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Echa Osieka

DZIEŃ DZIECKA 2016!
W niedzielne popołudnie 5 czerwca spotkaliśmy się na placu obok Urzędu Gminy w Osieku, by świętować
Dzień Dziecka. Organizatorem imprezy było Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku. Partnerami imprezy z kolei byli Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osieku, Stowarzyszenie Integracyjne „Wspólna Sprawa” w Osieku oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku. Trudno
jednym słowem podsumować to, co działo się wtedy w Osieku. Było niezwykle różnorodnie. Sztab animatorów
i wolontariuszy dbał, by dzieci się nie nudziły. Były pokaz talentów młodych osieczan, iluzjonista, zagadki, strażacy, Kubuś Puchatek, ośmiornice, policjanci, słońce, trochę deszczu, bańki mydlane, karate, dmuchane atrakcje
i wiele innych.
Tradycyjnie zaczęło się od występów artystycznych. Małych tancerzy i
wokalistów powitali dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Osieku pani Krystyna Dusik oraz wicewójt pan Marek Jasiński.
Na początku zaprezentowały się trzy
energiczne formacje taneczne prowadzone przez panią Wiolettę Kowalczyk.
Pierwszą z nich była grupa „Mini-mini”
skupiająca żywiołowe dzieci, które tańczą razem od roku. Zaprezentowały
układ „Bajkowy świat”. Energię formacji
„Kleksik” poczuliśmy już na początku
występu. Dziewczynki w bardzo zgranym składzie zaprezentowały tańce latynoamerykańskie z elementami show
w choreografii pt. „Hits!”. Kolejna grupa tancerek również dostarczyła nam
mnóstwa emocji. Zobaczyliśmy, ile zaangażowania, pracy i talentu mają młode osieczanki. Grupa zdobywała już
medalowe miejsca na ogólnopolskich
festiwalach tańca. Po występie młodych
i zdolnych dziewcząt można było się
wyciszyć, oglądając nastrojowe tańce
kwiatów i motyli, czyli przedszkolaków
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osieku. Do pokazu talentów dołączyła Asia
Mydlarz, która zaśpiewała piosenkę
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„Powrócisz ty”, a następnie wraz z towarzystwem chóru ze Szkoły Podstawowej Nr 1 wykonali utwory „Pięknie żyć”
oraz „Przyjaciele ze szkoły”.
Oprócz wydarzeń na scenie na terenach placu, boiska i sali gimnastycznej
można było skorzystać z wielu atrakcji.
Choć pogoda momentami przyprawiała
organizatorów o zawrót głowy, szczęśliwie udało się jej nie zepsuć imprezy,
dlatego mimo chwilowego deszczu,
dzieci mogły poskakać na dmuchanym zamku, ściance wspinaczkowej czy
dmuchanej zjeżdżalni bungee run. Animatorzy, którzy przybyli do Osieka razem z tajemniczym panem iluzjonistą,
zabawiali młodsze i starsze dzieci, pokazywali m.in. jak tworzyć ogromne bańki
mydlane, jak poruszać się na szczudłach
czy przebrnąć na czworakach przez
kolorowe tunele. Na boisku zainstalowali się strażacy, którzy na sygnałach

przybyli na imprezę. Na szczęście, syreny nie dźwięczały na alarm, tylko demonstrowały swą siłę. Chyba wszyscy
w promieniu kilometra wiedzieli, że to
Dzień Dziecka. Podobnie rzecz się miała z policjantami, kiedy pojawili się na
osieckim pikniku. Policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Oświęcimiu prezentowali sprzęt prewencyjny oraz radiowozy. Dodatkowo przygotowali test
z wiedzy o przepisach o ruchu drogowym. Podsumowując konkurs, pan policjant Grzegorz Czopek był pod wrażeniem poziomu wiedzy, jaki prezentuje
osiecka młodzież. Każdy uczestnik testu
otrzymał nagrodę.
Gwoździem programu był iluzjonista. Zaprezentował program „Iluzja
i magia”. Podczas jego występu przed
sceną zebrał się spory tłum i nie były
to tylko dzieci. Mali i ci trochę więksi
otwierali buzie ze zdumienia. Niektórzy
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próbowali nawet przyglądać się z boku,
ale niestety nie odkryli, jak magik wyczynia swe sztuczki. Może faktycznie
używał czarów? Zresztą po występie
nie był szczególnie rozmowny i tajemniczo się
uśmiechał.
Cóż, zapewne
nie
życzyli
sobie,
aby maleńki
Jezus napełmoże
zdradzać
swych
sekretów.
Wielniał ich domy wszelką radością i łaską
kich błogosławił
emocji dostarczył
też pokaz
gruoraz
wszystkim
noworocznym planom, silnej wiary, nieustającej nadziei, trwałego pokoju i wszelkiego dobra.
W niejednym oku pojawiła się łza wzruszenia i szczęścia. By uczcić Nowy Rok
i podkreślić rangę spotkania, zebrani zasiedli do wspólnego obiadu, który przygotowała firma caternigowa „Euforia”.
Wreszcie nadeszła pora kolędowania;
chór i wszyscy uczestnicy przy akompaniamencie akordeonu dyrygenta chóru
„Osieczanie” Andrzeja Luranca, śpiewali
kolędy. Rozpoczęto od „Mędrcy świata
Monarchowie”. Potem chór „Osieczanie”
py karate
z Osieka
prowadzony
przez
wykonał
„Józefie,
stajenki
nie szukaj”,
„To
sensei’a
Roberta
Rybaka.
Na
scenie
mali
już pora na wigilię”, „Jakże licha stajenka
karatecy
swych
ta”,
„Braciapokazali
patrzciewysoki
jeno”, poziom
„W żłóbku
na
umiejętności,
a
ostry
finisz
pana
Rybasianie”, „Oj maluśki, maluśki”, „Bóg
się
ka, roztrzaskującego
gołą ręką
cerodzi”.
Seniorów odwiedzili
też kilka
kolędnigieł,
wzbudził
niemały
podziw.
Oprócz
cy z gwiazdą, zaśpiewali kolędy i podziętego wzasali
gimnastycznej
rodzin
kowali
datki.
Nie trzeba wiele
dodawać,
że
wzięło
udział
w
konkurencjach
sportospotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej
wych. Były Uroczystość
rzuty lotką, ringo,
rzuty do
atmosferze.
zakończyła
się
kosza
i
strzały
na
bramkę.
Za
pierwsze
tańcami, do których przygrywał jak zwymiejsca
nagrody.
Drobne
kle
Jacek również
Klęczar, były
któremu
bardzo
dzięupominki
maluchy
mogły
otrzymać
kujemy. Oczywiście dziękujemy również
pod namiotem
chórowi
i czekamyStowarzyszenia
na kolejne już Inicjajubiletyw
Społecznych
w
Osieku, ale nie za
uszowe spotkanie.
darmo. Musiały wykonać Rozalia
ośmiornicę
z
Ćwiertnia
plastikowej butelki – oczywiście miały
do dyspozycji pomocników, wolontariuszki. Powstało wiele nietuzinkowych

gatunków tych głowonogów. Dziewczyny w pomarańczowych koszulkach
malowały buzie, ręce a nawet nogi małych supermenów, kotków, motylków,
myszek czy żabek. Buźkę można było
również pomalować na drugim stoisku,
gdzie spełniane były nawet najtrudniejsze projekty.

Po całym „imprezowym kompleksie” przechadzał się Kubuś Puchatek,
rozdając dzieciakom słodycze ze swego
garnuszka na miodek oraz chętnie pozując do zdjęć. Dorośli mogli się zaopatrzyć w przepyszne drożdżowe ciasto i
inne przekąski na stoisku pań ze Stowarzyszenia Integracyjnego „Wspólna
Sprawa”, które dbały o obsługę gastronomiczną imprezy. Niestety wszystko,
co dobre, szybko się kończy i ani się
obejrzeliśmy a wozy bojowe strażaków
odjechały do strażnic, policjanci wrócili na komendę, magik zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach i czas
nam było wracać do domów. Szkoda, że
Dzień Dziecka nie trwa cały rok!
AGH

Zofia Piechocińska - sekretarz redakcji, Mariusz Konior - skład, opr. graficzne, Agnieszka Hudecka - korekta
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XVII DNI OSIEKA ZA NAMI!!!
Tegoroczna impreza przebiła
najśmielsze oczekiwania organizatorów i uczestników. Zjawiło mnóstwo ludzi z Osieka i całej okolicy.
Tłumy przyciągnęły Baciary, LemON, loteria fantowa i niesamowity pokaz fajerwerków.

Ulewny deszcz, który pojawił się tuż
przed niedzielnym rozpoczęciem imprezy mógł zniweczyć kilkumiesięczne
przygotowania do najważniejszej imprezy w osieckim kalendarzu. Mógł, ale,
na szczęście, nic takiego się nie stało.
Sprzęt udało się ochronić przed zalaniem, sceny; małą i dużą, wytrzeć do sucha, tak, by po południu kontynuować
XVII Dni Osieka.
Rozpoczęło się z impetem od koncertu naszej orkiestry dętej. Młodzi
i starsi utalentowani osieczanie pokazali
swe wysokie umiejętności. Przedszkolaki i zespoły taneczne również zaprezentowały energetyczne układy. Z pewnością na scenie tańczyły przyszli artyści.
Było kolorowo i bardzo wesoło. Rodzice,
dziadkowie, ciocie i wujkowie z dumą
obserwowali swoje „małe gwiazdy”.
Biedronka Lucynka uczyła dzieciaki, że
należy szanować naszą planetę i siebie
nawzajem. Wspólnie śpiewali piosenki, odpowiadali na pytania i słuchali
mądrej biedronki w ramach edukacji
ekologicznej. Rady Lucynki mogły się
przydać podczas rodzinnych konkursów ekologicznych, gdzie dla zwycięzców przygotowane były nagrody. Pytania były naprawdę trudne, zresztą tak
jak krzyżówka tematyczna, ale udało się
wyłonić najlepszych. Udało się również
wybrać najlepsze hasło ekologiczne:
„Ekologicznie znaczy logicznie”. Po ekokonkursach bawił nas kabaret Pirania.
Potężnych emocji dostarczył nam też
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pokaz gotowości bojowej przeprowadzony przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Osieku – był dym, zamieszanie, ale
druhowie z OSP świetnie się zaprezentowali w akcji.
Kiedy na mniejszej scenie tyle się
działo, tuż obok wejścia na salę gimnastyczną, trwała sprzedaż losów na
loterię fantową. Losy rozeszły się co do
jednej sztuki, każdy z nich był „pełny”,

czyli za każdy można było dostać jakąś
drobną nagrodę – paluszki lub chipsy,
lody, makaron i inne przedmioty przekazane przez naszych sponsorów (ich
lista poniżej). Dodatkowo każdy los brał
udział w losowaniu nagród głównych,
można było wygrać bardzo atrakcyjne
nagrody, m.in. telewizory, miniwieżę,
odkurzacz, robot kuchenny, ekspresy
do kawy, czajnik, zestaw garnków, lampion, żelazko, wkrętarkę, zaproszenia na
MOLO, alterMOLO, do Strefy Piękna,
na „Fryzotrapię”. Jeśli ktoś nie był zainteresowany loterią, a lubił sportowe
rozgrywki i marzył o nagrodach, mógł
wziąć udział w tradycyjnym już turnieju gry w badmintona. Mecze odbywały
się w sali gimnastycznej. To była zacięta
rywalizacja, ale sędziowie Aleksander
Piasecki, Mariusz Jezierski i Magdalena
Kramarczyk pilnowali zasad fair play.
Dzięki temu trzy najlepsze rodziny-drużyny wróciły obdarowane nagrodami.
Wieczorem przenieśliśmy się na
boisko za budynek szkoły podstawowej,
gdzie tłumy oczekiwały na koncerty.
Baciary, kapela z góralskim zacięciem,
potrzymała swych fanów w napięciu.
Jednak prosto z busa dosłownie wysko-

Echa Osieka
czyli na scenę i rozgrzali publiczność
do czerwoności. Ich hity wywoływały
burze; śpiewano, tańczono, klaskano.
Młodzi juhasi po koncercie nie mogli
się opędzić od fanek; pstryknięto mnóstwo fotek, podpisywano płyty, kartki,
a nawet ręce i dekolty. Baciary chyba
długo będą wspominać osiecką publiczność. Kolejny zespół, który zagrał
dla tłumów, wprowadził nieco inny
klimat. Zagrali z niezłym pazurem
– na szczęcie w Osieku było świetne
nagłośnienie, które wytrzymało uderzenia perkusisty i mocne akordy basisty. Ich największe przeboje: „Scarlett”,
„Napraw” czy „Spójrz” razem z charyzmatycznym wokalistą Igorem Herbutem śpiewali wszyscy. LemON, bo
o nim mowa, pokazał swe wyjątkowe
brzmienia i zabrał publiczność w niezapomnianą muzyczną wyprawę. Ich
specyfika wywodzi się chyba z różnorodności, jaką sobą prezentują: każdy

członek zespołu pochodzi z innej części
kraju, każdy fascynuje się innym gatunkiem muzycznym, a najmocniejszym
akcentem jest jazzowy, charakterystyczny, ćwiczony w cerkiewnych chórach
głos Igora Herbuta. Chłopcom nie brakuje talentu i umiejętności – i właśnie to
pokazali w niedzielę w Osieku.

