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"W Boże Narodzenie wszystkie drogi prowadzą do domu".
Marjorie Holmes

Szanowni Państwo.
Życzymy, by w te najbardziej rodzinne ze wszystkich
Świąt, szczęście i dostatek zagościły w Waszych domach.
Niech wy jątkowa moc wigilijnego wieczoru przyniesie
spokój i radość, a chwile spędzone w gronie najbliższych dadzą
wiele sił i nadziei na nadchodzący rok.
Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku.
Wójt Gminy Osiek Marek Jasiński
Przewodnicząca Rady Gminy Osiek
Małgorzata Bańdur

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia,
Życzymy dużo zdrowia, optymizmu,
Sukcesów w sferze prywatnej, jak i zawodowej
A w świąteczny czas, spokoju i radości
w serdecznej atmosferze.
Zarząd i Pracownicy Sieci Sklepów „Delfin”
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
oraz nowego roku 2021 Zarząd Ludowego Klubu Sportowego
„BRZEZINA” Osiek składa wszystkim sympatykom,
zawodnikom i darczyńcom najserdeczniejsze życzenia.
Pragniemy również podziękować wszystkim kibicom,
którzy wsparli nasz Klub, przekazując 1% swojego podatku.
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Ludowego Klubu Sportowego
„BRZEZINA” w Osieku

Spokojnych rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego 2021 roku.
Niech święty czas, który przeżywamy, będzie dla Państwa
pełen dobra i pomoże przezwyciężać trudności.
Stanisław Gąsiorek
sołtys Osieka i Rada Sołecka

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności
i mnóstwa radości w tym trudnym czasie. Niech te święta
będą czasem wytchnienia i spokoju a nowy rok 2021 będzie
czasem wypełnionym szczęściem i okazją do spełniania marzeń.
Prezes i członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych
w Osieku

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły.
Czas pełen uroku, czas podsumowań i zadumy nad światem
i naszymi uczynkami. To chwila wytchnienia,
którą poświęcamy rodzinie i przy jaciołom.
Z tej okazji wszystkim mieszkańcom Głębowic
życzę zdrowia, radości i spełnienia marzeń.

Niech narodziny Zbawiciela wyzwolą nas od lęku i napełnią radością.
Niech blask Chrystusowej łaski towarzyszy naszym codziennym
sprawom. A Mary ja, jak czuwała nad Dzieciątkiem, tak niech
czuwa nad każdym z nas w nowym 2021 roku.

Edyta Maty jasik-Kulig sołtys Głębowic
Rada Sołecka

Ks. Bogusław Wądrzyk – proboszcz
Ks. Dawid Kubień – wikariusz

Po okresie adwentowego przygotowania nadeszły upragnione Święta Bożego Narodzenia. To czas łaski i Bożego obdarowania.
Zasiądziemy do przygotowanego stołu, by przy jąć Jezusa i radować się Jego obecnością. Właśnie. Czy pamiętam,
czy je to urodziny? Dla kogo cały mój przedświąteczny wysiłek? Jezus rodzi się, by zamieszkać w naszych sercach.
By przepełnić je sobą. By być z nami. Życzę odwagi, by stanąć w prawdzie. I uczynić wszystko, żeby były to Boże Święta,
a nie moje. Zaproście Chrystusa, Boże Dziecię w swoją codzienność. Przeżywajcie z Nim każdy dzień nadchodzącego roku.
Nie zostawcie Jezusa na zewnątrz waszego życia. On przychodzi, by wasze życie wydłużyć w nieśmiertelność.
Zaufajcie Mu. Życzę wam tego.
Ks. Stanisław Binda, Górny Osiek

Nakład 1000 szt.

Wydaje: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku
Redaguje Kolegium w składzie: Krystyna Czerny – red. naczelny
Dział sportowy – Magdalena Jasińska
„Echa Szkolne” – Anna Kacorzyk, Magdalena Kramarczyk, Marta Kramarczyk,
Zofia Piechocińska – sekretarz redakcji, Agnieszka Hudecka – korekta
Skład:Łukasz Piechociński, Druk: Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Jaroszowice 324, tel. 33 873 46 20
Adres redakcji: 32-608 Osiek, ul. Główna 125, tel.: 845 81 55, e-mail: eo@osiek.pl
Konto BS Oświęcim 16 8123 0000 0031 9955 2000 0010.
Dyżury redakcyjne: wtorek – godz. 10.00-13.00. Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w Gminnej Bibliotece Publicznej – I piętro. Zapraszamy na stronę internetową Gminy Osiek zakładka Echa Osieka. Powierzonych materiałów Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do
ich skracania.
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Drodzy Czytelnicy!

Szanowni Jubilaci!

Przed nami piękny czas wbrew temu, co dzieje się wokół.
Myślę nie tylko o koronawirusie, chorobach i śmierci, choć
bardzo nas to dotyka i niestety jest wpisane w ludzkie życie.
Ktoś powiedział, że cierpienie to sól życia i tylko wtedy, gdy go
doświadczamy, wiemy, jak życie naprawdę smakuje. W jaki
sposób przeżyjemy dany nam czas, zależy w głównej mierze
od nas samych, od naszych wyborów, od przyzwyczajeń,
czasem od humoru i różnych nawyków.

Małżeńskie jubileusze złotych, diamentowych, żelaznych
i kamiennych godów obchodziło w tym roku 28 par, w tym
70. rocznicę ślubu Państwo Stefania i Kazimierz Gaszmanowie, co w Osieku zdarzyło się po raz pierwszy. Zabrakło
wspólnej uroczystości, a wręczenie medali i upominków
odbywało się w ścisłym reżimie sanitarnym. Nie można też
było wykonać pamiątkowych portretów. Zwróciliśmy się
więc do Państwa o przesłanie zdjęć ślubnych, za co ogromnie dziękujemy. Pozostańcie Państwo w zdrowiu i cieszcie
się obecnością bliskich i radością każdego dnia.

Święta Bożego Narodzenia są na pewno pięknym,
oczekiwanym czasem, choć gubimy coraz częściej jego
chrześcijański wymiar. Zostaje blichtr, otoczka, prezenty
i pogoń za wszystkim, o czym krzyczą reklamy, co oferują
sklepy i wszechogarniający konsumpcjonizm. Pół biedy,
jeśli postawimy chociaż na rodzinę i dla niej, z nią będziemy
święta przeżywać i celebrować tradycje. Już słyszę głosy, że
zwyczaje się zmieniają, że za naszych czasów było lepiej,
a najpiękniejszym prezentem okazywały się pomarańcze
z Kuby, które docierały do Polski na święta. Trzeba jednak
pamiętać o trudnościach w zdobywaniu podstawowych
produktów, kłopotach z komunikacją i tylko śniegu wtedy
nie brakowało.

70

Nie wszyscy odnajdują się w dzisiejszym trudnym, innym,
niezrozumiałym świecie. Niech więc każdy odnajdzie spokój
i popatrzy z dystansem na to, co się dzieje. Niech doświadczy
prawdziwego ciepła przy rodzinnym, świątecznym stole.
Państwo Stefania i Kazimierz Gaszmanowie

Każdym razem, gdy dwoje ludzi sobie przebacza
jest Boże Narodzenie.

65

Każdym razem, gdy okazujecie zrozumienie dla
waszych dzieci
jest Boże Narodzenie.
Każdym razem, gdy pomagacie jakiemuś
człowiekowi
jest Boże Narodzenie.
Każdym razem, gdy ktoś postanowi uczciwie żyć
jest Boże Narodzenie.

Państwo Anna i Franciszek Biesowie

Każdym razem, gdy rodzi się jakieś dziecko
jest Boże Narodzenie.

65

Każdym razem, gdy próbujesz nadać twojemu
życiu głębszy sens
jest Boże Narodzenie.
Każdym razem, gdy popatrzycie na siebie oczami
waszego serca z uśmiechem na ustach
jest Boże Narodzenie.
Wesołych Świąt!
K. Czerny
Państwo Elżbieta i Aleksander Żydkowie

3

60

Państwo Aniela i Władysław Tobiczykowie

60

Państwo Barbara i Józef Bujarkowie

60

Państwo Emilia i Jan Kuźmowie

60

Państwo Helena i Stanisław Hałatowie

60

Państwo Janina i Jan Biesowie

60

Państwo Stanisława i Jan Jureccy

60

4

Państwo Zofia i Franciszek Klęczarowie

60

Państwo Zofia i Stanisław Niedzielowie
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50

Państwo Alicja i Zenon Konarczakowie

50

Państwo Barbara i Stanisław Lurancowie

50

Państwo Danuta i Mieczysław Skrzypkowie

50

Państwo Helena i Józef Gałganowie

50

Państwo Stanisława i Albin Jekiełkowie

50

Państwo Stanisława i Jan Gregorczykowie

50

Państwo Władysława i Stanisław Gąsiorkowie

50

Państwo Zofia i Józef Lurancowie

5

50

Państwo Krystyna i Alojzy Kocembowie

50

Państwo Krystyna i Józef Tolarczykowie

50

Państwo Rozalia i Adam Wandorowie

50

Państwo Stanisława i Stanisław Spadkowie

50

Złote gody świętowali również:
Państwo Krystyna i Mieczysław Biniakowie,
Państwo Maria i Józef Jaszczykowie,
Państwo Krystyna i Stanisław Płonkowie,
Państwo Irena i Jan Szostakowie.
Prezydent RP przyznaje Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
W tym roku w gminie Osiek otrzymało je 17 par.

Państwo Zofia i Czesław Szymańscy

Szanowni Seniorzy!
Ze względu na stan epidemii nie możemy Was zaprosić na tradycyjne
spotkanie opłatkowe, które co roku odbywało się 6 stycznia.
Życzymy zdrowia i do zobaczenia w bardziej sprzyjających okolicznościach.
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Wójt Marek Jasiński
Kierownik GOPS Maria Kufel
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Narodowe Święto
Niepodległości
Od kilkunastu lat 11 listopada
w gminie Osiek bardzo uroczyście obchodzono kolejne rocznice
odzyskania przez Polskę niepodległości. Rok 2020 zapisze
się w pamięci i historii zgoła
inaczej, skromniej ze względu
na ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się pandemii
koronawirusa. To jednak nie
mogło przeszkodzić w oddaniu
hołdu tym, którzy 102 lata temu
wywalczyli dla nas wolność.
Kwiaty i znicze złożono przed
Urzędem Gminy pod obeliskiem
poświęconym naszym przodkom
oraz pod tablicą upamiętniającą Kazimierza Jędrzejowskiego.
Biało-czerwoną wiązankę kwiatów mieszkańcy Osieka
Górnego złożyli pod krzyżem obok kościoła, gdzie znajduje
się też tablica w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
W kościołach odprawione zostały msze św. w intencji
ojczyzny z uroczystą oprawą i towarzyszeniem orkiestry
dętej.

latach kolejnych 400, z tego nie wróciło do domów ponad
10%. W latach 1914–1921 zginęło w walkach lub w wyniku
odniesionych ran prawie 80 mieszkańców Osieka i Głębowic,
najwięcej w latach 1915–1916. Nie mają nagrobnych płyt
z wyrytą datą urodzin i śmierci, rodzina na ich grobie nie
zapali zniczy, bo nie wiadomo, gdzie zostali pochowani. Nasi
przodkowie upamiętnili ofiary wojny na tablicy w kościele
parafialnym. Tyle razy je mijamy bezrefleksyjnie, a przecież
z każdym imieniem i nazwiskiem wiąże się historia syna,
ojca, brata, który zostawił zrozpaczoną matkę, spłakaną żonę
i nieświadome niczego dzieci. Czasami rodzina otrzymywała
informacje o śmierci żołnierza, a czasem czekała bezskutecznie na czyjś powrót. Powracający z frontu byli wycieńczeni, okaleczeni, schorowani i nierzadko umierali w niedługim czasie. Pisarz gminny Jan Niemiec, który też stracił na
wojnie syna, skrupulatnie spisał wszystkie dostępne dane
osób, które zginęły. Brakuje tylko miejsca i często daty
śmierci. Wymieniałam już nazwiska poległych po 1918 roku,
bo przecież długo toczyły się walki o granice Polski.
W 1918 roku zmarł w szpitalu w Albanii Jan Żmuda, o którym
pisałam w poprzednim numerze. W tym samym 1918 roku
zginęli także:
Bienia Franciszek, syn Andrzeja i Agnieszki Kajta, nr domu
333, ur. 26.04.1877 r., żona Katarzyna Tlałka, bezdzietny.
Bienia Władysław, syn Jana i Marii Żabińskiej, nr domu 62,
ur. 10.02.1897 r., kawaler.
Bies Jan, syn Jana i Franciszki Jekiełek, nr domu 302, ur.
18.06.1899 r., kawaler, jego brat Franciszek wspominał swoim
dzieciom, że zginął w Rumunii.
Jekiełek Józef, syn Walentego i Jadwigi Huczek, nr domu 81,
ur. 20.05.1888 r., kawaler.
Należy dodać, że w roku 1915 zginął starszy brat Józefa –
Jekiełek Andrzej ur. 30.04.1881 r., żona Jadwiga Wąsik, został
syn.

Oddział Teofila Jakiełka. Zdjęcie ze zbiorów Kazmierza Jekiełka

Trzeci z braci Jekiełków
– Teofil (ur. 22.01.1894 r.,
zm. 27.03.1940 r.) również
walczył na I wojnie i dostał
ciężki postrzał w płuca,
a po wojnie otrzymał rentę.
Przechowywał przestrzelony mundur wojskowy,
który kazał sobie wło-żyć
do trumny.
Pozostała piątka rodzeństwa to: Marianna, Jan,
Zofia, Franciszek, Elżbieta.

Nie wszyscy doczekali
wolności
Wiele razy na łamach naszej gazety „Echa Osieka” pisano
o ofiarach I wojny światowej. (EO nr 1,2,3 z 2015 r.) Wieś
Osiek liczyła ok. 4 tys. mieszkańców i 510 domów. W 1914
roku powołano do wojska 200 mężczyzn, a w następnych

K. Czerny
Z lewej Teofil Jekiełek
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Wojciech Jekiełek
„Moje życie” część III
Przed Czytelnikami kolejny fragment wspomnień
Wojciecha Jekiełka, walczącego na frontach I wojny
światowej. Po trudach, które opisywał w poprzednim
numerze wraca wreszcie do domu.

nasz pułkownik mówił do oficerów, że jak jemu musiało
być smutno, że sobie nie umiał po polsku porozmawiać
z żołnierzami. Pocieszało mnie nazwisko Paderewskiego,
bo tego uważałem już w Ameryce za dobrego Polaka. Teraz,
gdy już mieliśmy karabiny, tośmy ćwiczyli, ale szło to dość
ciężko, bo oficerowie choć mieli podręczniki francuskie, to
każdy nakręcał po swojemu, bo byli oni tu z różnych armii,
toteż żołnierze baranieli, bo jeden tak, a drugi inaczej uczył.
Czyniono przygotowania do odjazdu do Polski. Posłano nas
kilku na stację i pomimo że każdy z nas już miał karabin,
tośmy tu ładowali do pociągów tysiące starych karabinów.

Powrót do kraju i obrona granic
Gdyśmy mieli już wyjeżdżać, a było to w Wielki Tydzień 1919 r.,
znów nasz cały pułk zebrano na wielkim polu i ksiądz kapelan
odprawił mszę św., a po mszy zwrócił się do żołnierzy:
„Moi bracia żołnierze, Rodacy, nadeszła ta radosna chwila,
że jedziemy do Ojczyzny, ale niech się radują serca wasze,
że nie jedziemy tam odpoczywać na łonie rodziny jako
tchórze, ale jedziecie wprost na front do walki z bolszewikami
i Ukraińcami”.
Wojciech Jekiełek z żoną w 1961 r.

