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Stół wielkanocny 2014

Komisja konkursowa oceniła
20 palm wielkanocnych
Jury w składzie: Zofia Oboza - ODR Wadowice, Stefania Matejko-Zaremba - MSH
Wizan, Danuta Matonóg - KGW Głębowice
oceniła ogólne wrażenie, regionalizm, rodzaj
i naturalne pochodzenie składników palm
oraz estetykę wykonania. Palmy oceniano
w kategoriach: Palma regionu Beskidu Małego
i okolic, Palma wileńska, palma kurpiowska.
Palma w tradycji Kościoła symbolizuje
zarówno mękę, jak i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz nieśmiertelność duszy
ludzkiej. Pierwsze miejsce postanowiono
przyznać dla palm z regionu Beskidu Małego
i okolic. Jury postanowiło przyznać:
I Miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Inwałd, Koło Gospodyń Wiejskich Zagórnik.
II Miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich
Wieprz, Koło Gospodyń Wiejskich Koziniec.
III Miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Osiek, Koło Gospodyń Wiejskich
Gierałtowiczki.
Konkurs na Koszyczek Wielkanocny
Jury w tym samym składzie oceniło również
21 koszyczków wielkanocnych,

czyny , Koło Gospodyń Wiejskich Inwałd.
III Miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Głębowice, Koło Gospodyń
Wiejskich Sułkowice Łęg .
Skład koszyczka ma przypominać o naszej
bogatej, chrześcijańskiej tradycji. W koszyczku znajdowało się siedem potraw - symbol
treści chrześcijańskich - tradycji siedmiu błogosławionych darów.
Konkurs na Stroik Wielkanocny
Komisja oceniła również 20 stroików wielkanocnych, oceniając ich regionalizm, symbolikę wielkanocną i estetykę wykonania.
Postanowiono przyznać:
I Miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Roczyny.
II Miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Głębowice, Koło Gospodyń Wiejskich Andrychów.
III Miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich
Koziniec, Koło Gospodyń Wiejskich Frydrychowice.
Konkurs na nalewkę babuni!
Komisja konkursowa w składzie: Czesław
Rajda, Henryk Grojek, Piotr Pająk i Bogdan Sobecki, oceniło 21
sztuk nalewek babuni,
oceniając ich bukiet zapachowy, smak i różnorodność składników,
oryginalność butelki
i podania.
I miejsce - Bezóweczka - Koło Gospodyń
Wiejskich Mucharz.

oceniając ich ogólne wrażenie - estetykę, zawartość koszyczka, naturalne materiały, z których wykonano koszyk.
Koszyczki oceniano w dwóch kategoriach Koszyczki tradycyjne oraz pozostałe.
I Miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich
Brzezinka Dolna.
II Miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich Ro-
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II miejsce - Nalewka żurawinowa - Koło
Gospodyń Wiejskich Osiek.
III Miejsce - Nalewka cytrynowo-miętowa Koło Gospodyń Wiejskich Świnna Poręba.
IV Miejsce - Nalewka egzotyczna - Koło
Gospodyń Wiejskich Targanice Dolne
V miejsce - Nalewka z Goji - Koło Gospodyń Wiejskich Sułkowice Bolęcina.
Jury podkreśliło oryginalność każdej
z konkursowych nalewek. Gospodynie
zadały sobie wiele trudu - urozmaicając
przepisy. Z konkursu na konkurs nalewki

nabierają wartości smakowych i są coraz
bardziej estetycznie prezentowane.

I miejsca:
Koło Gospodyń Wiejskich Osiek
Koło Gospodyń Wiejskich Głębowice
Koło Gospodyń Wiejskich Gierałtowiczki
Koło Gospodyń Wiejskich Bulowice
Koło Gospodyń Wiejskich Roczyny
Nad przygotowaniem potraw w Osieku
pracowały panie: Małgorzata Bańdur, Władysława Handy, Władysława Bachowska,
Róża Gros, Danuta Jurczyk, Kwaśniak Krystyna, Grażyna Kazik, Krystyna Matusiak,
Stanisława Kozieł, Halina Tobiczyk, Urszula
Płonka, Zofia Piechocińska, Teresa Sporysz
i p. Jacek Hałat, któremu panie z koła dziękują za zrobiene palmy.
Z Głębowic panie: Aleksandra Leśniak,
Helena Ma-

Konkurs główny
Konkurs na Stół Wielkanocny 2014
Jury: Jadwiga Sopicka - SGW Andrychów,
Instruktor żywienia, Maria Komendera właściciel firmy Cateringowej, Janusz Komendera - Firma Cateringowa, Łukasz Nalborczyk
- wiceszef restauracji Kocierz.
Komisja oceniła 21 stołów Wielkanocnych, ich estetykę, dobór potraw i walory
smakowe, oraz symbolikę Wielkanocną.
Komisja jednogłośnie stwierdziła, że wszystkie stoły zachwyciły bogactwem i obfitością
pysznych potraw. Jak tradycja każe - królowały
jajka jako prastary symbol życia. Nie zabrakło

szynek, wędlin, rolad,
pasztetów, galaret, sałatek, chrzanów, żurków,
baranków, a na deser
kusiły baby, mazurki,
serniki, przekładańce
i oczywiście oryginalne
dekoracje, co podkreśliło pielęgnację pięknych
polskich tradycji oraz promocję naszego regionu,
co jest w głównej mierze
celem tego konkursu.
Ciągle rośnie poziom
prezentowanych stołów,
Panie wprowadzają nowe
potrawy, łączą tradycję
z nowoczesnością, przez
co pokazują duży talent
tak w wykonywanych potrawach, jak i w wystroju
stołów na których zapachniało żonkilami i zapanowała soczysta zieleń. Jak
zawsze stoły wielkanocne to konkurs, na którym ocenia sie staranność, pomysłowość, smak potraw z zachowaniem tradycji,
a w głównej mierze jajka pod każdą postacią,
za co Panie otrzymywały dodatkowe punkty.
Po wnikliwej analizie, ocenie i degustacji Jury
postanowiło przyznać następujące nagrody:
Grand Prix: Koło Gospodyń Wiejskich
Sułkowice Łęg
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tyjasik, Maria
Sala, Danuta Matonóg, Maria
Kasperek, Celina Jasińska, Wiesława Górkiewicz, Anna Rafacz, Ewa Blarowska i Zenobia
Kowalska.
Rozalia Ćwiertnia

Już kiedyś pisałam, że Święto Kultury Gminy Osiek skupia miłośników lokalnej kultury,
to także spotkania ludzi zaangażowanych w
życie kulturalne naszej gminy.
Na spotkaniu trzech członków chóru
,,Osieczanie” zostało uhonorowanych odznakami „Zasłużony dla kultury polskiej”,
przyznanymi na wniosek wójta Jerzego
Mieszczaka przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Otrzymali je Danuta Jekiełek, Janina Płonka i Albin Płonka. Odznaki wręczyli
wójt i przewodniczący Rady Gminy.
Dyrektor p. Krystyna Dusik powitała
członków amatorskich zespołów, instruktorów, prezesów, dyrygentów, bibliotekarzy,
pracowników Gminnego Centrum Kultury,
osoby wspierające działalność kulturalną
i władze Osieka: wójta Jerzego Mieszczaka, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego
Czernego, członka Zarządu Powiatu oświęcimskiego Andrzeja Kacorzyka, ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bogdana Sobeckiego,
zastępcę wójta Marka Jasińskiego, prezesów
organizacji działających na terenie gminy, dyrektorki szkół, przedstawicieli radnych, przewodniczącą KGW Osiek – Danutę Jurczyk,
KGW Głębowice – Helenę Matyjsik, prezes
Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólna
Sprawa Małgorzatę Bańdur, a wszystkim

Majówka z kulturą 11 maja
gamy tego na co dzień, ale właśnie dziś warto
uświadomić sobie Waszą rolę w życiu naszej
gminy. Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek
imprezę wiejską bez udziału naszych Chórów,
Zespołu Tanecznego, czy też Orkiestr Dętych.
Bawcie nas nie tylko śpiewem, tańcem, ale
i ostrym dowcipem. O waszym poziomie artystycznym świadczą wyróżnienia i nagrody
zdobywane w Powiatowych i Wojewódzkich
Przeglądach Zespołów Artystycznych, Orkiestr
Dętych, Zespołów Tanecznych.
Mogę śmiało powiedzieć, że jesteście zespołami ludzi, którzy na scenie widzą swoje miejsce do wspólnej zabawy, kultywowania obrzędów i zwyczajów ludowych, którzy chcą ocalić
od zapomnienia stare piosenki i przyśpiewki
z terenów całego naszego regionu. Jak ważna

swej działalności otrzymujecie.
W tym uroczystym dniu, pragnę podziękować Wam wszystkim za niezwykłe zaangażowanie, życzliwość i stałą obecność w życiu kulturalnym i społecznym naszej gminy.
Kończąc, życzę Wam abyście nadal wzbogacali swoje zdolności, talenty, abyście nie stracili
chęci jakie macie do tej pory, aby Wasz wysiłek
przyniósł jak największe owoce dla Was i dla
naszej gminy. Abyście tworząc nowe, pamiętali
o naszej tradycji, o swoich korzeniach i kultywowali to, co nasze - polskie.
Życzenia i kwiaty na ręce p. dyrektor złożył też przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Czerny. Dyrektor Krystyna Dusik zaprosiła
zebranych na koncert w wykonaniu Artura
Thomasa z Katowic na niezwykłym instru-

mencie - fletni Pana.
Kim jest artysta?
Artur Thomas urodził się w 1967 roku
w Katowicach, gdzie mieszka do dziś. Jest
absolwentem szkoły muzycznej w klasie
puzonu. Po ukończeniu szkoły, przez kil-

członkiniom stowarzyszenia serdecznie p.
dyrektor podziękowała za przygotowanie posiłku i obsługę stołów.
Głos zabrał wójt, do zebranych zwrócił się
słowami: Święto Kultury to wspaniała okazja
do spotkania z Wami, ludźmi, którzy całe swoje życie związali z kulturą, których dokonania
niezmiennie wzbogacają naszą gminę i nasz
region. Wasza praca to realna wartość, a często także inspiracja do wielu przedsięwzięć w
kulturze, nawet tej ogólnopolskiej. Nie dostrze-

jest to sfera dla naszej gminy, świadczą o tym
środki finansowe corocznie zwiększane, które
pozwalają na remonty i inwestycje w naszych
placówkach kulturalnych, jak również zakup
strojów i instrumentów muzycznych.
Wyrazem naszego szacunku, uznania
i wdzięczności za zaangażowanie w kulturę są
wyróżnienia i odznaczenia, w tym i te najwyższe przyznawane przez Ministra Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, które podczas całej
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2014 roku
ka lat grał w orkiestrze dętej przy kopalni „Wujek”. Fletnię Pana odkrył będąc w
Niemczech i słuchając nagrań pochodzącego z Polski Edwarda Simoniego, który stał się jego mistrzem. Przez kilka lat
dzięki wytrwałości i pasji, samodzielnie
opanowywał grę na tym trudnym instrumencie. Koncertuje od 1991 roku i jest
prekursorem profesjonalnej gry na fletni
Pana w Polsce. Dzięki sponsorom posiada
unikalną kolekcję instrumentów wykonanych na zamówienie w Szwajcarii i Niemczech. Koncertuje w kraju i za granicą,
wykorzystując bogaty repertuar obejmujący standardy światowe, muzykę klasyczną i utwory kościelne. Od grudnia 2006
r. koncertuje również na elektronicznym
instrumencie dętym - EWI. Nagrał płytę
z własną interpretacją utworów sakralnych. Brał udział w wielu prestiżowych

imprezach obok najbardziej znanych
postaci świata kultury, sztuki i mediów.
Bogata oferta artysty obejmuje koncerty,
oprawy spotkań biznesowych, wernisaży, spotkań okolicznościowych, uroczystości kościelnych: śluby, komunie.
Artysta został bardzo miło przyjęty
przez słuchaczy i nagrodzony gromkimi
brawami.
Rozalia Ćwiertnia

IX RODZINNY RAJD ROWEROWY
pod patronatem Wójta Gminy Osiek Jerzego Mieszczaka
Termin: 28 czerwca 2014 r.
start o godz. 13.30
Miejsce rozpoczęcia: Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Osieku, ul. Główna 94
Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Osieku,
Towarzystwo Miłośników Osieka
Trasa Rajdu: Start - Osiek (Stadion OSiR,
ul. Główna, ul. Beskidzka, ul. Czarny Las, ul.
Podlesie), Witkowice, Nidek, Witkowice (ul.
Kanada, ul. Beskidzka, ul. Widokowa), Malec
(ul. Jędrzejowskiego, Stadion LKS – półmetek,
ul. Kościelna, ul.Łęg, ul. Stawowa), Osiek (ul.
Włosieńska, ul. Spacerowa, ul. Karolina, ul. Sobótkowa), plac przy Urzędzie Gminy – meta.
Długość przejazdu: 25 km
Trasa rajdu będzie wiodła blisko miejsc
związanych z Kazimierzem Jędrzejowskim.
W tym roku mija 90. rocznica Jego urodzin,
70. rocznica śmierci i 5. rocznica nadania
Gimnazjum Jego imienia.
Miejsca związane z Kazimierzem Jędrzejowskim:
- ul. Główna - tablica na budynku Urzędu Gminy
- ul. Słoneczna - dom rodzinny Kazimierza
Jędrzejowskiego
- Malec centrum - pomnik poświęcony Kazimierzowi jędrzejowskiemu i Bojownikom
Batalionów Chłopskich - Malec centrum dom P. Krawczyków, w którym pakowano
żywność dla więźniów KL Auschwitz-Birke-

nau, w tym miejscu 12 listopada 1943 r.
aresztowano Kazimierza Jędrzejowskiego
- Malec - kościół - kapliczka, w której za ołtarzem z obrazem Matki Boskiej ukryte było
radio i spotykała się grupa konspiracyjna.
REGULAMIN RAJDU
1. W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby
posiadające sprawny rower.
2. Uczestnicy powinni posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający do kierowania rowerem na drogach
publicznych.
3. Dzieci mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką rodzica lub wyjątkowo innej
osoby pełnoletniej ponoszącej pełną odpowiedzialność za dziecko.
4. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje
przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń służb porządkowych i organizatorów wyróżnionych kolorową koszulką.
5. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie, uczestnikom nie wolno wyprzedzać
przewodnika ani pojazdu pilotującego oraz
pozostawać w tyle za pojazdem zamykającym Rajd.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia przed kradzieżą swojego roweru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże.
7. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest
do zachowania trzeźwości.
8. Uczestnicy Rajdu powinni zaopatrzyć się
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ZAPRASZAMY NA DNI OSIEKA
28 - 29 CZERWCA 2014
W programie m.in.: IX Rodzinny
Rajd Rowerowy, konkurencje sportowe, występy amatorskich zespołów
artystycznych, występ duetu „Baba
z chorym” – piosenki i humor śląski,
koncerty zespołów MOUSE i ROOTS
ROCKETS, loteria fantowa, pokaz
fajerwerków, wesołe miasteczko dla
dzieci i wiele innych atrakcji!
w napój oraz lekki posiłek, który będzie można spożyć na półmetku w Malcu.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Bibliotece Publicznej w Osieku. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub pełnoletni członek rodziny
w terminie od 16 czerwca do 27 czerwca.
Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty
za uczestnictwo w Rajdzie w wysokości 12 zł.
Przed startem każdy uczestnik otrzyma koszulkę, regulamin Rajdu oraz kupon na ciepły
posiłek wydawany na mecie.
Wpisując się na listę uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rajdu,
zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez organizatorów Rajdu w zakresie koniecznym do obsługi Rajdu.
Wśród wszystkich uczestników, którzy pokonają trasę Rajdu zostaną rozlosowane liczne nagrody. Główna nagroda – rower.

140 lat Amatorskiej Orkiestry Dętej w Głębowicach
Blisko pół roku trwały przygotowania do
obchodów 140-lecia Amatorskiej Orkiestry
Dętej w Głębowicach. Rozpoczęto je od przygotowywania archiwalnych zdjęć, tekstu do
napisania publikacji pt. „140 lat Amatorskiej
Orkiestry Dętej w Głębowicach”, którą można było nabyć na stoisku z księgą pamiątkową
orkiestry, a także w bibliotece.

3 maja to pamiętna data, bowiem trzeciego obchodzimy Święto Konstytucji.
Zostało ono wprowadzone na pamiątkę
uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji
3 Maja w 1791 r. (223lat temu). Od 1946
roku aż do roku 1990 świętowanie tego
dnia było zakazane przez władze. To także
ważne święto dla całej parafii, ponieważ to
święto kościelne – NMP Królowej Polski,
to także święto całej wsi – ich orkiestra
obchodziła jubileusz 140 lat istnienia, a to
wielka sprawa.

Dzieje orkiestry, przypomnienie:
Trzeba je rozpocząć od lat siedemdziesiątych XIX wieku. Prawie 150 lat temu proboszczem w Głębowicach był ks. Bartłomiej
Klima, chcąc uświetnić uroczystości kościelne
zaprosił do Głębowic wiejską orkiestrę dętą
z pobliskich Roczyn i był to zaczyn założenia
orkiestry w Głębowicach. To właśnie
w tym czasie, po tym zaproszeniu,

i występuje do dnia dzisiejszego (oczywiście
zmienia się tylko skład osobowy). O kolejach,
zdobytych nagrodach i wyróżnieniach głębowickiej orkiestry mogą czytelnicy przeczytać
w wydanej bogato ilustrowanej publikacji, do
czego bardzo zachęcam.
Ważna wiadomość:
24 kwietnia tego roku na dorocznej Powiatowej Gali Kultury i Sportu Zarząd Powiatu
w Oświęcimiu nagrodził wybitnych przedsta-

organista a zarazem szkolny nauczyciel, Józef
Gieruszczak, rozpoczął naukę czytania nut.
Następnie ludzie, niezależnie od wieku, starzy
i młodzi, przychodzili
na organistówkę,
aby ćwiczyć technikę gry na instrumentach.
Był rok 1880,
dwunastoosobowa
orkiestra prowadzona przez ówczesnego organistę
rozpoczęła występy
na uroczystościach
kościelnych i wiejskich. To właśnie
ta orkiestra gra

wicieli ziemi oświęcimskiej reprezentujących
świat kultury i sportu. Nagrodził p. Adama
Salę – kapelmistrza Orkiestry Dętej w Głębowicach. Pod kierownictwem p. Adama i dzięki
jego staraniom orkiestra z Głębowic zdobyła
wiele nagród i wyróżnień, a p. Adam z orkiestrą związany jest od 62 lat i jakże w tym miejscu nie schylić czoła – gratulujemy!!!
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły
się mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Szkaplerznej
w Głębowicach. Mszę świętą odprawił ks.
Jakub Studziński (głębowiczanin) w asyście
diakona Marcina Hałasa. Podczas kazania ks.
Jakub wielokrotnie wyjaśniał znaczenie słowa
poświęcenie; poświęcenie czasu dla orkiestry,
dla kolegów, przyjaciół, rodziny, znajomych,
poświęcenie czasu na chwałę Bożą – branie

ECHA OSIEKA
udziału w uroczystościach świeckich i kościelnych. Taka właśnie jest orkiestra głębowicka – nie zabrakło jej nigdy na żadnej
ważnej uroczystości i za to
jej dziękujemy, podkreślił
w kazaniu ks. Jakub.
Niezwykle miłym akcentem uroczystości
jubileuszowych były
podziękowania i życzenia dla Jubilatki.
Jako pierwszy wystąpił
wójt Jerzy Mieszczak z życzeniami dalszych sukcesów i jubileuszy, kolejno
przewodniczący
Rady
Gminy Jerzy Czerny życzył
co najmniej kolejnych 140
lat, prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie Józef
Kała podziękował jubilatom za wytrwałość
i życzył dalszych sukcesów, natomiast członek
Zarządu Powiatu Andrzej Kacorzyk w imieniu starosty Józefa Krawczyka odczytał list
gratulacyjny. Kolejno życzenia i gratulacje na
ręce prezesa Józefa Siwka i kapelmistrza Adama Sali składali:

KGW Głębowice – prezes Helena Matyjasik, OSP Głębowice – prezes Jerzy Obstarczyk,
radny RG Osiek – Bogdan Sobecki, sołtys wsi
– Joanna Zygmunt, dyrygent chóru Wrzos –
Leszek Górkiewicz, górnicy, Stowarzyszenie
Ziemi Głębowickiej, Orkiestra Dęta z Osieka
i przedstawiciele okolicznych orkiestr. Natomiast za zmarłych członków orkiestry zebrani
wspólnie odmówili modlitwę i uczczono ich
odejście minutą ciszy.