Mimo dramatyzmu, jakiego przysporzyła kapryśna pogoda, wszystko
udało się wspaniale. Organizatorzy
postarali się, by niczego nie zabrakło
uczestnikom imprezy. Zaplecze gastronomiczne było wyjątkowo bogate; lody,
gofry, frytki belgijskie, serki podhalańskie, teksańskie burgery, szaszłyki czy
tradycyjne kiełbaski. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wyśmienita zupa
z osieckiego karpia, którą można było
się poczęstować za darmo! Osiecka impreza była w tym roku zdecydowanie
udana – warto na taki poziom rozrywki
czekać cały rok! Do zobaczenia w 2017!
AGH

SPONSORZY DNI OSIEKA

AKSAM – Beata i Adam Klęczar, Apteka
ARNIKA, ARC-POL Babiński Wytwórnia
makaronów, AUTO-SPRINT Elżbieta Linkiewicz, Ciaputa Anna – PHU ANMAR,
DELFIN MARKET Mariusz Piecha, EUROGUM – Krzysztof Górowicz, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Osieku,
KOTŁO-BUD Osiek, KOTŁY-PŁONKA –
Zbigniew Płonka, Kramarczyk Jan – stolarstwo, Krupnik Zdzisława – Firma Handlowa
KEN-PAK, Kwiaciarnia Joanna Jędrzejowska, Kwiaciarnia MALWA Małgorzata Mitoraj, Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” w Osieku, Rzepka Robert Agencja
Finansowa, Sklep wielobranżowy KAKTUS
Urszula i Krzysztof Sobeccy, STAL-DET
Dorota i Leszek Górkiewicz, STAL-MET Łukasz MARCELA, Strefa Piękna Kinga Dzik,
Wandor Henryk – usługi transportowe, Wójt
Gminy Osiek, Zemła Stanisław FRYZOTERAPIA. Organizatorzy bardzo dziękują.
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GMINNA SPÓŁDZIELNIA
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
Powstała w Osieku w maju 1945 roku. Natomiast oficjalnie rozpoczęła działalność 3 lipca 1945 roku wpisem do
Rejestru Sądowego w Wadowicach.
Dynamiczny rozwój Gminnej Spółdzielni w Osieku przypada na lata 70.
i 80. Jedną z większych inwestycji tego
okresu była budowa nowoczesnej bazy
– Magazynu Towarów Masowych na Karolinie w Osieku, która została ukończona w 1971 roku. Kolejne lata dla Gminnej
Spółdzielni to czas zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej oraz walki
o utrzymanie znaczącej pozycji na lokalnym rynku.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Osieku posiada ponad
50-letnią tradycję związaną z wytwarzaniem wędlin, wyrobów masarskich.
Zakład masarski opiera swoją produkcję na dobrej jakości surowca. W związku z tym Spółdzielnia skupuje trzodę
chlewną od okolicznych rolników, przez
co mają oni wiarygodne źródło skupu. Preferuje się tutaj tradycyjny chów
trzody, ponadto karma dla zwierząt jest

Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 79 osób.
Aktualnie Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Osiek prowadzi
samodzielnie:
• działalność produkcyjną – własna
masarnia i piekarnia,
• działalność handlową produktami
spożywczymi, przemysłowymi, oraz
artykułami do produkcji rolnej,
• działalność handlową nawozami mineralnymi, środkami ochrony roślin,
materiałem siewnym, paszami i materiałami budowlanymi,
• dzierżawę pomieszczeń.
Strategia Spółdzielni to ciągłe inwestowanie w potencjał produkcyjny,
doskonalenie jakości produkowanych
wyrobów ku zadowoleniu i satysfakcji zarówno członków spółdzielni, jak
i klientów. W zakresie produkcji działamy na dwóch płaszczyznach tj. masarniczej oraz piekarniczej.

uprawniana na lokalnych terenach, które są nieskażone.
Klienci coraz częściej poszukują
mięsa i wyrobów wędliniarskich dobrej
jakości. W związku z faktem, że nasza
produkcja masarnicza oparta jest na
recepturach tradycyjnych, wyroby wędliniarskie wędzone są drewnem, w tradycyjnych komorach wędzarniczych,
a trzoda chlewna jest pochodzenia krajowego (w większości dostawcy trzody to
lokalni rolnicy) to oferowane przez nasz
zakład wyroby i mięso cieszą się dużą
popularnością.
W naszej piekarni pieczywo wypiekamy tradycyjnymi metodami. Produkty nasze powstają na naturalnie wytwarzanym przez nas zakwasie, bazujemy
na najlepszych recepturach i doświadczeniu piekarzy. Wysoka jakość, znakomity smak wypieków oraz zadowolenie
klientów to najważniejsze cele naszej
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piekarni. Asortyment piekarni GS-u to
nie tylko produkty tradycyjne bazujące
na najlepszych gatunkach mąk, ale również specjalne gamy wypieków o walorach zdrowotnych i dietetycznych.
Placówki handlowe zlokalizowane
na terenie Osieka i Polanki Wielkiej to
6 sklepów spożywczo-przemysłowych
i 2 sklepy z artykułami gospodarstwa
domowego oraz Magazyn Towarów
Masowych w Osieku. Placówki handlowe spożywcze współpracują z siecią
handlową Lewiatan oraz Grupą Południe.
Spółdzielnia dba o to, by placówki
handlowe były atrakcyjne dla klientów,
stąd też wynikają częste inwestycje.
W Spółdzielni wykonuje się remonty, modernizacje obiektów handlowych
i produkcyjnych oraz zakupuje środki
trwałe.
W sklepach wykonywane są generalne remonty, wymieniane są urządzenia
chłodnicze, regały, sklepy są komputeryzowane.
Nie sposób omówić zakresu wykonanych pracy, gdyż jest on bardzo obszerny.
W ostatnich latach z większych prac
remontowych można wymienić:
• W 2013 roku zmodernizowano sklep
nr 5 w Polance Wielkiej przy ulicy
Kasztanowej 1.
• W 2014 roku wyremontowano sklep
nr 4 w Osieku przy ulicy Browarnej 4.
• W 2014 Spółdzielnia zmodernizowała
budynek w Osieku przy ulicy Kościelnej 1 i otwarła tam placówkę
handlową tj. sklep spożywczy nr 18
„Lewiatan”. Na realizację tego zadania
Spółdzielnia otrzymała dotację z „Doliny Karpia”, która częściowo pokryła
bardzo wysokie koszty inwestycji.
• W 2015 wyremontowano sklep nr
1 w Osieku przy ulicy Starowiejskiej
177 oraz sklep nr 2 przy ulicy Głównej 375.
Jeżeli chodzi o zakłady produkcyjne
to również one poddawane są ciągłym
remontom i wyposażane w nowe maszyny i urządzenia.
Ponadto 2015 roku Spółdzielnia wymieniła nawierzchnię parkingu obok
placówek handlowych i biura w Osieku.

Sesja

SESJA ABSOLUTORYJNA
31 maja w trakcie sesji Rady Gminy Osiek jednym z najważniejszych
tematów było przyjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz
udzielenie absolutorium wójtowi Jerzemu Mieszczakowi. Radni przyjęli
uchwałę jednogłośnie, popierając
tym samym dotychczasowe działania wójta.

Informacje wójta gminy o pracy pomiędzy sesjami:
* 2 maja wspólnie ze starostą powiatowym
przekazali firmie Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Alwernia plac budowy pod remont ul. Zamkowej w Głębowicach.
* Uczestniczył w posiedzeniach Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz
Spraw Społecznych i Komisji Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, podczas których omówiono
wykonanie budżetu gminy za 2015 rok
oraz plany inwestycyjne i remontowe
planowane do realizacji w 2016 roku.
* 5 maja spotkał się w Krakowie w Urzędzie Marszałkowskim z v-ce marszałkiem Wojciechem Kozakiem w sprawie
zwiększenia Aglomeracji, dotyczy dalszej budowy kanalizacji sanitarnej i dofinansowanie jej budowy przez środki
unijne oraz zwiększenia dofinansowania środków z przeznaczeniem na remont dróg rolniczych.
* Brał udział w posiedzeniu V Forum
Małopolski Zachodniej w Oświęcimiu,
podczas którego dokonano oceny merytorycznej 18 projektów złożonych
przez powiaty i gminy o dofinansowanie ich wykonania w ramach poddziałania 7.1.3 Drogi Subregionalne.
* Spotkał się w Krakowie w Urzędzie
Marszałkowskim z v-ce marszałkiem
Stanisławem Sorysem w sprawach dotyczących dofinansowania dalszej budowy kanalizacji sanitarnej w Osieku oraz
rozstrzygnięcia konkursu na Strategię
Doliny Karpia.
* Uczestniczył w uroczystościach organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr
2 na Górnym Osieku z okazji Dni Ziemi.
* Na zaproszenie Starosty Powiatowego
Zbigniewa Starca oraz Posła na Sejm
RP Zbigniewa Biernata brał udział
w spotkaniu dotyczących planowanych
do realizacji w 2016 roku zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych
współfinansowanych przez gminy.
* 21 maja uczestniczył w zjeździe gmin-

nym OSP, podczas którego wybrano
nowe władze tj. Prezesa i Zarząd Gminny oraz Komisję Rewizyjną. Prezesem
został dh Jerzy Obstarczyk.
* Brał udział w Zatorze w posiedzeniu
Rady Doliny Karpia, podczas którego
Rada dokonała na wniosek pracowników Urzędu Marszałkowskiego drobnych korekt w Strategii Stowarzyszenia.
* Uczestniczył w uroczystościach związanych z Świętem Strażaka zorganizowanych przez Powiatową Straż Pożarną
w Oświęcimiu.
W trakcie sesji wójt szczegółowo
omówił wykonanie budżetu oraz przekazał podziękowania dla radnych, pracowników jednostek gminnych i Urzędu
Gminy, którzy angażowali się w realizację

* Zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Osiek za 2015 rok.
Dyskusja na temat sprawozdań kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:
• Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Osieku,
• Zespołu Szkolno-Przedszkolny Nr 1
w Osieku,
• Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osiek,
• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach,
• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osieku,
• Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku,
• Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku

zadań w minionym 2015 roku. Sprawozdanie było poparte opiniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Osieku. Po głosowaniu przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Czerny w imieniu radnych złożył Wójtowi
życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz
gminy oraz wszystkich mieszkańców.
Dochody i wydatki gminy Osiek
w 2015 roku wyniosły:
- dochody - 23.304,879,76 zł
- wydatki
- 23.616,223,39 zł
Wśród najważniejszych wydatków
w 2015 roku należy wymienić:
Wydatki na poszczególne obszary
w 2015 r.:
Plan wydatków:
Urząd Gminy:
9.075,838,22 zł
ZSP Nr 1 Osiek:
5.993,115,27 zł
SP Nr 2 Osiek:
2.126,643,84 zł
ZSP Głębowice:
1.622,748,41 zł
GOPS:
2.387,743,65 zł
GZGK:
2.410,134,00 zł

oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Osiek za rok 2015 oraz informacji
o stanie mienia gminy Osiek na dzień 31
grudnia 2015 r.
Na bieżącej sesji podjęto również
uchwały w sprawach:
* Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Osiek za 2015
rok.
* Wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Osiek odnośnie absolutorium
dla wójta gminy Osiek za 2015 rok
b) dyskusja
*c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Osiek absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2015
rok.
*Podjęcie uchwały w sprawie:
*) zmiany uchwały Nr XIV/98/2015
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Osiek oraz zmian planu budżetu gminy
na 2016 rok.

Podjęto uchwały w sprawach:
* Zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku za 2015 rok.
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Sesja
Wnioski i zapytania radnych
Radny Tadeusz Bąbacz pyta, kiedy
przewidywane jest montowanie słupów
i podłączenie oświetlenia ulicznego od p.
Malik do p. Domasik przy ul. Karolina.
Radny Jan Jekiełek ponownie zwrócił
się z prośbą o rozpoczęcie prac przygoto-

zalia Ćwiertnia. Od lat po każdej ulewie jest
zalewana droga dojazdowa i posesja. Chodzi
o ujęcie wody z ul. Słonecznej od kapliczki,
z drogi dojazdowej Mitorajów, Jekiełków
i Mleczków J. i E. tak, żeby woda nie przelewała się przez asfalt tylko płynęła fosami.
Na tym sesje zakończono.

Rozalia Ćwiertnia

19. SESJA RADY GMINY OSIEK
27 CZERWCA 2016 R.

NOWOŚCI W PRZYCHODNI

w Osieku modernizuje się.
tów w budynku (odnowienie
anie gabinetów i poczekalni)
zmianą jest wprowadzenie doktronicznej. Znikają więc papiePacjenci po zarejestrowaniu się
c czekać na dostarczenie karto-

STO

wawczych (przejęcia gruntów) pod drogi:
1. Od ul Ogrodowej w kierunku ul. Spacerowej na długości 300 m.b.
2. Od ul. Głównej w kierunku Browarnika
na długości około 100 m.b. Wniosek ten
ma obszerne uzasadnienie.
Z prośbą o rozwiązanie problemu z wodą
opadową na ulicy Słonecznej zwróciła się Ro-

punktach firmy „DIAGNOSTYKA”. (poniżej
zamieszczamy wykaz punktów). W przypadku jeśli pacjent chce skorzystać z punktów
pobrań poza Osiekiem i Głębowicami należy
zgłosić ten fakt lekarzowi w momencie wypisywania skierowania.
Nadal obowiązują papierowe skierowania

ZEBRANIE

osobiście, telefonicznie (po godz. 9.00) oraz
internetowo (po uzyskaniu loginu w przychodni).
Wszystkie aktualne wiadomości zamieszczone są na stronie internetowej:
www.przychodnia.osiek.pl

munalnymi oraz terminu i miejsca
składania deklaracji przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie
gminy Osiek;
d) zaopiniowania propozycji wyznaczenia aglomeracji Osiek;
e) zmiany uchwały Nr XVI/107/2016
Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca
2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu
opieki
nad zwierzętami
bezdomnymi
cia w ramach
programu zakwalifikowano
81
oraz
dziecizapobiegania
z terenu gminy bezdomności
Osiek, w tym 74zwiedzieci
rząt
na terenie
Osiek w 2016 r.”
z Osieka
i 7 dziecigminy
z Głębowic.
• Wszystkie
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terpelacje
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niej sesji.
8.095,14 zł, a z budżetu Powiatowego Urzędu
Interpelacje,
zapytania i wolne wnioski.
Pracy 10.968,80 zł.
Maria
Jekiełek
prosi
• Radna
W miesiącu
czerwcu
i sierpniu
2015 o
r. z wyPolczyszczenie
przystanków
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•
W
ramach
rezerwy
0,4%
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jest drogą
gminną.
finansowe w kwocie 4.605,54 zł z przeznaczeNa
tym sesje zakończono.
niem na doposażenie stołówki szkolnej ZSP

Wystąpienie Wójta Gminy na Zebraniu Wiejskim w Głębowicach

ULICA

GODZINY OTWARCIA

• Za promesę powodziową i środki gminy wyko-

27 wrześniaNR2015
TEL r

2015 dla OSP Głębowice zakupiono sprzęt ra-
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Rozalia Ćwiertnia

Echa Osieka

UWAGA MIESZKAŃCY !!!
Od 1 sierpnia 2016 r. obowiązywać
będzie nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęty Uchwałą Nr
XIX/130/2016 Rady Gminy Osiek z dnia
27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

terminu i miejsca składania deklaracji
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Osiek.
Mieszkańcy, którzy mają obowiązek złożyć nowe deklaracje związane
ze zmianą ilości osób zamieszkałych
na terenie danej nieruchomości, jeżeli będą dokonywać tej czynności po

1.08.2016 r., mają obwiązek dokonać jej
na nowym wzorze deklaracji.
Nowy wzór deklaracji można pobrać
osobiście w Urzędzie Gminy w Osieku
pok. 10, I p. lub ze strony internetowej
gminy www.osiek.pl, zakładka: gospodarka odpadami.

