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Echa Osieka

STOŁY WIELKANOCNE 2016
Ach, co to był za stół!

Jak zrobić wielkanocnego mazurka,
czym przystroić świąteczny stół, co powinno się znaleźć w koszyku? To tylko
część tajemnic, którymi podzieliły się
gospodynie podczas Prezentacji Regionalnych Potraw Wielkanocnych w Polance Wielkiej w niedzielne popołudnie
13 marca 2016 r. Panie KGW z Osieka,
Polanki Wielkiej, Włosienicy, Jawiszowic, Palczowic, Nowej Wsi, Lgoty (gmina
Tomice), Grodziska oraz mieszkańcy Polanki Wielkiej spotkali się w Gminnym
Centrum Kultury.
To już szósty raz, gdy członkinie
Kół Gospodyń Wiejskich spotykają się,
by przybliżyć mieszkańcom świąteczny
klimat. Tegoroczne stoły suto zastawione świątecznym potrawami smakowicie
pachniały i cieszyły oczy. Zebranych gości powitała Aneta Odrobina, dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Polance
Wielkiej, zaznaczyła, że spotykamy się
tutaj przed każdymi świętami – zarówno Wielkiej Nocy, jak i Bożego Narodzenia. W czasie niedzielnego spotkania
sala Gminnego Centrum Kultury pękała
w szwach, zostały zajęte wszystkie miejsca przez zaproszonych gości i mieszkańców. Następnie wręczyła dzieciom
przedszkolnym i szkolnym nagrody
w konkursie na najładniejszą pisankę.
Panie z KGW Osiek miały pięknie
udekorowany stół, nie zabrakło symboli
wielkanocnych palmy, baranka i koszyczka. Wśród specjałów, jakie w minioną
niedzielę znalazły się na wielkanocnym
stole warto wymienić przede wszystkim:
jajka na wiele sposobów, szynkę pieczoną, gotowaną i w galarecie, najróżniejsze pasztety i paszteciki, sałatki, chrzany
z jabłkami i gotowany, baby wielkanocne, mazurki, ciastka i oczywiście nalewki
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babuni o różnych smakach. Z roku na
rok rośnie poziom prezentowanych potraw, a panie znakomicie łączą tradycję
z nowoczesnością, właśnie o tej tradycji wspomniał w kilku słowach starosta
oświęcimski Zbigniew Starzec, zwracając
się do zebranych. Dzięki takim inicjatywom powiat oświęcimski promuje się jako
region o bogatej tradycji lokalnej i jestem
wdzięczny za zaproszenie starostwa do
udziału w tej imprezie. Serdeczne podziękowania złożył tez wójt Polanki Wielkiej,
podkreślił znaczenie połączenia tradycji
z nowoczesnością. Przed degustacją potrawy pobłogosławił i poświęcił ks. proboszcz Polanki Górnej Andrzej Woźniak.
Przewodniczącym wszystkich kół KGW
biorących udział w prezentacji, starosta
i wójt wręczyli dyplomy, jajko wielkanocne i bony towarowe o wartości 200 zł.
Kulminacyjnym punktem a zarazem
najbardziej oczekiwanym przez zebra-

nych gości była degustacja potraw. Niedzielną uroczystość uświetnił koncert
orkiestry dętej z Polanki Wielkiej pod
dyrekcją kapelmistrza Jana Jarosza.
Następnie w wykonaniu Anny Dymskiej usłyszeliśmy pieśń „Alleluja” i „ Tyle
było dni” Maraka Grechuty. Spotkanie
umilił też chór działający przy parafii św.
Maksymiliana Kolbego w Harmężach.
W ich wykonaniu usłyszeliśmy pieśni:
„W tobie jest światło”, „W swoim wielkim
miłosierdziu”, „Salva me” „Wody Jordanu
weselcie się”.
Panie z KGW Osiek: Jurczyk Danuta, Kozieł Stanisława, Gros Róża, Kaizik Grażyna, Żmuda Jadwiga, Płonka
Anna, Bachowska Władysława, Kwaśniak Krystyna, Kruczała Halina, Handy
Władysława, Luranc Zofia i Matusiak
Krystyna.
Rozalia Ćwiertnia
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DZIEŃ KOTA
W BIBLIOTECE!
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„Osieczanie” Andrzeja Luranca, śpiewali
kolędy. Rozpoczęto od „Mędrcy świata
Monarchowie”. Potem chór „Osieczanie”
wykonał „Józefie, stajenki nie szukaj”, „To
już pora na wigilię”, „Jakże licha stajenka
ta”, „Bracia patrzcie jeno”, „W żłóbku na
sianie”, „Oj maluśki, maluśki”, „Bóg się
rodzi”. Seniorów odwiedzili też kolędnicy z gwiazdą, zaśpiewali kolędy i podziękowali za datki. Nie trzeba dodawać, że
spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej
atmosferze. Uroczystość zakończyła się
tańcami, do których przygrywał jak zwykle Jacek Klęczar, któremu bardzo dziękujemy. Oczywiście dziękujemy również
chórowi i czekamy na kolejne już jubileuszowe
spotkanie.
1 dzień
(sobota) – wyjazd z Osie-

na ten temat: wiedziały, że są koty dzikie
i domowe, a nawet umiały je wymienić.
Doskonale się orientowały w kocich zwyczajach i świetnie poradziły sobie z małym
quizem. Grzecznie wysłuchały opowieści
o chorym kotku. Na koniec każde dziecko
mogło zapoznać się z książeczkami o kotkach, znajdującymi się w naszych zbiorach. Maluchy otrzymały kocie medale
oraz zakładki, by pamiętały, żeby wrócić
do biblioteki wraz z rodzicami.

GRUPA NA ZAMKU W OSIEKU
W poniedziałkowy wieczór 15 lutego
w osieckim Klubie „Centrum” odbył się
finisaż wystawy zbiorowej artystów działających w Regionalnym Stowarzyszeniu
Twórców Kultury „Grupa na Zamku” w
Oświęcimiu. Stowarzyszenie działa ponad 30 lat i promuje lokalnych twórców,
którzy niejednokrotnie gościli w Osie-

ku, zarówno prezentując się zbiorowo,
jak i indywidualnie. Większość obrazów
przedstawiała martwe natury i pejzaże.
Kilka słów o swej działalności powiedział
prezes stowarzyszenia p. Jerzy Demski,
zapewniał równocześnie, że to nie ostatnia wystawa RSTK w Osieku. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

WIEDEŃ I MORAWY – 14-15.05.2016

Rozalia Ćwiertnia
ka około godziny 05.00, przejazd
przez
Czechy, około godziny 12.00 początek
zwiedzania Wiednia m.in. Heldenplatz,
Parlament, Ratusz, ogrody Ludowe,
Pl. Bohaterów, zimowa rezydencja cesarska Hofburg – bez wnętrz, Josefplatz Kościół Augustianów, Michaelplatz, Kolmarkt
i Graben – dwie główne arterie reprezentacyjne Wiednia, kościół krzyżacki, Plac
i katedra św. Szczepana. Krótki czas wolny.
Wyjazd z Wiednia do hotelu na Morawach. Zakwaterowanie, krótki odpoczynek. Wyjazd do Czejkovic, do Winiarni
Templariuszy, położonej u stóp średniowiecznego zamku – zwiedzanie piwnic
połączone z degustacją i możliwością zakupu lokalnych win, kolacja i zabawa przy

ludowej muzyce na żywo (tzw. cimbal).
Powrót do hotelu, nocleg.
2 dzień (niedziela) – śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Lednic – letniej rezydencji rodu Lichtensteinów, zwiedzanie zamkowych wnętrz,
spacer po ogrodach lub wycieczka łódkami
po ogrodowej sieci kanałów do Minaretu
(możliwość wejścia na jego szczyt – świetny punkt widokowy). Czas wolny na obiad
płatny we własnym zakresie, możliwość
zwiedzenia egzotycznej Palmiarni. W godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku
Polski, powrót w godzinach wieczornych.
Cena imprezy: 320 zł od osoby. Nocleg w hotelu PANON.
Cena zawiera: transport autokarem
lux, opłaty drogowe, parkingowe, auto-

strady, jeden nocleg w pokojach dwu-trzyosobowych w hotelu w Czechach, jedno
śniadanie, kolację w winiarni – muzyka na
żywo, bogate menu z winem, degustacja
lokalnych win, ubezpieczenie KL i NNW,
opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika.
Cena nie zawiera biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów:
Schonbrunn 12.90 e/os. Lednice 150 kc/
os. Palmiarnia 60 kc /os. Minaret 40 kc /os.
rejs łódkami 140 kc /os. – rejs trzeba koniecznie wcześniej zarezerwować
Zapisy i bliższe informacje w bibliotece pod numerem 33 8458 155.

Zofia Piechocińska - sekretarz redakcji, Mariusz Konior - skład, opr. graficzne, Agnieszka Hudecka - korekta
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DZIEŃ KOBIET W OSIEKU
Dzień Kobiet to coroczne święto ob- Gminy Jerzy Czerny i wicewójt Marek
chodzone 8 marca jako wyraz szacun- Jasiński. Niech radosny Dzień Kobiet
ku dla ofiar walki o równouprawnienie przyniesie wiele życzliwości, odwzakobiet. W tym roku to święto obchodzi jemnionych uczuć, zdrowia i przyjaźni
swoje 106. urodziny. ECHA OSIEKA
i obyśmy się w przyszłym roku spotkali
Ponad 50 pań z KGW spotkało się na w takim samym gronie, tego życzę wam
Dniu Kobiet. Powitania zebranych doko- i sobie. Tymi słowami zwrócił się wójt do
nała prezes koła p. Danuta Jurczyk, która obecnych na sali kobiet. Życzenia dłuzłożyła życzenia zdrowia, szczęścia i po- gich lat w zdrowiu życzył przewodnicząwodzenia, członkiniom i zaproszonym cy Rady Gminy Jerzy Czerny, do życzeń
gościom. Do życzeń przyłączyli się wójt dołączyli piękne wiosenne kwiaty, które
Jerzy Mieszczak, przewodniczący Rady symbolicznie wręczyli na ręce prezes

walory smakowe, dobór potraw, symboę bożonarodzeniową i karpia przygotowago w różnych postaciach.
agrody o łącznej wartości 9 tys. zł: szybwar, komplet pościeli, ręczniki, ściereczufundowały urzędy gmin, za co bardzo
iękowała prezes stowarzyszenia wszystkim
ójtom i burmistrzom.
I miejsce zajęło KGW z Głębowic,
a II przypadło KGW z Osieka.
onkurs na najlepszą nalewkę lub inaczej na
odukt regionalny wygrało KWG z Zagórniza „Eliksir Mikołaja”.
GW Osiek za „produkt regionalny” „Bez
zwy” otrzymało trzecie miejsce. Gratula! W tegorocznym konkursie panie z Osieka
Głębowic w każdej kategorii były
jlepsze.
GW Osiek reprezentowały panie:
ałgorzata Bańdur, Danuta Jurczyk,
ładysława Bachowska, Krystyna
waśniak, Krystyna Matusiak, Haa Kruczała, Władysława Handy,
ażyna Kaizik, Marszałek Teresa,
ofia Piechocińska i Róża Gros.
GW Głębowice: Helena Matyja, Maria Leśniak, Maria Sala, Ewa
arowska, Danuta Matonóg, Alekndra Leśniak, Zenobia Kowala, Anna Rafacz, Celina Jasińska,
iesława Górewicz, Maria
sperek, MaSzczelina
Maria Kuwik.
oła Gospodyń
iejskich dzięją wójtowi za
roczny zakup
gród na konrs wigilijny

Rozalia Ćwiertnia
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KGW Danucie Jurczyk i Stowarzyszenia
„Wspólna sprawa” Małgorzacie Bańdur.
A potem wspólnie z p. Piaseckim wszyscy wszystkim odśpiewali tradycyjne sto
lat. Częstowano się przy suto zastawionych stołach, potrawy panie przygotowały we własnym zakresie. Wspólnie bawiły
się w karaoke, które, jak co roku, prowadził Olek Piasecki do późnych godzin
wieczornych.
RĆ.
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DZIEŃ KOBIET U PAŃ Z KGW GŁĘBOWICE
Jednogłośne absolutorium dla
zarządu i ponowny jego wybór. To
wdzięczność, docenienie i szacunek
dla Pań w zarządzie i prezes Heleny Matyjasik za wspaniałą pracę
i osiągniecia KGW Głębowice.

W Święto Kobiet zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Głębowicach zwołał zebranie sprawozdawcze za 2015 r.
i podsumowanie czteroletniej kadencji.
Zebranych powitała prezes koła Helena
Matyjasik. Na przewodniczącą panie wybrały członkinię Danutę Rybę, a na protokolantkę p. Krystynę Brońkę. Prowadząca zapoznała z kolejnością obrad, nie
było sprzeciwu co do porządku. Sprawozdania zdały; prezes KGW Helena Matyjasik z całorocznej działalności zarządu,
skarbnik p. Ewa Blarowska i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Danuta
Matonóg. Koło liczy 68 członkiń, wiele
z nich udzielało się w przygotowywaniu
miejscowych i gminnych imprez. Przygotowały perfekcyjnie jubileusz 85-lecia
Koła, na który zaprosiły mnóstwo znamienitych gości. Uczestniczyły w kursach gotowania, filcowania, wycieczkach,
organizowały spotkania wewnętrzne
w Kole i spotkania z innymi organizacjami działającymi na terenie wsi. W ciągu
roku zorganizowały 64 imprezy i odbyły
73 różne spotkania, zaś w ciągu kaden-

cji, czyli czterech lat odbyły 75 posiedzeń
zarządu.
Chwilą ciszy uczciły nieżyjącą koleżankę Karolinę Szostak. Przewodnicząca w serdecznych słowach podziękowała swoim koleżankom za współpracę
i działania na rzecz Koła, podziękowała
również wójtowi Jerzemu Mieszczakowi za wsparcie finansowe na rzecz Koła
i dobre słowo dla działaczek. Dziękowała
wszystkim organizacjom działającym na
terenie wsi za owocną współpracę, wyraziła nadzieję, że w dalszym ciągu będzie
się ona utrzymywała na tak przyjacielskiej stopie. Po krótkiej dyskusji, w której
wójt Jerzy Mieszczak złożył gratulacje
wybranemu zarządowi, życzył zdrowia,
szczęścia, powodzenia z okazji Dnia Kobiet. Podziękował pani prezes i całemu
zarządowi KGW za ogromną pracę i reprezentację gminy na występach i konkursach, zobowiązał się tak jak w poprzednich latach pomagać organizacjom
działającym na terenie gminy Osiek. Do
życzeń dołączyli wicewójt Marek Jasiński, przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Czerny, członek honorowy KGW a zarazem sekretarz LKS „Wichura” Bogdan
Sobecki, dyrektor ZSP Andrzej Sokalski,
prezes OSP Głębowice Jerzy Obstarczyk,
wiceprezes orkiestry Mirosław Matyjasik. Życzenia złożyli też Piotr Kowalski
honorowy, członek KGW, i Edyta Maty-

jasik-Kulig sołtys Głębowic, w imieniu
Rady Rodziców wypowiedziała się Józefa Cinal oraz członek KGW Andrzej
Rafacz. Po życzeniach prowadząca Danuta Ryba zarządziła głosowanie za
udzieleniem absolutorium zarządowi za
2015 r. i przyjęcie tego samego zarządu
na kolejną kadencję. Jednomyślnie zagłosowało 57 członków KGW, czyli wszyscy
obecni na zebraniu. Zmiana w zarządzie
nastąpiła tylko na stanowiskach; wybrano nową sekretarz – Danutę Rybę oraz
członka zarządu – Annę Rafacz. Pani
prezes przedstawiła plan pracy na 2016 r.
Najważniejszymi punktami planu są
wyjazdy na wycieczki, okolicznościowe
uroczystości, dożynki, spotkania integracyjne przy kociołku z prażonymi, udział
w konkursach stołów, współpraca z miejscowymi organizacjami. Na tym zebranie
zakończono, a panie pozostały na sali,
aby obchodzić swoje święto. Spotkanie
z okazji zebrania i obchodów Dnia Kobiet uświetniły dzieci z ZSP w Głębowicach. Przedszkolaki, cztero- i pięciolatki,
pod opieką p. Madzi Bąbacz, wystąpiły
w przedstawieniu pt. Czerwony Kapturek, w doskonale przygotowanych rolach, zaś starsze z zespołu artystycznego
pod opieką p. Joanny Kobieli z Domu
Kultury, dały taneczny występ.
Rozalia Ćwiertnia
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KGW GŁĘBOWICE GOTUJĄ
20 pań z KGW Głębowice wzięły
udział w mini kursie gotowania przedświątecznego. Kurs poprowadziła członkini koła Aleksandra Leśniak, zawodowa
kucharka. Podczas czwartkowego kursu
panie ugotowały; zupę gołąbkową vel
„leniwa gospodyni”, schab tulipan z kopytkami ziemniaczano-marchewkowymi,
roladki schabowe w sosie ogórkowym,
naleśniki z nadzieniem mięsnym, kaszę
jęczmienną oraz sałatki selerową i ogórkową. Przygotowano jeszcze placki ziemniaczane z sosem czosnkowym i wspaniałe żeberka duszone w kapuście. Na słodko
było ciasto brazylianka i torcik królewny
Fiony. Na degustację panie zaprosiły wójta Jerzego Mieszczaka, ten kurs to preludium do przygotowań do konkursu na
stoły wielkanocne w Kocierzu, w którym
corocznie biorą udział i zdobywają wysokie miejsca i nagrody.
To, że panie się spotykają się na kursie
ma też inny wymiar, mianowicie towarzyski. Opowiadają o swoich troskach, doradzają sobie w różnych sprawach, pośmieją
się, porozmawiają, a to przecież w życiu
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jest potrzebne. Nad całością kursu czuwała
przewodnicząca KGW Helena Matyjasik.
Udział brały: Helana Matyjasik, Jadwiga Wolas, Edyta Matyjasik, Ewa Czyżowicz, Danuta Luranc, Rozalia Kozub,
Maria Koczur, Danuta Jaśkiewicz, Anna