Armia Hallera
Gdyśmy już przeszli Alpy na wielkiej równinie, zobaczyliśmy
tysiące naszych jeńców. Dzielą ich na wielkie grupy i odsyłają
pieszo w głąb Włoch aż pod Neapol. Tu nas Polaków
wysortowano oddzielnie i dano nam już po trochu chleba,
wsadzono do pociągu, którym my pojechali do miasteczka
zwanego Santa Maria, 12 kilometrów od Neapolu. Tu się
organizowała Armia Generała Hallera i wraz z bliskimi
kolegami poszliśmy się do niej zapisać. Zwołano nas do
barakowej kaplicy na mszę świętą i kapelan mówił: „Kochani
bracia Polacy, wiem, że macie już dosyć wojny i wolelibyście
powrócić do waszych rodziców i do żon i dzieci, ale my się tu
organizujemy nie po to, żeby iść na wojnę, ale po to, aby się
wydostać z tej niewoli i pokazać światu, że Polska ma swą
armię i jedynie z tą armią możemy się stąd wydostać, a inaczej
to Polska nie będzie się o nas troszczyć i tu pozostaniemy
jako niewolnicy”. A że nie mógłby on nas okłamywać z tego
świętego miejsca, toteż się i wszystka wiara zapisała do
armii. Tu żeśmy byli badani przez doktora francuskiego. Który
nie był zdolny, to pierw był w Polsce niż my. Tu żeśmy zaraz
dostali premię po 100 franków i mieliśmy dobrą żywność, ale
tylko makaron i ryż stale maszczony oliwą, bo tu było dość
drzew oliwnych. Pomarańcz też my tu dość mieli, bo były
tanie. Nas tu zastały święta Bożego Narodzenia i zachciało
się chłopcom drzewka, a że tu nie było świerków, więc się
wkradli do ogrodu Włochowi i ucięli całe drzewko razem
z pomarańczami i pod drzewkiem sobie urządzili wigilię,
ale potem musieliśmy się składać na owo drzewko. Wnet też
po świętach wyjechaliśmy do Francji i tu żeśmy już dostali
karabiny francuskie i ćwiczyliśmy na muszter francuski,
a byliśmy rozkwaterowani po stodołach u wieśniaków
i w różnych próżnych magazynach. Tu było już do syta jeść
i wino każdy dzień i tu nasi chłopcy wydobrzeli. Byli tu
z niemieckiej armii, byli jeńcy francuscy i z Anglii i ochotnicy
polscy z Ameryki, ale też i dyscyplina ostra francuska, bo tylu
było przy każdym pułku oficerów francuskich, co polskich.
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Razu pewnego odwiedził nas książę Radziwiłł z Paryża,
ale nic po polsku nie mówił, a później słyszałem, jak

Teraz już i jedziemy poprzez Niemcy. Gdyśmy już przyjechali
do Polski, to nas obwożono po całym kraju po większych
miastach, a stacje były udekorowane i wszędzie nas
gloryfikowano. Gdyśmy przyjechali do Zamościa, poszliśmy
dalej na wschód oczyszczać teren. Później nas zastąpiły Pułki
Piłsudskiego, czyli tak zwane szare wojsko, a nas przeniesiono
na zachód i przyjechaliśmy do Będzina. Tu żeśmy pełnili straż
graniczną. Gdy się już odbył plebiscyt i Niemcy się cofali,
tośmy pojechali na Pomorze i stopniowo my zajmowali
te ziemie. Tak żeśmy doszli poprzez Toruń do Grudziądza
i tam my znów stali na granicach Polski dość długo. Później
nas tu zmieniły wojska Piłsudskiego, a myśmy pojechali do
Bydgoszczy i tu po kilku tygodniach poczęto demobilizować.
Najpierw wzywano do biura tych, co byli z Ameryki i pytano
ich, który chce zostać w Polsce, ale żaden nie chciał pozostać,
choć tu mieli rodziny, a tym bardziej że mieli zabezpieczony
powrót bezpłatny. Moja kadra już wówczas 48. Pułku była
aż w Stanisławowie, więc też tam wraz z innymi musiałem
jechać celem demobilizacji, bo też już wielu było z nas
z głowami pokrytymi siwizną. Gdy powróciłem 20 maja 1920
roku po 16 latach tułaczki i zwiedziłem 9 państw – Niemcy,
Rosję, Włochy, Belgię, Amerykę, Czechy, Węgry, Austrię,
Francję, zacząłem pracować
jako rolnik.
Wojciech Jekiełek mieszkał
w Osieku Górnym w domu
nr 440 i prowadził z żoną
gospodarstwo, ale był też
społecznikiem. Swoje wspomnienia spisał w 1952 r.
Zmarł 18 lipca 1967 r. Miał 3
córki: Władysławę, Stefanię
i Kazimierę. Czytelnicy poznali Jego losy z czasów
I wojny światowej. Całość
Wojciech Jekiełek z żoną w czasie prac wspomnień rodzina wydała
w formie książki.
drenarskich.
		

Oprac. Krystyna Czerny
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Prace przy zabytkowym
kościele św. Andrzeja
Apostoła w Osieku
Od kwietnia 2020 r. trwają prace przy drewnianym kościele
pw. św. Andrzeja w Osieku w ramach realizowanego przez
diecezję bielsko-żywiecką przy współpracy z parafią i gminą
w Osieku projektu pn. „Beskidzkie Muzeum Sakralnej
Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej –
udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia
poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym
obiektom zabytkowym” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
VIII Oś Priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój zasobów kultury (umowa o dofinansowanie nr
POIS.08.02.00-00-0006/18-00).

Do tej pory udało się wybudować ułożoną na podbudowie
nową drogę procesyjną z łamanego kamienia wokół kościoła
oraz wyłożyć tym samym kamieniem podłoże w sobotach
okalających bryłę świątyni. Jednocześnie przeprowadzono
konserwację polichromii w zakrystii i w kruchcie pod wieżą
oraz w zachodnim przedsionku. Podczas prac w zakrystii
odsłonięto fragment barokowej polichromii z XVIII wieku
z motywem kartusza nad wejściem do prezbiterium oraz
ornamentalny fryz dekorujący ściany poniżej drewnianego
stropu. Z kolei w kruchcie podwieżowej i w przedsionku
oczyszczono ściany i stropy, scalając kolorystycznie
pokrywające je dekoracje malarskie. Konserwacji poddano
także przedstawienie św. Michała Archanioła pokonującego
szatana ukazane na stropie kruchty. Sam strop został także
oczyszczony i zabezpieczony od strony strychu.

Kolejnym etapem prac w osieckim kościele będzie
kontynuowanie działań konserwatorskich przy polichromii
stropu i ścian w prezbiterium oraz w nawie kościoła. Zostanie
także zdemontowany ołtarz główny i dwa ołtarze boczne oraz
ambona, aby przewiezione do pracowni konserwatorskiej
mogły tam odzyskać swoją dawną świetność.
Ks. Bogusław Wądrzyk

Od redakcji: W ubiegłym roku (EO nr 6 z 2019 r.) pisałam
o tym projekcie. W zabytkowym drewnianym kościele
św.
Andrzeja
Apostoła
w Osieku planowane są
prace konserwatorskie na
łączną sumę 3 331 131,06 zł
– z dofinansowania otrzymamy 2 831 461,40 zł,
natomiast parafia musi
znaleźć 499 669,66 zł. Każdy
może wesprzeć parafię,
kupując w kościele kubek
jako cegiełkę na konserwację
naszego architektonicznego
zabytku.
Podaję również numer konta bankowego parafii
PEKAO SA 66 1240 4155 1111 0000 4628 1692
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O renowacji grobowca
Rudzińskich w starym
Kościele w Osieku
w 1919 roku
30 marca 1919 roku czterech mieszkańców Osieka wystosowało pismo do Starostwa w Białej. Byli to Franciszek Kramarczyk – były poseł do austriackiej Rady Państwa, Jan Klęczar,
Józef Bies oraz Jan Bies. Protestowali oni „przeciw rozmyślnemu wandalizmowi oraz profanacji miejsca świętego tj.
cmentarza i grobów przy starym parafialnym kościele w Osieku oraz samego kościoła starego”. Skarga dotyczyła działania
miejscowego właściciela dóbr – Oskara Rudzińskiego – który
prowadził prace remontowe w rzeczonym kościele w związku z budową rodzinnego grobowca. Skarżyli się, iż furmani,
wynajęci przez Rudzińskiego do przewożenia szutru i piasku,
niszczyli – czy też wręcz profanowali – groby, jeżdżąc po nich
wozami. A wszystko to w celu „zburzenia całego wnętrza kościoła i wymurowania sobie familijnego grobowca”. Byli również przeciwni urządzaniu pochówków wewnątrz tej świątyni, nazywając takie pochówki „profanacją domu Bożego”,
a także wskazywali, że stan taki narusza przepisy sanitarne.
Podpisani utrzymywali, że za sprawą rodzinnego grobowca
Rudzińskich stary kościół straciłby prawo do odprawiania
nabożeństw – a także swoją wartość historyczną. Wartość ta
miała być oparta m.in. na zabytkowych obrazach „Magdalena
w grobie”, „Pan Jezus w grobie”, „Serce P. Jezusa”, „Zwiastowanie”, „Matka Boska Różańcowa”, „Matka Boska Piekarska”,
a także na trzech ołtarzach. Zabytki te miałby zostać skazane na zniszczenie i zapomnienie – „jak to się już po części
od lat 10. praktykuje”. Co więcej – autorzy skargi odmawiali
również Oskarowi Rudzińskiemu tytułowania go dziedzicem
osieckich dóbr, określając go jako „przybysza zagranicznego”, twierdzili również, że „podczas swojego pobytu niczym
nie zasłużył się w gminie”, podkreślając, że „kościoła starego
na własność prywatną nie zakupił”. Od bialskiego starostwa
domagano się przywrócenia kościoła do publicznego użytkowania, zakazania Rudzińskiemu dalszych prac remontowych, a także usunięcia grobów nieprawnie pochowanych
syna Oskara Rudzińskiego – Raula oraz jego teściowej – Marii Wrotnowskiej, pochowanych w starym Kościele kolejno
w 1910 i 1912 roku.
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W odpowiedzi na te zarzuty jeden z synów Oskara Rudzińskiego – wystosował do starostwa pismo z datą 16 kwietnia
1919 roku. W piśmie tym poruszył wiele spraw związanych
z osieckim kościołem, a także ustosunkował się do zarzutów
stawianych przez niektórych mieszkańców Osieka. W pierwszej kolejności przypomniał, że w 1903 roku Komitet Parafialny zadecydował – ze względu na zły stan techniczny świątyni – o rozbiórce starego Kościoła i sprzedaży pozyskanych
w ten sposób materiałów. Zyski z tej sprzedaży miały zostać
spożytkowane na budowę nowego kościoła. Jednak ówczesny
proboszcz Jan Hajost, za namową Józefa Muczkowskiego –
znawcy zabytków okręgu krakowskiego, a także Juliana Fałata, ówczesnego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
– zdecydował się zachować stary kościół „na pamiątkę jako
zabytek starożytny”. Kościół wymagał jednak gruntownego
remontu, szczególnie nowego poszycia dachowego. Osieccy parafianie, obciążeni budową nowego kościoła, nie mogli
podołać renowacji dotychczasowej świątyni. Dlatego też ks.
Hajost wyjednał w środowisku krakowskich konserwatorów
kwotę 2000 koron. Było to jednak zbyt mało, aby pokryć chociaż część kosztów restauracji kościoła. Wobec tego zwrócił
się on do Oskara Rudzińskiego, jako kolatora (opiekuna kościoła), o pomoc finansową. Oskar Rudziński zgodził się i ofia-

rował 4000 koron. Jego pomoc nie zakończyła się na tym. Na
swój koszt przetransportował z dworca kolejowego w Oświęcimiu cztery wagony gontów do pokrycia dachu, a także dodatkowo pokrył koszty wyremontowania tzw. oblamek, osłaniających ściany Kościoła od deszczu.
W dalszej części pisma Rudziński podkreślił, że wobec tak
wydatnej pomocy zarówno proboszcz, jak i Komitet Parafialny (za wiedzą i zgodą krakowskich konserwatorów) zezwolili na pochówek Raula Rudzińskiego, a także Marii Wrotnowskiej we wnętrzu rzeczonego Kościoła. Oskar Rudziński
dał wówczas gwarancję dalszego jego utrzymywania. Autor
pisma zaznaczył również, że Kościół już od dawna stanowił
miejsce pochówku, ponieważ pod wieżą znajdował się grobowiec rodzinny Larischów, natomiast w prezbiterium piętnastowieczny grobowiec rodziny Bonarów, pierwszych kolatorów osieckiego Kościoła. I właśnie ten grobowiec – jako już
pusty – Oskar Rudziński postanowił odrestaurować i przenieść do niego zwłoki swojego najstarszego syna i teściowej
– wszystko odbyło się bez sprzeciwu czy to Komitetu Parafialnego, czy wspomnianego grona konserwatorów. W 1919 roku
trwały właśnie prace nad remontem przyszłego rodzinnego
grobowca Rudzińskich.
W stosunku do swoich adwersarzy autor pisma wskazywał,
że byli to tylko niektórzy członkowie osieckiej gminy, ponieważ sama zwierzchność gminna (czyli władze Osieka) nie
miała nic przeciwko działaniom Rudzińskich. Przypomniał,
że byli to ludzie, którzy nie protestowali przeciw zburzeniu
kościoła w 1903 roku i nie przyłożyli ręki do jego odrestaurowania. Przypomniał, że konieczne było zwracanie się wówczas o pomoc finansową do osób nie związanych z Osiekiem,
takich jak hrabia Badeni z Koropca (dzisiaj w Ukrainie), który
bezinteresownie ofiarował 500 koron na restaurację kościoła. Wyjaśnienia podsumował następującym zdaniem: „Jak
kościół ten groził powaleniem, nie było opiekunów ze strony
gminy dla niego, obecnie gdy kościół ten cudzym groszem odrestaurowany, znajduje niepowołanych adwokatów”.
Starostwo nie było zainteresowane wdawaniem się w szczegóły powyższego sporu. Otrzymawszy pisma zarówno z jednej, jak i z drugiej strony konfliktu, ograniczyło się do meritum sprawy – czyli do ustalenia czy prace remontowe/
konserwacyjne w starym kościele w Osieku mogły być prowadzone. 16 maja 1919 roku zostało wystosowane pismo do
Urzędu Konserwatorskiego w Krakowie z prośbą o udzielenie
wskazówek, w jaki sposób prace należało wykonywać. Odpowiedź nadeszła 1 czerwca 1919 roku. Krakowski Urząd nie
widział przeszkód w zaadaptowaniu starego grobowca Bonarów na grobowiec Rudzińskich. Zaznaczył tylko, aby prace
były prowadzone w sposób nienaruszający wnętrza Kościoła.
Ponadto stwierdzono, że „o ileby nowe użycie grobowca pociągnąć za sobą miało umieszczenie jakiegoś napisu, płyty
itp., w takim razie należałoby zaznaczyć dla historii i tradycji,
że ów grobowiec był niegdyś grobowcem rodziny Bonarów”.
Sprawa zakończyła się kilka dni później zawiadomieniem rodziny Rudzińskich, (a także Franciszka Kramarczyka) o możliwości renowacji grobowca uwzględniającej uwagi Urzędu
Konserwatorskiego. Należy dodać, że było to już w czasie,
kiedy nestor rodu – Oskar Rudziński – nie żył. Zmarł 5 maja
1919 roku.
Tekst napisano w oparciu o akta przechowywane w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej,
zespół nr 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej,
sygnatura 495, a także pracy autorstwa Adama Hałatka i Bronisława Jani „Osiek. Zarys dziejów”, Osiek 2004.
Michał Jarnot
Bielsko-Biała, 14 października 2020 r.
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POWRÓT KRZYŻA

KRÓWKI I RYBY

Po 4 latach nieobecności, w dniu 28 października 2020 roku, krzyż z cmentarza
„w polach” powrócił na swoje dawne
miejsce. Było to możliwe po odpowiednim przygotowaniu podłoża, stabilizacji
i wypoziomowaniu piaskowcowego cokołu pomnika. Pomnik z krzyżem stał się znów centralnym
elementem starego cmentarza. Stało się tak dzięki aktywnemu działaniu grupy
mieszkańców naszej miejscowości.

