wykonawcą firmą
STRABAG w sprawie wspólnego
rozwiązania odprowadzania wód
opadowych z drogi do rowów
przydrożnych.
Spotkał się w Krakowie z Zastępcą Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wykonania
prawoskrętu na skrzyżowaniu DW
949 z DW 948.
Zlecił wykonanie projektu skrzyżowania dróg wojewódzkich DW
949 z DW 948 pod katem zaprojektowania dodatkowego pasa
włączenia (prawoskrętu) z DW 949
w DW 948.
Zlecił wykonanie dokumentacji
projektowej sygnalizacji świetlnej
skrzyżowania ul. Głównej z ul.
Wiśniową w Górnym Osieku.
Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Sportu oraz Spraw Społecznych
Rady Gminy, podczas którego
omówiono przymiarki do arkuszy
organizacyjnych na rok szkolny
2017–2018 pod kątem zmian, które wprowadza ustawa o systemie
oświaty oraz bilans wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Brał udział w uroczystościach
związanych z 45. rocznicą powstania Koła Pszczelarzy w Osieku
Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Gminy, podczas
którego omówiono bilans budżetu
gminy za 2016 rok oraz aktualne
inwestycje realizowane na terenie
gminy.
6 maja brał udział w uroczystym
jubileuszu 120-lecia powstania
OSP Osiek.
Na sesji podjęto uchwały w sprawie:
a) udzielenia pomocy rzeczowej dla
województwa małopolskiego;
b) udzielenia pomocy finansowej powiatowi oświęcimskiemu na realizację zadania: zakup radiowozu
typu FURGON dla Komendy Po-
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wiatowej Policji w Oświęcimiu;
c) udzielenia dotacji celowej dla
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Osieku;
d) udzielenia dotacji celowej dla
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Głębowicach;
e) zmiany planu budżetu gminy na
2017 rok;
f) zmiany uchwały Nr XXIV/164/2016
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osiek.
Wszystkie uchwały zostały podjęte
jednomyślnie.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji
udzielił wójt, a dotyczyła wniosku złożonego przez radnego Jana Jekiełka.
Wójt poinformował, że projekt modernizacji oświetlenia ul. Ogrodowej
w Osieku zostanie wykonany w 2018 r.
Wnioski pisemne złożyli: radny
Franciszek Mitoraj złożył prośbę
do wójta o wykonanie pozimowych remontów ul. Zielonej na całej długości.
Radny Tadeusz Mucha zgłosił,
że unosi się fetor z fermentującej masy
z oczyszczalni ścieków w Osieku.
Wnioski ustne:
Radny Jerzy Obstarczyk podziękował wójtowi i staroście za dotacje na zakup aparatów powietrznych
dla straży OSP Głębowice, a także za
dofinansowanie na zakup pompy pływającej dla OSP Osiek.
Radna Maria Jekiełek zwróciła
uwagę, że według niej pobocza przy
remontowanej ul. Starowiejskiej są
powinny być szersze.

Odpowiada wójt: Wszystko będzie jak należy, trochę cierpliwości,
remont dalej trwa.
Radny Tadeusz Bąbacz przypomina o dziurze na ul. Karolina obok
p. Lekkiego.
Odpowiada wójt: będzie spotkanie z naczelnikiem budownictwa starostwa w tej sprawie.
Radny Jerzy Obstarczyk pyta,
kiedy zostanie usunięty beton po rozebranym przystanku w centrum Głębowic.
Radna Katarzyna Filip pyta,
czy będzie wykonane przejście dla
pieszych z ul. Głównej na ul. Stawową.
Odpowiada wójt: Wszystko zależy od prezesa RSP p. Tadeusza Jędrzejowskiego – jeśli wyrazi zgodę, a mam
taką nadzieję, to przejście zrobimy.
Teren należy do RSP Osiek.
Radny Radosław Noszka pyta,
czy będą budowane windy w Ośrodkach Zdrowia w Osieku i Głębowicach.
Odpowiada wójt: Chcieliśmy
pozyskać pieniądze ze środków europejskich na budowę wind w ośrodkach zdrowia w Osieku i w Głębowicach. Z uwagi jednak na problem ze
spełnieniem warunków określonych
w programie Jowisz, który jest korzystny dla szpitali, a nie małych
placówek, projekty nasze zostały negatywnie ocenione i odrzucone. Będziemy czynić starania o pozyskanie
środków na budowę z innych źródeł,
np. z PFRON-u.
Na tym sesje zakończono
Rozalia Ćwiertnia
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BRAWA
DLA ZDOBYWCÓW
Uczniowie naszych szkół po raz kolejny wzięli udział w konkursie organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem konkursu jest wzrost świadomości dzieci o istniejących zagrożeniach wypadkowych
oraz poprawa ich bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych i domowych.
Uczeń klasy 2d ZSP Nr1 w Osieku Antoś Zięba zajął III miejsce, II zdobyła Anetka Cinal z ZSP w Głębowicach, I miejsce dla Gabrysi Trojak
też z ZSP w Głębowicach. Ale to nie
koniec nagród, bowiem w starszej
grupie wiekowej uczennica Martyna
Mazgaj z ZSP Głębowice zdobyła II
miejsce. Uczniowie szkół brali udział
w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Bezpiecznie na wsi to
podstawa - środki chemiczne to nie
zabawa”.
Gratulacje!!

PRACA W ROLNICTWIE
MOŻE BYĆ BEZPIECZNA!
Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków, a ryzyko wypadku
śmiertelnego jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. Szczególnie niebezpieczne
są okresy wiosny i lata. W okresie żniw następuje nagromadzenie prac polowych i zwiększenie wysiłku fizycznego. Zmęczenie i nieustanny pośpiech podczas wielogodzinnych prac polowych naraża
rolnika na ryzyko zaistnienia wypadku.
To wtedy dochodzi do największej liczby wypadków na wsi. Ulegają
im zarówno osoby dorosłe jak i dzieci
pomagające przy pracach w gospodarstwie rolnym lub pozostawione bez
opieki. Wielu rolników nie zauważa
lub lekceważy niebezpieczeństwo.
Używane do pracy maszyny i narzędzia nie zawsze są w pełni sprawne
technicznie i właściwie wyposażone,
głównie w osłony części ruchomych.
Wkładanie rąk, nóg do pracujących
maszyn w celu poprawienia sznurka,
pchnięcia wciąganej słomy lub siana,
czyszczenia elementów ruchomych
prowadzi do pochwycenia kończyn
i tułowia, co z reguły kończy się ciężkim uszkodzeniem ciała, amputacją
kończyny, a nawet śmiercią. W czasie
transportu płodów rolnych takich jak
ziarno zbóż, słoma, siano, rolnicy narażeni są na urazy wskutek upadków
ze środków transportowych, uderzenia, przygniecenia przez ciężkie
przedmioty takie jak elementy przy-

czep, podajników, ładowaczy oraz spadające z wysokości bele słomy i siana.
Aby praca w tym okresie była bezpieczna należy:
doprowadzić kombajny, prasy i inne maszyny używane do
prac żniwnych do dobrego stanu
technicznego, by nie naprawiać ich
podczas prac na polu,
stosować osłony przekładni napędowych i innych części ruchomych
maszyn,
nigdy nie zostawiać uruchomionej maszyny, nawet na krótką
chwilę, po zakończonej pracy lub
w czasie przerwy wyjmuj klucz ze
stacyjki,
podczas obsługi maszyn i urządzeń rolniczych stosować odzież
roboczą, przylegającą do ciała,
bez luźnych zwisających elementów, obuwie robocze za kostkę
z antypoślizgową podeszwą, rękawice i okulary ochronne oraz maseczki przeciwpyłowe.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

zabezpieczyć solidnie przewożone
płody rolne przed spadaniem za
pomocą lin i plandek,
dzieciom zapewnić w domu opiekę
osób dorosłych,
nie podejmować prac po spożyciu
alkoholu,
zapewnić napoje chłodzące i nakrycia głowy wszystkim pracującym na słońcu,
nie wypalać słomy i ściernisk.