Rafacz, Maria Kasperek, Zenobia Kowalska, Teresa Wolas, Danuta Ryba, Wiesława Górkiewicz, Ewa Blarowska, Celina Jasińska, Maria Sala, Irena Kulpińska, Józefa
Cinal i Wioletta Holak.
RĆ.
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„OPOWIADANIE Z DRESZCZYKIEM…”
Praca konkursowa Nicoli Bień,
uczennicy z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku, zwyciężczyni
konkursu literackiego pt. „Opowiadanie z dreszczykiem…”, zorganizowanego przez Gminne Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Sportu w
2015 roku. Opowiadanie nosi tytuł
„Zagadka z przeszłości”.
Pewnego ciepłego poranka do domu
pana Krzysztofa Tlałki, który zamieszkiwał
w Osieku przy ulicy Karolina przybyła ekipa budowlana. Właściciel posesji od dawna
marzył o wyburzeniu starej stodoły i wybudowaniu małego basenu. Postanowił do tego
zadania wynająć firmę budowlaną.
Robotnicy od samego rana wzięli się
do pracy. Około południa z zabudowań
pozostały tylko fundamenty. Na podwórko
wjechała koparka, aby je wykopać. W pewnym momencie pracownicy usłyszeli huk.
Z zaciekawieniem pobiegli zobaczyć, co
go wywołało. Z domu wybiegła cała rodzina państwa Tlałków. Robotnicy rozpoczęli
łopatami szukać przyczyn hałasu. Po dziesięciu minutach wyjęto z ziemi metalowy
przedmiot. Wszyscy zaczęli przyglądać się
znalezionej rzeczy. Pan Krzysztof otrzepał
go z ziemi i wtedy oczom zebranych ukazał
się biały napis ,,8-17’’. Nie zawracając sobie
głowy szyfrem, próbowali ją otworzyć. Nie
było to łatwe. Zawiasy mocno trzymały
i dopiero użycie łomu wywarzyło wieko.
Z pojemnika wypadł woreczek z jakimiś papierkami, zegarek oraz łańcuch. Postanowili
przyjrzeć się znalezisku z bliska. Okazało się,
że w paczce znajdowało się pięćset tysięcy
dolarów.
Właściciel poprosił robotników o dyskrecję i zabrał przedmioty do domu.
W mieszkaniu odbył rozmowę z żoną:
-Izo, skąd w naszej szopie znalazła się ta
skrzynka?
-Nie mam pojęcia. Co my z tym zrobimy?
-Tyle pieniędzy…
-Dolary w naszej stodole… Ciekawe czy są
prawdziwe.
-A może to tylko robotnicy robią sobie z nas
żarty?
-Trzeba jechać do banku i sprawdzić ich autentyczność.
-Weź zegarek i łańcuch. Może one również
mają jakąś wartość.
Następnego dnia Tlałkowie udali się do
rzeczoznawcy ze znalezionymi przedmiotami. Gdy specjalista obejrzał przedmioty,
zamilkł, a po chwili drżącym głosem powiedział:
-Skąd macie te banknoty? Pochodzą one

z 1936 roku, a takie zegarki nosili dawni
generałowie amerykańscy podczas II wojny światowej. Łańcuszek natomiast przypomina mi nieśmiertelnik. Niestety, nie
zachował się on w dobrym stanie i należy
oddać go do oczyszczania. Może wtedy
uda się odczytać napis.
- Wszystkie te rzeczy odnaleźliśmy zakopane pod ziemią w naszej starej stodole.
-Macie może pomysł, skąd mogły się one
tam znaleźć?
-Nie mamy pojęcia… Znaleźli je budowlańcy, którzy burzyli naszą starą stodołę. A wie
pan, jaką wartość mają te rzeczy?
Specjalista szukał czegoś w swoim komputerze. Cały czas powtarzał sam do siebie
,,Niemożliwe! To nie może być prawda! Niesamowite!’’. Gdy przyglądał się zegarkowi,
zobaczył wyryty w nim numer. Wziął lupę
i z trudem go odczytał. Cyfry zapisał na
kartce. Chwilę pomyślał i powiedział:
-Wydaje mi się, że w ręce państwa trafiły
bardzo cenne przedmioty, które mają nie
tylko dużą wartość materialną, ale i historyczną. Niestety, teraz nie wiem za wiele na
ich temat. Potrzebuję czasu. Proszę dobrze
je schować. Zostawię sobie tylko metalowe blaszki, które oddam do oczyszczenia.
Spotkamy się za tydzień. Być może uda
nam się rozwikłać tę zagadkę.
-Na pewno przyjdziemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Gdy dotarli do domu, postanowili zgodnie z radą ukryć pieniądze i zegarek. Następnie wyszli do robotników i oznajmili
im, że te rzeczy są nic nie warte. Śmiali się
z siebie, że uwierzyli, iż mogli znaleźć skarb.
Poprosili ich też, żeby nikomu nie opowiadali o tym odkryciu, ponieważ mogliby się
stać pośmiewiskiem. Robotnicy wzięli się
do pracy, a pan Krzysztof od czasu do czasu
przyglądał się budowie wymarzonego basenu.
Od następnego dnia w ich domu zaczęły
się dziać dziwne rzeczy. Najpierw pani Iza
popołudniami odbierała głuche telefony.
Nie chcąc martwić męża, nic mu o nich nie
powiedziała. Każdy sygnał telefonu wywoływał w niej panikę i zdenerwowanie. Jej
niepokój dostrzegł mąż. Gdy pytał żonę,
co się stało, ona odpowiadała, że denerwuje się przed spotkaniem z rzeczoznawcą.
Pan Krzysztof uwierzył jej słowom, ponieważ sam miał powód do niepokoju. Rano,
gdy wyjmował pocztę ze skrzynki, wśród
listów dostrzegł kopertę pomazaną krwią.
Serce zamarło mu z przerażenia. Przez plecy przeszły mu dreszcze. Drżącymi palcami
otworzył list i wyjął kartkę, na której literami
powycinanymi z gazet ułożono napis:
Znalezione dolary połóż za nagrobkiem
przedstawiającym zamyślonego aniołka, obok

starego kościoła w Osieku. Masz czas do 29
maja 2015 roku do godz. 24.
Jeżeli pieniądze tam się nie znajdą, to
stanie ci się krzywda.
NIE RYZYKUJ! NIE MÓW NIKOMU
O LIŚCIE!
Mężczyzna nie wiedział, co ma zrobić.
Po chwili namysłu postanowił nie oddawać
pieniędzy i poczekać na dalszy rozwój wydarzeń. Po południu pojechali z żoną na zakupy. Pan Krzysztof cały czas był niespokojny,
rozglądał się wokoło. Wydawało mu się, że
ktoś go obserwuje. Jego dziwne zachowanie
zwróciło uwagę żony. Kobieta zastanawiała
się, czy powiedzieć mężowi o głuchych telefonach. Jednak tego nie uczyniła.
Po powrocie do domu małżeństwo zobaczyło, że drzwi do piwnicy są otwarte.
Krzysztof był przekonany, że dokładnie je
zamykał. W domu nie zauważyli jednak
żadnych oznak włamania, dlatego postanowili zignorować tę sytuację.
O 24:00 obudziło Tlałkę szczekanie psa.
Postanowił iść sprawdzić, co zdenerwowało jego pupila. Otworzył drzwi, wyszedł na
zewnątrz i zobaczył cień mężczyzny. Zdążył jeszcze krzyknąć: ,,Ratunku! Pomocy!
Złodziej!’’ i upadł na ziemię. Jego wołanie
usłyszeli sąsiedzi i zapalili światła w swoich
domach, co spłoszyło włamywacza.
Z domu wybiegła żona i pomogła się
ocknąć mężowi. W tym momencie na miejsce zbiegli się ludzie i zobaczyli szybko odjeżdżający samochód. Pan Włodek, sąsiad
Krzysztofa, telefonem komórkowym zrobił
zdjęcie tablic rejestracyjnych uciekiniera.
Wezwano policję, która do Osieka dotarła
po 15 minutach.
Poszkodowanego zawieziona na pogotowie. Okazało się, że uderzenie spowodowało lekkie wstrząśnienie mózgu. Mężczyzna upadając, złamał sobie także prawą rękę.
W tym czasie funkcjonariusze przesłuchiwali sąsiadów. Pan Włodek pokazał im
wykonane przez siebie zdjęcie. Numery były
zamazane, dlatego policjanci zatrzymali telefon, aby oddać go technikowi.
Następnie zeznania złożył poszkodowany i jego żona. Nie mogli dłużej ukrywać
swojego znaleziska. Opowiedzieli całą historię i przekazali odnalezione banknoty oraz
zegarek. Dodali, że w rozwiązaniu zagadki
pomagał im rzeczoznawca, pan Ryszard
Zacny, z którym mają się jutro spotkać. Policja od razu wysłała patrol po eksperta. Zdobył on już potrzebne informacje.
-Zegarek i nieśmiertelnik należą do zaginionego w 1945 roku amerykańskiego generała Kevina Smith’a. Był on bohaterem walk
o Monte Cassino. Wracając z Włoch do
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Echa Osieka
Ameryki, jego samolot i cała załoga zaginęli – wyjaśnił rzeczoznawca.
-To skąd te rzeczy w moim ogródku!?! – wykrzyknął Krzysztof.
-W wyjaśnieniu tej sprawy może nam pomóc ktoś, kto dobrze zna historię Osieka.
Któż by mógł to zrobić? – zastanawiał się
głośno funkcjonariusz.
-Wiem! – powiedziała pani Iza. – Niedaleko
nas mieszka pan Adam Hałatek. On interesuje się przeszłością. Jest współautorem
książki o Osieku. Na pewno wyjaśni całą
tę historię.
Po godzinie na komendę przyjechał pan
Adam. Gdy wysłuchał opowieści Tlałków
i usłyszał o skrzyni z napisem ,,8-17’’, był
gotowy rozszyfrować całą sytuację.
- W kwietniu 1945 roku przy drodze Rzepowskie-Osiek wylądował olbrzymi samolot.
Rozpiętość jego skrzydeł wynosiła 32 metry, a długość 23 metry. Wyposażony był
w cztery silniki o mocy 1200 KM każdy.
Superfortecę B-17, a nie 8-17, bo to o niej
mówię, pilotowało dziewięciu amerykańskich żołnierzy. Ich lądowanie obok Lasu
Karolińskiego zauważył pan Stanisław
Tlałka z bratem. Panie Krzysztofie, to był
przecież pana pradziadek! Piloci wyszli

na zewnątrz i gdy zobaczyli mieszkańców
Osieka, poczęstowali ich czekoladą oraz
innymi produktami żywnościowymi. Nie
potrafili się jednak porozumieć z osieczanami, dlatego na miejsce sprowadzono
Jana Jurczyka, który kilka lat spędził w Stanach Zjednoczonych. Wtedy mężczyźni
dowiedzieli się, gdzie się znajdują. Lądowanie samolotów zauważyli także rosyjscy
żołnierze, którzy o swoim odkryciu poinformowali dowódców. Po kilku godzinach
przylecieli Rosjanie i zabrali ze sobą Amerykanów. Samolot zamaskowano w Karolińskim Lesie. Osieczanie po jakimś czasie
go zdemontowali, a z jego części wykonali
różne przedmioty: wiadra, zelówki do butów. Ze spadochronów kobiety szyły sobie
bluzki i sukienki. Niestety, nie wiem skąd
te rzeczy wzięły się w waszym ogródku.
-Skoro mój pradziadek był przy tym wydarzeniu, może otrzymał te rzeczy od generała, który obawiał się o swoje życie – dodał Tlałka.
-Nieznajomość języka spowodowała, że
pradziadek nie zrozumiał prośby generała i ukrył te rzeczy – kontynuował osiecki
historyk.
-Co zrobimy z odnalezionymi rzeczami? –

zapytała pani Tlałka.
-Myślę, że sprawę tę przekażemy amerykańskim władzom – powiedział funkcjonariusz. – Najważniejsze dla nas jest odnalezienie włamywacza.
Po dwóch dniach zidentyfikowano właściciela samochodu. Okazał się nim jeden
z pracowników firmy remontowej zatrudnionej przy budowie basenu. Przyznał się do
zarzucanych mu czynów i za swoje przestępstwo odpowie przed sądem.
Po kilku tygodniach do Osieka przyjechał wnuk generała Smith’a. Ze łzami
w oczach przyglądał się miejscu, w którym
po raz ostatni widziano jego dziadka. Spotkał się również z Tlałkami, ponieważ ich
odkrycie spowodowało, że mógł poznać
przeszłość swojego dziadka. W nagrodę
za pomoc wręczył osieczanom znalezione
przez nich dolary.
Historia państwa Tlałków została opisana w lokalnej gazecie ,,Echa Osieka’’. Do
dzisiaj wszyscy się zastanawiają, w jaki sposób rzeczy generała Smith’a znalazły się na
posesji pana Stanisława Tlałki. Być może i ta
zagadka zostanie kiedyś rozwiązana.
Nicola Bień

PREWENCYJNIE: UWAŻNIE CZYTAJ SMSY, NIE STRACISZ PIENIĘDZY.
Każdy właściciel telefonu komórkowego spotkał się z smsami, które rozsyłają
organizatorzy różnego rodzaju konkursów.
Tę samą drogę wykorzystują również oszuści, którzy mogą próbować wyłudzić nasze
pieniądze. Dlatego więc apelujemy, aby
każdą tego typu wiadomość dokładnie czytać, zanim nieświadomie wyrazimy zgodę
i stracimy pieniądze.
W tym tygodniu mieszkanka Oświęcimia otrzymała smsa o treści „jeśli masz
dzieci na utrzymaniu – zgłoś się do Progra-

mu 500 zł na dziecko. Zgłoszenia przyjmujemy SMS-ami. Odpisz: OK.” Kobieta od
razu stwierdziła, że ktoś hasłowo wykorzystuje, mający zostać dopiero wprowadzony, rządowy program wsparcia dla rodzin
z dziećmi. Myśląc o osobach, które, czy to
z powodu braku czasu, czy też z roztargnienia, nie skupiają się na przeczytaniu na całej treści smsa i wysyłają zgłoszenia zwrotne, przesłała smsa, nie pod podany numer,
ale do redakcji jednego z oświęcimskich
portali internetowych, której dziennikarz

przekazał informację do oświęcimskiej
komendy. Ponadto powiadomił również
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, które potwierdziło, że w taki
sposób nie działa, więc za pośrednictwem
smsa nie będzie możliwości dokonania
zgłoszenia do tego programu wsparcia rodziny.
Apelujemy więc do posiadaczy telefonów komórkowych, aby zanim prześlą zgodę zawsze dokładnie czytali i analizowali
treść otrzymanej wiadomości.

UROCZYSTE POŻEGNANIE
Oświęcim. Uroczyste pożegnanie insp.
Bogdana Syrka Komendanta Powiatowego
Policji w Oświęcimiu.
15 lutego 2016 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu odbyła się
uroczystość pożegnania inspektora Bogdana Syrka – Komendanta Powiatowego
Policji w Oświęcimiu, który po 31 latach
służby w Policji, pożegnał się z mundurem
i przeszedł na emeryturę.
Przechodzący na emeryturę insp.
Bogdan Syrek podziękował wszystkim za
wspólną służbę i pracę, okazane zaufanie,
zrozumienie. Stwierdził, że te ostatnie
dziesięć miesięcy swojej służby w oświęcimskiej komendzie, zawsze będzie miło
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wspominał, gdyż spotkał się z ogromną
życzliwością i wsparciem zarówno ze strony policjantów, pracowników Policji, jak
i przedstawicieli samorządów. Następnie
symbolicznie przekazał pieczęć Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu
mł. insp. Robertowi Chowańcowi – I Zastępcy, któremu zostały powierzone obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w
Oświęcimiu.
W imieniu policjantów i pracowników
Policji głos zabrał insp. Robert Chowaniec
– I Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Oświęcimiu, który dziękując Komendantowi podkreślił, jego duże zaangażowanie w realizację wszystkich przed-

sięwzięć mających wpływ na poprawę
bezpieczeństwa. Szczególnie gorąco dziękował za zrozumienie i wzajemny szacunek
oraz bardzo dobrą współpracę. Jak stwierdził, insp. Bogdan Syrek to doświadczony
policjant, a także dobry i serdeczny człowiek. Następnie wręczył mu pamiątkową
szablę. Do słów mł. insp. Roberta Chowańca dołączyli również wszyscy policjanci
i pracownicy Policji, życząc odchodzącemu
Komendantowi wszelkiej pomyślności i realizacji planów po przejściu na emeryturę.
Podziękowania za dobrą współpracę złożył
też wójt gminy Osiek Jerzy Mieszczak, wręczając list gratulacyjny.

