III konkurs bukietów zielnych
w wigilię święta Matki Boskiej Zielnej

KGW OSIEK

Podobnie jak w ubiegłym roku odbył się
na „Czarnym Groniu” w Rzykach Praciakach, koło Andrychowa. W rywalizacji
uczestniczyło 21 Kół Gospodyń Wiejskich
z powiatu wadowickiego i oświęcimskiego.
Z naszej gminy panie z KGW Osiek w konkursie kół zdobyły bardzo zaszczytne, bo II
miejsce, koło z Głębowic otrzymało wyróżnienie. Ponadto odbył się także konkurs
indywidualny z własnymi kompozycjami.
P. Maria Leśniak z Głębowic otrzymała
wyróżnienie. Wszystkie ziela były wykonane w dawnym tradycyjnym kształcie.
Do bukietów użyto kwiatów ogrodowych,
łąkowych i przeróżnych ziół rosnących w
ogródkach i dziko.
Imprezie towarzyszyły występy dzieci ze
wsi Węglówka z gminy Wiśniowa, koło
Myślenic. Dzieci ubrane w góralskie stroje
przedstawiły zaślubiny Maryny z Jaśkiem,
towarzyszyła im miejscowa góralska ka-
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pela. Na zakończenie z koncertem pieśni
śląskich i góralskich wystąpił Zespół Śląsk,
przy którym zaproszeni goście dobrze się
bawili. Na konkurs przyjechali także marszałek województwa Marek Sowa, wiceprezes WFOŚiGW w Krakowie Józef Kała,
poseł na sejm Marek Polak i senator Andrzej Pająk. Nad całością czuwała p. Czesława Wojewodzic, prezes Stowarzyszenia
Gospodyń Wiejskich w Andrychowie.
KGW Osiek reprezentowały panie: Helena
Gałgan, Róża Gros, Stanisława Kozioł, Zofia Piechocińska i Danuta Targowska.
KGW Głębowice reprezentowały panie:
Wiesława Górkiewicz, Irena Kulpińska,
Maria Leśniak, Helena Matyjasik i Anna
Rafacz.
Rozalia Ćwiertnia

ECHA OSIEKA

Józefa Kałę przyjaciela Gminy Osiek znam od wielu lat
Był i jest orędownikiem naszych spraw, wcześniej pełniąc funkcję
Starosty Powiatu, obecnie wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Jako Starosta Powiatu zabiegał o realizację inwestycji drogowych w
Gminie Osiek. Dzięki jego inicjatywie wykonaliśmy wiele wspólnych zadań na naszych drogach. Aktualnie dzięki jego pomocy
budujemy kanalizację sanitarną oraz dokonujemy wymiany w budynkach publicznych kotłów z węglowych na gazowe.
Cenię go jako człowieka za to, że w życiu kieruje się zawsze zasadami i wartościami, w które sam wierzę. Jest bardzo dobrym kandydatem na posła i w pełni zasługuje na poparcie przez mieszkańców
naszej gminy.
Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak
Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.
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DOŻYNKI

Dożynki w Osieku
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się w
Osieku skoro świt. Orkiestra dęta na przystrojonej przyczepie traktora objeżdżała
wieś i skocznymi ludowymi melodiami budziła i zapraszała mieszkańców do
udziału w imprezie wiejskiej. Po południu
na placu przed Urzędem Gminy o godzinie 14:00 uroczystą polową Mszę Świętą
odprawił ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk w koncelebrze ks. proboszcza Stanisława Czernka i wikariusza Krzysztofa Kozieła. Poświęcili chleb i wieniec; symbole
zebranych plonów i zakończenia prac polowych. Ksiądz przed rozpoczęciem mszy
świętej powitał wszystkich zebranych na
placu przy Urzędzie Gminy, witał włodarzy gminy, zaproszonych gości, rolników,
mieszkańców i parafian.
Podczas kazania ks. proboszcz docenił
znaczenie trudnej, ale i odpowiedzialnej
pracy rolnika, która daje nam codzienny
pokarm. Wychodząc każdego dnia do pracy na polu, w ogrodzie czy sadzie, stajecie
się współpracownikami samego Boga. To
wielki zaszczyt, ale również zadanie. Niech
ta myśl towarzyszy wam w codziennej pracy, ale niech też kieruje wasze myśli, wzrok
i kroki ku Bogu, ku jego sprawom. Wyraził
słowa podziękowania siostrom zakonnym
za przepięknie przystrojony kościół na
uroczystości dożynkowe.
Mszę Świętą uświetniła Orkiestra Dęta z
Osieka pod dyrekcją Leszka Górkiewicza,
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a pieśń „Rota” śpiewana przez uczestników niosła się gromkim echem po osieckich łąkach, polach i ulicach.
Dożynki – największe w roku święto rolników – będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac
polowych i zebraniu plonów, a głównie
plonu zbóż – zachowane w Polsce do dzisiejszych czasów, są dziękczynieniem za
zebrane plony. Następnie nastąpiło przekazanie chleba i wieńca gospodarzom dożynek p. Franciszkowi Mitorajowi a kosza
z owocami wójtowi Jerzemu Mieszczakowi. Przekazaniu towarzyszył chór ludowy
„Osieczanie” z pieśnią „Plon niesiemy,
plon”. Po podzieleniu chleba przez gospodarza panie z KGW poczęstowały zebranych gości i mieszkańców wsi, częstowały
także pysznymi domowymi wypiekami
upieczonymi z tegorocznych zbiorów i
smacznym chlebkiem ze smalczykiem.
Na zakończenie ceremonii dożynkowej
głos zabrali obecni na uroczystości przedstawiciele władz samorządowych gminy
Osiek, wójt Jerzy Mieszczak i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny, którzy w
swoich wystąpieniach przekazali na ręce
rolników słowa wdzięczności i uznania
oraz podziękowania za wysiłek i zaangażowanie, za codzienny trud i oddanie się
pracy na roli. Obaj wręczyli gospodarzowi
dożynek bukiety kwiatów. Głos zabrał jeszcze wiceprezes WFOŚiGW w Krakowie

ECHA OSIEKA

23 sierpnia 2015
Józef Kała. Podziękował wszystkim rolnikom za tegoroczne zbiory i życzył wytrwałości w codziennej rolniczej ciężkiej
pracy. Podziękowania i życzenia rolnikom
przekazał również wicestarosta oświęcimski Jarosław Jurzak. Słowa podziękowań
dla rolników i mieszkańców wsi od marszałka województwa Marka Sowy przekazał wójt Jerzy Mieszczak. Marszałek
tym razem nie mógł przybyć do Osieka,
bowiem uczestniczył w dożynkach wojewódzkich w Piwnicznej, w których brały
też udział w pochodzie z wieńcem panie z
KGW Głębowice. Na zakończenie odbyła
się część artystyczna w wykonaniu chóru
ludowego „Osieczanie” z dożynkowymi
przyśpiewkami. Skoczne piosenki ludowe
w melodyjnej interpretacji skłaniały słuchaczy do wspomnień. W szlacheckich
strojach wystąpił Zespół Pieśni i Tańca
„Kotlina” z Osieka, towarzyszyła im kapela smyczkowa pod dyrekcją Anny Gębali.
Dla najmłodszych były wesołe miasteczko,
zamki dmuchane, trampolina, karuzele
oraz wiele innych atrakcji. Dla dorosłych
stoiska gastronomiczne, także wystawa
nowoczesnego sprzętu rolniczego, którą
zorganizował prezes Kółka Rolniczego w
Osieku Józef Kubajczyk. Atrakcją wystawy był odrestaurowany traktor Ursus C
325, rok produkcji 1963, produkowany
przez Zakłady Metalowe Ursus k/Warszawy, własność Michała Pomorzewskiego.
Mieszkańcy Osieka nie zapomnieli o do-

brej zabawie, a tą można było zobaczyć
podczas koncertu Jana Wojdaka z zespołu
„Wawele”, któremu towarzyszyła grecka
piosenkarka Arisa Vinci. Dla takiej wyjątkowej publiczności z pewnością warto
organizować tego typu imprezy i podtrzymywać tradycję w gminie, dodał artysta,
jestem zaszczycony, że jestem tu dzisiaj z
wami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, przede
wszystkim członkom koła PSL w Osieku
na czele z wójtem, dyrektor Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, pani Danucie
Jurczyk prezes KGW w Osieku za wkład
pracy przy wiciu wieńca dożynkowego,
Stowarzyszeniu Integracyjnemu Wspólna
Sprawa, GS Osiek za upieczenie chleba dożynkowego, zespołom artystycznym działającym na terenie wsi, chórowi „ Osieczanie”, Orkiestrze Dętej i Zespołowi Pieśni i
Tańca „Kotlina”, a także mieszkańcom za
udział, bo przecież bez nich nie byłoby tak
wspaniale. Wszystkim, którzy aktywnie
włączyli się w organizację naszego gminnego święta podsumowującego ukończenie żniw – dziękujemy! Wzorowo imprezę
prowadził pan Aleksander Piasecki, a zakończyła się ona zabawą taneczną, której
przygrywał zespół Songo & Zuza.
Sponsorzy imprezy Osiek 2015
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku,
Firma AKSAM, Firma ICE MASTRY z
Czańca, Cukiernia Jagódka, GS Osiek.
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Gospodarz Dożynek 2015
Franciszek Mitoraj z ul. Zielonej ma 60
lat i w tegorocznych dożynkach przyjął
zaszczytną funkcję gospodarza dożynek.
Jest to osoba, która posiada duży autorytet, pomaga mieszkańcom wsi w pracach
polowych, sąsiadom bliższym i dalszym.
Gospodarstwo pana Franciszka, które
przejął po rodzicach w 1994 r. dostosowane jest do sprzedaży upraw. Łącznie na 15
hektarach w tym 7 własnych i 8 dzierżawionych uprawia zboża. Są to kukurydza,
groch siewny, facelia na nasiona na poplony i ziemniaki. Hoduje zwierzęta tylko na
potrzeby własne.
Gospodarstwo wyposażone jest w kompletny park maszynowy, oprócz kombajnu
zbożowego, nie korzysta z usług mechanizacyjnych. Wszystkie prace naprawcze w
sprzęcie rolniczym wykonuje sam, ukończył bowiem szkołę zawodową mechaniczną u salezjanów.
Od ponad 20 lat pracuje społecznie, jest
prezesem Spółki Wodnej w Osieku i od
ubiegłego roku od października radnym
Rady Gminy Osiek. Prowadzone gospodarstwo rolne jest dobrym przykładem
dla innych rolników, można prowadzić
gospodarstwo rolne i działać społecznie
na rzecz własnego środowiska i swojej klasy zawodowej. Znany jest jako człowiek
uczynny i nigdy nieodmawiający pomocy.
Rozalia Ćwiertnia