Rolniku pamiętaj, że winnym
wypadku jest zawsze człowiek, jego
zaniechania i zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezmyślność i brawura. Dlatego
w okresie letnim, zwłaszcza w czasie
natężonych prac polowych zadbaj
o wszystkie aspekty bezpieczeństwa
pracy, kontroluj i uświadamiaj swoich
bliskich pomagających Ci w gospodarstwie.
KRUS PT Oświęcim - Teresa Sajdak
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PSZCZELARZE
APELUJĄ
DO ROLNIKÓW
Proszą, by rolnicy opryskiwali pola dopiero późnym popołudniem lub wieczorem, kiedy już niewiele pszczół wylatuje z uli.
Przez niewłaściwe opryski giną pszczoły, które są głównymi
zapylaczami roślin i od nich zależy wielkość plonów. Apel ten
kierowany jest ponownie do rolników, ponieważ 20 maja br. policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące padnięcia pszczół będących własnością dwóch mieszkańców Głębowic. Poszkodowanymi są pszczelarze Dariusz Hałat i Józef Kasperek. Aktualnie
Funkcjonariusze Policji współpracują z inspektorami ds. Ochrony Środowiska, ustalają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
Okazuje się, że wielu pszczelarzy interweniuje w sprawie oprysków przeprowadzanych w ciągu
dnia. Skandaliczne jest stosowanie preparatów o godz.
8 czy 10 przed południem. Niektórzy rolnicy nie reagują na
apele pszczelarzy,
inni przestrzegają
terminów i im serdecznie dziękujemy.
Pszczoły nie są
wrogami, lecz przyjaciółmi rolników. Dzięki
pracy pszczół wzrastają plo-
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ny. Według prezesa Koła Pszczelarskiego w Osieku zrzeszającego pszczelarzy z Kęt, Malca,
Witkowic, Głębowic, ale przede
wszystkim z Osieka, Tadeusza
Bąbacza, problem stanowią środki stosowane na polach rzepaku,
które są szczególnie szkodliwe
dla pszczół. Zwracamy się więc
do rolników i sadowników, by
szanowali rolę pszczół. Kwestie
oprysków reguluje Ustawa o ochronie roślin, zgodnie z którą środki
ochrony roślin można stosować
wyłącznie w taki sposób, aby nie
dopuścić do zagrożenia zdrowia

człowieka, zwierząt lub środowiska.
Niezwykłe fakty z życia pszczół
można mnożyć w nieskończoność: piękny taniec pszczół, sposób produkcji wosku i budowy
plastrów, niezwykle czujne zmysły, możliwość utrzymywania
stałej temperatury w gnieździe
z czerwiem, itd. Dlatego warto
wniknąć głębiej i poznać ten fenomenalny świat maleńkich owadów, tak niezmiernie ważnych dla
naszej planety i dla nas.
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45 LAT KOŁA
PSZCZELARZY
W OSIEKU
To już ostatni „okrągły” jubileusz przed 50-leciem istnienia i okazja do uroczystego świętowania przez członków osieckiego koła, którzy są
dumni, że udało im się przetrwać tyle lat. Spotkanie plenerowe odbyło się jak zwykle w pasiece
„Karolinka” u prezesa Tadeusza Bąbacza.
Otwarcia uroczystości dokonał sekretarz Franciszek Adamus.
Przypomniał historię tworzenia
koła, opowiedział o jego działalności, przytoczył historie zawierania
znajomości i współpracy z ościennymi kołami pszczelarskimi.
Przypomniał o jubileuszu 40-lecia, ufundowania i poświęcenia
sztandaru. Minutą ciszy zebrani
uczcili zmarłych kolegów i członków, którzy odeszli na wieczne pasieczysko.
Jubileuszowe uroczystości rozpoczęto od wręczenia wójtowi nominacji Honorowego Członka
Koła Pszczelarskiego w Osieku. Na
mocy statutu Polskiego Związku
Pszczelarskiego walne zebranie
Koła Pszczelarskiego w Osieku
jednomyślnie postanowiło nadać
wójtowi Jerzemu Mieszczakowi
tytuł Honorowego Członka Koła
Pszczelarskiego w Osieku.
W odpowiedzi wójt przekazał
prezesowi Tadeuszowi Bąbaczowi tabliczkę pamiątkową grawerowaną w eleganckim etui, na której
czytamy: „W imieniu własnym

i całej społeczności Osieka składamy Zarządowi Koła i wszystkim
członkom gratulacje, wyrazy szacunku i uznania z okazji tak wspaniałego Jubileuszu. Wasza pasja
pszczelarska połączona z piękną
i bogatą tradycją, odpowiedzialnością za naturalne środowisko
jest bezcenna dla dobra ludzkości
i istnienia całego świata”.
Gratulacje złożyli też obecni na
spotkaniu przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Czerny i wicewójt
Marek Jasiński. Listy gratulacyjne
z życzeniami następnych owocnych
działań w trudnej i potrzebnej dla
wszystkich działalności przekazali:
prezes Koła Pszczelarskiego z Jawiszowic Czesław Grzywa, prezes
Koła Pszczelarskiego w Wadowicach, a zarazem członek zarządu Beskidzkiego Związku Pszczelarskiego „Bartnik” w Bielsku-Białej Józef
Wenda, prezes Stanisław Kolarczyk
od zarządu Koła Pszczelarskiego
Ziemi Oświęcimskiej, prezes Koła
Pszczelarskiego w Porąbce Józef
Fabia i prezes Koła Pszczelarskiego
w Pszczynie Tadeusz Waloszek.
Wszystkim im bardzo dziękujemy.

Krótko o życiorysie św. Ambrożego, patrona pszczelarzy, opowiedział opiekun duchowy pszczelarzy
Podbeskidzia (też pszczelarz) ks.
proboszcz Marek Kręcioch z parafii pw. św. Urbana w Kobiernicach.
Podziękował za zaproszenie, za
miłość do pszczół, i jako że jest „kustoszem” relikwii św. Ambrożego
zobowiązał się przywozić je, aby towarzyszyły w naszych spotkaniach
i aby pszczelarze mogli je uczcić.
Złożył osieckim pszczelarzom
z okazji 45-lecia życzenia: „Obyśmy
mieli taki porządek w domu jaki jest
w ulu, obyśmy mieli taki porządek
w duszy i sercu, jaki jest w ulu, obyśmy mieli taki klimat, jaki mają
pszczoły w ulu, obyśmy byli zorganizowani tak, jak są zorganizowane pszczele roje, obyśmy potrafili
pielęgnować taką harmonię, jaka
przenika rodzinę pszczelą. Tego
wam, nam, życzę”!
Po części oficjalnej pszczelarze
wraz z zaproszonym gośćmi stanęli do pamiątkowego zdjęcia, a potem to już było smakowanie wspaniałych wyrobów wykonanych
przez Bogdana Kruczałę i Tadeusza
Bąbacza.
Rozalia Ćwiertnia
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ź seniorzy powyżej 65 roku życia
ź osoby posiadające
Kartę Dużej Rodziny
ź osoby korzystające
z pomocy społecznej
ź weterani i kombatanci
ź dotknięci katastrofą naturalną,
klęską żywiołową
lub awarią techniczną
ź kobiety w ciąży

POWIAT
OŚWIĘCIMSKI

PUNKTY N
Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie DOGMA:
POMOCY
www.dogma.org.pl

o piękną, słoneczną pogodę… Po zimoOŚ
wej przerwie każdy z chęcią uczestniczył we wspólnej zabawie.
Na
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ź
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tel. 33 845 82 61
tel. 33 84 49 717
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Kto może otrzymać
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12nieodpłatną
96 i kombatanci pomoc
tel. 33 845 82 23
tel. 33 84 49 601
katastrofą naturalną,
pon, wt, źśr:dotknięci
14:00-18:00
pon, śr, czw: 8:00-12:00
od poniedziałku
klęską żywiołową
młodzież
do 26- 16:00
roku życia
ź młodzież do 26 roku
życia
czw,
pt: lub 8:00-12:00
wt, pt:
12:30-16:30
do piątku: 12:00
awarią techniczną
ź seniorzy powyżej 65 roku życia
ź kobiety w ciąży
seniorzy powyżej 65 roku życia
ź osoby posiadające
Obywatelskiego
„Dogma”
osoby posiadająceStowarzyszenie Na Rzecz PoradnictwaKartę
Dużej Rodziny
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z pomocy społecznejdogma.org.pl
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ź weterani
i kombatanci pomoc prawną?
nieodpłatną
z pomocy społecznejKto może otrzymać
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Urząd G
Starostwo Powiatowe
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OŚWIĘCIMSKI
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lub awarią technicznąKartę Dużej Rodziny
tel. 33 8
tel. 33 84 49 717
ź osoby korzystające
tel. 33 8
tel. 33 84 49 601
kobiety w ciąży
z pomocy społecznej
pon, śr, c
od poniedziałku
ź weterani i kombatanci
wt, pt:
do piątku: 12:00 - 16:00
ź dotknięci katastrofą naturalną,
Miejski O
Urząd Gminy w Osieku
Starostwo Powiatowe
klęską żywiołową
Stowarzyszenie Na
Rzecz Po
Sportu
i
(obok
Poczty
Polskiej)
w
Oświęcimiu
lub awarią techniczną
43-190 Mikołów, ul. Żwirk
w
Chełm
(parter)
pokój 133
telefon:
32
324
82
59
stowarz
ź kobiety w ciąży
(parter)
ul. Główna 125
ul. Wyspiańskiego 10