Sesja

15. SESJA RADY GMINY OSIEK 5 LUTEGO

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu większością głosów protokołu z poprzedniej sesji i przyjęciu kolejności
obrad wójt zdał sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami.
Informacje wójta gminy o pracy pomiędzy sesjami.
*6 stycznia wójt uczestniczył w uroczystym
spotkaniu opłatkowym z seniorami naszej gminy.
*Podpisał protokoły pokontrolne z kontroli
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Głębowice i Urzędu Gminy przeprowadzonej
przez Regionalną Izbę Obrachunkową
w Krakowie.
*12 stycznia uczestniczył w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez starostę powiatu oświęcimskiego.
*Brał udział w Zatorze w posiedzeniu Rady
Sterującej Programu Szwajcarskiego,
podczas którego przyjęto do akceptacji
propozycje Zarządu dotyczące rozdziału
pozostałych już środków z przeznaczeniem na staże, doradztwo zawodowe,
promocje programu i ostatnie już nabory
dla małych i średnich przedsiębiorstw.
*Uczestniczył w Oświęcimiu w uroczystych
otwarciach biur poselskich posła Zbigniewa Biernata i Beaty Szydło oraz Marka
Sowy.
*Brał udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Dolina Karpia, podczas którego
wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia.

*Uczestniczył w Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.
*Urząd zgłosił do Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie o dofinansowania odbudowy ostatniej już drogi tj. ul. Jagodowej
w Głębowicach, która została uszkodzona
podczas intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 roku.
*Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie odbudowy ul. Kościelnej i Przecznicy. Zadanie
będzie współfinansowane z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu
Odbudowy Dróg Lokalnych w wysokości
50% kwoty przetargowej.
*Wójt zlecił do opracowania dokumentację
projektową budowy oświetlenia ulicznego ulic Karolina, Spacerowa, Akacjowa,
Modrzewiowa w Osieku.
*Zlecił do opracowania projekt budowy
chodnika przy ul. Głównej na odcinku
od państwa Lekkich do ul. Beskidzkiej na
Górnym Osieku.
*Zorganizował spotkanie z przedstawicielami Małopolskiego Związku Melioracji
i Urządzeń Wodnych panem Edwardem
Kopciem w sprawie Potoku Osieckiego
i Grodzieckiego.
*Podjął decyzję o przyznaniu szkołom
środków finansowych z przeznaczeniem
na naukę jazdy na łyżwach na lodowisku MOLO. Ze środków tych skorzystają
dzieci szkół podstawowych ZSP nr 1, SP
nr 2 i ZSP Głębowice.
*Brał udział jako przedstawiciel gmin
Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator w IV Forum Małopolski Zachodniej
w Chrzanowie, podczas którego dokonano oceny merytorycznej 37 projektów,
które przeszły ocenę formalną, złożonych przez powiaty i gminy o dofinansowanie w ramach poddziałania Głęboka
Modernizacja Energetyczna Budynków
Użyteczności Publicznej. Wśród 37 projektów, które przeszły ocenę meryto-

ryczną są również dwa projekty z gminy
Osiek.
Podjęto uchwały w sprawach:
a) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości na rzecz gminy Osiek.
b) pomocy finansowej w formie dotacji dla
powiatu oświęcimskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej
Nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach”.
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Przedstawiono sprawozdania za 2015 rok
oraz plany pracy Rady Gminy i Komisji
Rady na 2016 rok.
*Interpelacje, zapytania i wolne wnioski:
Radny Jerzy Domasik zwraca się z pytaniem, czy możliwe jest zamontowanie
lampy przy rozwidleniu ulicy Czarny Las
z ulicą Podlesie.
Wnosi o dopisanie na znaku kierunkowym Czarny Las informacji „dojazd
do ulicy Podlesie i ulicy Kwiatowej” oraz
o oznakowanie mostka pod Klęczarem
Franciszkiem ul. Czarny Las, jest zbyt wąski, brak na nim pobocza.
Radny Tadeusz Mucha pyta, kiedy
będą lampy oświetleniowe koło Stanisława
Jekiełka na ul. Browarnej i na ul. Zabrzezinie obok Stanisława Jarosza.
Na jakim etapie przygotowań jest
Urząd Gminy w aspekcie realizacji programu „Rodzina 500+”.
Odpowiada wójt: Program nie został
dotychczas uchwalony, nie ma jeszcze żadnych wytycznych.
Radny Tadeusz Mucha pyta, czy dyrektorzy szkół podstawowych zgłaszają
problemy w związku z cofnięciem obowiązku szkolnego dla sześciolatków.
Odpowiada wójt: Tak, będą problemy
z przyjęciem dzieci trzyletnich do przedszkola.
Rozalia Ćwiertnia

POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
zaprasza wszystkich pracodawców oraz
osoby bezrobotne do udziału w projekcie
„Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie oświęcimskim (II)”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 30. roku życia pozostających bez
pracy, zarejestrowanych w PUP w Oświęcimiu jako bezrobotne (należące do I lub
II profilu pomocy), które nie uczestniczyły

w kształceniu, szkoleniu – w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych
(tzw. młodzież NEET).
Projekt zakłada aktywizację zawodową
250 osób bezrobotnych. Co najmniej 189
osób zostanie skierowanych na staż, 12 na
prace interwencyjne, 35 osobom bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowe środki
na podjęcie działalności gospodarczej, a dla
14 osób przyznane będą bony szkoleniowe.
Ogólna wartość projektu Powiatowego

Urzędu Pracy w Oświęcimiu wynosi 2 311
183,17 zł.
– Zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu przy
ulicy Wyspiańskiego 10 lub pod numerem
telefonu 33 842 49 07 wew. 1114 – staże, 1004
– prace interwencyjne, jednorazowe środki
na podjęcie działalności gospodarczej, 1101
– szkolenia) lub z filią PUP w Kętach, ul.
Żwirki i Wigury 27a (tel. 33 845 26 24).
PUP
9
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NOWE WITACZE
Nie zdążyłam nawet opisać nowych
witaczy, postawionych na granicach
gminy Osiek, a jeden z nich został
już zniszczony na granicy Głębowic
i Wieprza. Śmiać się czy płakać? Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, ale człowiekiem aż wstrząsa
takie barbarzyństwo. Czy wychowujemy wandali w domu? Jednak pewien
fakt budzi wątpliwość; nie wiadomo,
czy to nastolatki zniszczyły mienie publiczne, czy może to przemyślany plan?
Witacz został porąbany siekierą, a więc
zniszczenie było celowe, bo gdyby jeszcze został zdewastowany kopniakami,
można byłoby pomyśleć, że młodzi wyżywają się po dyskotece, ale domyślam
się, że z siekierami nie chodzą na zabawy. Jego remont będzie nas kosztował
1.800 zł!
Wandalizm, barbarzyństwo, „polska
dzicz’’, a może lokalny koloryt? Moje
pytanie brzmi, czy to zjawisko społeczne czy tylko stan świadomości naszego
lokalnego społeczeństwa? Wszyscy zapominają o pewnym bardzo istotnym

fakcie, że jeśli coś jest publiczne to wcale
nie znaczy, że niczyje, ale właśnie wspólne. Wiaty przystankowe, kosze na śmieci, drogi, tablice informacyjne, budynki
użyteczności publicznej – to wszystko
należy do nas wszystkich, każdy z nas
niejako posiada te rzeczy. Czy nasze
dzieci mają tego świadomość? Na zniszczone same tylko wiaty przystankowe
wydaliśmy z budżet gminy w 2015 roku
7.260 zł, które pokryły naprawę 24 przystanków. W roku bieżącym już wydano
2.640 zł na kolejnych 8 zniszczonych
wiat. Ile jeszcze wydamy do końca roku?
Domowy budżet niechętnie obciążamy
niezaplanowanymi wydatkami, podobnie rzecz się ma z budżetem gminy.
Mam nadzieję, że wielu z nas przemyśli tę sprawę i wyciągnie odpowiednie
wnioski. Niepokojące jest też to, że nikt
nie zgłosił zniszczenia, ale pamiętajmy,
że witacze zostały zakupione z naszych
pieniędzy, bo gmina to my i nikt inny,
pieniądze też są nasze – wszyscy płacimy podatki.
Rozalia Ćwiertnia

ULGA NA DZIECI
Ulga na dzieci to najpopularniejsza,
najkorzystniejsza i najbardziej dostępna ulga do odliczenia w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych (PIT).
To również jedna z najpopularniejszych
metod wspomagania obywateli przez
państwo. W 2016 roku zasady rozliczenia ulgi nie zmieniły się – odliczamy ją
w takiej samej formule jak w roku poprzednim. Obecnie jednak uproszczono
rozliczenie poprzez usunięcie załącznika
PIT-UZ. W ubiegłym roku podwyższono
o 20 proc. wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko, a także wprowadzono
możliwość odliczenia niewykorzystanej
ulgi z tytułu wychowania dzieci.
Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać
ci podatnicy, którzy uzyskują dochody
opodatkowane według skali podatkowej
i składają swoje roczne zeznania podatkowe na formularzach PIT-36 lub PIT-37.
Ulga ta przysługuje rodzicom, rodzicom
zastępczym i opiekunom prawnym (dziecko musi z nimi mieszkać). Przysługuje
na dzieci małoletnie, otrzymujące dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz
na dzieci, które nie ukończyły 25. roku
życia i uczą się lub studiują, a także nie
10

uzyskały dochodu wyższego niż 3 089 zł.
Kwota odliczenia ulgi zależy od liczby
dzieci (spełniających warunki do objęcia
ulgą) oraz dochodów rodziców. Kwoty
odliczeń wynoszą: 1.112,04 zł rocznie na
pierwsze i drugie dziecko, 2.000,04 zł – na
trzecie oraz 2.700 zł – na czwarte i każde
kolejne. Przy jednym dziecku ulga przysługuje, gdy łączny dochód rodziców nie
przekracza 112 tys. zł lub – jeśli rodzice
rozliczają się osobno – 56 tys. zł – przypomina Urząd Skarbowy w Oświęcimiu.
Rodzice, którzy płacą podatki niższe
od przysługującej im wysokości ulgi na
dzieci, w poprzednich latach nie mogli wykorzystać jej w całości. Od 2015
r. mają już taką możliwość – wyjaśnia
Konrad Zawada, rzecznik prasowy Izby
Skarbowej w Krakowie. Podatnicy mogą
otrzymać zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym im pełnym odliczeniem ulgi a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Zwrot nie
będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty
zapłaconych przez podatnika składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W poprzednim roku, aby odliczyć

niewykorzystaną część ulgi na dzieci,
podatnicy wypełniali PIT-UZ. W tym
roku zamiast tego formularza, wystarczy
jedynie wypełnić odpowiednie pozycje
w PIT-37 lub w PIT-36 – w obu PIT-ach
jest to dodana sekcja zatytułowana „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”
i wykazać pozostałą kwotę do odliczenia
ulgi. Dzięki temu podatnicy będą mogli
skorzystać z pełnej sumy przysługującego odliczenia, niezależnie od tego, jakie
uzyskują dochody i w jakiej wysokości
płacą podatek – dodaje Rzecznik.
W tym roku podatkowym kontynuowana jest również akcja przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku dla rodzin
wielodzietnych, które złożą swoje zeznanie podatkowe w formie elektronicznej.
Szybszy zwrot przysługuje podatnikom
posiadającym uprawnienia na podstawie
ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny. Zgodnie z decyzją Ministerstwa
Finansów nadpłata podatku powinna
być zwrócona w terminie 30 dni od dnia
złożenia zeznania podatkowego przez internet.
GOPS Osiek
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ŚWIĘTA WIELKANOCNE
Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne
obrzędy religijne, tradycja ludowa
i świat przyrody splatają się w jedno.
Chrześcijanie świętują zwycięstwo
Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi
się do życia po zimie, zaś tradycje
ludowe zarówno upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak
i podkreślają naturalne przemiany
w przyrodzie – wiosna rozpoczyna
nowy cykl życia, obsiewania, zbierania plonów i cieszenia się nimi.
Warto wraz z dziećmi obserwować
te przemiany, poznawać tradycje i zwyczaje, a rozmawiając o ich znaczeniu,
zwrócić uwagę na ten naturalny rytm życia, któremu wszyscy podlegamy, a który
odzwierciedla i podkreśla niektóre z naszych zwyczajów i tradycji.
Ważne momenty i wybrane zwyczaje
Karnawał i ostatki – od dawna ludzie między Świętem Trzech Króli a Popielcem bawili się, jedli i tańczyli – później, w okresie Wielkiego Postu, nie było
o tym mowy! Post był bardzo surowo
przestrzegany. Dlatego podczas ostatków popularny był zwyczaj wnoszenia
między bawiących się szkieletu śledzia,
miało to oznaczać zakończenie zabawy
i przypominać o nadchodzących dniach,
kiedy jedzono dość biednie. Te spotkania
zostały nazwane „śledziówką”. Niektóre
zabawy odwiedzał też dziad zapustny,
który o północy wyganiał bawiących się
do domu.
Popielec – zaczynamy wtedy czas
pokuty, przygotowania do świąt. Posypanie głowy popiołem przypomina, że
jesteśmy śmiertelni i odwiedzamy ten
świat tylko „na chwilę”, dlatego powinniśmy starać się żyć jak najlepiej. Słyszymy
wtedy słowa „Nawróćcie się i wierzcie
w Ewangelię”.
Wielki Post – dawniej obchodzono go bardzo surowo. Nie było mowy
o zabawach, muzykowaniu czy tłustym
jedzeniu. Na Wielki Post nawet organy
w kościołach milkły – tak, jak współcześnie w Wielki Piątek. Nie było też
dzwonków – zamiast nich słychać było
kołatki. W tym czasie ludzie więcej się
modlili, pomagali ubogim i przygotowywali się do świąt, zarówno duchowo
jak i praktycznie – np. sprzątając obejście i przygotowując ozdoby świąteczne.
Warto wiedzieć, że Wielki Post pokrywa

się w czasie z tzw. przednówkiem – w gospodarstwach zapasy zimowe powoli się
kończyły, a na polach często leżał jeszcze
śnieg, nie było nowych zbiorów. Konieczne było zatem oszczędzanie jedzenia. Nie
jedzono też jajek, ponieważ odkładano
je na święta. Post miał zatem wymiar nie
tylko religijny, ale też bardzo praktyczny!
Śródpoście – tradycyjnie jest to 4.
niedziela Wielkiego Postu. Wtedy na
jeden dzień powracała do kościoła i domostw radosna atmosfera. Po pierwsze
ma ona przypominać, że cały Wielki
Post, który był dawniej trudny i bardzo
poważnie traktowany, służy oczekiwaniu
na bardzo radosne wydarzenie – Zmartwychwstanie! Dlatego w tę niedzielę
śpiewa się pełne nadziei pieśni, słychać
dzwony i muzykę. Ciekawym zwyczajem
było wielkie hałasowanie na polach i łąkach – dzieci z grzechotkami, kołatkami
i innymi hałasującymi instrumentami
biegły budzić hałasem przyrodę, żeby na
święta i na wiosnę wszystko się zazieleniło i zaczęło kwitnąć.
Niedziela Palmowa – upamiętnia
wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tradycyjnie
palmy robiono z tych roślin, które rosły
nad rzeką – bo płynąca w nich woda dawała roślinom zieleń i życie, te rośliny
odradzały się po zimie najszybciej. Była
to m.in. wierzba i trawy oraz trzciny nadrzeczne.
Uplecionymi i poświęconymi palemkami po mszy w Niedzielę Palmową lekko się nawzajem okładano, mówiąc: „Nie
ja biję, palma bije, za tydzień wielki dzień,
na 6. noc – Wielkanoc”. Miało to przypomnieć o zbliżających się wielkimi krokami świętach i przynieść szczęście. Palemkami klepano też zwierzęta, by były
zdrowe przez cały rok. Palmy zatknięte w
domu, np. za obraz, miały chronić dom
przed gromami w czasie burzy, a wszystkich domowników – przed złymi mocami, chorobami i nieszczęściem.
W Wielki Czwartek chłopcy ze wsi
wyganiali Wielki Post, hałasując kołatkami (dzwony kościelne milczały aż do
Niedzieli Wielkanocnej). Dzieci robiły
dobry uczynek i przy okazji świetnie się
bawiły. Do dziś księża praktykują w ten
dzień obrzęd polewania stóp dwunastu
mężczyznom. To na pamiątkę Ostatniej
Wieczerzy Chrystusa z apostołami.
Wielki Piątek to dzień wyciszenia.
W kościele nie ma mszy świętej (to jedyny taki dzień w roku), natomiast gromadzą się tam wierni, którzy modlą się