MIESIĘCZNA OPŁATA
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych kwartalnie, w terminach:
1) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku:
a) za miesiąc styczeń, luty i marzec z dołu,
2) za II kwartał do 15 lipca danego roku:
a) za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec z dołu,
3) za III kwartał do 15 października danego roku:
a) za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień z dołu,
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku:
a) za miesiąc październik i listopad z dołu,
c) za miesiąc grudzień z góry.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy selektywnej zbiórce wynosi 8,50 zł/

mieszkańca (odpady zmieszane w kuble + odpady segregowane w workach).
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi bez prowadzenia selektywnej zbiórki wynosi 14,50 zł/mieszkańca (wszystkie odpady jako zmieszane
w kuble).
Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom
nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób
zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci,
zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty ich zaistnienia do Urzędu
Gminy w Osieku w celu złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega skorygowaniu z urzędu.

OGŁOSZENIE
NA TERENIE GMINY OSIEK ODBĘDZIE SIĘ
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
takich jak: stare meble, wersalki, fotele, itp. oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
w tym; telewizorów, komputerów, monitorów, suszarek, mikserów, itp.
a także zużytych opon z pojazdów osobowych, chemikaliów
(w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin itp.).
Zbiórka odpadów w SOŁECTWIE OSIEK odbędzie się w dniu

1 września (tj. czwartek) 2016 r.

Zbiórka odpadów w SOŁECTWIE GŁĘBOWICE odbędzie się w dniu

15 września (tj. czwartek) 2016 r.

Zebrane odpady wielkogabarytowe i pozostałe należy wystawić przed posesję do godziny 7.00 rano.
Odpady ciekłe należy przekazać w szczelnych zbiornikach
lub pojemnikach uniemożliwiających wydostanie się płynu poza opakowanie.
Opony z pojazdów innych niż osobowe nie będą odbierane.
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INWESTYCJE
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016 r. wynosi w Głębowicach
26.409,60 zł. Do tej pory wykonano chodnik wraz z wymianą
krawężników drogowych przed budynkiem WDK oraz planuje
się wykonać podsufitkę zadaszenia tarasu.
W Osieku wymieniono okna w budynku ZSP Nr 1 w Osieku za kwotę 60.885,00 zł., w tym z funduszu sołeckiego
26.409,60 zł.
KANALIZACJA SANITARNA: podłączono około 140 budynków na ul. Starowiejskiej od p. Klisia do p. Kramarczyków.
Koszt wykonania kanalizacji zamknął się kwotą 2.572.108,84 zł.

Łączny koszt wykonania UL. KOŚCIELNEJ wraz z chodnikiem i UL. PRZECZNICA wyniósł 1.022.478,12 zł.
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ZASŁUŻENI
NIE TYLKO DLA OSIEKA

Działające w Oświęcimiu przy
Muzeum stowarzyszenie „Auschwitz
Memento” planuje po odpowiedniej
adaptacji budynku tytoniowego, a zamienionym przez okupanta na tak
zwany „Lagerhaus”, który służył jako
magazyn kaszy, mąki i cukru dla obozowej załogi SS, stworzyć stałą ekspozycję
poświęconą bohaterskim mieszkańcom
ziemi oświęcimskiej. Uwiecznione będą
tam osoby, które z narażeniem życia
niosły różnego rodzaju pomoc więźniom pobliskiego niemieckiego obozu

Auschwitz-Birkenau. Wielu z tych heroicznych na ówczesne czasy Polaków
wywodziło się z Osieka. Gros z nich
zostało już przedstawionych w opracowaniu książkowym wydanym przez
gminę Osiek zatytułowanym „Zarys historii Osieka” autorstwa A. Hałatka i B.
Jani, a także w wydawanym od 1993 r.
czasopiśmie „Echa Osieka”. Okazuje się
jednak, że nie do wszystkich kwalifikujących się na historyczne strony Osieka
udało się autorom pierwszego wydania
książki dotrzeć. Przykładem jest Józef
Klęczar (1903-1996), ojciec Kazimierza
a dziadek Adama Klęczara, z których
ten ostatni jest zasłużonym dla Osieka
i okolicy.

Do redakcji dotarł niezwykle ciekawy i bogaty materiał działalności dziadka Józefa sprzed wojny, w czasie okupacji, a przede wszystkim z lat odbudowy
zrujnowanego Osieka i kraju. Mówi
o tym poniżej zamieszczony życiorys,
który zapewne był i jest wzorem dla kolejnych pokoleń w tym wnuka Adama.
Po upublicznieniu historii życia Józefa,
życiorys ten może być również wzorem
każdej młodej osoby rozpoczynającej
karierę zawodową, jest przykładem, że
wytrwałą pracą można osiągnąć sukces.
Czekamy więc na dalsze bogacenie historii naszych Małych Ojczyzn Osieka
i Głębowic.

JÓZEF KLĘCZAR
Józef Klęczar, syn Walentego i Agaty z Kozłów, ur. 14.03.1907 roku w Osieku. Zamieszkały ostatnio w Osieku nr 157. Pochodził z biednej chłopskiej rodziny
posiadającej 1 ha 68 ar pola. Mając 9 lat poszedł na służbę do bogatszych gospodarzy, gdzie pasał krowy (do 14 roku życia). Równocześnie przez południe uczęszczał do szkoły ludowej, którą ukończył w 1921 roku. W 1922 roku zaczął naukę
w warsztacie krawieckim u Dziedzica. W 1925 roku zdał egzamin na czeladnika.
Mając 16 lat wstąpił do Koła Młodzieży przy Małopolskim Towarzystwie Kółek
i Organizacji Rolniczych. W 1928 roku wstąpił do Stronnictwa Ludowego „Piast”
(Stronnictwo Wincentego Witosa). W 1930 roku był współzałożycielem i członkiem Koła Młodzieży Wiejskiej „Wieś”. W roku 1937 był organizatorem strajku
chłopskiego. Przez 10 dni trwania strajku zawracali chłopów łamistrajków podążających na targi z płodami rolnymi.
18 maja 1941 został wysiedlony wraz
z rodziną do Bielan. Niemcy dali im 10
minut na spakowanie się i opuszczenie
domu. W 1942 roku podczas wysiedlenia Bielan został po raz drugi przesiedlony. W 1941 wstąpił do organizacji
konspiracyjnej Batalionów Chłopskich
„ROCH”, gdzie został przydzielony do
oddziału, który niósł pomoc więźniom
obozu zagłady w Oświęcimiu. Działał
pod pseudonimem „Rysio”. Bezpośrednim jego przełożonym był Wojciech Jekiełek, pseudonim „Żmija”. Do obowiązków oddziału należało organizowanie
żywności, lekarstw, utrzymywanie łączności pomiędzy więźniami i rodzinami.
Byli to więźniowie, którzy pracowali
przy regulacji rzeki Soły oraz w ogrodnictwie Rajsko.

W czasie okupacji pracował jako
krawiec w Wilamowicach pod numerem
118 u folksdojcza Jana Kosmatego, który
był podobno bardzo pozytywnie nastawiony do Polaków. W kanale u Kosmatego miał ukryte radio, gdzie prowadził
podsłuch wiadomości Głosu Ameryki.
Raz w tygodniu wiadomości te przenosił do Malca do członka Batalionów
chłopskich Antoniego Mitoraja, gdzie
redagowali ulotki, które były powielane
na powielaczu u Ludwika Palmy w Malcu. Ulotki były kolportowane do mieszkańców Jawiszowic, Dankowic, Starej
Wsi i Wilamowic. W roku 1944 brał
udział wraz z Franciszkiem Farugą, Stanisławem Daszyńskim z Armii Krajowej
oraz Franciszkiem Balcerkiem z Batalionów Chłopskich w wykolejeniu po-

ciągu na trasie Dankowice-Jawiszowice.
Pociąg ten wiózł zaopatrzenie na front
wschodni. Brał również udział w próbie zlikwidowania konfidentów braci
Witwińskich i braci Lichajskich pod
dowództwem Jana Wawrzyczka. Podczas tej akcji, która się nie udała został
postrzelony dowódca akcji Jan Wawrzyczek. Rannego dowódcę przewieźli
wraz z Zygmuntem Urbańczykiem spod
Świerkla do Marii i Franciszka Klęczarów zamieszkałych w Osieku, Przecznica
nr domu 204. Tam leczył go lekarz Tadeusz Chowaniec z Grojca. Dnia 3.02.1945
roku powrócił z rodziną z wysiedlenia
do Osieka do swojego domu, który był
wyszabrowany przez Niemców i sąsiadów. Musiał się dorabiać od zera. Zaraz
po powrocie do Osieka przystąpił wraz
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z kolegami ze Stronnictwa Ludowego do
organizowania organów gromadzkich;
Ochotniczej Straży Pożarnej, reaktywowania Polskiego Stronnictwa Ludowego,
Związku Młodzieży Wiejskiej „Wieś”.
10.05.1945 roku był współzałożycielem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”, gdzie przez rok pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie po roku wiceprezesa
do spraw handlu. W latach 1946-1950
pełnił funkcję przewodniczącego Rady
Gminy Zbiorowej w Osieku. W latach
1949-1951 był przewodniczącym Komitetu Rozbudowy Szkoły nr 1 w Osieku.
W tym czasie dobudowano i oddano
do użytku północne skrzydło szkoły.
W 1947 po rozwiązaniu przez organy
państwowe Polskiego Stronnictwa Ludowego był założycielem Stronnictwa
Ludowego w Osieku, gdzie do 1952
roku pełnił funkcję prezesa tej organizacji. W latach 1946-1953 był członkiem
Powiatowej Rady Narodowej w Białej

Krakowskiej (obecnie Bielsko-Biała).
W latach 1955-1964 zasiadał jako ławnik w Sądzie Okręgowym w Oświęcimiu. W latach 1955-1974 był członkiem
Komisji Historycznej przy Powiatowym
Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego. W 1950 podjął pracę jako
krawiec w Spółdzielni Wielobranżowej w Kętach, gdzie równocześnie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej. W latach 1955-1961 pełnił
funkcję przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Osieku. W latach 1956-1963 był przewodniczącym
Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oświęcimiu. W roku
1957 był założycielem Kółka Rolniczego
w Osieku. W tym czasie zakładali wraz
z Janem Palką z Włosienicy Kółka Rolnicze w powiecie oświęcimskim. W 1956
roku był inicjatorem budowy Domu
Ludowego w Osieku i do 1961 roku
przewodniczącym Komitetu budowy
tego obiektu. W latach 1956-1963 pełnił

funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku w Osieku. W 1955-1965
był członkiem Prezydium Powiatowego
Komitetu ZSZ w Oświęcimiu. W latach
1957-1962 był członkiem Powiatowego
Zarządu Kołek i Organizacji Rolniczych
w Oświęcimiu. W latach 1972-1975
był członkiem Powiatowego Zarządu
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Oświęcimiu. W roku 1972
założył Związek Bojowników o Wolność
i Demokrację w Osieku, gdzie przez
6 lat pełnił funkcję prezesa tego Związku. W latach 1976-1984 był Prezesem
Gminnego Komitetu Pomocy Społecznej w Osieku.
W roku 1984 z powodu choroby serca wycofał się ze wszystkich prac społecznych. Zmarł 23.10.1996 roku. Za
zasługi został odznaczony Srebrnym
i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
i wieloma innymi odznaczeniami.

KRONIKA
MARZEC

CZERWIEC

Szalonek Ludwik		
Osiek, ul. Zabrzezinie 34
– 86 lat
Ciępka Antoni
Osiek, ul. Słoneczna 1
– 83 lata
Janeczko Zbigniew Kazimierz
Osiek, ul. Główna 391
– 55 lat

Graca Jadwiga
Osiek, ul. Główna 310
Hałat Eugeniusz
Osiek, ul. Starowiejska 5
Klęczar Antoni
Osiek, ul. Starowiejska 39
Krawczyk Stanisław Julian
Głębowice. ul. Zamkowa 37
Rzeszutko Edward
Osiek, ul. Starowiejska 349
Tekiela Bernadetta
Osiek, ul. Zielona 69

KWIECIEŃ
Klęczar Teresa
Osiek, ul. Starowiejska 58
Kacorzyk Hilda
Osiek, ul. Starowiejska 226
Jekiełek Honorata
Osiek, ul. Ogrodowa 6/6
Spadek Maria
Osiek, ul. Starowiejska 17
Sedenko Stanisław Wiesław
Osiek, ul. Główna 291

– 78 lat
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– 69 lat
– 77 lat
– 85 lat
– 68 lat
– 78 lat

– 76 lat
– 82 lata
– 88 lat
– 56 lat

MAJ
Płonka Edward Władysław
Osiek, ul. Łąkowa 12
Kawczak Andrzej
Osiek, ul. Łąkowa 14

– 88 lat

– 72 lata
– 73 lata

LIPIEC
Kramarczyk Grzegorz
Osiek, ul. Starowiejska 223
Połącarz Marek Andrzej
Osiek, ul. Browarna 21
Woszczyna Barbara Irena
Osiek, ul. Starowiejska 199

– 63 lata
– 53 lata
– 80 lat

sporządziła:
Iwona Górowicz
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FESTYN RODZINNY W GŁĘBOWICACH
12 czerwca 2016 roku na placu przy Wiejskim Domu Kultury
w Głębowicach odbył się rodzinny
festyn zorganizowany przez Radę
Rodziców wspieraną przez Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Klimaty z wiejskiej chaty”. Impreza
rozpoczęła się o godzinie 15.00. Dyrektor
ZSP Głębowice Andrzej Sokalski powitał
przybyłych gości, przedstawicieli władz
gminnych i uczestników zabawy. W rozrywkowe klimaty wprowadził wszystkich występ zespołu tanecznego Promień
kierowanego przez p. Joannę Kobielę. Po
nim odbył się mecz siatkówki rozegrany
pomiędzy drużyną złożoną z rodziców
i drużyną, w skład której weszli nauczyciele i uczniowie szkoły w Głębowicach.
W tym roku rodzice okazali się lepsi
i zwyciężyli w setach 2:1. Po tym emocjo-

nującym spotkaniu nadszedł czas na główny punkt programu, był to pokaz mody
wiejskiej przygotowany przez panie Lidię
Mołdawską i Lucynę Kolasę. Na tę okazję
w głównej sali Domu Kultury przygotowano specjalny wybieg, po którym z wielką
gracją poruszali się modele, czyli uczniowie szkoły, prezentujący typowo wiejskie
stroje. Były więc stroje robocze rolników
z atrybutami takimi jak kufajka czy beret
z antenką; były też kostiumy wyjściowe
(do kościoła), nie zabrakło propozycji dla
żon rolników – specjalnie dla pań zaprezentowane zostały zestawy przeznaczone
do pracy w gospodarstwie (zawierające
m.in. podomki i chustki na głowę), do
pracy w polu i do dojenia krów (gumowe

rękawice, pelerynki ochronne dla mniej
wprawnych, przepaski). Wspomnieć należy, że pokaz, zgodnie ze słowami prowa-

dzących, przeznaczony był dla osób o bardzo dużym poczuciu humoru. Widowisko

przyciągnęło mnóstwo widzów, sala pękała w szwach, a głośne oklaski i wybuchy
śmiechu były najlepszą rekomendacją dla
występu. Dekorację wzbogacającą występ
przygotowała pani Bożena Ślesak. Po zakończeniu pokazu część widzów została
w sali – na specjalnie wystawionym na
scenie ekranie obejrzeć można było mecz
mistrzostw Europy w piłce nożnej, w którym Polska mierzyła się z Irlandią Północną. Na zewnątrz wciąż jeszcze trwały zabawy i konkursy – zawody drużyn klas I-III
wspomaganych przez rodziców i opiekunów wygrała klasa II, a każdy zainteresowany uczeń mógł spróbować swoich sił
w przejeździe przez rowerowy tor przeszkód. Czynne były dmuchane zjeżdżalnie
i inne atrakcje. Kulminacją dnia było losowanie nagród w Głębolotku i loterii fantowej. Uczestnicy festynu mogli ponadto zakupić w przygotowanych stoiskach ciepłe
przekąski, napoje, słodycze itp. Tegorocznej edycji festynu towarzyszyła piękna,
słoneczne pogoda.
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GDZIE PO POMOC
W RAZIE URAZU OKA?
W Małopolsce całodobowo oddziały okulistyczne
działają w szpitalach w Krakowie, Gorlicach i Tarnowie.
* Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie.
Adres: ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków-Krowodrza.
* Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie.
Adres: ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 KrakówKrowodrza.
* Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
Adres: ul. Kopernika 38, 31-531 Kraków-Śródmieście.
* Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie. Adres: os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków.

* Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie. Adres:
Osiedle Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków-Nowa
Huta.
Pacjenci po pomoc mogą jechać także do śląskich
szpitali. Tam całodobowo pracują m.in. poniższe
placówki.
* Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej.
Adres: Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała.
* Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
Adres: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice.
* Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach SPZOZ.
Adres: ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice.

KOMUNIKAT WFOŚIGW W KRAKOWIE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie informuje, iż 28 kwietnia
2016 roku została podpisana przez Fundusz Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system
wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.”
Doradcą Energetycznym oddelegowanym do współpracy na obszarze gminy Osiek jest Katarzyna Bryzek (WFOŚiGW
w Krakowie, ul. Kanoniczna 12, 31-002 Kraków, tel. 785-855-93, e-mail: katarzyna.bryzek@wfos.kakow.pl lub
doradztwo@wfos.karkow.pl ). Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, celem umówienia terminu i tematyki spotkania.

JAWOR - PROGRAM POŻYCZKOWY

na termomodernizację dla osób fizycznych
Informujemy, iż w dniu 1 lipca
2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW
w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja
budynków jednorodzinnych. Program
ten stanowi reakcję na coraz większe
zapotrzebowanie i zainteresowanie

INFORMACJA
OŚRODKA ZDROWIA
W OSIEKU

14

osób fizycznych termomodernizacją
budynków jednorodzinnych na terenie
województwa małopolskiego. Celem
programu jest poprawa efektywności
energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych.
Dofinansowanie udzielane jest
w formie preferencyjnej pożyczki

w wysokości 90% kosztu kwalifikowalnego, oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku, pożyczka
podlegać będzie umorzeniu do 20%.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie internetowej WFOŚiGW
pod adresem: www.wfos.krakow.pl

Prosimy pacjentów zgłaszających się do lekarza z wynikami tomografii, rezonansu, gastroskopii i wypisami za szpitala, aby przed wejściem do lekarza
przekazywali w/w wyniki do rejestracji, celem skopiowania do systemu informatycznego.

Echa Osieka

MIŁOŚNICY PSZCZÓŁ
Witamy w kolejnym wydaniu „Ech Osieka” miłośników pszczół i sympatyków naszego Koła Pszczelarskiego –
i kontynuując zgłębianie tajemnic naszych skrzydlatych przyjaciółek, przekazujemy ciąg dalszy wiedzy dotyczącej
osobliwości porozumiewania się pszczół.
Jak pisałem w poprzednim numerze „Ech”, jednym ze sposobów porozumiewania się pszczół jest język zapachów. Oprócz feromonu matczynego
wydzielanego przez gruczoł żuwaczkowy matki, mającego scalić rodzinę
pszczelą – matka wydziela także inny
rodzaj feromonów, które są produkowane przez tak zwane gruczoły kieszonkowe, zlokalizowane na grzbietowej stronie odwłoka. Substancja ta
specyficzna dla każdej matki, pozwala
pszczołom identyfikować własną matkę a także zwabia trutnie podczas lotów godowych.
Wiemy również, że trutnie gromadzą się w specjalnych miejscach zwanych trutowiskiem, gdzie spotykają się
z młodymi matkami i wydzielają feromony zapachowe przywabiające matki.
Z kolei robotnice produkują swoisty
feromon Nasonowa o zapachu zbliżonym do zapachu ziela melisy, produkowany jest on w grzbietowej części odwłoka robotnicy. Feromon ten znakuje
wejście do ula i jest bardzo pomocny
w momencie rójki, skupiając pszczoły. Z kolei zapach jadu wydzielanego
przez żądlące robotnice spełnia rolę
alarmowania pozostałych robotnic
o niebezpieczeństwie. W efekcie coraz
liczniejsze zastępy strażniczek otaczają
intruza. W powietrzu daje się wyczuć
zapach bananów, bo tak pachnie ów
feromon. Jest to wyraźny sygnał dla
pszczelarza, aby zamykać ul, bo wybrał
sobie niewłaściwa porę lub zachowywał się niewłaściwie podczas pracy.
Zjawiskiem stosunkowo łatwym do zaobserwowania jest tak zwana trafalaksja, polegająca na przekazywaniu sobie
przez robotnice niewielkich kropelek
pokarmu. Jak zbadano, nie chodzi tu
o wzajemne karmienie, lecz właśnie
o wzajemne przekazywanie bodźców
smakowych i węchowych wśród członków społeczności pszczelej. Kolejnym
dość znanym sposobem informowania
się zbieraczek o znalezionym pożytku są opisywane przez Karola Frischa
tzw. tańce werbunkowe pszczół. Otóż
robotnica-zawiadowczyni po odkryciu
nowego źródła pożytków wraca do ula,
gdzie najpierw częstuje inne pszczoły
zebranym nektarem, a następnie wy-

konuje na plastrze taniec, informuje je
o odległości oraz kierunku w stosunku
do słońca, w jakim należy lecieć, aby
dotrzeć do źródła pożytku.
Warto wiedzieć, że bodźce te odbierane raczej przez zmysł smaku, węchu, słuchu i dotyku niż przez wzrok.
W wymianie informacji przez pszczoły ważną rolę odgrywa słuch…. Ale
o tym napisze w kolejnym wydaniu
„Ech Osieka”.
A co w naszym Kole Pszczelarskim?
Jesteśmy po miodobraniu miodu rze-

pakowego i wielokwiatowego. O walorach tych miodów pisałem w poprzednich numerach gazety i myślę, że jako
pszczelarze nie musimy nikogo przekonywać, że miód to samo zdrowie!
Na każdym kuchennym stole powinien
stać słoik z miodem. Nie należy kupować niesprawdzonych miodów w sklepach, marketach czy na targowiskach.
Pszczelarze z naszego koła oferują
miody najwyższej jakości! Życzymy
smacznego!
Franciszek Adamus
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XI RAJD ROWEROWY
Pomimo upału oraz meczu polskich piłkarzy na Mistrzostwach
Europy we Francji, aż 673 osoby
wzięły udział w XI Rodzinnym Rajdzie Rowerowym zorganizowanym
przez Towarzystwo Miłośników
Osieka i Gminne Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu pod patronatem Wójta Gminy Osiek. Upał,
konkurencja telewizyjnej transmisji oraz kilka poważnych wzgórz do
pokonania – można powiedzieć, iż
był to rajd „pod górkę”.
To wspaniale, kiedy każdego roku
grupa wiernych uczestników rajdu powiększa się o nowe osoby. Jadą młodzi
i dorośli fani rowerów. Nie ma chyba

drugiego takiego wydarzenia na terenie gminy Osiek, w którym tak licznie
i chętnie uczestniczymy!
Rajd rozpoczął się przy Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Osieku, skąd wyruszyliśmy przez Włosień w kierunku Malca. Rozżarzonymi uliczkami
dotarliśmy do miejsca odpoczynku
przy budynku straży pożarnej w Witkowicach. To był wspaniały relaks.
Ocienione ławy i stoły, dobrze wyposażone stoisko z napojami i posiłkami
regeneracyjnymi (ciasto drożdżowe
- przepyszne!) oraz tryskająca ze strażackich sikawek woda sprawiły, iż po
paru chwilach byliśmy gotowi do dal16

szej drogi. W Witkowicach zastało nas
rozpoczęcie meczu Polski ze Szwajcarią. Na razie 0:0. Ulicą Beskidzką do-

tarliśmy do skrzyżowania z Główną. To
miejsce okazało się szczęśliwe, Polacy
objęli prowadzenie po strzale Błaszczykowskiego. Przejeżdżając przez Górny
Osiek zewsząd dochodziły nas radosne
okrzyki i oklaski. Miło było w takiej
atmosferze zakończyć zmagania z rozgrzanym asfaltem i własną słabością.
Kiedy dojechaliśmy do mety, zmęczeni i okropnie spoceni, rozpoczęło
się jak zwykle losowanie cennych nagród. W tym roku były to między innymi dwa rowery oraz różne rowerowe
gadżety.
Na koniec wielkie podziękowania
dla wszystkich służb, wolontariuszy,
instytucji, które włączyły się do udziału i wyrazy najwyższego szacunku dla
druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w Osieku i w Głębowicach. Dziękujemy za pełny profesjonalizm, perfekcyjne działanie no i… najświeższe
meldunki ze stadionu w Saint-Étienne.
Do zobaczenia za rok!
A. Kacorzyk

Echa Osieka
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WAKACJE 2016 Z GMINNYM CENTRUM KULTURY,
CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU
Początek tego lata zarezerwowany był dla dzieci i młodzieży
– Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu zorganizowało
kolejny już raz zajęcia rekreacyjne,
sportowe i wyjazdowe, które odbywały się w terminie od 28. czerwca
do 8 lipca, czyli przez pierwsze dwa
tygodnie wakacji w Osieku i Głębowicach.

W pierwszym tygodniu dzieciaki
szalały, bawiąc się w różnego rodzaju gry integracyjne. Nie zabrakło też
odrobiny rywalizacji, kiedy drużyny
zmagały się w konkurencjach „z przymrużeniem oka”. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszyły wyjazdy. W tym roku zobaczyliśmy film
„Gdzie jest Dory?” w oświęcimskim kinie oraz poznaliśmy fascynujący świat
dinozaurów, zwiedzając z przewodnikiem inwałdzką Dinolandię. Drugi
tydzień obfitował w sportowe atrakcje
– zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej, panowała sportowa rywaliza-
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cja. We wtorek 5 lipca udaliśmy się do
Bielska-Białej, by dowiedzieć się, w jaki
sposób powstawały filmy rysunkowe
w tamtejszym studio. Dzięki temu każde dziecko wie, jak powstawały takie
dobranocki jak „Reksio” czy „Bolek
i Lolek”. By nie zamęczać dzieciaków
wiedzą, pozwoliliśmy im się wyżyć
w krainie zabawy Jupi Jupi Jaj. Szczerze mówiąc mali osieczanie nie chcieli
wracać, ale wizja czekających rodziców
przekonała wszystkich. Ostatnią wyjazdową atrakcją był basen w Brzeszczach – poziom hałasu i plusków pozwalał sądzić, że uczestnicy bawili się
doskonale.
Priorytetami zajęć były integracja
i ruch. Tradycyjne budowanie więzi
w dobie komputerów jest coraz rzadsze; dzieci i młodzież mają mniej okazji,
by poza szkołą poznawać nowe osoby,
zawiązywać przyjaźnie. Naszym celem
było również propagowanie zdrowego
stylu życia; ćwiczenia, które przygotowali animatorzy skupiały się w głównej
mierze na dobrej zabawie i poprawie

kondycji naszych małych uczestników.
Zajęcia były bezpłatne, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
dofinansowało wyjazdy, pokrywając
koszty przejazdu, uczestnicy opłacali
jedynie bilety wstępu.