Po pierwszej fali pandemii osieckie organizacje i stowarzyszenia próbowały wznowić swoją działalność. Spotkania
odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego, ale i tak
nie wszyscy zdecydowali się w nich uczestniczyć. Cieszyły
więc podjęte inicjatywy i chociaż namiastki wcześniejszych
przedsięwzięć.

Przypomnijmy, że 4 lata
temu, po zdjęciu krzyża z cokołu i poddaniu go szczegółowej kontroli konserwatorskiej, okazało się, iż jego
stan jest znacznie gorszy niż
pierwotnie zakładano. Został uratowany w ostatniej
chwili. Po długich i wymagających ogromnego doświadczenia pracach wzmocniony
został krzyż i zrekonstruowano dolny jego fragment oraz nogi
figury Chrystusa. Połączono stłuczone części głowy. Dokonano wszystkich koniecznych prac mających zabezpieczyć
obiekt przed pogodą, przede wszystkim zmienną temperaturą i opadami.
Krzyż przechowywany
był w kościele św. Andrzeja w Osieku do czasu
przygotowania cokołu. To
drugie działanie wymagało dużego zmysłu organizacyjnego oraz zbiorowego wysiłku fizycznego.
Prace przy pomniku
obejmowały demontaż
elementów kamiennych,
wzmocnienie podstawy,
wyczyszczenie piaskowca, a następnie dokonanie ponownego montażu
i uporządkowanie otoczenia.
Nie udałoby się tego dokonać, gdyby nie ludzie. Dlatego słowa
podziękowania kieruję do Andrzeja Jastrzębiowskiego – dyplomowanego konserwatora
dzieł sztuki, a ponadto do
osób, które aktywnie włączyły się w prace: Jana Hutnego,
Marka Jasińskiego, Grzegorza
Klęczara, Marcela Kocemby,
Mariana Kocemby, Henryka
Kramarczyka, Jana Kramarczyka, Zbigniewa Moździarskiego, Jana Płonki, Jerzego
Szypuły i Dawida Tolarczyka.
Prace zostały wsparte materialnie i sprzętowo przez „Patek S.C. Czesław, Wioletta Patek” oraz „Marian Kocemba”.
Wdzięczny jestem za życzliwość i pomoc państwu Zofii
i Markowi Piechocińskim.
W imieniu Zarządu TMO
Andrzej Kacorzyk

Stowarzyszenie Integracyjne „Wspólna Sprawa” w Osieku
otrzymało grant na realizację projektu „Kulinarnym i artystycznym szlakiem po Dolinie Karpia – organizacja cyklu
spotkań bazujących na obiektach znajdujących się w Ekomuzeum Doliny Karpia”. Projekt realizowany jest we współpracy z Gminnym
Centrum
Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Osieku. Pierwszym etapem jego
realizacji był wyjazd
do Zatora. Z zaproszenia do udziału
w wycieczce skorzystały panie z Osieka
i Głębowic.
Zwiedzanie zatorskich obiektów Ekomuzeum rozpoczęło
się od wizyty w Izbie Regionalnej Ziemi Zatorskiej i Doliny
Karpia. Grupa osiecka została bardzo miło przyjęta przez panie z Zarządu Towarzystwa Miłośników Zatora. Izba posiada
bogatą kolekcję związaną z historią i kulturą regionu oraz
gospodarką stawową i historią karpia zatorskiego. Powstała
z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej, którego ciekawą inicjatywą, w sam raz na trudny czas pandemii,
są internetowe lekcje historii.

Po sporej dawce wiedzy i wrażeń estetycznych grupa wyruszyła do firmy Lolly Polly, która zajmuje się produkcją lodów
oraz pysznej krówki zatorskiej. Wszystko na bazie naturalnych surowców. Niestety, nie można było wejść do hali
produkcyjnej, więc etapy produkcji krówki można było zobaczyć na krótkim filmie.
Po czym panie ubrane
w twarzowe fartuszki oraz
zaopatrzone w deseczki
i plastikowe przecinaki
cięły, zawijały i pakowały
zatorską krówkę. Takie
własnoręcznie przygotowane paczuszki były miłą
pamiątką z pobytu w słodkiej wytwórni.
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Przetwórnia „Skarby Doliny Karpia” zajmuje się przetwórstwem ryb pochodzących z terenu Doliny Karpia od 2013
roku. Do produkcji wykorzystywany jest głównie skarb regionu – karp. Jak czyścić, patroszyć i filetować karpie i pstrągi
– wyjaśniał i pokazywał pan Franciszek Sałaciak – autorytet
w tej dziedzinie. Produkty z przetwórni pana Franciszka nie
zawierają konserwantów, są cenione i rozpoznawalne na
rynku. Są to ryby w tradycyjnej marynacie, ale również w nowych smakach, takie jak pulpety rybne w zalewie pomidorowej, karp w zalewie jabłkowej czy pikantne fileciki z karpia.
Dzięki tym nowościom zawartym w słoiczkach karp nie kojarzy się już tylko ze świętami Bożego Narodzenia, ale może
być obecny na naszych stołach na co dzień.

Takie sobie gadanie
– myśliwskie obserwacje
Przed nami już czwarty odcinek i nadal pytam swojego
rozmówcę, dlaczego nie chce się podpisać pod tym „gadaniem”.
Cały czas mam obiekcje, czy jestem odpowiednią osobą do
takiego gadania. Jest przecież tylu innych, którzy mają o wiele więcej do powiedzenia i mądrzej przekazują to innym, ale
jak tak się zdarzyło, to pokażę moje pierwsze zdjęcie zrobione
w Andrychowie, gdy byłem w szkole podstawowej.

Podczas warsztatów można było skosztować tych wszystkich
specjałów, a wizytę zakończyła degustacja karpia wędzonego,
prosto z wędzarni – nie lada gratka dla wszystkich miłośników karpia.

Certyfikat myśliwski
z 1899 roku

Jak patrzę na to zdjęcie w książeczce harcerskiej, to sam nie
wierzę, że to ja jestem na tej fotografii. Prawie wszystko mi
wyszło w życiu, ale najbardziej to moje włosy. Gdzie one się
podziały? Czy to jednak ważne? Najważniejsze chyba jest to,
co było i jest pod nimi. Jednak co by nie mówić, ze zdjęcia
jestem zadowolony.

Prezentowany dokument to certyfikat myśliwski z 1899 roku.
Został wystawiony na Jana Biesa, mieszkańca Osieka urodzonego w 1870 roku. Dokument przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej,
w zespole nr 13/689 Starostwo w Białej, w jednostce o sygnaturze 262. Pojawił się on w aktach CK Starostwa w Białej
w 1916 roku – w związku ze zmianą przez Jana Biesa miejsca
pełnienia funkcji strażnika łowieckiego. Do 1915 roku pełnił
ją na terenie Obszaru Dworskiego w Osieku Górnym (Osiek
Górka) u Oskara Haempla. Następnie przeszedł do pracy
u Rudzińskich, właścicieli Obszaru Dworskiego w Osieku
Dolnym. Było wtedy konieczne wystawienie nowego certyfikatu. W zawiązku z tym Przełożony Obszaru Dworskiego
w Osieku Dolnym wystosował podanie z prośbą o zaprzysiężenie Jana Biesa na strażnika łowieckiego. Podanie ponowiono w 1916 roku ze względu na brak odzewu ze strony Starostwa. Miejscowy posterunek CK Żandarmerii (ówczesnej
policji) cały czas wymagał wylegitymowania się Jana Biesa
odpowiednimi dokumentami – trzeba pamiętać, że strażnik
łowiecki był uprawniony do noszenia broni. CK Starostwo
po sprawdzeniu, że Jan Bies nie był notowany w tamtejszej
registraturze karnej, wezwało go na miejsce w celu złożenia
przysięgi. Przysięgę tę odebrano 29 lipca 1916 roku – w sobotę
o godzinie 12.00 w południe.
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Michał Jarnot, Archiwum Państwowe w Katowicach
Oddział w Bielsku-Białej

Ktoś mógłby zapytać, czy chciałbym wrócić do tamtych lat.
Chciałbym, ale z tą wiedzą i tym podejściem, które mam teraz i prawie nic bym nie zmienił, tylko na pierwszym miejscu
byłaby rodzina. Podobnie jest, gdy ktoś się pyta starsze osoby,
czy w PRL-u i socjalizmie było im lepiej. Czasem odpowiadają, że tak. Ktoś to wspaniale ujął, że nie chodzi o ustrój, tylko
o to, że byliśmy wtedy młodzi.
No cóż, byliśmy piękni i młodzi, a teraz pozostało tylko „i”.
Młody natomiast był nie tak dawno Twój koziołek.
W roku 2007 mój rogacz Kubuś, ale napiszmy Kubeł (tak będziemy go nazywać, aby nikogo nie obrazić) nałożył trzecie
parostki już w formie uwstecznionej, selekcyjnej. Na lewym
parostku widłak, czyli grot i przednia odnoga, a na prawym
wysokim parostku – szydło. W łowisku taki rogacz jest zagrożeniem dla innych koziołków. Zdarzają się przypadki w okresie zajmowania terenu na wiosnę i w rui w lipcu, sierpniu, że
w czasie walki taki rogacz potrafi przebić tymi różkami innego rogacza i spowodować jego śmierć. Jednak w tym przypadku inne rogacze były bezpieczne, tylko ja się musiałem strzec,
aby mu nie nastawić którejś części ciała.
Pierwszy parostek zrzucił około 15 października, a z drugim
troszkę mu pomogłem, aby nie
szukać go później w liściach.
Wspaniale jest znaleźć takie
parostki lub zdobyć go w inny
sposób. Kiedyś w czasie odłowów żywych zajęcy w lesie
postawiono siatki. Idąc w nagonce, widzę rogacza z jednym
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parostkiem, który kieruje się w stronę siatki na zachodniej
stronie. Postanawiam podbiec, bo byłem prawie pewien, że
zaplącze się w rozstawionej siatce. Dobiegam tam, a koledzy
łapacze już rogacza wyplątują z siatki, trzymając go za tylne
cewki (nogi). Chwytam za parostek na główce rogacza. Był
mały, ale ciekawy. Co dalej? Wołam, aby dali kawałek drewna,
jednak druga myśl była lepsza. Wiedziałem z doświadczenia,
że drugi parostek w grudniu jest bardzo słabo osadzony na
możdżeniu. Przekręciłem rękę w bok i parostek został mi
w dłoni. Mówię do kolegi, że mogą go już puścić. Koziołek
zadowolony, zdrowy i bez uszkodzeń, chociaż łysy, pognał
w pola. Miła pamiątka, która przypomina mi tę historię, bo
wisi przy kluczach do domu.
Zauważyłam w Twoim domu więcej pamiątek i to wcale
nie związanych z myślistwem. Wspominałeś, że już pierwsze zarobione pieniądze wydałeś na niecodzienny zakup.
Oczywiście, swoje pieniądze dawały dużo możliwości, ale
wiedziałem, co chcę robić. Część można było przeznaczyć na
sprawy w rodzinnym domu, następnie na sprawy związane
z myślistwem i z życiem bieżącym. Z natury jestem zbieraczem. Interesuje mnie wszystko, co stare i ładne. Nie znaczy,
że się w tym zatracam. Kto nie lubił chodzić po starych strychach? Interesowały mnie monety, znaczki, bagnety z wojny itp. Chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej w Głębowicach, gdy u jednej pani zobaczyłem w starym domu dwa
przepiękne wazony z porcelany: na jednym dziewczyna trzymająca na kolanach baranka, a na drugim chłopak grający
na fujarce. Górna część obu wazonów była ubita. Widocznie
w jednym się ubiła góra, a w drugim ktoś zrobił podobnie. Byłem nimi zachwycony. Jednak kosztowały ok. 1100 zł. Skąd
miałem tyle mieć? Pamiętam, że z pierwszej wypłaty taką
kwotę przeznaczyłem na wazony. Pani Maria Zięba trzymała je dla mnie 5 lat. Radość moja była ogromna, kiedy z pieniędzmi szedłem po wazony. Pani Maria zmniejszyła kwotę
do 900 zł, a było to w 1984 roku. Kwota była duża, ale widok
wazonów rekompensował wszystko. Widząc je i dotykając,
pamiętam, jak myślałem, co będzie z nimi, jak umrę. Tak mi
się podobały i podobają.
Super jest spełniać swoje marzenia, ale jeszcze
większą radością jest pomagać innym w ich spełnianiu, ale o tym w późniejszym czasie.
Pierwszy października
1984 roku zaczął się pogromem moich włosów.
Przekroczyłem bramę
jednostki
wojskowej
i z marszu nazwali mnie
barankiem. Włosy były
trochę pokręcone, ale nie
trwało to długo, bo po
godzinie nie pozostał po
nich nawet ślad. Kolegę, z którym pracowałem w zakładzie
górniczym i spotykaliśmy się na łaźni, rozpoznałem dopiero
po miesiącu. Jedno było z tego dobre – spanie przychodziło bardzo szybko i to mi zostało do teraz. Nie wszyscy mieli
jednakowe szczęście. Pamiętam, jak jeden z kolegów za coś
podpadł. Dostał cegłę (każdy wie, jak wygląda) i w nocy, gdy
inni spali, miał z dużej cegły przez szlifowanie o posadzkę
zrobić małą cegiełkę, która miała mieścić się w pudełku od
zapałek. Zrobił to po kilku nocach, ale była trochę luźna w pudełku i musiał zrobić jeszcze raz. Druga była już dopasowana. Tę pierwszą mu zostawili. Odkupiłem ją od niego i mam
do tej pory. Czas szybko leciał. Robiłem, co do mnie należało
i w czasie alarmu prawie zawsze byłem w pierwszej dziesiątce w pełnym oporządzeniu na zbiórce. Unitarka przeleciała,
nadchodził czas przysięgi. Jadąc do Gliwic, wiedziałem, że