KGW

85 lat Koła
19 września 65 członkiń KGW wraz zaproszonymi gośćmi świętowało niecodzienny
jubileusz – 85-lecie powstania koła.
Program uroczystości obejmował mszę św.
w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej oraz
część oficjalną w Wiejskim Domu Kultury.
Liturgię w intencji członkiń KGW sprawował ks. proboszcz Krzysztof Błachut,
który w homilii podkreślił, że życie we
wspólnocie jest wynikiem zjednoczenia
się, wymiany, pomocy. Wspólne pieśni,
dodawał ks. Krzysztof, wspólna modlitwa,
która płynie do Maryi, to źródło, które
jest w Maryi – Matce Życia. Maryja bowiem jednoczy ludzi i pielęgnuje życie we
wspólnocie, w jedności. Ks. Krzysztof na
początku homilii złożył paniom z KGW
najszczersze życzenia z okazji tak godnego
jubileuszu.
Po mszy świętej, na pięknie przygotowanej
sali, wszystkich gości przywitała członkini koła Maria Lach i prezes KGW Helena
Matyjasik, dzieląc się bogatą historią swej
organizacji. Z przekazu ustnego najstarszych mieszkańców wsi dowiadujemy się
o powstaniu koła gospodyń we wsi. W realiach polskiej wsi lat trzydziestych Koła
Gospodyń Wiejskich – w tym powstałe
w 1930 r. KGW w Głębowicach – pełniły rolę prawdziwie pionierską. Członkinie propagowały wartości patriotyczne,
oświatę, kulturę i kładły nacisk na umiejętności przydatne w życiu codziennym.
Nie są nam znane nazwiska pań – zwracała się do zebranych obecna prezes Helena Matyjasik – które w tamtych czasach
prowadziły koło, w kronikach mamy puste
kartki aż do roku 1967, kiedy to przewodniczącą została śp. Zdzisława Górkiewicz.
W tym czasie uczyły się gotowania, szycia,
haftu, prowadziły magiel, uczyły opieki
nad dziećmi, organizowały wieczorki,
spotkania, założyły chór, który śpiewa
do dzisiaj. Zapoczątkowały wiele inicjatyw społecznych doprowadzając m.in.
do powstania hodowli kurcząt, które po
odchowaniu kupowały gospodynie nie
tylko miejscowe, ale także z okolicznych
wsi. Prekursorkami w tych dziedzinach
były m.in.: pierwsza pani prezes Zdzisława Górkiewicz i zarząd, panie Maria Siwek, Maria Sala i Rozalia Fudela.
Duży nacisk kładziono na zachowanie
lokalnych tradycji – kontynuowała pani
prezes.
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Gospodyń Wiejskich w Głębowicach
Dzisiaj dzieło energicznych założycielek
podtrzymują ich następczynie, od marca 2004 r. pod przewodnictwem Heleny
Matyjasik. Koło obchodzące w dniu 19
września 85-lecie istnienia, pragnie ocalić
od zapomnienia przeszłość i połączyć ją
z realiami XXI wieku, co ma przyciągnąć
nowe członkinie. A nie jest to łatwe, gdyż
nowoczesna kobieta bardzo często równocześnie pracuje zawodowo, opiekuje się
dziećmi, domem, uprawia sport, dokształca się – i na uczęszczanie na spotkania
KGW, nie zawsze może znaleźć czas. Ale
wśród pań dominują nastroje optymistyczne i opinia, że marka, jaką zbudowały
przez tyle lat nie upadnie i wciąż będzie
kojarzyć się z tym, co w Głębowicach
najlepsze. A obecnemu zarządowi zależy
przede wszystkim na integracji mieszkańców, które w ostatnich latach oddaliło
się od siebie. Podczas uroczystości jubileuszowych dominował nastrój optymizmu
i nadziei a przede wszystkim wdzięczności
za lata bezinteresownej, społecznej pracy.
To już piąte pokolenie pań i oby po nich
przyszły kolejne.
Tradycyjnie nie mogło się obyć bez życzeń, kwiatów, prezentów i podziękowań. Te wpłynęły na ręce obecnej prezes Heleny Matyjsik od wielu osób, a
zwłaszcza od obecnych na uroczystości
Wójta Gminy Osiek Jerzego Mieszczaka,
przewodniczącego Rady Gminy Jerzego
Czernego, wicestarosty oświęcimskiego Jarosława Jurzaka, marszałka województwa Marka Sowy, prezesa WFOŚiGW w Krakowie Józefa Kały, prezes
stowarzyszenia KGW w Andrychowie
Czesławy Wojewodzic, przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej, chóru
„Wrzos”, Orkiestry Dętej, sołtyski, dyrektor Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Osieku Krystyny Dusik, dyrektora szkoły Andrzeja Sokalskiego,
prezesa LKS w Głębowicach, byłego
radnego Bogdana Sobeckiego. Prezeska odebrała też życzenia i prezenty od
przedstawicielek zaprzyjaźnionych Kół
Gospodyń Wiejskich z Osieka, Andrychowa, Polanki Wielkiej, Wieprza, Nidku, Przybradza, Rzyk, Targanic, Roczyn
i od chóru „Osieczanie”. Podziękowania
złożono poprzednim prezeskom za długoletnie kształtowanie obrazu polskiej
wsi, zaangażowanie w upowszechnianie
rodzimej tradycji, uczestnictwo w życiu

społecznym, umacnianie świadomości
narodowej i kulturowej, p. Marii Siwek i
p. Janinie Bizoń; były też podziękowania
dla szacownych seniorek jubilatek: Heleny Górkiewicz, Marii Żabińskiej, Ireny
Cinal, Rozalii Śmietańskiej, Władysławy Kołodziej, Rozalii Pawlicy, Heleny
Nowak i Anieli Wandor. Seniorkom w
dowód wdzięczności za pracę włożoną
na rzecz koła, wójt z przewodniczącym
Rady Gminy wręczyli kwiaty, złożyli życzenia i podziękowania.
Prezentem muzycznym dla Jubilatki był
koncert Orkiestry Dętej pod dyrekcją
Adama Sali. Dyrygent po długoletniej
pracy w orkiestrze zrezygnował z dyrygentury; orkiestra pod jego kierunkiem
zdobywała wiele zaszczytnych nagród,
między innymi p. Sala został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym
przez prezydenta RP. Za długoletnią,
bo aż 65-letnią, można powiedzieć fantastyczną grę i dyrygenturę, za pracę z
wielkim poświęceniem w głębowickiej
orkiestrze, podziękowania odebrał dyrygent od wójta Jerzego Mieszczaka i kolejno wszystkich zaproszonych gości na
jubileuszu. Pełna sala odśpiewała gromkim chórem „Sto lat” dla zasłużonego.
KGW Głębowice to jedno z najstarszych
kół na Podbeskidziu. Doczekało 85-lecia i
oby 100-lecie i dalsze rocznice mogły być
obchodzone w równie radosnej atmosferze, zaznaczył w przemówieniu do jubilatek wójt Jerzy Mieszczak.
Uroczystości jubileuszowe uświetniły
dzieci z ZSP w Głębowicach pod opieką
pań: Bożeny Wandor, Joanny Kobieli i
Marii Lach, a koncert pieśni regionalnych
dał zespół śpiewaczy „Magnolia” z sąsiedniego Nidku.
Każdy wysiłek wymaga chociażby symbolicznego docenienia, dlatego prezes
Matyjasik dziękowała wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób angażowali się w
działalność koła lub na jego rzecz. A my
dziękujemy paniom z KGW za pysznie
przygotowany poczęstunek i obsługę,
zwłaszcza szefowej kuchni p. Marii Leśniak. Do miłego spędzenia popołudnia
w tak zacnym gronie przygrywał Jacek
Klęczar.
Rozalia Ćwiertnia
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KULTURYSTYKA. Srebrny debiut Mariusza Żaby

Mariusz Żaba 18 lipca 2015 r. zajął w Sopocie drugie miejsce. Na bardzo wysokim,
drugim miejscu sklasyfikowano Mariusza
Żabę, mieszkańca Osieka, podczas sopockich zawodów w kulturystyce i fitness latem tego roku. Dla osieczanina to debiut
na tej scenie. W październiku ma w planie
występ w juniorskich mistrzostwach Polski we Wrocławiu.
Mariusz Żaba zajmuje się kulturystyką od
pięciu, sześciu lat. – Do wszystkiego doszedłem sam, metodą prób i błędów –opowiada w redakcji. – Po ukończeniu szkoły średniej na dobre rozpocząłem systematyczne
ćwiczenia w domu. Początki były bardzo
trudne, razem z tatą, który nie odmówił mi
pomocy, wykonywaliśmy sprzęt do treningu. Była to ławeczka do wyciskania, betonowe obciążniki, zamiast sztangi żelazna
rurka. Taka mała siłownia w piwnicy u
rodziców. Był to okres prób i błędów zarówno w ćwiczeniach, jak i diecie, ponieważ
nie miałem żadnego trenera, który by mną
pokierował. Dziękuję mamie za cierpliwość
i chęć pomocy w przygotowaniu specjalnej
diety, bo trzeba wiedzieć, że w tym sporcie
60% sukcesu to system odżywiania. Najkorzystniejsza dieta to mięso, ryby, makaron,
itp., w szczególności produkty nieprzetworzone. Więc trzeba się było tego nauczyć
w domu i podczas zakupów w sklepie. W
diecie tej nie ma żadnego podjadania, to
5-6 posiłków dziennie odpowiednio zbilansowanych. Żadnej pizzy, słodyczy czy

piwka. Pierwszy rok, a nawet dłużej, to
było uczenie się podstaw, czyli błądzenie i
korygowanie błędów. Właściwie ciągle się
uczę, bo w tym sporcie trzeba poznawać
swój organizm i odpowiednio analizować
zajęcia treningowe i dietę. Budowa sylwetki
to praca katorżnicza, ale sprawia wiele radości. Ciężkie treningi na siłowni pięć razy
w tygodniu i do tego dochodzą ćwiczenia
aereobowe.
W lipcu Mariusz Żaba zaliczył debiut na

mi stratami? (To ostatni rok juniorów, 23
lata.) Na obecną chwilę jeszcze nie wiem,
jest to kosztowny sport, a dotychczasowe
wydatki pokrywałem osobiście. To trudne,
pracuję na zmiany, do tego dochodzą treningi i zostaje niewiele wolnego. Ale mam
dziewczynę i znajduje także dla niej czas.
– W październiku Mariusz Żaba chciałby
wystartować w Mistrzostwach Polski Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness we Wrocławiu. Dla niego to ostatni

scenie kulturystycznej podczas ósmej edycji zawodów w kulturystyce i fitnes Sopot 2015. W gronie 30 zawodników zajął
drugie miejsce w kategorii junior open,
czyli bez podziału na kategorie wagowe
czy wzrostowe (wiek do 23 roku życia).
– Debiut uważam za bardzo udany, to była
mocno obsadzona kategoria. Startowali
dużo bardziej doświadczeni zawodnicy,
którzy w tym sporcie mają już osiągnięcia.
Dlatego drugie miejsce bardzo cieszy. Przed
startem właściwie nie planowałem żadnej
sportowej przyszłości, jednakże po wygranej otrzymałem wiele pytań od zawodników startujących, co dalej z moimi dalszy-

rok w juniorskiej kategorii. – Zobaczymy,
czy się uda. Napiszemy o tym w kolejnym
wydaniu gazety. Z kolei niewiele osób wie,
że nawet za wygranie Mistrzostw Polski,
czy Europy nagrodą jest... dyplom, puchar
i uścisk dłoni – śmieje się Mariusz. – Czasem są jakieś odżywki, ale to kropla w morzu tego, co potrzeba do „zrobienia formy”
na zawody. Mam cichą nadzieję, że wśród
społeczności Osieka znajdę sponsora, który
pomógłby mi finansowo w realizacji sportowych marzeń.