Echa Osieka

DZIECKO MUSI MIEĆ PASZPORT
Każda osoba przekraczająca granicę
musi posiadać własny dokument podróży. Małopolski Urząd Wojewódzki przypomina, że dowodem tożsamości osoby
niepełnoletniej podróżującej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest paszport. Nie dokonuje się wpisów danych
dzieci do paszportów rodziców.
W maju i czerwcu wydanych zostało
ponad 37 tysięcy paszportów, w tym blisko
17,5 tysiąca paszportów osobom poniżej
osiemnastego roku życia.
Małopolski Urząd Wojewódzki wielokrotnie informował o tym, że wyrobienie
nowego paszportu biometrycznego trwa
30 dni (w przypadkach skomplikowanych
termin ten może się wydłużyć do dwóch
miesięcy) i nie ma możliwości przyspieszenia procedury. Jedynie w przypadku na-

głego wyjazdu związanego ze śmiercią lub
chorobą w rodzinie lub nagłym wyjazdem
służbowym (przy czym przypadki te muszą być udokumentowane) istnieje możliwość wyrobienia paszportu tymczasowego.
Mimo tego wraz z początkiem sezonu urlopowego w biurze paszportowym
codziennie pojawia się kilkadziesiąt osób,
które na czas nie wystąpiły z wnioskiem
o paszport. Szczególny przypadek stanowią osoby, które nie złożyły wniosku o wydanie paszportu dla dzieci, zapominając, że
nawet podczas poruszania się w granicach
Unii Europejskiej muszą one mieć ważny
dokument tożsamości. Wiele osób zostaje
też wprowadzonych w błąd przez agencje turystyczne informujące o możliwości
uzyskania paszportu w ciągu kilku dni.
Przypominamy, że nie ma możliwości

przyspieszenia wydania paszportu. Wimieniu dziecka, które nie ukończyło 18 lat,
wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają wspólnie rodzice lub opiekunowie prawni (obecność dziecka nie jest
obowiązkowa jedynie w przypadku ubiegania się o paszport dla małoletniego, który nie ukończył 5 lat).
Dzieci do 18. roku życia nie muszą być
obecne przy odbiorze paszportu. Dokument odbiera jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.
Szczegóły dotyczące procedury aplikacyjnej są dostępne na stronie Urzędu w zakładce Paszport dla Dziecka http://malopolska.
uw.gov.pl/default.aspx?page=paszport_dla_
osoby_maloletniej
Monika Frenkiel – rzecznik prasowy
wojewody małopolskiego

UWAGA NA FAŁSZYWE
WIADOMOŚCI E-MAIL

bankowych czy portali społecznościowych. Inne znów mogą zawierać oprogramowanie typu ransomware, które szyfruje
pliki na komputerze użytkownika i żąda
okupu za ich odblokowanie.
Zawsze, gdy dostajemy niespodziewanego maila z załącznikami, należy przede
wszystkim sprawdzić, z jakiego adresu
pochodzi. Nawet jeśli adres wygląda na
prawdziwy, należy sprawdzić nagłówki
wiadomości – w nich widać, skąd faktycznie mail został wysłany.
Przeczytajmy uważnie treść maila –
jeśli mamy wątpliwości – porównajmy
z innymi mailami od tego samego nadaw-

cy, często tego typu wiadomości tworzone
są przez internetowe translatory i są pisane łamaną polszczyzną.
Zachowajmy czujność w przypadku
wiadomości w jakikolwiek sposób związanych z kwestiami finansowymi. Przed
kliknięciem w link sprawdźmy, dokąd
prowadzi – jeśli odsyła nas do formularza,
w którym trzeba podać ważne dane – zachowajmy ostrożność.
Uważajmy na maile, w których nadawca
straszy nas konsekwencjami lub zbyt wiele
obiecuje. Nie otwierajmy załączników, które
budzą naszą wątpliwość.
Maciej Fudala

W ostatnim czasie użytkownicy Internetu otrzymują e-maile łudząco podobne
do tych, które co miesiąc wysyłane są do
klientów różnych firm (PGE, TAURON,
ORANGE, T-MOBILE, DHL, UPS, Poczta
Polska itp.) wraz z fakturą czy informacją
na temat listu przewozowego lub awizo.
Spreparowana wiadomość zawiera
załącznik z oprogramowaniem, którego otworzenie powoduje zainfekowanie
komputera, a w konsekwencji wyłudzenie
m.in. danych uwierzytelniających do kont

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE

ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków tel. 12 618 94 00, 618 94 10, fax 12 633 60 76
www.krus.gov.pl, e-mail: krakow@krus.gov.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie
uprzejmie informuje, że składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2016 r. będzie
nadal stanowić kwotę 42,00 zł miesięcznie
za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wyżej wymienionym
ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.
Podstawowa miesięczna składka na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III
kwartale 2016 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (882,56 zł), tj. 88,00 zł.
Dodatkowa miesięczna na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe w III kwartale 2016
r. dla prowadzących gospodarstwo rolne
o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
• 12% emerytury podstawowej tj. 106,00 zł
dla gospodarstw rolnych obejmujących

obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
• 24% emerytury podstawowej tj. 212,00 zł
dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
• 36% emerytury podstawowej tj. 318,00 zł
dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
• 48% emerytury podstawowej tj. 424,00 zł
dla gospodarstw rolnych obejmujących
obszar użytków rolnych powyżej 300 ha
przeliczeniowych.
Jednocześnie przypominamy, że z uwagi
na fakt, iż ostatni dzień ustawowego terminu
uregulowania należnych składek za III kwartał 2016 r. tj. 31 lipca 2016 r. przypada w niedzielę, to zgodnie z postanowieniami art. 12
§ 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do
składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za

ostatni dzień terminu ich opłacenia należy
przyjąć następny dzień po dniu lub dniach
wolnych od pracy – tj. dzień 1 sierpnia 2016 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie
dodatkowo informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2016 r.
wyniosło 4.181 zł 49 gr.
W związku z powyższym od 1 czerwca 2016 r.
kwoty przychodu decydujące o zawieszeniu
lub zmniejszeniu emerytur i rent wynoszą:
• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.927 zł 10 gr,
• 130% tego wynagrodzenia 5.436 zł 00 gr.
Ponadto Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie uprzejmie informuje, że zgodnie
z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2016 r. (M.P.
z 2016 r. poz. 483) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za
2016 r. od przychodów z pozarolniczej
działalności gospodarczej wynosi 3.258 zł.
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LSR W 2016 - KAMPANIA INFORMACYJNA
Stowarzyszenie Dolina Karpia rozpoczyna wdrażanie Strategii
Rozwoju
Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność na lata
2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia. Dnia
17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego, Wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył przedstawicielom Stowarzyszenia, Panu Franciszkowi
Sałaciakowi – Prezesowi, oraz Pani Katarzynie Solarskiej – Przewodniczącej Radzie
Stowarzyszenia, umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność.
Stowarzyszenie Dolina Karpia pozyskało fundusze w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 20142020, które będzie realizować w ramach
trzech kategorii: wsparcia dla społeczności
lokalnych, współpracy i aktywizacji. Nowością będzie organizowanie przez LGD konkursów grantowych skierowanych głównie
do organizacji pozarządowych.
W ramach realizacji LSR 50% środków (tj. 8 725 000 PLN) przeznaczono na
cel związany z rozwojem gospodarczym
regionu Doliny Karpia. Cel ten będzie realizowany poprzez dwa cele szczegółowe,
przy czym jeden z nich skierowany będzie
wyłącznie dla osób z sektora rybackiego
a drugi dla wszystkich osób chcących założyć działalność gospodarczą lub rozwinąć już istniejącą.
CO 1 Rozwój gospodarczy małych miast
oraz terenów wiejskich
CS 1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego
P 1.1.1 Modernizacja lub innowacyjność w
podmiotach sektora rybackiego (800 000 PLN)
P 1.1.2 Poprawa potencjału sprzedażowego

podmiotów rybackich (1 000 000 PLN)
CS 1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
P 1.2.1 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich (3 600 000 PLN)
P 1.2.2 Wsparcie działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich (2 425 000 PLN)
P 1.2.3 Poprawa potencjału w zakresie
przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych
produktów (900 000 PLN)
Kolejnym celem LSR jest wzmocnienie
dziedzictwa regionalnego oraz oferty spędzania wolnego czasu. Będzie on realizowany poprzez dwa cele szczegółowe, przy
czym pierwszy z nich skupi swe działania
na poprawie aktywności społecznej mieszkańców, a drugi na zwiększeniu atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia. Cele te
będą realizowane poprzez przedsięwzięcia
infrastrukturalne oraz projekty miękki.
CO 2 Wzmocnienie promocji dziedzictwa
regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego
CS 2.1 Poprawa aktywności społecznej
mieszkańców
P 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań (1 975 000 PLN)
P 2.1.2 Organizacja atrakcyjnych form
spędzania wolnego czasu (300 000 PLN
P 2.1.3 Integracja społeczna mieszkańców
poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego (775 000 PLN)
CS 2.2 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia
P 2.2.1 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich (4 025 000 PLN)
P 2.2.2 Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia (733 000 PLN)
P 2.2.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego (450 000 PLN)
Trzecim, i ostatnim celem LSR jest poprawa bezpieczeństwo ekologicznego Doliny Karpia poprzez realizację przedsięwzięć

przez osoby z sektora rybackiego przeciwdziałających kłusownictwu i chroniących
gospodarstwa rybackiego przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych.
CO 3 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju
CS 3.1 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Karpia
P 3.1.1 Ochrona akwenów i infrastruktury
wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi
skutkami zjawisk atmosferycznych oraz
działalności zwierząt i ludzi (600 000 PLN)
(Gdzie, CO – cel ogólny, CS – cel szczegółowy, P – przedsięwzięcie.)
Cieszymy się bardzo z wyboru naszej LSR, tym
bardziej, że jako jedyna grupa w Małopolsce
będziemy realizować strategię dwufunduszową. W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy
włączyli się w proces tworzenia strategii. Ponad
17 mln złotych zostanie przeznaczonych na realizację projektów dla mieszkańców obszaru
7 gmin (Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka,
Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator). Już
wkrótce ruszamy z naborami… - mówił Prezes Stowarzyszenia, Pan Franciszek Sałaciak.
Planowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie
Szczegółowe informacje na temat
wdrażania LSR, zakresu wparcia czy terminów naborów dostępne są w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia, mieszczącym
się w Zatorze przy ul. Rynek 2, na stronie:
www.dolinakarpia.org, w poszczególnych
Urzędach Gmin oraz na ich stronach www,
a także w miarę możliwości na tablicach
informacyjnych oraz w prasie lokalnej.
Zapraszamy na konsultacje i doradztwo.
Pracownicy Stowarzyszenia Dolina
Karpia udzielają bezpłatnych porad potencjalnym beneficjentom w siedzibie biura od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
oraz pod wskazanym numerem telefonu.

TARGI TURYSTYCZNE
W DOLINIE KARPIA JUŻ ZA NAMI!

V Targi Turystyczne w Dolinie Karpia już
za nami. Dzień otwarty atrakcji turystycznych
na terenie naszych siedmiu gmin zgromadził
22 maja licznych turystów oraz mieszkańców
mających ochotę zakosztować w lokalnych
produktach – zarówno atrakcjach turystycznych, jak i produktach kulinarnych.
Honorowy Patronat nad imprezą objął
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Marszałek Województwa
Małopolskiego Jacek Krupa.
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Pod hasłem Dolina Karpia – tyle możliwości, ile karp ma ości! jednocześnie, na
terenie siedmiu gmin Doliny Karpia otwarte zostały różnorakie atrakcje regionu,
odbywały się rajdy, spływy, questy, wystawy oraz warsztaty rękodzielnicze. Turyści
odwiedzali łowiska, galerie, kościoły, zabytki, izby regionalne, ale również parki
rozrywki czy gastronomię. W ten wyjątkowy dzień posiadacze Paszportu Doliny
Karpia korzystali ze zniżek, z dodatkowo
przygotowanych ofert, jednak największą
wartością imprezy była możliwość zapoznania się z wszelkimi atrakcjami terenu
pod kątem wyboru sposobu odpoczynku
w wolnym czasie. Ułatwia to Paszport,
którego posiadacz otrzymał jednorazowy
„rabat na przyszłość” oferowany przez

atrakcje do końca 2016 roku lub otwarcia
danej atrakcji!
Wszystkim uczestnikom Targów dziękujemy za ofiarowaną pomoc przy organizacji oraz ufundowanie nagród!
Serdecznie zapraszamy na kolejne imprezy w ramach Festiwalu Doliny Karpia 2016!

Policja

Nowa Wieś. Wypadek drogowy
W dniu 19 maja 2016 o godzinie 8:55
w Nowej Wsi na ulicy Oświęcimskiej doszło do wypadku drogowego.
Według ustaleń policjantów, 43-letni
mieszkaniec Gminy Oświęcim kierujący samochodem ciężarowym marki Renault Magnum, zjechał na przeciwległy
pas ruchu, najeżdżając na bok jadącego
w przeciwnym kierunku samochodu
marki Opel, którym kierował 52-letni
mieszkaniec Osieka. Po zderzeniu oba
samochody zjechały do rowu, gdzie
samochód ciężarowy uderzył w betonowy mostek. Do szpitala Pogotowie
Ratunkowe przewiozło kierowców. Po
badaniach okazało się, że obrażeń ciała
doznał kierowca ciężarówki, natomiast
kierowca opla doznał jedynie stłuczeń.
W trakcie czynności policjanci wstępnie ustalili, że w samochodzie ciężarowym, tuż przed zdarzeniem mogło
dojść pęknięcia lewej opony.
Osiek.
Policjanci poszukują złodziei ula
z pszczołami
27.05 Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Oświęcimiu prowadzą czynności mające na celu ustalenie złodzieja,
który dokonał kradzieży ula typu Babik
wraz ze znajdującą się w nim pszczelą

rodziną. Jak ustalili policjanci do kradzieży doszło w ostatnich dniach na terenie jednej z posesji w Osieku przy ulicy Ceglanej. Właściciel oszacował straty
na około 600 zł.
Młody kierowca fiata stracił prawo
jazdy na trzy miesiące.
W nocy z 18/19 czerwca 2016 policjanci z oświęcimskiej drogówki zatrzymali
prawo jazdy 18-letniemu mieszkańcowi
Osieka, który przekroczył dozwoloną
prędkość o 54 km/h.
Do zdarzenia doszło w Grojcu, gdzie
policjanci pilnowali bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. O godzinie 1.30 na
ulicy Beskidzkiej zauważyli samochód
jadący z dużą prędkością. Policyjny
miernik prędkości wskazał 114 km/h,
przy dopuszczalnej prędkości 60km/h.
Policjanci natychmiast dali kierowcy
sygnał do zatrzymania. Podczas kontroli okazało się, że za kierownicą samochodu marki Fiat siedzi 18-letni
mieszkaniec Osieka. W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci
nałożyli na młodego kierowcę mandat,
punkty karne, a także zatrzymali jego
prawo jazdy, które będzie mógł odzyskać za trzy miesiące.
Osiek 02.07.2016 r. beztroska
Na ulicy Ogrodowej Policja zatrzymała
volkswagena passata do kontroli. Gdy
podeszli do samochodu wyczuli intensywną woń alkoholu. Kierowca, 37-letni osieczanin, był w stanie upojenia al-

koholowego. Alkonensor pokazał 2,94
promile w wydychanym powietrzu.
Kiedy kierowca dowiedział się, że straci
prawo jazdy usiłował przekupić funkcjonariuszy. Chwilę później dowiedział
się, że dopuścił się kolejnego czynu zapisanego w kodeksie karnym.
Oświęcim. Nowe radiowozy
oznakowane będą służyły prewencji.
29 czerwca 2016 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie oświęcimscy policjanci odebrali dwa nowe radiowozy Kia Ceed Combi.

Te oznakowane radiowozy zostały zakupione ze środków budżetowych
przeznaczonych na doposażenie Policji
przed Światowymi Dniami Młodzieży.
Auta mają bogate wyposażenie, a pod
maską silnik 1.6 i mocy 135 KM, a także
nowoczesne, ledowe oświetlenie.
W oświęcimskiej komendzie Policji zostały przekazane policjantom Wydziału
Prewencji.