jestem w czwórce żołnierzy, którzy będą przysięgać na sztandar. Po przyjeździe mieliśmy zrobić zdjęcia z mundurach
Wojsk Ochrony Pogranicza. U fotografa dostałem koszulę
o wiele za dużą, bo miała pasować na wszystkich. Żołnierz fotograf takie właśnie pudełko od zapałek wkłada z tyłu między
szyję a kołnierz i koszula pasuje jak ulał. Na zdjęciu wszystko jest dopasowane. Na przysięgę zostają zaproszeni rodzice,
jest też moja ciemnooka dziewczyna. Cieszyłem się, że tam
była, ale też byłem dumny, że był tam tata z mamą. Myślę, że
tata też był z tego zadowolony. Był dobrym człowiekiem, dużo
dla mnie zrobił i za to mu dziękuję.
Wiem, że miałem mówić o myślistwie, ale najpierw były
w życiu inne ważne sprawy, które mnie kształtowały, jednak
myśl o łowiectwie była cały czas obecna.
Przeskoczmy wobec tego do teraźniejszości. O czym dziś
usłyszymy?
W naszej okolicy i na osieckich stawach spotykamy kilka rodzajów kaczek. Właściwie powinno się zacząć od podziału
na kaczki właściwe, czyli pływające oraz grążyce, zwane też
kaczkami nurkującymi. Do kaczek właściwych zaliczamy
krzyżówki, cyraneczki, cyranki, krakwy, świstuna, płaskonosa
i rożeńca. A do grążyc zaliczamy kaczkę hełmiatkę, głowienkę, czernicę, podgorzałkę, ogorzałkę, gągoła krzykliwego, lodówkę, uhlę, markaczkę i edredona. Jest tego trochę. My jednak zajmiemy się tylko krzyżówką, a w następnym odcinku
głowienką, ale bardzo skrótowo. Przecież jest internet. Można jeszcze nadmienić, że kaczki właściwe na ziemi poruszają
się ociężale, ale znacznie sprawniej niż nurkujące. Pływają
bardzo dobrze, nieznacznie tylko zanurzone, a nurkują tylko
w razie zagrożenia. W Polsce najliczniejszym przedstawicielem kaczek jest krzyżówka.
Długość ciała samca wynosi 55–60
cm,
rozpiętość
skrzydeł
80–95
cm, a ciężar waha
się w granicach
0,8–1,75 kg. Kaczka jest mniejsza
i waży ok. 0,7–1,2
kg. Kaczor jest kolorowy, a u kaczki
przeważają barwy
rdzawobrunatne, z czarniawymi oraz rudawymi plamkami
i kreskami. Zwykle w pierwszej połowie kwietnia krzyżówka
przystępuje do budowy gniazda. Można spotkać je na ziemi,
w dziuplach i gniazdach innych ptaków. Kaczka składa 8–14
jaj, a wysiadywanie trwa 22–26 dni. Pisklęta są zagniazdownikami, czyli po wykluciu zaraz opuszczają gniazdo. Po ok.
7–8 tyg. już latają. Wywodzi krzyżówka jeden lęg, ale po zniszczeniu pierwszego zakłada lęg powtórnie z mniejszą ilością
jaj. Ma wielu wrogów i należą do nich wrony, sroki, błotniak
stawowy, a starsze kaczki atakują lisy, jenoty, łasicowate, psy,
koty, jastrząb gołębiarz. Krzyżówki zakładają gniazda często
daleko od wody. Jadąc samochodem, można czasem zobaczyć na poboczu kaczkę z pisklętami. Najczęściej każdy się
zatrzyma, wtedy kaczka odważnie człapie, a za nią sznurek
żółtawoszarych piskląt. Pływając po wodzie z pisklętami
w razie zagrożenia ze strony drapieżnika, kaczka udaje chorą, trzepoce skrzydłami i pokazuje, że ma problem z zanurzeniem. Drapieżnik skupia uwagę na niej, a w tym czasie
pisklęta chowają się do zarośli wodnych. Gdy stwierdzi, że
pisklętom nic nie grozi, nurkuje i znika drapieżnikowi. Te
dwa przykłady pokazują odwagę samic w przyrodzie i można
takie scenki niekiedy zobaczyć na żywo.
Dziękuję za kolejną porcję wspomnień i myśliwskich obserwacji.
K. Czerny
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XIX Sesja Rady Gminy
Osiek w dniu 30 listopada 2020 r.
Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Bańdur. Wójt Marek Jasiński poinformował o pracy między sesjami.
Brał udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, uczestniczył w forum wójtów, w spotkaniu w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, w sprawie wsparcia dla rejonów
górniczych, podpisał umowę notarialną dotyczącą nabycia
nieruchomości pod powiększenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach.
Wójt przedstawił również realizację bieżących zadań: wykonano modernizację ul. Zielonej i Sportowej w Głębowicach
oraz ul. Sobótkowej, Browarnej i Głębowskiej w Osieku, przebudowano sanitariaty w budynku WDK w Głębowicach, zakończono budowę oświetlenia przy ul. Głównej do Tarniówki
w Osieku, trwają prace przygotowawcze do odbioru robót
związanych z budową prawoskrętu na Tarniówce wraz z modernizacją oświetlenia na skrzyżowaniu, wykonano remont
stacji zlewczej w GZGK oraz chodnik na cmentarzu w Osieku,
remont ogrodzenia na OSiR w Osieku i budynku gospodarczego OSP Osiek, zakończono remont w strażnicy OSP w Głębowicach oraz dokonano zakupu i montażu szybkiego natarcia do samochodu pożarniczego, trwają prace remontowe
w budynku zaplecza sportowego LKS w Głębowicach, wymieniono 24 lampy uliczne na LED przy ul. Głównej i Kościelnej w ramach umowy na konserwację z firmą Tauron, trwa
rozliczanie 70 umów dotyczących dofinansowania wymiany
starych kotłów węglowych, przeznaczono dodatkowe 18 tys.
zł na utylizację azbestu, co pozwoli na zbiórkę ponad 90 ton
azbestu z około 40 nieruchomości.

Podjęto m.in. uchwały:
•

•
•
•
•
•
•
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W sprawie przyznania dotacji dla diecezji bielsko-żywieckiej na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym
drewnianym kościele pw. świętego Andrzeja Apostoła
w Osieku w kwocie 14 391,00 zł.
W sprawie wysokości cen i opłat za usługi komunalne
oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej na terenie gminy Osiek.
W sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od nieruchomości.
W sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek
tej opłaty.
W sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
Uchwały budżetowe.

Zapytania radnych
Radny Mateusz Hałat: Czy uwzględnione jest w planach
oświetlenie ul. Sobótkowej?
Wójt: W tej chwili nie ma takiej decyzji. Sytuację należy przeanalizować.
Radny Mateusz Hałat: Czy można wykonać przejście dla pieszych przy sklepie GS w Osieku Górnym?
Wójt: Nie może być przejścia z chodnika na pobocze, trzeba
wyznaczyć lokalizację w porozumieniu z powiatem.
Radny Mateusz Hałat: Jak wyglądają przygotowania do zimowego utrzymania dróg?
Wójt: Każdy zarządca utrzymuje swoje drogi. Usługę na drogach gminnych wykonuje Kółko Rolnicze, cały tabor mają
przygotowany, odśnieżają również chodniki przy drogach
powiatowych.
Radna Józefa Bielecka: Rozjazd na Polankę na Przecznicy jest
niebezpieczny, może dać tam radar?
Wójt: Zarząd Dróg Wojewódzkich nie planuje tam radarów,
jest to teren zabudowany i należy przestrzegać przepisów.
Radna Róża Gros: Do kogo się zwrócić o rozkłady jazdy na
przystankach?
Wójt: Przekażę PKS Pszczyna prośbę o uzupełnienie zniszczonych rozkładów.
Radna Bożena Płonka prosi o postawienie tablicy z nazwą
ulicy Akacjowej.
Radny Franciszek Mitoraj: Czy firmy przewożące drewno
mają zezwolenia, bo wożą ponad 40 ton?
Wójt: To sprawa powiatu, zapytam, czy są takie zezwolenia.

Informacje
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Bańdur poprosiła
redaktora „Ech Osieka” o umieszczenie w gazecie informacji
o opłatach za odpady. Zaznaczyła, że obrady komisji poprzedzającej sesję były bardzo burzliwe, a podejmowane decyzje
zawsze są trudne w sytuacji, gdy przybywa odpadów.
Wójt poinformował, że na przetarg wpłynęła jedna oferta,
a wysokie opłaty za segregowane śmieci zaprzeczają zasadzie ich selekcjonowania. Rośnie ilość bioodpadów i odpadów wielkogabarytowych. Podwyższono ceny za bioodpady,
może to zachęci mieszkańców do ich kompostowania. Przedstawiony zostanie indywidualny harmonogram zbiórki odpadów (Harmonogram na s. 16-17).
Na tym sesję zakończono.
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OD 1.01.2021 r. ZMIANA STAWEK
OPŁAT ZA GOSPDAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI,
CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU
ODPADÓW I HARMONOGRAMU

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU

•

styczeń, luty, marzec
– raz w miesiącu,

STAWKI

•

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie następująca
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – raz na dwa tygodnie.

Bioodpady odbierane będą:

W 2021 r. zmieni się częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów.
Odpady zmieszane odbierane będą:
oraz

listopad,

grudzień

- za odbiór odpadów – 31,00 zł/mieszkańca/miesiąc
(odpady zmieszane, segregowane, bioodpady).

•

styczeń, luty, marzec
– raz w miesiącu,

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla osób mających kompostowniki
przydomowe na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

•

kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – raz na dwa tygodnie.

Zwolnienie od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosić będzie:
5,00 zł/osobę/miesiąc,
(po pomniejszeniu, opłata miesięczna od osoby będzie wynosiła 26,00 zł/osobę/miesiąc).
Uzyskanie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
następuje jedynie w przypadku, gdy właściciel nieruchomości kompostuje cały strumień bioodpadów; tj. zarówno odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstwa domowego, jak
i odpady ulegające biodegradacji z ogrodów, w tym trawę,
liście i pozostałe części roślin z pielęgnacji zieleni (bez części
zdrewniałych), a także nie dostarcza ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 r. nie wiąże się z koniecznością
składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, jeżeli nie zajdą żadne inne zmiany mające wpływ
na wyliczenie wysokości opłaty.
Osoby, które do tej pory oddawały bioodpady w brązowych
kontenerach, a teraz zdecydują się na ich kompostowanie
i będą chciały skorzystać ze zwolnienia od stycznia 2021 r.
(w styczniu nie będą już oddawać bioodpadów) zobowiązane są do złożenia deklaracji w terminie od 02.01.2021 r. do
10.02.2021 r. W trakcie roku także istnieje możliwość zmiany
deklaracji.
Nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Osieku,
ul. Główna 125, 32-608 Osiek, pokój 12, I piętro. Deklarację
składa osoba, która poprzednio składała deklarację i na którą
figuruje opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, przed udaniem się do urzędu prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 33/8458261 wew. 112.

oraz

listopad,

grudzień

Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych pozostaje
bez zmian i odbywać się będzie raz w miesiącu.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon pojazdów
osobowych, baterii, chemikaliów, przeprowadzona będzie jeden raz w roku w sierpniu lub wrześniu.

HARMONOGRAM
Od dnia 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie harmonogram
odbioru odpadów komunalnych.
Teren Osieka i Głębowic zostanie podzielony na VI rejonów,
każdy z nich będzie obsługiwany w innym terminie, a także różne frakcje odpadów mogą być odbierane w różnych
dniach. Ma to usprawnić i poprawić jakość wykonywanych
usług. Harmonogram odbioru zostanie dostarczony do każdej posesji przed rozpoczęciem zbiórek*. W przypadku nieotrzymania harmonogramu, prosimy o kontakt z UG Osiek
lub wykonawcami usługi.

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE
ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYM
HARMONOGRAMEM!!!
Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom
nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób
faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (zmiana
miejsca zamieszkania osób, narodziny dzieci, zgony osób,
itd.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do
10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Osieku, pokój 12, I piętro
przez złożenie nowej deklaracji.
Jednocześnie przypominamy, że deklaracja składana jest
na osoby faktyczne mieszkające na danej nieruchomości
a nie osoby zameldowane. Jeżeli osoba mieszka na nieruchomości a meldunek ma gdzie indziej, to właściciel tej
nieruchomości powinien ująć ją do opłaty za odpady.
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*Będzie także dostępny na stronie internetowej gminy.

ul. Zaolszynie
ul. Wałowa

ul. Spacerowa
ul. Świerkowa

ul. Zielona
- z wyłączeniem
numeru 62

ul. Włosieńska
- z wyłączeniem
numerów:
2, 2a, 4, 14, 26-26b, 30

ul. Sadowa

ul. Jazowa

ul. Bielańska

ul. Zielona nr 62

ul. Ogrodowa

ul. Modrzewiowa
nr 4

ul. Ceglana

pl. Tarniówka

OSIEK III

ul. Modrzewiowa
- z wyłączeniem
numeru 4

ul. Karolina - z wyłączeniem numerów
29, 35, 48, 59, 61, 149

ul. Beskidzka
- z wyłączeniem
numerów 39, 41, 51,
84, 86, 91

ul. Lanckorona

ul. Główna
- z wyłączeniem
numerów:
2, 37, 39, 71-75, 97-103,
128-162, 174, 176, 185,
192a, 197, 258, 306,
306a, 340, 346, 348,
352, 360-366a, 372,
372a, 374, 414, 438,
440, 508, 510, 510a,
516

ul. Akacjowa

OSIEK II

ul. Cicha

OSIEK I

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Bema 12A
32-600 Oświęcim
e-mail: bok@zuk.oswiecim.pl
www.zuk.oswiecim.pl
Biuro Obsługi Klienta: 33/8423097, 33/8420399

ul. Włosieńska
- nr 2, 2a, 4, 14, 2626b, 30

ul. Karolina
- nr 29, 35, 48, 59, 61,
149

ul. Główna
- nr 2, 37, 39, 71-75, 97103, 128-162, 174, 176,
185, 192a, 197, 258,
306, 306a, 340, 346,
348, 352, 360-366a,
372, 372a, 374, 414,
438, 440, 508, 510,
510a, 516

ul. Beskidzka
- nr 39, 41, 51, 84,
86, 91

ul. Szkolna

ul. Sobótkowa

ul. Zamkowa

ul. Zabrzezinie

ul. Wiśniowa

ul. Stawowa

ul. Starowiejska

ul. Słoneczna

ul. Przecznica

ul. Łąkowa

ul. Leśna

ul. Kościelna

ul. Jaśminowa

ul. Grunwaldzka

ul. Grojecka

ul. Graniczna

ul. Głębowska

ul. Działkowa

ul. Kwiatowa
ul. Podlesie

ul. Dębowa

ul. Brzozowa

ul. Browarna

OSIEK V

Wszystkie ulice

GŁĘBOWICE VI

Przedsiębiorstwo Komunalne
KOMAX Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 8
32-650 Kęty
e-mail: komax@komax.pl
www.komax.pl
Biuro Obsługi Klienta: 33/8453032, 603804345

ul. Czarny Las

ul. Talarówka

ul. Malinowa

OSIEK IV

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Osiek na rok 2021

ODPADY ZMIESZANE

BIOODPADY

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY ZMIESZANE

BIOODPADY

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY ZMIESZANE

BIOODPADY

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY ZMIESZANE

WIELKOGABARYTOWE

BIOODPADY

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY ZMIESZANE

WIELKOGABARYTOWE

BIOODPADY

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY ZMIESZANE

BIOODPADY

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY ZMIESZANE

BIOODPADY

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY ZMIESZANE

BIOODPADY

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY ZMIESZANE

BIOODPADY

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY ZMIESZANE

BIOODPADY

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY ZMIESZANE

BIOODPADY

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY ZMIESZANE

BIOODPADY

ODPADY SEGREGOWANE

06, 20
27
12, 26
10
03, 17
24
09, 23

05, 19
26
12, 26
06
02, 16, 30
23
09, 23

17
30
09

09, 23
30
01, 15, 29

08, 22
29
01, 15, 29

16
29
09

11, 25
25
01, 17

10, 24
24
01, 17

19
26
04

14, 28
28
06, 20

13, 27
27
06, 20

18
25
04

16, 30
30
08, 22

15, 29
29
08, 22

01, 15, 29
29
07, 21

12
26
18

11
25
18

14, 18
28
07, 21

12
26
11

11
25
11

Odbiór odpadów komunalnych odbywa się od poniedziałku do piątku* w godzinach od 7:00 do 22:00.
Prosimy o wystawienie odpadów przed posesje w dniu obioru przed wyznaczoną godziną zbiórki.