Podziękowania były
i w drugą stronę, od
Jubilatki dla:

wójta Osieka Jerzego Mieszczaka, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego,
dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu Krystyny Dusik i wicewójta
Marka Jasińskiego, podziękowania i statuetki
wręczył prezes Józef Siwek.
Kolejne podziękowania dla seniorów: Józefa Lichańskiego, Karola Lichańskiego, Franciszka Michalaka, Stanisława Siwka, Bolesława
Górkiewicza, Stanisława Sali, Albina Górkiewicza, Adama Górkiewicza, Stanisława Górkiewicza, Alojzego Pawlicy, Józefa Sali, Stanisława
Niedzieli, Jana Brońki i Stanisława Piskorza. Podziękowano też przedstawicielom okolicznych
orkiestr: z Oświęcimia, Wieprza i Hecznarowic.

Sponsorom:
p. Józefowi Tomczykowi, p. Jadwidze Obstarczyk i p. Dariuszowi Kasperekowi.
Prezes orkiestry dziękował też współpracownikom: dyrektorowi ZSP w Głębowicach
Andrzejowi Sokalskiemu, prezes KGW Helenie Matyjasik i prezesowi OSP Jerzemu Obstarczykowi, ponieważ na tych ludzi zawsze

można liczyć. Wszystkim tym osobom wręczono pamiątkowe statuetki.
Na wniosek wójta Jerzego Mieszczaka Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało
odznaki honorowe „Zasłużony dla kultury
polskiej” dla: kapelmistrza Adama Sali, członków orkiestry: Zbigniewa Wolasa, Krzysztofa
Wysoglada, Ryszarda Nowaka, Kazimierza
Sali, Andrzeja Brońka, Roberta Lichańskiego,
Mirosława Matyjasika, Pawła Ryby, Józefa Siwka i Adama Urbańczyka. Odznaczenia wręczał
wójt i przewodniczący Rady Gminy, kwiaty
dyrektor GCKCziS w Osieku.
Po częścioficjalnej koncertowała Jubilatka, chór „Wrzos” pod dyrekcją Leszka Górkiewicza i zaproszone orkiestry z Osieka, Polanki
Wielkiej, Nidku oraz młodzieżowa amatorska
orkiestra dęta z Głębowic pod kierunkiem
Radosława Wysogląda. Pomimo zimnej
i deszczowej aury uczestnicy wysłuchali
nie tylko utworów religijnych, ale również
światowych przebojów muzyki popularnej, utworów tanecznych, kameralnych,
regionalnych, utworów filmowych, muzyki klasycznej i nowoczesnej. Zaproszeni
członkowie orkiestr otrzymali od Jubilatki pamiątkowe statuetki, które wręczał
prezes orkiestry Józef Siwek, a członkom
orkiestry obchodzącej jubileusz i młodzieżowej grupie okolicznościowe znaczki.
Na zakończenie prezes jeszcze raz podziękował za uczestnictwo wszystkim tym,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do uświetnienia uroczystości, szczególnie podziękował pocztom sztandarowym
strażaków, młodzieży szkolnej i górnikom,
a także paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Głębowic. Uroczystości zakończył występ kubańskiego duetu „Eddy and Jony” i miejscowy zespół „Kamerton”.
Nad przebiegiem imprezy czuwała i całość
prowadziła Katarzyna Brońka-Siwek.
Rozalia Ćwiertnia

ECHA OSIEKA

Osiek na drodze do Santiago de Compostela
Droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych, chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych i pierwszym Europejskim
Szlakiem Kulturowym. Istniejący nieprzerwanie od ponad 1000 lat szlak przeżywa
w ostatnim dwudziestoleciu ogromny rozwój. Droga św. Jakuba to szlak pod każdym
względem wyjątkowy, określany mianem
najpiękniejszej drogi świata i drogi życia.
Obecnie przebiega przez niemal całą
Europę, kończąc się w katedrze w Santiago
de Compostela w Hiszpanii, gdzie według
tradycji przechowywane są relikwie św.
Jakuba – pierwszego męczennika wśród
Apostołów. To właśnie na tym szlaku pielgrzymkowym – jak pisał Johan Wolfgang
von Goethe – narodziła się świadomość
Europy.
Ranga szlaków pielgrzymkowych znacznie zmalała w XVI-XVII w., kiedy przez
Europę przetoczyła się fala walk religijnych,
epidemii i klęsk żywiołowych. W kolejnych
wiekach pielgrzymowanie utrudniła rewolucja francuska i wojny napoleońskie. Drogi
św. Jakuba uległy stopniowemu zapomnieniu. Ponowne ożywienie pielgrzymowania ruchu pątniczego do grobu św. Jakuba
nastąpiło dzięki apelowi, który skierował
dziś już św. Jan Paweł II podczas wizyty
w Santiago w 1982 r. w tak zwanym „Akcie
Europejskim” Papież powiedział wówczas:
„Ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu, który
zawsze uważał się za naród europejski, syn
narodu słowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego pośród Słowian, z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne
miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą!
Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie...”. Na odpowiedź na papieski
apel nie trzeba było długo czekać. W 1987r.
Rada Europy uznała Drogę św. Jakuba
pierwszym Kulturowym Szlakiem Europy
i zachęciła do odtworzenia dawnych szlaków pielgrzymkowych. W krótkim okresie
do grobu św. Jakuba Apostoła wyruszyli
pierwsi pielgrzymi z Hiszpanii i Francji.
W 1993 r. droga pielgrzymkowa do Santiago na terytorium Hiszpanii, a w 1998 r.
na obszarze Francji, została wpisana przez

UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego Ludzkości.
Camino de Santiago – Droga św. Jakuba
to szlak pielgrzymkowy, który od ponad
dwudziestu lat przeżywa ponowny renesans. Osoby, które uczestniczą
w wędrówkach, bądź wyprawach rowerowych lub konnych
do Santiago de Compostela,
w przeważającej większości podejmują swoją podróż przede
wszystkim z motywów religij-

nych lub religijno-poznawczych.
Charakter pielgrzymowania na Camino
de Santiago zupełnie różni się od pątnictwa
do polskich ośrodków pielgrzymkowych.
Na Drodze św. Jakuba spotyka się bowiem
samotnych pielgrzymów lub też kilku lub
kilkunastoosobowe grupy wędrowców.
Camino de Santiago nazywane jest często
drogą życia – drogą, na której wiele osób
poszukuje odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące wiary i życia. Pielgrzymowanie – wędrowanie Drogą św. Jakuba to
czas refleksji nad własnym życiem. To czas
poznania samego siebie. Czas, kiedy z każdym krokiem następuje przemiana życia,
przełamanie fizyczne i duchowe.
Pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba to
wyjątkowe doświadczenie i niepowtarzalne
rekolekcje w drodze. To piękny czas na modlitwę, refleksję i rozmowę z Bogiem. Kilkugodzinna wędrówka to także okazja na

Zabytkowy kościół będzie otwarty
od 15 maja do 30 września
od czwartku do soboty
od godz. 9.00 do godz. 18.00
w niedzielę
od godz. 12.00 do godz. 17.00
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rozmowę z współmałżonkiem, dzieckiem,
przyjacielem – rozmowę, na którą zwykle
brakuje czasu przy codziennych obowiązkach. Osoby, które indywidualnie pielgrzymowały już szlakami hiszpańskimi do gro-

bu św. Jakuba w Santiago
de Compostela doskonale
znają atmosferę, jaka panuje na Camino de Santiago i podkreślają, że z Camino wraca się lepszym,
że w Santiago „umiera
stary człowiek i rodzi się
nowy”. Wybierając się na
Jakubowy Szlak w Polsce,
przenoszą te pozytywne doświadczenia
na krajowy grunt. Uśmiech, dobre słowo,
życzliwość, wzajemna pomoc i wspólna
modlitwa podczas pokonywania kolejnych
etapów łączą w jedną wspólnotę pielgrzymkową.
Atrybutem każdego pielgrzyma podążającego do Santiago de Compostela jest
muszla przypinana najczęściej do plecaka,
sakwy rowerowej bądź też noszona na szyi.
W sieć istniejących polskich ścieżek jakubowych wpisuje się też Małopolska Droga św. Jakuba. Przebieg drogi nawiązuje do
średniowiecznego traktu prowadzącego
z Polesia i Rusi do stolicy Korony oraz na
Śląsk. Osiek znajduje się na trasie z Zatora
do Bielska-Białej. Trasa szlaku przebiega ul.
Grunwaldzką, ul. Starowiejską, ul. Kościelną, ul. Główną, ul. Karolina, ul. Spacerową
i ul. Bielańską do Bielan. Baza noclegowa
znajduje się przy kościele w Bielanach.
Droga oznaczona jest muszlą św. Jakuba,
która jest także symbolem pielgrzymów,
i żółtymi strzałkami.
Bardzo proszę wszystkich Parafian, aby
otworzyli swoje serca dla pątników, a gdy
zagubią szlak, wskażmy im drogę, dając
dobre słowo pocieszenia i otuchy do dalszego pielgrzymowania. Zachęcam, abyście
również podjęli trud pielgrzymowania na
Jakubowym Szlaku. Wszystkim życzę Buen
Camino! – Dobrej Drogi.

Z ŻYCIA PSZCZÓŁ

Pszczelarze otworzyli nowy sezon
2 maja na Bąbaczówce (Karolina) pszczelarze koła osieckiego otworzyli nowy sezon.
Była to podniosła uroczystość bowiem ks.
proboszcz Bogusław Wądrzyk w asyście ks.
proboszcza Stanisława Czernka poświęcili
przepiękną rzeźbę świętego Ambrożego, patrona pszczelarzy wykonaną w drewnie lipowym i umieszczonego w drewnianej kapliczce
(kapliczkę ufundował Tadeusz Bąbacz, właściciel pasieki). Pszczelarze w grupkach omawiali
przezimowanie pszczół i przygotowania do
letniego zbioru.
Wśród zaproszonych gości byli wójt Gmi-

ny Osiek, przewodniczący Rady Gminy
i wicewójt. Włodarze osieccy gratulowali
pomysłu rzeźby i tak prężnie działającego
koła. Życzyli wszelkiej pomyślności i obfitych
tegorocznych zbiorów. Zaproszono również
prezesa oświęcimskiego koła pszczelarzy p.
Stanisława Kotlarczyka, który w imieniu starosty i własnym złożył życzenia dla zebranych
pszczelarzy. Natomiast prezes Powiatowego
Koła Pszczelarzy w Pszczynie, p. Tomasz Waloszek, wręczył prezesowi dyplom, na którym
czytamy między innymi: Pragniemy wyrazić
uznanie dla członków waszego Koła za konty-

nuowanie tradycji pszczelarskich i uprawianie
tak trudnego, wymagającego pasji i odpowiedzialności zajęcia, jakim jest pszczelarstwo.
Dziękując za pamięć i zaproszenie deklarujemy gotowość współpracy na pszczelarskiej niwie. Prezes przekazał jeszcze osieckiemu prezesowi Bogdanowi Kruczale woskową rzeźbę
kanonizowanego św. Jana Pawła II. Z gratulacjami i życzeniami do pszczelarzy zwrócił się
też właściciel pasieki „Malwa” w Grojcu, p.
Krzysztof Zych. Po części oficjalnej pszczelarze gościli się do późnego wieczora.

Krótko o chorobach pszczół.

Z życia pszczół – ciąg dalszy
Lot godowy matki
Młoda matka wybiera na lot godowy
pogodne, słoneczne i bezwietrzne przedpołudnie w okresie wzmożonego popędu
płciowego. Lata nawet na odległość 2-7 kilometrów od swojego ula i na wysokość 20-40
metrów. W locie tym towarzyszy jej chmara
trutni, wyczuwających jej obecność nawet na
odległość 10 kilometrów. Trutnie każdego
roku zlatują się na to samo miejsce i czatują
na przylot matek. Miejsce
to nazywa się trutowiskiem. Po zapłodnieniu
matka powraca do ula, często ze znakiem weselnym,
znamieniem trutnia, które
utkwiło w jej pochwie, pełniąc rolę korka. Pszczoły je
usuwają – truteń akt miłosny przypłaca życiem.
Po 36-48 godzinach od zapłodnienia matka
przystępuje do składania jaj. Podgina odwłok,
wsuwa jajo do komórki i przykleja je pośrodku
dna. Zanim złoży jajo sprawdza, czy komórka
jest wyczyszczona. Matka składa jaja w otoczeniu „świty” młodych 3-4 dniowych pszczół.
Jest to jej „gwardia przyboczna”. Pszczoły te
mają bardzo dobrze rozwinięte gruczoły gardzielowe i nieustannie, obficie karmią mat-

kę pszczelim mleczkiem.
Matka, która do 24 dni nie
zostanie unasieniona zostaje usunięta z ula. Matka
jest głową pszczelej rodziny.
Gdy z jakichś powodów w ulu zabraknie jej –
już po godzinie szerzy się niepokój, pszczoły
przestają budować plastry, ograniczają loty, są
bardziej skłonne do żądlenia.
Obecnie w maju jesteśmy już po wirowaniu miodu wielokwiatowego i rzepakowego,
o walorach tych miodów już pisaliśmy. Zapraszam czytelników i mieszkańców do odwiedzania naszych pasiek.
Franciszek Adamus
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Naukowcy z Laboratorium Badawczego Greenpeace na Uniwersytecie Exeter
ocenili sytuację pszczół i innych owadów zapylających rośliny analizując dane
z ponad 70 raportów i publikacji naukowych. Z opublikowanych danych wynika,
że w ostatnich latach w okresie jesienno-zimowym śmiertelność rodzin pszczelich w samej tylko Europie wynosiła średnio około 20 proc.
Sytuacja owadów zależy od wielu czynników, m.in. chorób i obecności pasożytów, np. inwazyjnego roztocza Varroa
destructor, które pojawia się w hodowlach
na całym świecie, osłabia pszczoły i może
wśród nich roznosić choroby wirusowe
i bakterie. Odporność pszczół zależy natomiast m.in. od jakości pokarmu i kontaktu ze szkodliwymi substancjami. Dlatego
– zdaniem autorów raportu – poważnym
zagrożeniem dla owadów zapylających
i pszczół jest stosowanie na wielką skalę
w rolnictwie środków owadobójczych.
Chodzi o związki chemiczne, które mają
zwalczać szkodniki upraw, ale w rzeczywistości oddziałują również na inne grupy
owadów, w tym owadów zapylających. Nawet niewielkie dawki tych środków mogą
spowalniać tempo rozwoju pszczół, wpływać na ich zachowanie (np. utrudniać
orientację w przestrzeni) i procesy uczenia
się (związane z rozpoznawaniem kwiatów
i własnego gniazda). Mogą też utrudniać
odżywianie, np. odstraszać pszczoły.
Dlatego jeszcze raz zwracam się z apelem do rolników, opylajcie swoje pola
wczesny rankiem lub wieczorem, a wszyscy pszczelarze, sadownicy, mieszkańcy
i pszczoły będą wam wdzięczne i zapewnią nam wszystkim obfite zbiory zdrowego
miodu i owoców.
Rozalia Ćwiertnia

SESJA

33. sesja Rady Gminy Osiek

Odbyła się 20 maja przy udziale wszystkich
obecnych. Trzech radnych spóźniło się. Jednogłośnie przegłosowano kolejność obrad,
protokół z poprzedniej sesji przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się. Kolejno wójt
zdał sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji i poinformował radnych o pracach podjętych w urzędzie miedzy
sesjami. Należą do nich:
1. Zakończono wspólnie z projektantem
weryfikację w terenie projektu budowy sieci kanalizacyjnej na odcinku od Hemplówki do Grunwaldu.
2. Przekazano plac budowy chodnika przy
ul. Głównej Firmie DROG-BUD Spytkowice. Wstępnie ustalono termin zakończenia inwestycji na koniec czerwca.
3. Wójt podpisał umowę notarialną z p.
Matyjasik na przejęcie gruntów pod salę
gimnastyczną w Głębowicach.
4. 9 kwietnia w Zatorze uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Programu Operacyjnego PO RYBY.
5. Uczestniczył w uroczystym przecięciu
wstęgi z okazji przejęcia gruntu zakupionego przez gminę pod budowę sali
gimnastycznej w Głębowicach, zorganizowanym przez Komitet Rodzicielski
i Dyrekcję Szkoły.
6. Wspólnie z Prezesem Stowarzyszenia
Dolina Karpia zorganizował wyjazd do
Warszawy na spotkanie z V-ce Ministrem
Rolnictwa Kazimierzem Plocke i Posłem
Pawłem Grasiem, podczas którego przekonywali o konieczności niepodwyższania wskaźnika rybackości, gdyż każde
jego znaczne podwyższenie spowoduje,
że większość stowarzyszeń do tej pory korzystających z programu PO RYBY będzie
z niego wyeliminowana .
7. 17 kwietnia w Zatorze brał udział w posiedzeniu Rady Sterującej Programu Szwajcarskiego, podczas którego omówiono zasady współpracy z miejscowością partnerską
BRIG GILS w Szwajcarii.
8. Zorganizował spotkanie w Krakowie
z Dyrektorem Departamentu Rolnictwa
Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dofinansowania odbudowy kolejnych dróg gminnych uszkodzonych podczas intensywnych
opadów atmosferycznych w 2013 roku .
9. Uczestniczył w uroczystej gali na zamku
w Oświęcimiu, podczas której kapelmistrz
orkiestry głębowickiej Adam Sala został
wyróżniony przez Starostę Powiatu Oświęcimskiego nagrodą pieniężną za wieloletnią działalność kulturalną.
10. Na zaproszenie Dyrektor Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu uczestniczył
w uroczystym otwarciu oddziału płucnego

i rehabilitacyjnego.
11. 3 maja brał udział w uroczystości
związanej z jubileuszem 140-lecia istnienia Orkiestry Dętej w Głębowicach,
podczas której wręczył 11 odznaczeń
„Zasłużony Dla Kultury Polskiej”, przyznanych przez Ministra Kultury Sztuki

gminnej ul. Łazy w Głębowicach.
17. Uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz
Spraw Społecznych, podczas którego dokonano wizytacji obiektów sportowych i Ośrodków Zdrowia w Osieku i Głębowicach.
18. Zlecił wykonanie koncepcji budowy

i Dziedzictwa Narodowego.
12. Uczestniczył w FORUM wójtów, burmistrzów i prezydentów, podczas którego
wystąpili wiceminister Ochrony Środowiska Stanisław Grabowski, marszałek Województwa Marek Sowa i wicemarszałkowie
Roman Ciepiela i Stanisław Sorys.
Głównymi tematami były sprawy dotyczące
zmian aglomeracji ściekowej (zmniejszenie),
proponowanych zmian ustawy o odpadach,
dofinansowania przez WFOŚ budowy kanalizacji sanitarnych oraz stanu realizacji
MRPO i PROW lata 2007-2014 i ostatecznej
już wersji MRPO i PROW na lata 2015-2020.
13. Podpisał w Krakowie w Departamencie Funduszy Europejskich umowę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego
RYBY budowę chodnika przy ul. Głównej,
odcinek od ul. Sobótkowej do p. Lekkich.
14. Uczestniczył w obchodach święta straży pożarnych w OSP Osiek.
15. Brał udział w obchodach święta kultury, podczas którego wręczył trzy odznaczenia Zasłużony Dla Kultury Polskiej
przyznane przez Ministra Kultury, Sztuki
i Dziedzictwa Narodowego.
16. Odebrał promesę w kwocie 110 tys.
zł. z przeznaczeniem na odbudowę drogi

sali gimnastycznej w Głębowicach, firmie
projektowej Jana Janika. Termin realizacji
zadania 15.07.2014r.
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Podjęto uchwały w sprawie:
a) ustalenia wysokości opłat za świadczenia
publicznych przedszkoli prowadzonych przez
GminęOsiek.(Uchwałapodjętajednomyślnie.)
b) szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (Uchwała podjęta przy
10 głosów – za, 4 przeciw i 1 wstrzymujący
się, uchwała przeszła większością głosów.)
c) zmiany Uchwały Nr XXXI/240/2014
Rady Gminy Osiek z dnia 13 lutego 2014
r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Oświęcimskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja ul. Starowiejskiej
w Osieku”. (Uchwała podjęta jednomyślnie.)
d) zmiany Uchwały Nr XIX/154/2008 Rady
Gminy Osiek z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji

ECHA OSIEKA
dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. przebudowę drogi wojewódzkiej
nr 949 w miejscowości Osiek wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowę trzech
obiektów mostowych. ( Podjęta jednomyślnie.)
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Oświęcimskiemu na remont klasopracowni
w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Konarskiego w Oświęcimiu. (Podjęta jednomyślnie)
f) utraty mocy obowiązującej uchwały Nr
XXXII/256/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 28
marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Oświęcimskiego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – monitoring przeciwpowodziowy dla
powiatu oświęcimskiego. (1 radny był przeciw.)
g) zmiany uchwały Nr XXIX/230/2013 z dnia 30
grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Osiek. (1 radny był przeciw.)
h) zmian planu budżetu gminy na 2014 rok. (1
radny był przeciw.)
Zapytania i wolne wnioski:
Radny Jerzy Obstarczyk wnosi, aby wystąpić do firm przewoźników o niezaśmiecanie
miejsc zwłaszcza na parkingu miedzy cmentarzem a budynkiem OSP w Głębowicach.
Zwrócił się o przywiezienie kilku przyczep
kamienia na Browarnik.
Wniósł o udostępnienie potwierdzonej
kserokopii (za zgodność z oryginałem) protokołu z 32. sesji Rady Gminy z 28marca 2014 r.
Odpowiada wójt: Trudno jest upilnować
ludzi, jak się widzi taką sytuację to trzeba
zgłaszać i zwracać uwagę kierowcom.
Radny Jerzy Domasik zwrócił się z prośbą
o uzupełnienie dziur na ul. Starowiejskiej.
Radny Henryk Kramarczyk pyta, jak podczas remontu ul. Starowiejskiej będzie wyglądała sytuacja z kostką? Jak przedstawia się
sytuacja przebudowy ul. Głównej – dalszego
etapu drogi wojewódzkiej?
Odpowiada wójt: 1. Kostka betonowa
na odcinku od Starego Kościoła do ul. Kościelnej tj. do kostki granitowej i od kostki
granitowej do asfaltu przy p. Kasperczyk
będzie usunięta w 2015 r. w trakcie dalszego remontu tej drogi.
2. Na chwilę obecną Firma projektowa
KLOTOIDA i ZDW Kraków załatwiają przy naszej pomocy w Agencji Rolnej w Warszawie nieodpłatne przejęcie
gruntów pod poszerzenie drogi. Ma być
również przygotowany kosztorys na całe
zadanie. Koszt zadania będzie znaczny.
W sprawie finansowej będę rozmawiał
z panem Marszałkiem Markiem Sową.
Radna Elżbieta Klęczar pyta, ilu uczniów
z Gminy Osiek uczęszcza do liceum im. Ko-

narskiego w Oświęcimiu?
Radny Adam Majda zwrócił się o wykoszenie poboczy ul. Browarnej i remont ul. Łąkowej
Radny Tadeusz Jędrzejowski zapytał, dlaczego Starosta zrezygnował z monitoringu
powodziowego, który miał być zamontowany
w Głębowicach?
Odpowiada wójt: Jedna z gmin w powiecie
nie wyraziła zgody, stąd taka decyzja Starosty.
Radny Tadeusz Mucha wniósł o pomalowanie elewacji budynku LKS w Głębowicach.
Odpowiada wójt: Cały
REKLAMA
budynek będzie pomalowany.
Radny Stanisław Baścik pyta, jakie są koszty
budowy podjazdu przy
urzędzie? Zgłosił, że tablice
ogłoszeniowe zaklejane są
przez agencje pożyczkowe
oraz poinformował, że na
ul. Głównej na odcinku
po remoncie od ul. Ogrodowej w stronę wsi kratki
ściekowe są wyżej aniżeli
asfalt i woda nie ścieka.
Odpowiada wójt: Całość
z elewacją to 267 tys. złotych
w tym środki unijne.
Odcinek ul. Głównej od
ul. Ogrodowej jest na gwarancji. Wykonawca będzie
musiał skorygować kratki
ściekowe.
Radny Bogdan Sobecki prosi o zabezpieczenie
w przyszłorocznym budżecie pieniędzy na dalszą
budowę parkingu na Browarniku, pyta o remonty
cząstkowe dróg gminnych
zwłaszcza ul. Kulturowej
REKLAMA
i Ogrodowej.
Odpowiada
wójt:
Remonty będą w maju
i czerwcu.
Radny Henryk Kramarczyk zgłosił kilka
wniosków:
Zamontowanie gabloty
na informacje przy sklepie
obok starego browaru, wysypanie szerszych poboczy
na ul. Browarnej, wymianę koryt ściekowych przy
posiadłości Stanisława Jekiełka i Grzegorza Haczka,
oznaczenie znakami drogowymi zakrętu przy Stanisławie Jekiełku.
Podziękował za połowiczny remont ulicy Zabrzezinie
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i zapytał o jej dokończenie, kolejny raz zwrócił
się do redaktor w sprawie pisania jego zdaniem
sprawozdań z sesji, zaproponował uczcić 70.
rocznicę śmierci Kazimierza Jędrzejowskiego
i wszystkich, którzy zginęli w czasie II wojny
światowej minutą ciszy i złożył okolicznościowe życzenia z okazji Dnia Samorządowca. (Dla
zainteresowanych: pełny tekst wniosków i wypowiedzi radnego H. Kramarczyka jest w protokole Rady Gminy, pokój 25.)
Na tym sesje zakończono.
Rozalia Ćwiertnia

ECHA OSIEKA

Dzień Patrona Gimnazjum

Tegoroczne obchody Dnia Patrona odbywały się w 5. rocznicę nadania Gimnazjum
imienia Kazimierza Jędrzejowskiego. Towarzyszyła im myśl Marka Twaina „Odwaga to
panowanie nad strachem, a nie brak strachu.”
W przeddzień, 26 maja, przedstawiciele
uczniów i nauczycieli wraz z dyrekcją złożyli
kwiaty pod pomnikiem bohatera w Malcu.
Główne uroczystości miały miejsce 27 maja.
Rozpoczęły się przemarszem wszystkich gimnazjalistów w strojach galowych i złożeniem
kwiatów przez delegacje klas pod tablicą pamiątkową przed Urzędem Gminy. W sali
WDK, w obecności pocztu sztandarowego, odśpiewano hymn państwowy. Pani
dyrektor Krystyna Czerny powitała gości,
m.in. przedstawicieli Urzędu Gminy na
czele z wójtem p. Jerzym Mieszczakiem,
przedstawicieli Rady Gminy z przew.
p. Jerzym Czernym, zastępcę dyrektora
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu p. Andrzeja Kacorzyka i starszego
kustosza Centrum Badań Państwowego
Muzeum KL Auschwitz-Birkenau p. dr.
Adama Cyrę.
Krótka prezentacja multimedialna
przypomniała zdarzenia towarzyszące
ustanowieniu Dnia Patrona Szkoły: poświęcenie sztandaru i odsłonięcie tablicy
pamiątkowej na holu głównym. Zgromadzeni obejrzeli również fotografie z
poprzednich obchodów, które nie tylko

przybliżyły uczniom relacje Kazika z matką,
ojcem i rodzeństwem, ale stały się okazją do
przyjrzenia się relacjom rodzinnym poprzez
przeprowadzane co roku konkursy literackie,
plastyczne, fotograficzne i multimedialne.
Przypomniano wpis do księgi pamiątkowej
byłej więźniarki obozu w Auschwitz p. Wandy Noworyty-Sawkiewicz, która wyraziła radość, że został doceniony człowiek szlachetny, zawsze służący pomocą innym, i życzyła,
aby uczniowie Gimnazjum nigdy nie zawiedli
ideałów, dla których On poświęcił życie.

Pan dr Adam Cyra wygłosił wykład o „Ludziach Dobrej Woli”, którzy wykazali
się nadzwyczajną odwagą,
niosąc zakazaną pomoc. To
dzięki bohaterskiej postawie
mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej udały się 144 ucieczki więźniów oświęcimskiego
obozu sponad 800, które
udokumentowano. Prelegent
w sposób niezwykle intere-

sujący i poruszający słuchaczy opowiedział
tragiczną historię Franciszki i Wawrzyńca
Kuligów z Poręby Wielkiej oraz rotmistrza
Witolda Pileckiego, który dobrowolnie trafił
do obozu, by zdobyć wiarygodne informacje
o zbrodniach popełnianych przez Niemców
oraz organizować konspirację.
Uczniowie klas pierwszych i drugich, pod
opieką p. Bogusławy Twaróg, przedstawili inscenizację „Obrazy z życia Kazimierza Jędrzejowskiego” ukazującą jego niezwykłą odwagę.
Scenariusz został opracowany na podstawie
książki Jana Jaźwca „Pomnik dowódcy.”
Pani wicedyrektor Wanda Nikliborc wraz z
przew. Rady Rodziców p. Martą Bies poinformowały o rozstrzygnięciu okolicznościowego
konkursu literackiego i wręczyły zwycięzcom
nagrody. Otrzymały je: Olga Jurecka z kl. III
c (I miejsce), Aleksandra Adamczyk z kl. III b
(II miejsce), Karolina Drabczyk z kl. III c (III
miejsce), Agnieszka Kawczak z kl. III c i Angelika Klęczar z kl. II a (wyróżnienia). Laureatki
odczytały fragmenty swoich prac.
Na zakończenie uroczystości wystąpili
uczniowie klas trzecich, którzy w ramach zajęć artystycznych, pod opieką p. Małgorzaty
Gwóźdź, przygotowali własne interpretacje
haseł towarzyszących obchodom. Poszukiwali inspiracji zarówno w historii, jak i w życiu
współczesnym. Uczniowie klasy III b wystąpili w scence „Wygrany bieg”, pokazując umiejętność odważnego przyznania się do błędu,
choćby za cenę przykrych konsekwencji. Klasa
III d zaprezentowała teatr cieni, dowodząc, że
można podejmować dojrzałe życiowe decyzje
nawet w młodym wieku. Gimnazjaliści z kl. III
c wykorzystali „Redutę Ordona”, by zestawić
wydarzenia historyczne ze współczesnymi
i ukazać odwagę stawienia czoła mocarstwu
w obronie wolności.
Obchodom Dnia Patrona towarzyszyła
wystawa „Ludzie Dobrej Woli” przygotowana przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Można
ją było obejrzeć w dniach 22 – 30 maja
przed wejściem do ZSP nr 1.

Strażacki ekwipunek nareszcie odzyskany
Przedstawiciele władz gminy Osiek oraz
osiecka OSP odebrali 26 maja 2014 r. z rąk
policjantów skradzione przez włamywaczy elementy strażackiego wyposażenia.
- Sprzęt znów będzie mógł służyć do ratowania ludzi i ich mienia.
W Komendzie Powiatowej Policji
w Oświęcimiu miała miejsce niecodzienna wizyta. Policjanci przekazali samorządowcom z gminy Osiek oraz druhom OSP
w Osieku strażacki sprzęt, który udało się

ostatnio odzyskać. To konsekwencja zatrzymania grupy włamywaczy. W przekazaniu udział wzięli - wójt gminy Osiek Jerzy
Mieszczak, jego zastępca Marek Jasiński
oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży
Pożarnej. Na ręce insp. Janusza Barcika,
komendanta powiatowego policji w Oświęcimiu oraz naczelnika wydziału kryminalnego kom. Marcina Wiśniowskiego, złożyli
podziękowania dla policjantów za podjęcie
skutecznych działań, które doprowadziły do
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zatrzymania grupy włamywaczy, a w konsekwencji do odzyskania prawie w 80% specjalistycznego sprzętu strażackiego. Sprzęt
został odnaleziony na terenie trzech miejscowości tj. Bielska-Białej, Wilamowic oraz
Jawiszowic podczas przeszukiwań miejsc,
w których ukryli go włamywacze.
Są to urządzenia do cięcia karoserii pojazdów, piły spalinowe, agregaty prądotwórcze, radiostacje oraz radiotelefony,
które wróciły do OSP Osiek.

WSPOMNIENIA

DEKADA Z BIG-BEATEM (1971-1981 r.) cz. II
O rozwoju osieckiej sceny muzycznej opowiada Jan Neczek – ciąg dalszy.
W poprzednim numerze Jan Neczek opowiadał o sobie i o tym, jak to wszystko się zaczęło.
Wyjaśniał termin „Big-beat” oraz opisywał niesamowitą atmosferę lat 60-tych,
w których muzyka „Mocnego Uderzenia”
nabierała rozpędu. Wspominał również
o swych początkowych problemach, związanych z instrumentami – na tym właśnie
zakończyła się pierwsza część niezwykłej
opowieści. Poniżej dalszy jej ciąg.
Zawsze stała bariera finansowa oraz
brak instrumentów na rynku. Gdy już się
posiadało tą upragnioną gitarę akustyczną,
przyszedł czas na naukę. Państwowa Szkoła
Muzyczna w Oświęcimiu nauki gry na gitarze nie prowadziła, sam to sprawdziłem.

Każdy z nas uczęszczał do różnych szkół,
aby nauczyć się przyzwoitego zawodu. Ja wybrałem dla siebie taką szkołę, gdzie istniał już
od lat zespół muzyczny. Od razu mnie to pochłonęło. Zacząłem najpierw śpiewać, później
grać w tymże szkolnym zespole. Największym
przeżyciem oraz zaszczytem dla mnie, był
udział w przeglądzie Zespołów Muzycznych
Szkół Górniczych oraz Techników Zjednoczenia Węglowego Jaworznicko-Mikołowskiego
w Jaworznie, gdzie zajęliśmy 2. miejsce oraz
kwalifikacje do występu na Festiwalu wszystkich Szkół Zawodowych i Techników całego
Zagłębia Węglowego w Polsce w Zabrzu. Graliśmy w słynnym Domu Muzyki i Tańca, gdzie
jako zespół muzyczny reprezentowaliśmy barwy naszej szkoły w Brzeszczach. To był piękny
zespół muzyczny. W skład wchodziły trzy
gitary, piano elektryczne, perkusja oraz 6-osobowy chór dziewcząt z Liceum Ekonomicznego z Oświęcimia. Zespół szkolny to także
przyjaźnie oraz współpraca w drugim etapie
drogi muzycznej, ale już jako absolwenci.
Zespół szkolny również zmieniał składy osobowe. Był skromniejszy w obsadzie. Opusz-
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czali go absolwenci, przychodzili następni.
Zespół szkolny dalej pracował nad rozwojem,

było aż tak źle. Gorzej było z nagłośnieniem
gitar, mikrofonu. Nasz przemysł produkował
wzmacniacze marki TELOS, wymyślone dla
telekomunikacji i propagandy. Nie mówiąc
o głośnikach, które z kolei były ze starych radioodbiorników oraz zakupów komisowych.
Taka mega kombinacja i pewien niedosyt.
Pierwszy skład zespołu Big-Beatowego
był następujący:
Jan NECZEK – gitara prowadząca – wokal,
Jan Adamus – gitara rytmiczna – wokal,
Jan Drzewiecki – gitara basowa,
Jan Bies – perkusja, (współpraca trwała
krótko – wyjazd do pracy DDR)
Przypadek sprawił, że byliśmy same Janki, więc nazwa się sama nakreśliła. Jako zespół muzyczny „JANKI” uczestniczyliśmy
w różnego rodzaju imprezach. Takich jak:
„Z Uśmiechem przez Wieś”, gdzie dwie organizacje młodzieżowe ZMW, Osiek i Grojec
konkurowały między sobą swoim programem artystycznym i intelektualnym. Były też
różnego rodzaju akademie oraz wieczorki taneczne. Bo ciągle się coś działo. Oprócz przygody muzycznej w Osieku oraz szkole, przyjaźniłem się również z kolegami z Głębowic.
Tam też byli zapaleńcy „Big-Beatu”. Współpracowałem z nimi krótko, ale przy okazji
poznałem Staszka Górkiewicza, Staszka Węglarza oraz Janka Wójcika. Ze Staszkiem Górkiewiczem i Staszkiem Węglarzem współpracowaliśmy później we wspólnym projekcie
jakim był (i jest) zespół FENIX. CDN.

udzielając się w różnego
rodzaju imprezach szkolnych. Również w Osieku,
w rodzinnej miejscowości,
postanowiliśmy z kolegami
założyć zespół muzyczny.
I tak się zaczęło, spotkania,
omówienie, kto na jakiej
gitarze będzie grał. Mnie
przypadła gitara prowadząca. Oraz problem. Trzeba kupić tę gitarę
elektryczną. I tak po trudach kupiłem upraJan NECZEK
gniony instrument marki „Samba”. Kosztowała dużo wyrzeczeń oraz R E K L A M A
pieniędzy na tamten czas.
Był to produkt robiony na
Firma Cateringowa EUFORIA
licencji szwedzkiej firmy
Hagstrom. Wtedy zaczęła
Katarzyna Bąbacz
się przygoda z muzyką już
w Osieku. Gmina Osiek zawsze miała dobre warunki
lokalowe. Klub „Rolnika”,
Organizacja przyjęć okolicznościowych:
sala ze sceną oraz pomieszczenie na składowanie
wesela, bankiety, komunie, chrzciny,
sprzętu muzycznego. A to
dzięki temu, że był duży
roczki, stypy.
Dom Ludowy i prężnie
działająca organizacja młodzieżowa ZMW (Zwią32-608 Osiek ul. Karolina 117
zek Młodzieży Wiejskiej).
Pierwszy etap za nami.
Telefon: 606 213 677, 517 759 062
Mamy gitary elektryczne.
Teraz drugi, do czego to
ZAPRASZAM!!
wszystko podłączyć. Bo
jeśli chodzi o gitary to nie

Możliwość wynajęcia sali na przyjęcia
okolicznościowe.