8

Rozalia Ćwiertnia

AKTUALNOŚCI

Bieg na Molo
W sobotę 17 października odbędzie się
1. edycja Biegu na Molo. Impreza jest charytatywna, wszystkie datki zebrane tego dnia
trafią do siedmioletniego Kordianka z Osieka.
– Bieg ma celu ma dobrą zabawę, zdrową
rywalizację oraz spędzenie czasu z przyjaciółmi i rodziną – zapraszają do wspólnego biegania organizatorzy.
Organizator nie przewiduje opłat startowych, zachęca jedynie do wsparcia finansowego Kordiana chorego na chorobę
Leśniowskiego-Crohna. Przy odbiorze
pakietów startowych będzie możliwość
wrzucenia wolnych datków do puszki.
10-kilometrowa trasa jest niezwykle malownicza i urozmaicona. Biegnie ulicami i
ścieżkami gminy Osiek.
– Pobiegniemy w otoczeniu pól, lasów, stawów, a zakończymy bieg pętlą wokół zalewu na Molo – dodają organizatorzy.

Harmonogram Biegu na Molo
9:00 – 11:00 – zgłoszenia i wydawanie
starterów
10:00 – otwarcie zawodów
10:10 – biegi na dystansie:
300 metrów – przedszkolaki i 1-2 klasa
szk. podst.
500 metrów – uczniowie szkoły podstawowej

Małopolskie ma nowe logo
Szczyty gór, przełom rzeki, królewska korona czy… ambicje mieszkańców – takie skojarzenia budzi nowe logo Województwa Małopolskiego. Zwycięska praca, której autorem
jest Zbigniew Pelon, została wyłoniona w konkursie spośród aż 79 zgłoszonych prac. Potrzeba wyłonienia nowego projektu logo wynikała z chęci unowocześnienia wizerunku
regionu i zwiększenia potencjału komunikacyjnego znaku graficznego.

Zebrania wiejskie 27 sierpnia 2015 r.
Zebrania odbyły się w II turze ze względu na nieliczną obecność mieszkańców. W Osieku na
zebraniu wystąpił prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Józef Kała. Zapoznał gminę i mieszkańców z możliwością pozyskania dotacji,
umorzeń, kredytów na termoizolację, wymianę kotłów węglowych na ekologiczne gazowe lub
solary. Na zebraniach uchwalono wniosek o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy
Osiek na rok 2016 ze środków Sołectwa Osiek i Głębowice w ramach funduszu sołeckiego. W
Osieku kwotę 24.409,60 zł przeznaczono na wymianę okien od strony południowej ZSP Nr 1,
w Głębowicach taką samą kwotę przeznaczono na wymianę chodnika wraz z wymianą krawężników drogowych wokół WDK i wykonanie podsufitki na zadaszeniu też w WDK.
Podjęto także uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statutu w
sołectwach Osiek i Głębowice.
Więcej na temat zebrania w kolejnym numerze EO.
									RĆ.
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1000 metrów – młodzież gimnazjalna
11:40 – ostatni bieg gimnazjalistów
12:00 – bieg główny
Ok. 13:30 – dekoracja zwycięzców
Organizatorem biegu są Urząd Gminy
w Osieku, Restauracja MOLO i Carbo
Asecura S.A.
Źródło: strona internetowa MOLO

SESJA

10. sesja rady Gminy Osiek
10 sierpnia 2015 r.
Informacje o pracy wójta gminy pomiędzy
sesjami:
• Zorganizował spotkanie na ul. Zamkowej w Głębowicach i ul. Włosieńskiej w
Osieku z Panią Anetą Staroń Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w celu przygotowania założeń do zlecenia projektowania remontu tych dróg.
• Uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w naszych jednostkach oświatowych, podczas których
wręczył stypendia za dobre wyniki w
nauce i sporcie 49 uczniom w tym 25 w
Gimnazjum, 10 w ZSP Nr 1, 7 w SP Nr
2 i 7 w ZSP Głębowice.
• 27 i 28 czerwca uczestniczył w imprezach zorganizowanych przez gminę w
ramach Dni Osieka.
• Podpisał umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Starowiejskiej z
firmą OMEGA – z Rudy Śląskiej. Kwota
umowy wynosi 2.172.360,43 zł.
• Brał udział w Zatorze w posiedzeniu
Rady Sterującej Programu Szwajcarskiego, którego gmina jest członkiem.
• Uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym LKS Głębowice.
• 14 lipca przekazano plac budowy pod budowę kanalizacji sanitarnej firmie OMEGA z Rudy Śląskiej oraz omówili problemy związane z rozpoczęciem budowy.
• Dokonano odbioru końcowego wykonanych remontów dróg gminnych tj.
ul. Przecznica, Stawowa i Słoneczna
boczna w Osieku oraz ul. Ogrodowa,
Słoneczna i Kwiatowa w Głębowicach.
• Wójt zlecił Firmie MDC-RENO z Alwerni Konserwacja Dzieł Sztuki wykonanie remontu kapliczki św. Nepomucena w Głębowicach. Kwota zadania
wynosi 20 tys. zł przy dofinansowaniu

z gminy 11 tys. zł i z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9 tys. zł.
• Na zaproszenie wójta gminy Przeciszów uczestniczył w uroczystym otwarciu boiska sportowego w Piotrowicach.

Straży Pożarnej w Osieku.
f) zmiany uchwały Nr III/14/2014 z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Osiek.

• 9 sierpnia wójt brał udział w uroczystościach Dożynkowych w Głębowicach.
Podjęto uchwały w sprawie:
a) zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Osiek zbadania zasadności
skargi złożonej na działalność wójta
gminy Osiek.
b) zamiany gruntów położonych przy ul.
Starowiejskiej.
c) pomocy finansowej w formie dotacji dla powiatu oświęcimskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania pod nazwą „Remont drogi
powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w
Głębowicach”.
d) pomocy finansowej w formie dotacji
dla powiatu oświęcimskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr
1863K ul. Włosieńska w Osieku”.
e) udzielenia dotacji dla Ochotniczej

g) zmian planu budżetu gminy na 2015 rok.
Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie.
Złożono dwa wnioski:
Radny Zbigniew Żurek złożył wniosek do
wójta gminy Osiek o wystosowanie ostrego protestu do starosty oświęcimskiego i
zarządu w sprawie nieprzyznania środków
na projekt remontu ulicy Głównej w Osieku i budowy chodnika. Proszę poinformować zarząd starostwa, pisze radny, że biorą
moralną odpowiedzialność za każde tragiczne zdarzenia drogowe, które zaistnieje
na tej drodze.
Radny Franciszek Mitoraj zgłasza odbudowę
rowu odwadniającego na ul. Beskidzkiej.
Zgłasza, że może powstać problem z powodu pojawienia się dzików na naszym terenie.
Na tym sesje zakończono.
Rozalia Ćwiertnia

Remont Remizy

fot. strona internetowa OSP Osiek

W czerwcu i lipcu 2015 roku
w naszej jednostce został przeprowadzony gruntowny remont
pomieszczeń garażowych. W ramach remontu zostały wykonane
następujące prace:
• wydrapanie i wyrównanie
ścian,
• wykonanie posadzki żywicznej,
• wymiana drzwi wewnętrznych,
• wykonanie łączności z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania,
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• wymiana oświetlenia,
• pomalowanie ścian oraz położenie
marmuritu.
Całkowity koszt remontu to 30 141,51 zł, który został wykonany z następujących środków:
• Dotacja Województwa Małopolskiego
w ramach projektu „Małopolskie Remizy 2015” to 9 271,00 zł,
• środki OSP Osiek z budżetu gminy
Osiek to 10 271,00 zł,
• środki własne OSP Osiek to 8 643,51 zł,
• dotacja celowa gminy Osiek to 2010,00 zł.

ECHA OSIEKA

Biesiada kaszubska
Orkiestra Dęta z Osieka nad morzem
Ostatni tydzień wakacji Orkiestra Dęta z
Osieka spędziła nad polskim morzem we
Władysławowie. Wbrew pozorom nie był
to wyjazd turystyczny. W odpowiedzi na
zaproszenie z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie i z pomocą licznych
sponsorów mogliśmy uczestniczyć w ,,Biesiadzie Kaszubskiej”. To coroczna impreza,
w której udział biorą zarówno mieszkańcy
nadmorskiego miasta, jak i turyści. Odbywa
się ona przy wejściu na plażę nr 1 od strony
zachodniej portu rybackiego we Władysławowie. W tym roku impreza odbyła się 29
sierpnia.
Przygotowywaliśmy się do wyjazdu bardzo
solidnie, każda niedzielna próba poświęcona była utworom koncertowym. Dyrygent
nie oszczędzał nam sił. Każdy dźwięk musiał
być zagrany poprawnie i nie było tutaj miejsca na błędy. Każdego dnia pobytu odbywała
się dwugodzinna próba.
Po odpoczynku, zregenerowaniu się i ciężkich próbach przyszedł czas na koncert.
Po śniadaniu zapakowaliśmy sprzęt oraz
nuty. Udaliśmy się autokarem pod Urząd
Miejski, skąd miał rozpocząć się przemarsz
barwnym korowodem ulicami miasta do
miejsca imprezy, prowadzony przez naszą
osiecką Orkiestrę. Całość rozpoczęła się
krótkim koncertem orkiestry pod Ratuszem
we Władysławowie. Po tym nadszedł czas
na przemarsz. Razem z nami w korowodzie
szły mażoretki, panie w strojach kaszubskich, kowboje na koniach, zaproszeni goście, mieszkańcy oraz turyści. Dojście spod
budynku Urzędu Miasta na plażę trwało ok.
20 min. W tym czasie graliśmy kawałki marszowe. Po dotarciu do celu przygotowaliśmy
pulpity i zasiedliśmy, aby zagrać koncert
dla wszystkich widzów. Graliśmy kawałki
szybko wpadające w ucho i znane na pewno wszystkim. W naszym repertuarze znalazł się Enej, ,,I will survive” (motyw z filmu
,,Rocky”), ,,Kawałek do tańca” z repertuaru
,,Poparzeni Kawą Trzy” i wiele innych. Hitem był utwór ,,Ona tańczy dla mnie”, który

zawsze bawi publiczność. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, bo sama impreza
była na bardzo wysokim poziomie. Orkiestrę ciepło przyjęto i ugoszczono. Mieliśmy
okazję spróbować wszystkich regionalnych
potraw z ryb i nie tylko…
Jednak nie pojechaliśmy tam po to, by tylko ciężko pracować. Miło spędzaliśmy czas,
a nawet w naszym grafiku znalazło się kilka
wycieczek. Jedną z atrakcji było zwiedzanie
Fokarium w Helu. Jednak to, co wydarzyło
się później, było dla nas ogromnym zaskoczeniem. Byliśmy świadkami bardzo interesującego wydarzenia. Widzieliśmy dźwig
wyciągający na platformę kilkunastotonowego, martwego wieloryba, który dryfował
przy Zatoce Gdańskiej już kilka dni. Ogólnopolskie media informowały o tym niezwykłym znalezisku.
Kilkoro ,,muzyków” z orkiestry próbowało
swoich sił na morzu. Wybrali się bowiem
na połów dorszy. Szczerze przyznajemy, że i
w tym sporcie się sprawdzili, bo złowili po
kilka sztuk.
Orkiestra Dęta pragnie podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wyjazdu: Grzegorzowi Kolasie,
który zajął się całą organizacją wyjazdu. Na
jego głowie było najwięcej obowiązków. Dlatego teraz składamy na jego ręce najszczersze podziękowania za wyjazd spędzony we
wspaniałym gronie. Dziękujemy Ci Grzesiu!
 Dziękujemy panu Leszkowi Górkiewiczowi, dyrygentowi orkiestry za przygotowanie
orkiestry i dopilnowanie przebiegu wyjazdu.
Pani Bogumile Cejnowej-Kasprzyk, kierowniczce biblioteki we Władysławowie, która
zaprosiła nas na te obchody i tym samym
przyczyniła się do naszego wyjazdu. Pani
Reginie Jeziornej za pensjonat. Za autokar
Panu Aleksandrowi Cieślikowi. Właścicielowi Hotelu ,,Szafir” za zaproszenie na
wieczorny koncert i ugoszczenie naszej Orkiestry. Za możliwość wyjazdu dziękujemy
serdecznie naszemu wójtowi, Panu Jerze-
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mu Mieszczakowi. Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim sponsorom oraz osobom, które w
jakikolwiek sposób przyczyniły się do naszej
wyprawy.
Barbara Górkiewicz