w ważnych dla siebie intencjach. W niemal każdym polskim kościele jest nocne
czuwanie przy grobie Jezusa, którego
pilnują strażnicy (strażacy, harcerze, żołnierze). Dawniej piątkowe modlitwy
były bardziej widowiskowe. Pojawiały się
procesje grzeszników odzianych w worki żałobne, którzy kładli się krzyżem na
podłodze i przepraszali za swoje grzechy.
Wielka Sobota to wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeństwa w tym dniu
święci się ogień, wodę i ciernie. Ogień
symbolicznie spala to, co stare, woda daje
życie. Dawniej wodą spryskiwano dom,
by rok był spokojny. Podsycano ogień
i wrzucano do niego leszczyny. Popiół
rozrzucano w dniu pierwszej orki, co
miało zapewnić szczęście i dostatek. Dziś
ogień pełni inną rolę, służy do odpalenia
paschału, czyli wielkiej świecy, która pali
się aż do końca świąt Wielkiej Nocy. Paschał stoi tuż przy ołtarzu.
Sobota to również dzień święcenia
pokarmów. Zgodnie z tradycją święconka powinna zostać przygotowana już
w Wielki Piątek.
Do koszyczka wkładamy:•baranka
– symbol zmartwychwstałego Chrystusa, •jajka – symbol rodzącego się życia,
•chrzan – symbol siły, •wędlina – symbol płodności i dostatku, •ser – symbol
zdrowia dla zwierząt hodowlanych, •sól
– symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota prawdy, •ciasto (babka) –
symbol wszechstronnych umiejętności.
Naturalnie barwiono jeden z ważniejszych symboli świąt Wielkiej Nocy
– jajka. Ten symbol rodzącego się życia
odnosi się także do Jezusa, który pokonał śmierć. Dawniej wierzono, że pisanki
mają magiczną moc, np. mogą uzdrawiać
chorych. Nigdy ich nie lekceważono.
Dziś o ich mocy przypominamy sobie
właśnie podczas Wielkanocy – to przecież jajka są pierwszą potrawą spożywaną w Niedzielę Wielkanocną. Składamy
sobie życzenia i dzielimy się jajkiem.
Wielkanoc, tak jak Boże Narodzenie,
ma swoje specjały. Zgodnie z tradycją
należy je przygotować właśnie w piątek.
Trzeba się spieszyć, ponieważ po sobotnim święceniu nie powinno się już nic
sprzątać ani przygotowywać. To czas,
kiedy należy duchowo przygotować się
na zmartwychwstanie Jezusa.
Tradycyjne świąteczne potrawy
to:•żurek – czyli barszcz biały, •kiełbasa –
zwykle biała, na ciepło, •szynka wędzona
w jałowcowym dymie, •ćwikła z chrza11
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nem, •pieczone mięso, •własnoręcznie
wykonana babka, •mazurek z artystycznymi dekoracjami, •pascha, •kołacz,
•sernik (kiedyś zwany przekładańcem).
Według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty białym obrusem
i udekorowany liśćmi bukszpanu. Na
środku stołu stawiamy baranka, np. na
łączce z rzeżuchy. Rzeżucha to symbol sił witalnych i rodzącego się życia.
W Niedzielę Wielkanocną świętujemy!
Wstajemy bardzo wcześnie, by pójść na
mszę zwaną rezurekcyjną. Niedziela to
najważniejsze święto chrześcijańskie,
nazywane dawniej Paschą. Następnie
zasiadamy do świątecznego rodzinnego śniadania. Wielkanocna Niedziela to

czas przeznaczony na rodzinne biesiadowanie. Dzieci bawią się w poszukiwanie
prezentów podrzuconych przez zajączka.
Wielkanocny Poniedziałek (lany poniedziałek, śmigus-dyngus) to czas radości, zabawy, psikusów, na które wszyscy
czekali przez cały okres postu. W tym
dniu polewamy się wodą. Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami
– śmigus oznaczał tradycyjne smaganie,
czyli uderzanie wierzbowymi gałązkami
lub polewanie wodą. Wszystko w formie
zabawy – chłopcy smagali dziewczęta po
gołych łydkach. Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy chodzi od domu do domu
i w zamian za życzenia i śpiew domagali
się wykupu w postaci pisanek, słodyczy,

pieniędzy. Z czasem połączono te zwyczaje i dziś tylko polewamy się wodą.
Dawniej chodzono po wsi z kogutem
– symbolem sił witalnych i urodzaju.
Kogutek był mile widzianym gościem
w każdym gospodarstwie. Z czasem żywe
zwierzęta zastąpiły te gliniane, drewniane. W Wielkanocny Poniedziałek święci
się pola. Gospodarze wyruszają w procesji na pola. Święcą je palmami nasączonym wodą. Z tych palm robią krzyżyki
i wbijają w ziemię, aby zapewnić sobie
dostatek. To okazja do spotkań towarzyskich i rozmów, cieszenia się wspólnie
spędzanym czasem i budzącą się do życia
przyrodą.

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie uprzejmie informuje, że od dnia
1 marca 2016 r. wysokość emerytury
podstawowej stanowi kwotę 882,56 zł.
W związku z tym zmianie ulegnie również wysokość składki na ubezpieczenie
emerytalno – rentowe od II kwartału
2016 r.
Podstawowa miesięczna składka na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe od
1 kwietni 2016 r. stanowić będzie 10%
obowiązującej w marcu br. emerytury
podstawowej (882,56 zł) tj. 88,00 zł i nie
ulegnie zmianie w stosunku do wysokości składki za I kwartał 2016 r.
Dodatkowa miesięczna składka na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe od
1 kwietnia 2016 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej
50 ha przeliczeniowych użytków rolnych
stanowić będzie:
• 12% emerytury podstawowej tj.
106,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych
do 100 ha przeliczeniowych – składka
bez zmian w porównaniu do składek

za I kwartał 2016 r.
• 24% emerytury podstawowej tj.
212,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych
powyżej 100 ha przeliczeniowych do
150 ha przeliczeniowych,
• 36% emerytury podstawowej tj.
318,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych
powyżej 150 ha przeliczeniowych do
300 ha przeliczeniowych,
• 48% emerytury podstawowej tj.
424,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych
powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Natomiast składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
zgodnie z Uchwałą nr 4 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3
marca 2016 r. nadal stanowić będzie
kwotę 42,00 zł miesięcznie.
Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3
pełnej składki, tj. 14,00 zł.
Jednocześnie przypominamy, że z uwagi
na fakt, iż ostatni dzień ustawowego

terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2016 r. tj. 30 kwietnia
2016 r. przypada w sobotę, to zgodnie
z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa, mającymi zastosowanie do
składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt.
1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników, za ostatni dzień terminu
ich opłacenia należy przyjąć następny
dzień po dniu lub dniach wolnych od
pracy – tj. dzień 2 maja 2016 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie
dodatkowo informuje, że przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2015 r. wyniosło 4.066 zł 95 gr.
W związku z powyższym od 1 marca
2016 r. kwoty przychodu decydujące
o zawieszeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent wynoszą:
• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.846 zł 90 gr,
• 130% tego wynagrodzenia 5.287 zł 10 gr.

KRONIKA ZMARŁYCH
LUTY
LURANC STANISŁAW
KRAMARCZYK KRYSTYNA

OSIEK, UL. GRANICZNA 11

– 64 lata

OSIEK, UL. GŁÓWNA 12

– 87 lat

sporządziła: Iwona Górowicz
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI RADY
GMINY OSIEK W ROKU 2015
Szanowni Państwo, przypadł mi zaszczyt
dokonania podsumowania pierwszego roku
działalności Rady Gminy Osiek podczas
obecnej, VII kadencji. Zanim jednak do niego przystąpię, pozwolę sobie Państwu przypomnieć, że w wyniku wyborów do Rady
Gminy Osiek, jakie odbyły się 16 listopada
2014 roku w jej skład weszły następujące
osoby: Małgorzata Bańdur, Stanisław Baścik,
Tadeusz Bąbacz, Józefa Bielecka, Jerzy Czerny, Jerzy Domasik, Katarzyna Filip, Maria
Jekiełek, Jan Jekiełek, Franciszek Mitoraj, Tadeusz Mucha, Radosław Noszka, Jerzy Obstarczyk, Bożena Płonka, Zbigniew Żurek. 8
osób z tego grona zostało wybranych po raz
pierwszy. Na pierwszej sesji w dniu 1 grudnia 2014 roku, po złożeniu ślubowania, radni
dokonali wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczącym Rady został Jerzy Czerny, a jego
zastępcą Jan Jekiełek. Na tej samej sesji dokonano wyboru radnych do stałych Komisji
Rady Gminy. Oto ich składy. Komisja Rewizyjna: Małgorzata Bańdur – przewodnicząca, Jerzy Domasik – wiceprzewodniczący,
Tadeusz Bąbacz, Maria Jekiełek, Radosław
Noszka – członkowie. Komisja Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska: Zbigniew Żurek – przewodniczący,
Franciszek Mitoraj – wiceprzewodniczący,
Maria Jekiełek, Jan Jekiełek, Jerzy Czerny
– członkowie. Komisja Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych:
Katarzyna Filip – przewodnicząca, Bożena
Płonka – wiceprzewodnicząca, Małgorzata
Bańdur, Stanisław Baścik, Józefa Bielecka,
Tadeusz Mucha, Radosław Noszka – członkowie. W 2015 roku Rada Gminy obradowała na 10 sesjach, podczas których przyjęto 82
uchwały. Frekwencja radnych wynosiła 94%.
Komisje Rady Gminy odbyły 16 posiedzeń. Radni zgłosili szereg wniosków
i zapytań, które w szczególności dotyczyły:
- gospodarki komunalnej, - ładu i porządku, - bezpieczeństwa publicznego, - koniecznych bieżących napraw i remontów
oraz prowadzonych inwestycji w gminie, kultury, sportu, oświaty i ochrony zdrowia,
- spraw społecznych.
Rada Gminy rozpatrzyła 2 skargi.
W omawianym okresie na posiedzeniach
sesji podejmowaliśmy wiele ważnych decyzji dotyczących naszej gminy i jej mieszkańców wynikających miedzy innymi z ustawy
o samorządzie gminnym oraz z Planu Pracy Rady Gminy i Komisji Rady na 2015 r.
Pozwolę sobie wymienić tylko kilka z nich,
a są to:
- przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy.
Będzie to skutkowało uchwaleniem w bieżącym roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który w znacznym
stopniu zwiększy tereny przeznaczone pod
budownictwo mieszkaniowe oraz działalność usługową.
- na wyraźne żądanie mieszkańców,
zgłaszane na zebraniach wiejskich, ograniczyliśmy do jednego razu w ciągu roku odbiór odpadów zielonych. Ci z mieszkańców,
którzy nie będą mogli zagospodarować tych
odpadów na swojej posesji będą mieli możliwość odstawienia ich własnym transportem na wysypisko w Kętach. Za odbiór odpadów zapłaci gmina. Oszczędności, jakie
dzięki temu uzyskamy, pozwoliły utrzymać
na ubiegłorocznym poziomie cenę odbioru
odpadów komunalnych ponoszonych przez
mieszkańców.
- zaciągnęliśmy pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości
1,766 mln zł na kontynuowanie budowy
sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż części ul.
Starowiejskiej oraz ul. Brzozowej i Dębowej.
Kolejne podłączenia do sieci kanalizacyjnej
znacząco wpływają na obniżenie dotacji
z budżetu gminy do Zakładu Komunalnego.
- uchwaliliśmy „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
Osiek na lata 2016-2025”. Określono w niej
perspektywiczne zadania, jakie należy wykonać, aby poprawić warunki życia mieszkańców gminy, a w szczególności tych, którzy sami, z różnych powodów, nie potrafią
rozwiązywać swoich problemów.
- podejmowaliśmy uchwały dotyczące
remontu dróg. Stan większości dróg, za które odpowiada gmina jest niezły. Wiele z nich
zostało już wyremontowanych. Te nieliczne,
które jeszcze wymagają remontu są zaplanowane do realizacji w najbliższym czasie.
Gorzej przedstawia się sytuacja dróg powiatowych. Co prawda w bieżącym roku będzie
remontowana ul. Zamkowa w Głębowicach,
ale nasze potrzeby i oczekiwania w stosunku
do starostwa powiatowego są o wiele większe. Inicjatywy dotyczące remontu ul. Głównej i Starowiejskiej w Osieku, podejmowane przez Wójta i radnych, są przez Zarząd
i Radę Powiatu ignorowane, pomimo że
deklarujemy pokrycie połowy kosztów tych
inwestycji. Mam nadzieje, że radni powiatowi zmienią swoje nieprzychylne stanowisko
w stosunku do gminy Osiek.
- w styczniu przyjęliśmy rezolucję
w obronie KWK „Brzeszcze”, która została przesłana do ówczesnych decydentów.
Mamy nadzieję, że kopalnia przetrwa ten

trudny dla całego górnictwa okres. Nie jesteśmy co prawda gminą górniczą, ale kilkudziesięciu naszych mieszkańców na tej
kopalni pracuje. Bardzo nam zależy, aby
te miejsca pracy zostały utrzymane. Po raz
pierwszy uhonorowaliśmy dwie wielce zasłużone dla Osieka osoby, Pana Jana Jekiełka
i Pana Adama Klęczara tytułem „Zasłużony
dla Gminy Osiek”. Obaj panowie są nam doskonale znani.
Pierwszy z nich pełnił funkcję wójta w trudnym okresie transformacji, kiedy rodziła się gminna samorządność.
Natomiast Pan Adam Klęczar od podstaw
zbudował prężnie działającą firmę, którą
stale rozwija. Daje zatrudnienie wielu mieszkańcom gminy. Jest przykładem człowieka
sukcesu. Jesteśmy dumni z jego osiągnięć,
tym bardziej, że jest hojnym sponsorem i nigdy nie odmawia pomocy potrzebującym.
Dziękujemy.
- włączyliśmy się w obchody 25-lecia
samorządności, które odbyły się w maju
2015 r. Była to znakomita okazja, aby zaprezentować nasze osiągnięcia w tym okresie,
a nawet się nimi pochwalić. To, jak dzisiaj
prezentują się Osiek i Głębowice jest zasługą wszystkich mieszkańców gminy. To
Wasza zasługa. Radni wizytowali szkoły,
przedszkola, obiekty sportowe, bibliotekę,
ośrodek zdrowia, uczestniczyli w wielu ważnych dla naszej społeczności wydarzeniach.
Dziękuję koleżankom i kolegom radnym za
całoroczną współpracę, za odpowiedzialne
rozwiązywanie zadań, jakimi Rada Gminy się zajmowała. Dziękuje pracownikom
Urzędu Gminy z Panem Wójtem na czele,
dyrektorom, kierownikom i pracownikom
gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom, organizacjom społecznym za dobrą współpracę i okazaną nam pomoc.
Jerzy Czerny – przewodniczący Rady Gminy Osiek
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KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016
W okresie od dnia 14 marca do 28 kwietnia 2016 r. na terenie powiatu oświęcimskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja
wojskowa. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu
Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu
przy ul. Bema 4. Zgodnie z planem pracy
komisji, dla osób podlegających stawieniu
się do kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Osiek, termin ten wyznaczono na dzień
15 i 18 kwietnia 2016 roku.
Każda osoba podlegająca obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
otrzyma od Wójta Gminy Osiek imienne
wezwanie z określonym terminem i miejscem stawiennictwa.
Celem przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających
temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających
się w trybie ochotniczym do pełnienia

służby wojskowej, które ukończyły 18-sty
rok życia.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwani:
-mężczyźni urodzeni w 1997 r.,
-mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996,
którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej,
- osoby urodzone w latach 1995 – 1996, które:
zostały uznane przez powiatowe komisje
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze względu na
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i
złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed

zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
kobiety urodzone w latach 1992-1997,
posiadające kwalifikacje przydatne do
czynnej służby wojskowej oraz kobiety
pobierające naukę w celu uzyskania tych
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2015/2016 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami
lub absolwentkami tych szkół lub kierunków określonych w innych przepisach;
osoby, które ukończyły 18 lat życia
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia
służby wojskowej, jeśli nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej.
Więcej informacji na ten temat na
stronie internetowej gminy Osiek:
http://www.osiek.pl/

OBOWIĄZEK WYMIANY DOWODU OSOBISTEGO
O wydanie nowego dowodu osobistego
należy wystąpić w następujących przypadkach:
upływu terminu ważności dowodu
osobistego,
zmiany danych zawartych w dowodzie
osobistym, za wyjątkiem zmiany nazwy
organu wydającego dokument,
zmiany wizerunku twarzy posiadacza
dowodu osobistego w stosunku do
wizerunku twarzy zamieszczonego
w dowodzie osobistym w stopniu
utrudniającym lub uniemożliwiającym
identyfikację jego posiadacza,
utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub
uniemożliwiającym identyfikację jego
posiadacza,

przekazania do organu gminy lub do
placówki konsularnej Rzeczypospolitej
Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio
obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10
kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują
ważność do czasu upływu terminów w
nich zawartych lub do momentu zmiany
danych zawartych w dowodzie. Zmiana
danych nie dotyczy jednak zmiany adresu
zameldowania. Nadal w obrocie prawnym
pozostaną dowody osobiste wydane bez
oznaczenia terminu ich ważności (tzw.
bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.