ECHA OSIEKA

Pomóż dziecku wybrać szkołę

Bardzo szeroką ofertę proponuje
swym uczniom Powiatowy Zespół Nr 3
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, czyli popularne Ozety.
Reforma szkolnictwa zupełnie zmieniła
formę zdobywania przez młodzież zawodu.
Każdy zawód składa się z dwóch lub trzech
kwalifikacji, z których egzaminy zewnętrzne
będą organizowane w trakcie trwania nauki.
Uczeń po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji
otrzyma dyplom uznawany na terenie całej
Unii Europejskiej.
Współczesny rynek pracy wymusza zdobywanie wielu kwalifikacji i odnajdywanie
się w kilku branżach jednocześnie. W odpowiedzi na to Ozety, jako jedyna szkoła w powiecie, kształcą w zawodzie technik mechatronik. Mechatronika jest dziedziną nauki
i techniki, zajmującą się współdziałaniem mechaniki, elektroniki, automatyki i informatyki. Technik mechatronik to nowy atrakcyjny
zawód, coraz bardziej poszukiwany na rynku
pracy, należący do tzw. zawodów przyszłości.
Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom
rynku pracy i podtrzymując tradycję szkoły technicznej powiatowa Trójka proponuje
gimnazjalistom również inne atrakcyjne kierunki kształcenia. Jednym z nich jest technik
informatyk. To zawód dla zainteresowanych

tym, jak administrować siecią czy zarządzać
bazami danych, serwisować sprzęt komputerowy, pisać programy komputerowe z wykorzystaniem popularnych języków programowania, tworzyć aplikacje internetowe zgodne
ze standardami i z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Uczniom tego kierunku
oferujemy darmowe oprogramowanie Microsoft. Poza realizacją programu uczniowie
mają do wyboru atrakcyjne specjalizacje.
Wyjątkowym zainteresowaniem w szkole
cieszy się kierunek technik logistyk. Działalność logistyczna jest realizowana w każdym
przedsiębiorstwie.
Zawodem pokrewnym o węższej specjalizacji jest technik spedytor. Podczas nauki uczeń zdobędzie wiadomości dotyczące funkcjonowania rynku transportowego
i spedycyjnego, charakteru pracy spedytora,
etapów procesu spedycyjnego oraz dokumentów spedycyjnych. Pozna również zagadnienia z zakresu: logistyki, ubezpieczeń,
marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem.
Technik pojazdów samochodowych to
kierunek tradycyjnie związany z Ozetami.
Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładach
naprawczych i transportowych branży motoryzacyjnej m.in. na stanowiskach: mistrza,
kontrolera technicznego, pracownika w biu-

rach obsługi klienta. Po spełnieniu wymagań
określonych w „Prawie o Ruchu Drogowym”
może uzyskać dodatkowe uprawnienia np.
diagnosty w stacjach kontroli pojazdów.
W ramach programu nauczania uczniowie
realizują kurs prawa jazdy kat. B.
Dopełnieniem oferty edukacyjnej w powiatowej Trójce jest możliwość kształcenia
w Liceum Ogólnokształcącym w klasie tzw.
policyjnej, w której poza obowiązkowymi
rozszerzeniami uczniowie realizują zajęcia
z zakresu służby prewencji i samoobrony.
Klasa prowadzona jest we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Oświęcimiu. Dodać należy, że wielu jej absolwentów pracuje
obecnie w Policji.
Szkoła współpracuje z licznymi uczelniami
wyższymi, w tym bierze udział w projekcie
„Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”
realizowanym we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu i firmą L-Systems.
Uczniowie biorą udział w licznych wizytach
zawodoznawczych, dzięki którym poznali
funkcjonowanie nowoczesnych firm, między
innymi: Kopex, Peri Polska, Vigo System, Fiat
AutoPoland.
Jak widać oferta tej szkoły jest niezwykle
bogata, jednak ostateczną decyzję podejmie
młody człowiek. Zapraszamy!

Wystawa - Ludzie Dobrej Woli

Przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku prezentowana jest
przygotowana przez Muzeum Auschwitz
wystawa pt. „Ludzie dobrej woli”, ukazująca
sylwetki niektórych spośród mieszkańców
Oświęcimia i miejscowości leżących w pobliżu tego miasta, niosących pomoc więźniom niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.
Postawa mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
wobec tego, co w czasie okupacji działo się
w obozie Auschwitz, była niezmienna od początku do końca. Pomagali samorzutnie lub
tworząc spontanicznie grupy, w skład których
wchodziły często całe rodziny. Działali także w przyobozowym ruchu oporu. Spieszyli
z pomocą więźniom z narażeniem życia. Wieli
z nich zostało aresztowanych i zamordowanych za to, że odważyli się nieść pomoc więźniom.
Do tej pory historykom Muzeum Auschwitz
udało się ustalić nazwiska ponad 1200 Polaków z Oświęcimia i okolic, którzy pomagali
więźniom obozu Auschwitz, ryzykując życiem
swoim i swoich rodzin. Ich biogramy zostały
zebrane i opublikowane w książce Ludzie dobrej woli wydanej pod redakcją Henryka Świebockiego. Publikacja zawiera też krótkie notki
biograficzne, w tym opis niesionej pomocy.

Wystawa była czynna do 30 maja 2014r.
Można było ją zwiedzać codziennie od rana
do godzin wieczornych.

Ludzie dobrej woli
W rejonie Oświęcimia już od wiosny 1940
roku działał Związek Walki Zbrojnej, który
w 1942 roku przyjął nazwę Armii Krajowej.
W otoczeniu obozu działalność skupiona była
głównie na kontaktach z więźniami i pomocy.
Aktywne były grupy Polskiej Partii Socjalistycznej, szczególnie z Brzeszcz, która zmobilizowała do współpracy wiele rodzin. Socjaliści
dostarczali do Auschwitz, oprócz żywności
i lekarstw, także prasę konspiracyjną, materiały
wybuchowe, odzież i peruki dla więźniów, którzy przygotowywali się do ucieczki. Pomagali
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ludowcy — kobiety, a nawet dzieci podrzucały
nocą paczki z żywnością i lekarstwami do specjalnie przygotowanych skrytek. Więźniom
pomagały także potajemnie organizacje charytatywne. W marcu
1943 roku powstał komitet Pomoc
Więźniom Obozów Koncentracyjnych. Utrzymywał kontakty
z więźniami, przejmował grypsy,
opiekował się uciekinierami. Do
akcji włączyli się duchowni z okolicznych miejscowości, salezjanie,
siostry serafitki, a także harcerze,
kolejarze i zwykli mieszkańcy.
Po wyzwoleniu obozu oświęcimianie zaangażowali się
w pomoc więźniom, których stan wykluczał
opuszczenie Auschwitz. Do szpitali trafiło
ponad 4,5 tysiąca byłych więźniów z ponad
20 państw, w większości Żydów. Wśród leczonych było także ponad 200 dzieci w wieku
do 15 lat. Co najmniej kilkadziesięcioro chorych znalazło pomoc w małych szpitalach naprędce przygotowanych przez mieszkańców
Oświęcimia, Brzeszcz i okolic. Chorzy znajdowali gościnę także w prywatnych domach.
Mieszkańcy przyjęli do nich dzieci z obozu.
Opiekowali się nimi, a w wielu przypadkach
później adoptowali.

W 70-tą rocznicę bitwy o Monte Cassino
„Czerwone maki na Monte Cassino”
Słowa tej pięknej żołnierskiej pieśni napisał
Feliks Konarski, żołnierz II Korpusu, w nocy
z 17 na 18 maja, ostatniej nocy przed zdobyciem klasztoru na Monte Cassino. Tej nocy
napisał dwie zwrotki, zaś trzecią rozpoczynającą się od słów ”Czy widzisz ten rząd białych
krzyży” dopisał nazajutrz po zdobyciu góry.
Melodię skomponował Alfred Schultz, także
żołnierz i uczestnik walk.
Prawykonanie tej pieśni odbyło się
w drugim dniu po zwycięstwie w obozie
polskim i wykonawczynią jej była Irena
Anders, córka generała Władysława Andersa, dowodzącego II Korpusem.
W tym roku 18 maja przypada 70-ta rocznica sławnej bitwy o Monte Cassino. Właśnie
w tym dniu mieliśmy okazję oglądać w telewizji transmisję z tej podniosłej uroczystości.
Bitwa ta była przecież jedną z wielu w II wojnie światowej, urosła jednak do rangi symbolu oręża polskiego. Na pewno przeszła do
historii dzięki relacji Melchiora Wańkowicza,
uczestnika walk, ale szczególnie w zbiorowej
narodowej pamięci utrwaliła ją pieśń „Czerwone Maki na Monte Cassino”.
Jak może pamiętamy z historii, we wrześniu 1939 roku znaczna ilość żołnierzy polskich została wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną. Zostali oni zesłani do obozów
na Syberii lub do Kazachstanu, o warunkach
jakie tam panowały opowiadał mi w 1994
roku uczestnik bitwy o Monte Cassino, nieżyjący już Stefan Rusin, ale o tym w dalszej
części artykułu.
W 1941 roku generał Władysław Sikorski
podpisuje w Moskwie z Józefem Stalinem
porozumienie o utworzeniu Armii Polskiej.
Później armia zostaje wyprowadzona do Iranu i przez Palestynę i Egipt dociera do Włoch,
gdzie rozpoczyna się prawdziwy szlak bojowy. Na drodze do Rzymu trzeba pokonać
ufortyfikowaną Linię Gustawa, na której najsilniejszym punktem oporu jest Monte Cassino. W początkach maja 1944 roku próbują
zdobyć górę wojska amerykańskie, później
brytyjskie, w końcu nowozelandzkie, ale próby się nie udają, wojska sprzymierzonych ponoszą olbrzymie straty.
12 maja 1944 roku zapada decyzja o wprowadzeniu do walk II Korpusu dowodzonego
przez generała Władysława Andersa. O samym przebiegu bitwy z punktu widzenia
prostego żołnierza w drugiej części artykułu
w relacji Stefana Rusina.
W tej historycznej bitwie nie zabrakło osieczan, którzy na ziemi włoskiej walczyli i ginęli

za wolną Ojczyznę, choć z dala
od niej i swojej rodzinnej wsi:
1. Frej Antoni; rocznik
1906 – Stara Droga 15 – Poznański Pułk Kawalerii Zmotoryzowanej – zmarł 1994 r.
2. Jarzyna Andrzej; rocznik 1902 – Rzepowskie –
Kompania Zaopatrzeniowa
V Dywizji – zmarł 1975 r.
3. Jekiełek Ludwik; rocznik
1911 – Osiek Górny – Baon
Saperów – zmarł 1981 r.
4. Jurczyk Stanisław; rocznik 1902 – Ogrody – Samodzielna Brygada Przeciwpancerna – zmarł 1971 r.
5. Kacorzyk Franciszek;
rocznik 1902 – Czarny Las
– Kompania Zaopatrzenia –
zmarł 1971 r.
6. Kwaśniak Jan; rocznik
1906 – Ulica – V Kresowa 16
Baon Piechoty
7. Mleczek Wawrzyniec;
rocznik 1906 – Ogrody –
Pułk Artylerii Przeciwlotniczej – zmarł 1959 r.
8. Rusin Stefan; rocznik
1916 – Ulica – 6 Lwowski
Pułk Artylerii Lekkiej –
zmarł w maju 2001 r.

Czerwone maki na Monte Cassino
zamiast rosy piły polską krew…
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew!
Przejdą lata i wieki przeminą,
Pozostaną ślady dawnych dni.
I tylko maki na Monte Cassino
czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosły krwi!
Oryginalne zdjęcie Monte Cassino wykonane 18 maja 1944 r. tuż po zdobyciu
- zamieszczone w „Gońcu Karpackim”.

W maju 1994 roku w 50-tą
rocznicę bitwy przeprowadziłem wywiad z ostatnim żyjącym żołnierzem V Dywizji
Karpackiej Stefanem Rusinem – rocznik 1916, syn Franciszka, mieszkał na ulicy Głównej w rodzinnym domu
swojej żony Marii z Płonków. - Oddajmy
mu głos...

Wywiad z Stefanem Rusinem
W lutym 1939 roku zostałem powołany do
służby wojskowej w 21. Pułku Artylerii Lekkiej-Konnej w Bielsku-Leszczynach. Tam też
zastaje mnie wybuch wojny - i to właśnie na
przedpolach Bielska rozpocznie się szlak bojowy Pana Stefana, który prowadzić będzie
przez trzy kontynenty (Europę, Azję i Afrykę)
i zakończy się 15 maja 1947 roku w Osieku.
Ale może po kolei. Od 1 do 3 września
1939 roku 21. Pułk Artylerii Lekkiej-Konnej
w Bielsku-Leszczynach, w którym Pan Stefan
służy w łączności, stawia opór armii niemiec-
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kiej w południowych dzielnicach Bielska.
Jednak trzeba ustąpić przed przeważającymi siłami wroga. Pułk wycofuje się przez Kęty,
Andrychów, Wadowice na Kraków, a dalej
na Tarnów do Lasów Janowskich, tocząc po
drodze liczne boje i potyczki. Do Lasów Janowskich dociera niewiele ponad 1/3 stanu
pułku. Tu właśnie w okolicach Kolbuszowej
wybrał się na przedmieście po chleb; po jego
zdobyciu wracając do jednostki, trafił na pole
ostrzału artylerii niemieckiej. Wybuch pocisku zasypał go i ogłuszył (do dziś nie słyszy na
jedno ucho), widział to Szczepan Jarosz z Polanki Wielkiej; sądził, że Pan Stefan nie żyje
i przekazał tę wiadomość do Osieka.
Ale, jak sam mówi, Opatrzność nad nim
czuwała. Po kilku godzinach wróciła przytomność, wygrzebał się z ziemi, jednak
jednostki, do której spieszył z chlebem,
już nie było.

Stefan Rusin – rok 1939,
21. PAL Bielsko. Zdjęcie to było w posiadaniu
Stefana od 1939 do powrotu w 1947 roku.
Przedziera się w pojedynkę na wschód,
przez Lwów, Dubno do Kowla. Zastaje tam
dużą Koncentrację wojska z różnych rozbitych jednostek. Ale to już 20 września; do
Polski wkroczyła Armia Sowiecka, został zawarty pakt Ribbentrop-Mołotow.
Tam też dowiaduje się o rozkazie rozwiązania
jednostek wojskowych. Oficerowie radzą zdezorientowanym szeregowcom, aby przedzierać
się na Węgry lub Litwę albo wracać do domów.
Nie radzą zostawać i czekać na Armię
Czerwoną. Pan Stefan z kilkoma kolegami
postanawia wracać do domu do Osieka.
Maszerują na zachód. Dochodzą do posterunków niemieckich. Obserwują z daleka
Kartka pocztowa napisana przez ojca Stefana
Rusina, Franciszka, datowana na 26 lipca 1940 r.
Kartka adresowana była na obóz jeniecki w Rosji sowieckiej w Gródku koło Lwowa, w tym czasie
Stefana już tam nie było, ale kartka o dziwo do niego dotarła. Ta skromna kartka pocztowa towarzyszyła naszemu ziomkowi przez cały wojenny szlak.
O to jej treść (pisownia oryginalna):
Drogie kochane nasze dziecko!
Listy obydwa my dostali. Ten coś pisał pierwszy
przyszedł 24 lipca, a ten coś pisał później to przed
paru dniami prędzej. Matka, bracia, siostry i cała
Rodzina wszyscy jesteśmy zdrowi. Ucieszyliśmy się
bardzo twoimi listami, bo już my cię kochany synu
opłakali, że już nie żyjesz. Napisz zaraz gdy dostaniesz tę karcinę to ci napiszemy więcej, ściskamy Cię
i całujemy, opiece Bożej Cię polecamy.
Twoi Kochające Cię Rodzice.
I jeszcze dopisek - Bracia są w domu wszyscy
oprócz Kazimierza, Franek pracuje u Żurka, Bronek u Olesiaka, Reszta wszyscy w domu pomagają przy gospodarce. Żniwa się dopiero rozpoczęły
i w tym roku są spóźnione.
Bracia i siostrzyczki Cię pozdrawiają i Ochronka też.
Należy dodać, że do wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej utrzymywana była wymiana listów
i kartek pocztowych. Później umowa pocztowa
została zerwana.

i widzą jednak, że Niemcy segregują
przechodzących na cywilów, oficerów i szeregowców, trzymając ich
pod strażą. Po namyśle nie przechodzą, ale wracają pod Kowel, by
już wieczorem dostać się do niewoli sowieckiej. Tak zaczyna się
prawie dwu i półletni pobyt w sowieckich obozach jenieckich.
Pamiętajmy jednak, że Związek Radziecki nie podpisał Konwencji Genewskiej o ochronie
i prawach jeńców wojennych,
dlatego też obozy jenieckie
w Rosji niczym się nie różniły
od Łagrów. Po kilku dniach
oddzielono oficerów i skierowano ich do obozów w Starobielsku
i Katyniu. Pozostałych żołnierzy załadowano, a raczej wtłoczono do wagonów bydlęcych i bez jedzenia i picia przez pięć dni
wieziono na wschód.
Wysadzono ich w Szepietówce. Kilku
z kolegów, jak wspomina, nie przeżyło tej
podróży. W Szepietówce był duży obóz
przejściowy w starych carskich koszarach.
Po nowym podziale jeńców Pan Stefan zostaje skierowany do transportu, który jedzie
na środkowy Ural. Po 20 dniach wysadzają
ich z wagonów, by dalej pieszo po 32 dniach
dotrzeć do Zachodniej Syberii.
Obóz to goła ziemia. Trzeba zbudować
baraki i ziemianki, a przecież to już listopad.
Zaczyna się walka o przetrwanie, walka z głodem, zimnem i insektami.
Życie w obozie to praca ponad siły, 12 godzin latem i 10 zimą. Jeńcy budują drogi i rąbią lasy. Każda praca jest znormowana, np.
przy tłuczeniu kamieni norma 1m3 dziennie.
Za jej niewykonanie dostaje się gorsze wyżywienie. Normalnie pożywienie to 350 gram
chleba czarnego i lepkiego, zupa z buraków

lub brukwi rano i to samo wieczorem.
Trudno się zatem dziwić, że śmiertelność
była bardzo duża, jak ocenia Pan Stefan w obozie, w którym był, zmarł co trzeci jeniec.
W tym obozie przebywa do początków
1942 roku. Oczywiście nie wie, bo skąd, że 30
VII 1941 r. Rząd Polski w Londynie podpisuje porozumienie ze Związkiem Radzieckim
w sprawie utworzenia Armii Polskiej, a 31 XII
1941 r. Generał Władysław Sikorski w odrębnym porozumieniu ustala z Rządem ZSRR
wielkość Armii i miejsce koncentracji. Wiadomości te do obozów jenieckich docierają ze
znacznym opóźnieniem.
Wiosną 1942 roku z obozu, w którym przebywa, wyrusza pierwszy transport do Kazachstanu i Turkmenii na miejsce koncentracji Armii Polskiej w okolice Bazłuku, Tocka
i Tatiszczewa. Ci, którzy tam dotarli żywi, byli
szczęśliwi, było to przecież Polskie Wojsko,
był to również w końcu kres ich wędrówki,
poniżenia i głodu.
Źle było z żywnością, ale jeszcze gorzej
z uzbrojeniem. Strona Sowiecka wyposażyła
Armię w działa po armii carskiej i karabiny
jednostrzałowe.
Pogorszyły się również stosunki z Rządem ZSRR. Armia zaczęła się przygotowywać do ewakuacji do Iranu. W tym
celu ćwiczono wojsko w długich marszach
z obciążeniem 36 kg.
W końcu generał Władysław Anders wyprowadza armię z Bazluku do Krasnowodska, portu nad Morzem Kaspijskim, a dalej
do portu Pahlewi w Persji.
Jak wspomina Pan Stefan, statkami, którymi ewakuowano Armie Polską, były stare
tankowce przypominające cuchnącą trumnę,
kołysały niemożliwie tak, że wielu kolegów
wpadało do morza.
W końcu wylądowali na gościnnej ziemi
perskiej. Pierwszym wielkim wydarzeniem
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140 lat Amatorskiej
Orkiestry Dętej
w Głębowicach

www.fotoromanek.pl

SP nr 1 - KL IIa wychowawczyni Beata Karcz

www.fotoromanek.pl

SP nr 1 - KL IIb wychowawczyni Anna Kacorzyk

www.fotoromanek.pl

SP nr 2 - KL II wychowawczyni Joanna Zygmunt

fot. Tomasz Biernat (Kęty) - studio fotograficzne

Głębowice - KL II wychowawczyni Lucyna Kolasa
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Otwarcie ogrodu rekreacyjnego
30 maja 2014 r. oficjalnie i uroczyście otwarto ogród rekreacyjny przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Nr 1 w Osieku. Dokonali tego: Jerzy Mieszczak – wójt gminy Osiek,
Bogdan Luranc – wykonawca ogrodu oraz Krystyna Czerny – dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 1 i Wiktoria Pawlica – wicedyrektor ds. Przedszkola Publicznego w obecności Jerzego Czernego
przew. Rady Gminy,
Marka Jasińskiego – zastępcy wójta, Tadeusza
Muchy – przew. Komisji Oświaty, Andrzeja
Sobeckiego – sekretarza
gminy, Mariana Jankowskiego – inspektora, Zdzisławy Krupnik
– księgowej projektu,
rodziców z przewodniczącą Rady Rodziców
Karoliną Palutkiewicz.
Tego dnia mimo niedogodności pogodowych dla wszystkich dzieci zabłysło słońce.
Przecięcie wstęgi nastąpiło przy dźwięku fanfar, a dzieci przywitały nowy ogród
piosenką „Przedszkolaki” i razem z rodzicami podziękowały za jego wykonanie.
„Remont i wyposażenie ogrodu rekreacyjnego” to nazwa projektu złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia
„Dolina Karpia”. Wartość całego projektu wyniosła 122 225, 10 zł w tym z Urzędu Marszał-

kowskiego uzyskano dofinansowanie
w kwocie 60 918, 36 zł. W ogrodzie została położona bezpieczna nawierzchnia
ze sztuczną trawą, wymieniono zniszczoną siatkę ogrodzeniową na panele z drutu, zamontowano nowoczesne urządzenia zabawowe
dla dzieci. W ramach działań promocyjnych
przeprowadzono też wcześniej warsztaty i akcje
promocyjne dla rodziców i dzieci: przygotowywanie potraw z ryb, spotkanie z hodowcą karpi,
wykonywanie ozdób z bibuły i orgiami.