ECHA OSIEKA
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH
Do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Głosy ważne
Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się
w obrębie kratki) w kratce z lewej strony
obok nazwiska jednego z kandydatów z tej
listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.
Głosy nieważne
Przyczyną nieważności głosu jest:
- oddanie głosu na więcej niż jedną listę,
czyli postawienie znaku „x” w kratkach
z lewej strony obok nazwisk kandydatów
umieszczonych na więcej niż jednej liście,
- nieoddanie głosu na którąkolwiek z list,
czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej
kratce,
- postawienie w kratce przeznaczonej na
oddanie głosu innego znaku niż znak „x”.

Do senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(w okręgach wyborczych, w których zarejestrowano więcej niż jednego kandydata)
Głosy ważne
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak
„x” (dwie linie przecinające się w obrębie
kratki) z lewej strony obok nazwiska tego
kandydata, na którego wyborca głosuje.
Głosy nieważne
Przyczyną nieważności głosu jest:
- oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie znaku x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej
niż jednego kandydata,
- nieoddanie głosu na żadnego kandydata, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
- postawienie w kratce przeznaczonej na
oddanie głosu innego znaku niż znak „x”.

25 października
głosujemy do Parlamentu
Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list komitetów wyborczych na
Wybory Parlamentarne do Sejmu i Senatu
zarządzonych na 25 października.
dla PiS – 1, dla PO – 2, dla Partii Razem – 3,
dla partii KORWiN – 4, dla PSL – 5, dla Zjednoczonej Lewicy – 6, dla ruchu Kukiz’15 – 7,
dla Nowoczesnej Ryszarda Petru – 8.
Wójt Gminy Osiek informuje, że podział Gminy Osiek na stałe obwody wyborcze do glosowania 25 października pozostają bez zmian.
Obwód nr 1 – sala WDK Osiek,
Obwód nr 2 – budynek SP ZOZ Osiek,
Obwód nr 3 – Szkoła Podst. Nr 2 Osiek,
Obwód nr 4 – Wiejski Dom Kultury w Głębowicach.

Ogłoszenie
Organizujemy spotkanie klasowe rocznik 49,48,47 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osieku. Spotkanie w Serenadzie 14 listopada godz 15:00. Zgłoszenia
u Rozalii nr tel 739 476 120 do końca
października. Koszt około100 zł.

Umowa podpisana
Kolejny nabór za nami i przed nami!
Na przełomie sierpnia i września Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. zakończyła
kolejny nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość...
Wszystkich tych, którzy do tej pory nie skorzystali z oferty ZAR sp. z o. o., a chcieliby
założyć działalność gospodarczą lub rozwinąć już istniejącą informujemy, że kolejny nabór wniosków planowany jest jeszcze w tym roku. Każdego zainteresowanego
zapraszamy do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z planowanymi naborami w ramach Projektu KIK/14
pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość...
Dzisiaj podejmiesz decyzję, jutro uzyskasz informacje, a w przyszłym roku możesz
mieć własną firmę. Zrób pierwszy krok a my pomożemy Ci odnieść sukces.
Więcej informacji można uzyskać w:
Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Osieku
ul. Główna 125 (budynek Urzędu Gminy, pokój 15),
32-608 Osiek
www.caz.zator.pl.
Godziny otwarcia:
wtorek, środa, czwartek: 7:00-15:00
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W dniu 28 września 2015 r. Gmina Osiek
podpisała umowę pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek
etap II zadania II z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie, reprezentowanym
przez panią Małgorzatę Mrugała – Prezes
Zarządu WFOŚ i GW i pana Józefa Kałę
– zastępcę prezesa zarządu. Planowany koszt inwestycji wynosi 2.172.360, 43
zł brutto z tego 1.766.000,00 pożyczka z
WFOŚ i GW. Powyższa pożyczka zostanie
umorzona w wysokości 45 %.

		

Dożynki w Głębowicach

Już od wielu lat dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego
rolnicy dziękują za zebrane plony. Tegoroczne dożynki 9 sierpnia w
Głębowicach zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka
przy wsparciu i pomocy Wójta Gminy Osiek Jerzego Mieszczaka.
Obchody zainaugurowała dziękczynna msza św. odprawiona w kościele parafialnym przez proboszcza Krzysztofa Błachuta, w której licznie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Głębowic, ale także okolicznych
miejscowości. Wdzięczność dla rolników i szacunek do chleba, któremu ks. proboszcz poświęcił kazanie, zapewne uświadomiła wszystkim
ciężką pracę na roli, ale też znaczenie otaczającego nas środowiska.
Po mszy św. korowód dożynkowy przy dźwiękach orkiestry dętej, pod
dyrekcją Adama Sali, przemaszerował na plac pod Domem Kultury,
gdzie na specjalnie przygotowanym miejscu przed sceną ustawiono
pięknie wykonane dekoracje dożynkowe z tegorocznych plonów. Tematyka pieśni śpiewanych przez panie z KGW w korowodzie z wieńcem, którym przygrywał Jarosław Cieciak, nawiązywała do trudu i
plonów, wyrażała troskę o przyszłoroczne urodzaje, nadzieję na zasłużony poczęstunek i tęgą zabawę.
Podczas oficjalnej części uroczystości na ręce wójta przekazany przez
Teresę Wolas i Pawła Gąsiorka, został bochen chleba z tegorocznych
plonów, który podzielono między wszystkich zgromadzonych mieszkańców wsi i gości. Gospodynie Cecylia Jasińska i Irena Kulpińska
wręczyły wieniec sołtys Edycie Matyjasik-Kulig. Wieniec powstał z
kłosów żyta, pszenicy i owsa. Za szykowne dekoracje posłużyły kwiaty
słonecznika, maków i kolorowe wstążki. W innych wieńcach spotkać
można owoce jarzębiny, gałązki leszczyny, bukszpan, sitowie, jabłka,
mirta, jak również piernikowe serca, symbol bogactwa lasów i pasiek.
I tak już bywa od wielu, wielu pokoleń.
Sołtys podziękowała rolnikom i mieszkańcom za wsparcie i pomoc
przy organizacji dożynek. Podziękowania dla p. sołtys złożyli też wójt i
przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny. Następnie głos zabrał wójt
Jerzy Mieszczak, który w swoim wystąpieniu zwrócił się do rolników i
ich rodzin ze słowami szczególnego podziękowania za trud codziennej
pracy na roli.
Po części oficjalnej nastąpiła prezentacja bogatego dorobku artystycznego. Zaprezentowały się: ludowy chór „Osieczanie”, Zespół Pieśni i
Tańca „Kotlina” z Osieka, Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją
Włodzimierza Szymanka i Orkiestra Dęta z Głębowic pod dyrekcją
Adama Sali. Pomimo wakacji swoją obecność zaznaczyły też dzieci z
ZSP w Głębowicach; przedszkolaki tańczyły krakowiaka w przepięknych krakowskich strojach, młodzież szkolna pod opieką p. Bożeny
Wandor śpiewała pieśni ludowe, a klasa szósta, którą przygotowała
Andżelika Łysoń, dała przedstawienie współczesnej „Rzepki”.
Organizatorzy dziękują zespołom z Osieka za to, że przyjęły zaproszenie na dożynki i uświetniły nasze wiejskie święto, a także sponsorom.
Dożynki były okazją do podsumowania tegorocznej pracy rolników,
jak również do dobrej zabawy tanecznej, która zakończyła tegoroczną
imprezę.
Sponsorzy dożynek
• Bank Spółdzielczy w Andrychowie,
• Małopolska Spółdzielnia Handlowa „WIZAN”,
• Apteka „Arnika” – Dariusz i
Agata Wojtalowie,
• Cinal Edward,
• Domasik Andrzej,
• Makuch Waldemar – sklep
„Grażyna”,
• Magdalena i Krzysztof Matyjasik

Rozalia Ćwiertnia

– Skup Złomu,
• Obstarczyk Jadwiga – bar Głębowice,
• Marczyńska Elżbieta – piekarnia
Głębowice,
• Wandor Ryszard,
• Pysiak Wiesław,
• Ryba Łukasz i Krawczyk Łukasz –
firma „Perfekt”,
• Kasperek Dariusz.

Dziękujemy!
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JUBILEUSZE

Złote wesela w Osieku
17 września na uroczystości jubileuszowej spotkało się 17 par
małżeńskich na zaproszenie wójta Jerzego Mieszczaka w sali
WDK w Osieku. Czternaście par to jubilaci złotych godów
(50 lat pożycia małżeńskiego), jedna para z 65-letnim stażem
(żelazne gody) i dwie z 60-letnim (diamentowe gody).
Przechodziliśmy dobre i złe chwile. Radości nas uskrzydlały a
trudności cementowały nasz związek. Teraz wiemy po tylu
wspólnych latach na czym polega miłość, taka bezgraniczna,
taka NA DOBRE I ZŁE. Mamy dorosłe już dzieci. One są sensem naszego życia, powietrzem którym oddychamy, wszystkim
co najważniejsze. RODZINA TO WSPANIAŁY DAR – tak kiedyś wspólnie wspominałyśmy z moją koleżanką z lat szkolnych,
Karoliną, która nie doczekała wręczenia medalu (medal odebrał mąż Tadeusz). Redakcja życzy wszystkim małżeństwom,
aby pielęgnowały swój związek, nigdy się nie poddawały, bo
„miłość jest piękna, gdy żyć się umie, gdy jedno serce drugie
zrozumie”.
„To pełne radości i wdzięczności spotkanie małżeństw jest najlepszą promocją rodziny i ukazaniem piękna wspólnoty życia
i miłości małżonków”, podkreślił wójt Jerzy Mieszczak zwracając się do jubilatów, a „ukradkowe spojrzenia wypełnione
szczęściem, radością i miłością, którymi dzielili się jubilaci
podczas spotkania są najwyższą wartością”, dodał w przemówieniu przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny.
Obaj życzyli jubilatom długich lat życia w zdrowiu, powodzeniu i bez trosk.
Jubilaci złotych godów:
Maria i Stanisław Baścikowie, Osiek; Stefania i Kazimierz
Chwierutowie, Osiek; Zofia i Kazimierz Gawędowie, Głębowice; Helena i Antoni Kolasowie, Osiek, Krystyna i Karol Lichańscy, Głębowice; Helena i Mieczysław Matyjasikowie, Głębowice; Wanda i Jan Mrzygłódowie, Osiek; Władysława i Józef
Nowakowie, Osiek; Maria i Julian Ochmańscy, Głębowice;
Osiek; Weronika i Władysław Ruskowie, Osiek; Ludmiła i Józef
Sordylowie, Osiek; Karolina i Tadeusz Szostakowie, Głębowice;
Alfreda i Eugeniusz Treścińscy, Osiek.
Jubilaci diamentowych godów:
Anna i Franciszek Biesowie, Osiek; Elżbieta i Aleksander Żydkowie, Osiek.
Jubilaci żelaznych godów:
Stefania i Kazimierz Gaszmanowie, Osiek.
Jubilatom złotych godów zostały wręczone medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta RP.
Wręczenia medali, dyplomów, kwiatów i upominków dokonali wójt Jerzy Mieszczak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Czerny, wicewójt Marek Jasiński, zastępca kierownika USC
Joanna Luranc i z ramienia GOPS-u Aleksandra Kasperczyk.
Po odśpiewaniu tradycyjnego sto lat (przygrywał Aleksander
Piasecki) zasiedli do poczęstunku, wspomnień i wspólnego
śpiewu piosenek z ich młodości.
Rozalia Ćwiertnia