OŚWIĘCIMSCY KOMENDANCI
ZOSTALI MIANOWANI NA STANOWISKA

Kraków. Oświęcimscy Komendanci zostali mianowani na stanowiska
W dniu 12 lipca 2016 w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Robert Chowaniec, do tej pory
pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu oraz
podinsp. Marek Nowak pełniący obo-

wiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu, zostali
mianowani na swoje stanowiska.
Powołania na stanowiska uroczyście
wręczył Komendant Wojewódzki Policji insp. dr Tomasz Miłkowski. Oprócz

oświęcimskich Komendantów, powołania otrzymało jeszcze sześciu oficerów
garnizonu małopolskiego z: Proszowic,
Suchej Beskidzkiej, Gorlic, Zakopanego,
Nowego Sącza oraz Wieliczki.

Pliski, rolety, moskitiery
do okien i drzwi balkonowych
(okna PCV, drewniane)
Marian Kocemba

tel. 604 922 962
21

Echa Osieka

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
W POLSCE
Brało w nich udział prawie pół miliona pielgrzymów ze 187 krajów. Najwięcej zgłoszonych uczestników pochodzi z Polski – prawie 80 tys., ponad
60 tys. z Włoch, 32 tys. z Francji, 30 tys.
Hiszpanii i 23 tys. z USA, niezgłoszonych było drugie tyle a może jeszcze
więcej. Liczne grupy przyjechały też
z Niemiec, Brazylii, Czech, Słowacji
i Portugalii.
Od 26 lipca dekanat osiecki gościł
ponad 50-osobową grupę ze Słowacji.
Gościły ich osieckie rodziny zapewniając

nocleg i gościnę. Wszystkich przybyłych
bardzo serdecznie przywitał ks. dziekan
Bogusław Wądrzyk. Pielgrzymi, którzy
zamieszkali w Osieku, mieli okazję zwiedzić nasze przepiękne tereny, stary kościół, muzeum regionalne prowadzone
przez p. Mariana Kocembę, uczestnicząc
w grze terenowej „Z mapą przez Osiek”,
zorganizowaną i poprowadzoną przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
w Osieku. Stowarzyszenie Integracyjne
„Wspólna Sprawa” i KGW Osiek czekały na wszystkich z pysznym obiadem w
strażnicy. Biblioteka przygotowała dla

każdego z nich skromny zestaw pamiątkowy, a firma AKSAM zestaw przekąsek.

zdj. Bartłomiej Kasperczyk

29 LIPIEC – DZIEŃ MILCZENIA
29 lipca 2016 r. mieszkańcy Oświęcimia i okolicy osobiście zobaczyli i pozdrawiali na trasie papieża Franciszka
bowiem zamiast helikopterem przyjechał przez Chrzanów samochodem.
Papież modlił się przy Ścianie Straceń
na dziedzińcu bloku 11 byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Przywitał się
z dwunastoma byłymi więźniami, każ-
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demu z nich wręczył pamiątkę. Samotnie
i w ciszy przeszedł przez bramę obozu.
Modlił się w celi śmierci ojca Maksymiliana Kolbe. Dojmująca była cisza w miejscu
niewyobrażalnej zbrodni sprzed kilkudziesięciu lat. Wszyscy zebrani oczekiwali
przemówienia papieża, lecz Jego Świętobliwość milczał. Przed pomnikiem ofiar
obozu Birkenau papież przeszedł wzdłuż
tablic pamiątkowych z napisami w języ-

kach ofiar. Przed pomnikiem ofiar zapalił znicz. Przekazał dla muzeum prezent
(lampę z herbem papieskim). Na zakończenie wizyty wpisał się do księgi pamiątkowej w języku włoskim, co tłumacząc
na polski brzmi: „Panie, miej litość nad
swoim ludem! Panie przebacz tyle okrucieństwa”. Około południa udał się z powrotem do Krakowa.
Rozalia Ćwiertnia

Echa Osieka

ZMIANY PERSONALNE
Ks. Biskup Ordynariusz dokonał zmian personalnych w naszej Parafii. Ks. Krzysztof Kozieł został proboszczem w Koszarawie, ks. Kamil Skoczylas został wikariuszem w Jaworzu. Pracę na nowych placówkach rozpoczną pod koniec sierpnia. Odchodzącym kapłanom już teraz dziękujemy za piękną kapłańską pracę. Do naszej Parafii zostali skierowani ks.
Dawid Kubień oraz na praktykę na okres szkolny diakon Tymoteusz Szydło. Odchodzącym i przychodzącym życzymy
Bożego błogosławieństwa i potrzebnych łask w pracy duszpasterskiej.

LIST PREZESA KRUS,

JACKA DUBIŃSKIEGO, DO DZIECI
Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci, za kilka dni koniec roku szkolnego i wyczekiwane przez dzieci letnie wakacje.
Część z nich wyjedzie na obozy, kolonie, turnusy rehabilitacyjne. Jednak wiele dzieci z terenów wiejskich pozostanie
w gospodarstwie swoich rodziców, mających w tym okresie szczególnie dużo pracy. Z jej sezonowym nasileniem wzrasta
niestety ryzyko wypadków.
Drodzy Rodzice – Rolnicy, zwracam się do Państwa z apelem o bezpieczne wakacje Waszych podopiecznych. –
„Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa, podarujcie im szczęśliwe dzieciństwo” – apeluję o to słowami uczestniczki
naszego VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, który przebiegał pod hasłem „Bezpiecznie na wsi. Niebezpieczne atrakcje w wakacje”. Zatroszczcie się o stałą opiekę osoby dorosłej nad dziećmi, zwłaszcza najmłodszymi.
Zorganizujecie im miejsce do zabawy, najlepiej wydzielone z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzajcie, czy w pobliżu maszyn i urządzeń rolniczych nie ma dzieci. Kontrolujcie ich kontakty ze
zwierzętami gospodarskimi. Chrońcie przed środkami ochrony roślin, nawozami, paliwami, innymi niebezpiecznymi
substancjami chemicznymi, przed ukąszeniem przez kleszcze i chorobami zakaźnymi roznoszonymi przez zwierzęta.
Czuwajcie nad bezpieczeństwem dzieci na drogach publicznych.
W rodzinach rolniczych wychowanie przez pracę jest tradycją, ale powierzane dzieciom obowiązki muszą być
na miarę ich wieku i możliwości psychofizycznych. Dzieciom nie można powierzać obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, kierowania ciągnikami, przebywania na ładunkach podczas transportu, wykonania oprysków, obsługi dużych
zwierząt inwentarskich, prac na wysokości, w zamkniętych zbiornikach, przy pozyskiwaniu i obróbce drewna, a także
w hałasie i dużym zapyleniu.
Drogie Dzieci, zawsze informujcie dorosłych, gdzie i jak zamierzacie się bawić. Pamiętajcie, dobra zabawa, to
bezpieczna zabawa.
Wszystkim Dzieciom życzę zdrowych i udanych wakacji, a Rolnikom – dobrych plonów, sprzyjającej pogody
podczas zbiorów i bezwypadkowej pracy.
Prezes KRUS
/-/ Jacek Dubiński

ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
Wójt Gminy Osiek informuje
wszystkich rolników zainteresowanych
zwrotem części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski w terminie od 1 sierpnia 2016 roku do
31 sierpnia 2016 roku wraz z fakturami
VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016

roku do 31 lipca 2016 roku.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Osiek w pokoju nr 10.
Aktualny formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(www.minrol.gov.pl) lub w Urzędzie
Gminy w pokoju nr 10.
Zwrot części podatku akcyzowego będzie przysługiwał do wysoko-

ści limitu rocznego, który wynosi:
86 litrów x ilość ha użytków rolnych
x 1,00 zł. Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego
zostanie wydana w terminie do 30
dni od dnia złożenia wniosku. Pieniądze wypłacane będą w miesiącu
październiku 2016 roku (po otrzymaniu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego).
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Sport

SOŁA OŚWIĘCIM ZDOBYŁA
PUCHAR PALUSZKA BESKIDZKIEGO
Soła Oświęcim wygrała VIII Turniej o „Puchar Paluszka Beskidzkiego”.
Młodzi Solarze tylko dzięki większej
ilości strzelonych bramek wyprzedzili
Unię Oświęcim. Trzecie miejsce przypadło obrońcy trofeum UKS SF Kęty.
Tegoroczny Turniej o „Puchar Paluszka Beskidzkiego”, został po raz
pierwszy rozegrany na otwartym boisku. Prócz gospodarzy Brzeziny Osiek
w imprezie udział wzięły m.in. ekipy
UKS SF Kęty (obrońca trofeum), Unia
Oświęcim oraz debiutująca w rozgrywkach inna oświęcimska drużyna Soła.
Imprezę tradycyjnie rozpoczęła
konfrontacja pomiędzy gospodarzami
z Osieka a Unią Oświęcim. Początek
meczu ułożył się znakomicie dla gospodarzy, którzy prowadzili po bramce
Wojciecha Narwojsza. Niestety druga
część meczu należała do „biało-niebieskich”, którzy po dwóch trafieniach
Kacpra Jarnota wygrali całe spotkanie
2:1. Wyrównany przebieg miał również
kolejny mecz pomiędzy Sołą Oświęcim,
a UKS SF Kęty. Starcie to zakończyło się
zwycięstwem zespołu z „oświęcimskich
plant” po bramce Szymona Pawia.
Druga seria spotkań była tak samo
wyrównana jak pierwsza. Najpierw
mimo początkowego prowadzenia
Brzeziny wygrała Soła Oświęcim 4:3,
zaś Unia pokonała UKS SF Kęty 2:1. Po
tych konfrontacja trzecia ostatnia kolejka miała zadecydować o ostatecznej
kolejności w turnieju. Najpierw Soła
zremisowała z Unią 1:1 i dzięki większej
ilości strzelonych bramek we wcześniejszych meczach zapewniła sobie zwycię-

zdj. Zbiory firmy AKSAM
stwo w całym turnieju. Trzecią pozycję
natomiast zdobył UKS SF Kęty, który
w ostatnim meczu pokonał Brzezinę
Osiek 4:3.

Paw
Soła Oświęcim – Brzezina Osiek 4:3
Paw x4 – Narwojsz x2, T.Dusik
Unia Oświęcim – UKS SF Kęty 2:1
Mordecki, Momot – Rozumek
Soła Oświęcim – Unia Oświęcim 1:1
Brońka – Burda
Brzezina Osiek – UKS SF Kęty 1:3
Narwojsz – Rozumek x2, Brońka

Wyniki:
Brzezina Osiek – Unia Oswięcim 1:2
Narwojsz – Jarnot x2
UKS SF Kęty – Soła Oświęcim 0:1
Tabela:
lp.

Drużyna

mecze

punkty

bramki

1.

Soła Oświęcim

3

7

6:4

2.

Unia Oświęcim

3

7

5:3

3.

Szkoła Futbolu Kęty

3

3

4:4

4.

Brzezina Osiek

3

0

5:9

PREZES PODOKRĘGU PIŁKI W OŚWIĘCIMIU
Tadeusz Szczerbowski pozostanie prezesem Podokręgu Piłki w Oświęcimiu do
2020 roku. Tak zadecydowali delegaci na
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym PPN
Oświęcim. W Rajsku zjawiło się 36 przedstawicieli z 32 klubów.
Obecny sternik Małopolskiego Związku Piłki Nożnej – Ryszard Niemiec, wrę-
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czał medale, honorując działalność samorządowców i działaczy. Złotą odznakę
PPN w Oświęcimiu odebrał między innymi nasz były wieloletni prezes LKS Osiek
Stanisław Kusak.
Złoty Medal 105-lecia MZPN Ryszard
Niemiec wręczył Jerzemu Mieszczakowi
Wójtowi Gminy Osiek.

Władze PPN w Oświęcim:
Prezes: Tadeusz Szczerbowski.
W skład zarządu weszli: Stanisław
Kawczak, Jan Medyński, Bogusław Bartula,
Andrzej Błasiak, Mirosława Korzec, Marcin Barciak, Stanisław Kusak, Jerzy Dudek.
Komisja Rewizyjna: Henryk Smolarek,
Krzysztof Strózik, Stanisław Pałamarczuk.
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GIMNAZJUM
STYPENDIA
W GIMNAZJUM
ROK SZKOLNY 2015/2016
Zgodnie z § 2, za wyniki w nauce, minimum bardzo dobrą ocenę zachowania
i osiągnięcia w konkursach i zawodach,
przyznano stypendia dla następujących
uczniów:
1. Jakub Piwowarski
klasa I a
2. Nicola Bień		
klasa I b

3. Iga Gaweł 		
4. Żaneta Kusak
5. Karolina Bednarz
6. Agnieszka Jekiełek
7. Sylwia Kwaczała
8. Emilia Orkisz
9. Izabela Płonka
10. Vittoria Condorelli
11. Sabina Dusik
12. Klaudiusz Kurzak
13. Natalia Lekki
14. Klaudia Noszka

klasa I b
klasa I b
klasa II a
klasa II b
klasa II b
klasa II b
klasa II b
klasa II c
klasa II d
klasa II d
klasa III a
klasa III a

15. Julia Konarczak
16. Oliwia Matlak

klasa III c
klasa III c

Stypendia za osiągnięcia sportowe,
zgodnie z § 3, przyznano dla następujących uczniów:
1. Michał Lach		
klasa II a
2. Agnieszka Grzesło klasa II b
3. Wiktoria Bień
klasa II c
4. Michał Jekiełek
klasa III c
5. Hubert Bies 		
klasa III c

ROK SZKOLNY 2015/2016 - ŚWIADECTWO Z WYRÓŻNIENIEM OTRZYMALI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jakub Piwowarski
Weronika Płonka
Nicola Bień
Iga Gaweł
Żaneta Kusak
Magdalena Kramarczyk
Karolina Bednarz
Dominika Kuś

klasa I A
klasa I A
klasa I B
klasa I B
klasa I B
klasa I B
klasa II A
klasa II A

5,20
4,93
5,13
4,80
5,27
4,80
5,07
4,93

9. Agnieszka Jekiełek
10. Klaudia Knapik
11. Sylwia Kwaczała
12. Emilia Orkisz
13. Izabela Płonka
14. Julia Adamus
15. Victtoria Condorelli
16. Anna Kacorzyk

klasa II B
klasa II B
klasa II B
klasa II B
klasa II B
klasa II C
klasa II C
klasa II C

5,20
4,80
5,07
5,27
5,13
4,80
4,87
4,80

17. Sabina Dusik
18. Klaudiusz Kurzak
19. Natalia Lekki
20. Klaudia Noszka
21. Julia Konarczak
22. Oliwia Matlak

klasa II D 5,13
klasa II D 5,07
klasa III A 5,11
klasa III A 5,00
klasa III C 5,50
klasa III C 5,33

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
DZIEŃ PATRONA
W środę 1 czerwca 2016 roku obchodziliśmy w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Władysława Jagiełły Dzień
Patrona Szkoły. Impreza miała charakter plenerowy. Punktualnie o godz. 8.00
poszczególne klasy od I do VI w sumie
17 oddziałów pod opieką wychowawców rozpoczęły grę terenową „Średnio-
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wieczne podchody”. Każda klasa miała
za zadanie dotrzeć do wyznaczonego
punktu podanego w instrukcji. Po drodze uczniowie odwiedzali stanowiska
„Na Akademii Krakowskiej”, ,,Z wizytą
u Krzyżaków”, ,,W klasztorze u benedyktynów”, ,,Z wizytą u średniowiecznego chłopa”, ,,Na dworze królowej
Jadwigi”, ,,Średniowieczny punkt medyczny”, oraz ,,Rycerze na zamku Ja-

giełły”, gdzie należało wykonać określone zadania, rozpoznać rośliny, grabić
siano, przyszyc guzik itp. Celem było
pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu z dala od technologii
komunikacyjnych. Uczniowie przygotowali też na ten dzień plakaty profilaktyczne promujące aktywny styl życia.
Wszyscy świetnie się bawili.