Wszyscy zaproszeni goście uczestniczyli
tego dnia w uroczystości Święta Rodziny na
sali WDK w Osieku. W programie przedszkolaki pokazały bajkę o śpiącej królewnie. W ciekawych choreografiach wszystkie
grupy zaprezentowały różnorodne tańce
nagrodzone głośnymi brawami. Były też
życzenia i piosenki dla mamy i taty.

Kolorowe dni w naszym przedszkolu

Nasze przedszkole już wielokrotnie organizowało kolorowe dni. Akcja ta ma na
celu przede wszystkim zachęcanie dzieci
do zjadania różnorodnych potraw, które
pod względem kolorystycznym pasują
do danego kolorowego dnia. Piętnasty
maj został ogłoszony dniem pomarańczowym, dzieci założyły pomarańczowe

ubrania a panie kucharki
postarały się o odpowiednie dania. Nie mogło zabraknąć ulubionej zupy
pomidorowej,
zdrowej
i smacznej marchewki oraz
soku pomarańczowego.

Wyjazd do teatru Banialuka

Nowe przygody Koziołka Matołka

W kwietniu wszystkie dzieci z naszego przedszkola
odwiedziły Teatr Banialuka w Bielsku-Białej. Przedszkolaki obejrzały przedstawienie pt. „Calineczka”.
Dzięki wspaniałej grze profesjonalnych aktorów,
dzieci mogły się przenieść do świata bajek i wspólnie z najmniejszą dziewczynką świata przeżyć niesamowitą historię. Dla wielu dzieci była to pierwsza w życiu wizyta w prawdziwym teatrze, ale
z pewnością nie ostatnia.

W kwietniu do naszego przedszkola przyjechali aktorzy z teatru „Skrzat” z Krakowa.
Zaprezentowali dzieciom wspaniałą bajkę o
Koziołku Matołku. Przedszkolaki wraz z głównym bohaterem wędrowali po całym świecie,
odwiedzając między innymi: Chiny, USA, kraje afrykańskie, no i oczywiście Polskę. Wszędzie było bardzo wesoło i śmiesznie, a Koziołek
obiecał, że jeszcze nas kiedyś odwiedzi.
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Taranto 1944 r. Przed bitwą o Monte Cassino.
tego dnia były prawdziwe papierosy, potem prawdziwa kawa, czekolada, pootwierane sklepy z wszelkimi towarami. Było to
olbrzymie przeżycie po latach nędzy i strachu. Potem łaźnia i nowe ubrania; wszystko przywiezione z Rosji na spalenie.
Po paru tygodniach odpoczynku Pan
Stefan, który jest teraz żołnierzem II Korpusu V Kresowej Dywizji Piechoty pod dowództwem legendarnego gen. Nikodema
Sulika 6. Lwowskiego Pułku Artylerii Lekkiej, zamienił konia na jeepa, pozostając
dalej łącznościowcem i wraz z korpusem
zostaje przeniesiony z Persji do Syrii, a dalej
do Palestyny i Egiptu do obozu wojskowego w okolicach Aleksandrii.
Na przełomie lat 1943/44 Polski II Korpus pod dowództwem gen. Andersa zostaje przerzucony statkami do południowych

Włoch i wyokrętowany w Taranto i tu
właśnie zaczyna się włoski szlak bojowy Pana Stefana. Wiedzie on przez
Prate, Cerasuola pod Monte Cassino. Pod Monte Cassino 6. Lwowski
PAL przybywa 24 kwietnia 1944
roku wraz z całym Korpusem. Armia Polska luzuje Korpus Nowozelandzki, który prowadził bez powodzenia natarcie na wzgórze 575.
Samo wzniesienie Monte Cassino
ma 516 m npm., na nim klasztor
Benedyktynów z VII wieku, u podnóża małe miasteczko Cassino.
Wzniesienie to jednak, wraz
z okolicznymi wzniesieniami,
593 i 575 panuje nad starą drogą rzymską Via Casalina z Neapolu do
Rzymu. Umocnienia zbudowane przez
Niemców zamykały drogę do Rzymu
i były nazywane linią Gustawa.
Trzeba było jednak przejść do Rzymu,
trzeba było przełamać linię Gustawa, trzeba było zdobyć Monte
Cassino.
V Kresowa Dywizja,
a wraz z nią Pan Stefan obsadza wzniesienie 575 jako podstawę
szturmu na klasztor.
Zacięte walki trwały
tydzień i zostały wspaniale opisane przez
Melchiora Wańkowicza. W rozdziale o Wąwozie Saperów Poznańskich Wańkowicz
wspomina Pana Stefana, przekręcając nazwisko Rusin na Rusik.

Aleksandria – Przed patrolem (Stefan 3 od lewej).
Pan Stefan jeździ samochodem
jeep, dostarcza amunicję i zwozi rannych
z wysuniętych posterunków. Cały transport odbywa się nocą bez świateł po krętych wąskich dróżkach nad przepaściami.

Włochy – Obóz polski.
Jak wspomina, wiele samochodów się staczało. Niemcy, słysząc pracujące silniki, wystrzeliwali race oświetlające teren,
a później prowadzili ostrzał. Co
noc wiele samochodów nie powracało do bazy.
Ale nadchodzi dzień 18 maja
1944 – zdobycie klasztoru.
Zwycięstwo – radość i smutek,
bo niektórzy pozostaną tu na
zawsze.
1 czerwca 1944 r. V Kresowa
przesuwa się na północ, biorąc
udział w walkach pod Anconą,
Rimini i dalej na linii Gotów.
W potyczce pod Piawe Salutare Pan Stefan zostaje ranny
i leczy się w szpitalu w Anconie.
Po wyzdrowieniu dołącza do
swojej jednostki pod Bolonią
i tam kończy kampanię włoską.

Egipt – Giza – Pod piramidami.
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Składanie kwiatów na głównym plafonie cmentarza,
w tle klasztor Benedyktynów na Monte Cassino.
Zostaje odznaczony Krzyżem Walecznych
i Krzyżem Monte Cassino.
W maju 1945 roku II Korpus Polski zostaje ewakuowany z Włoch do Wielkiej
Brytanii, do Szkocji.
Znowu żołnierzy polskich ogarniają
rozterki; każdy chciałby jak najszybciej
wrócić do swej ojczyzny, do rodzinnej wsi,
ale wieści dochodzące z kraju powstrzymują wielu.
Tęsknota bierze jednak górę. Wiosną
1947 roku Pan Stefan decyduje się na powrót. Wraca do Osieka 15 maja 1947 roku.
A tu olbrzymia radość z powrotu tego,
który nie żył. Tak zamyka się peregrynacja
wojenna Pana Stefana, człowieka, który
nie tylko otarł się o historię, ale który ją
tworzył.

organizowana przez wikariusza osieckiej
parafii ks. Stanisława Cadera. Na pielgrzymim szlaku nie mogło zabraknąć wizyty
na Monte Cassino, oddajmy głos uczestnikowi:
Monte Cassino dla każdego Polaka słowo-symbol o wielkim patriotycznym wydźwięku. Z autostrady skręcamy w lokalną
drogę, by po paru kilometrach dojechać
do małego (3 tysiące mieszkańców) mia-

cy. Pani Genowefa Kacorzyk i Pan Niemiec
niosą kwiaty aleją wysadzaną cyprysami.
Dochodzimy do bramy cmentarza, którego strzegą dwa wielkie orły, przechodzimy
koło głównego plafanu, kierując się do ołtarza położonego w centralnej części. Tu rozpoczyna się msza święta głęboko przeżyta
przez wszystkich uczestników. Na całym
cmentarzu jesteśmy prawie sami, w trakcie
mszy modlimy się za wszystkich poległych
i spoczywających na tym cmentarzu, ale
szczególnie za naszych ziomków, rodaków
– osieczan, którzy walczyli w tym miejscu.
To właśnie oni 52 lata temu walczyli i ginęli na tym miejscu, gdzie dzisiaj stoimy.
To właśnie tu 1072 polskich żołnierzy zginęło i zostało pochowanych w tej nekropolii
polskiego czynu zbrojnego II wojny światowej. Zachodzące słońce kładzie swoje promienie na odbudowanym klasztorze benedyktynów – celu ataku polskich jednostek,
kładzie także cienie na „rzędach białych
krzyży”. Bohaterowie śpią snem wiecznym,
panuje spokój i skupienie. Przyjmujemy komunię świętą, na twarzach wielu młodych
i starszych widać łzy, których tu nikt się nie
wstydzi. Po mszy idziemy na grób naszego
rodaka Jana Kwaśniaka, kwiaty składają
Panie Kacorzyk i Sobecka, to przecież rodzi-

Czy pamiętamy o naszych bohaterskich
ziomkach, którzy walczyli pod Monte
Cassino. Na co dzień fakty sprzed 70 lat
się zacierają, ale przy różnych okazjach
pamięć ta jest żywa.
W 1996 roku miała miejsce pierwsza
tak liczna pielgrzymka z Osieka do Rzymu
Uczestnicy pielgrzymki przy grobie Jana Kwaśniaka.
steczka Cassino, tu
kupujemy kwiaty.
Dalsza droga to
mozolne wspinanie
się naszego autokaru po nieprawdopodobnie krętej
i wąskiej drodze. Po
pół godzinie osiągamy parking przy
polskim cmentarzu.
Formujemy kolumnę, na czele
najstarsi uczestniPolski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino,
widok z klasztoru benedyktynów

na; i tu zbieg okoliczności – jesteśmy na jego
grobie w dniu 90. urodzin (21.05.). Jeszcze
krótka wizyta w klasztorze benedyktynów
na szczycie Monte Cassino i późny powrót
do Rzymu.
Z okazji 70-tej rocznicy słynnej bitwy
o Monte Cassino złóżmy hołd wszystkim
żołnierzom biorącym udział w bitwie,
a zwłaszcza osieczanom, nie pozwólmy
by pamięć o nich zanikła w następnych
pokoleniach.
Adam Hałatek
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XV Dzień Ziemi
10 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej
nr 2 w Osieku odbył się festyn z okazji
Dnia Ziemi. W tym roku świętowano
pod hasłem „Czas na zdrowie”. Organizatorzy przygotowali dla
uczestników wiele atrakcji.
Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego.
Zgromadzonych gości, rodziców i uczniów przywitała
pani dyrektor Jolanta Żurek.
Natomiast pani Katarzyna Frej
– koordynator uroczystości,
omówiła działalność ekologiczną i prozdrowotną prowadzoną
w osieckiej Dwójce. Zbiórki
makulatury, petów, puszek,
baterii, plastikowych nakrętek,
żołędzi i kasztanów na stałe zapisały się w tradycję szkoły. Zebrane w ten sposób pieniądze są
przeznaczane na wycieczki.
Od stycznia uczniowie klas
szóstych i piątych uczestniczą w projekcie edukacyjnym
organizowanym przez Bank
Ochrony Środowiska, którego
głównym celem jest propagowanie zdrowego trybu życia.
W ramach tego przedsięwzięcia
podjęto działania zachęcające
do zdrowego odżywiania i prowadzenia aktywnego trybu życia.
Następnie uczniom wręczono nagrody
w przeprowadzonych konkursach: „Mój
ulubiony owoc” – konkurs plastyczny, „Mój
ulubiony owoc słowem malowany” – wiersz
oraz „Wspomnienia z wycieczki do krokusowej Doliny Chochołowskiej” – prezentacja
multimedialna.
W części artystycznej zebrani obejrzeli
przedstawienie pt. „Szkolne kuchenne rewolucje”. Uczniowie wcielili się w role: Magdy
Gessler oraz naszych pań kucharek. Wizyta
w szkole tej znanej w całej Polsce osobistości zakończyła się pełnym sukcesem.
Okazało się, że posiłki przygotowywane przez panie kucharki są nie tylko
smaczne, ale i zdrowe. Po inscenizacji
pani dyrektor podziękowała sponsorom, dzięki którym odbył się piknik,
a następnie zaprosiła wszystkich na
dziedziniec szkoły, gdzie czekało mnóstwo atrakcji: zabawy i konkursy sportowe, rodzinny turniej badmintona,
ekologiczny poczęstunek, pyszne ciasta,
grill, pierogi, stoisko z kwiatami i roślinami ozdobnymi, ziołami oraz wiele
innych niespodzianek.

Nie zabrakło także fachowych porad dietetyka, p. Marty Tobiczyk. W czasie wizyty każdy mógł zbadać swój stan zdrowia. Natomiast
p. Sylwia Kramarczyk - pielęgniarka dyplo-

bom, które przyczyniły się do organizacji
festynu. Kolejny Dzień Ziemi już za rok!
Serdecznie zapraszamy!
K.F.

Serdeczne podziękowania składamy: Radzie Rodziców przy SP nr 2, rodzicom, którzy
przygotowali pyszne ciasta, smaczne pierogi,
naleśniki, galaretki oraz pomagali w organizacji całej uroczystości, Wójtowi Gminy
Osiek p. Jerzemu Mieszczakowi, wicewójtowi
p. Markowi Jasińskiemu, radnym z Osieka
Górnego: p. Marii Luranc, p. Zbigniewowi
Żurkowi, Przewodniczącemu Komisji oświaty, zdrowia, kultury i sportu oraz spraw społecznych, p. Tadeuszowi Musze, p. Marcie
Tobiczyk, p. Sylwii Kramarczyk, Kinu Planet
Cinema w Oświęcimiu, Restauracji „Malinowy Las”, Salonowi fryzjerskiemu „U Oli”
Aleksandra Zięba, PH Odkurzacze Centralne
Jarosław Orkisz, AUTO TRADER Mirosław
Frej, Piekarstwo Elżbieta Marczyńska, Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego, Ubojnia
Stanisław Krawczyk, pani Dorocie Zielińskiej-Kramarczyk, Bankowi Spółdzielczemu
w Osieku, Salonowi Kosmetycznemu „Relaks” Edyta Ziarno, TUW Irena Matusiak,
Tadeuszowi Sobeckiemu, Kołu Łowieckiemu
„Orzeł”, PHUP DAR-MEG.

mowana, mierzyła
poziom cukru, ciśnienie oraz tętno.
Festyn zakończył
się późnym popołudniem, a dzięki
pięknej, słonecznej
pogodzie w miłej
atmosferze rodzice
ze swoimi dziećmi
miło spędzili ten
czas.
Dziękujemy
wszystkim oso-
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Co kryje kopiec grunwaldzki w Osieku?
Czy ten kopiec który zachował się do dzisiaj spełniał kiedyś rolę punktu granicznego,
a może kurhanu? To, że postawiono na nim
kapliczkę może świadczyć, że to niezwyczajny
kopiec (krążą wśród mieszkańców różne legendy, można je przeczytać w książce ,,Osiek
zarys dziejów” wydanej przez Gminną Bibliotekę w Osieku), a tej niezwykłości kopca chcą
dowieść naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Już po raz trzeci został
zbadany urządzeniami, które prześwietlają
wnętrze kopca, to tak zwane georadary działające na zasadzie ultrosonografu. Dostarczony do redakcji przez p. Mariana Kozieła
wynik badań, które prowadził p. dr Bogdan
Żogała wyraźnie wskazują na istnienie w
kopcu obiektów antropogenicznych. W opinii czytamy: badania manometryczne w powiązaniu z konduktometrycznymi pozwalają
wnioskować, że w obrębie kopca Grunwald
prawdopodobieństwo obecności obiektów
antropogenicznych występuje jedynie w jego
południowej części. Na taką możliwość wskazują dwie zastosowane metody geofizyczne.
Badaniem kopca bardzo zainteresowany jest
archeolog Grzegorz Mądrzycki, który wyjaśnia, że obiekt ten jest bardzo ciekawy z naukowego punktu widzenia, gdyż nie ma drugiego
takiego na terenie powiatu oświęcimskiego. Jak
wynika z ostatnich badań archeologicznych na

terenie Osieka, gdzie natrafiono na pozostałość
osady z okresu wpływów rzymskich, osiecka
ziemia może przynieść wiele ciekawych i zaskakujących odkryć.
W przypadku kopca grunwaldzkiego przeprowadzone badania geofizyczne wykazały,

że mamy tu do czynienia z kopcem usypanym
ręką ludzką z bliżej nieokreślonymi obiektami
wewnątrz. Nie przyniosły one jednak odpowiedzi czym są owe obiekty (militaria, metalowe trumny -?). W takim przypadku jedyną
możliwością wyjaśnienia tajemnicy kopca, tj.