14

ECHA OSIEKA

ZŁOTE GODY

Anna i Franciszek Biesowie - 60 lat

Elżbieta i Aleksander Żydkowie - 60 lat

Tadeusz Szostak - 50 lat

Stefania i Kazimierz Gaszmanowie - 65 lat
15
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Maria i Stanisław Baścikowie

Stefania i Kazimierz Chwierutowie

Zofia i Kazimierz Gawędowie

Helena i Antoni Kolasowie

Krystyna i Karol Lichańscy

Helena i Mieczysław Matyjasikowie
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Wanda i Jan Mrzygłódowie

Władysława i Józef Nowakowie

Maria i Julian Ochmańscy

Weronika i Władysław Ruskowie

Ludmiła i Józef Sordylowie

Alfreda i Eugeniusz Treścińscy
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PIKNIK

						Pierwszy jesienny piknik
Wielu mieszkańców gminy pojawiło się
na naszym jesiennym pikniku rodzinnym. Animacje sportowe dla dzieci,
konkursy plastyczne, tworzenie ziemniaczanych figurek, „ziemniaczane”
konkursy dla rodzin na wesoło, koncert
kabaretowej grupy Trzeci Oddech Kaczuchy to tylko niektóre z atrakcji towarzyszących imprezie. To pierwsza taka
inicjatywa w Osieku i mamy nadzieję, że
nie ostatnia. Pomimo niepewnej pogody, wszystko świetnie się udało, a ziemniaczane przysmaki, takie jak prażone,
placki ziemniaczane, ziemniaki faszerowane czy frytki, przygotowane przez
panie ze Stowarzyszenia Integracyjnego
„Wspólna Sprawa” szybko się rozchodziły. Być może za sprawą apetycznych
zapachów unoszących się nad całym
obiektem?
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Osieku zorganizowało pierwszy jesienny piknik rodzinny na terenie
niedawno wybudowanego kompleksu
sportowo-rekreacyjnego. Miejsce to wydaje się być idealnym rozwiązaniem na
rodzinną imprezę. Rozległy teren z dala
od głównej drogi jest nie tylko piękny i
spokojny, ale również bezpieczny.
Animacje sportowe pod opieką instruktorów Dagmary Sikory i Łukasza

Kasperka, oczywiście zgodne z hasłem
pikniku, odbywały się „z udziałem”
ziemniaków. Dzieci musiały zmierzyć się
w kilku konkurencjach, były między innymi: rzut ziemniakiem do celu, slalom
z ziemniakiem na rakiecie do badmintona czy skakanie w workach. W ogródku
twórczym dzieci mogły puścić wodze
fantazji, malując, rysując i tworząc ludziki z ziemniaków. Do dyspozycji milusińscy mieli całe zaplecze farb, kredek,
pasteli, ale też ziemniaczków, szyszek,
żołędzi, kasztanów i innych dekoracji,
takich jak goździki czy malutkie kolorowe pianki, które umożliwiały tworzenie
fantastycznych, ziemniaczanych postaci. Dodatkową atrakcją było malowanie
twarzy. Można było spotkać małych batmanów, spidermanów, piratów, kwiatuszki, motylki, pieski, tygryski czy kotki. Każdy rysunek, malunek lub ludzik
nagradzane były drobnym upominkiem.
Na brak zainteresowania nie mogli również narzekać panowie Krzysztof Płonka
i Adam Matuła, którzy zaprezentowali
swą niesamowitą kolekcję papug.
Na scenie również wiele się działo. Pan
Aleksander Piasecki z wprawą przeprowadził wszystkie rodzinne konkursy, w
których głównym rekwizytem był ziemniak. Rywalizacja w tarciu ziemnia-
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ków na czas, „łowienie ziemniaków” na
wędkę czy konkurs na najdłuższą obierkę dostarczały wiele radości nie tylko
uczestnikom, ale również publiczności. W przerwach pomiędzy występami
pani dyrektor GCKiS Krystyna Dusik
przybliżała niezwykłe historie zwykłego
ziemniaka.
Artyści z zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy byli pod wrażeniem naszego obiektu sportowego. Zaśpiewali kilka swoich
sztandarowych utworów i rozśmieszali
publiczność ciętymi żartami, parodiując
obecną sytuację polityczną. Na scenie
zaprezentowali się znani i lubiani Orkiestra Dęta pod dyrekcją Leszka Górkiewicza z Osieka oraz nasz chór „Osieczanie” pod dyrekcją Andrzeja Luranca.
Jesienny piknik rodzinny na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji był strzałem
w dziesiątkę, dlatego postaramy się, aby
w przyszłym roku zorganizować podobną imprezę. Dziękujemy osobom, które
pomogły nam zrealizować to przedsięwzięcie:- Stowarzyszeniu Integracyjnemu „Wspólna Sprawa”, chłopakom
od nagłośnienia: Jarkowi, Łukaszowi i
Michałowi :), pani Magdalenie Cieślik,
panom Krzysztofowi Płonce, Adamowi
Matule, Stanisławowi Baścikowi, Franciszkowi Mitorajowi oraz Ani Gibas.

DOLINA KARPIA

Podsumowanie partnerskich działań dla Doliny Karpia
za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Karpia
rozwinąć region pod względem
gospodarczym (powstało bądź
utrzymano ponad 50 miejsc pracy)
oraz zachować lokalne dziedzictwo
kulturowo-historyczne i przyrodnicze obszaru. Dzięki zintegrowaniu projektów i wzmocnieniu oferty turystycznej Dolina Karpia stała
się jedną z ważniejszych destynacji
w Małopolsce.

Jak wdrażaliśmy LSR i LSROR?

Współpraca na rzecz rozwoju
Doliny Karpia

•

Minęło 6 lat współpracy Stowarzyszenia Dolina Karpia, pełniącego rolę Lokalnej Grupy
Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej, z gminami, instytucjami kultury, podmiotami i
osobami zaangażowanymi w rozwój regionu.
Wspólnie pozyskaliśmy środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości około 28 mln złotych a poprzez realizację ponad 240 przedsięwzięć wykonaliśmy
założenia zapisane w:
• Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w
ramach środków osi 4 PROW 20072013
• Lokalnej Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) w
ramach środków osi 4 PO RYBY
2007-2013.

•
•
•
•
•

•
przeprowadziliśmy 20 naborów
wniosków na łączną kwotę około 28 mln
złotych;
oceniliśmy (Rada i Komitet) 436 wniosków, z czego 389 zostało wybranych do
dofinansowania;
zrealizowaliśmy 7 projektów współpracy,
w tym 2 międzynarodowe;
zorganizowaliśmy biuro, w którym utworzyliśmy miejsca pracy dla 9 osób;
udzieliliśmy doradztwa dla ponad
1000 osób;
zorganizowaliśmy kilkadziesiąt szkoleń
dla beneficjentów;
wspieraliśmy posiedzenia organów
stowarzyszenia: Zarządu:, Rady, Ko-

mitetu, Komisji Rewizyjnej w liczbie
około stu rocznie;
• zorganizowaliśmy kilkaset działań aktywizacyjnych, pozwalających nabyć nowe
umiejętności lokalnej społeczności.

To nie koniec sukcesów!

W latach 2009-2015 zrealizowaliśmy 246
projektów, w tym 13 projektów własnych
Stowarzyszenia Dolina Karpia. Realizacja
projektów przyczyniła się do wzmocnienia
gospodarczego regionu oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia, którą
z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów.
Utworzonych i utrzymanych zostało ponad
50 miejsc pracy, w tym około 1/3 dla osób
z sektora rybackiego, co stanowi duży potencjał dla rozwoju branży rybackiej, która coraz
mocniej angażuje się w działania lokalne.
Potrzeby mieszkańców ponad 3 krotnie przekraczały limit dostępnych środków posiadanych przez Stowarzyszenia. Wiele z nich
nie zostało wybranych z tego powodu do
realizacji. Ale nic straconego! Stowarzyszenie
obecnie opracowuje strategię rozwoju Doliny
Karpia na kolejne lata, której realizacja została
przewidziana na lata 2016-2022.
			

Dolina Karpia

Stan wdrażania LSR/LSROR 2007-2013
(wydatkowanie 2009-2015)

Wartość projektów zrealizowanych w ramach PROW i PO RYBY w przeliczeniu
na jednego mieszkańca* każdej z gmin
Doliny Karpia (zł/osobę)

Wspólnie zdecydowaliśmy o celach
i przedsięwzięciach zapisanych w
strategiach, by następnie za pośrednictwem organów decyzyjnych Stowarzyszenia: Rady i Komitetu wybrać
projekty do realizacji. Pozwoliły one

* Liczba ludności na podstawie danych GUS, 31.12.2009 r.

W Gminie Osiek:

• wzbogacono ofertę noclegową, gastronomiczną i turystyki rekreacyjnej firmy
Handlowo-Usługowej Beata Klęczar (MOLO);
• wzbogacono ofertę podmiotów działających w branży rybackiej: Krzysztof Kuwik;
• utworzono Izbę Regionalną Doliny Karpia w Osieku;
• wyremontowano Kościół w Głębowicach;
• zakupiono stroje dla zespołu pieśni i tańca Kotlina;
• wyremontowano i wyposażono ogród rekreacyjny w Osieku;
• zakupiono przenośną scenę na potrzeby imprez plenerowych;
• wydano materiały promujące gminę i Dolinę Karpia;
• zakupiono instrumenty dla Orkiestry Dętej w Osieku;
• zorganizowano wydarzenia promujące gminę i Dolinę Karpia.
			Łącznie zrealizowano 23 projekty.
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HISTORIA
Zawody konne dla młodzieży wiejskiej w Osieku – wrzesień 1937 rok.
Zorganizowane przez Podkarpackie Koło Jazdy Myśliwskiej! W zawodach tych uczestniczyli jako Jury zawodów:
Tytus Dunin, Emil Słatyńskiski, Eryk Pfann, Marian Rudziński, Oskar Rudziński – wnuk,
Edward Rudziński, hrabia Romer.