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

OSIEK II
DZIEŃ MIESIĄCA
15
29
14

OSIEK I
DZIEŃ MIESIĄCA
14
28
14

20
27
10

22
29
05

11, 25
25
08, 22

13, 27
27
10, 24

02, 16, 30
23
13, 27
05

05, 19
26
02, 16, 30

07, 21
28
04, 18

10, 24
24
07, 21

12, 26
26
09, 23

08
29
19

08
22
12

OSIEK III
DZIEŃ MIESIĄCA
11
25
15

21
28
10

23
30
05

12, 26
26
08, 22

14, 28
28
10, 24

03, 17, 31
24
13, 27
09

06, 20
27
02, 16, 30

08, 22
29
04, 18

11, 25
25
07, 21

13, 27
27
09, 23

09
30
19

09
23
12

OSIEK IV
DZIEŃ MIESIĄCA
12
26
15

17
17
17

19
19
19

01, 15, 29
15
01, 15, 29

03, 17
17
03, 17
02

06, 20
20
06, 20

02, 16
16
02, 16

04, 18
18
04, 18

07, 21
21
07, 21

02, 16
16
02, 16

19
19
19

19
19
19

17
17
17

19
19
19

01, 15, 29
01
01, 15, 29

03, 17
03
03, 17
16

06, 20
06
06, 20

02, 16
02
02, 16

04, 18
04
04, 18

07, 21
07
07, 21

02, 16
02
02, 16

05
05
05

05
05
05

GŁĘBOWICE VI
DZIEŃ MIESIĄCA
15
15
15

*- z wyjątkiem dodatkowych ustaleń po wcześniej informacji

OSIEK V
DZIEŃ MIESIĄCA
15
15
15

NIEBIESKI
WOREK

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

yy
yy
yy
yy
yy
yy

•
•
•
•
•
•
•
•

papier biurowy,
tekturę i kartony,
zeszyty i książki,
gazety (nie z papieru lakierowanego),
torby papierowe i papier do pakowania,
katalogi i ulotki (nie z papieru lakierowanego).

pieluch, artykułów higienicznych i kosmetycznych,
kartonów po przetworach mlecznych i sokach,
tapet, worków po materiach budowlanych,
papieru woskowego, faksowego, termicznego,
kalek i paragonów, papieru przebitkowego,
mokrego i tłustego papieru,
papierowych worków po nawozach,
opakowań po środkach piorących z resztkami tych produktów.

ŻÓŁTY
WOREK

UWAGA: Ważne jest, aby papier trafiający do niebieskiego worka był suchy i niezatłuszczony, a kartony i pudełka były
poskładane na płasko. Nie trzeba usuwać zszywek, spinaczy, niedużych ilości taśmy klejącej.

WRZUCAMY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plastikowe butelki i opakowania po żywności i napojach,
plastikowe worki i reklamówki,
opakowania po szamponach, płynach i chemii gospodarczej,
tubki po paście do zębów,
zabawki plastikowe,
nakrętki z butelek i słoików,
puszki po napojach i konserwach,
opakowania styropianowe,
drobny złom metalowy,
drobne części metalowe,
butelki po olejach spożywczych,
czystą folię aluminiową,
opakowania wielomateriałowe (np. opakowania typu TETRA
PAK po mleku, napojach),
artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych np.
wiadra, skrzynki itp.

NIE WRZUCAMY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pustych opakowań po lekach,
opakowań po farbach i lakierach,
części samochodowych,
zużytego sprzętu AGD i RTV,
foli budowalnej, poremontowej, styropianu budowalnego,
opon i węży ogrodowych,
opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach,
tworzyw z pianki i ceramiki,
azbestu, płytek ceramicznych, laminatów, gum, gąbek, obuwia,
strzykawek, igieł, artykułów medycznych,
artykułów wykonanych z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami np. porcelana, szkło, tekstylia,
opakowań po aerozolach,
zużytych baterii i akumulatorów.

ZIELONY
WOREK

UWAGA: Wszystkie butelki i opakowania powinny być puste i zgniecione.
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

yy
yy
yy
yy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

butelki szklane (białe i kolorowe),
słoiki bez nakrętek,
szklane opakowania po kosmetykach,
inne całe opakowania szklane.

szkła stołowego, żaroodpornego, zbrojonego,
ceramiki, fajansu, porcelany, kryształów,
doniczek,
zużytych zniczy,
żarówek, świetlówek, lamp neonowych i fluorescencyjnych,
termometrów,
szyb okiennych i samochodowych,
luster i witraży,
ekranów i monitorów.

BRĄZOWY KUBEŁ
Z NAPISEM BIO

UWAGA: Wszystkie butelki, słoiki i opakowania muszą być puste. Należy odkręcać metalowe i plastikowe nakrętki, które
należy wrzucać do żółtego worka.
WRZUCAMY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

roślinne resztki żywności,
obierki z warzyw i owoców,
zepsute warzywa i owoce,
skorupki z jaj,
fusy po kawie i herbacie,
kwiaty cięte i doniczkowe,
trociny i korę drzew,
skoszoną trawę, liście i drobne gałęzie,
stare pieczywo.

NIE WRZUCAMY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mięsa, ryb, kości i ości,
foli, szkła, metalu,
nabiału,
płynnych resztek żywności,
popiołu z kominka i pieca,
kamieni,
odchodów zwierząt,
żwirku i innego podłoża służącego dla zwierząt,
padłych zwierząt,
oleju jadalnego,
drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF.

KUBEŁ Z ODPADAMI
ZMIESZANYMI

UWAGA: Wszystkie odpady powinny być wyrzucane bez opakowań, worków, siatek, słoików, itp.

WRZUCAMY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pozostałe odpady, których nie udało się wysegregować,
popiół z palenisk domowych,
zatłuszczony mokry papier,
szkło stołowe, żaroodporne, zbrojone,
lustra,
długopisy, ołówki, kredki, pisaki,
kosmetyki typu tusze, pomadki do ust, fluidy,
niedopałki papierosów,
pampersy, pieluchy,
worki z odkurzacza,
niewielkie elementy drewniane,
zużytą odzież i buty, których nie da się już wykorzystać,
kości i mięso, nabiał,
żwirek i inne podłoża służące dla zwierząt.

NIE WRZUCAMY:
•
•

•
•
•
•

odpadów niebezpiecznych typu leki, baterie, akumulatory,
odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek,
odpadów wielkogabarytowych w tym mebli,
opon i gumy,
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów budowalnych i remontowych.

UWAGA: Nie wrzucamy gorącego popiołu. Zaleca się, aby odzież i buty nadające się jeszcze do noszenia oddawać do specjalnych pojemników.
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Osiek w czasie
pandemii – kronika
część IV
Maj to w naszej tradycji nabożeństwa, przygotowania do
pierwszej komunii, egzaminy, ruch jak w ulu. W ulach ruch
na szczęście spory, ale nasze aktywności przyhamowały.
Majówki przy kapliczkach nieliczne, egzaminy przesunięte, a uroczystości pierwszokomunijne pewnie we wrześniu.
Wreszcie są zmiany w oświacie, już można porozmawiać
z nauczycielem w realu. Nawet entuzjastom komputerowej
nowoczesności obrzydły obrazy na monitorach. (A może
nie?) Tak czy siak uczniowie mogą przyjść na konsultacje do
szkoły, a maluchy do przedszkola. Nie ma wielu chętnych,
rodzice mają zasiłki opiekuńcze, więc z ostrożności przytrzymują dzieci w domu. Wiosna w pełni, kto ma ogród (a nawet
ogródeczek czy balkon) korzysta ze świeżego powietrza. Odwołane Dni Osieka oraz dożynki. Brakuje wspólnego świętowania, nici towarzyskie pozrywane. Czy da się to pozszywać?

26.05.20 wtorek
Na ulicy życie toczy się, jak przed pandemią. Tylko pleksy
w sklepach przypominają o sytuacji. Chyba wszyscy udajemy
przed samymi sobą. Głosy, że wirus to ściema, masoni i polokoktowcy są coraz powszechniejsze. A tymczasem w Osieku
już trzech chorych i dziesiątki w kwarantannie.
W.Ch.

29.05.20 piątek
W domu życie toczy się normalnie. Tzn. córka dalej studiuje
w domu. Ja „gotuję” obiady (Nie mówcie tego Magdzie Gessler.
Ani moje obiady, ani żaden wirus jak dotychczas nas nie zabił).
W.Ch.
Spotykam znajomego fachowca przy pracy. „Koronawirus
widzę niegroźny!” – wołam radośnie. „Zaraz ci wszystko powiem” – mówi z pewną determinacją w głosie i w sposobie
patrzenia. I zaczął:
„Specjalnie nam go dali. Bogacą się teraz. Przecież te fartuchy nic nie warte. Przenika, bez problemu – działa razem
z siecią 5G. Kto? Jak to – oni! Sprzedali Polskę chazarskim
Żydom. Dwustu ich jest i rządzą u nas. Wiesz komu? No jak
to, widziałeś Antonowa, to już wiesz. Wszystko sprzedali, nas
sprzedali. I jeszcze ostatnie pieniądze wyciągają teraz, na
koronwirusa. Specjalnie go wpuścili i się bogacą. Bo władzę
zagarnęli. Wiesz jaka konstytucja obowiązuje teraz? Kwietniowa z 1935, nigdy nie została cofnięta. I prezydentem jest
Jan Zbigniew Potocki, zapamiętaj to sobie. Wojna z Niemcami nigdy nie została skończona i trwa też II Rzeczpospolita. Potocki jest prezydentem, a ci teraz to uzurpatorzy
i dlatego tak się boją i wszystko wyprzedają i Amerykanów
do nas wpuszczają. Wykończyli przemysł, kopalnie. Jaki
smog? U mnie zawsze dobre powietrze, ale jak przeleci samolot, to rozsiewają te pierwiastki, arsen i Bóg wie co i zaraz
pogoda się zmienia. A teraz sieć 5G – to już koniec, zabijają
nas! Ludzie jeszcze się bronią i rozbijają te nadajniki, ale
i tak nas zaczipują”. Zamurowało mnie.		
A.K.

31.05.20 niedziela

Czuję, że powoli czas w Osieku dobiega końca, i tak się nie
spodziewałem, że potrwa to aż tyle. Ale jaki to piękny czas
– dzieci nie chorują, bo odcięte od przedszkola i przefiltrowane świeżym wiejskim powietrzem, żona szczęśliwa, bo
kwitną pierwsze posadzone rośliny. A ja – głupio mówić, ale
trening rowerowy z rana, potem praca a wieczorami bilard
u wujka. Taki czas pewnie się już nie powtórzy!		
P.K.

27.05.20 środa

Czuję się jak Bond (James), szperam w dokumentacji, kiedy
chorzy na Covid lub ich rodziny byli w poradni. Przed epidemią powiedziałbym, że to nieetyczne. Teraz myślę, że mamy
stan wyjątkowy w służbie zdrowia, więc dobro ogółu… Koniec,
bo będzie dyskusja, dwóch Polaków i trzy opinie.		
W.Ch.

28.05.20 czwartek
Uff. Pacjent z kwarantanny, o którego zdrowie (i nasze) modliliśmy się przez tydzień, jest ujemny. „Będzie, będzie zabawa, będzie się działo i znowu nocy będzie mało...”.		
W.Ch.

Wybraliśmy się do Krakowa. Nie
tego się spodziewałam! Puste ulice. Na Wawel przeszliśmy w grupie kilku osób. Otwarte restauracje i kawiarnie, ale niewielu
klientów. W kawiarni na Grodzkiej pomiędzy stolikami dostojnie spacerował gołąb. Przecież
to Kraków!		
K.Cz.

1.06.20
poniedziałek
Drugi dzień Zielonych Świątek. Niestety nie ma sąsiedzkich spotkań przy płonących sobótkach. Na ulicy Sobótkowej rozpaliliśmy dla dzieci małe ognisko,
ale ziąb taki, że siedzimy w kurtkach. Cieszy nas brak
maseczek i czekamy na cieplejsze dni.		
K.Cz.

2.06.20 wtorek
Wirus obumiera w naszych głowach. Nie dbamy o dystans.
Nawet w sklepach zrzucono już osłony na twarz. Ten nie
choruje, tamten nie choruje. Wielu wątpi w istnienie wirusa. Mój przyjaciel z Izraela pyta mnie: „a znasz kogoś,
kto zachorował na Covid-19”? Kiedy słyszy potwierdzającą odpowiedź, szybko kończy rozmowę. Czyżby odpowiedź nie odpowiadała jego preczuciu?		
A.K.

19

4.06.20 czwartek
Przedwczoraj podałem stan licznika zużycia wody, a dzisiaj
dostałem rachunek. System zaczyna działać bezobsługowo. Kogo jeszcze, poza spisywaczami liczników nie będziemy potrzebować w tym nowym świecie?		
A.K.

6.06.20 sobota
Im mniej jest widoczna epidemia na ulicach, tym wyższe
są statystyki zakażeń. Dzisiaj padł krajowy rekord: 576 nowych chorych i 16 zgonów w ciągu doby.		
A.K.
Od dzisiaj można iść na siłownię i basen. W rozmowach
towarzyskich dominuje temat wakacji: pojedziemy czy
nie? W osieckim klubie PTTK zwrot pieniędzy za nieodbytą
wycieczkę. Szkoda! Trzeba ruszyć głową i przygotować samodzielne wyjazdy, chociażby rowerowe. I wreszcie mogę
czytać na balkonie, ciesząc się słońcem.		
K.Cz.

7.06.20 niedziela
Dostaję informację od bp. Pindla, że nie odprawi
mszy w następną niedzielę w Harmężach na rocznicę deportacji pierwszych Polaków do Auschwitz – Covid-19 w kurii, biskupi na kwarantannie.		
A.K.

11.06.20 czwartek
Od 2 tygodni czekam na podłączenie światłowodu do domu.
To teraz równie istotne jak woda i prąd. Terminy są kosmiczne, trzeba prosić PANÓW monterów. Przypominają mi się
lata 80. i PANOWIE fachowcy i PANIE sprzedawczynie.
W.Ch.

12.06.20 piątek
To dziś w południe podłączą!!! Wziąłem urlop. 11.45
– telefon. Nie podłączą – ekipa w kwarantannie. Córka płacze. Za 2 dni egzamin przez internet. Jeśli zerwie
połączenie, to drugi termin we wrześniu. Robię awanturę. Zadziałało – o 17 mamy internet światłowodowy. Kaganek oświaty trafił pod strzechę.		
W.Ch.

14.06.20 niedziela
Po ponad trzech miesiącach wracamy do Warszawy. Nie
chcę, chciałbym tu zostać i nie tylko dlatego, że jest bezpiecznie i zdrowo. Zaczynam rozumieć, że to jest styl życia,
który mi odpowiada. W harmonii, w zgodzie z naturą, gdzie
przyroda dyktuje warunki, ale też gdzie mieszkają najbardziej życzliwi ludzie jakich poznałem. Jeszcze na pewno tu wrócimy, i nie tylko na wakacje!		
P.K.

16.06.20 wtorek

20

Od lipca kończymy pracę zmianową. Nawet Ci, którzy mieli najdalej do pracy się cieszą. Praca w domu to praca na
trzech etatach (teraz rozumiem, co czuła żona, kiedy dzieci
były małe, a ona „była w domu i nie pracowała”). Pandemia
wchodzi w stan przewlekły. Nasza praca nigdy nie wróci do
dawnej formy.		
W.Ch.