Edukacja

GIMNAZJUM
DZIEŃ PATRONA
GIMNAZJUM – KAZIMIERZA
JĘDRZEJOWSKIEGO
Jak corocznie uczniowie Gimnazjum
im. Kazimierza Jędrzejowskiego uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej
patrona Gimnazjum, Kazimierza Jędrzejowskiego.
W uroczystym szpalerze wszyscy gimnazjaliści w towarzystwie pań dyrektor
przeszli pod tablicę pamiątkową w Urzędzie Gminy. Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego i poszczególnych klas złożyli tam kwiaty i zapalili znicze.
Potem uczniowie na sali WDK obejrzeli prezentację, która przybliżyła czas
II wojny światowej. Po niej gimnazjaliści
dzięki uczniom klas II mieli okazję poznać jeszcze bliżej postać patrona szkoły.
Cały czas spektaklowi towarzyszył chór,
przygotowany przez p. Bernadetę Stawowczyk–Zemanek.
Wszyscy oczekiwali zaproszonych
gości. Wreszcie dotarli pan Andrzej Kacorzyk, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
w Państwowym Muzeum Auschwitz–
Birkenau, i pan Bogdan Bortnikowski,
uczestnik powstania warszawskiego, więzień obozu KL Auschwitz–Birkenau, zawodowy wojskowy (pilot), dziennikarz,
prozaik, poeta.
Pan Bortnikowski opowiedział wszystkim o swoim życiu w Warszawie przed
wojną, w czasie powstania i w obozie. To

LITERACKA GRA
TERENOWA
Uczennice klasy III a gimnazjum,
Klaudia Noszka i Natalia Lekki, bra-

PRIMUS INTER PARES
Tradycją szkoły jest od kilku lat przyznawanie najlepszemu uczniowi zaszczytnego tytułu pierwszego wśród równych
sobie. W tym roku szkolnym przypadł on
w udziale uczennicy klasy III c, Julii Konarczak.
Absolwentka Gimnazjum im. Kazimierza Jędrzejowskiego to finalistka
wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej, uczestniczka
Konkursu Wiedzy Pożarniczej na etapie
rejonowym, uczestniczka wielu konkursów
plastycznych, językowych, chórzystka.

była niesamowicie emocjonalna opowieść
o losach chłopca, którego okrutna historia doświadczyła bardzo okrutnie. Ale jest
w nim także wielka radość życia i potrzeba dzielenia się swoimi doświadczeniami,
wspomnieniami, twórczością. Na koniec
podpisywał swoje książki, które gimnazjaliści rozchwytali jak świeże bułeczki. A potem tylko wspólne zdjęcie.
Uroczystości odbyły się wyjątkowo
23 maja. Wyjazd do Malca i złożenie kwiatów pod pomnikiem bojowników BCH
odbyło się w środę, dwa dni później. Tam
uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza
Jędrzejowskiego odczytali przesłanie dla
uczniów Szkoły Podstawowej w Malcu.
Jesteśmy uczniami Gimnazjum im.
Kazimierza Jędrzejowskiego w Osieku. Co
roku w rocznicę jego śmierci uroczyście obchodzimy Dzień Patrona. Dzisiaj przyjeżdżamy również tutaj, do Malca, aby złożyć
kwiaty i zapalić znicz pod pomnikiem osieckiego bohatera jako wyraz naszej pamięci.
Oczami młodych Polaków z dumą patrzymy na Kazimierza Jędrzejowskiego,
który swoim życiem pokazał nam, jak ocalić godność, gdy świat wartości legł w gruzach.
W związku z tegorocznymi obchodami
Dnia Patrona wspominamy całe pokolenie
młodych Polaków urodzonych około 1920
roku, którzy na kartach historii zapisali
się jako tragiczne Pokolenie Kolumbów. Ci
chłopcy byli tacy jak my: radośni, szczęśliwi, pełni zapału do wiedzy, do odkrywania
swoich pasji, poszukiwania życiowych ce-

lów. Umieli kochać, cenili przyjaźń. Wojna
zmusiła ich do walki, ale nie zabiła w nich
tego, co najcenniejsze – człowieczeństwa.
„Nikt nie ma obowiązku być wielkim
człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się
jest człowiekiem”.
Uczmy się od naszego patrona, Kazimierza Jędrzejowskiego, pięknie żyć i pięknie umierać.
Uroczystość przygotowali: panie Grażyna Pająk, Marzena Borkowska, Jadwiga
Szałajko, Bernadeta Stawowczyk–Zemanek, pan Robert Klęczar.

ły udział w Literackiej Grze Terenowej,
której organizatorem była Wojewódzka
Biblioteka Pedagogiczna w Krakowie.
Gimnazjaliści dobrani w kilkuosobowe
drużyny musieli wykazać się znajomością wybranych utworów fantasy, by móc

przejść do następnego zadania.
W trakcie gry panowała atmosfera
pełna zabawy i radości, choć już na sam
koniec wdarł się do zabawy duch rywalizacji.

Oprócz wyników naukowych może
się poszczycić wieloma osiągnięciami
sportowymi: w Wojewódzkiej Gimnazjadzie 1 m. w halowej piłce nożnej, 13 m. w szachach; 1 m. w Rejonowej
Gimnazjadzie w halowej
piłce nożnej; w Powiatowej Gimnazjadzie uzyskała 1 m. w szachach,
1 m. w sztafetowych
biegach przełajowych,
1 m. w drużynowej lidze
lekkoatletycznej… wiele
jeszcze można by wymieniać!

Gratulujemy osiągnięć naukowych
i sportowych, życzymy również wielu sukcesów w nowej szkole.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
NAGRODZENI
I WYRÓŻNIENI SP 1
Stypendystami naszej szkoły zostali: Justyna Jurczyk klasa IV a, Juśkiewicz
Oliwia klasa IV a, Justyna Tadych klasa
IV b, Natalia Pierkiel klasa IV b, Miłosz
Momot V b, Dziedzic Wiktoria V a, Natalia Adamus V b, Aleksandra Gunia klasa
V b, Nikola Górowicz klasa Vb, Szymon
Kuźma V c, Filip Kacorzyk VI a, Kamil
Jekiełek klasa VI a, Marlena Szyszka klasa VI a, Paula Kryta klasa VI b, Dominik
Łęcki VI b.
Najlepszym uczniom klas IV – VI
wręczono świadectwa z wyróżnieniem,
nagrody książkowe lub statuetki „najlepszy uczeń klasy VI” ufundowane przez
Radę Rodziców.
Są to z klasy VI a: Kamil Jekiełek
- 5,09, Marlena Szyszka - 5.18, Filip Kacorzyk - 5,0, Izabela Lasek - 4,91, Dawid

POŻEGNANIE KLAS VI
W dniu 23.06.2016 roku w Szkole
Podstawowej odbyło się uroczyste pożegnanie klas szóstyh oraz podsumowanie
roku szkolnego. Uczniowie klasy 5a i 5c
przygotowali przedstawienie, do którego

SUKCES MIŁOSZA MOMOTA
Miłosz Momot z klasy Vb został finalistą Małopolskiego Konkursu Kuratoryjne-

ZIELONA SZKOŁA
W ŚWINOUJŚCIU
Uczniowie klas III w dniach 11 czerwca – 20 czerwca 2016 roku przebywali na
zielonej szkole w Ośrodku Wypoczynkowym „Graal” w Świnoujściu – krainie 44
wysp. W ramach zielonej szkoły uczest-

SUKCESY ZESPOŁU
TANECZNEGO „BAJKA”
„Bajka” to zespół taneczny działający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 1 w Osieku, prowadzony przez panią
Wiolettę Kowalczyk ze Szkoły Tańca
Astra. Formacja liczy 16 dziewczynek
z klas III-V. Zespół działa od kilku lat i
z roku na rok odnosi coraz to większe
sukcesy na konkursach tanecznych. W
tym roku zespół „Bajka” zdobył nastę-
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Jurczyk - 5,00, Karolina Luranc - 4,82,
Roksana Adamus - 4,82
z klasy VIb: Izabela Knapik - 5,18,
Wiktoria Wojtala - 5,0, Dominik Łęcki 5,09, Szymon Bies - 4,9, Anna Tolarczyk 4,9, Marek Kramarczyk - 4,91, Małgorzata
Mirocha – 4,82, Nina Płonka - 4,91.
Klasa V a: Emilia Cendrowska - 5,09,
Wiktoria Dziedzic - 5,36, Barbara Kusak5,18, Natalia Sałapatek - 4,91, Joanna Mydlarz - 5,00, Małgorzata Filip - 5,27, Maja
Galacińska - 5,00, Jakub Płonka - 5,00.
Klasa VB: Natalia Adamus - 5,09,
Aleksandra Gunia- 5,36, Nikola Górowicz- 5,27 Aleksandra Majda - 5,00, Miłosz Momot - 5,27, Zuzanna Piłat - 4,91.
Klasa Vc: Daria Sporysz - 5,0, Szymon
Kuźma - 5,09, Laura Bies - 5,0, Marta Sikora - 5,0, Patrycja Płonka - 5,18.
Z klasy IVa: Daria Bienia - 4,9, Oliwia
Drabczyk - 5,0, Olimpia Jarosz - 4,9, Justyna Jurczyk - 5,3, Jakub Marchewka - 5,0,
Sergiusz Mitoraj - 4,9, Alicja Płonka, 4,8,

Michał Płonka - 5,1, Cezary Różycki - 4,8,
Gabriela Tyran - 4,9, Zuzanna Wojtala - 5,1,
Michał Kusak - 4,8.
Z klasy IV b: Natalia Pierkiel - 5,36,
Jagoda Płonka - 5,09, Daria Kusak - 5,00,
Bartosz Gabryś - 5,00, Hanna Sordyl 5,00, Oliwia Żmudka - 4,82.
Tytuł i statuetkę PRIMUS INTER PARES, przyznawaną najlepszemu uczniowi kończącemu szkołę podstawową nr 1
w Osieku otrzymał FILIP KACORZYK.

napisali samodzielnie scenariusz. Chcieli
w nim przede wszystkim pokazać, że życie
człowieka składa się z wielu etapów. Odnieśli się zatem do sytuacji absolwentów,
uświadomili im to, że są kowalami własnego losu, za który z każdym dniem biorą
coraz większą odpowiedzialność. Z kolei

szóstoklasiści, w żartobliwy sposób, odegrali scenę jednego dnia z życia ucznia.
Mamy nadzieję, że absolwenci z sentymentem będą wspominali początki swojej
edukacji, a kolejny etap przyniesie im wiele sukcesów oraz pozwoli odkryć pomysł
na życie dorosłe.

go pt. Opowiem Ci o Małopolsce - moim
miejscu na ziemi, mojej małej ojczyźnie.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponad-

gimnazjalnych z województwa małopolskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

niczyli w trzech wycieczkach całodniowych. Zwiedzili wyspę Wolin i średniowieczną osadę Wikingów, Straslund gdzie
podziwiali rynek i Stare Miasto. Największą atrakcją była wizyta w Oceanarium.
W ramach środków z Urzędu Gminy
Osiek uczniowie mieli okazję popłynąć
w rejs statkiem po morzu. Poza wycieczkami uczestnicy poznawali walory nad-

morskiego krajobrazu poprzez piesze
wycieczki i spacery, gry i zabawy ruchowe. Oprócz tego uczestniczyli w dyskotekach oraz mieli możliwość integracji
podczas ogniska z pieczeniem kiełbasek.
Dla wielu był to pierwszy samodzielny
wyjazd - dla wszystkich wielka przygoda.

pujące miejsca w turniejach tańca towarzyskiego: II miejsce w konkursie tańca
w Zatorze w kat. klas IV-VI, III miejsce
w Ogólnopolskiej Wodzisławskiej Gali
Tanecznej MIX, IV miejsce w konkursie
tańca „Rytmy Ulicy” Brzeszcze, wyróżnienie w Festiwalu Tańca „Reaktywacja 2016” Żory, wyróżnienie II stopnia
w Ogólnopolskim Turnieju Tańca „Róża”
Sosnowiec.
Zespół „Bajka” z powodzeniem konkuruje z zespołami reprezentującymi
szkoły tańca. Dziewczęta występują pod-

czas różnego rodzaju imprez plenerowych
np. Dniach Osieka, Dniu Rodziny, Gali Tanecznej w OCK Oświęcimiu, prezentując
swoje umiejętności.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ZAKOŃCZENIE ROKU
2015/2016 W „DWÓJCE”
Laureaci Nagrody Dyrektora za bardzo dobre wyniki w nauce osiągnięcia
w konkursach i sporcie.
Oliwia Bies z klasy IV, Zuzanna Domasik, Estera Jurecka, Faustyna Klęczar,
Nicola Mitoraj z klasy V oraz Nina i Olga
Ziarno z klasy VI.
Uczniowie wyróżniający się w nauce
Klasa I: Jan Mozgała, Jakub Mitoraj,
Wiktor Waliczek, Natalia Neczek, Wiktoria Wieczorek, Patrycja Stawowy

Klasa II a: Jakub Klimczak, Nicola
Walusiak, Milena Biesik, Lena Domasik,
Kamil Żmuda, Bartosz Zięba, Filip Boba,
Sandra Klęczar

Klasa II b: Bartłomiej Klęczar, Justyna
Garwacka, Aleksandra Domasik, Martyna
Spadek, Emilia Tomala, Wiktoria Odrobina, Milena Kwaśniak, Mikołaj Drzewiecki,
Oskar Rajczykiewicz, Michał Luranc