Jury zawodów konnych w Osieku
Kim byli uczestnicy jury:
• Major Eryk Wilhelm PFANN, Ur. 15.11 1889 r.
Wiedeń (OKV zam. 1940 Katyń)
• Emil Słatyński Ur. 19.05.1097 r. w Kamesznicy
w powiecie Żywieckim. Legionista od sierpnia
1914 r. Dowódca 21 dywizji Podhalańskiej
– kwiecień 1937 – sierpień 1938 r. Dowódca
Dyonu 10 Pułku Strzelców Konnych
• Rodryg ROMER hr. Natta von der Lile – Majątek Inwałd Tytus DUNIN Ur. Głębowice
09.03.1892 r. Herbu Łabądź (Gierałtowiczki)
• Edward Rudziński – Majątek Łęki
• Marian Rudziński – Majątek Osiek

Wyjazd na zawody konne – prowadzi major Eryk PFANN

Myśliwi z psami pod pałacem, wyjazd na zawody konne –
prowadzi major Eryk PFANN

Zawodnicy w szeregu przed zawodami

Grupka gapiów
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PARTNER PROJEKTU

Uczestnicy zawodów w konkurencji władania lancą

Konkurencja władania lancą

Uczestnik zawodów w skoku przez przeszkodę

Bieg z przeszkodami

Uczestnicy zawodów zebrani w parku osieckim po zakończeniu Wyścigi konne
zawodów

Wręczenie nagród zawodnikom uczestnikom zawodów.

Odpoczynek po zawodach w parku przypałacowym

Źródło: Fotografie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.
opracowali RĆ. JN.
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Głębowice. Kolizja drogowa.
W dniu 4 sierpnia 2015 o godzinie 16.20
w Głębowicach na ulicy Wadowickiej doszło do kolizji drogowej. Jak ustalili policjanci 26-letnia mieszkanka Sosnowca,
kierując samochodem marki Fiat, zjechała na lewy pas jezdni, gdzie bocznie
zderzyła się z jadącym z przeciwka samochodem marki Opel, którego kierowca,
aby uniknąć zderzenia również zjechał na
przeciwległy pas. Oplem kierował 21-letni mieszkaniec Skawinki. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem i punktami karnymi.

Policjanci odzyskali telefon
komórkowy. Przywłaszczył go
nieletni.
Policjanci odzyskali i zwrócili właścicielowi telefon. Znalazł go 16-letni mieszkaniec Osieka i zamiast oddać komórkę,
zatrzymał ją. Policjanci z kęckiego komisariatu Policji ustalili, że telefon marki Samsung,
który został zagubiony przez
mieszkańca Głębowic kilka tygodni temu, znajduje się w posiadaniu 16-letniego mieszkańca tej samej gminy. W związku
z tym funkcjonariusze pojechali do domu nieletniego, gdzie
potwierdzili swoje ustalenia i
zabezpieczyli telefon, który następnie oddali właścicielowi.
Materiały w sprawie przywłaszczenia telefonu przez nieletniego zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.
Przypominamy, że każdą znalezioną
rzecz należy zwrócić.
Osoba, która znalazła telefon, tak jak każdą inną rzecz, zobowiązana jest do zwrócenia właścicielowi lub oddania go do
Biura Rzeczy Znalezionych. Przywłaszczenie mienia jest karalne, a w przypadku
mienia o wartości powyżej 400 zł jest już
przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Za przechodzenie mandaty karne

10 sierpnia w poniedziałek policjanci
przeprowadzili w powiecie akcję „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Działania 14-stu policjantów trwały
od godziny 6:00 do 22:00.
Funkcjonariusze zatrzymali 30 osób,
które przechodziły przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. 17 osób otrzymało mandaty karne w wysokości 50 zł,
natomiast 13 osób zostało pouczonych.
W trakcie prowadzonych czynności po-

licjanci zatrzymali także 5 nietrzeźwych
rowerzystów.

14 sierpnia pożar domu w Osieku
38 strażaków uczestniczyło w akcji gaszenia dachu w nocy z 13 na 14 sierpnia
2015 r. Prawdopodobną przyczyną pożaru była instalacja centralnego ogrzewania. Do pożaru doszło w piątek o godzinie 0:45 na ulicy Jaśminowej w Osieku.
W płomieniach stanął dom parterowy z
poddaszem. Spaleniu uległo pokrycie dachowe wraz z więźbą oraz instalacje.
W akcji gaśniczej udział brali strażacy z
Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu oraz ochotnicy z Kęt, Polanki Wielkiej i Osieka. Łącznie z pożarem walczyło
38 strażaków, którzy zakończyli swoje
działania o godzinie 2:10.
Zadysponowane zastępy:

– OSP Osiek, OSP Kęty, OSP Polanka
Wielka, PSP Oświęcim, KPP Oświęcim,
Pogotowie Ratunkowe.

Bezpieczeństwo pieszych

W ramach tych działań funkcjonariusze
szczególną uwagę zwrócili na miejsca
uczęszczane przez pieszych, gdzie ujawnili łącznie 77 wykroczenia. W tym 43
popełnione przez pieszych, 30 popełnionych przez kierowców i 4 popełnione przez
rowerzystów. Dla 30 pieszych interwencja
zakończyła się mandatem, a dla 13 pouczeniem. Wobec wykroczeń popełnionych
przez kierowców policjanci w 26 przypadkach zastosowali mandaty karne, wobec
jednego skierowali wniosek o ukaranie do
sądu, natomiast 3 pouczyli. Policjanci ujawnili również cztery wykroczenia popełnione przez rowerzystów, z który trzech pouczono, a na jednego skierowano wniosek
o ukaranie do sądu.
Od początku roku na terenie powiatu
oświęcimskiego doszło ponad 70 wypadków drogowych, w których zginęło 10 osób,
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w tym aż 6 pieszych. W związku z tym,
ponownie apelujemy, aby ci niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w sposób
szczególny stosowali się do zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, ponieważ
potrącenie przez pojazd może skończyć się
dla nich śmiercią lub kalectwem.

Osiek 12/13 września 2015 r.

Do zdarzenia doszło w Grojcu na ulicy
Beskidzkiej, gdzie mieszkaniec Osieka
dostrzegł dziwny tor jazdy kierowcy
hyundaia. Kiedy pojazd skręcił na pobliską stację paliw mieszkaniec Osieka
pojechał za nim i po potwierdzeniu
swoich podejrzeń, razem z pracownikiem stacji paliw nie dopuścili już, aby
nietrzeźwy ponownie wsiadł za kierownicę. Badanie stanu trzeźwości kierującego hyundaiem 46-letniego mieszkańca Osieka wykazało 2,85 promile
alkoholu.
Kierujący za swoje karygodne postępowanie
wkrótce odpowie przed
sądem.
Na duże podziękowania
zasługują osoby, które
dbając o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, nie
zlekceważyły zagrożenia i skutecznie doprowadziły do wyeliminowania nietrzeźwych.

Głębowice. Marihuana w kukurydzy
Policjanci z oświęcimskiej Komendy Policji zabezpieczyli nielegalną uprawę konopi indyjskich, którą znalazł pracownik
gospodarstwa na polu kukurydzy.
Do zdarzenia doszło wczoraj w Głębowicach, gdzie na jednym z pól uprawnych
pracownik gospodarstwa rolnego podczas
prac na polu kukurydzy natrafił na kilka
donic z krzewami oraz kilka zasadzonych
w ziemi. O znalezisku powiadomił Policję.
Funkcjonariusze niezwłocznie pojechali
na miejsce, gdzie potwierdzili, że rośliny
to konopie indyjskie. Krzewy zostały zabezpieczone, natomiast w trakcie dalszego
postępowania policjanci będą ustalać, kto
jest właścicielem tej nielegalnej uprawy.
Za uprawę konopi indyjskich grozi kara
do 2 lat pozbawienia wolności.
Opracowała Rozalia Ćwiertnia

SPORT

Mali wielcy

Jakub Kramarczyk

W początkach czerwca tego roku odbyły
się w Poznaniu Mistrzostwa Polski Niesłyszących w pływaniu na basenie 50 m.
Jednym z zawodników był syn mieszkańca
naszej gminy, Grzegorza Kramarczyka. Jakub zdobył srebrny medal na 400 m stylem
dowolnym, brązowy na 100 motylkiem i
złoty w sztafecie 4x50 stylem dowolnym,
wszystkie open. Jakub Kramarczyk ma 14
lat i jest uczniem gimnazjum sportowego
PZ2SOMSiT w Oświęcimiu. Trenuje rano
od 8 do 10, potem udaje się na zajęcia
szkolne, a po południu trenuje od 15:30 do
17:30. Trenerem Jakuba w Unii Oświęcim
jest Andrzej Brania w zastępstwie Alicji
Woźnickiej. Wcześniej przez rok trenował z zawodnikami niepełnosprawnymi i
niesłyszącymi w Oświęcimiu. Taka sekcja
dla niepełnosprawnych pływaków w Unii
działa już od 12 lat. Zapraszamy do nas
dzieci i młodzież z wadami narządu ruchu,
niedowidzącymi czy niedosłyszącymi,
które kochają ten sport i mają szanse walki
o medale mistrzostw Polski, poinformowała pana Grzegorza trenerka Jadwiga
Zieleńska-Starzec. To właśnie mnie wypatrzyła trenerka Jadwiga Zieleńska-Starzec
i powiedziała, że chce mnie mieć w swojej
grupie. Jakub mistrzem Polski był już w
maju 2014 r. w kategorii do lat 15, było 5
startów i 5 medali. W Gliwicach 2 złote,
1 srebrny i 2 brązowe. Jak miałem 3 lata
umiałem już pływać, chwali się dumny z
medali Jakub. A tych medali jest chyba ze
trzydzieści albo i więcej zdobywał je na
różnych zawodach organizowanych przez
Polski Związek Sportu Niesłyszących i na
Mistrzostwach Małopolski z zawodnikami pełnosprawnymi. W październiku
2014 r. dostał propozycję powołania do
kadry narodowej dla niedosłyszących.
Wcześniej był na zgrupowaniu w kadrze
jako rezerwowy. Jakub ogółem pobił 5
razy rekord Polski niesłyszących w kategorii do lat 14. 3 razy na 800 m stylem
dowolnym i 2 razy na 1500 dowolnym.
Rekord z czerwca pobił na mistrzostwach
Polski 14-latków w Olsztynie początkiem lipca 2015 r. A potem w nagrodę
prywatnie wyjechaliśmy z całą rodziną
na wczasy do Bułgarii, podpowiada tato
Grzegorz. Jakubowi bardzo gratulujemy
osiągnięć w pływaniu, podziwiamy jego
dyscyplinę w treningach, zapał i życzymy
dobrych ocen w szkole i dalszych sukcesów sportowych. Takich na skalę europejską, a może nawet i światową?! Trzymamy kciuki za Jakuba!
Rozalia Ćwiertnia