Obsługę gastronomiczną na osieckim stadionie zapewniały, jak zwykle, panie ze Stowarzyszenia Integracyjnego „Wspólna Sprawa”; nie
zabrakło więc pysznego ciasta drożPowiatoweprzydżowego Starostwo
i innych grillowanych

smaków. Dziękujemy chłopcom, którzy pomagali p. Olkowi Piaseckiemu
zapanować nad sprzętem i sprawić, by
wszystko brzmiało świetnie.
Tak, musimy przyznać, że pierwszy
Gminy
wchodziło
Osieku tylko
piknik Urząd
był udany,
i nie

PUNKTY NIEODPŁATNEJ
PUNKTY NIEODPŁATN
POMOCY PRAWNEJ
POMOCY PRAWNE

Kto może otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4A, wejście C, pokój 234
telefon: 32 324 82 59
stowarzyszeniedogma@gmail.com
dogma.org.pl

Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie

PUNKTY NIEODPŁATNEJ
POMOCY
PRAWNEJ
Punkty
prowadzone
przez Stowarzyszenie DOGMA:
www.dogma.org.pl

ź

Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji
w Chełmku
(parter)
pl. Kilińskiego 3
Chełmek
tel. 33 846 12 96
pon, wt, śr: 14:00-18:00
czw, pt:
8:00-12:00

ź

Kto może otrzymać nieodpłatną pomocOświęcim
prawną?

Urząd Gminy w Osieku
(obok Poczty Polskiej)
(parter)
ul. Główna 125
Osiek
tel. 33 845 82 61
tel. 33 845 82 23
pon, śr, czw: 8:00-12:00
wt, pt:
12:30-16:30

ź

Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie DOGMA:

ź

Kto może otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?

ź

PUNKTY NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
Punkty prowadzone prz

PUNKTY NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ

ź

POWIAT
OŚWIĘCIMSKI

ź

Osiek
tel. 33 845 82 61
tel. 33 84 49 717
Miejski Ośrodek
Kultury,
Urząd Gminy w Osieku
tel. 33 845
82 23
tel. 33 84 49 601
pon, śr, czw: 8:00-12:00
od poniedziałku
Sportu i Rekreacji
(obok Poczty Polskiej)
wt, pt:
12:30-16:30
do piątku: 12:00 - 16:00

pl. Kilińsk
Chełmek
tel. 33 84
pon, wt,
czw, pt:
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12:30-16:30

Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
pokój 133
ul. Wyspiańskiego 10
Oświęcim
tel. 33 84 49 717
tel. 33 84 49 601
od poniedziałku
do piątku: 12:00 - 16:00

klęską żywiołową
lub awarią techniczną
ź kobiety w ciąży

ź dotknięci katastrofą naturalną,

z pomocy społecznej

wt, pt:

ź weterani i kombatanci

Kartę Dużej Rodziny

ź osoby korzystające

ź osoby posiadające

ź młodzież do 26 roku życia

do piątku: 12:00 - 16:00

ź seniorzy powyżej 65 roku życia

Starostwo Powiatowe Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie DOGMA:
w Oświęcimiu
ź seniorzy
powyżej 65 roku życia
w Chełmku
(parter)
pokój
133
ź osoby
posiadające
Ośrodek Kultury,
Starostwo Powiatowe
Kartę
Rodziny
(parter) NaMiejski
ul. Główna 125 Urząd Gminy w Osieku
ul. Dużej
Wyspiańskiego
10
Stowarzyszenie
Rzecz Poradnictwa
Sportu
i Rekreacji Obywatelskiego „Dogma”
(obok Poczty Polskiej)
w Oświęcimiu
ź osoby korzystające
43-190
Mikołów, ul. 3
Żwirki i Wigury 4A, wejście C, pokój 234
pl.
Kilińskiego
Oświęcim
wstowarzyszeniedogma@gmail.com
Chełmku
(parter)
pokój 133 Osiek
z pomocy
społecznej
telefon: 32 324 82 59
dogma.o
(parter)
ul.
Główna
125
ul. Wyspiańskiego
Chełmek
tel. 10
33 845 82 61
tel. 33i kombatanci
84 49 717
ź weterani
3
Oświęcim
tel. 33 846 pl.
12Kilińskiego
96
tel. 33 845 82 23 Osiek
tel. 33katastrofą
84 49 601
ź dotknięci
naturalną,
Chełmek
tel. 33 845 82 61
tel. 33 84 49 717
klęską
żywiołową
pon, wt, śr:tel.
14:00-18:00
pon, śr, czw: 8:00-12:00
poniedziałku
33 846 12 96
tel. 33 845 82 23
tel. 33 84 49 601
lubod
awarią
techniczną
pon,
wt, śr: 14:00-18:00
pon,
śr,
czw:
8:00-12:00
od
poniedziałku
czw, pt:
8:00-12:00
wt, pt:
12:30-16:30
do piątku:
ź kobiety
w ciąży12:00 - 16:00
ź młodzież do 26 roku życia

czw, pt:

Stowarzyszenie Na RzeczStowarzyszenie
PoradnictwaNaObywatelskiego
Rzecz Poradnictwa „Dogma”
Obywatelskiego „Dogma”
Punkty prowadzone
przez Stowarzyszenie
DOGMA:
43-190
Mikołów,
Żwirki i Wigury
4A, wejście
43-190 Mikołów, ul. Żwirki
i Wigury
4A,ul.wejście
C, pokój
234 C, pokój 234
telefon: 32 324 82 59

Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
pokój 133
ul. Wyspiańskiego 10

telefon: 32 324 82 59

stowarzyszeniedogma@gmail.com
stowarzyszeniedogma@gmail.com
dogma.org.pldogma.org.pl

Urząd Gminy w Osieku
(obok Poczty Polskiej)
(parter)
ul. Główna 125

Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji
w Chełmku
(parter)

8:00-12:00
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KRONIKA

Podziękowania

KWIECIEŃ
1. Zyzański Stanisław
2. Pilarz Stanisław
3. Mrozik Dominika
4. Płonka Stanisław

Osiek, Ul. Główna 399
Osiek, Ul. Starowiejska 347
Osiek, Ul. Zielona 61		
Osiek, Ul. Starowiejska 380

- 50 Lat
- 79 Lat
- 77 Lat
- 83 Lata

Głębowice, Ul. Świerkowa 17
Osiek, Ul. Ogrodowa 56
Osiek, Ul. Starowiejska 228
Osiek, Ul. Czarny Las 9

- 72 Lata
- 84 Lata
- 59 Lat
- 90 Lat

MAJ
1. Malik Mieczysław Rudolf
2. Tyran Janina
3. Tobiczyk Halina
4. Jekiełek Stefan

Serdeczne podziękowania dla
wszystkich, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
na wieczny spoczynek