UWAGA!!! UNIEWAŻNIONYM DOWODEM
OSOBISTYM NIE MOŻNA SIĘ POSŁUGIWAĆ!
W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako
utracone, a potem odnalezione, Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców MUW w Krakowie informuje o konsekwencjach posługiwania się takimi dokumentami.
Konsekwencje posługiwania się unieważnionym dowodem osobistym.
W przypadku zagubienia dowodu osobistego należy ten fakt
niezwłocznie zgłosić do dowolnie wybranej gminy, a poza granicami kraju - w dowolnej placówce konsularnej RP.
Należy pamiętać, że dowód osobisty raz zgłoszony jako
utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych - podkreśla Wydział Spraw Obywatelskich
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Dowód osobisty jest ważny przez 10 lat
od momentu wydania (lub 5 lat, w przypadku dowodów wydanych dla osób
niepełnoletnich).
Termin ważności dowodu osobistego
można sprawdzić w prawym dolnym rogu
strony ze zdjęciem (w miejscu zaznaczonym na poniższej fotografii).
Wniosek o wymianę dowodu osobistego należy złożyć najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego, wraz z wymaganymi załącznikami,
składa się osobiście.
Dowody osobiste są wydawane bezpłatnie.

i Cudzoziemców MUW. Informacja o utracie i unieważnieniu
dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu
Informacyjnego Schengen, a także do wykazu unieważnionych
dowodów osobistych, do którego dostęp posiadają uprawnione
organy czy instytucje.
Jeżeli dowód osobisty został zgłoszony jako utracony, a następnie odnaleziony, to posługiwanie się tym dokumentem
może spowodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności
prawnych na podstawie tego dokumentu. Unieważniony w systemie RDO dowód osobisty (zgłoszony jako utracony, a następnie odnaleziony) nie nosi wprawdzie fizycznych znamion
unieważnienia (odcięcie rogu), przez co może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, jednak nie jest ważnym dokumentem, nie służy już do przekraczania granic, ani do potwierdzenia tożsamości.
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UROCZYSTOŚĆ NAWIEDZENIA

Obrazu Miłosierdzia Bożego i relikwii świętej Siostry Faustyny
i świętego Jana Pawła II w dekanacie osieckim w 2016 r.
Słowo peregrynacja wywodzi się z łacińskiego
peregrinatio. W Kościele Katolickim oznacza ono
uroczyste przenoszenie lub przewożenie w celach
kultowych relikwii, obrazów i innych przedmiotów kultu religijnego. Wspomnieć należy, że peregrynacja może być o charakterze lokalnym (np.
parafia, diecezja) lub narodowym i międzynarodowym. Każda peregrynacja ma służyć przede
wszystkim pogłębieniu i umocnieniu u wiernych
wiary i kultu religijnego.
Ojciec Święty Benedykt XVI pobłogosławił
Obraz Jezusa Miłosiernego podczas audiencji generalnej w święto Podwyższenia Krzyża Świętego
w dniu 14 września 2011 roku. Uroczystość odbyła się w auli Pawła VI, a delegacji z krakowskich
Łagiewnik przewodniczył Rektor Sanktuarium –
Ks. Biskup Jan Zając, który w imieniu Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza poprosił Ojca Świętego
o specjalne błogosławieństwo dla Obrazu oraz
uczestników Kongresu i Peregrynacji.
Obraz ten jest wierną kopią wizerunku Pana
Jezusa Miłosiernego z kaplicy klasztornej w Krakowie-Łagiewnikach. Został przygotowany na
zbliżający się II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia oraz peregrynację Obrazu wraz z relikwiami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II
do wszystkich parafii Archidiecezji Krakowskiej.
Kongres Miłosierdzia trwał od 1 do 5 października 2011 roku. Peregrynacja Obrazu w Archidiecezji Krakowskiej trwała od 16 października 2011
do 29 czerwca 2013 roku. W Diecezji Tarnowskiej
peregrynacja trwała od 14 września 2013 do 10
czerwca 2015 roku. Od 20 września 2015 do 19
czerwca 2016 roku peregrynacja trwa w Diecezji
Bielsko-Żywieckiej.
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UROCZYSTOŚĆ PEREGRYNACJI

W dekanacie osieckim 16 lutego 2016 r. rozpoczęła uroczystość peregrynacji
Obrazu Jezusa Miłosiernego „Jezu, ufam Tobie” oraz relikwii Apostołów
Miłosierdzia Bożego: św. Siostry Faustyny Kowalskiej i świętego Jana Pawła II.
6 lutego w kościele Matki Boskiej
Szkaplerznej w Głębowicach odbyły
się pierwsze uroczystości inaugurujące
w dekanacie peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami Apostołów Bożego Miłosierdzia.
O godzinie 15.00 nastąpiło powitanie obrazu i relikwii, a następnie uroczysta Msza Święta i bierzmowanie ucz-

niów gimnazjum pod przewodnictwem
ks. biskupa Piotra Gregera. W uroczystości uczestniczyła społeczność szkolna, strażacy z pocztem sztandarowym
i orkiestrą oraz licznie zebrani parafianie. Głębowicki kościół jest jednym
z najstarszych w diecezji.

Głębowice, fot. ks. Jacek Pędziwiatr (Gość Niedzielny)
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OBRAZ W PARAFII PW. ŚW. STANISŁAWA MĘCZENNIKA
17 lutego obraz odwiedził parafię pw. św. Stanisława Męczennika
w Osieku Górnym.

Został on przewieziony samochodem-kaplicą ozdobionym papieskimi
herbami. Pokonał pięknie udekorowaną
przez parafian trasę. Podczas uroczystości przyjęcia obrazu i relikwii w kościele odbyło się bierzmowanie uczniów
gimnazjum. Sakramentu bierzmowania
udzielił ks. biskup senior Tadeusz Rakoczy. Do wiernych przeżywających
dobę obecności znaków Miłosierdzia
skierował apel o ożywienie praktyki

modlitwy: − Modlitwa jest odpowiedzią
serca, które spotyka się z nieskończoną
Miłością. Rodzina ma być domem modlitwy. Zachęcam do modlitwy indywidualnej i rodzinnej. „Jezu, ufam Tobie”
to najprostsza modlitwa, której uczy nas
święta Faustyna − przekonywał emerytowany biskup senior. Nawiedzeniu diecezji przez obraz z napisem „Jezu ufam
Tobie” towarzyszyło hasło „Miłosierni
jak Ojciec”, które zaproponował Ojciec

Święty na czas przeżywania przez Kościół Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
Biskup nawiązując do tego hasła, wezwał do odkrywania wyjątkowości tego
wezwania – „zachęcającego, by wierzący
upodobnili się do Boga, stając się miłosiernymi jak On, przede wszystkim poprzez miłość wobec tych, których uznaje się za niewdzięcznych i złych”.

Osiek Górny, fot. ks. Jacek Pędziwiatr (Gość Niedzielny)
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OBRAZ W KOŚCIELE PW. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
Obraz w kościele gościł do 19 lutego i późnym popołudniem przewieziony został do kościoła pw. św.
Andrzeja Apostoła. Powitali go wraz
z biskupem ks. dziekan Bogusław Wądrzyk wraz z kapłanami z dekanatu
osieckiego, którzy towarzyszyli uroczystościom w każdej parafii. Tam też bi-

skup senior Tadeusz Rakoczy udzielił
gimnazjalistom sakramentu bierzmowania. Uroczystości z nawiedzeniem
obrazu w gminie Osiek trwały łącznie
z przewozami 5 dni. 20 lutego obraz został przewieziony do kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny w Polance Górnej.

Fot. Alina Świeży-Sobel (Gość Niedzielny)
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Ks. dziekan Bogusław Wądrzyk podziękował parafianom za przygotowanie trasy przejazdu samochodu-kaplicy,
udekorowanie kościołów, uświetnienie
uroczystości nawiedzenia obrazu i relikwii oraz za wzięcie udziału w indywidualnej i wspólnotowej modlitwie.
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NIE BÓJMY SIĘ PROSIĆ JEZUSA O WIELE
– zachęcił na koniec w nawiązaniu do słów św. s. Faustyny
zapisanych w „Dzienniczku”ks. biskup

Zapewne wielu z was czytało dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej. Pozwolę sobie przytoczyć kilka fragmentów. Św. Siostra Faustyna tak opisała
pierwsze spotkanie z Panem Jezusem
Miłosiernym, które miało miejsce w
Płocku, w klasztorze Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia:
„+1931 rok 22 lutego. Wieczorem,
kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka
wzniesiona do błogosławieństwa, a druga
dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia
szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi
blady. W milczeniu wpatrywałam się w
Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią,
ale i radością wielką. Po chwili powiedział
mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu ufam
Tobie. Pragnę, aby obraz ten czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” Do tego Obrazu Pan Jezus dołączył
wyjątkową obietnicę:
„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie
ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już
tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci.
Ja Sam bronić ją będę jako Swej chwały”
25 maja 1933 r. św. Siostra Faustyna, po
złożeniu w Krakowie ślubów wieczystych,
wyjechała do Wilna, a 2 stycznia następnego roku wraz z bł. Księdzem Michałem
Sopoćko udała się do artysty Eugeniusza
Kazimirowskiego, który podjął się namalowania Obrazu. Dzieło ukończone
w czerwcu 1934 r. wzbudziło w sercu
św. Siostry Faustyny przykre odczucia,
o czym dowiadujemy się z treści Dzienniczka:
„+ W pewnej chwili kiedy byłam
u tego malarza, który maluje ten obraz
i zobaczyłam, że nie jest tak piękny, jakim jest Jezus – zasmuciłam się tym bardzo, jednak ukryłam to w sercu głęboko.
Kiedyśmy wyszły od tego malarza, Matka
Przełożona została w mieście dla załatwienia różnych spraw, ja sama powróciłam do domu. Zaraz udałam się do kaplicy i napłakałam się bardzo. Rzekłam do
Pana: kto Cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś? – Wtem usłyszałam takie słowa: nie w piękności farby, ani pędzla jest
wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej”.
Św. Siostra Faustyna skrupulatnie udokumentowała fakt publicznego ukazania

Obrazu Miłosierdzia Bożego, który staraniem bł. Księdza Michała Sopoćko został
umieszczony w wileńskiej Ostrej Bramie,
na zakończenie Jubileuszu Odkupienia
świata – 1900 lat od śmierci Pana Jezusa na Krzyżu – w dniach 26-28 kwietnia
1935 r.:
„+ Dziwnie się złożyło, jako Pan żądał, tak się stało, że pierwszą cześć, jaką
obraz ten odebrał od tłumów – było to
w pierwszą Niedzielę po Wielkanocy.
Przez trzy dni był ten obraz wystawiony na widok publiczny i odbierał cześć
publicznie, ponieważ był umieszczony
w Ostrej Bramie, w szczycie okna, dlatego
było go widać z bardzo daleka. W Ostrej
Bramie obchodzono uroczyście te trzy
dni zakończenia jubileuszu Odkupienia
świata – 1900 od Męki Zbawiciela. Teraz
widzę, że złączone jest Dzieło Odkupienia
z dziełem Miłosierdzia, które żąda Pan”.
„W przeddzień wystawienia tego obrazu,
byłam z naszą Matką Przełożoną u naszego spowiednika. Kiedy zeszła rozmowa
na temat tego obrazu, prosił spowiednik,
ażeby która z Sióstr pomogła uwić wianków. Matka Przełożona odpowiedziała,
że Siostra Faustyna pomoże – ucieszyłam
się tym niezmiernie; kiedy wróciłyśmy
do domu zaraz zajęłam się przygotowaniem zieleni i przy pomocy jednej z wychowanek zawiozłyśmy zieleń, jeszcze
pomogła mi jedna osoba, która jest przy
kościele. O godzinie siódmej wieczorem
było już wszystko gotowe, już obraz był
zawieszony; jednak zauważyły niektóre
panie, że się tam kręciłam, bo na pewno
więcej przeszkadzałam, aniżeli pomagałam, więc na drugi dzień pytały Sióstr,
co to za piękny obraz i co za znaczenie
ma? Na pewno Siostry będą wiedziały,
bo wczoraj jedna z Sióstr ubierała. Siostry
mocno zdziwione, ponieważ o tym nic
nie wiedziały, każda chciała go zobaczyć
i zaraz padło na mnie podejrzenie. Mówiły: Siostra Faustyna na pewno wie dobrze
o wszystkim.
Kiedy mnie zaczęto pytać, milczałam, ponieważ prawdy powiedzieć nie
mogłam. Milczenie moje było powodem
do większego zaciekawienia ich; podwoiłam swą czujność, ażeby nie skłamać,
ani prawdy nie powiedzieć, ponieważ
nie mam pozwolenia. Wtenczas zaczęto
mi pokazywać niezadowolenie i otwarcie wymawiano mi, jak to może być, żeby

ludzie obcy wiedzieli o tym, a my nic.
Zaczęły się różne sądy nade mną. Cierpiałam wiele przez te trzy dni, ale dziwna
moc wstępowała w duszę moją. Cieszę
się, że mogę cierpieć dla Boga i dusz,
które dostąpiły miłosierdzia Jego w tych
dniach. Widząc tak wiele dusz, które w
tych dniach dostąpiło miłosierdzia Bożego, niczym sobie poczytuję trud i cierpienie, chociażby największe i chociażby
miały trwać do końca świata, ponieważ
one mają koniec, a dusze, które się przez
to nawróciły [są uratowane] od mąk nieskończonych. Miałam wielką radość widząc innych powracających do źródła, na
łono miłosierdzia Bożego” „Kiedy został
wystawiony ten obraz, ujrzałam żywy
ruch ręki Jezusa, który zakreślił duży znak
krzyża. W ten sam dzień wieczorem, kiedy położyłam się do łóżka ujrzałam, jak
ten obraz szedł ponad miastem, a miasto
to było założone siatką i sieciami. Kiedy
Jezus przeszedł, przeciął wszystkie sieci, a w końcu zakreślił duży znak krzyża
świętego i znikł. I ujrzałam się otoczona
mnóstwem postaci złośliwych i pałających ku mnie wielką nienawiścią. Wychodziły różne groźby z ich ust, jednak żadna
się nie dotknęła mnie. Po chwili znikło to
zjawisko, lecz długo nie mogłam zasnąć”
„26.IV. w piątek, kiedy byłam w Ostrej
Bramie w czasie tych uroczystości, podczas których obraz ten został wystawiony, byłam na kazaniu, które mówił mój
spowiednik; kazanie było o Miłosierdziu
Bożym, było pierwsze, czego żądał Pan
Jezus. Kiedy zaczął mówić o tym wielkim
Miłosierdziu Pańskim, obraz ten przybrał
żywą postać i promienie te przenikały
do serc ludzi zgromadzonych, jednak nie
w równej mierze, jedni otrzymali więcej,
a drudzy mniej. Radość wielka zalała duszę moją widząc łaskę Boga” (Dz 417).
„Kiedy się skończyło kazanie, nie czekałam na zakończenie nabożeństwa, bo
mi się spieszyło do domu. Kiedy uszłam
parę kroków zastąpiło mi drogę całe mnóstwo szatanów, którzy mi grozili strasznymi mękami i dały się słyszeć glosy: odebrała nam wszystko, cośmy przez tyle lat
pracowali. Kiedy się zapytałam, skąd was
takie mnóstwo? – Odpowiedziały mi te
złośliwe postacie: z serc ludzkich, nie
męcz nas. Widząc ich straszną nienawiść
do mnie, wtem prosiłam Anioła Stróża
o pomoc i w jednej chwili stanęła jasna
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• W ramach rezerwy 0,4% Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymaliśmy dodatkowe środki
finansowe w kwocie 4.605,54 zł z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej ZSP
w Głębowicach.