18.06.20 czwartek
Biorę udział w 1. Wirtualnym Kongresie Medycyny Rodzinnej. Siedzę na własnej kanapie i słucham wykładów, głaszcząc kota (wykład z pulmonologii). Obieram ziemniaki – słuchając kardiologii. Za 5 dni syn broni pracy magisterskiej
– też przez internet. Signum temporis.
W.Ch.

20.06.20 sobota
Tomek Ziarno skrzyknął entuzjastów roweru na wycieczki po okolicy. Zaczyna się dziać! PTTK wznawia
działalność, chociaż w autobusie wycieczkowym zajętych może być połowa miejsc. W planie Turbacz, Luboń Wielki, Racławice, Dolina Wodącej.		
K. Cz.

22.06.20 poniedziałek
Od lipca powracamy do jednozmianowego systemu pracy. Co prawda sytuacja epidemiologiczna utrzymuje się bez zmian, niemniej musimy zaakceptować
długotrwałość
lub
stałość
epidemii.
W.Ch.

23.06.20 wtorek
Dostałem najpiękniejszy prezent na dzień
Syn obronił pracę magisterską (zdalnie).		

ojca.
W.Ch.

24.06.20 środa
Zostałem wezwany na Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych. Dużo spraw, dużo wątpliwości, trochę zastrzeżeń do
pracy przychodni "Vox populi vox dei". Gdybym miał taki temat na maturze z polskiego, to bym się długo rozwodził...
W.Ch.

25.06.20 czwartek
Córka zdała mikrobiologię (zdalnie). Chyba tylko p. Bogusia
(położna) nie wierzy, że wszystko można zrobić zdalnie.		
W.Ch

Lipiec 2020
Urlop – chciałem trochę zapomnieć o pracy i wirusie (również o pisaniu). W końcu po to jest urlop. Wakacje były piękne tak jak nasza Polska. Z Covidem wszyscy są za Pan brat
– przyzwyczaili się do niego (cóż, zabory miały trwać kilka
lat, a okupacja hitlerowska kilka miesięcy), więc trzeba się
przyzwyczaić, ale nie lekceważyć. Z tym jest jednak problem,
bo nawet niektórzy znajomi lekarze (nie ci osieccy), są zwolennikami taktyki szwedzkiej i brytyjskiej w fazie przedcovidjohnsonowskiej (już pan Boris trochę zmądrzał po chorobie, niektórzy nadal się nie szczepią, bo uważają, że nie ,więc
nie wiem, czego im życzyć, czy zmądrzenia po chorobie czy
zdrowia). Ot, szkoła otwocka i falenicka, nasze polskie narodowe piekiełko.
Po powrocie do pracy przygotowania do jesieni (raczej czarnej niż złotej), zakupy sprzętu ochronnego, tworzenie procedur, będzie ciężko.		
W.Ch.

NR 6 listopad-grudzień 2020

KRONIKA
PAŹDZIERNIK

1. Bies Edward			
2. Pindel Ryszard			
3. Holak Marta			
4. Paletko Anna			
5. Ryba Bolesław			
6. Górowicz Stanisława		
7. Dzik Jan			
8. Zięba Katarzyna		
9. Kornaś Teresa			
10. Kłonica Helena		
11. Szumera Stanisław		
12. Koczur Stanisław		
13. Noworyta Maria		
14. Kramarczyk Małgorzata		
15. Domasik Jacek			
16. Babiarczyk Jan			

LISTOPAD

1. Mruczek Gustaw		
2. Mąkina Władysław		
3. Kusak Andrzej			
4. Drabczyk Anna			
5. Machaczka Marian		
6. Klęczar Maria			
7. Mrozik Edward			
8. Michalak-Piątek Weronika
9. Bies Maria			
10. Paluch Elżbieta		
11. Wandor Michał		
12. Gałgan Władysław		
13. Dyduch Zdzisław		
14. Żurek Jerzy			
15. Domasik Lidia			

Osiek, ul. Graniczna 2 				
Osiek, ul. Główna 3/6				
Głębowice, ul. Zatorska 22				
Głębowice, ul. Modrzewiowa 7			
Głębowice, ul. Ogrodowa 39			
Osiek, ul. Włosieńska 16 				
Osiek, ul. Karolina 22
			
Głębowice, ul. Łazy 31				
Osiek, ul. Jazowa 7				
Osiek, ul. Główna 516				
Osiek, ul. Brzozowa 8				
Głębowice, ul. Brzozowa 5				
Osiek, ul. Browarna 21				
Osiek, ul. Talarówka 8a				
Osiek, ul. Przecznica 80				
Głębowice, ul. Łazy 51				

- lat 73
- lat 37
- lat 81
- lat 65
- lat 75
- lat 74
- lat 85
- lat 71
- lat 65
- lat 94
- lat 70
- lat 67
- lat 81
- lat 54
- lat 54
- lat 60

Głębowice, ul. Wiśniowa 51				
Osiek, ul. Starowiejska 32				
Osiek, ul. Główna 420				
Osiek, ul. Starowiejska 32				
Osiek, ul. Modrzewiowa 9				
Osiek, ul. Główna 373				
Osiek, ul. Zielona 29				
Osiek, ul. Zamkowa 7/8				
Osiek, ul. Ogrodowa 51				
Osiek, ul. Starowiejska 382				
Głębowice, ul. Jodłowa 8				
Osiek, ul. Główna 359				
Osiek, ul. Karolina 102				
Osiek, ul. Główna 147				
Osiek, ul. Starowiejska 396				

- lat 44
- lat 91
- lat 69
- lat 89
- lat 75
- lat 92
- lat 89
- lat 72
- lat 89
- lat 100
- lat 96
- lat 73
- lat 74
- lat 80
- lat 59

Sporządziła: Iwona Górowicz

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19
Drodzy Mieszkańcy Gminy Osiek.
Pragnę poinformować, że nasza przychodnia będzie
prowadzić szczepienia przeciw Covid-19. Akcja szczepień
będzie prowadzona zgodnie z ogólnopolskimi zasadami
w terminach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia
i NFZ. Szczepienia będą dobrowolne i bezpłatne. Według
opublikowanych ostatnio reguł wpierw zaszczepieni zostaną
pracownicy opieki zdrowotnej, następnie służby mundurowe
i osoby powyżej 60. r.ż. szczególnie z chorobami przewlekłymi.
W kolejnych etapach będą wskazane grupy zawodowe m.in.
nauczyciele, pracownicy komunikacji zbiorowej i kolejne
coraz młodsze roczniki spośród osób dorosłych. Osoby chore
obłożnie będziemy szczepić w domach. Pełny cykl to dwa
szczepienia w odstępie 3 -4 tygodni w zależności od rodzaju

szczepionki. O terminach i szczegółowych zasadach akcji
szczepień będziemy informować na stronach internetowych:
www.osiek.pl oraz www.przychodnia.osiek.pl
Od nas samych zależy, kiedy skończy się pandemia. Dla zaszczepionych będzie to 2 tygodnie od drugiej dawki. Warto
zadbać o naszych seniorów i samych siebie. Jeśli masz wątpliwości, zadzwoń do lekarzy – my zaszczepimy się jako pierwsi
bez żadnych obaw.
W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia
w imieniu swoim i wszystkich pracowników SP ZOZ w Osieku życzę, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmosfery, a nowy rok niósł ze sobą szczęś-

cie i pomyślność.

Witold Chmielowski
– dyrektor SPZOZ w Osieku
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F.H.U. „Mag-Met”

SKUP ZŁOMU GŁĘBOWICE
Oferuje:

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

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

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

Biuro 338458380
Stacja Paliw 50935804 2
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List od oświęcimskiej
drogówki do pieszych
Kochani piesi,
Okres jesienno-zimowy na drodze to szczególnie niebezpieczny
czas, zwłaszcza dla Was. Każdego roku piesi stanowią ponad
25 procent ofiar wypadków drogowych, w których najliczniejszą
grupę stanowią seniorzy powyżej 60. roku życia. Do wypadków dochodzi najczęściej po zmroku, która w znaczny sposób
ogranicza możliwość dostrzeżenia pieszego na drodze przez
kierowcę. Sprawę pogarsza fakt, że wielu pieszych, lekceważąc
własne bezpieczeństwo, zapomina o kamizelkach czy elementach
odblaskowych, które w znacznym stopniu sprawiają, że jesteśmy
widoczni dla kierowców.
Każdy kierowca potwierdzi, że kamizelka lub inny odblaskowy
element ubrania, błyszczy z daleka na drodze jak bezcenny skarb.
Od razu zwraca uwagę kierowcy, który w bezpieczny sposób może
minąć pieszego.
W związku z tym jako policjanci apelujemy do Was „zakładajcie
elementy odblaskowe i bądźcie widoczni na drodze, nie lekceważcie Waszego zdrowia i życia”.
Przypominamy, że pieszy ma obowiązek nosić odblaski po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jednakże zdrowy rozsądek powinien skłonić pieszego, aby używał odblasków zawsze,
gdy porusza się drogą po zmierzchu.
Apelujemy również do Was, o szczególną ostrożność w chwili,
gdy przekraczacie jezdnię. Nie sugerujcie się pośpiechem tylko,
zawsze uważnie spójrzcie, czy możecie bezpiecznie przekroczyć
jezdnię. Pamiętajcie, że przepisy ruchu drogowego są po to, aby
zapewnić Wam bezpieczeństwo.
Wszyscy mamy jeden cel – poprawę bezpieczeństwa na drodze,
tak abyście zawsze bezpiecznie wracali do domu, do swoich
bliskich.

Policyjne apele

Pół godziny później na tej samej ulicy do kontroli drogowej
mundurowi zatrzymali samochód marki Fiat, którego kierowca jechał z prędkością 103 km/h przy ograniczeniu do
50 km/h. Za kierownicą auta siedział 64-letni mieszkaniec
Osieka.
W związku z przekroczeniem prędkości o więcej niż 50 km/h
policjanci nałożyli na sprawców wykroczenia mandat, punkty karne, a także zatrzymali im prawo jazdy, które będą mogli
odzyskać dopiero za trzy miesiące.

Widzisz pijanego kierowcę,
reaguj natychmiast!
5.11.2020 policjanci z oświęcimskiej grupy Speed pilnowali
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Osiek.
O godzinie 15.35 na ulicy Głównej zmierzyli prędkość, z jaką
jechał samochód marki VW, którym podróżowało dwóch
mężczyzn. Miernik prędkości wskazał 89km/h przy ograniczeniu do 50 km/h.
Kiedy zatrzymany kierowca uchylił szybę w drzwiach pojazdu, policjanci wyczuli od niego woń alkoholu. Jak się okazało
25-letni mieszkaniec Osieka wsiadł za kierownicę auta, mając w organizmie 1,47 promila alkoholu. Policjanci ustalili
również, że pasażer który towarzyszył 25-latkowi był trzeźwy
i posiadał prawo jazdy, a pomimo tego pozwolił, aby za kierownicą usiadł jego pijany kolega. Kierowca został zatrzymany i trafił do oświęcimskiej komendy Policji.
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara
do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów
oraz wysoka grzywna.
Apelujemy do wszystkich o stanowcze działanie, gdy za kierownicę wsiada nietrzeźwa osoba. Uniemożliwienie jazdy
osobie po alkoholu lub narkotykach, może komuś ocalić życie lub zdrowie, a kierowcę uchroni przed poważnymi konsekwencjami karnymi.

Stop przemocy domowej.
Osoby pokrzywdzone
przemocą w rodzinie,
pod większą ochroną
30 listopada 2020 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwalczania przemocy w rodzinie. Nowy instrument
w rękach policjantów ma skutecznie chronić osoby pokrzywdzone przemocą.
Na podstawie zmian
w ustawie – Kodeks
Postępowania Cywilnego oraz niektórych
innych ustaw, Policja otrzymała nowe
uprawnienie w postaci możliwości wydania, wobec osoby
stosującej przemoc
w rodzinie, nakazu
natychmiastowego
opuszczenia wspólnie
zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
lub zakazu zbliżania
się do mieszkania
i jego bezpośredniego
otoczenia.

Jedną z przyczyn zdarzeń drogowych jest nadmierna prędkość, która niejednokrotnie uniemożliwia bezpieczne wykonanie manewru na drodze. Jazda z prędkością zgodną
z przepisami oraz warunkami drogowymi jest niezwykle
ważna zwłaszcza przy zmiennych warunkach drogowych.

Jezdnia to nie tor wyścigowy.
30.10.2020 tuż po godzinie 14.00 w Osieku na ulicy Browarnej
policjanci do kontroli drogowej zatrzymali samochód marki Opel, którego kierowca na odcinku, gdzie obowiązywało
ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał 108 km/h. Okazało
się, że za kierownicą auta siedzi 43-letni mieszkaniec powiatu bielskiego.
3.11.2020 policjanci pilnowali bezpieczeństwa w ruchu drogowym w gminie Osiek. O godzinie 20.20 na ulicy Głównej
do kontroli drogowej zatrzymali samochód marki Seat, jadący z prędkością 109km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. Prowadził go 18-letni mieszkaniec Polanki Wielkiej.

Materiały z KPP Oświęcim
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Zbiorowy portret
mieszkańców
To przedsięwzięcie jest doskonałą
okazją, by stać się częścią wspaniałej
historii
ziemi
oświęcimskiej.
Możesz bowiem przesłać swoje
zdjęcie i stworzyć wraz z Muzeum Pamięci Mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej zbiorowy portret osób, którym
bliska jest idea pomocowości. Misją Muzeum Pamięci
jest prowadzenie działań upamiętniających mieszkańców
ziemi oświęcimskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
okresu II wojny światowej i pomocy, jaką niejednokrotnie
z narażeniem życia nieśli oni więźniom niemieckiego
KL Auschwitz. Głównym celem muzeum jest stworzenie
nowoczesnego centrum gromadzenia i opracowywania
materiałów dokumentujących ludzkie losy w kontekście
historycznym. Obecnie trwają prace modernizacyjne
związane z dostosowaniem budynku tzw. Lagerhausu w
Oświęcimiu do potrzeb MPMZO. Na ukończeniu są także
prace projektowe dotyczące ekspozycji stałej. Jednym z
ważnych elementów tej ekspozycji ma być zbiorowy portret
mieszkańców ziemi oświęcimskiej, którym idea pomocowości
jest szczególnie bliska. Chcemy w ten sposób pokazać, że
pamięć o bohaterkach i bohaterach, którzy z narażeniem
zdrowia oraz życia nieśli pomoc więźniom niemieckiego
obozu Auschwitz, jest wciąż żywa. – Na etapie tworzenia
scenariusza zrodził się pomysł zaproszenia wszystkich
chętnych mieszkańców ziemi oświęcimskiej do wspólnego
zdjęcia. Jednak ze względu na pandemię i obostrzenia z niej
wynikające, nie jest to możliwe. Dlatego też proponujemy
inne wspólne i, co niezwykle istotne, bezpieczne działanie
– powiedziała Dorota Mleczko, dyrektor Muzeum Pamięci
Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Co należy zrobić?
To bardzo proste. Jeśli bliska Ci jest idea pomocy drugiemu
człowiekowi i mieszkasz w powiecie oświęcimskim, prześlij
do nas swoje zdjęcie (może być selfie) za pomocą formularza
na stronie internetowej Muzeum Pamięci:

Podczas uroczystości starosta Marcin Niedziela i wicestarosta Paweł Kobielusz przekazali akt nadania Specjalnemu
Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Oświęcimiu imienia Zofii Posmysz na ręce reprezentującego Patronkę Leszka
Szustera, dyrektora Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz radnego powiatu oświęcimskiego.
W imieniu władz powiatu oświęcimskiego głos zabrali starosta
Marcin Niedziela i wicestarosta Paweł Kobielusz.
– Droga Pani Zofio, pozwalam sobie na tak bezpośrednią, przyjacielską formę, bo jest Pani nie tylko przyjacielem tej szkoły,
ale również przyjacielem powiatu oświęcimskiego – powiedział
starosta.
W dalszej części przemowy Marcin Niedziela mówił o niełatwych początkach SOSW i pełnej przeszkód, kilkunastoletniej
drodze, której finałem była decyzja o budowie nowej siedziby
szkoły.
– Dziś pragniemy zwieńczyć wszystkie te starania uroczystym
nadaniem szkole imienia Zofii Posmysz. Wybór patrona to jedna
z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. Jestem szczególnie wzruszony, a zarazem szczęśliwy i dumny, że Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu będzie nosił
zaszczytne imię Pani Zofii Posmysz. Pisarki, więźniarki KL Auschwitz, osoby której działalność, postawa i wrażliwość na ludzki los stanowi wzór osobowy dla dzieci i młodzieży. Pani Zofio,
jako starosta oświęcimski, reprezentujący powiat prowadzący
SOSW, pragnę serdecznie Pani podziękować za objęcie swoim
patronatem naszej placówki. Pani postać będzie wzorem nie
tylko dla uczniów, ale także dla opiekunów i kadry pedagogicznej. Pani życiorys świadczy o tym, że można z godnością przyjąć
niełatwy los i przeżyć trudne chwile, dzieląc się w jakże piękny
literacki sposób świadectwem tych doświadczeń. W tym kontekście w imieniu mieszkańców naszego powiatu jeszcze raz z całego serca dziękuję i życzę wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia,
serdeczności, ciepła ze strony licznych przyjaciół i sympatyków
– dodał starosta.
Miłe słowa do patronki SOSW skierował także wicestarosta Paweł Kobielusz.

www.muzeumpamieci.pl/naszportret
Ważne, żeby w tle znalazł się element charakterystyczny dla
ziemi oświęcimskiej. Nadsyłane przez Was zdjęcia będziemy
sukcesywnie zamieszczać na naszej stronie internetowej,
a docelowo staną się jednym z ważnych elementów powstającej wystawy stałej Muzeum Pamięci.