Klasa III: Wiktor Drebszok – 100%
frekwencji, Dawid Kuwik, Krystian
Mleczko, Jakub Mleczko, Jakub Kasprowski, Klaudia Spadek

Klasa IV: Oliwia Bies – zachowanie wzorowe, średnia 5,46; Patryk Żmuda - zachowanie wzorowe, średnia 5,37;
Gabriela Tlałka – zachowanie wzorowe,
średnia 5,28; Ernest Mosur – zachowanie
wzorowe, średnia 5,28; Emilia Gałuszka –
zachowanie wzorowe, średnia 5,19; Martyna Kozłowska – zachowanie wzorowe,
średnia 5,19; Paulina Kusak – zachowanie
bardzo dobre, średnia 5,19; Julia Mozgała
- zachowanie bardzo dobre, średnia 5,09;
Natalia Niegel - zachowanie bardzo dobre,
średnia 5,09; Agnieszka Kuźma - zachowanie bardzo dobre, średnia 5,0; Patryk
Wandor - zachowanie bardzo dobre, średnia 5,0; Marek Kulczyk - zachowanie bardzo dobre, średnia 4,91; Klaudia Kraska
- zachowanie bardzo dobre, średnia 4,82

Klasa V: Faustyna Klęczar – zachowanie wzorowe, średnia 5,55; Zuzanna
Domasik - zachowanie wzorowe, średnia
5,45; Nicola Mitoraj - zachowanie wzorowe, średnia 5,45; Estera Jurecka - zachowanie wzorowe, średnia 5,36; Paulina Mu-

siał - zachowanie wzorowe, średnia 5,27;
Katarzyna Machota - zachowanie wzorowe, średnia 5,0; Daria Klęczar - zachowanie bardzo dobre, średnia 4,9

Klasa VI: Maciej Rajczykiewicz – zachowanie wzorowe, średnia 5,18; Nina
Ziarno – zachowanie wzorowe, średnia
5,18; Olga Ziarno – zachowanie wzorowe,
średnia 5,18; Marta Garwacka – zachowanie wzorowe, średnia 5,09; Izabela Boba
– zachowanie wzorowe, średnia 4,9; 100%
frekwencji; Sebastian Jurecki – zachowanie bardzo dobre, średnia 4,9; Dominika
Boryska - 100% frekwencji
Absolwent Primus Inter Pares
Maciej Rajczykiewicz

Wyniki sprawdzianu w klasie VI
część pierwsza: język polski (78%), matematyka (60%) średnia 69%;
część druga język angielski średnia 77%
Według zestawienia „Gazety Krakowskiej” „Dwójka” zajęła VII miejsce wśród
szkół podstawowych powiatu oświęcimskiego.
Gratulujemy szóstoklasistom wyniku i życzymy powodzenia w gimnazjach
w Osieku i Kętach.

Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie,
drży powietrze po ich śmigłym zniku.
Wakacje, panie profesorze! Pora
trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę
oraz
czasowniki przez dni lata odmieniać!
Julian Przyboś, Lipiec
Po pracowitym roku szkolnym nastąpił
długo oczekiwany dzień – 24.06. Ostatni
dzień przed wakacjami rozpoczęła uroczysta
msza święta. Następnie w asyście sztandaru
udano się do szkoły. Po hymnie państwowym nastąpiło przekazanie sztandaru uczniom klasy V. Nowym chorążym został Michał Rokita, a asystę stanowić będą Faustyna
Klęczar i Nicola Mitoraj. Później absolwenci
„Dwójki” złożyli uroczyste ślubowanie.

W kolejnej części głos zabrała pani
dyrektor Jolanta Żurek, która powitała
wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej. Wśród gości znaleźli się wójt
Gminy Osiek, p. Jerzy Mieszczak i Przewodniczący Rady Gminy, p. Jerzy Czerny.
Wójt i pani dyrektor wręczyli wyróżniającym się uczniom w nauce i sporcie Nagrody Dyrektora Szkoły. W tym roku otrzymali je: Oliwia Bies z klasy IV, Zuzanna

Domasik, Estera Jurecka, Faustyna Klęczar, Nicola Mitoraj z klasy V oraz Nina
i Olga Ziarno z klasy VI.
Następnie nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych najlepszym uczniom z poszczególnych klas. Nagrodzono także uczniów za
100% frekwencję. Rodzice uczniów, którzy
uzyskali średnią ocen 5,0 i wzorowe zachowanie, otrzymali listy gratulacyjne.
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ZSP GŁĘBOWICE
VI POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY
„NASZE LEKTURY”.
23 czerwca 2016 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Oświęcimiu odbyło się podsumowanie VI Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Nasze Lektury”. Konkurs składał się z siedmiu etapów, każdy
z nich miał formę testu sprawdzającego wiedzę ze wskazanej lektury.
Uczennica ZSP Głębowice Martyna Paluch wygrała jeden z etapów,
a w ogólnej klasyfikacji zajęła czwarte miejsce, zdobywając wyróżnienie. Wyróżnieniem nagrodzono także uczennicę klasy V Kamilę Kramarczyk. (Lista wszystkich uczestników konkursu składała się z 134
nazwisk).
MK

X MIĘDZYGMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „MISTRZ ORTOGRAFII”
17 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej w Zatorze odbyła się kolejna edycja
międzygminnego konkursu ortograficznego, w którym udział biorą uczniowie
szkół podstawowych z Osieka, Polanki
Wielkiej, Głębowic i Zatora. W tegorocz-

nych zmaganiach ZSP w Głębowicach
reprezentowało troje uczniów: Martyna
Paluch, Emilia Wandor (obie klasa VI)
oraz Mateusz Gałuszka (kl. V). Z dumą
informujemy, że najlepiej z trudnym dyktandem poradziła sobie nasza reprezen-

tantka Martyna Paluch i to jej przypadł
tytuł Mistrza Ortografii 2016. Serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w gimnazjum.
MK

wicz, Mariam Nowak, Tomasz Oleksy, Hubert Pieróg, Kinga Sołtys.
Klasa IV – Szymon Wandor (średnia
ocen 4,81).
Klasa V - Mateusz Nikliborc (średnia
ocen 5,36 ), Kamila Kramarczyk (5,27) Szymon Jekiełek (5,27), Mateusz Gałuszka (5,27),
Karolina Bies (5,27), Zuzanna Krzystoń
(4,91), Daniel Ćwiertnia (4,91), Weronika
Kamińska ( 4,91), Agnieszka Cinal (4,82).
Klasa VI – Martyna Paluch (średnia
ocen 5,45), Emilia Krawczyk (5,45), Patrycja Czerwik (5,36), Dawid Spisak (5,27), Justyna Domasik (5,09), Martyna Gibas (4,9),
Anna Szostak (4,81).
Przyznano także tradycyjne Championy, nagrody za szczególne osiągnięcia i postawy prezentowane w czasie całego roku:

Champion Naukowiec – Martyna Paluch.
Champion Sportowiec – Dawid Spisak
Champion Artysta – Szymon Gałuszka
Champion Laureat Konkursów – Martyna Paluch i Bartłomiej Kuwik
Champion Czytelnik – Karol Żabiński
i Karolina Bies
Champion BonTon – Zuzanna Krzystoń.
Stypendia za wysokie wyniki w nauce
oraz osiągnięcia w konkursach i zawodach
otrzymali:
Mateusz Nikliborc, Mateusz Gałuszka,
Szymon Jekiełek (kl.V),
Martyna Paluch, Emilia Krawczyk, Dawid Spisak, Justyna Domasik (kl.VI).

ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO
W ZSP GŁĘBOWICE
24 czerwca 2016 roku w Zespole Szkolno
– Przedszkolnym w Głębowicach miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego
2015/2016. Po mszy świętej uczniowie, rodzice i nauczyciele zebrali się w budynku szkolnym, gdzie odbyła się oficjalna akademia,
rozpoczęta powitaniem przybyłych gości
przez dyrektora ZSP Andrzeja Sokalskiego.
W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele władz gminnych – wójt Jerzy Mieszczak oraz przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Czerny. Wójt, składając kwiaty na ręce dyrektora szkoły, podziękował uczniom i nauczycielom za całoroczną pracę, której efektem
były liczne sukcesy zdobywane przez wychowanków szkoły oraz bardzo wysoki, drugi
w powiecie, wynik osiągnięty przez uczniów
ze sprawdzianu szóstoklasisty. Wychowawcy
poszczególnych klas wręczyli nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem uczniom
z wysokimi wynikami w nauce.
Lista uczniów wyróżnionych:
Klasa I – nagrody otrzymali wszyscy
uczniowie klasy I.
Klasa II – Amelia Górkiewicz, Amelia
Matyjasik, Zuzanna Stachowicz, Stanisław
Mitoraj, Lena Jasińska, Kinga Mazgaj, Bartosz Szostak.
Klasa III - Bartłomiej Kuwik, Karol Żabiński, Sandra Piotrowska, Marcel Górkie-
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ABS BANK – INWESTYCJA W DOBRE RELACJE
Na pytanie, jaka inwestycja jest
najbardziej opłacalną, odpowiedź
zna każdy dobry manager. Otóż inwestycja w relacje międzyludzkie.
Doskonale wiedzą o tym również
w ABS Banku, czego potwierdzenie znajdujemy w jego jubileuszu
140-lecia.
Tak, tak – w tym roku mija 140 lat od
powołania Stowarzyszenia Oszczędności
i Pożyczek, którego ABS Bank Spółdzielczy jest bezpośrednim spadkobiercą. Ponad wiekowa obecność na rynku usług
finansowych to wiele zapisanych kart i
dokumentów o historycznym znaczeniu.
Jednakże bohaterami tej bogatej historii
nie są zdarzenia, daty i określone fakty, ale
LUDZIE, którzy tworzyli i tworzą tę wyjątkową i unikatową instytucję, w tym Pracownicy, Udziałowcy, a przede wszystkim
Klienci banku.

tym na Klienta i jego potrzeby. Mamy na
uwadze, że Klienci, mimo iż chętnie korzystają z elektronicznych kanałów dostępu
do usług finansowych, cenią sobie wizytę
w banku, osobisty kontakt i profesjonalne
doradztwo, co nas niezwykle cieszy. – dodają wieloletni pracownicy tego Banku.
Placówka posiada pełną ofertę produktową dla wszystkich Klientów. Mało
tego, z myślą o nich stale uatrakcyjnia
ofertę, dysponując coraz bogatszym wachlarzem dostępnych usług bankowych.
Swoją ofertę kieruje nie tylko do Klienta
indywidualnego, ale również przedsiębiorców, przedstawicieli branży rolniczej oraz
instytucji samorządowych. Niezaprzeczal-

oświatowym, kulturalnym czy też charytatywnym. Z naszych dotacji korzystają
LKS’y , szkoły i przedszkola. Na ostatnim
rajdzie rowerowym, organizowanym w ramach Dni Osieka ufundowaliśmy i rozdaliśmy 500 czapeczek. To tylko jeden drobny
z wielu przykładów. Pieniędzy do lokalnego środowiska płynie znacznie więcej.
To właśnie takie działania, jak wspieranie w formie sponsoringu miejscowych
organizacji, stowarzyszeń oraz cyklicznych lokalnych imprez, wpływają na wzajemne relacje banku i lokalnego środowiska. Ale o tych relacjach świadczą również
kredyty udzielane lokalnym Klientom,
szczególnie te realizujące projekty przed-

Jednym z ostatnich wyzwań podjętych
przez ABS Bank w tym ważnym jubileuszowym roku było dokończenie wizualizacji we wszystkich placówkach, w tym
modernizacja Punktu Obsługi Klienta
w Osieku. Zmiany w tej placówce wpisują
się nie tylko w plan unowocześniania placówek, ale przede wszystkim podnoszenia
standardów jakości obsługi.
Ta trudna i skomplikowana operacja
została przeprowadzona niezwykle sprawnie i skutecznie. W przeciągu zaledwie kilku dni, tak, aby nie zakłócać dostępności
do Placówki, wnętrzu nadano nową estetykę i funkcjonalność oraz maksymalnie
dostosowano do potrzeb Klientów i Pracowników. – stwierdziła w rozmowie Małgorzata Matusiak, Prezes ABS Banku Spółdzielczego.
Wyraźnie zauważalna zmiana wizerunku Placówki otwarła nowe możliwości
przed Klientami, jak również poprawiła
komfort pracy. Jesteśmy otwarci na spostrzeżenia i propozycje naszych Klientów.
To dzięki ich sugestiom w nowoczesnej
aranżacji placówki wydzielono strefę zapewniającą profesjonalne warunki i dyskretną obsługę Klienta. – dodaje Agnieszka Lewandowska, Kierownik ds. Rozwoju
i Nadzoru Sieci.
Poprzez wysoki standard usług oraz
nowy wizerunek Placówki chcemy pokazać
naszym Klientom, że jesteśmy bankiem
nowoczesnym i konkurencyjnym, otwar-

nym atutem jest całkowicie polski kapitał,
indywidualne podejście oraz elastyczność
oferty. Dzisiaj w dobie rosnącej konkurencji ze strony banków komercyjnych nie
można czekać z wdrożeniem nowoczesnych produktów masowo stosowanych
przez konkurencję.
Cieszy nas stale rosnąca liczba nowych klientów, w tym również pozyskanych z banków komercyjnych. Dążymy do
tego, by być bankiem pierwszego wyboru,
kojarzonym z bliskością, zaufaniem, bezpieczeństwem oraz rozwijaniem działalności gospodarczej, jak również instytucją
czynnie biorącą udział w realizacji regionalnych inicjatyw. Osiąganie określonych
wyników finansowych to bardzo ważny,
ale nie jedyny cel działania naszego Banku. – mówią pracownicy ABS Banku –
Wspieramy finansowo i organizacyjnie
różnego rodzaju inicjatywy lokalne oraz
przedsięwzięcia o charakterze społecznym,

siębiorców. Udzielając kredytów Bank stymuluje lokalny rozwój, stymuluje gospodarkę, zmniejsza bezrobocie, a zarazem
ma zaszczyt uczestniczyć w sukcesach
biznesowych, zarówno tych małych, jak
i większych.
Mamy nadzieję, że ścisła współpraca Banku z lokalną społecznością będzie nakręcać
koniunkturę gospodarczą i zapewni dalszy rozwój lokalnej przedsiębiorczości. –
mówi Agnieszka Lewandowska.
Jako Bank chcemy osiągać same sukcesy,
pamiętając, że największym gwarantem
powodzenia banku jest Klient, dlatego nasze działania muszą zawsze uwzględniać
jego potrzeby, wymagania i oczekiwania.
Na nasze sukcesy składają się bowiem sukcesy naszych Klientów. – reasumuje Małgorzata Matusiak.
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