Echa Osieka

i promienna postać Anioła Stróża, który
mi rzekł: Nie lękaj się, oblubienico Pana
Mojego, duchy te nie uczynią ci nic złego
bez pozwolenia Jego. Natychmiast znikły
złe duchy, a wierny Anioł Stróż towarzyszył mi w sposób widzialny do samego
domu. Spojrzenie jego skromne i spokojne, a z czoła tryskał promień ognia”. „Niedziela, 28.IV.1935. Niedziela przewodnia,
czyli święto Miłosierdzia Pańskiego, zakończenie Jubileuszu Odkupienia. Kiedyśmy poszły na tę uroczystość, serce
mi biło z radości, że te dwie uroczystości
z sobą są tak ściśle złączone. Prosiłam
Boga o miłosierdzie dla dusz grzesznych.
Kiedy się skończyło nabożeństwo i kapłan wziął Przenajświętszy Sakrament,
aby udzielić błogosławieństwa, wtem ujrzałam Pana Jezusa w takiej postaci, jako
jest na tym obrazie. Udzielił Pan błogosławieństwa i promienie te rozeszły się na
cały świat. Wtem ujrzałam jasność niedostępną na kształt mieszkania kryształowego, utkanego z fal jasności nieprzystępnej żadnemu stworzeniu, ani duchowi.
Do tej jasności trzy drzwi – i w tej chwili
wszedł Jezus w takiej postaci, jako jest na
tym obrazie, do onej jasności – w drzwi
drugie, do wnętrza jasności, jest to jedność troista, która jest niepojęta, nieskończoność. Wtem usłyszałam głos: Święto to
wyszło z wnętrzności Miłosierdzia Mojego i jest zatwierdzone w głębokościach
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zmiłowań Moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu Mojemu, dostąpi
go. – Cieszyłam się niezmiernie dobrocią
i wielkością Boga swego” (Dz 420).
Dalej czytamy:
„Ujrzałam Anioła Bożego, który mi
kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo
dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my
tylko możemy im przyjść z pomocą. Mój
Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na
chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie
ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednoznacznie, że największym
dla nich cierpieniem, to jest tęsknota za
Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają
Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi
porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał
mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi
tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam
głos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściśle obcuję
z duszami cierpiącymi”.
Zachęcam czytelników do przeczytania dzienniczka spisanego przez św.
Faustynę Kowalską, można wypożyczyć
w naszej bibliotece.
Rozalia Ćwiertnia
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XIV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS
„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Państwowa Inspekcja Pracy
XIV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS
„BEZPIECZNE
GOSPODARSTWO
ROLNE”
Kategoria: gospodarstwa indywidualne
Cel konkursu:
Promocja zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwach rolnych.
Warunki Konkursu:
Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w
KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli),
które wypełnią formularz zgłoszeniowy
i przekażą go do 31 marca 2016 r. do
najbliższej Placówki Terenowej KRUS (tel.
33 84 25 338) lub Oddziału Regionalnego
KRUS w Krakowie ul. Bratysławska 1a.
20

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie dostępne są
we wszystkich placówkach terenowych
KRUS oraz stronie internetowej www.
krus.gov.pl
W zgłoszonych do Konkursu gospodarstwach oceniane będą elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, między
innymi:
a) ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
b) stan budynków inwentarskich
i gospodarczych, w tym: stan schodów
i używanych drabin oraz instalacji
i urządzeń elektrycznych,
c) wyposażenie maszyn i urządzeń
używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory, i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
d) stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
e) warunki obsługi i bytowania

zwierząt gospodarskich,
f) stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
g) rozwiązania
organizacyjne,
technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących
i przebywających w gospodarstwie rolnym,
h) estetyka gospodarstw.
Dla laureatów Konkursu przewidziano
CENNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
UWAGA: W 2016 r. w konkursie
nie mogą brać udziału zdobywcy trzech
pierwszych miejsc etapów regionalnych
i wojewódzkich z trzech ostatnich lat,
zdobywcy II i II miejsca finału krajowego przez okres 5 lat, a zdobywcy I miejsca
w finale krajowym nie mogą uczestniczyć
w kolejnych edycjach Konkursu BGR.

Policja

POLICJANCI PODSUMOWALI UBIEGŁY ROK.
Analiza stanu bezpieczeństwa i zagrożeń na terenie powiatu oświęcimskiego w 2015 roku
Podobnie jak w minionych latach, priorytetowym zadaniem
dla służb policyjnych w 2015 roku było ograniczanie przestępczości oraz szybka, a za razem skuteczna, reakcja na przestępstwa i wykroczenia przy wykorzystaniu wszystkich posiadanych
sił i środków, a także stanowcze działanie wobec zachowań przestępczych i chuligańskich. Z przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa wynika, że założenia te zostały zrealizowane, dzięki
bardzo dobrej pracy policjantów oraz pracowników cywilnych
przy jednoczesnym wsparciu samorządów, jak i samego społeczeństwa, które coraz częściej reaguje na przejawy łamania prawa.
W minionym roku policjanci powiatu oświęcimskiego odnotowali spadek liczby czynów przestępczych z 2629 na 2383.
Mniejszą liczbę czynów odnotowano przede wszystkim w kategoriach przestępstw najbardziej dokuczliwych społecznie m. in.
włamaniach, kradzieżach, uszkodzeniach mienia oraz bójkach
i pobiciach. W 2015 roku na terenie powiatu oświęcimskiego nie
doszło do żadnego zabójstwa, natomiast rok wcześniej doszło do
dwóch takich tragicznych zdarzeń. Warto podkreślić, że wzrosła ogólna wykrywalność sprawców przestępstw w 2015 roku.
W ponad 78% wszczętych spraw, policjanci dzięki podjętym,
skutecznym działaniom zatrzymali sprawców, a następnie doprowadzili ich przed wymiar sprawiedliwości.
Podczas służby w 2015 roku policjanci ujawnili łącznie ponad
18 tysięcy wykroczeń, przeprowadzili 12,5 tysiąca różnego rodzaju
interwencji, zatrzymali blisko 500 sprawców na gorącym uczynku przestępstwa, dbali bezpieczeństwo na terenie miast powiatu
oświęcimskiego, podczas trwania 59 imprez masowych, przeprowadzili blisko 400 prelekcji w szkołach i przedszkolach, a także
uczestniczyli w 280 spotkaniach z nauczycielami i rodzicami.
Analizując natomiast stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy zauważyć, że znaczny wzrost liczby pojazdów na
drogach w naszym powiecie przełożył się na blisko 3 procentowy wzrost liczby zdarzeń drogowych. Pomimo wielu akcji,
działań kontrolnych i prewencyjnych przeprowadzonych na drogach powiatu oświęcimskiego w 2015 roku na drogach powiatu
oświęcimskiego doszło do 110 wypadków drogowych, natomiast
w 2014 było ich 107. W 2014 roku doszło do 1239 kolizji drogowych natomiast w 2015 odnotowano porównywalną ich liczbę.
W wypadkach drogowych zginęło 14 osób, dokładnie tyle samo
ofiar pochłonęły tragedie drogowe w 2014 roku. Liczba tych
zdarzeń w dalszym ciągu jest niepokojąca, gdyż każdy przypadek
to dramat dla wielu rodzin. Wśród ofiar wypadków drogowych
znalazło się 8 pieszych, 2 kierowców, 3 pasażerów samochodów
oraz 1 rowerzysta.
Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na
pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które zakwalifikować
można do kategorii - zderzenie się pojazdów – odnotowano ich
65. Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadków

drogowych było potrącenie pieszego – 23 zdarzenia.
Przyczynę blisko połowy wypadków drogowych stanowiło niedostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowego,
następną w kolejności przyczynę stanowiło nieudzielenie pierwszeństwa – 20%, niezachowanie bezpiecznej odległości – 6%, na
pozostałą liczbę wypadków miały wpływ różnego rodzaju inne
formy łamania przepisów drogowych przez użytkowników m.
in. nieprawidłowe omijanie, wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
Aby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w roku 2015, podczas służby i różnego rodzaju działań policjanci przeprowadzili ponad 69 tysięcy badań stanu trzeźwości,
o blisko 20 tys. więcej niż w 2014 roku. W ten sposób wyeliminowali kolejną, dużą grupę kierujących będących pod wpływem
alkoholu – 717 osób. Ponadto policjanci ujawnili ponad 14 tys.
wykroczeń popełnionych przez użytkowników ruchu drogowego. W 2015 roku policjanci za rażące naruszenie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym zatrzymali 182 prawa jazdy, w 39 przypadkach kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o więcej niż 50
km/h. Ponadto funkcjonariusze podczas kontroli zatrzymali
1247 dowodów rejestracyjnych za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu.
W roku 2016 policjanci w dalszym ciągu będą konsekwentnie
realizować działania operacyjne, prewencyjne i kontrolne, mające realny wpływ na wzrost bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu oświęcimskiego oraz skutecznie interweniować
wobec tych, których zachowanie temu bezpieczeństwu zagraża,
tak, aby w powiecie było jeszcze bezpieczniej.

PRZEJAZD POJAZDÓW O MASIE WIĘKSZEJ NIŻ DOPUSZCZALNA DLA DANEJ DROGI
Dotyczy wydawania zezwoleń na przejazd
Zainteresowanym podmiotom przypominany,
że na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu dostępny jest do pobrania wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów
o masie większej niż dopuszczalna dla danej drogi. Taki wniosek należy skierować do Wydziału

Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. Wniosek w przedmiotowej
sprawie rozpatrywany będzie bezzwłocznie.
Link do wniosku:
http://powiat.oswiecim.pl/index.php/strony/9873
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Osiek 28.01.2016 r. Nieznany sprawca
włamał się do sklepu w Osieku. Niczego
jednak nie ukradł, bo musiał się salwować ucieczką
Osobnik, najpewniej mężczyzna, próbował wejść do punktu handlowego przy
ulicy Głównej, wybijając szybę. Kiedy
jednak ją stłukł, w sklepie uruchomił się
alarm antywłamaniowy. Wówczas włamywać najprawdopodobniej wystraszył
się i uciekł.
Policjanci zabezpieczyli ślady kryminalistyczne, które doprowadzą ich do przestępcy.
Wczesnym popołudniem w Osieku zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Jedna osoba trafiła do szpitala. Droga
wojewódzka nr 949 była zablokowana.
Wypadek na Głównej 04.02.2016 r.
W godzinach południowych doszło do
zderzenia ciężarowego mercedesa, prowadzonego przez 61-latka z Dąbrowy
Górniczej z renaultem, którym kierowała 65-letnia osieczanka. Do zdarzenia
doszło na skrzyżowaniu ulic Głównej
i Browarnej. Poturbowana kierująca nie
mogła wydostać się z pojazdu.
– By ją wydobyć z zakleszczonego samochodu, musieliśmy użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych
– mówi starszy kapitan Zbigniew Jekiełek z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Oświęcimiu, która do akcji ratunkowej wysłała dwa zastępy strażackie.
Zawodowym ratownikom towarzyszą
druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku. Ratownicy medyczni
z oświęcimskiego pogotowia ratunkowego udzielili kobiecie pierwszej pomocy w karetce, jednak zdecydowali
przewieźć ją do szpitala. Mieszkanka
Osieka przeszła badania na szpitalnym
oddziale ratunkowym, gdzie lekarze
zdecydowali o dalszym leczeniu.
Tarniówka 05.02.2016 r. Osiek. Wypadek drogowy. Zderzenie dwóch samochodów osobowych
5 lutego 2016 o godzinie 12.30 w Osieku na skrzyżowaniu Tarniówka z ulicą
Główną doszło do wypadku drogowego.
Jak wstępnie ustalili policjanci 66-letni
mieszkaniec Podolsza, kierując samochodem marki Skoda, wyjeżdżając z ulicy podporządkowanej, zderzył się z samochodem marki Seat, którym kierował
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26-letni mieszkaniec Osieka.
Do szpitala Pogotowie Ratunkowe przewiozło kierowcę skody oraz 78-letniego
pasażera seata, który najprawdopodobniej doznał urazu ręki. Na miejscu interweniowali również strażacy, którzy zneutralizowali płyny wyciekające z pojazdów.
13-14 luty. Nowa Wieś
Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie, gdy spacerujący ulicą św. Maksymiliana Kolbego mieszkaniec Nowej Wsi
zauważył wyjeżdżający z bocznej drogi
samochód marki Fiat. Widząc styl jazdy
kierowcy 35-latek od razu zorientował
się, że kierowca musi być pod wpływem
alkoholu lub podobnie działającego
środka. Udając autostopowicza machnął
kierowcy ręką, a kiedy ten się zatrzymał
podszedł do pojazdu, potwierdził swoje przypuszczenia na temat jego stanu
i wyjmując kluczyki ze stacyjki uniemożliwił nietrzeźwemu dalszą jazdę. Następnie powiadomił policjantów, którym
przekazał delikwenta. Jak się okazało
kierowca, 46-letni mieszkaniec Osieka,
w chwili zatrzymania miał w organizmie 2,73 promile alkoholu.
Kierowca za swoje karygodne postępowanie już wkrótce odpowie przed sądem, natomiast mieszkaniec Nowej Wsi,
który podjął błyskawiczną i skuteczną
akcję zasługuje na duże podziękowania.
Nie zlekceważył zagrożenia, jakie niósłby dalszy rajd nietrzeźwego i skutecznie
doprowadził do jego zatrzymania.
Osiek. Dwaj sprawcy odpowiedzą za
napad na pracowniczkę firmy udzielającej kredyty.

Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji zatrzymali 19- i 22-letniego mieszkańca Osieka, podejrzanych o usiłowanie rozboju na pracowniczce firmy
udzielającej kredytów gotówkowych.
Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy
wieczór tuż przed godziną 18.00 w Osieku, gdzie 22-letni mieszkaniec Osieka,
umówił się z pracowniczką firmy udzielającej kredyty, informując ją, że może
dokonać spłaty kolejnej raty zaciągniętego kredytu. Kiedy kobieta przyjechała
na umówione miejsce została napadnięta
przez dwóch sprawców, z których jeden
uderzył ją w głowę. Pokrzywdzona nie
straciła przytomności i widząc nadjeżdżający samochód, zaczęła wyrywać
się napastnikom. Kierowca, 29-letni
mieszkaniec gminy Oświęcim zauważył
powyższy manewr zwolnił, a następnie
zatrzymał się i wtedy sprawcy zbiegli.
29-letni mieszkaniec Poręby Wielkiej
oraz jego znajoma udzielili pomocy kobiecie i wezwali Policję. Funkcjonariusze
błyskawicznie udali się na miejsce zdarzenia, gdzie jak się okazało przyszedł
również 22-latek biorący udział w napadzie. Mężczyzna został zatrzymany
i trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji.
Następnie na podstawie dokonanych
ustaleń policjanci wszczęli intensywne
poszukiwania drugiego z rozbojarzy,
19-letniego, którego zatrzymano następnego dnia również na terenie Osieka.
Obaj mężczyźni są podejrzani o usiłowanie rozboju i wkrótce przed sądem odpowiedzą za popełnione przestępstwo.
Za popełniony czyn grozi im kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Sport

DWA MEDALE DLA NASZYCH JUNIORÓW
na Mistrzostwach Małopolski w lekkoatletyce

Dwa srebrne medale zdobyli nasi lekkoatleci 7 lutego (br.) w Mistrzostwach
Małopolski Juniorów i Juniorów Młodszych w Brzeszczach. Drugi w biegu na
60 m ppł. juniorów był Wojeciech Wąsik,
zaś wśród juniorek młodszych w tej samej
konkurencji Julia Konarczak.
Wojciech Wąsik na 60 m ppł. zajął drugą lokatę z wynikiem 9.27 s wyprzedził
go tylko Przemysław Tarchała KU PWSZ
Tarnów z wynikiem 9.14 s. Trzecie miejsce
przypadło Jakubowi Złahoda z UKS Gimpel Nowy Targ, który uzyskał wynik 11.81
s. Dla Wojtka był już to trzeci start na tym
dystansie w tym roku i był on zdecydowanie najlepszy chociaż o jedną setną słabszy
od rekordu życiowego, który uzyskał rok
temu w tej samej hali.
Wśród Juniorek Młodszych na dystansie 60 m ppł drugą lokatą zajęła Julia
Konarczak, która uzyskała swój rekord życiowy na tym dystansie 10.05 s. Zwyciężyła
płotkarka ULKS Fajfer Łapanów Klaudia
Szewczyk z wynikiem 9.81 s, zaś brązowy

medal przypadł Urszuli Trojańskiej z KS
AZS AWF Kraków, która ukończyła zawo-

dy z wynikiem 10.12 s.
Bartłomiej B. Kasperczyk

Julia Konarczak pierwsza z lewej

Wojciech Wąsik pierwszy z prawej
fot. Adam Politański

DOBRY WYSTĘP NASZYCH NAJMŁODSZYCH LEKKOATLETÓW
w Halowych Mistrzostwach Małopolski

Pięć medali przywieźli 14 lutego (br.)
nasi lekkoatleci z Halowych Mistrzostw
Województwa Małopolskiego młodzików, dzieci starszych i młodszych. Swoich
konkurencjach zwyciężyły m.in. Justyna
Tadych oraz Oliwia Bies.
W kategorii dzieci młodszych nasze zawodniczki najlepiej spisały się w biegu na
60 metrów, gdzie zwycięstwo odniosła Justyna Tadych z bardzo dobrym rezultatem

9.29 s. Drugie miejsce przypadło innej zawodniczce z Osieka Natalii Pierkiel, która
swój występ zakończyła z wynikiem 9.43 s.
W grupie dzieci młodszych cieszyliśmy
się jeszcze z dwóch medali. Tym razem
zwycięstwo w skoku w dal odniosła Oliwia
Bies oddając próbę na odległość 3,90 m, zaś
trzecie miejsce przypadło ponownie Natalii Pierkiel, która po skoku na na odległość
3,85 m mogła się cieszyć z drugiego medalu
w tych mistrzostwach.