śp. Stanisława
Płonki

Dziękujemy za msze święte,
modlitwy, wieńce i kwiaty
Żona i córki z rodzinami

Sporządziła: Iwona Górowicz

AKCJE OSIECKIEGO STOWARZYSZENIA
INICJATYW SPOŁECZNYCH
Zbliża się połowa roku i chcielibyśmy podsumować nasze dotychczasowe działania – w tym czasie
wiele się działo. W styczniu w pierwszym tygodniu ferii zimowych rozpoczęliśmy z impetem X, jubileuszową, Zimową Ligą Piłki Nożnej
Halowej. Udział w międzygminnych
rozgrywkach wzięło ponad 300 zawodników z kilku szkół z powiatu
oświęcimskiego; Osieka, Polanki
Wielkiej, Oświęcimia i Przeciszowa.
Wielką atrakcją były rozgrywki tzw.
oldboysów, czyli zawodników nieco
starszych, którzy niejednokrotnie
brali udział we wcześniejszych edycjach. Oprócz ogromnego dla nas
przedsięwzięcia, jakim jest ZLPNH,
udało nam się zorganizować 18 marca Wielkie Charytatywne Śniadanie
w AlterMOLO dzięki uprzejmości
i wielkiemu sercu właścicieli. Do akcjiPoMOC ma MOC, którą nakręcała Ania Walus, włączyły się również
inne organizacje z Osieka i okolicy

i nie tylko: m.in. Fundacja Rak’n’Roll
Wygraj Życie, która zbierała włosy
na peruki dla osób po nowotworach,
Fundacja KUKURYKU – budzimy
empatię, fryzjerki, które dokonywały
ekstremalnych cięć Centrum Wizerunku Metamorfoza z Potencjałem,
Urszula Bruska Fryzjer i Studio Fryzur A.N, FREE Oświęcim – Motocykliści z pasją, Strefa Piękna Kinga
Dzik, Pracownia Orange z Polanki
Wielkiej, Inicjatywa Społeczna Potencjał czy NaturHause Brzeszcze.
Zbieraliśmy pieniądze na chorego
osieczanina Kordiana Spadka, graliśmy w kręgle i próbowaliśmy prawdziwych pyszności przygotowanych
przez zespół Artura Klęczara z AlterMOLO. To było naprawdę niezwykłe
wydarzenie, ale nie obijaliśmy się
zbyt długo, bo 1 i 2 kwietnia włączyliśmy się w międzynarodową akcję
Dzień Dobrych Uczynków –były
Zwierzak nasz przyjaciel, zbiórka
na rzecz schroniska w Oświęcimiu,
Podaj Serce – wolontariuszki rozdawały ręcznie wykonane upominki, Koszyczek

Dobrych Rad – rady, jak zrobić dobry uczynek, Wiosenne Skrzaty –
uprzątnięcie podwórka człowiekowi
w potrzebie, Herbatka u Babci – odwiedziny u sympatycznej starszej
pani orazSłodka Niespodzianka –
czyli rozdawaliśmy ciasta mieszkańcom. To nie był jednak koniec naszego pracowitego weekendu. W Klubie
„Centrum” odbył się mini piknik
z pokazem tańca Formacji Tanecznej
Efekt i fotobudką KUKURYKU. Zwyczajowo już bierzemy także udział
w zbiórkach żywności. Jeśli widzisz pomarańczową koszulkę obok
oznakowanego wózka w osieckich
Delfinach, to właśnie my. Zbieramy
żywność dla najbardziej potrzebujących rodzin w naszej miejscowości. 1
kwietnia zebraliśmy 420 kilo, które
trafiło do 20 rodzin z Osieka.
Jeśli masz otwarte serce i ciekawe
pomysły, przyłącz się do nas. Skontaktuj się z nami przez stronę internetową Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych w Osieku: osiekstowarzyszenie.pl
AGH.

USŁUGI STOLARSKIE Henryk Kasperczyk
Układanie i cyklinowanie parkietu i mozaiki
Drzwi na wymiar Balkony drewniane
Wykonanie, montaż, odnawianie schodów i poręczy drewnianych
Układanie boazerii drewnianej i panelowej
Tel. 536 892 218
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KGW G ŁĘ B OW I C E

STOŁY
WIELKANOCNE
KGW Głębowice uczestniczyło w XVII konkursie stołów wielkanocnych w Andrychowie. W trakcie konkursu prezes Czesława Wojewodzic przypomniała szereg zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Jednym z nich jest zwyczaj
święcenia pokarmów. Początkowo święcono je w bogatych domach, biedniejsi przynosili święconki i układali je na stołach
lub wprost na ziemi.
W końcu XVIII wieku święcenie przeniosło się do świątyń i tak
jest do dziś. Dzisiaj w koszykach
niesionych do święcenia można
znaleźć wszystko – byle było dużo
i kolorowo. Tymczasem – dobór
potraw w koszyku nigdy nie był
przypadkowy. Od wieków każdy
Boży dar symbolizował coś innego
– uznawanego przez tradycje.
Do 7 potraw należały obowiązkowo:
Chleb – pokarm podstawowy
niezbędny do życia.
Jajko – dowód na odradzające
się życie.
Sól – minerał życiodajny, bez
soli nie ma życia. To także
oczyszczenie - samo sedno istnienia i prawdy.
Wędlina – zapewnia zdrowie
i płodność.
Chrzan – zawsze był starym
ludowym znamieniem wszelakiej siły fizycznej i krzepy.
Ciasto – jako symbol umiejętności i doskonałości gospodyń
domowych.
Koszyk z wikliny – słomy
wyścielony
białą
serwetą
i przybrany zieleniną – jest

•
•
•
•
•
•
•
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oznaką radości.
Baranek – na cześć tryumfu
Chrystusa.
W podziękowaniu za uczestnictwo wręczono koszyczki wielkanocne, otrzymał go wicewójt
Osieka Marek Jasiński. Wicewójt
wszystkim zebranym złożył życzenia wielkanocne.
W konkursie na stół wielkanocny nasze panie z KGW
Głębowice zdobyły drugie
miejsce .
Na stole były mięsa wędzone:
szynka, boczek i karczek, dziczyzna: comber z sarny, pieczeń
z dzika z sosem myśliwskim,

•

dzika gęś z gruszkami, pasztety:
jajeczny, kiełbasiany, z pokrzyw
i brokułów, krem chrzanowy, żurek wiosenny, sałatka z pokrzyw,
tort sałatkowy, jajka w różnych
postaciach, sernik, babki ucierane, mazurek, tort gniazdo kury
i chrzan.
Potrawy przygotowały: Aleksandra Leśniak, Maria Sala, Helena Matyjasik, Ewa Blarowska,
Danuta Matonóg, Zenobia Kowalska, Anna Rafacz, Danuta
Ryba, Maria Szczelina.
Rozalia Ćwiertnia
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G I MN A Z J UM

RAZ NA
LUDOWO,
pod takim tytułem odbył się w dniu 18
maja tego roku w sali koncertowej PSM
I stopnia w Oświęcimiu koncert. Wzięły w nim udział chóry PSM I stopnia
w Oświęcimiu i chór Gimnazjum im.
Kazimierza Jędrzejowskiego w Osieku. Całość dyrygowała mgr Bernadeta
Stawowczyk–Zemanek.

3 MAJA
„Ojczyzna to nie tylko miejsce, w którym mieszkasz, ale
miejsce, którego potrzebujesz
i które potrzebuje ciebie” –
powiedział Stefan Pacek. Nie
można nie przyznać mu racji.
Ojczyzna to pojęcie głębokie,
które można rozmaicie interpretować. Jest ona pewnym
punktem odniesienia, jednak
niekoniecznie tym punktem
musi być kraj, z którego pochodzimy lub z którym jesteśmy emocjonalnie związani.
Ojczyzna to synonim domu,
miejsce, gdzie czujemy się
bezpieczni, kochani, doceniani i spokojni. To ludzie,
którzy nas otaczają, nasi bliscy, przyjaciele, nasze środowisko. To miejsce, za którym
zawsze będziemy tęsknić.

Podziękowania
Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców Gimnazjum im. Kazimierza
Jędrzejowskiego w Osieku udało się
zorganizować zabawę karnawałową.
Dochód przeznaczono na doposażenie szkoły w multimedia. Serdecznie
dziękujemy Przewodniczącej Rady
Rodziców Pani Edycie Matyjasik–Kulig i wszystkim Rodzicom, którzy poświęcając swój czas, środki włączyli się
w przygotowanie imprezy. Dziękujemy
sponsorom, którzy nagrodami rzeczowymi i wpłatami finansowymi wsparli
nasze działania.