Zofia Posmysz patronką
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Oświęcimiu
W Dniu Edukacji Narodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu odbyła się uroczystość nadania placówce przy ul. Obozowej imienia Zofii Posmysz. Osoby
niezwykłej, połączonej z ziemią oświęcimską szczególnymi
więzami. Pisarki, byłej więźniarki Auschwitz, która zainicjowała zbiórkę funduszy na rzecz nowej siedziby SOSW.
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Gości powitał dyrektor placówki Jacek Polak. Wyraził wdzięczność radnym Rady Powiatu w Oświęcimiu za przyjęcie uchwały o nadaniu imienia Zofii Posmysz kierowanej przez niego
placówce. Dyrektor podziękował również Zarządowi Powiatu
w Oświęcimiu za troskę o Ośrodek, który rośnie w ekspresowym
tempie. Z uwagi na podeszły wiek oraz obecną sytuację epidemiczną w kraju, pani Zofia nie mogła osobiście pojawić się na
uroczystościach w Oświęcimiu. Z uczestnikami wydarzenia połączyła się ze swojego warszawskiego mieszkania przez internet.

Zofia Posmysz nie kryła wzruszenia, słysząc z ust włodarzy powiatu oświęcimskiego tak miłe sercu słowa.
– Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, Mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej. (…) Czyż mogłam wtedy, stojąc na apelach
w Auschwitz-Birkenau wyobrażać sobie, że kiedyś stanę tutaj,
wśród przyjaciół, i dostąpię tego jakże wyjątkowego zaszczytu.
Naprawdę niezbadane są wyroki boskie. Do tego miasta, którego
od kilku lat jestem honorowym obywatelem, mogę teraz przyjeżdżać również jako patron tej szkoły, która powołana jest do tak
wielkiego zadania, jakim jest opiekowanie się niepełnosprawnymi dziećmi. To wydarzenie mogę traktować tylko jak zrządzenie wyższych sił, a dzisiejszy dzień jako wynagrodzenie za lata
stracone w obozach na tym terenie. Czegóż więcej mogłabym
oczekiwać… Z całego serca dziękuję Państwu, wszystkim, którzy
się tutaj zebrali. Będę prosiła Pana Boga, by Was nadal wspierał
w tym szlachetnym dziele. Szczęść Boże.
Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
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Święto Niepodległości
Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. Pielęgnując polskie tradycje, 10 listopada
2020 r. wszystkie dzieci uroczyście świętowały w przedszkolu ten wyjątkowy dla Polaków dzień. Przypomniały sobie
symbole narodowe Polski: godło, flagę, hymn, przygotowywały wraz z nauczycielkami piękne biało-czerwone kotyliony
i flagi, a punktualnie o godzinie 11.11 każda grupa odśpiewała
uroczyście polski hymn.

Osiek
ZSP Nr 1

gromkie brawa. Wszystkie dzieci uroczyście ślubowały, że
będą dobrymi kolegami, będą dbać o zabawki, zgodnie bawić
się w przedszkolu, słuchać pani. Następnie pani dyrektor
oraz wychowawczynie uroczyście pasowały maluszków na
przedszkolaków. Każdy dziecko otrzymało pamiątkowy medal oraz upominek. Wszystkim maluszkom życzymy samych
radosnych chwil spędzonych na zabawie i nauce.

Pasowanie na ucznia
Pasowanie na ucznia to niezwykłe wydarzenie w życiu każdego dziecka. W naszej szkole uroczystość ta odbyła się
w dniach 21, 22 i 23 października 2020 r. Każda klasa pierwsza
zaprezentowała swoje umiejętności recytatorskie i wokalne
oraz pokazała, że zna przepisy ruchu drogowego. Po części artystycznej dzieci złożyły ślubowanie, a pani dyrektor Monika
Rycerz dokonała aktu pasowania symbolicznym ołówkiem.
W ten sposób dzieci zostały przyjęte w poczet uczniów naszej
szkoły. Na pamiątkę każdy uczeń otrzymał dyplom, kuferek
edukacyjny oraz słodkości. Ten dzień na pewno pozostanie
w pamięci każdego ucznia, a słowa ślubowania będą dla nich
wskazówką na dalsze lata nauki.

Święto to z pewnością zapadnie wszystkim głęboko w pamięci. Dzień, który przeżyliśmy dumnie i z uśmiechem na twarzy, na pewno przyczyni się do kształtowania patriotycznych
postaw naszych małych przedszkolaków.

Pasowanie na przedszkolaka

27.11.2020 r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Uczestniczyły w nim maluszki
z grupy Krasnoludków i Zajączków, gdyż to właśnie oni we
wrześniu rozpoczęli swoją przygodę z przedszkolem. Dzieci
zaprezentowały krótki program artystyczny, w czasie którego
recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Chociaż było to dla
nich ogromne przeżycie, to spisali się świetnie i zasłużyli na
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123 lata pod zaborami
odzyskaliśmy wolność niezliczonymi wojskami
Teraz musimy świętować w domu
Bo pandemia nie oszczędza nikomu(…)
Piłsudskiemu wiele zawdzięczamy
i sercem do świętowania dołączamy
Dziś czerwoną flagę na domu wieszamy
I obiecujemy, że się nie damy
Natalia Tlałka

Szkoła pamięta
Przerwa na czytanie
„Lubić czytanie – to znaczy godziny nudów, które człowiek
miewa w życiu, zmienić na godziny radości”.
Monteskiusz
W październiku uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji „Przerwa
na czytanie”. Polega ona na tym, że w wybranym dniu podczas przerwy lekcyjnej uczniowie czytają literackie teksty.
Celem projektu jest m.in. promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, pokazanie, że czytanie jest ciekawe, że można sięgać po książkę w każdej sytuacji, i w każdym miejscu.
Książki o różnorodnej tematyce czytane były przez uczniów
i ich nauczycieli w salach lekcyjnych i na korytarzu szkolnym. W akcji uczestniczyło 215 osób, które rzetelnie przestrzegały zasad reżimu sanitarnego.

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła wzięła udział
w akcji „Szkoła Pamięta”. Celem programu jest upamiętnienie osób, które odeszły, jednak na stałe wpisały się w życie
i historię naszej miejscowości. W trakcie zajęć dzieci poznały
historię naszych bohaterów, zarówno patrona naszej szkoły:
Władysława Jagiełły oraz osieckiego bohatera wojennego
– Kazimierza Jędrzejowskiego. Dzieci ze świetlicy szkolnej
wykonały rysunki i kolorowanki, wysłuchały tematycznego wiersza i opowiadania. Na zakończenie zajęć wykonano
wspólną fotografię, która podkreśliła uroczysty charakter
Święta Zmarłych.
Zajęcia w świetlicy szkolnej przeprowadziły panie mgr I. Kramarczyk i mgr A. Turek.

11 listopada
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Dzień Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów nasz kraj
odzyskał wolność. Stało się to głównie dzięki wytrwałości
i ofiarności społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało młodym Polakom przywiązanie do języka i kultury
narodowej. Co roku celebrowaliśmy kolejne rocznice przez
śpiewanie pieśni patriotycznych, akademie. Rok 2020 niestety nie jest dla nas łaskawy. Przez pandemię uczniowie
i nauczyciele indywidualnie upamiętnili te wspaniałe chwile sprzed 102 lat. Uczniowie naszej szkoły twórczo podeszli
do zadania: pisali wiersze, tworzyli projekty, dekorowali okna
swoich domów. W dniu poprzedzającym Święto, włączając
się w akcję „Szkoła do hymnu” połączyliśmy się poprzez Internet i zaśpiewaliśmy w swoich domach o godz. 11.11 Mazurka Dąbrowskiego.

Konkursy
Do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Biologicznego zakwalifikowali się: Emilia Kuźma, Julia Mrozik, Natalia
Płonka, Dominika Gurdek, Klaudia Spadek, Karolina Luranc, Maria Płonka, Natalia Tlałka i Emilia Mirocha. Natomiast do rejonowego etapu Małopolskiego Konkursu Języka
Angielskiego Marlena Klęczar . Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Gratulujemy również Aurelii Mice, która otrzymała kwalifikację do wystawy w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Tęczowy kalendarz”.
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Przerwa na czytanie
6 października odbyła się akcja
czytelnicza pt. „Przerwa na czytanie” w ramach Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Celem przedsięwzięcia było promowanie czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży szkolnej, zwrócenie
uwagi uczniów na czytanie jako
atrakcyjną formę spędzania czasu
wolnego w szkole oraz zachęcenie
ich do sięgania po książkę w każdej
sytuacji i każdym miejscu.
W tym dniu uczniowie podczas przerwy przeczytali fragment swojej ulubionej książki przyniesionej z domu na tę
specjalną okazję. Niektórzy uczniowie zrobili sobie przerwę
na czytanie w domu podczas zdalnego nauczania.
M.S

Narodowe Święto
Niepodległości

W tym roku nawet panująca epidemia nie przeszkodziła podopiecznym Dwójki w uczczeniu 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

O patriotyczny i świąteczny wystrój szkoły zadbały przedszkolaki ze swoimi wychowawczyniami. W tym dniu w każdej grupie przeprowadzono krótką pogadankę o tym ważnym święcie, a o godzinie 11.11 w sali gimnastycznej przedszkolaki z p.
dyrektorem Miłoszem Studzińskim zaśpiewały cztery zwrotki
„Mazurka Dąbrowskiego”. Zebranym nie zabrakło akcentów patriotycznych – biało-czerwonych flag. Uczniowie klasy IIa, IIb
i III w czasie zdalnego nauczania wykonywali flagi państwowe
i kokardy narodowe. Natomiast ósmoklasiści wraz ze szkolnym
chórem przygotowali okolicznościowy film. Lektorzy opowiedzieli w nim o wizycie jednego z twórców niepodległości, Józefa
Piłsudskiego w osieckim pałacu. Ukazali także historię czterech
braci legionistów z rodziny Herzog i podkreślili udział osieczan
w walkach w czasie I wojny światowej. Na koniec przypomnieli,
jak dzisiaj należy okazywać swój patriotyzm. Całość uatrakcyjniły fragmenty zwiastuna z filmu „Legiony” oraz piękne wykonanie piosenki „Na etacie Anioła” przez Olivię z klasy IV b.

Ślubujemy! Uroczyste
pasowanie na ucznia
klasy pierwszej
9.10.2020 r. to pamiętna data dla pierwszoklasistów. W tym dniu
odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I. Dzieci przedstawiły krótki program artystyczny, w którym zaprezentowały
swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, i tym samym udowodniły, że są gotowe do włączenia w poczet uczniów osieckiej
Dwójki. Następnie złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Pan
Dyrektor, Miłosz Studziński, symbolicznym ołówkiem dokonał
ich uroczystego pasowania. Życzył im również wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych sobie celów oraz radości ze zdobywanej
wiedzy. Po uroczystości wręczono im pamiątkowe dyplomy
i prezenty przygotowane przez rodziców. Rodzicom gratulujemy
tak wspaniałych pociech, pierwszakom życzymy wielu sukcesów
w murach naszej szkoły.
D. K.

Mamy nadzieję, że nikt tego dnia nie zapomniał w swoim domu
wywiesić flag narodowych.
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Głębowice
ZSP

Obchody Dnia Patrona
Szkoły

16 października to szczególny dzień dla uczniów głębowickiej
szkoły. Obchody Dnia Patrona w tym roku szkolnym wyglądały
jednak trochę inaczej. O 7.00 rano ksiądz proboszcz Krzysztof
Błachut odprawił mszę świętą w intencji całej społeczności
szkolnej.

Barbórka

W czasie lekcji wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia na
temat św. Jana Pawła II w oparciu o prezentację multimedialną. Następnie wszyscy uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy na temat Patrona Szkoły, a spośród zebranych
kart odpowiedzi wylosowano drobne upominki związane z postacią papieża. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem złożyli kwiaty pod pamiątkową
tablicą Jana Pawła II. W tym dniu wszystkie klasy zagrały
lub zaśpiewały ukochaną pieśń Papieża-Polaka – „Barkę”.

Z życia przedszkola
W październiku przedszkolaki z Głębowic przystąpiły do akcji
Ekologia z Fajniakami. Poznały cztery żywioły – ogień, ziemię,
wodę, powietrze. Przez szereg doświadczeń towarzyszących
każdemu żywiołowi zdobyły wiedzę z zakresu ekologii środowiska naturalnego. Zrozumiały, że życie na naszej Planecie zależy
w znacznej mierze od zachowań człowieka. Cotygodniowe zajęcia były podsumowywane pracami plastycznymi, które przesyłaliśmy do redakcji Fajniaków. Listopad nasycony był treściami
patriotycznymi. Przedszkolaki wyraziły swój patriotyzm i szacunek dla poległych w obronie naszej Ojczyzny, odśpiewując
Hymn Polski 10 listopada o godzinie 11:11.
ML

Górnicy nie zapomnieli
o swej patronce św. Barbarze
i 4 grudnia uczestniczyli we
mszach świętych. Nie zapomnieli też o nich mieszkańcy Osieka. Życzymy naszym
górnikom bezpiecznej pracy
w dobrym zdrowiu i szacunku dla ich ogromnego trudu,
a wszystkim obecnym i byłym pracownikom kopalń
oraz ich rodzinom opieki św.
Barbary oraz wszelkiej pomyślności. Szczęść Boże!
Patronko górników, męczennico święta,
dzisiaj modlitwą hołd składamy Ci.
O tych, co proszą o pomoc, pamiętaj,
Święta Barbaro dopomóż im.
Dopomóż tym, co odeszli w ciemność,
co już na szychcie w niebie są dziś.
Ochraniaj tych, co fedrują pod ziemią,
z czarnej głębiny pozwól im wyjść.
Spraw by ich niebo nie było tak czarne,
niech światło nadziei im świeci.
Spraw by ich życie nie było ofiarne,
Niech zawsze wracają do dzieci. (…) .
Jadwiga Bohla-Janiszewska
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PODSUMOWANIE
PARTNERSKICH DZIAŁAŃ
DLA DOLINY KARPIA
ZA POŚREDNICTWEM
STOWARZYSZENIA DOLINA
KARPIA – Kampania
informacyjna „5 lat LSR”

To nie koniec sukcesów!