Wśród dzieci starszych najlepszy wynik uzyskał Bartłomiej Kocęba, który
w pchnięciu kulą (5kg) zajął trzecie miejsce
z wynikiem 7,75 m. Warto dodać, że ma on
jeszcze spore rezerwy. Tydzień wcześniej
również w Brzeszczach posłał kulę na odległość 8,09 m.
Bartłomiej B. Kasperczyk

TERMINARZ
Klasa Okręgowa:

26.03 Brzezina Osiek - LKS Żarki 11:00
03.04 LKS Bobrek - Brzezina Osiek 16:00
09.04 Brzezina Osiek - Orzeł Ryczów 11:00
16.04 Nadwiślanin Gromiec - Brzezina Osiek 16:00
23.04 Brzezina Osiek - Soła II Oświęcim 17:00
30.04 Unia Oświęcim - Brzezina Osiek 17:00
03.05 Brzezina Osiek - Niwa Nowa Wieś 17:00
07.05 Brzezina Osiek - Dąb Paszkówka 17:00
14.05 KS Chełmek - Brzezina Osiek 17:00
21.05 Brzezina Osiek - Sokół Przytkowice 11:00
25.05 Jałowiec Stryszawa - Brzezina Osiek 18:00
28.05 Brzezina Osiek - Soła Łęki 17:00
04.06 Skawa Wadowice - Brzezina Osiek 17:00
11.06 Brzezina Osiek - Zagórzanka Zagórze 17:00
18.06 Tempo Białka - Brzezina Osiek 17:00

Klasa B

16.04 Zaborzanka Zaborze - LKS Głębowice 16:00
24.04 LKS Głębowice - LKS Palczowice 16:00
30.04 Puls Broszkowice - LKS Głębowice 16:00
08.05 Solavia Grojec - LKS Głębowice 11:00
15.05 Pogórze Gierałtowice - LKS Głębowice
16:00
22.05 LKS Głębowice - LKS Poręba Wielka 17:00
28.05 LKS Piotrowice - LKS Głębowice 17:00
04.06 LKS Bulowice - LKS Głębowice 17:00
12.06 LKS Głębowice - Sygnał Włosienica 17:00

I Liga Juniorów Starszych Małopolski Zachodniej:

16.04 Brzezina Osiek
- Kalwarianka Kalwaria Z. 11:00
23.04 Brzezina Osiek - LKS Rajsko 11:00
30.04 Zatorzanka Zator - Brzezina Osiek 11:00
03.05 Brzezina Osiek - Górnik Libiąż 11:00
07.05 KS Chełmek - Brzezina Osiek 11:00
14.05 Brzezina Osiek - Astra Spytkowice 11:00
21.05 Halniak Targanice - Brzezina Osiek 11:00
28.05 Brzezina Osiek - Beskid Andrychów 11:00
04.06 Skawa Wadowice - Brzezina Osiek 11:00
11.06 Brzezina Osiek - Fablok Chrzanów 11:00
18.06 Niwa Nowa Wieś - Brzezina Osiek 11:00

02.04 Brzezina Osiek - Unia Oświęcim 11:00
09.04 Lachy Lachowice - Brzezina Osiek 11:00
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Echa Osieka

WALNE ZEBRANIE LKS „BRZEZINA” W OSIEKU
W piątek 04.03.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ludowego Klubu Sportowego
„Brzezina” w Osieku. Na wstępie prezes Adam Majda
podziękował wszystkim członkom, sympatykom oraz
sponsorom, dzięki którym nasz klub może odnosić
sukcesy.
W dalszej części członkowie Klubu wysłuchali sprawozdania Zarządu oraz ustalili plan działań
na 2016 rok. Znalazły się w nim m.in. dalsza praca
z młodzieżą w sekcjach piłki nożnej, lekkoatletyki
oraz uzyskanie jak najlepszego wyniku w rozgrywkach Klasy Okręgowej.

KWIACIARNIA

IWONA
POLECA
wieńce, wiązanki pogrzebowe,
dowóz do domu pogrzebowego
w okolicy Osieka.
wiązanki na wszelkie okoliczności
wiązanki ślubne, ubieranie
samochodów, dekoracje,
kartki okolicznościowe, kwiaty
doniczkowe, stroiki również
na zamówienie
WIOSNĄ:
rozsady, rabatówki balkonowe
i wszelkie inne
OTWARTE
Poniedziałek-Piątek: 9:00 do 17:00
Sobota: 8:00 do 14:00
Niedziela: 10:00 do 13:00
Strona internetowa:
www.kwiaciarnia-iwona.pl
tel. 501 558 667
Przyjmujemy płatność kartą
bankową.

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odpady zielone zgromadzone w brązowych workach będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych sprzed posesji tylko RAZ W ROKU w miesiącu
LISTOPADZIE.
W pozostałym okresie odpady zielone można oddać w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne od poniedziałku do piątku w godz.
7.00 – 14.00, środa 7.00 – 18.00, sobota 9.00 – 14.00. Transport odpadów zielonych
do Punktu Selektywnego Zbierania mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na
własny koszt. Odpady zielone w Punkcie przyjmowane są bezpłatnie.

Harmonogram odbioru odpadów
Osiek
I piątek miesiąca

Zmieszane
(pojemniki)
Segregacja
(worki żółte, białe, niebieskie)

Głębowice

III piątek miesiąca
III piątek miesiąca

I piątek miesiąca

Listopad – termin zbiórki zostanie podany poprzez
ogłoszenia i informacje na stronie gminy Osiek
– www.osiek.pl
Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia posesji w pojemnik na odpady zmieszane. Odpady wystawiane w workach nie będą odbierane.
Odpady zielone
(worki brązowe)

UMÓW SIĘ DO LEKARZA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu uruchomił w ramach działalności
poradni specjalistycznych szpitala funkcjonalność e-rejestracji oraz e-pacjent.
Dzięki tym systemom mają Państwo
możliwość rejestracji do poradni specjalistycznych przez Internet. Usługi te dają
również możliwość dostępu do dokumentacji medycznej i innych funkcji.
Dyrekcja Szpitala zachęca wszystkich
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Pacjentów do założenia i aktywowania
konta w systemie.
W celu skorzystania z funkcji oferowanych przez nowy portal szpitalny,
należy wejść na stronę:
<http://www.szpital.oswiecim.pl/>
www.szpital.oswiecim.pl i wybrać opcję
Zarejestruj się.
Instrukcja zakładania konta znajduje

w linku do strony e-rejestracji:
<http://www.szpital.oswiecim.pl/pl/pages/instrukcja>
http://www.szpital.oswiecim.pl/pl/pages/instrukcja
Nikolina Magiera - Rzecznik Prasowy
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Łatwy
i szybki
dojazd dowysoką
Polanki Wielkiej,
Kärcher,
która zapewnia
Zapraszam,
660 940jakość
750 usług.
Głębowic,tel:
Oświęcimia.
Głębowic, Oświęcimia.
ZADZWOŃ,
ZAPYTAJ,
tel. 503
Zapraszam,
tel: 660
940590
750422,
Zapraszam,
tel: 660 940 750
e-mail: biuro.ekoblysk@wp.pl
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GIMNAZJUM
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
JĘZYKA OJCZYSTEGO.
To coroczne święto obchodzone
21 lutego zostało ustanowione przez
UNESCO 17 listopada 1999 r. To data
upamiętniająca wydarzenia w Bangladeszu
z 1952 r. To wtedy zginęło pięciu studentów podczas demonstracji, w której

DNI JĘZYKÓW OBCYCH
To już tradcycyjne święto jezyków w gimnazjum. W tym roku tematem przewodnim były stolice: Londyn i Berlin. Miedzy 22, a 26 lutego uczniowie brali udział
w wielu konkursach prezentując wysoki
poziom znajomości języka i kultury krajów
anglo- i niemieckojezycznych. Największym powodzeniem cieszył się konkurs
plastyczny, którego tematem był projekt
znaczka pocztowego oraz quiz multimedialny o stolicach. Ponadto było także dyktando i konkurs pięknego czytania, w którym pięknie zaprezentawali się uczniowie
klas pierwszych. Wszystkim uczestnikom,
a zwłaszcza zwycięzcom gratulujemy.
1. Konkurs plastyczny:
a) projekt znaczka o Londynie:
I miejsce: Oliwia Matlak i Julia Konarczak III c
II miejsce: Patrycja Olrlicka i Martyna
Kwas III b oraz Ewelina Drzyzgiewicz I c

KINOSZKOŁA
18 lutego 2016 roku uczniowie drugich
klas gimnazjum w ramach programu KinoSzkoła wybrali się do kina Planet Cinema w Oświęcimiu. Celem spotkania było
omówienie, jak radzić sobie ze złością oraz
wiążącą się z nią przemocą.
Pierwszym elementem programu była
prelekcja, w czasie której dowiedzieliśmy
się, jak radzić sobie z powstrzymywaniem
emocji, ale także jak zachować się, kiedy to
my jesteśmy ofiarami przemocy.
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domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.
Wg UNESCO niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem
w ciągu niespełna 3 pokoleń. Od roku
1950 zniknęło już około 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma
dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.
My też postanowiliśmy włączyć się w tę
międzynarodową akcję promującą bogactwo języka ojczystego. 22 lutego wszystkie
klasy gimnazjalne miały okazję poznać historię języka polskiego, oglądając ciekawą
prezentację. Potem, w części konkursowo
– rozrywkowej, stawali przed językowymi
wyzwaniami. Musieli przeczytać, prawie
bez przygotowania, króciutkie wierszyki –
łamańce językowe, rozwiązać quiz online
ze znajomości języka polskiego. Trudne to

były konkursy! Okazało się wtedy, że język polski nawet dla Polaków jest nie lada
wyzwaniem. Ale wyłoniono zwycięzców,
którym wręczono tytuły Mistrzów Mowy
Polskiej i Mistrzów Języka Polskiego.
W konkursie pięknego czytania wzięły też udział najmłodsze dzieci - na holu
szkoły podczas dużej przerwy miały one
okazję zaprezentować swoje umiejętności
czytania. Niestety zabrakło czasu, by wszyscy mogli wziąć w nim udział! Maluchy
były niepocieszone.

III miejsce: Agnieszka Grzesło i Sylwia
Kwaczała II b
b) projekt znaczka o Berlinie:
I miejsce: Weronika Olejarz i Anna Goc
III a
II miejsce: Martyna Kruczała i Martyna
Bisiorek Ia
III miejsce: Sylwia Kwiczała i Agnieszka
Grzesło II b

III miejsce: Bartosz Wojtala III c
i Nicola Bień I b
b) j. Niemiecki:
wyróżnienia: Julia Konarczak III c
i Patryk Klęczar I a

2. Dyktando:
a) z j.angielskiego:
I miejsce: Paulina Depta III a
Mikołaj Pacocha II c
Barbara Naglik III a
Julia Konarczak III c
wyróżnienie: Bartosz Wojtala III c
b) z języka niemieckiego:
wyróżnienie: Julia Konarczak III c
3. Konkurs pięknego czytania:
a) j. angielski:
I miejsce: Klaudia Noszka III a
II miejsce: Julia Konarczak III c
Z tą wiedzą mogliśmy w końcu przejść
do najbardziej atrakcyjnej części spotkania - filmu „Bluebird”. Jest to historia
12-letniej Merel - sumiennej uczennicy,
wspaniałej siostry, która pomaga niepełnosprawnemu bratu. Dziewczynka nie ma
wielu przyjaciół, przez co staje się obiektem agresji wśród rówieśników. Początkowo stara się nie przejmować dokuczaniem
z ich strony, jednak z czasem, gdy zostaje
pobita – zaczyna nie dawać sobie rady…
ale film kończy się szczęśliwie.
Lekcja bardzo nam się podobała i z całą
pewnością wiele nauczyła, więc niecierpli-

Projekcje multimedialną, plakaty i reklamy promujące ten dzień w szkole przygotowały uczennice klasy II a i b: Dominika
Kuś, Karolina Bednarz, Agnieszka Jekiełek,
Izabela Płonka, Żaneta Tobiczyk, Emilia
Orkisz pod kierunkiem pań: mgr Doroty
Stelmach i mgr Anny Woszczyny.

4. Quiz wiedzy o stolicach Wielkiej Brytanii i Niemiec:
a) o Londynie:
I miejsce: Barbara Naglik i Klaudia
Noszka III a
II miejsce: Patrycja Talaga i Magdalena
Kawczak III a
III miejsce: Oliwia Matlak i Julia Konarczak III c
b) o Berlinie:
I miejsce: Patrycja Talaga i Klaudia Noszka
III a
II miejsce: Nicola Bień i Żaneta Kusak I b
III miejsce: Julia Konarczak i oliwia Matlak III c

wie czekamy na kolejny etap programu!
Izabela Płonka, Agnieszka Jekiełek
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
NIEZAPOMNIANY
WYJAZD DO KINA
8 lutego klasy IV odwiedziły bielskie
kino „Helios”, aby obejrzeć ekranizację
bestsellerowej powieści dla młodzieży –
„Bella i Sebastian II”. Wielu osobom zakręciła się łza w oku podczas oglądania tego
filmu. Jest to film o lojalności, przyjaźni
i o tym, że warto być dobrym człowiekiem.
Kolejną atrakcją tego dnia była zabawa na
kręgielni. Instruktor wyjaśnił zasady gry,
pokazał, jak należy dobrać kule oraz jak
prawidłowo rzucać. Rozpoczęła się rywalizacja. Uczniowie usiłowali znaleźć jak najlepszą postawę i technikę rzutu oraz kroki.
Najtrudniejszym zadaniem okazało się połączenie kroków z rzutem. Dwie godziny
gry minęły bardzo szybko. Towarzyszył jej
ustawiczny śmiech i dobry humor. A choć
wszystkich bolały ręce, to zgodnie stwierdzili, że świetnie się bawili . Dla większości
był to pierwszy wyjazd na kręgle. Jednak
z rozmów wynikało, że z pewnością nie
ostatni.

SUKCES NASZYCH
TANCERZY
6 marca odbył się w Zatorze Festiwal
Tańca. Zespół „Bajka” zdobył tam II miejsce, a „Kleksik” III. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

ZABAWA WALENTYNKOWO
-KARNAWAŁOWA .02.2016
Organizatorami tegorocznej zabawy byli
rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Osieku. Bilety na imprezę rozeszły się błyskawicznie. Przy muzyce zespołu ,,LEVEL”
bawiło się ponad 200 osób. Uczestnicy balu,
którym dopisało szczęście podczas losowania nagród wychodzili z imprezy z bardzo
wartościowymi prezentami. Zakup niespodzianek był możliwy dzięki hojności pozyskanych przez Radę Rodziców sponsorów.
Zabawa trwała do białego rana, należała do
bardzo udanych. Efekty finansowe przedsięwzięcia przekroczyły wszelkie oczekiwania.
Przygotowanie takiej imprezy wymagało
ogromnego wysiłku i zaangażowania wielu osób. Rodzice uczniów naszej szkoły są,
jak zwykle, niezwodni i potrafią się świetnie
zorganizować. Pragniemy gorąco podziękować wszystkim za poświęcony czas i energię
oraz pyszne ciasta domowej roboty. Osoby,
które przyczyniły się do sukcesu zabawy:

Katarzyna Płonka, Aneta Nowakowska,
Katarzyna Kawczak, Monika Jekiełek, Ewelina Płonka, Agnieszka Jarzyna, Karolina Niesyczyńska, Agnieszka Drabczyk, Małgorzata
Wysogląd, Małgorzata Sobecka, Katarzyna
Jekiełek, Renata Lasek, Joanna Tolarczyk,
Piotr Chmielniak, Jolanta Wysogląd, Grażyna Jekiełek, Jacek Zyzański, Adrianna Kolasa, Aleksander i Sabina Michałek, Mirosław
Lasatowicz, Tomasz Płonka, Halina i Marek
Szyszka, Daniel i Katarzyna Witkowscy,
Barbara Knapik, Beata Baścik, Jolanta Cieśla, Marta Żmudka, Katarzyna Filip, Monika Cała, Bogumiła Ziaja, Barbara Zemła,
Edyta i Zbigniew Adamus, Joanna Drabek,
Aleksandra i Grzegorz Luranc, Agnieszka
i Marek Luranc, Sławomir Momot, Aneta Sordyl, Edyta Szypuła, Barbara Płonka,
Barbara Mazgaj, Ewelina Bernaś, Agnieszka
Płonka, Jolanta Luranc, Agnieszka Chmiel,
Zofia Płonka, Agnieszka Turek, Katarzyna Zużałek, Bogusława Dzik, Marta Łęcka,
Renata Płonka, Izabela Gibas, Grażyna Bies,
Sylwia Kudas, Ewelina Płonka, Katarzyna
Mydlarz, Joanna Sobecka, Anna Kacorzyk,
Barbara Jędrzejowska, Alina Jargus, Bożena
Niesyczyńska, Beata Sokół, Irena Matlak,
Marcelina Zacny, Anna Wojtala, Izabela
Kasperczyk, Damian Wysogląd, Ewa Gara,
Bożena Świercz, Anna Górowicz, Wioletta
Patek, Anna Domasik.
Zorganizowanie tak wielkiej imprezy nie byłoby możliwe bez przychylności,
życzliwości i hojności sponsorów. KARCZMA ,,MŁYNÓWKA”, PLANET CINEMA OŚWIĘCIM, APTEKA ,,ARNIKA”,
APTEKA- M.MOSTOWIK,S.SALAMON,
GABINET
KOSMETYCZNY,,RELAX”
-EDYTA ZIARNO, EUROGUM-KRZYSZTOF GÓROWICZ, HURTOWNIA ,,AGENA”, T.U.W.-IRENA I BRONISŁAW MATUSIAK,
F.H.,,KENPAK”-ZDZISŁAWA
KRUPNIK, BARBARA DUSIK, INSTALACJE ELEKTRYCZNE-DARIUSZ GRZE-