Tymi słowami przywitali gimnazjalistów uczniowie klasy II b podczas uroczystości 3 Maja. Zabrali
nas w podróż po miejscach, które
miały związek z wydarzeniami 1791
r. – do sejmu w Warszawie, do Paryża, Petersburga. Dzięki nim spotkaliśmy marszałka Małachowskiego,
króla Poniatowskiego, hetmana
Potockiego czy samego Robespiera!
Niestety caryca Katarzyna nie za-

Sponsorzy: ABS Bank Spółdzielczy
Andrychów, AKSAM Adam Klęczar,
ALUMETAL S.A. Kęty, Apteka ARNIKA S. Tobiczyk, J. Wojtala, Centrum
odzieżowe Agata Sabuda, ELMIX Jacek Matuła Usługi Elektroniczne, EUROGUM Firma Handlowo-Usługowa
Krzysztof Górowicz, FHU AUTO-MAR
Mariusz Klekot Stacja Kontroli Pojazdów, GAZPARTS Paweł Łęcki, Handel
Obwoźny Artykułów Spożywczo-Przemysłowych Adrian Tyran, Izabela
i Mariusz Nowakowie, KADRA Brzeszcze, Karczma „MŁYNÓWKA” Łęki,
KOTŁO-BUD Osiek s.c., KOTŁY PŁONKA Zbigniew Płonka, Kwiaciarnia
„KAKTUS” Urszula Sobecka, MODEX

szczyciła nas rozmową. A szkoda.
A potem jak za sprawą czarodziejskiej różdżki wróciliśmy do Osieka
i wzięliśmy udział w sondzie na temat
patriotyzmu, rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Ta rocznica to również dobry moment na powrót do swoich lokalnych
historii, naszych małych ojczyzn,
które też szczycą się wielowiekową

Agata Ganobis, MOLO Beata Klęczar,
REFRESCO SP. ZO.O. J. Stępniewski,
RELAKS Gabinet Kosmetyczny Edyta Ziarno, Restauracji VILLAGGIO
Polanka Wielka, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „ANNA” Anna Płachta,
SPEC-COMP Sebastian Turek, Spółdzielnia Mleczarska w Wieprzu, Teresa i Henryk Wandorowie, TUW. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
I. Matusiak, Usługi Budowlane Roman
Bliźnik, Zakład Fryzjerski „ANKA”
Janusz Raj, Zakład fryzjerski „U Oli”
Aleksandra Zięba, Zakład Fryzjerski
Irena Pomorzewska, ZEMŁA FRYZOTERAPIA Stanisław Zemła, ZIAJA
Piotr Gunia.
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WYCIECZKI
Klasy trzecie IIIa i IIIc zwiedziły
Wieliczkę. Na Rynku Górnym oglądali
malowidło uliczne w technice 3D „Solny
Świat”. Obraz jest malarską wizją podziemi kopalni soli, zawiera fragmenty
wnętrz wielickich żup solnych (np. Kaplica Świętej Kingi) widzianych w ogromnej
rozpadlinie skalnej. Przeszli pod zespół
budynków Zamku Żupnego, spacerowali
po zrekonstruowanym Ogrodzie Żupnym. Najcenniejszym miejscem w Wie-

liczce jest kopalnia soli. „Kopalnia Soli
w Wieliczce to najstarsze na ziemiach
polskich przedsiębiorstwo solne. Uczniowie oglądali komory i chodniki, wyrobiska, zabezpieczenia i urządzenia
górnicze, podziemne kaplice i jeziorka,
solne rzeźby. Wyjątkowym obiektem
sakralnym jest Kaplica Świętej Kingi z
biblijnymi płaskorzeźbami w soli, rzeźbami świętych i dekoracyjnymi żyrandolami z kryształów soli.

SP N R 1 OSI E K

„JAK NIE
CZYTAM,
JAK
CZYTAM”
W ramach akcji „Jak nie czytam,
jak czytam” redaktorka „Ech Osieka”
pani Rozalia Ćwiertnia czytała swoje
opowiadania o ptakach uczniom klas
I-III. Dzieci zainteresowały się tematyką utworów. Zapewniły, że chętnie posłuchają innych opowiadań. Mamy nadzieję, że będą to cykliczne spotkania.
AHAK

OD ZIARENKA
DO BOCHENKA

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ
W ramach programu edukacji
antynikotynowej dla uczniów klas
I-III szkół podstawowych „Nie pal
przy mnie, proszę”, uczniowie klas
III uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez koordynatora
programu Ewę Jekiełek i pielęgniarkę p. Sylwię Kramarczyk.
Tematem zorganizowanych
warsztatów był „Zdrowy styl
życia”. Dzieci w czasie burzy
mózgów podawały definicje zdrowia, zastanawiały
się, co należy robić, by być
zdrowym. Poznały bohaterkę programu „Wiewiórkę Wiki”

DZIEŃ ZIEMI
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10.05.2017 w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Ziemi.
Tegoroczne święto odbywało się
pod hasłem „Gęś gęgawa i ptactwo
wodno-błotne naszej okolicy”. Każda z klas wylosowała ptaka. Na
wylosowany temat należało przygotować: plakat, strój, wiersz, piosenkę i zaprezentować je na apelu.
Całość imprezy została zakończona
współzawodnictwem w różnorod-

i otrzymały kolorowankę. W grupach
wykonały „Drzewka zdrowia”, odpowiedziały na pytanie: „Co zdaniem
Wiewiórki Wiki jest potrzebne, by
być zdrowym?” Podsumowaniem
warsztatów była prezentacja „Drzewek zdrowia” i przeczytanie zapisanych haseł. Oprawę muzyczną warsztatów przygotował p. A. Piasecki.
W ramach programu „Nie pal przy
mnie, proszę” uczniowie otrzymali ulotki informacyjne dla rodziców.
W holu szkoły mogą zapoznać się
z gazetkami informacyjnymi, książkami popularyzującymi zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną.

nych konkurencji sportowych. Za
każdą z dyscyplin uczniowie otrzymywali punkty. Wyniki: I miejsce
- 6a, II miejsce - 6b, III miejsce - 4c.
Aby utrwalić zdobytą podczas apelu wiedzę, zorganizowano wystawę
plakatów poszczególnych klas.
Klasy trzecie w ramach obchodów
Dnia Ziemi sprzątały okolice naszej
szkoły i Osieka. Zadbały o swoją małą
ojczyznę.

10 maja uczniowie klasy 2c i 2d odwiedzili „Chlebową Chatę” w Górkach
Małych w pobliżu Brennej. Uczestniczyli
w warsztatach „Od ziarenka do bochenka”. Poznali podstawowe zboża, maszyny dawniej wykorzystywane przy
uprawie i obróbce ziarna. Własnoręcznie formowali podpłomyki. Degustowali
swoje wypieki, chleb żytni, masło, miód,
smalec, kawę zbożową z mlekiem. Mieli
okazję pobawić się na starych traktorach,
wozach i maszynach.
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XIX DZIEŃ ZIEMI
W sobotę, 13 maja 2017 roku, odbył się po raz dziewiętnasty w SP Nr 2
Rodzinny Piknik z okazji Dnia Ziemi. Tegoroczna impreza przebiegała pod hasłem „Kocham Cię, Zdrowie” rozpoczęła się o godzinie 14.00.
Po przywitaniu przez panią dyrektor gości, rodziców i dzieci nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursów ekologicznych oraz dyplomów rodzinom, które uczestniczyły w Wielkiej Lidze Czytelniczej. Następnie wszyscy podziwiali zapał oraz umiejętności rodziców i dzieci,
którzy wzięli udział w quizie na temat zdrowego odżywiania. Walka
była zacięta, ale w rundzie finałowej „koło fortuny” okazało się szczęśliwe dla drużyny Jabłuszek i to ona zdobyła złote medale. Drugie miejsce zajęły Wisienki, a trzecie Cytrynki. Gratulujemy!
Po wspólnej zabawie przyszedł
czas na atrakcje, które przygotowano dla uczestników pikniku. Można
było zakupić kwiaty i krzewy ozdobne
u ogrodników oraz sadzonki warzyw
wyhodowanych przez uczniów klas
IV-VI. Nie zabrakło również stoiska
z ciekawymi książkami. Maluchy miały okazję pojeździć na kucyku Państwa
Wandorów. Dla nich zorganizowano
także studio owocowych tatuaży. Swój
gabinet specjalnie tego dnia do SP Nr
2 przeniosła p. dietetyk, Marta Tobiczyk. W prężnie działającej szkolnej
kawiarence serwowano: kiełbaski i kaszankę z grilla, prażonki, pierogi z truskawkami, a także przepyszne ciasta
oraz wyśmienitą kawę i herbatę.
Przez cały czas trwania pikniku rodzice i uczniowie rozgrywali I Szkolny
Turniej Szachowy. Wśród uczniów nie
udało się wyłonić zwycięzcy i konieczna była dogrywka między Jakubem
Kasprowskim z klasy IV i Przemysławem Szyszką z klasy V. Natomiast
najlepszym szachistą w grupie rodziców okazał się p. Ireneusz Boba, który