ustalenia jego funkcji i datowania pozostają
badania wykopaliskowe.
Gdyby badania potwierdziły jedną z hipotez, iż mamy tu do czynienia z mogiłą żołnierzy z czasów potopu szwedzkiego, byłby to
pierwszy rozpoznany archeologicznie obiekt
tego typu w zachodniej części Małopolski.
Osobiście mam nadzieję, że badania geofizyczne kopca Grunwald nie były pierwszymi
i ostatnimi oraz że w niedługiej przyszłości
uda się zorganizować badania wykopaliskowe. Aby tak się stało, oprócz kwestii formalnych (właściwe pozwolenia) konieczne jest
jeszcze zgromadzenie odpowiednich środków finansowych.
Z tego względu za pośrednictwem „Ech
Osieka” zwracamy się z prośbą o pomoc do
wszystkich zainteresowanych historią Osieka,
a w szczególności tego obiektu oraz wszystkich, którzy mogą wesprzeć finansowo badania kopca lub w inny sposób przyczynić się
do przeprowadzenia akcji wykopaliskowej.
Osiek w ten sposób zyskałby rozpoznanie
unikatowego obiektu, który obok zamku i zabytkowego kościoła z pewnością byłby interesującym punktem na trasie atrakcji turystycznych. Rezultaty prac badawczych mogłyby
zostać umieszczone na tablicy informacyjnej
u podnóży kopca.
Rozalia Ćwiertnia

Osieckie wzgórze nie jeden skarb kryje
Powtarzane od wieków sołeckie porzekadło znalazło potwierdzenie w rzeczywistości. Archeolodzy odkryli tu ślady osady
z końca II wieku naszej ery. Wyszły na jaw
podczas prac budowlanych przy wykopach
pod fundamenty domu. Archeolodzy są
zgodni: to sensacyjne odkrycie!
Tereny na wzgórzu Osieka objęte zostały tzw.
strefą ochrony archeologicznej. Kilka lat temu, po
wiosennej orce w polu znaleziono tu kawałki ceramicznych naczyń sprzed setek lat. Prawdopodobnie jest ich tu znacznie więcej, a część została
już zniszczona przez rolników. Dało to podstawy
do twierdzenia, że kiedyś porośnięte lasem i oblane polami uprawnymi pagórki tętniły życiem.
Adam Szal dostał pozwolenie na budowę
wymarzonego domu przy ul. Grunwaldzkiej
kilka miesięcy temu i od razu zabrał się do pracy. Kiedy nadszedł dzień kopania dziur pod
fundamenty, zgodnie z przepisami na miejscu
zjawili się archeologowie. Kilka ruchów koparki
pozwoliło na odkrycie średniowiecznej osady.
– Jak to zobaczyłem, nie wiedziałem w ogóle, co
powiedzieć – mówi Adam Szal, właściciel terenu.
– Nie znam się na tym zupełnie i dla mnie
były to zwykłe żółte plany w ziemi, jakieś kamie-

nie i czarny osad – dodaje.
Dla specjalistów ukazujący się obraz przedstawiał znacznie więcej – były to ślady zasypanych
jam gospodarczych i dołków po słupach – tłumaczy Marcin Kornaś, archeolog nadzorujący
prace odkrywkowe w Osieku. – Przebadaliśmy
łącznie obszar 1,5 ara odkrywając 31 obiektów
oraz fragmenty naczyń ceramicznych – dodaje.
Wykopaliska pozwoliły odkryć ślady osady
z czasów, kiedy kilkaset kilometrów dalej, w linii
prostej od Osieka na Dunaju znajdowała się granica Imperium Rzymskiego. Prawdopodobnie
mimo odległości kontakty mieszkańców osieckiej
osady z tymi z południa były bardzo intensywne –
szlak handlowy tzw. bursztynowy zapewniał Rzymianom dostawy bursztynu, a być może także skór
i niewolników – wyjaśnia Marcin Kornaś. – Rozwijał się też transfer technologiczny, a piece do wypału ceramiki toczonej znajdowane m.in. w Igołomii pod Krakowem oparte są właśnie na wzorach
pochodzących z południa – opowiada archeolog.
Podstawą gospodarki było w tamtych czasach
rolnictwo, ale na ziemiach polskich istniały już
co najmniej dwa duże ośrodki metalurgiczne,
czyli takie, w których kuto żelazo. Produkowano
w nich narzędzia, broń, ozdoby, części stroju oraz
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przedmioty codziennego użytku.
Osieckie znaleziska trafiły w ręce specjalistów, którzy ocenią dokładny okres ich pochodzenia z dokładnością do 50 lat. Archeologowie zapowiadają, że teraz, kiedy „otwarli worek
skarbów” zrobią wszystko, aby zdobyć pieniądze na dalsze badania.
Intensywne rolnictwo doprowadza do spłukiwana wierzchniej warstwy gleby, a głęboka orka
niszczy znajdujące się w ziemi pozostałości po
osadnictwie – ubolewa Marcin Kornaś i dodaje, że ta część Ziemi Oświęcimskiej nie ma
szans na duże badania związane z inwestycjami drogowymi, a to jedyny sposób, aby „doczepić się” do inwestycji i skorzystać z okazji,
aby zbadać cały ten teren.
W całej Małopolsce nie odkryto dotychczas podobnych śladów z przeszłości. Po
tym co udało się wykopać archeolodzy stwierdzili na gorąco, że była to nieduża osada, zamieszkała przez kilka rodzin, ale wielopokoleniowych – wyjaśnia Adam Szal. – Mimo,
że odkrycie skomplikowało moją inwestycję
i zablokowało ją na razie jestem ciekawy co
tu się jeszcze kryje – dodaje z uśmiechem.
A kryje się niemało. Pan Adam kopiąc w ubie-
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Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6 456
Frekwencja wyborcza: 18.26%
Liczba głosów ważnych: 1 123
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Modernizacja szpitala
W oświęcimskim szpitalu zmodernizowano oddział chorób płuc i gruźlicy oraz
oddział rehabilitacji neurologicznej. Szpital Powiatowy w Oświęcimiu nabył też tomograf komputerowy.

Wyniki głosowania
w podziale na komitety wyborcze
- Prawo i Sprawiedliwość 415 (36.95%)
- Platforma Obywatelska RP 225 (20.04%)
- Polskie Stronnictwo Ludowe 174 (15.49%)
- Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 81 (7.21%)
- Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
80 (7.12%)
- Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
71 (6.32%)
- Polska Razem Jarosława Gowina 37 (3.29%)
- Europa Plus Twój Ruch 29 (2.58%)
- Ruch Narodowy 7 (0.62%)
- Demokracja Bezpośrednia 4 (0.36%)
Głosowało w obwodzie
- sala WDK - 384 osób
- budynek Ośrodka Zdrowia - 291 osób
- SP nr 2. - 276 osób
- Głębowice - 172 osób

głym tygodniu fundamenty pod budowę garażu, tuż obok domu znalazł kolejne ślady. Archeolodzy już o nich wiedzą i planują przyjazd.
– Zabytki zostaną naukowo opracowane, fragmenty garnków w miarę możliwości poklejone,
próbki ziemi przebadane pod kątem pyłów roślin, które rosły w okolicy – wyjaśnia archeolog.
Twierdzi, że w całej Polsce tego typu osady nie
zostały do tej pory dobrze zbadane i liczy, że
wreszcie w Osieku się to uda.
– Nasuwają się podstawowe pytania: gdzie
znajduje się cmentarzysko, na którym mieszkańcy osady chowali swoich zmarłych? Dlaczego wybrano teren o tak strategicznym położeniu na szczycie wzniesienia i z doskonałym
widokiem na pasmo Beskidu Małego? Skąd
mieszkańcy osady czerpali wodę, która zawsze stanowiła ważny czynnik przy wyborze
miejsca zamieszkania? – rozmyśla archeolog.
Na część tych pytań archeolodzy mają nadzieję uzyskać odpowiedź, kontynuując
swoje badania.
We wsi już krążą legendy, a mieszkańcy snują
domysły. – Podobno w tamtych czasach ludzie
chowali złoto i klejnoty do studni, więc jej trzeba na początek szukać. Chociaż warto też wziąć
pod uwagę duchy przodków, które pewnie
gdzieś tam na tych wzgórzach nadal są i będą
straszyć każdego, kto zbliży się do skarbu.

29 kwietnia 2014 r. do szpitala zjechało się
wielu gości - samorządowcy gmin z terenu
powiatu oświęcimskiego. Gminę osiek reprezentował wójt Jerzy Mieszczak. Była to szczególna. Zaprezentowano zmodernizowane oddziały: chorób płuc i gruźlicy oraz rehabilitacji
neurologicznej. Koszt zadania to ok. 6,2 mln

zł. To na pewno cenna i potrzebna inwestycja
w zdrowie pacjentów. Starosta oświęcimski
Józef Krawczyk wspomniał przy tej okazji,
że w sprawach dotyczących szpitala nie ma
podziałów na rządzących i opozycję. Rozwój i dobra kondycja
placówki leży na sercu
jednym jak i drugim,
zaś to, że szpital zmienia
oblicze stanowi wspólny sukces. Gospodarze
pokazali też nowy tomograf komputerowcy,
urządzenie bardzo nowoczesne, spełniające
najwyższe standardy,
prawdziwe cacko - jak
mówią z dumą członkowie personelu medycznego. Koszt tomografu
wraz z adaptacją szpitalnych pomieszczeń wyniósł ok. 1 mln 770 tys. zł. Wydatek rozłożono
na raty, które będą spłacane przez 5 lat.
Jak na naszą służbę zdrowia – to bardzo
dobra wiadomość.
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Zawody wędkarskie
W IV Drużynowych Zawodach Wędkarskich
Samorządowców o Puchar Burmistrza Gminy Kęty wzięło udział 25 osób. Rywalizowano
w zeszłą sobotę na zbiorniku „Dyrczoniówka”
w Bielanach. - Zwyciężyła drużyna Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu, drugie miejsce zajęła drużyna gminy Kęty, natomiast trzecie miejsce wywalczyła drużyna z gminy Chełmek - wy-

licza Nikolina Lekowska, rzecznik starostwa. Na
dalszych miejscach uplasowały się ekipy z gmin
Osiek, ( miejsce 4) Oświęcim i Wieprz.
- W konkursie indywidualnym zwyciężył Bartłomiej Kajfasz (łącznie 3255 g), drugie miejsce
zajął Maciej Dworniczek (2525 g), natomiast
trzecie miejsce wywalczył Jarosław Jurzak (2220
g) - dodaje rzeczniczka Nikolina Lekowska.

Święci Kościoła Katolickiego
Papież JAN PAWEŁ II wraz z papieżem Janem XXIII zostali ogłoszeni świętymi w niedzielę Miłosierdzia Bożego
27 kwietnia 2014 roku.
Msza Kanonizacyjna, odbyła się 27 kwiet-
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nia 2014, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego
w Watykanie.
Równocześnie kanonizowano dwóch papieży i dwóch uczestniczyło w kanonizacji, emerytowany Benedykt XVI i papież Franciszek.
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Apelujemy o ostrożność
i rozsądek.
Oświęcim – oszuści ciągle szukają ofiar
i modyfikują swoje metody. Znane są przypadki kiedy zaraz po telefonie od pseudo-wnuczka dzwoni osoba podająca się za
policjanta, która informuje, że sprawcy są
namierzani i należy tylko umówić się, aby
przekazać pieniądze. Tuż po przekazaniu
pieniędzy sprawcy ma zostać on zatrzymany,
a pieniądze zwrócone. W takim przypadku pilnie należy się skontaktować z Policją,
dzwoniąc pod numer alarmowy i podać
szczegóły zdarzenia.
W dalszym ciągu apelujemy o ostrożność
w kontaktach z osobami obcymi, a także
o nieprzekazywanie pieniędzy dla rodziny
przez pośredników. Nie należy również kierować się pośpiechem, który sugeruje sprawca, a rozsądkiem. Zawsze można również
poprosić o pomoc zaufanego sąsiada.
W przypadku odebrania telefonu od osoby podającej się za członka rodziny, który
potrzebuje pilnej pożyczki, a po odbiór gotówki ma zgłosić się inna osoba, zawsze możemy podejrzewać, że ktoś próbuje wyłudzić
pieniądze. Dlatego więc należy skontaktować
się z danym członkiem rodziny i jeśli fakt pożyczki się nie potwierdzi lub osoba nie odbierze telefonu, to należy powiadomić Policję.
Osiek – wypadek drogowy ranna małoletnia pasażerka roweru
8 kwietnia 2014 r. około godziny 15:00 w
Osieku na ul. Starowiejskiej doszło do wypadku drogowego. Jak wstępnie ustalili policjanci 15-letnia mieszkanka Osieka spadła
z bagażnika roweru, którym kierowała jej
koleżanka, również 15-letnia mieszkanka
Osieka. W wyniku upadku na jezdnię małoletnia doznała obrażeń głowy i w stanie
nieprzytomnym została przetransportowana helikopterem do jednego z krakowskich
szpitali na leczenie.
Osiek – wszczął awanturę z rodziną,
a potem znieważył i naruszył
nietykalność policjantów.
8 kwietnia 2014 r. w Osieku policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca Osieka, który
wszczął awanturę z rodziną, a następnie znieważył i naruszył nietykalność policjantów.
Do zdarzenia doszło około godziny 14:00,
kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie od
rodziny, dotyczące awantury domowej. Na
miejsce natychmiast pojechali policjanci,
którzy zatrzymali nietrzeźwego 40-letniego mieszkańca Osieka. Podczas interwencji
mężczyzna był agresywny, znieważał i naruszył nietykalność interweniujących wobec
niego policjantów. Został przewieziony do
izby wytrzeźwień, a badanie stanu trzeźwości
wykazało 2,70 promile alkoholu.

Brzeszcze – policjanci i Prokuratura
wyjaśniają okoliczności śmiertelnego
wypadku w pracy
W nocy z 11/12 kwietnia 2014 około godziny 03.40 w Brzeszczach podczas pracy
w kopalni śmierć poniósł 41-letni górnik,
mieszkaniec Osieka. Mężczyzna był reanimowany jednak w wyniku odniesionych
obrażeń zmarł.
Aktualnie policjanci oraz Prokuratura
ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii.
Bielany, Osiek – policjanci odnaleźli
wrak skradzionego motoroweru,
sprawca nadal poszukiwany
Policjanci z Komisariatu Policji w Kętach
przez kilka dni poszukiwali skradzionego
motoroweru marki Yinmu, który został skradziony 11 kwietnia 2014 około godziny 14.30
z terenu posesji przy ul. Solnej w Bielanach.
W trakcie czynności funkcjonariusze odnaleźli wrak motoroweru, który sprawca z nieznanych przyczyn spalił wraz ze stosem opon.
Ustalono również, że związek ze zdarzeniem
ma młody mieszkaniec Osieka. Aktualnie
mężczyzna jest poszukiwany w celu dokładnego wyjaśnienia okoliczności, w jakich
wszedł w posiadanie motoroweru.
Osiek – policjanci zlikwidowali uprawę
konopi indyjskich, zabezpieczyli sprzęt i
zatrzymali plantatora
Policjanci zajmujący się zwalczaniem
przestępczości narkotykowej zlikwidowali
nielegalną uprawę konopi indyjskich, zabezpieczyli aparaturę służącą do naświetlania i
zatrzymali jej właściciela.

Oświęcimscy policjanci w trakcie czynności mających na celu zwalczanie przestępczości narkotykowej ustalili, że 28-letni mieszkaniec Osieka zajmuje się uprawą konopi
indyjskich. Aby przerwać ten nielegalny proceder funkcjonariusze zapukali do drzwi jego
domu, a następnie podczas przeszukania na
poddaszu ujawnili domową uprawę konopi
indyjskich. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli 180 sadzonek konopi w różnych
stadiach rozwoju oraz aparaturę do naświetlania. W związku z powyższym właściciel
nielegalnej uprawy został zatrzymany.
Aktualnie policjanci ustalają w jaki sposób
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mężczyzna chciał wykorzystać tak dużą uprawę i czy trudnił się również rozprowadzaniem narkotyków.
Za uprawę konopi indyjskich grozi kara do
8 lat pozbawienia wolności.
Podsumowanie akcji Majowy długi
weekend 2014
Dobiegł końca majowy długi weekend. Od
środy do niedzieli na terenie Polski w 369
wypadkach zginęło aż 36 osób, a 457 zostało rannych, 1539 pijanych podaje Komenda
Główna Policji.
Natomiast na terenie powiatu oświęcimskiego nie doszło do żadnego wypadku drogowego, lecz policjanci wykonywali czynności przy 12 zgłoszonych kolizjach drogowych.
Podczas kontroli w ruchu drogowym zatrzymali 8 nietrzeźwych kierowców oraz 2 kierowców w stanie po użyciu alkoholu. Ponadto
na terenie powiatu oświęcimskiego funkcjonariusze zatrzymali 4 sprawców na gorącym
uczynku przestępstwa, przeprowadzili 210
różnego rodzaju interwencji i zatrzymali
trzech poszukiwanych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami za
jazdę po spożyciu alkoholu – gdy jego zawartość we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila –
grozi zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat,
do 30 dni aresztu i do 5 tys. zł grzywny; jeśli
stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila, kierowcy grozi do 2 lat więzienia i utrata prawa
jazdy na 10 lat.
Osiek – policjanci poszukują sprawców
kradzieży z włamaniem do garażu
remizy OSP
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu prowadzą czynności
mające na celu ustalenie i zatrzymanie
sprawców kradzieży z włamaniem do garażu w budynku remizy OSP w Osieku.
Do zdarzenia doszło w nocy z 7/8 maja
2014 w Osieku przy ul. Głównej. Sprawcy
z wnętrza garażu skradli urządzenia ratownictwa technicznego i medycznego o
łącznej wartości 110 tys. zł, piły spalinowe, agregat prądotwórczy oraz radiostacje
samochodowe. W ten sposób złodzieje
pozbawili strażaków niesienia jakiejkolwiek pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych czy pożarach. ( Po kilku
dniach sprzęt odzyskano, złodzieje ujęci i zatrzymani. To mieszkańcy powiatu
oświęcimskiego).
Nowa Wieś – zdarzenie drogowe
W dniu 9 maja 2014 o godzinie 07.30 w
Nowej Wsi na ul. Kolbego doszło do zdarzenia drogowego.
Jak wstępnie ustalili policjanci 44-letnia
mieszkanka Nowej Wsi kierująca samochodem marki Subaru na łuku drogi zjechała na
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przeciwległy pas, gdzie zderzyła się z samochodem marki VW, którym kierowała 31-letnia mieszkanka Osieka. Kierująca VW została przewieziona przez Pogotowie Ratunkowe
do szpitala na badania.
Oświęcim – nieszczęśliwy wypadek
przy pracy, ranny 39- letni pracownik
W dniu 16 maja 2014 około godziny
13.00 w jednej z oświęcimskich firm doszło do nieszczęśliwego wypadku przy
pracy. Jak wstępnie ustalili policjanci
39-letni mieszkaniec Osieka doznał rozległych oparzeń ciała. Mężczyzna został
przewieziony do szpitala na leczenie.
Aktualnie policjanci oraz Prokuratura
wyjaśniają przyczyny i okoliczności w jakich doszło do wypadku.
15.05.2014 Oświęcim – policjanci rozbili
grupę przestępczą i odzyskali mienie
warte blisko 100 tys. zł
Oświęcimscy policjanci zatrzymaniami
zakończyli działalność kilkuosobowej grupy
przestępczej, a podczas przeszukiwań przeprowadzonych na terenie trzech miejscowości odzyskali mienie warte blisko 100 tys. zł. Wobec
trzech podejrzanych Sąd już orzekł areszt.
Oświęcimscy policjanci od kilku tygodni
pracowali nad ustaleniem sprawców, którzy
włamali się do kilku obiektów na terenie
powiatu oświęcimskiego, m. in. do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku,
z którego skradziono specjalistyczny sprzęt
strażacki, dwóch innych obiektów, z których skradziono butle gazowe, a także kradzieży i spalenia motoroweru.
Osiek – oszustwo internetowe
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
Oświęcimiu prowadzą czynności mające na
celu ustalenie sprawcy oszustwa internetowego, którego ofiarą padła mieszkanka Osieka.
Pokrzywdzona 19 lutego br. za pośrednictwem jednego z aukcyjnych portali internetowych zakupiła buty, za które zapłaciła 87 zł.
Kiedy sprzedający nie przesłał ani obuwia ani
zwrotu pieniędzy powiadomiła Policję.
Oświęcim, Osiek – policjanci zatrzymali
sprawcę rozboju na pracownicy firmy
udzielającej kredytów i odzyskali część
skradzionego mienia. Przy okazji w ręce
policjantów wpadł amator narkotyków.
20 maja 2014 policjanci z Oświęcimskiej
Komendy Policji zatrzymali 19-letniego
mieszkańca Osieka podejrzanego o dokonanie rozboju na pracownicy firmy udzielającej
kredytów gotówkowych. Razem z podejrzanym o rozbój w ręce policjantów wpadł 18-latek posiadający marihuanę.
Do rozboju doszło w dniu 15 maja 2014
w Osieku na ul. Zamkowej, gdzie pracow-

nica firmy umówiła się z osobą, której miała
udzielić kredytu gotówkowego. Kiedy podjechała w umówione miejsce do jej samochodu wsiadł zamaskowany mężczyzna, który
grożąc przedmiotem przypominającym broń
zażądał wydania pieniędzy, a następnie zabrał
kobiecie torebkę oraz torbę, w której miała
pieniądze i zbiegł.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili, że związek ze zdarzeniem
ma 19-letni mieszkaniec Osieka. Policjanci wszczęli jego poszukiwania, w wyniku
których w dniu 20 maja br. zatrzymali po-

dejrzanego. Razem z nim został zatrzymany jego 18-letni znajomy, który posiadał
przy sobie woreczek z marihuaną. Obaj
mężczyźni trafili do pomieszczeń dla osób
zatrzymanych.
Następnie policjanci ustalili, że podejrzany o rozbój część skradzionego mienia
porzucił w jednym z zagajników przy ul.
Browarnej w Osieku, gdzie zostały odnalezione m.in. torebka, torba oraz pistolet
gazowy na śruty, którym sprawca posłużył
się podczas rozboju.
Aktualnie policjanci ustalają, co podejrzany o rozbój 19-latek zrobił ze skradzioną gotówką, a także czy obaj zatrzymani
mają związek z innymi przestępstwami.
Z zakazem
24 maja 2014 około godzinie 19:30 w
Osieku na ul. Głównej policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca Osieka, który jechał rowerem pomimo sądownie orzeczonego zakazu kierowania pojazdami.
Opracowała: Rozalia Ćwiertnia