SŁO, KOTŁY ZBIGNIEW PŁONKA,
KWIACIARNIA ,,KAKTUS”, URZĄD
MIASTA OŚWIĘCIM, ROMAN BLIŹNIK, FIRMA ,,ELMIX”- JACEK MATUŁA, FITNESS CLUB W RUDZACH, CENTRUM ODZIEŻOWE-AGATA SABUDA,
SALON FRYZJERSKI IRENA POMORZEWSKA,
SPEC-KOMP-SEBASTIAN
TUREK, KOSMETYKI ,,ZIAJA” -PIOTR
GUNIA, KOTŁO-BUD OSIEK, GABINET STOMATOLOG.-MARZENA KLĘCZAR, KWIACIARNIA ,,MAGNOLIA”,
,,PLANTPOL” –ZABORZE, PRZEWÓZ
OSÓB -JAROSŁAW SPISAK, ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH OŚWIĘCIM, ROMAN BLIŹNIK, GRZEGORZ
PŁONKA,HENRYK I TERESAWANDOR,
BLUE SPORT GROJEC SPRZĘT NARCIARSKI, ,,LANDO” OŚWIĘCIM-NAUKA JAZDY, RESTAURACJA ,,VILLAGIO”, ZWIĄZEK ZAWODOWY ,,KADRA”
BRZESZCZE, ,,ALUMETAL” S.A.- KĘTY,
EKOLAND-GRUPA MASPEX, LODOWISKO ,,MOLO”, ,,AKSAM”- PALUSZKI BESKIDZKIE, NAUCZYCIELE ZE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ, FHU AUTO-MAR, MARIUSZ KLEKOT, GOSPODA ,,WŁOSIEŃ”-SZOSTAK, ZAKŁAD
FRYZJERSKI,,ANKA” -ANNA RAJ, FH
,,CHEOPS”-CELINA
I
MIROSŁAW
GRZYWA, ,,SIDNET”-MIROSŁAW JEKIEŁEK, MODEX, GRZEGORZ PŁONKA,
ADRIAN TYRAN, GMINA OSIEK, STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W OSIEKU, DELFIN MARKET-PIECHA, ZESPÓŁ MUZYCZNY,,LEVEL”,
JOANNA BĄBACZ, PIEKARNIA,, PISKOREK”, TADEUSZ SOBECKI, ZAJAZD
,,TARNIÓWKA”, ICE-MASTRY, SALON
FRYZJRSKI- AGNIESZKA FRĄCZEK,
GABINET
KOSMETYCZNY-NATALIA
GRENDZISZ, SPIRALLO- R.MAŁECKI.
Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni i bardzo
dziękujemy:

27

Edukacja

PRZEDSZKOLE NR 1
„MOJA BABCIA I MÓJ
DZIADEK TO WSPANIALI
SĄ DZIADKOWIE”
Tak śpiewały dzieci dla swoich ukochanych dziadków w dniu ich święta. Dni

FESTIWAL TAŃCA
– ZATOR 2016
W niedzielę 6 marca przedszkolaki
z grupy „Motylków” prowadzonej przez
panią Małgorzatą Matlak wzięły udział
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Babci i Dziadka to jedne z najważniejszych dni w przedszkolu. Przygotowania
do uroczystości rozpoczynają się dużo,
dużo wcześniej, by każdy mógł zaprezentować się jak najlepiej. W tym roku gościliśmy Dziadków 14 i 15 stycznia. Przedszkolaki przygotowały krótkie występy,

które rozpoczynały się „Bajką Noworoczną” w wykonaniu starszaków z grupy V.
Natomiast pozostałe dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne
i recytatorskie. Całość uświetniły kolorowe stroje oraz zimowa dekoracja.

w konkursie tanecznym organizowanym
przez Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze. Swój układ dzieci trenowały już od
stycznia, kolorowe stroje, perfekcyjne fryzury i wytrwała postawa dzieci pozwoliły
im zająć trzecie miejsce w swojej kategorii
wiekowej. Biorąc pod uwagę wysoki po-

ziom imprezy, jest to niewątpliwie ogromny sukces małych tancerzy, zwłaszcza, że
był to ich debiut na tak dużej scenie. Dzieci
dzielnie i z gracją reprezentowały i promowały gminę Osiek. Gratulujemy przedszkolakom i życzymy kolejnych sukcesów.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
5.02.2016 r. do osieckiej „Dwójki” licznie przybyli szczególni goście. Przedszkolaki i uczniowie z klas I-III świętowali Dzień
Babci i Dziadka. Na solenizantów czekało
wiele atrakcji. Pierwszą z nich był koncert
chóru „Osieczanie”. Następnie każdy oddział zaprezentował się w przedstawieniu
pt. „Cztery pory roku”. Najmłodsi tańczyli, śpiewali piosenki, recytowali wiersze.
Piękne i kolorowe stroje oraz umiejętności
artystyczne małych aktorów zostały nagro-

dzone gromkimi brawami. Na zakończenie
wnuki wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane prezenty.
Po inscenizacji dzieci spędziły czas na
wspólnych zabawach przy muzyce, a babcie i dziadkowie mogli dalej świętować przy
słodkim poczęstunku.
Spotkanie przebiegło w serdecznej
atmosferze. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie się w pomoc przygotowania
uroczystości i upieczenie pysznych ciast.
R.B.-S.

MALI MISTRZOWIE Z KLASY I
Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klasy pierwszej realizują program
„MAŁY MISTRZ” pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Szkolnego Związku Sportowego. Głównym celem
projektu jest popularyzacja sportu i szeroko
pojętej aktywności fizycznej wśród uczniów
klas I-III szkół podstawowych.
W ramach przedsięwzięcia „Tygryski”
z klasy pierwszej, których wychowawczynią jest p. Joanna Zygmunt, raz w tygodniu
uczestniczą w zajęciach prowadzonych
przez p. Roberta Łapińskiego – nauczyciela
wychowania fizycznego. Wylewając siódme poty, pierwszaki starają się udowodnić,

WARSZTATY
DLA RODZICÓW
26 lutego 2016 r. w szkole odbyły się
warsztaty dla rodziców, które poprowadziła p. Ewa Kozieł.

W czytelni zebrało się aż 13 mam, które
w profesjonalny sposób wykonywały jajka
wielkanocne metodą wstążeczkową. Zostaną one sprzedane na Kiermaszu Wielkanocnym.
Spotkanie przy kawie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Można było po-

że zasługują na odznaki małych mistrzów
w kategoriach takich jak: gimnastyk–tancerz, piłkarz, turysta, lekkoatleta, itp.
Do tej pory w legitymacji MAŁEGO
MISTRZA, jaką każdy „Tygrysek” z Dwójki
posiada, widnieje odznaka GIMNASTYK –
TANCERZ. Jest to nagroda za opanowanie
podstawowych umiejętności gimnastycznych, wykonanie poloneza i układu tanecznego z taśmami podczas obchodów Dnia
Edukacji Narodowej, a także za zaprezentowanie walca z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Wszystkim pierwszakom gratulujemy
i życzymy wytrwałości w zdobywaniu kolejnych sprawności małego mistrza.
R.Ł.

żartować, wymienić się nowinkami, a przy
okazji powstały piękne prace. Dochód z ich
sprzedaży zasili konto Rady Rodziców.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w tę akcję.
E.K.

„DWÓJKA” NA ŁYŻWACH
Dzięki hojności Urzędu Gminy w Osieku od początku lutego 2016 r. uczniowie
między innymi Szkoły Podstawowej Nr 2 z Osieka mogą uczęszczać na nieodpłatne
lekcje nauki i doskonalenia techniki jazdy na łyżwach.
Do udziału w zajęciach zgłosiło się blisko 40 dziewcząt i chłopców, uczniów klas IV–VI.
Śmiałków podzielono na dwie grupy. Treningi odbywają się raz w tygodniu pod czujnym okiem pana Radosława Chruścińskiego, reprezentanta naszego kraju w jeździe figurowej na lodzie. Zajęcia są atrakcyjne, dopasowane do zróżnicowanych umiejętności
uczestników, ale przede wszystkim wypełnione humorem i dobrą zabawą.
Swoich sił w łyżwiarstwie próbują nie tylko uczniowie. Wyjść na lodową taflę mieli
także odwagę nauczyciele z naszej szkoły p. Robert Łapiński, p. Magdalena Kramarczyk i p. dyrektor – Jolanta Żurek.
Czekając na kolejnych śmiałków z grona nauczycieli, wszystkim miłośnikom jazdy
na łyżwach życzymy braku kontuzji, wytrwałości w nauce i przede wszystkim dobrej
zabawy.
R.Ł.
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ZSP GŁĘBOWICE
KLASA II
W KRAINIE TAURONKA
Organizatorem Konkursu był Tauron
Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie.

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA
W GRUPIE KRASNOLUDKÓW
Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do
pięknych występów dzieci przygotowywanych na różne okazje. Rodzice zawsze
z ogromnym wzruszeniem oglądają swoje
pociechy wcielające się w bajkowe postaci.
Ale jak często można oglądać teatrzyk przygotowany przez rodziców dla dzieci?
Przedszkolaki z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Głębowicach miały
okazję obejrzeć spektakl w wykonaniu ich
rodziców. 7 marca bieżącego roku w sali
grupy Krasnoludków odbyło się przedstawienie pt: „Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków”, które przygotowali rodzice
najmłodszej grupy wraz z wychowawczynią

ZABAWA KARNAWAŁOWA
09 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej w Głębowicach odbyła się dyskoteka
karnawałowa. Uczniowie postanowili wykorzystać ostatni dzień karnawału i wspólnie
spędzić go w rytmie najnowszych dyskotekowych przebojów. Zabawa została podzielona
na dwie części – najpierw bawili się uczniowie klas I-III, po nich na parkiecie pojawili się

Konkurs odbywał się w terminie: od
dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 28 lutego
2016 r. za pośrednictwem Internetu. Warunkiem uczestnictwa było aktywowanie
przez wychowawcę klasy kont więcej niż
50% uczniów klasy. W konkursie wzięło
udział 15 uczniów.
Konkurs był podzielony na cztery etapy. Uczniowie mieli za zadanie uzyskać jak
największą liczbę punktów w bieżących
grach zręcznościowo-logicznych i quizach
oraz dodatkowym zadaniu kreatywnym
wykonanym przez klasę. Klasa druga zajęła
51 miejsce na 130 startujących szkół. Średnia klasy to 5114 punktów. Najwyższe wy-

niki uzyskali: Kinga Mazgaj 8100 pkt, Wiktoria Noszka 7775 pkt, Konrad Krzystoń
7498 pkt oraz Szymon Tlałka 7225 pkt.
Konkurs przeprowadzony był w celach kreowania u dzieci świadomej i bezpiecznej
postawy wobec prądu, a także edukowania
o skutkach potencjalnie niebezpiecznego
kontaktu z prądem oraz uczenia prawidłowego rozpoznawania sprzętów elektrycznych wokół siebie. Czteromiesięczna zabawa w Krainie Tauronka dobiegła końca.
Zmagania uczniów klasy drugiej przyczyniły się do tego, że w Krainie został przywrócony prąd.
BH

Małgorzatą Lichańską. Na początku nauczycielka przypomniała dzieciom wiadomości
o teatrze i o zachowaniu podczas występów aktorów. Następnie na scenie pojawili się aktorzy. Dzieci z obu grup obejrzały
przedstawienie z zapartym tchem. Podczas
występu z widowni co chwilę dobiegały
głosy: To moja Mama!, To mój Tato! Przedszkolaki były zachwycone i nagrodziły występ rodziców długimi i głośnymi brawami.
Każda z postaci zagrana została wyjątkowo i
oryginalnie. Doskonałą grę aktorów uzupełniły fantastycznie dobrane stroje. Wielkie
uznanie dla rodziców wyraził dyrektor ZSP
pan Andrzej Sokalski. Pogratulował i podziękował rodzicom za aktywną współpracę.
W teatrzyku wystąpili: Beata Brońka, Edyta
Drabczyk, Beata i Paweł Gąsiorek, Sylwia
Kawczak, Iwona Kowalska, Marta Noszka,

Marzena Seremet, Wioleta Szostak, Aleksandra Świątek, Katarzyna Mitoraj i Barbara Sala. Kolejnym punktem programu była
twórczość plastyczna dla dzieci i rodziców
poprzedzona rozmową z dziećmi na temat
morału bajki. Zadaniem było przedstawienie bohaterów spektaklu techniką kolażu.
Dzieci i rodzice stworzyli piękne prace, które zdobią przedszkole.
To miłe popołudnie w przedszkolu zakończyło się słodkim poczęstunkiem dla
dzieci i rodziców. Ta forma spotkania z rodzicami była udana i dzieci z żalem przyjęły
wiadomość o jego zakończeniu. Efektem
wspólnie spędzonego czasu było nie tylko wprowadzenie miłego nastroju wśród
dzieci, ale również nawiązanie przyjaznych
relacji między rodzicami.
ML

uczniowie klas starszych. Zgodnie z karnawałową tradycją w czasie dyskoteki odbył się
też konkurs na najwspanialszy karnawałowy
strój, a jego laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Sądząc po panujących wśród uczniów
nastrojach, zabawę należy uznać za udaną.
Dyskotekę zorganizował Samorząd Uczniowski wspólnie z wychowawcami klas I-III.
MK

ZESPÓŁ AVOCADO
W ZSP GŁĘBOWICE
17 lutego 2016 roku uczniowie Szkoły
Podstawowej w Głębowicach po raz kolejny gościli zespół muzyczny Avocado, który zaprezentował jedną ze swych audycji
muzycznych. Spotkanie koncentrowało się
wokół instrumentów perkusyjnych obecnych w kulturze wielu narodów. Uczestnicy
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spotkania poznali nazwy oraz budowę wielu, często niezwykłych instrumentów, mieli
też okazję na nich zagrać. Na końcu, wraz
z muzykami z Avocado, stworzyli własny
zespół muzyczny i zaprezentowali próbkę
swych umiejętności. Mamy nadzieję, że
grupa Avocado wkrótce znów odwiedzi
naszą szkołę i ponownie przybliży nam fascynujący świat muzyki.
MK
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W PRZEDSZKOLU NR 2

WARSZTATY TEATRALNE
2 marca uczniowie klas I mieli okazję spotkać się z aktorem Teatru Polskiego w Bielsku–Białej, Jerzym Dziedzicem.
Na warsztatach teatralnych uczyli się, jak
przygotować się do recytacji, na co zwracać
uwagę w różnych rodzajach wiersza, ćwiczyli koncentrację. Następnie zapoznali się
z pracą reżysera teatralnego. Pan Dziedzic

wcielił się w tę rolę i wybranych uczniów
przygotowywał do wystawienia etiudy teatralnej pt. „Dziobak”.
Zabawy było co niemiara! Okazało się,
że wśród pierwszoklasistów są doskonali
aktorzy!

Zajazd Tarniówka

zatrudni kucharza
z doświadczeniem
oraz pomoc kuchenną.
Praca na stałe w pełnym
wymiarze godzin.
CV proszę wysyłać na adres
tarniowka@gmail.com
lub dostarczyć do restauracji.
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Pogody, słońca, radości, w niedzielę dużo gości,
W poniedziałek dużo wody, to dla zdrowia i urody.
Dużo jajek kolorowych, Świąt wesołych oraz zdrowych!
Życzy Redakcja wraz ze współpracownikami
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
Serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.
Życzą wójt Jerzy Mieszczak i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny
Radosnych i Bezpiecznych Świąt Wielkanocnych
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom gminy Osiek
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech, jak co roku, będzie to wyjątkowy
i wspaniały czas, spędzony spokojnie i bezpiecznie w miłej, rodzinnej atmosferze.
życzy: Dzielnicowy Dariusz Jakubowski
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Brzezina” w Osieku
pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim sponsorom, partnerom, sportowcom, trenerom oraz
kibicom. Pragniemy również podziękować wszystkim tym, którzy zakupili kalendarze oraz przekazali 1%
z podatku na nasz Klub. Dzięki państwa wsparciu wielu młodych ludzi może rozwijać swoje sportowe pasje.
Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „BRZEZINA” Osiek
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz samych słonecznych dni życzy
Małgorzata Bańdur
Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólna Sprawa w Osieku
Szanowni Czytelnicy
Z okazji Świąt Wielkanocnych dzielę się radością z obecności pośród nas Chrystusa Zmartwychwstałego.
Życzę, niech spotkanie z Miłosiernym Panem stanie się w naszym życiu źródłem miłości. Niech ten, który
pozwala dotknąć swoich ran, obdarzy nas zdrowiem duszy i ciała. Niech uczyni nas znakiem Swojej miłości,
która przemienia świat i człowieka.
Ks. Bogusław Wądrzyk
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych, serdecznych spotkań w gronie najbliższych
oraz wesołego „Alleluja” wszystkim mieszkańcom Głębowic
życzy sołtys Edyta Matyjasik-Kulig
oraz Rada Sołecka
Spokojnych pełnych zadumy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, rodzinnego ciepła,
radosnych spotkań przy Wielkanocnym Stole oraz dużo sił w ciągłym doskonaleniu siebie
i tej pogody ducha wypływającej z nadziei, że jutro będzie lepiej życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy ABS Banku Spółdzielczego
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