Współpraca na rzecz rozwoju Doliny Karpia

Rozwój turystyczny Doliny Karpia!

Minęło 5 lat współpracy Stowarzyszenia Dolina Karpia pełniącego rolę Rybackiej Lokalnej Grupy Działania z gminami,
instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi
w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020. Wspólnie pozyskaliśmy środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego
obszaru w wysokości około 18 mln złotych, a poprzez realizację
ponad 120 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia
(LSR) w ramach środków PROW i PO RiM 2014-2020.

Plany stały się rzeczywistością
Wspólnie zdecydowaliśmy o celach i przedsięwzięciach zapisanych w strategiach, by następnie za pośrednictwem organu decyzyjnego Stowarzyszenia tj. Rady, wybrać projekty do realizacji.
Pozwoliły one rozwinąć region pod względem gospodarczym
(powstało bądź utrzymano ponad 60 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.
Wartość projektów zrealizowanych w ramach PROW i PO RYBY
w przeliczeniu na jednego mieszkańca* każdej z gmin Doliny
Karpia (zł/osobę) – stan na 30.09.2020 r.

W latach 2014-2020 zrealizowaliśmy 123 projekty, w tym 5 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 wspartych zostało ponad 60 miejsc pracy, w tym
15% dla osób z sektora rybackiego, co stanowi duży potencjał
dla rozwoju branży rybackiej, która coraz mocniej angażuje się
w działania lokalne.
Potrzeby mieszkańców przekraczały limit dostępnych środków
posiadanych przez Stowarzyszenia. Wiele z nich nie zostało wybranych z tego powodu do realizacji.
W ramach projektów współpracy i projektów własnych Stowarzyszenia przeprowadziliśmy wiele działań informacyjnych,
promocyjnych i aktywizujących lokalną społeczność, by w wykorzystywać potencjał kulturowy i przyrodniczy regionu pod
względem turystycznym.

Nie zaprzestaliśmy działań na
rzecz produktów lokalnych Doliny
Karpia!
•

•

•

•

Braliśmy udział w rejestracji kolejnych produktów na Liście
Produktów Tradycyjnych. Obecnie w Dolinie Karpia mamy
12 tradycyjnych produktów: karp zatorski, karp osiecki,
karp zatorski wędzony, prażonki polańskie, kaszana – kiszka z kapustą zasmażaną, sernik królewski, fileciki z karpia
w pomidorach, kładzionki ziemniaczane witanowickie, obwarzanki pobiedrskie, pulpeciki z karpia w zalewie octowej,
karp w zalewie octowej, radoczański jabłecznik.
Promowaliśmy produkty lokalne na wydarzeniach promocyjnych organizowanych na obszarze Doliny Karpia (Festiwal Doliny Karpia), poza nią (Małopolski Festiwal Smaku,
Wigilijny Małopolski Smak, Targi Agroturystyki i Turystyki
Wiejskiej w Kielcach) oraz zagranicznych (Targi GruneWoche w Berlinie, Targi Spożywcze w Turynie).
Wdrożyliśmy Program Marki Lokalnej Dolina Karpia
i oznakowaliśmy 15 produktów znakiem marki lokalnej
Dolina Karpia, dzięki któremu wzmacniamy świadomość
lokalnej społeczności w zakresie jakościowych produktów
z Doliny Karpia oraz przyciągamy klientów do zakupu produktów lokalnych Doliny Karpia.
Rozwinęliśmy systemy sprzedaży bezpośrednich ryb, co pozwoliło na podniesienie jakości sprzedawanych ryb i produktów rybnych z Doliny Karpia.

Wysokość projektów (środki PROW i PO RYBY) pozyskanych
przez podmioty społeczne, gospodarcze i publiczne wg gmin [%;
zł]
* Liczna ludności na podstawie danych GUS, 31.12.2013 r.

Jak wdrażaliśmy LSR do tej pory?
- przeprowadziliśmy 45 naborów wniosków na łączną kwotę
około 27 mln złotych,
- oceniliśmy 247 wniosków, z czego 225 zostało wybranych do
dofinansowania,
- zrealizowaliśmy 5 projektów współpracy, w tym 2 międzynarodowe,
- zorganizowaliśmy biuro, w którym utworzyliśmy miejsca pracy
dla 5 osób,
- udzieliliśmy doradztwa dla ponad 350 osób,
- zorganizowaliśmy kilkadziesiąt szkoleń i spotkań dla beneficjentów,
- wspieraliśmy posiedzenia organów stowarzyszenia: Zarządu,
Rady, Komisji Rewizyjnej w liczbie około stu rocznie,
- zorganizowaliśmy kilkaset działań aktywizacyjnych, pozwalających nabyć nowe umiejętności przez lokalną społeczność.

29

Jak tworzyć bezpieczne hasła?
Hasła, które tworzymy do naszych internetowych kont mają za
zadanie chronić nasze dane i zapewnić nam bezpieczeństwo
w sieci. Jednak według badań 50 proc. Polaków nie zmienia regularnie pin-u i hasła do bankowości internetowej. Tworzymy
też hasła bardzo łatwe do złamania przez przestępców internetowych. A jak tworzyć bezpieczne hasła?

Ustaw silne hasło
– Silne hasła to takie, które składają się z wielkich i małych liter,
cyfr i znaków specjalnych.
– Trudne do wykrycia są hasła nie związane z charakterystycznymi danymi, które można przypisać do danej osoby, np. miejscem
urodzenia, imieniem bliskiej osoby itd.

Jakie hasła nie są bezpieczne?
– Hasła poniżej 8 znaków,
– Hasła będące imieniem lub nickiem,
– Zbiór samych cyfr,
– Hasło bez znaków specjalnych,
– Hasło wykorzystane w wielu serwisach.
Kiedy użytkownik proszony jest o wymyślenie hasła zawierającego DUŻĄ literę – w 90% przypadków będzie to pierwsza litera
wyrażenia.
Jeśli poproszony jest o zastosowanie w swoim haśle cyfr:
zazwyczaj użyje dwóch cyfr – pewnie będzie to rok urodzenia,
•
kolejnym częstym wyborem jest zastosowanie na końcu
wyrazu czterech cyfr – często jest to aktualny rok kalendarzowy,
•
popularne zakończenie hasła to jedna cyfra – często 1, a następnie w kolejności są 3 cyfry.
Gdy potrzebujemy użyć znaku specjalnego – to chętnie wybieramy „!”.
•

Takie przyzwyczajenia pozwalają przewidzieć hakerom jakiej
struktury hasła używamy.

Jak stworzyć bezpieczne hasło?
– Powinno się ono składać z przynajmniej 8 znaków.
– Powinno zawierać małe i wielkie litery (Aa, Bb, Cc...), cyfry
(1234567890) oraz znaki specjalne (!@#$%^&*)
Niektóre znaki specjalne i cyfry są podobne do liter i można ten
fakt wykorzystać przy tworzeniu silnego hasła, np.:
I=!
a=@
E=3
S=$
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Do budowy hasła może posłużyć ulubione zdanie, np.:
ŻYRAFY WCHODZĄ DO SZAFY, PAWIANY WCHODZĄ NA ŚCIANY
Następnym krokiem jest wybranie pierwszych liter do stworzenia hasła:
ŻYRAFY WCHODZĄ DO SZAFY, PAWIANY WCHODZĄ NA
ŚCIANY
Na koniec zamieniamy litery na znaki specjalne, dodajemy cyfry
oraz inne elementy bezpiecznego hasła:
ZWDSPWNS -->29Zwd$Pwn$85
Dodane cyfry są zmodyfikowanym i rozdzielonym rokiem (1985),
gdzie cyfra 1 została zastąpiona cyfrą 2.
Alternatywnym rozwiązaniem jest manager haseł, który jest
programem komputerowym tworzącym i przechowującym mocne hasła (składające się z przypadkowych znaków).

Regularnie zmieniaj hasło
– Zrób z tego nawyk (zmieniaj je np. pierwszego dnia każdego
miesiąca razem z opłacaniem rachunków),
– Jeśli masz problemy z zapamiętaniem hasła, nie musisz zmieniać całego hasła – wystarczy, że w jakiś sposób je zmodyfikujesz

Stosuj różne hasła do różnych
serwisów
– Nie używaj tego samego hasła do wielu serwisów (np. do bankowości internetowej, poczty e-maila czy serwisów społecznościowych). Jeśli któreś z kont zostanie przejęte przez hackera, pozwoli to uchronić twoje pozostałe dane.
– Profiluj trudność hasła do tego, jak ważne dla Ciebie informacje ono chroni.
– Wyłącz automatyczne zapamiętywanie haseł w swojej przeglądarce internetowej.
– Nie zapisuj nigdzie swoich haseł i numerów pin.
Dbajmy o swoje bezpieczeństwo w sieci!
Program sektorowy „Bankowcy dla
Edukacji” to jeden z największych
programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r.
z inicjatywy Związku Banków Polskich
przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie
podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości,
przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.
Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl
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Nie ryzykujesz,
gdy zwierzeta
znasz i szanujesz!
W 2020 r. większość działań prewencyjnych Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego prowadzone są pod hasłem kampanii „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”. Kampania ma na celu
zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obsługą zwierząt w gospodarstwach rolnych.
Wypadki z grupy „uderzenia, przygniecenia i pogryzienia przez
zwierzęta” stanowią drugą pod względem liczebności grupę nieszczęśliwych zdarzeń, którym ulegają rolnicy.
Bezpieczeństwo wykonywanej pracy w gospodarstwie rolnym
zależy od postawy rolnika oraz jego świadomości dotyczącej
występujących zagrożeń w miejscu jego życia i pracy. W czasie
dojenia, karmienia i zabiegów higienicznych często dochodzi
do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta. Podczas
obsługi zwierząt odnotowywane są również upadki osób na
zanieczyszczonych karmą lub odchodami korytarzach, a także
uderzenia i przygniecenia przez urządzenia służące do przygotowywania karmy. Można tutaj pokusić się o stwierdzenie, że
podczas wykonywania tych najprostszych czynności związanych z obsługą zwierząt gospodarskich, często wkrada się rutyna, o czym przekonała się jedna z bohaterek publikacji wydanej
przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie „Z szacunkiem ku przestrodze”, która w ten
sposób opisuje swoje zdarzenie:

Obsługując zwierzęta, powinnyśmy przestrzegać kilku podstawowych zasad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Tego dnia miałam wraz z synem wyrzucać obornik. Przywiozłam
worki od sąsiadów i zabraliśmy się do pracy. W wykonywane wielokrotnie, jednakowe czynności chyba wkradła się rutyna. Ułamek sekundy, chwilowy brak czujności zdecydowały o reszcie mojego życia.
Poślizgnęłam się, przechodząc obok rozrzutnika. To wystarczyło, żeby
maszyna wciągnęła mi rękę. Po wypadku przez trzy miesiące byłam
w śpiączce”.
Autorka tych słów to kobieta o niezwykłej mocy, która siłą woli
wydarła swoje życie i zdrowie z rąk nieszczęśliwych okoliczności. Przeszła długą i bolesną rehabilitację, na nowo musiała
nauczyć się chodzić, traci słuch. Jej historia niech będzie przestrogą dla innych, którzy rutynę wpisali w codzienne czynności.
Przebywając na terenie własnego gospodarstwa, wydawać się
nam może, że zwierzęta, z którymi obcujemy na co dzień są spokojne, i nie dopuszczamy do siebie myśli, że mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Przestraszone lub zaskoczone zwierzęta
w odruchu obronnym atakują intruza – czasem jest to pojedyncze kopniecie, a czasem atak grupy zwierząt. Do głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń z udziałem zwierząt zaliczamy
niewłaściwy sposób obsługi, reakcję na nieznane bodźce i otoczenie (podejście do zwierząt bez uprzedzenia, hałas, ból, strach),
narowistość i agresja zwierząt czy też nieodpowiednie warunki
bytowania (ciasnota, brak dostępu do wody czy też paszy, obecność owadów). Dlatego też jedną z podstawowych umiejętności
każdego rolnika powinna być bezpieczna i troskliwa obsługa
zwierząt inwentarskich, która ograniczy ryzyko niebezpiecznych
zdarzeń skutkujących dotkliwymi urazami.

uprzedzaj zwierzęta głosem, gdy się zbliżasz;
nie wchodź między zwierzęta bez ostrzeżenia, a jeśli wchodzisz między zwierzęta, oswajaj je dotykiem;
nie podchodź bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu;
nie pracuj ze zwierzętami po spożyciu alkoholu;
nie pozwalaj na bezmyślne drażnienie zwierząt i znęcanie
się nad nimi;
zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy ze zwierzętami silnymi, np. ogierami i karmiącymi matkami, końmi
młodymi lub po dłuższym okresie bezczynności;
do wyprowadzania zwierząt na pastwisko używaj gładkich
(pozbawionych węzłów), mocnych linek, powrozów lub łańcuchów; nie okręcaj ich wokół dłoni;
aby nie pokaleczyć siebie i zwierzęcia, nie używaj łańcuchów naprawianych prowizorycznie, np. związanych drutem;
do transportu zwierząt używaj przystosowanych do tego
celu przyczep;
myj starannie ręce przed pracą i po jej zakończeniu;
dbaj o czystość pomieszczeń inwentarskich, co najmniej
dwa razy do roku, wczesną wiosną i jesienią, gruntownie je
oczyszczaj, maluj i odkażaj wapnem;
używaj właściwej odzieży roboczej.
Należy również zwrócić
uwagę, że obsługa zwierząt
wiąże się również z ryzykiem chorób odzwierzęcych,
którymi można się zarazić
przez kontakt ze skażonym
nawozem, wodą, ziemią,
paszą, śliną. Do tych chorób
zaliczamy m.in.: boreliozę,
tężec, gruźlicę, toksoplazmozę. To jedne z najczęściej rozpoznawalnych chorób u ludzi.
W celu zapobiegania i profilaktyce chorób odzwierzęcych należy podkreślić, że
zachowania ludzi odgrywają
niezwykle ważną rolę, dlatego też należy przestrzegać
kilku ważnych zasad:

- nie dotykaj ust i oczu nieumytymi rękami;
- nie jedz brudnymi rękami;
- nie używaj w domu naczyń służących do pojenia zwierząt;
- pamiętaj, że chore zwierzę (i produkty pochodzące od niego),
może zarazić nie tylko pozostałe zwierzęta, ale i człowieka.
Rolniku! Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt oraz zaspokojenie ich potrzeb bytowych ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń i chorób.
Teresa Sajdak
Samodzielny Inspektor
Placówki Terenowej KRUS w Oświęcimiu
Informacja sporządzona w oparciu o broszurę KRUS „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” oraz publikację KRUS OR
w Krakowie „Z szacunkiem ku przestrodze”.
•
•

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/
obrazki/broszury/Bezpieczna_obsluga_zwierzat_prev.pdf
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/
obrazki/broszury_prewencja/Bezpieczna_obsluga_zwierzat_gospodarskich_3.pdf
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