otrzymał Puchar Dyrektora Szkoły.
Impreza zakończyła się około godziny 18.00. Mimo kapryśnej pogody,
humory wszystkim dopisywały. Mamy
nadzieję, że każdy znalazł atrakcję
dla siebie i aktywnie spędził sobotnie
popołudnie z „Dwójką”. Dziękujemy
wszystkim za obecność. Do zobaczenia za rok!
Szczególne słowa wdzięczności
składamy na ręce tych, bez których
piknik nie byłaby tak wyjątkowy, czyli:
Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Osieku, Firmie Usługi Kamieniarsko-Betoniarskie Grzegorz Lukasek, Zakładowi fryzjerskiemu „U OLI”
Aleksandry Zięby, Firmie AKSAM,
Zakładowi Malarskiemu Zenona Rajczykiewicza, Restauracji „Malinowy
las”, Zajazdowi „Tarniówka”, Resortowi MOLO, Sklepowi Spożywczo-Przemysłowemu Anny Drebszok, Firmie
Ice-Mastry M.S. Ziębińscy, Gabinetowi kosmetycznemu „RELAKS” Edyty
Ziarno, Parkowi Rozrywki w Inwałdzie, Firmie AUTO-TRADER Mirosława Freja, Towarzystwu Ubezpieczeń

Wzajemnych Ireny Matusiak, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Agena”, Firmie „FREWEX” Tadeusza Freja,
Firmie Bahlsen Polska, Gabinetowi
Kosmetycznemu „Strefa Piękna” Kingi
Dzik, Firmie „ORSPAW” Sławomira
Orlickiego, Sklepowi Wielobranżowemu „KAKTUS” Urszuli i Krzysztofa
Sobeckich, Firmie DAN-KOM F.H.U.
Daniela Gałuszki, Firmie „AL-MI
BROKER” Katarzyny Jakiełek-Ferugi,
Firmie „LIDER CAR” Usługi Samochodowe Marcina Mosura, Firmie MARUS
MEBLE Magdaleny i Mariusza Klęczarów, Firmie Ogrodzenia Wilamowice,
Firmie „Orchidea” Jacka Mocniaka,
Firmie Luxmot Mechanika Pojazdowa Tobiczyk, Pani Marcie Tobiczyk,
Państwu Alicji i Dariuszowi Mozgałom, Panu Krzysztofowi Klęczarowi,
Karczmie „Młynówka”, Firmie Grupa
Maspex Tychy, Firmie „Elmix” Serwis
RTV Jacka Matuły, Panu Tadeuszowi
Sobeckiemu, Państwu Sylwii i Mariuszowi Wandorom, Pani Gabrieli Matlak, Panu Krzysztofowi Matyjasikowi.
K. F.

WYCIECZKA DO PAŃSTWOWEGO
MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
17.05.2017 r. uczniowie klasy VI uczestniczyli w upamiętniającym zwiedzaniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Za bramą obozową z napisem „Arbeit
macht frei” poznali warunki życia więźniów. Zobaczyli
m.in. blok 11, celę śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbe,
wystawę z zagrabionym mieniem. Udali się również do
Brzezinki. Wizyta na tym wielkim cmentarzysku dostarczyła wielu refleksji. Dziękujemy wicedyrektorowi PMA-B, p. Andrzejowi Kacorzykowi za umożliwienie zwiedzania i przewodnikowi, p. Michałowi Szklarczykowi za
ciekawą lekcję historii.
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MIĘDZYGMINNY KONKURS
ORTOGRAFICZNY

„ORTOGRAFIK”
O PIÓRO WÓJTA

Z SP G ŁĘ B OW I C E

W dniu 27 kwietnia b.r. uczniowie z klas
II i III zmagali się z dyktandem oraz tekstem z lukami naszpikowanymi wyrazami
z różnymi trudnościami ortograficznymi.
Uczestnicy konkursu mieli „twardy orzech
do zgryzienia”, ponieważ poprzeczka była
ustawiona bardzo wysoko. Teksty były trudne, ale dziewczynki z klasy II i III poradziły
sobie z nimi doskonale.

W dniu 23 maja b.r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Osieku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Reprezentujące klasę II
uczennice Zuzanna Frączek oraz Julia Sikora zajęły I i II miejsce. Tym
samym Zuzia została mistrzem ortografii klas II i otrzymała główną nagrodę „Pióro Wójta”, natomiast Julka wicemistrzynią konkursu. Brawo !!!
Ich starsze koleżanki z klasy III również bardzo dobrze zaprezentowały
się podczas konkursu. Lena Jasińska zajęła II miejsce i została wicemistrzynią klas III, a Kinga Mazgaj zajęła VI miejsce. Wszyscy uczestnicy
konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami. W konkursie
uczestniczyło 18 uczniów z klas drugich oraz 18 uczniów z klas trzecich
ze szkół z Osieka, Głębowic i Polanki Wielkiej. Uczniów naszej szkoły do
konkursu przygotowały: pani Lucyna Kolasa wychowawczyni kl. II i pani
Bogumiła Handzlikwychowawczyni kl. III.
BH

JANA PAWŁA II

ŚWIĘTO
3 MAJA

16 maja 2017r. społeczność szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach świętowała X rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II. Był to dzień
wyjątkowy dla uczniów i nauczycieli. Uroczystość rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele, którą sprawował ks.
Krzysztof Błachut wraz z diakonem Tomaszem Chamerą.
Po zakończeniu mszy św. udaliśmy się do szkoły, gdzie miała miejsce druga część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu
szkoły przy udziale pocztu sztandarowego, uczniowie klasy VI
zaprezentowali montaż słowno–muzyczny, który obejmował
recytację, śpiew oraz prezentację multimedialną, przypominając wszystkim najważniejsze momenty z uroczystości nadania
imienia oraz sylwetkę patrona szkoły. Została zorganizowana
wystawa prac plastycznych uczniów biorących udział w konkursie „Jan Paweł II - święty uśmiechnięty”. Podczas uroczystości wręczono nagrody uczniom biorącym udział w konkursie
multimedialnym „Jan Paweł II – nasz patron”.

W czwartek, 27 kwietnia 2017 roku,
odbył się w naszej szkole uroczysty apel
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Akademię przygotowali uczniowie
klasy V i VI wraz z wychowawcą, panem
Tomaszem Bielą. Apel rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego, zaprezentowano także historię Konstytucji. Uczniowie uczestniczący w akademii recytowali
wiersze i śpiewali pieśń „Mazurek 3 Maja”.
Dzieci zaśpiewały także współczesne piosenki patriotyczne „Litania do Ojczyzny”
oraz „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”. To
szkolne wydarzenie było dobrą okazją do
przypomnienia uczniom faktów z historii
Polski oraz wyeksponowania symboli narodowych

X ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA
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P R Z E D SZ KOL E

III OGÓLNOPOLSKI MARATON

PRZEDSZKOLAKÓW
„SPRINTEM DO MARATONU”.
17 maja w naszym przedszkolu
odbył się III Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków „Sprintem do
maratonu”. Wzięło w nim udział
165 uczestników. Po rozgrzewce
przeprowadzonej przez nauczyciela wychowania fizycznegopana Mariusza Jezierskiego przystąpiliśmy do wspólnego biegu.
Łącznie przebiegliśmy 68 640 metrów czyli prawie 69 kilometrów!!!
Wysiłek się opłacał, gdyż każdy
z uczestników nagrodzony został
złotym medalem biegacza.