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy pomogli mi w odbudowie domu po pożarze, w szczególności
wójtowi Jerzemu Mieszczakowi, dziękuję
również: Kazimierzowi i Bogdanowi Jędrzejowskim – usługi ciesielskie, Leszkowi Górkiewiczowi Stal-Det, Andrzejowi
Ganobisowi – ZPUH Chełmek, Janowi
Kramarczykowi, Jerzemu Sobeckiemu
i Jerzemu Szypule – usługi stolarskie.
Dziękuję ks. Bogusławowi Wądrzykowi,
ks. Stanisławowi Czernkowi i ks. Krzysztofowi Błachutowi za zorganizowanie
zbiórki przed kościołem. Szczególnie
dziękuję wszystkim parafianom – darczyńcom. Składam podziękowania sąsiadom i kolegom: rodzinie Hudeckich,
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Jankowi i Wojtkowi Dzikom, Andrzejowi Bernasiowi, Tadkowi Waksmundzkiemu, Mirkowi Płonce, Bogdanowi i
Przemkowi Jekiełkom, Szymkowi Stawowemu, Zenkowi Tyranowi, Staszkowi
Jureckiemu, Markowi Nowakowi i Romanowi Janowskiemu – chrzestnemu.
Dziękuję także paniom sołtyskom Marii
Luranc z Osieka i Edycie Matyjasik-Kulig z Głębowic. Jeśli kogoś pominąłem to
przepraszam i również dziękuję.
Korzystając z okazji chciałem serdecznie przeprosić Mieszkańców Dolnego
Osieka za zamieszanie, które wystąpiło
podczas składania datków na odbudowę mojego domu po pożarze, z przyczyn
ode mnie niezależnych.
Adam Janowski, Osiek ul. Jaśminowa

SPORT

Duch wodza tatarskiego

Piętnaście zespołów ukończyło pierwszą edycję gry terenowej „Duch wodza
tatarskiego”. Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych w Osieku w ramach programu Fundacji Banku Zachodniego
WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”.
W sobotę 26 maja br. Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych w Osieku zorganizowało grę terenową. Pierwsza edy-

cja oparta była na osieckich legendach
i nosiła tytuł „Duch wodza tatarskiego”.
W zabawie udział wzięło piętnaście
dwuosobowych zespołów, które miały
do pokonania siedmiokilometrową trasę od kopca „Grunwald” do OSP Osiek.
W międzyczasie zawodnicy musieli rozwiązać mnóstwo zagadek oraz wykazać
się umiejętnościami zręcznościowymi.
Dzięki tej zabawie uczestnicy mogli

poznać wiele osieckich legend oraz
odkryć na nowo znane już im obiekty historyczne lub promujące gminę
Osiek, jak np. „Izbę Regionalną Doliny
Karpia”. Na zakończenie na wszystkich
czekały tradycyjne prażone, przy których gracze mogli się podzielić swoimi wrażeniami z trasy. Zwycięzcami
pierwszej edycji zostali Tomasz Ziarno
wraz córką Niną.

III Turniej o Puchar Lata
FA Osiek triumfuje w III Turnieju o
Puchar Lata. W tegorocznej imprezie,
która została rozegrana na stadionie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osieku,
wzięły udział cztery zespoły z rocznika
2006 i młodsi. Prócz gospodarzy: FA
Osiek tego dnia na murawę wybiegły
m.in. jeszcze AP Brzeszcze, FA Będzin
oraz Soła Oświęcim.

zaś najlepszym bramkarzem został Szymon Stokłosa (AP Brzeszcze)
Organizatorzy pragną podziękować za
pomoc w organizacji turnieju: wszystkim rodzicom oraz panu Adamowi Klęczarowi właścicielowi firmy Aksam.
Bartłomiej B. Kasperczyk

Impreza rozgrywana w systemie „każdy
z każdym” znakomicie ułożyła się dla
młodych osieczan, którzy już w pierwszym meczu pokonali Sołę Oświęcim
12:0, zaś w AP Brzeszcze 5:1. Nie sprostali tylko FA Będzin, któremu ulegli
w ostatnim meczu 2:8. Wcześniejsze
wysokie zwycięstwa pozwoliły jednak
naszym zawodnikom utrzymać pierwsze miejsce i odnieść zwycięstwo w
całym turnieju. Drugie miejsce zajęło
AP Brzeszcze, zaś trzecie FA Będzin.
Czwarte miejsce przypadło Sole Oświęcim.
Zawodnicy FA Osiek pozbierali także
nagrody indywidualne. Najlepszym zawodnikiem został Tomasz Dusik (FA
Osiek), tytuł „Króla strzelców” przypadł Bartoszowi Kuźmie (FA Osiek),
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Tabela:
1. Footbal Academy Osiek
2. Akademia Piłkarska Brzeszcze
3. Footbal Academy Będzin
4. Soła Oświęcim
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Dobrze traktujesz – mniej ryzykujesz!

Bezpieczna obsługa zwierząt inwentarskich

Co roku w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego zgłaszana jest nadal duża liczba wypadków do których dochodzi w wyniku uderzenia, ugryzienia i przygniecenia
przez zwierzęta, w tym wypadki kończące się
śmiercią poszkodowanego.
Do takich wypadków dochodzi ponieważ:
• w pomieszczeniach inwentarskich panuje
ciasnota, a żłoby i koryta paszowe są nieprawidłowo usytuowane,
• stosowane są przestarzałe technologie
chowu np. wypas na uwięzi,
• rolnicy nie liczą się z możliwością agresywnego zachowania zwierząt zwłaszcza
rozpłodników, samic w okresie rui i karmienia potomstwa,
• powierzane są dzieciom i starszym ludziom czynności pomocnicze przy obsłu-

dze zwierząt.
Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań
zwierząt, zaspokojenie ich potrzeb bytowych,
przyjazne nastawienie obsługującego, powtarzalność czynności podczas codziennej
obsługi ograniczają ryzyko niebezpiecznych
zdarzeń, które mogą skończyć się poważnymi
urazami, stresem i stratą czasu.
Dlatego, aby uniknąć wypadków przy obsłudze zwierząt gospodarskich należy:
• być zdecydowanym, ale spokojnym
i ostrożnym,
• uprzedzać zwierzęta głosem, że zbliżamy się,
• nie wchodzić między zwierzęta bez ostrzeżenia,
• jeśli wchodzimy między zwierzęta, oswajać należy je dotykiem,
• nie podchodzić bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu,
• nie pracować ze zwierzętami po wypiciu
alkoholu,
• nie pozwalać na bezmyślne drażnienie
zwierząt i znęcanie się nad nimi,
• zachować szczególna ostrożność ze zwierzętami silnymi i karmiącymi,
• pozbywać się zwierząt narowistych lub
wyjątkowo złośliwych,
• do wyprowadzenia buhaja używać drążka

zakładanego do kółka nosowego,
• podczas zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych używać poskromów,
• zadbać, aby pomieszczenia inwentarskie i
stanowiska były przestronne, czyste i dobrze oświetlone,
• koryta i żłoby usytuować w taki sposób,
aby możliwe było podanie karmy z zewnątrz stanowiska,
• zadbać o bieżącą wodę w pomieszczeniach
inwentarskich,
• nie instalować progów w drzwiach pomieszczeń inwentarskich.
Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy jest możliwa bez dużych nakładów
finansowych. Wystarczy zmienić niektóre
metody pracy przy wykonywaniu codziennych czynności, zadbać o ład i porządek, organizować czas w taki sposób, by znalazł się
czas na odpoczynek. Natomiast działanie z
wyobraźnią i świadomość zagrożeń występujących przy obsłudze zwierząt gospodarskich jest najlepszym sposobem uniknięcia
tragedii.
KRUS PT Oświęcim
Straszy Inspektor
Teresa Sajdak

Pożegnaliśmy
LIPIEC
ADAMUS ZOFIA

OSIEK, Ul. STAROWIEJSKA 110

– 87 lat

PODZIĘKOWANIA

SIERPIEŃ
GÓRKIEWICZ ADAM

GŁĘBOWICE, Ul. ZAMKOWA 62

– 81 lat

BABIARCZYK JULIA MARIA

GŁĘBOWICE, Ul. WIŚNIOWA 25

– 82 lata

KUBAJCZYK ZOFIA

OSIEK, Ul. OGRODOWA 102

HONIK TERESA

OSIEK, Ul. STAROWIEJSKA 364

– 84 lata

PAWEŁKIEWICZ HELENA

OSIEK, Ul. LANCKORONA 5

– 93 lata

RAJ WŁADYSŁAW

OSIEK, Ul. WŁOSIEŃSKA 58

– 65 lat

HANDY JERZY

OSIEK, Ul. ZIELONA 53

– 52 lata

WOJNAR HELENA DOROTA

GŁĘBOWICE, Ul. ZAMKOWA 92

– 100 lat

– 90 lat

WRZESIEŃ
HRUSZKA ROMAN FRANCISZEK

OSIEK, Ul .GŁÓWNA 92

– 69 lat

PŁONKA KRYSTYNA

OSIEK, Ul. GŁÓWNA 367

– 87 lat
sporządziła Iwona Górowicz
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Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy w tak bolesnej dla nas
chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele wsparcia i życzliwości oraz
uczestniczyli we Mszy Św. i ceremonii
pogrzebowej

Śp. Jerzego Handego.
Dla Koła Łowieckiego „Czajka” Kraków, Koła Łowieckiego „Orzeł” Osiek,
KGW Osiek, Stowarzyszenia Wspólna
Sprawa Osiek, dla sklepu Lewiatan,
sklepu Groszek, Koleżankom i Kolegom ze szkoły podstawowej, Rodzinie,
Sąsiadom, Przyjaciołom za okazaną
pomoc, intencje mszalne oraz wieńce
i kwiaty
serdeczne„Bóg zapłać”
składa Rodzina Jerzego.

ECHA OSIEKA
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GIMNAZJUM

			Sport w gimnazjum
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od sukcesów w kolarstwie MTB w Powiatowej
Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej zorganizowanej 16.09.2015 r. w Oświęcimiu.
Wśród dziewcząt 1 miejsce zajęła Wiktoria Nowak, natomiast 2. miejsce Wiktoria
Czachowska. W kategorii chłopców Michał Lach uzyskał drugą lokatę.
Podczas zawodów etapu wojewódzkiego Małopolskiej Gimnazjady Młodzieży 24.09.2015 r., w
Myślenicach Michał Lach zajął szóste miejsce.
Michał na co dzień reprezentuje klub sporto-

wy „Sokół” Kęty.
W dniu 24.09.2015 r. na stadionie MOSiR
w Oświęcimiu odbyły się zawody lekkoatletyczne w ramach Powiatowej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej. Reprezentanci
Gimnazjum w Osieku wystartowali w
większości konkurencji i w rezultacie zdobyli aż 10 medali, w tym 2 złote, 3 srebrne
i 5 brązowych.
Agnieszka Grzesło i Michał Jekiełek - 1 m.
w rzucie oszczepem, Adam Zygmunt - 2 m.
w rzucie oszczepem, Sabina Dusik - 2 m. w

biegu na 300 m, Karolina Witek, Julia Konarczak, Wiktoria Nowak i Gabriela Sobecka - 2
m. w sztafecie 4x100 m, Wiktoria Czachowska - 3 m. w biegu na 600 m., Julia Konarczak
- 3 m. w skoku w dal, Wiktoria Nowak - 3 m.
w biegu na 100 m, Adam Zygmunt, Tomasz
Majda, Tomasz Marszałek i Michał Jekiełek 3 m. w sztafecie 4x100 m, Tomasz Marszałek
- 3 m. w rzucie oszczepem.
Gratulujemy sukcesów naszym ucznio
i czekamy na kolejne świetne wyniki.
MJ.