Nie ma złych dzieci…
Bycie rodzicem to niesamowicie ważny
rozdział w życiu człowieka. Stajemy się odpowiedzialni podwójnie. Odpowiadamy za
siebie oraz za dziecko. Jednak w życiu różnie
bywa. Czasami jest to rodzicielstwo wymuszone przez los. Nie zawsze jesteśmy przygotowani i w pełni zdajemy sobie sprawę z tego,
co nas czeka. Co dzieje się, gdy przyszli rodzice sami jeszcze wymagają opieki i wsparcia ze strony własnych rodziców? Ważną, ale
często zapominaną sprawą jest dojrzałość
emocjonalna. Nie mówi się o tym albo pomija się ten temat. Tymczasem już nasi pradziadowie zdawali sobie sprawę z tego, że kobiety
dojrzewają emocjonalnie znacznie wcześniej
niż mężczyźni. Dziewczęta dojrzałe emocjonalnie są już jako 16-latki, natomiast w pełni
emocjonalnie dojrzały mężczyzna to 35-latek. Brak dojrzałości emocjonalnej skutkuje
między innymi:
• Brakiem porozumienia społecznego,
• Narastającymi fobiami społecznymi,
• Agresją,
• Wzrostem występowania nerwic oraz
depresji, zachorowaniami na bulimię,
anoreksję.
• Coraz częstszym zjawiskiem ,,Dzieci
rodzą dzieci”,
• Uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, papierosów,
• Nieprzystosowaniem społecznym.
Wspominam o dojrzałości emocjonalnej nieprzypadkowo. Uważam bowiem,
że jest to klucz do dobrego rodzicielstwa.
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Jak uczyć własne dziecko dobrego zachowania, gdy sami popełniamy wiele błędów.
Jak nauczyć dziecko miłości, gdy sami nie
potrafimy kochać.
Jak wymagać, gdy sami jesteśmy rozdarci
wewnętrznie, rozgoryczeni i pesymistycznie nastawieni do otaczającego świata. Jeżeli
jesteśmy zazdrośni, kłótliwi, źli na cały świat
za nasze niepowodzenia i klęski to czy nasze dziecko będzie inne? Wywieramy na nie
wpływ, nie zdając sobie czasami z tego sprawy. Zachowania osób dorosłych w stosunku
do dzieci, często bezbronnych i bezradnych
maluchów, pozostawia wiele do życzenia.
Oburzamy się, że dziecko jest krnąbrne, opryskliwe, używa brzydkich słów, jest agresywne
w stosunku do najbliższych i kolegów. Odpowiedzmy sobie sami. Jakie ma być, jeżeli od
najmłodszych lat widzi rodziców: nadużywających alkoholu, kłócących się o byle co,
obgadujących sąsiadów, narzekających na los,
szukających tylko okazji do zabawy, niepotrafiących gospodarować środkami finansowymi (gospodarka typu – aby dziś).
Są to tylko niektóre z naszych przewinień
wobec własnych dzieci.
Zachowania agresywne są niczym innym
jak wyrazem naszej bezsilności wynikającej z braku wiedzy (między innymi złego
pojmowania bezstresowego wychowania)
lub złej woli. Nie ma złych dzieci, są tylko
źli, nieodpowiedzialni, często sfrustrowani
dorośli niepotrafiący pełnić opieki nad niczego nieświadomą istotą.
Beata Sadowska
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Trampkarze o krok od zwycięstwa w lidze

Tylko krok dzieli trampkarzy Brzeziny Osiek od
mistrzostwa oświęcimskiej
Klasy A. Na trzy kolejki
przed zakończeniem rozgrywek, „żótło-zieloni” zyskali 5
punktów nad drugim LKS
Gorzów i sześć nad trzecią
Przeciszovią.
Nasz zespół rundy rewanżowej nie rozpoczął
najlepiej. Podobnie jak
jesienią już w pierwszym
spotkaniu ponieśli porażkę z Przeciszovią. Jak
się później okazało w dalszej części rozgrywek

to rywale z Przeciszowa i Gorzowa w ciągu
sezonu tracili więcej punktów, zaś osieczanie z

kwitkiem odprawiali kolejnych rywali. Wiosną
jedynie Górnik urwał jeszcze „żółto-zielonym”
dwa punkty, tyle że rywale z Brzeszcz nie mogą
już zagrozić naszym piłkarzom.
Brzezinie do końca sezonu pozostały jeszcze dwie konfrontacje z: Iskrą Brzezinka oraz
z Hejnałem Kęty. Nie będą to jednak łatwi
rywale. Warto jednak wspomnieć, że jesienią Hejnał pokonał nasz zespół 4:2, zaś Iskra
prezentuje podobny poziom co kęczanie.
Wszystko zatem w rękach naszych zawodników w innym wypadku, by tę rywalizację
zakończyć sukcesem, będą musieć liczyć na
potknięcia rywali z Gorzowa i Przeciszowa.
tekst i fot. Bartłomiej B. Kasperczyk

Turniejowe sukcesy FA Osiek
Podopieczni
Łukasza
Szczepaniaka w turnieju
w Będzinie zagrali w składzie: Patryk Żmuda, Tomasz Dusik, Łukasz Dusik,
Kamil Luranc, Kacper Galaciński, Wojciech Zięba,
Marek Kulczyk oraz Igor
Momot.
Najmłodsi piłkarze nie
mieli sobie równych w turnieju rozegranym 31 maja

Znakomicie w tegorocznych turniejach
spisują się młodzi piłkarze Football Academy Osiek. Najpierw wygrali prestiżowy
turniej „Piłkarskiej inauguracji wiosny
z Maciejem Żurawskim” w Będzinie, a później nie mieli sobie równych w zawodach
z okazji Dnia Dziecka w Kętach.
W imprezie rozgrywanej 23 marca br.
na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Będzinie udział wzięło udział osiem
drużyn z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej
oraz Będzina. Mimo niesprzyjającej pogody młodzi piłkarze FA Osiek byli bezkonkurencyjni tego dnia. W pokonanym polu
zostawili m.in. takie ekipy jak: MUKP
Dąbrowa Górnicza, FA Będzin, Sarmacja
Będzin czy Piłkarz Sosnowiec.
- W trakcie całego turnieju naszych zawodników wspierali członkowie rodzin, którzy nie
szczędzili gardeł podczas dopingu – mówi
manager FA Osiek Angelika Szczepaniak Zwycięski puchar chłopcy odebrali z rąk byłego
reprezentanta Polski Macieja Żurawskiego –
dodaje.
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zęba podczas swoich znakomitych interwencji.
Kapitalnie w obronie spisywał się tercet Łukasz
Dusik, Michał Płonka i Antoni Zięciak. Doskonale rozgrywał i wykańczał akcje Tomek Dusik. W ataku królowali Wojtek Zięba i Ernest
Mosur. Dużo jakości naszej grze dawali zmiennicy: Kamil Luranc, Igor Momot oraz Patryk
Wandor, którzy z zapałem wchodzili na boisko
za zmęczonych kolegów - kończy Angelika
Szczepaniak.
Młodzi osieczanie nie mieli też sobie równych w konkurencjach indywidualnych.
Tomasz Dusik został królem
strzelców turnieju, a Patryk
Wandor zgarnął nagrody
w konkurencjach dodatkowych, takich jak rzuty karne
czy rzuty osobiste do kosza.
W kęckim turnieju ekipa FA
Osiek rywalizowała w składzie:
Wojciech Mydlarz, Michał
Rokita, Tomasz Dusik, Łukasz Dusik, Patryk Żmuda,
Ernest Mosur, Daria Kusak,
Wojciech Zięba, Antoni
Zięciak, Kamil Luranc.
Bartłomiej B. Kasperczyk
fot. FA Osiek

br. z okazji Dnia Dziecka w Kętach. Tym razem o laur zwycięstwa naszym zawodnikom
przyszło rywalizować z dwoma
drużynami MiG XXI Kęty oraz
Pionierem Pisarzowice.
- W tym turnieju chłopcy wspierani dopingiem rodziców również
walczyli fantastycznie - komentuje manager FA Osiek - nasz bramkarz Patryk Żmuda niemal stracił

Drugie miejsce żaków z Głębowic
Drugie miejsce zajęli żacy LKS Głębowice w
turnieju w Porębie Wielkiej. Sukces tym większy, że nasi młodzi piłkarze byli jedyną drużyną w tych zawodach, która nie występuje na co
dzień w regularnych rozgrywkach ligowych.
W turnieju rozgrywanym 3 maja w Porębie
Wielkiej udział wzięło sześć zespołów. Młody
zespół z Głębowic, mimo iż do faworytów
nie należał, to podszedł do tych rozgrywek
bez większych kompleksów. Wielkie serce
i zaangażowanie było widać w pierwszym
spotkaniu, gdzie zremisowali bezbramkowo
z gospodarzami.
W kolejnych mecz już było o wiele łatwiej.
Najpierw z kwitkiem odprawili Solavie Gro-
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jec, a później drugą drużynę LKS Poręba
Wielka. Pierwszą gorycz porażki musieli
przełknąć w decydującym meczu o zwycięstwie w turnieju z czołową drużyną naszego
powiatu, jaką jest Zatorzanka Zator. Ostatecznie tę porażkę na koniec osłodzili sobie
zwycięstwem nad Iskrą Brzezinka i drugim
miejscem w całym turnieju.
Drużyna LKS Głębowice w turnieju w
Porębie Wielkiej zagrała w składzie: Mateusz Nikliborc, Michał Brońka, Piotr Kocęba,
Szymon Potoczny, Gabriel Gieras, Bartłomiej
Wolas, Radosław Komendera, Paweł Zygmunt. Trener Jacek Nowak
Bartłomiej B. Kasperczyk / fot. LKS Głębowice

Sukcesy sportowe gimnazjalistów z Osieka
Piłka ręczna
Uczniowie ZSP nr 1 w Osieku wygrali zawody w piłce ręcznej organizowane w ramach
Powiatowej Gimnazjady Młodzieży i awansowali do etapu rejonowego. Zawody odbyły
się 10.04.2014 r. w Chełmku. Zespół wystąpił
w składzie: Bartłomiej Luranc, Sławomir Pacocha, Bartłomiej Płachta, Maciej Pyza, Kamil
Narwojsz, Wojciech Mrzygłód, Krzysztof Kuźma, Konrad Rusin, Seweryn Sporysz, Michał
Płonka i Jakub Wąsik. Na zawodach rejonowych gimnazjaliści z Osieka zajęli IV miejsce.

Opiekunem drużyny był Jan Bulkiewicz.
3.04.2014 r. w Chełmku odbyły się rozgrywki powiatowe w piłce ręcznej dziewcząt.
Nasze gimnazjalistki zajęły trzecie miejsce.
Skład zespołu: Beata Jekiełek, Kinga Zyzańska, Adrianna Drebszok, Klaudia Mitoraj,
Dominika Klęczar, Julia Konarczak, Oliwia
Płonka, Natalia Jekiełek, Gabriela Orkisz,
Katarzyna Domasik, Klaudia Frączek, Anna
Filip, Emilia Płonka, Natalia Smolarska i Julia Kawczak. Opiekunem drużyny była Magdalena Jasińska.

Lekkoatletyka
16.04.2014 r. w Oświęcimiu młodzież
z Gimnazjum w Osieku uczestniczyła
w Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży
w sztafetowych biegach przełajowych.
Dziewczęta zajęły II, a chłopcy III miejsce.
Naszą szkołę reprezentowały: Julia Konarczak, Wiktoria Gworek, Oliwia Matlak,
Wiktoria Nowak, Aleksandra Szałajko,
Ewelina Górkiewicz, Dominika Klęczar,
Julia Gregorczyk, Wiktoria Kuźma i Martyna Kuźma. Zespół
chłopców wystąpił
w składzie: Seweryn
Sporysz, Bartłomiej
Luranc, Tomasz Hałat, Michał Jekiełek,
Patryk Tomala, Kamil Narwojsz, Marcin Żak, Sławomir Jurecki, Michał Płonka,
Patryk Spadek i Dominik Machaczka.
Duży sukces odnieśli uczniowie naszej szkoły trenujący pod okiem Jana
Bulkiewicza w sekcji

lekkoatletycznej LKS „Brzezina” Osiek.
Podczas Mistrzostw Województwa Juniorów Młodszych, rozegranych 17.05.2014 r.
w Krakowie, Radosław Huczek zwyciężył
w konkursie pchnięcia kulą, a Wojciech
Wąsik był trzeci w biegu na 400 m p.pł.

internet
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Kruszywo łamane - dolomit od 47 złotych za tonę
Moskitiery do okien, drzwi przesuwne lub otwierane do zestawów balkonowych od 98 złotych za m2.

tel. 604
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Poleca Zakład Usługowy
Marian Kocemba, ul. Karolina 5

922 962 603 646 303

ECHA OSIEKA
REKLAMA

Zmarli w naszej gminie:
Kwiecień
Tomala Jarosław Karol - Osiek, ul. Główna 248 - 56 lat
Sikora Piotr Marek - Osiek, ul. Przecznica 54 - 41 lat
Jekiełek Tadeusz - Osiek, ul. Główna 336 - 86 lat
Maj
Kasperek Leon Stanisław - Osiek, ul. Główna 349 - 62 lata

Serdeczne podziękowania
Dla Wszystkich,
którzy w tak bolesnej dla nas chwili
dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości,
uczestnicząc we mszy świętej
i ceremonii pogrzebowej

śp. Jarosława Tomala
składa mama
i chrzestna matka

Byrska Melania - Głębowice, ul. Wadowicka 52 - 90 lat
Mitoraj Jan Maciej - Osiek, ul. Przecznica 64 - 62 lata
Lekki Wiesław Stanisław - Osiek, ul. Karolina 48 - 53 lata
Kulpiński Jan - Głębowice, ul. Brzozowa 1 - 67 lat
Tyran Wiesława Maria - Osiek, ul. Główna 289 - 56 lat
Kramarczyk Jan - Osiek, ul. Główna 158 - 84 lata
sporządziła: Iwona Górowicz

Pożegnanie śp. Jana Kramarczyka
Zacny i Drogi nasz kolego Janie,
w chórze Osieczanie śpiewałeś prawie 30lat.
Wcześniej w młodości śpiewałeś też w chórze
kościelnym, który prowadził organista Albin
Klęczar. Bardzo lubiłeś śpiewanie, myśmy się
cieszyli, że swoim pięknym i silnym głosem
niezawodnie zawsze byłeś z nami. Lubiłeś
poezje, byłeś uczestnikiem i laureatem
konkursów poetyckich na szczeblu gminy
i powiatu oraz festiwali Jana Pawła II
w Białym Dunajcu. Dzisiaj od nas odszedłeś
i dołączyłeś do chórów niebiańskich.
Za wszystkie chwile z nami - serdecznie dziękujemy.
Odpoczywaj w pokoju. Amen.

Chór OSIECZANIE

SKŁAD OPAŁU
SPRZEDAŻ KOSTKI
GRANITOWEJ
KRUSZYWA
PIECE CO
ul. CEGLANA 3,
32-608 OSIEK
(BYŁA CEGIELNIA)
JAN SOBECKI
607 326 202

tel. 601 446 453

REKLAMA

Salon psiej urody

PUPIL

Beata Czarny
TELEFON: 697 440 013

NAJTAŃSZE W OKOLICY NAGROBKI
•
•
•

Solidnie,
Gwarancja,
Raty nieoprocentowane.
Zbigniew Kasperczyk
Polanka Wielka, ul. Południowa 132
(przy UG w Polance)

Tel. 033 8458 014 0509 327 258
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GIMNAZJUM

Marcin Płonka laureatem Małopolskiego Konkursu Biologicznego
Marcin Płonka, uczeń klasy III c Gimnazjum, został laureatem Małopolskiego Konkursu Biologicznego. W trzecim etapie – wojewódzkim zmierzył się ze 193 uczestnikami,
uzyskując bardzo wysoki wynik: 93 pkt. na 96
możliwych do zdobycia.
15 kwietnia w sali konferencyjnej Muzeum
Przyrodniczego PAN w Krakowie odbyło się
uroczyste podsumowanie konkursu. Laureaci

otrzymali z rąk Małopolskiego Wicekuratora
Oświaty Grzegorza Barana zaświadczenia o
tytule i nagrody, a nauczyciele – podziękowania za opiekę naukową nad uczestnikami.
Zgodnie z regulaminem Małopolskiego
Konkursu Biologicznego laureaci uzyskują
ocenę celującą z przedmiotu, są zwolnieni
z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i otrzymują najwyższy

wynik z tej części egzaminu. Ponadto mogą
zostać przyjęci do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od obowiązujących w niej kryteriów.
Duży sukces Marcina to efekt zdolności oraz
systematycznej i wytrwałej pracy pod kierunkiem p. Ilony Cybuch – nauczycielki biologii.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Gimnazjaliści laureatami konkursu
Dwór małopolski w zmaganiach o niepodległość
11 kwietnia we dworze Państwa Elżbiety i Antoniego Potockich w Krakowie odbył się uroczysty finał konkursu „Dwór małopolski w zmaganiach
o niepodległość. Udział ziemian w
Polskim Państwie Podziemnym i Akcji Burza”.