MAPA TRASY
RAJDU ROWEROWEGO,
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ
24 CZERWCA 2017 ROKU
DŁUGOŚĆ TRASY: 27 KM

PÓŁMETEK

META
START
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PRZY NAS NAWET KONKURENCJA PADNIE
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KOLEJNE SUKCESY
MŁODEGO OSIECZANINA
JAKUBA KRAMARCZYKA
Jakub Kramarczyk ustanowił
nowy rekord Polski niesłyszących
na dystansie 1500 metrów stylem
dowolnym w kategorii 15–17 lat.
Jakub trenuje na basenie w Oświęcimiu
pod okiem trenerki Alicji Woźnickiej.
Mieszkaniec Osieka przygotowuje
się do 23. Letnich Igrzysk Olimpijskich Niesłyszących, które odbędą

się w Samsun (Turcja) od 18.07.2017
do 30.07.2017. Będzie tam reprezentował Polskę w pływaniu na basenie
olimpijskim 50 metrowym. Kuba wystartował na Arena Grand Prix Polski
w Opolu, gdzie przepłynął 1500 metrów w rekordowym czasie 16:50.48.
Jakubowi oczywiście gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Redakcja „Ech Osieka” dziękuje Bartkowi Kasperczykowi, redagującemu dział sportowy, za wieloletnią
i nieodpłatną współpracę z czasopismem. Życzymy pomyślności w realizacji nowych wyzwań!
Redakcja „EO”

POWIATOWA GIMNAZJADA
MŁODZIEŻY W DRUŻYNOWYCH
BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
Świetnie zaprezentowali się uczniowie Gimnazjum w Osieku podczas zawodów rozgrywanych w ramach
Powiatowej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej. Biegi odbyły się 12.04.2017 r. w Oświęcimiu. Chłopcy zajęli
pierwsze miejsce w drużynowych w biegach przełajowych na dystansie 1500 m i uzyskali awans do etapu
rejonowego. Drużyna wystąpiła w składzie: Michał Lach, Piotr Matuła, Konrad Dzierżawa, Tomasz Majda, Kacper Filip, Tomasz Walus, Konrad Bies i Łukasz Gara. Opiekunem drużyny był Jan Bulkiewicz.
Dziewczęta z Osieka zajęły
w biegach przełajowych trzecie miejsce. Skład drużyny dziewcząt: Sabina
Dusik, Wiktoria Bień, Wiktoria Czachowska, Kamila Kramarczyk, Gabriela Sobecka i Urszula Suślik. Opiekunem
zespołu była Magdalena Jasińska.
Rejonowa Gimnazjada Młodzieży
w piłce ręcznej
Nasze Gimnazjum z powodzeniem
uczestniczyło w etapie rejonowym
Gimnazjady Młodzieży Szkolnej.

Drużyna chłopców pod opieką Jana
Bulkiewicza zdobyła trzecie miejsce.
Zawody odbyły się w Chrzanowie
25.04.2017 r. Zespół wystąpił w składzie: Kamil Bies, Piotr Matuła, Konrad Dzierżawa, Tomasz Majda, Kamil
Garwacki, Konrad Bies, Piotr Kuźma
i Bartłomiej Luranc.
Dziewczęta reprezentujące naszą
szkołę zajęły również trzecie miejsce
w rejonie. Zawody dziewcząt rozgrywane w ramach Rejonowej Gimnazja-

dy Młodzieży odbyły się w Olkuszu
10.04.2017 r. Drużyna zagrała w składzie: Magdalena Garwacka, Sylwia
Kwaczała, Agnieszka Grzesło, Agnieszka Jekiełek, Kamila Kramarczyk, Wiktoria Czachowska, Wiktoria Kramarczyk, Anna Tolarczyk,
Wiktoria Domasik, Karolina Witek,
Nicola Bień i Ewelina Drzyzgiewicz.
Opiekunem drużyny była Magdalena
Jasińska.
MJ.
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KRONIKA POLICYJNA
POWIAT. POLICYJNA AKCJA
„PRĘDKOŚĆ”
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego codziennie dbają o bezpieczeństwo
na drogach, prowadząc wiele działań prewencyjnych. W ubiegły piątek w ramach
akcji „Prędkość” na ich celowniku znaleźli
się kierowcy, którzy przekraczali dozwoloną przepisami prędkość. Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzali także
trzeźwość, stan techniczny pojazdu, obowiązkowe wyposażenie oraz sposób przewożenia dzieci.
W ciągu kilku godzin akcji w różnych
miejscach na terenie powiatu funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 108 kierowców, z których aż 101 przekroczyło
dozwoloną prędkość. Dla 95 kierowców
kontrola zakończyła się mandatem, a dla
sześciu pouczeniem.
POLICJANTKI Z WYDZIAŁU
PREWENCJI KWP W KRAKOWIE,
PROWADZIŁY SZKOLENIE
W RAMACH PROJEKTU
ZINTEGROWANEJ POLITYKI
BEZPIECZEŃSTWA
W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu
odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół oraz koordynatorów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa
z terenu powiatu oświęcimskiego.
Podczas szkolenia przedstawiciele
oświaty pogłębili swoją wiedzę na temat
realizacji projektu pn. Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie to
systematycznie i od wielu lat wdrażane jest
do kolejnych szkół z terenu powiatu oświęcimskiego. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele: między innymi Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku.
POWIAT OŚWIĘCIMSKI.
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
POLICYJNYCH „WIELKANOC 2017”
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Od 14 do 17 kwietnia 21017 na drogach powiatu oświęcimskiego doszło do
jednego wypadku drogowego, w którym
jeden kierowca został ranny. W ciągu tych
kilku dni policjanci wykonywali również
czynności przy 10 zgłoszonych kolizjach
drogowych.
Podczas służby w okresie świąt policjanci pionu prewencji oraz ruchu drogowego, dbając o bezpieczeństwo ujawnili
291 wykroczeń, w związku z którymi nałożyli na sprawców 97 mandatów karnych za
wykroczenia drogowe, 42 mandaty za wykroczenia porządkowe, natomiast 127 osób
pouczyli. W 25 przypadkach za popełnione
wykroczenia zostanie skierowany wniosek
o ukaranie do sądu w Oświęcimiu.

ZDARZENIE DROGOWE
19 kwietnia 2017 o godzinie 7.20
w Głębowicach na ulicy Oświęcimskiej
doszło do zderzenia dwóch samochodów Forda oraz VW. Jak wstępnie ustalili policjanci 38-letni mieszkaniec Osieka, kierując samochodem marki VW na
łuku drogi zjechał na przeciwległy pas,
gdzie uderzył w bok samochodu marki
Ford, którym kierował 18-letni mieszkaniec Głębowic. W wyniku uderzenia
ford zjechał do przydrożnego rowu,
gdzie dachował. Do szpitala Pogotowie Ratunkowe przewiozło kierujących
oraz dwóch pasażerów forda. Po badaniach okazało się, że osoby te doznały
jedynie stłuczeń.
Sprawca kolizji został ukarany
mandatem i punktami karnymi.

NA ROWERZE PO PIJAKU
1 maja 2017 o godzinie 12.45 w Grojcu policjanci podczas patrolu na ulicy
Ogrodowej zauważyli nietrzeźwego
rowerzystę. W trakcie kontroli okazało się, że 55-letni mieszkaniec Osieka
wsiadł na rower, mając w organizmie
2,3 promile alkoholu.
POLICJANCI ZATRZYMALI
NIETRZEŹWEGO KIEROWCĘ, KTÓRY
UCIEKŁ Z MIEJSCA KOLIZJI
3 maja 2017 w Osieku policjanci
z Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej Komendy Policji odnaleźli
i zatrzymali 21-letniego kierowcę, podejrzanego o jazdę w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji i ucieczkę
z miejsca zdarzenia. Mężczyzna, mając
w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu oraz cofnięte uprawnienia do
kierowania, wsiadł za kierownicę auta,
zabierając znajomych, którzy także nie
zareagowali na jego nietrzeźwy rajd.
Jak wynikało ze zgłoszenia, kierowca samochodu marki Ford stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni,
a następnie uderzył w ogrodzenie posesji. Po tym fakcie z pojazdu wysiadło trzech mężczyzn, którzy wypchnęli
auto na jezdnię i odjechali w kierunku
Osieka.
Na miejscu zdarzenia policjanci
ustalili szczegóły sprawy, a podczas
oględzin zabezpieczyli fragmenty karoserii pochodzące z samochodu sprawcy.
Następnie ustalili, że właściciel pojazdu
mieszka w Osieku. W trakcie rozmowy
z właścicielem auta okazało się, że przed
kilkunastoma dniami pożyczył swój samochód znajomemu. W związku z tym
policjanci sprawdzili kolejny adres. Na
posesji odnaleźli forda ze świeżymi
śladami uszkodzenia przedniej części