Rajd Integracyjny
17 września uczniowie klas pierwszych
wzięli udział w Rajdzie Integracyjnym.
Zanim dotarli na metę (Gminne Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Sportu) odwiedzili
stary kościół i stary cmentarz.
Na mecie powitał ich p. Aleksander Piasecki. Uczniowie zmierzyli się z przygotowanymi przez wychowawców zadaniami. Musieli narysować portrety swoich
wychowawców, napisać krótki wiersz o
swojej szkole, ułożyć słowa do melodii i
zaprezentować się na scenie.
Brali również udział w międzyklasowych
zawodach sportowych przygotowanych

		

przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Zakończyli zmagania nauką tańca belgijskiego.
Impreza była bardzo udana. Słoneczna pogoda sprzyjała grom i zawodom na świeżym powietrzu. Atrakcją były pieczone na
grillu kiełbaski.
Cały czas zabawom i rozgrywkom towarzyszyła muzyka. Okazało się, że prawie
wszyscy gimnazjaliści ruszyli w tany na
scenie. Z lekką dezaprobatą patrzyła na
nich niewielka grupka zagorzałych piłkarzy, którzy mogli potem zagrać w nogę.

Wybory Samorządu Uczniowskiego

18 września w Gimnazjum odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Wyłoniły one nowy skład, który będzie pełnił swoje obowiązki w bieżącym roku szkolnym. Zwyciężyła koalicja: Anna Chmielniak,
Martyna Brańka, Julia Gibas, które zdobyły 86 głosów. Opiekunem Samorządu została p. mgr Ewelina Wybraniec.
Właściwą postawą wykazali się uczniowie klasy II d (frekwencja 90%), ale w niektórych klasach głosowali nieliczni. Najniższą frekwencją wykazała się klasa III c, tam głosowało tylko 33 % uczniów.
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SP nr 1

WITAJ SZKOŁO!
Z bagażem wakacyjnych przeżyć wrócili
uczniowie do szkół.
1 września 2015 roku 350 uczniów w
17 oddziałach - w tym 91 uczniów klas
pierwszych - rozpoczęło naukę w Szkole
Podstawowej nr 1 w Osieku. Zostali gorącymi słowami powitani przez panią dyrektor Krystynę Czerny. Pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom klas I-VI sukcesów
w zdobywaniu nowych doświadczeń.
Kolegów, rodziców i nauczycieli przywitali uczniowie klas drugich. W krótkim
programie przypomnieli wakacyjne dni
nad morzem, w górach, nad jeziorami...

Zaśpiewali skoczne piosenki o szkole, o
wspólnych zabawach z kolegami.
Pani dyrektor przedstawiła wychowawców klas pierwszych: p. Barbarę Brońkę,
p. Annę Kacorzyk, p. Beatę Karcz, p.
Beatę Pacygę. Przeczytała listy uczniów
klas pierwszych: kl. Ia, kl. Ib, kl. Ic, kl. Id.
Zaprosiła uczniów, rodziców do klas lekcyjnych na pierwsze spotkanie z wychowawcami.
W roku szkolnym 2015/2016 z bezpłatnych podręczników będą korzystali
uczniowie klas I, II i IV.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
4 września uczniowie klas pierwszych spotkali się z policjantami ruchu drogowego z Powiatowej Komendy Policji w Oświęcimiu.
Policjanci w ciekawy sposób przekazywali pierwszoklasistom wiedzę, jak być bezpiecznym w domu, w szkole, na ulicy. Mówili o
zachowaniu ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Przypomnieli o zasadach obowiązujących w ruchu drogowym i o noszeniu
znaczków odblaskowych przy plecakach i ubraniach. Policjanci odpowiadali na pytania dzieci.
AHAK
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„Śladami osieckich zabytków” – wycieczka rowerowa
17.09.2015 r. o godz. 15 uczniowie klasy V i
VI wyruszyli na wycieczkę rowerową. Nad
bezpieczeństwem uczestników czuwało 6
nauczycieli. Celem wyjazdu było zapoznanie się z historią osieckich zabytków.
Spod szkoły, przez ul. Wiśniową i ul. Starowiejską przejechano pod kopiec grunwaldzki. Na miejscu uczennice klasy V
opowiedziały związane z nim legendy.
Następnie ul. Starowiejską udano się do
Starego Kościoła. W zabytkowym obiekcie
czekał na nich przewodnik, p. Andrzej Luranc, który przybliżył uczniom jego histo-

rię. Kolejnym punktem wycieczki stał się
stary, osiecki cmentarz. Informacje na jego
temat zebrały i przedstawiły piątoklasistki.
Przejeżdżając obok Nowego Kościoła, nie
można było do niego nie wstąpić. Potem
ulicą Kościelną dojechano do ul. Leśnej.
Po krótkim odpoczynku rowerzyści polami dotarli do ul. Grunwaldzkiej i dalej do
szkoły. Trasa liczyła ok. 8 km.
Pogoda i humory dopisały. Kolejna wycieczka rowerowa już w czerwcu. Ciekawe,
gdzie tym razem będzie wiodła jej trasa?

Sprzątanie świata
Udział w akcji Sprzątania Świata stał się już tradycją osieckiej Dwójki. 23.09.2015 r.
uczniowie wyposażeni w rękawiczki i worki udali się w przydzielone im rejony. Niektóre
grupy miały problemy ze znalezieniem odpadów, co świadczy, że mieszkańcy tych okolic dbają o przyrodę. Natomiast inne klasy trafiły na małe, dzikie wysypiska i ich worki
były wypełnione po brzegi. Trzeba jednak przyznać, że z roku na rok uczniowie zbierają
coraz mniej śmieci. Cieszy, iż świadomość ekologiczna wzrasta.
Po zakończonym sprzątaniu wszyscy uczestnicy udali się na górnoosieckie „błonia”,
gdzie rodzice przygotowali pyszne prażone. Po krótkim odpoczynku, posiłku i zabawie
na świeżym powietrzu udano się do szkoły.
Dziękujemy rodzicom za przyrządzenie posiłku, a p. Górkiewiczom za udostępnienie łąki.
M.K.
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24.09.2015 r. przedszkolaki z osieckiej
Dwójki gościły wyjątkowych gości; policjanta mł. asp. Dariusza Jakubowskiego
oraz przedstawicielkę Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, asp. Marzenę
Ptasińską. Dzieci wysłuchały krótkiej prelekcji na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa, wcieliły się w rolę policjanta,
przymierzając jego czapkę oraz usłyszały
sygnał wydawany przez radiowóz. W podziękowaniu przedszkolaki zaśpiewały
przygotowaną piosenkę pt. „Halo, Panie
Policjancie”, a Nataniel Piasecki w imieniu
dzieci wygłosił wierszyk i wręczył laurkę
naszym gościom. Z niecierpliwością czekamy na kolejnych gości!
Anna Nowak

Sponsorzy festynu na Górnym

Adam Kolasa, Agrokent Kęty, Aksam Paluszki Beskidzkie, Al.-Mi Broker Katarzyna
Jakiełek-Feruga, Auto Kontener Witkowice,
Bank Spółdzielczy Andrychów, Beskid Media Internet-Telewizja-Telefon, Czanieckie
Makarony, Drebszok Anna, Drukarnia Lunarprint – Kęty, Firma Cateringowa „Euforia” – Joanna Bąbacz, Gabinet Kosmetyczny
Relax Edyta Ziarno, Impuls Telefony Komórkowe Oświęcim, Inwałd Park Miniatur,
Jarnot Car Mariusz Jaromin, Kowalstwo Artystyczne Sławomir Orlicki Osiek, Lombard
I Komis Kęty Ul. Jana Kantego 4, Marzena i Bogdan Luranc, Ogrodzenia od Pod-

staw Bogdan Matlak, PHU Stal-Det Leszek
Górkiewicz, Przystań Włosień, Restauracja
Molo Osiek.
Sklep Wędkarski Kęty, Skład Kamienia Szlachetnego Malec, Stacja Kontroli Pojazdów
Bernaś Polanka, Szkółka Piłkarska Footbal
Academy, Wyroby Wędliniarskie Sobecki
Tadeusz, Zacny Jarosław, Zakład Fryzjerski „Anna”, Zakład Ubezpieczeń „Sordyl”
Andrychów, Zielińska Dorota, Zięba Aleksandra – Zakład Fryzjerski „U Oli”, Zumm
Michalak Adam Piwowarczyk Janusz Łęki,
ZZPD – Przy KWK Piast.
Dziękujemy serdecznie wszystkim sponso-
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rom za okazane wsparcie finansowe. Dziękujemy także rodzicom oraz wszystkim, którzy aktywnie przyczynili się do organizacji
Pikniku Rodzinnego na „ Błoniach Osieckich”. Podziękowania kierujemy także do nauczycieli i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2,
którzy wraz z dziećmi zorganizowali oprawę
artystyczną. Dzięki waszej pomocy i pracy
mogliśmy ten dzień spędzić wraz z dziećmi
na zabawie. O efekcie naszych i waszych starań świadczy reakcja dzieci; ich uśmiechy to
najlepsza zapłata.
Rada Rodziców przy SP Nr 2 w Osieku

ZSP GŁĘBOWICE
Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2015/2016
1 września cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystości rozpoczęcia roku
szkolnego. Spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta msza święta w naszym kościele parafialnym. Następnie uczniowie udali
się do szkoły. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu głos zabrał pan
Dyrektor. Powitał wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły,
życząc im sukcesów w pracy i w nauce.
Szczególnie uroczyście powitani zostali
pierwszoklasiści, którzy złożyli uroczyste
ślubowanie. Inaugurację roku szkolnego
uświetnił program artystyczny, przygotowany przez uczniów klasy III.
Po części oficjalnej uczniowie udali się do
swoich klas, gdzie spotkali się ze swoimi
wychowawcami.
B.H.

Wycieczka do Warszawy
13 września 2015 roku pięcioro uczniów klasy VI wraz z dwójką opiekunów udało się na
trzydniową wycieczkę do Warszawy. Była to nagroda za wysokie wyniki w nauce uzyskane
przez piątkę szóstoklasistów w poprzednim roku szkolnym. Głównym celem wyjazdu była
wizyta w Centrum Nauki Kopernik, największym tego typu centrum
w naszym kraju. Podróż
do stolicy była świetną okazją, aby odwiedzić także inne znane
miejsca w Warszawie
– Łazienki Królewskie,
Wilanów, Stare Miasto,
Stadion Narodowy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Kultury i Nauki. Uczniowie
zobaczyć mogli z bliska
m.in. Pomnik Syrenki
oraz Pomnik Małego
Powstańca. Mieli także okazję przejechać
się metrem. Wycieczkę
uznać można za bardzo udaną, uczniowie
wrócił do domów pełni wrażeń. Wyjazd do
Warszawy sfinansowany został przez Radę
Rodziców.
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