Potocki, przybliżając zgromadzonym
historię rodziny i dworu w Olszy.
Punktem kulminacyjnym było oficjalne ogłoszenie wyników konkursu
i rozdanie nagród. Tytuł laureata uzyskało pięcioro naszych gimnazjalistów:
Kategoria praca pisemna:
I miejsce - Aleksandra Adamczyk
za pracę „Kto Ojczyźnie swej służy,
sam sobie służy” (opiekun: M. Borkowska)
II miejsce - Julia Konarczak za pracę „Jutro tu będę jeszcze raz…” (opiekun: A. Woszczyna)
Kategoria praca multimedialna:
I miejsce - Anna Filip za pracę „To
była nasza teraźniejszość, młodość. Walczyliśmy, wierząc, że to, co robimy, ma
wielki sens – udział rodziny Rudzińskich
w zmaganiach o niepodległość” (opiekunowie: M. Borkowska i A. Woszczyna)
Uroczystość zaszczycili nie tylko
uczestnicy konkursu i ich opiekunowie, ale także m.in. Małopolski Kurator Oświaty, Zastępca Dyrektora Oddziału IPN oraz Prezes krakowskiego
oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Gości przywitał Antoni

Kategoria praca plastyczna – plakat:
I miejsce - Aleksandra Płonka za pracę
„Naród, tracąc pamięć, niszczy własne korzenie” (opiekun: M. Borkowska)
II miejsce - Krzysztof Kusak za pracę „Oni
się nie poddali… Ziemianie kontra okupant” (opiekunowie: M. Borkowska i J. Kłys)

Finał konkursu angielsko-niemieckiego
Gimnazjalny Poliglota

29 kwietnia w siedzibie organizatora – w
Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i
Technicznych w Oświęcimiu – odbyło się
uroczyste zakończenie II edycji konkursu
angielsko-niemieckiego Gimnazjalny Poliglota, którego celem jest propagowanie
nauki języków obcych, rozwijanie zdolności uczniów i pobudzanie ich twórczego
myślenia.

W etapie finałowym zmierzyło się 140
najlepszych uczestników (wyłonionych
spośród 679 uczniów biorących udział w
I etapie) z 46 szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego i śląskiego. Finaliści zmagali się z testem obejmującym
dwujęzyczne zadania zamknięte i otwarte,
sprawdzające rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, znajomość środków
językowych i umiejętność redagowania
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wypowiedzi pisemnej. Wszyscy reprezentanci naszego Gimnazjum, będący uczniami klasy IIIc, zostali nagrodzeni. Aleksandra Płonka zajęła III miejsce, a Marcin
Płonka i Karolina Drabczyk otrzymali
wyróżnienia.

SP nr 1
Międzygminny konkurs ortograficzny
dla uczniów klas IV-VI
Organizatorem tegorocznej edycji konkursu była
Szkoła Podstawowa nr 1 w Osieku. W rywalizacji udział wzięli uczniowie z Osieka, Głębowic
,Polanki Wielkiej oraz Zatora. Patronem honorowym konkursu był Wójt Gminy Osiek pan
Jerzy Mieszczak. Tytuł Mistrza Ortografii powędrował do Joanny Maciągi z Polanki Wielkiej.
Na pierwszym miejscu ex aequo znalazły się trzy
uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku: Emilia Orkisz, Izabela Płonka i Agnieszka
Jekiełek oraz uczeń z Polanki Wielkiej- Filip Kiełbasiewicz. Miejsce drugie przypadło w udziale
Wiktorii Tlałce ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Osieku oraz Łukaszowi Rupie z Polanki Wielkiej. Natomiast na trzecim miejscu zakończyła
rywalizację Martyna Tyrpa z Polanki Wielkiej.
Konkurs ekologiczny
Uczniowie klas I-III uczestniczyli w konkursie
plastycznym „Ziemia to twój dom...”
Najlepsze prace zostały pokazane na wysawie
podsumowującej konkurs ekologiczny w ZSP
w Głębowicach. Wyrożnienie otrzymały:Aleksandra Herod z kl. Ia i Natalia Wojtala z kl. IIb.
Asy z Trzeciej Klasy
Wielkim sukcesem okazał się udział naszego
ucznia Miłosza Momota w finale konkursu.
Uzyskał on tytuł SUPER ASA. Zmierzył się
z trudnymi zadaniami, pokonał 73 uczestników
konkursu.
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
Kangur 2014
W konkursie brało udział 66 uczniów naszej
szkoly, ktorzy startowali w pięciu kategoriach
wiekowych. Bardzo dobry wynik uzyskał: Miłosz Momot - kl. IIIb, wyróżnienia: Justyna
Jurczyk - kl.IIa, Natalia Pierkiel - kl, IIb, Jakub
Zajas-kl.IIIa, Grzegorz Plonka - kl.Va, Wiktoria
Tlałka - kl.Va, Vittoria Condorelli - kl.VIb, Knapik Klaudia - kl.Vib.
Międzygminny Konkurs Ortograficzny
„Ortografik o „PIÓRO WÓJTA” gminy
Osiek i gminy Polanka Wielka.
W konkursie wzięło udział 24 uczniów wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach klas II i III
z trzech szkół podstawowych gminy Osiek oraz
szkoły z gminy Polanka Wielka. Zwycięzcami
konkursu zostali uczniowie naszej szkoły. W kategorii klas drugich: I miejsce - Hanna Sordyl, w kategorii klas trzecich I miejsce - Miłosz Momot.
Wysokie lokaty uzyskali również uczniowie: Natalia Pierkiel, Jakub Marchewka, Michał Płonka
z klas drugich oraz uczniowie z klas trzecich:
Wiktoria Dziedzic, Nikola Górowicz, Szymon
Kuźma, Jakub Zajas, Daria Sporysz.
Uczniów do tegorocznego konkursu przygotowywały panie: A. Handzlik, A. Kacorzyk, B.
Karcz, I. Kruczała, D. Wiktor.

Dzień Patrona
28 maja 2014 roku w szkole podstawowej obchodziliśmy Dzień Patrona.
Uroczystość rozpoczęliśmy hymnem
szkoły. Słowa hymnu przypomniały
odważne czyny króla Władysława Jagiełły i zwycięstwo nad Krzyżakami pod
Grunwaldem. Przybył orszak królewski.
Akademię zaszczycił swoją obecnością
król Władysław Jagiełło ze swoją żoną
królową Jadwigą. Władca przemówił do
zgromadzonego tłumu uczniów.
Uczniowie obejrzeli ekologiczne
przedstawienie pt. „Bajka o królewnie
Przyrodzie, siedmiu krasnoludkach i złej
macosze Śmiecisławie”. Utwór zawierał morał:
wszyscy powinniśmy dbać o środowisko i naszą
planetę Ziemię. Inscenizację przygotowała klasa
IVb pod opieką pani Marzeny Guni.
Po krótkiej przerwie korowód z królem, książętami, rycerzami, damami dworu bawili się
w rytm muzyki.

W tym dniu uczniowie kl. I-III odwiedzili
planetarium. Poznali układ słoneczny, planety,
gwiazdy. Odbyli kosmiczną podróż. Starsi koledzy wzięli udział w warsztatach. W czasie zajęć
poznali sposoby czerpania papieru.
Dzień był pełen wrażeń. Bogaty w nowe doświadczenia i zdobyte nowe umiejętności.
AH.AK.

Mali pływacy z klasy Trzeciej
Uczniowie klas trzecich naszej szkoły uczestniczą w zajęciach nauki pływania. Trzy piętnastoosobowe grupy uczniów w każdą sobotę
pod opieką opiekunów udają się do Brzeszcz na
„Basen pod Platanem”. Koszty związane z nauką
pływania oraz wstępu na basen ponosi gmina Osiek. Dzieci biorą udział w zajęciach pod
opieką pani Grażyny Dziedzic, trzynastokrotnej
mistrzyni Polski seniorów w pływaniu, medalistki mistrzostw Europy w Splicie, medalistki
zawodów o puchar Europy w Göteborgu, trzykrotnej finalistki mistrzostw świata w pływaniu w Ekwadorze. Projekt powszechnej nauki
pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów,
którzy chcą podejmować aktywność fizyczną

również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Pływanie jest sportem
najbardziej wszechstronnym i bezpiecznym.
Doskonale wpływa na sprawność dzieci, ogólny
rozwój i przyczynia się do podnoszenia wydolności organizmu. Badania wskazują, że „mali
pływacy” mają lepszą koordynację ruchową,
są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą
od „niepływających” rówieśników. Ćwiczenia
w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania
wad postawy.
Trzecioklasiści bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności
i sprawności fizycznej.

Święto Konstytucji 3 Maja

5 maja W ZSP nr 1 w Osieku odbyło się
przedstawienie z okazji kolejnej rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Celem apelu
było przybliżenie uczniom klas I - VI sytuacji
politycznej Polski końca XVIII w. oraz wyjaśnienie i ukazanie zasad współczesnego patrio-

tyzmu. Była mowa też o szacunku dla języka
i twórczości literackiej, wypełnianiu obowiązków oraz samowychowaniu.
Spotkanie przygotowali uczniowie klasy Vb
pod opieką Marii Zięby.

Kanonizacja Św. Jana Pawła II
W hołdzie Janowi Pawłowi II w szkole
odbyła się akademia zokazji kanonizacji
Jana Pawła II na sali WDK. Dzieci zapoznały się z osobą Wielkiego Polaka i Jego
działalnością. Podsumowaniem tej akademi
był wyjazd na film pt: „Karol, który został
Świętym” do kina w Kętach. W szkole został
zorganizowany konkurs plastyczny dla klas
I – III pt: „Jan Paweł II wśród dzieci”.
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Konkurs Kaligraficzny Bakałarz 2014
11 kwietnia odbył się finał Konkursu Kaligraficznego „Bakałarz 2014” zorganizowanego
przez Wydawnictwo Diecezji
Tarnowskiej „Płomyczek” oraz
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu. Z naszej szkoły do tego etapu zakwalifikowano 7 uczniów:
Jakub Mleczko i Klaudia Spadek z klasy I, Agnieszka Kuźma, Emilia Gałuszka, Klaudia
Trzensiok, Martyna Kozłowska
z klasy II i Faustyna Klęczar
z klasy III.
W kategorii klas II tytuł
„Wicebakałarza” przyznano
Marynie Kozłowskiej, a wśród

trzecioklasistów zwyciężyła i tytuł „Bakałarza” otrzymała Faustyna Klęczar.

Mistrzowie Powiatu!
28 kwietnia odbyły się powiatowe zawody w unihokeju. Krystian Jekiełek
(C), Jakub Bies, Konrad Bies, Mateusz
Janas, Piotr Kuźma, Konrad Odrobina, Kamil Bies, Dawid Blamek, Dawid Hałat, Adrian Klęczar pokonali
drużynę z ZSP nr 1 w Osieku 1:0,
zespół z Polanki Wielkiej 1:0 oraz faworytów turnieju z Oświęcimia 2:1.
Zajęli I miejsce i uzyskali awans do
etapu wojewódzkiego. Wyróżniającym się graczem był Krystian Jekiełek, który zdobył wszystkie bramki

I Międzygminny Konkurs Matematyczny
MAT-MIX
14 maja w naszej szkole odbył się I Międzygminny Konkurs Matematyczny „MAT-MIX” o puchar Wójta Gminy. Trzyosobowe
reprezentacje szkół z: ZSP Głębowice, SP
Polanka Wielka, ZSP nr 1 Osiek i SP nr 2
Osiek zmierzyły się z „królową nauk”.
W czasie konkursu uczniowie musieli
wykazać się wiedzą i logicznym myśleniem.
Przygotowane dla nich zadania nie należały
do najłatwiejszych. Młodzi matematycy ukła-

dali wzorek z klocków geo i tangram, rozwiązywali zadania tekstowe oraz sudoku. Wzięli
także udział w matematycznych kalamburach
Laureatami konkursu została drużyna
z Polanki Wielkiej. Nasi reprezentanci: Nikola Bień, Adrian Klęczar z klasy V i Izabela
Płonka z klasy VI zdobyli drugie miejsce.
III miejsce przypadło zespołowi z ZSP nr 1
w Osieku, a IV miejsce - ZSP z Głębowic.
REKLAMA
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SP nr 2
Międzygminny Konkurs
Ortograficzny
Mistrz ortografii
i Powiatowy Konkurs
Ortograficzny
Powiatowy Mistrz Ortografii
W tegorocznych edycjach konkursów
ortograficznych bardzo dobrą znajomość
ortografii i interpunkcji polskiej zaprezentowały uczennice Dwójki.
W Międzygminnym Konkursie Ortograficznym „Mistrz ortografii” Agnieszka
Jekiełek, Emilia Orkisz i Izabela Płonka
zdobyły ex aequo I miejsce.
12 maja w Kinie „Wisła” w Brzeszczach
odbyła się I edycja Powiatowego Konkursu
Ortograficznego „Powiatowy Mistrz Ortografii” pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty i Starosty Oświęcimskiego.
W kategorii szkół podstawowych wzięło
w nim udział 68 uczniów. II miejsce zajęła
Izabela Płonka, natomiast Agnieszka Jekiełek i Emilia Orkisz uzyskały tytuł finalisty.

XXXVII Ogólnopolskim
Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym - etap
powiatowy

Drużyna z naszej szkoły w składzie: Żaneta Kusak, Nicola Bień, Adrian Klęczar z
klasy V oraz Wiktor Zięba z klasy VI zajęła III miejsce. Uczniowie otrzymali puchar oraz nagrody rzeczowe.

ZSP GŁĘBOWICE

Uroczyste przecięcie wstęgi

14 kwietnia dyrektor ZSP w Głębowicach
w obecności młodzieży szkolnej, przedszkolaków, pracowników szkoły, przewodniczącej
Rady Rodziców p. Matyjasik-Kulig, wójta Jerzego Mieszczaka i przewodniczącego Rady
Gminy Jerzego Czernego dokonał powitania
zebranych na uroczystym przecięciu wstęgi
z okazji oddania zakupionej przez gminę dział-

Międzyszkolny Konkurs
Plastyczny
skierowany był do uczniów klas I-III szkół
podstawowych. Każda z czterech szkół nadesłała po 6 prac plastycznych o tematyce ekologicznej, wyłonionych w drodze eliminacji
szkolnych. Wszystkie były bardzo pomysłowe, wykonane różnorodnymi technikami.
Finał konkursu odbył się 26.03.2014r. podczas
Międzyszkolnego turnieju Wiedzy Ekologicznej. Wyniki przedstawiają się następująco:
I MIEJSCE - Klaudia Kraska, klasa II, SP nr 2
Osiek, opiekun p. Joanna Zygmunt
II MIEJSCE - Weronika Kamińska, klasa III,
ZSP Głębowice, opiekun p. Bogumiła Handzlik
III MIEJSCE - Kinga Szatan, klasa II, ZSP

ki pod budowę
sali gimnastycznej
przy
istniejącej
szkole. Wójt krótko
przypomniał perypetie wcześniejszego załatwiania

już z dobrodziejstwa ćwiczeń w sali, ale młodsi
tak, bowiem nie da się tak szybko wybudować
sali, jak byśmy tego wszyscy chcieli.
Na zakończenie dzieciaki otrzymały prezent
– słodkości od Rady Rodziców, a potem
wszyscy rozeszli się do swoich zajęć.

Głębowice, opiekun p Lucyna Kolasa
Wyróżnienia otrzymali:
1. Paulina Kołodziej, klasa III b, SP Polanka
Wielka, opiekun p. Katarzyna Brońka Siwek
2. Natalia Wojtala, klasa II b, ZSP nr 1 Osiek,
opiekun p. Anna Kacorzyk
3. Norbert Gorzkowski, klasa II, ZSP Głębowice, opiekun p. Lucyna Kolasa
4. Aleksandra Heród, klasa I a, ZSP nr 1
Osiek, opiekun p. Katarzyna Matlak
5. Amelia Noszka, klasa II, ZSP Głębowice,
opiekun p. Lucyna Kolasa
6. Gabriela Tlałka, klasa II, SP nr 2 Osiek,
opiekun p. Joanna Zygmunt
NAGRODA PUBLICZNOŚCI – przyznana została przez uczniów, uczestników Turnieju Wiedzy Ekologicznej.

Otrzymała ją: Klaudia Kraska, klasa II, SP
nr 2 Osiek, opiekun p. Joanna Zygmunt

RĆ.

zakupu i podkreślił, że to
dzięki determinacji pani
przewodniczącej Rady
Rodziców wszystko udało
się pozytywnie załatwić.
Nadmienił też, że najprawdopodobniej starsi
uczniowie nie skorzystają

Uczestnicy obu konkursów otrzymali bardzo
ciekawe nagrody w formie gier edukacyjnych,
puzzli, materiałów plastycznych oraz słodyczy. Zasponsorowali je:
- Urząd Gminy w Osieku
- Urząd Gminy w Polance Wielkiej
- Aksam. Wypiek Paluszków - z Osieka
Poczęstunek dla uczestników turnieju
wiedzowego zasponsorowali:
- Pani Elżbieta Marczyńska z Piekarni
w Głębowicach
- Aksam. Wypiek Paluszków - z Osieka
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom.

26.03.2014 r. odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach
Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej i Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem:

„PLANETA ZIEMIA JEST NIE DO ZASTĄPIENIA.
SZANUJ SIEBIE I JĄ – TO PRZECIEŻ TWÓJ DOM”
pod patronatem Wójtów Gminy Osiek i Polanka Wielka.

Turniej Wiedzy Ekologicznej przeznaczony był dla uczniów klas IV –VI szkół podstawowych. Wzięły w nim udział 4 trzyosobowe drużyny (wyłonione w drodze eliminacji
szkolnych) z następujących szkół:
- Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Osieku
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach
Zmagania konkursowe dostarczyły zawodnikom wielu emocji. Organizatorki turnieju –
Lidia Mołdawska i Lucyna Kolasa – zadbały
o to, aby zadania były zróżnicowane.

Uczestnicy turnieju wykazali się obszernymi wiadomościami z dziedziny ekologii
i przyrody, umiejętnością rozpoznawania
chronionych gatunków roślin i zwierząt, znajomością polskich parków narodowych. Nie
zabrakło też zadań praktycznych; zawodnicy segregowali śmieci, wybierali najbardziej
ekologiczną restaurację, zastanawiali się nad
sposobami wykorzystania różnego rodzaju
odpadów. Połączeniem ekologii i sportu był
rzut śmieciem do kosza – konkurencja bardzo pożyteczna i jednocześnie pozwalająca
rozluźnić atmosferę.
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Młodzi ekolodzy walczyli bardzo dzielnie,
różnice w końcowej punktacji były niewielkie. Oto zdobywcy poszczególnych miejsc:
I MIEJSCE - drużyna z SP nr 2 w Osieku,
opiekun p. Katarzyna Frej
II MIEJSCE - drużyna z ZSP w Głębowicach, opiekun p. Lidia Mołdawska
III MIEJSCE - drużyna ZSP nr 1 w Osieku,
opiekun p. Zbigniew Mazgaj
IV MIEJSCE - drużyna SP w Polance Wielkiej, opiekun p. Beata Nowak
Gratulujemy!

ECHA OSIEKA

fot. Oskar Piecha

fot. Rozalia Ćwiertnia
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