karoserii. W rozmowie z właścicielem
posesji ustalili, że samochodem, chwilę
wcześniej, przyjechał jego 21-letni syn.
Młody mężczyzna ukrywał się w jednym z pomieszczeń gospodarczych na
terenie posesji, lecz szybko został zatrzymany i trafił do oświęcimskiej komendy Policji. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało u niego
1,55 promil alkoholu. Ponadto okazało
się, że był już karany za jazdę w stanie
nietrzeźwości i aktualnie posiadał cofnięte uprawnienia do kierowania.
Podejrzany wkrótce przed sądem
odpowie za kolizję oraz jazdę w stanie
nietrzeźwości i z cofniętymi uprawnieniami, za co grozi kara po 2 lata pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia
pojazdów oraz wysoka grzywna.
WIZYTĄ W SZPITALU ORAZ
URAZEM GŁOWY ZAKOŃCZYŁA SIĘ
NIETRZEŹWA JAZDA NA ROWERZE
W dniu 13 maja 2017 policjanci
z oświęcimskiej komendy Policji interweniowali wobec rowerzysty, który
wjechał do rowu doznając urazu głowy.
Szybko okazało się, że powyższe zdarzenie było skutkiem jazdy pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło
o godzinie 19.30 w Osieku, gdzie wg
zgłoszenia rowerzysta wjechał do przydrożnego rowu. Policjanci natychmiast
udali się na miejsce, gdzie ustalili, że
kierujący rowerem 69-letni mieszkaniec Osieka wsiadł na swój jednoślad,
mając w organizmie 2,1 promila alkoholu, a następnie zjechał z jezdni do
przydrożnego rowu. W wyniku upadku
rowerzysta doznał urazu głowy, więc
został zabrany przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala na leczenie.
Mężczyzna za swój czyn wkrótce
odpowie przed sądem.
MALEC. WYPADEK DROGOWY
W dniu 30 maja 2017 o godzinie
16:40 w Malcu na skrzyżowaniu ulic
Widokowej z Jędrzejowskiego doszło
do wypadku drogowego. Jak wstępnie
ustalili policjanci 38-letnia mieszkanka gminy Kęty, kierując samochodem
marki Skoda i wyjeżdżając z ulicy podporządkowanej zderzyła się z jadącym
na skuterze 65-letnim mieszkańcem
Głębowic. W wyniku wypadku motorowerzysta doznał urazu obojczyka oraz
ogólnych potłuczeń.
W trakcie dalszego postępowania
policjanci ustalą dokładne okoliczności
tego wypadku drogowego.
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KULTUR A

MALOWNICZY
OSIEK
Przedostatni tydzień maja był wyjątkowy.
Osiek bowiem gościł kilkunastu artystów amatorów, którzy mieli uwiecznić osieckie piękno.
Malarze z całej Polski, zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach artystycznych, podróżowali po
miejscowości i malowali nasze niezwykłe zakątki i atrakcje turystyczne – kościoły, kapliczki, lasy czy stawy. Niezwykłych miejsc u nas nie
brakuje, dlatego powstało wiele pięknych dzieł.
W trakcie pobytu twórców
czekało mnóstwo atrakcji – m.in.
zwiedzanie Osieka z przewodnikami: p. Krystyną Dusik dyrektor
GCKCiS oraz p. Adamem Hałatkiem, współautorem monografii
naszej miejscowości. Mieli okazję
zobaczyć Izbę Muzealną Doliny
Karpia prowadzoną przez p. Mariana Kocembę. We włosieńskim
Domku Myśliwskim odwiedził ich
chór „Osieczanie”. Przy muzyce,
śpiewie i „prażonych” świętowali
700-lat Osieka. Domek Myśliwski na Włosieni był ich pracownią,
położony wśród stawów, lasu i pól,
które wyglądają o tej porze roku,
dzięki kwitnącemu rzepakowi, wyjątkowo atrakcyjnie. Taka okolica
stanowiła niewątpliwie ogromną
inspirację.
Ważnym punktem programu
plenerowego tygodnia była wizyta dzieci. W piątkowe popołudnie
młodzi malarze zamiast malować we wnętrzach na zajęciach
z p. Mariuszem Roczyną zostali
zaproszeni do Domku Myśliwskiego, by zobaczyć bardziej doświadczonych twórców przy pracy. Było
to dla nich niezwykłe doświadczenie – oprócz obejrzenia prac, mo-

gli sami spróbować swych sił, a p.
Zbigniew Gierlicki pokazał młodzieży kilka malarskich sztuczek
i podpowiedział, od czego należy
zacząć, by stworzyć dzieło doskonałe. Wycieczka zakończyła się
wspólnym pieczeniem kiełbasek
nad ogniskiem i zabawą na świeżym powietrzu.
Wielka „malownicza” przygoda dobiegła końca w sobotę, kiedy
na wernisażu poplenerowym obok
artystów stawiło się wielu znamienitych gości. Podziwiano dzieła
artystów, gratulowano sobie wzajemnie: artystom – organizator,
czyli Gminne Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Osieku
oraz artyści – organizatorom za
inicjatywę oraz przygotowanie
pleneru i gościnę.
Pamiątką po plenerze będą
obrazy pozostawione przez twórców. Wśród nich dominują pejzaże, uwieczniające piękno osieckiej
przyrody, ale malowano także zabytki, atrakcje turystyczne, a nawet sportretowano naszego wójta.
Wszystkie namalowane obrazy
można oglądać w Klubie „Centrum”
do końca czerwca – serdecznie zapraszamy.
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KOMUN I E

I Komunia Święta w Osieku

ZSP nr. 1 w Osieku - klasa 3a

28

ZSP nr. 1 w Osieku - klasa 3b
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KO MUN I E

I Komunia Święta w Osieku

SP nr2 w Osieku-klasa 3a i 3b

SP nr. 2 w Osieku - klasa 3
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I Komunia Święta w Głębowicach

ZSP Głębowice-klasa 3

PRYMICJE KS. WOJCIECHA LACHA
W RODZINNEJ PARAFII, KOŚCIELE
PW. MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ
W GŁĘBOWICACH.
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R E KL A MY

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Projekt AKTYWNA MŁODZIEZ MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ
przeznaczony jest:
DLA PRACODAWCÓW

•
•
•
•
•
•
•
•

możliwość przyjęcia na staż
kreatywnych osób młodych,
chętnych do nauki i działania (stypendium finansowane
przez UE)
możliwość wysłania przyszłego pracownika na dofinansowane szkolenia (do 3.800
zł) podnoszące kwalifikacje,
np.:
prawo jazdy kat. B, C, E itp.
operator maszyn budowlanych, wózków widłowych
kursy językowe, komputerowe
kursy barman, barista
kursy wizażu, kosmetyczne
i inne

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DLA OSÓB MŁODYCH
DO 29. ROKU ŻYCIA
ciekawy, płatny staż
atrakcyjna praca
szkolenia do 3800 zł
stypendia za uczestnictwo
w szkoleniu
nowe doświadczenia
TYLKO dla młodych osób
NIEPRACUJĄCYCH
z jednego z powiatów:
oświęcimski
wadowicki
chrzanowski
olkuski

CENTRUM BIZNESU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ SP. Z O.O.
WWW.AKTYWNAMLODZIEZ.PL TEL. 33 844 73 44

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu zaprasza do udziału w projekcie

„Czas na biznes
w Małopolsce Zachodniej”,
w ramach którego przyznawane są
DOTACJE na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w wysokości 22 700,00 zł
Uczestnikami projektu mogą być
osoby zamieszkujące lub uczące się
na terenie jednego z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, które pozostają bez
pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne), w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, które należą do co najmniej
1 z poniższych grup:
osoby powyżej 50 roku życia,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby niepełnosprawne,
osoby o niskich kwalifikacjach,
kobiety.

•
•
•
•
•

Więcej informacji na stronie:
www.czasnabiznes.eu oraz pod numerem telefonu 33 844 73 44.

OŚRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW KAT. „B”
Henryk Grzesło
Polanka Wielka,
ulica Długa 120
organizuje kursy kierowców Kat.”B”
- zapewnia wysoki poziom szkolenia, potwierdzony
w ogłoszonej statystyce zdawalności przez Starostwo
Powiatowe, która za 2 poprzednie lata wyniosła 66%
- zapewnia szybki termin uzyskania prawa jazdy
- możliwość wpłaty w ratach
- bezpłatne materiały szkoleniowe
e-mail:henryk.grzeslo@gmail.com
tel. 609 936 687

Kółko Rolnicze w Osieku

OGŁOSZENIE

oferuje usługi sprzętem rolniczym
Kupię
dęby
– Tartak
Tadeusz
Bąbacz
oraz profesjonalną
obsługę
na Stacji Paliw
33 8458380
tel:tel.
500
099 868
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