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Stoły wielkanocne Kocierz 2015

Koło Gospodyń Wiejskich z Głębowic
zdobyło II miejsce w XV Konkursie Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny”,
który odbył się 28 marca w Ośrodku Wypoczynkowym Kocierz w Targanicach.
Na świątecznych stołach królowały jaja,
szynki, rolady, swojskie kiełbasy, pasztety,
wielkanocne baby, mazurki, serniki. Spotkanie prowadziła Prezes Stowarzyszenia
Gospodyń Wiejskich w Andrychowie
Czesława Wojewodzic.
II miejsce zdobyły ex aequo: KGW Głębowice, KGW Mucharz, KGW Rzyki oraz
KGW Targanice Wieś. Stoły poświęcił
proboszcz parafii w Targanicach ks. Mirosław Włoch.
W konkursie głównym „Stół wielkanocny” przygotowane przez 18 Kół Gospodyń
Wiejskich stoły oceniała komisja konkursowa. Oceniając poszczególne dzieła brano pod uwagę: estetykę, dobór i walory
smakowe przygotowanych potraw, a także
wielkanocną symbolikę. Z uwagi na wysoki poziom, komisja miała niełatwe zadanie wyboru kolejności zajętych miejsc.
Gratulacji i wręczenia prezentów dokonali
wicewójt Marek Jasiński i przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Czerny.
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Dzień Samorządu Terytorialnego
25 lat temu, 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a
potem – w maju – odbyły się pierwsze w
pełni wolne wybory samorządowe. Otworzyło to drogę do tego, by to obywatele sami
decydowali o sprawach, które ich dotyczą.

W trakcie tego roku obchodzimy nie
tylko 25. rocznicę przywrócenia w Polsce
samorządu terytorialnego, ale także 30.
rocznicę uchwalenia Europejskiej Karty
Samorządu Terytorialnego. Jej ratyfikacja przez Polskę oznaczała akceptację i
przyjęcie kluczowych zasad budowania
samorządności. Ważnym etapem zmian
w ramach reformy samorządowej był też
rok 1999, kiedy zmieniono mapę samorządu m.in. zmniejszając liczbę województw
do 16, ustanowiono 314 powiatów i 2478
gmin. Gminne uroczystości samorząd
osiecki wyznaczył na dzień 29 maja 2015 r.
W Osieku spotkali się ludzie, którzy
przyczynili się do rozwoju samorządności na terenie gminy, to byli i obecni radni, pracownicy gminy, jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, organizacji,
sołtysi, księża.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Czerny i wójt Jerzy Mieszczak, złożyli podziękowania, gratulacje i życzenia.
Najważniejszą częścią uroczystości
było wręczenie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Osiek” za zasługi
na rzecz gminy Osiek, panom:
Janowi Jekiełkowi oraz Adamowi
Klęczarowi.
We wniosku złożonym przez
wójta Jerzego Mieszczaka i przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego czytamy: wójt Jan
Jekiełek wcielał w życie idee samorządności po jej odrodzeniu w
1990 roku. W czasie jego kadencji
zwodociągowano i ztelefonizowano gminę, przebudowano budynki szkół w Osieku i Głębowicach,
wybudowano salę gimnastyczną
przy ZSP Nr 1 w Osieku oraz opracowano projekt budowy sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Osieku
Górnym. Rozpoczął również bu-

godnym kandydatem do uhonorowania tytułem – zasłużony dla gminy Osiek.
Pan Adam Klęczar jest właścicielem
największego przedsiębiorstwa w Osieku. W jego dynamicznie rozwijającej się
firmie zatrudnienie znalazło 430 osób, w
tym wielu osieczan. Rozszerzając swoją
działalność, nie tylko w kraju, ale również
po za jego granicami, przyczynia się do
umacniania pozycji naszej gminy na mapie Małopolski. Obecnie duży nacisk w
działalności kładzie na branżę turystyczną, dzięki czemu przyczynia się do roz-

dowę sieci kanalizacji sanitarnej Etap I, wybudował oczyszczalnię ścieków. Aktualnie
czynnie działa jako przedstawiciel gminy
w Zarządzie Stowarzyszenia „Dolina Karpia”. W Radzie Gminy Osiek pełni funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Jest

woju w tej dziedzinie naszej miejscowości,
promuje nasz produkt lokalny, jakim jest
karp osiecki. Angażuje się w działalność
sponsoringową na rzecz naszego lokalnego sportu, jakim jest piłka nożna. Wspiera
wszelkie inicjatywy lokalne, konkursy, za-

Na okładce uczennice SP2 w Osieku
Nadia Mitoraj i Faustyna Klęczar
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bawy, fundując nagrody dla zwycięzców.
Znany jest również ze swojej działalności
charytatywnej. Myślimy, że jest to godny
kandydat do uhonorowania tytułem zasłużonego dla gminy Osiek – „Honorowy
Obywatel Gminy Osiek”.
Wręczenia dokonali włodarze gminy,
życząc i dziękując za przyczynienie się do
rozwoju naszej gminy. Obaj odznaczeni
podziękowali za wyróżnienie ich spośród
mieszkańców gminy.
Uczniom Gimnazjum wręczono nagrody w konkursie o samorządzie ogłoszonym przez Radę Gminy, wójta i Gimnazjum w Osieku.
Na konkurs literacki wpłynęło
5 prac. Przyznano 2 nagrody:
• I miejsce – za wiersz „Małopolskie cudo” dla Patrycji
Byrdziak, uczennicy klasy
IIIB;
• II miejsce – za wiersz „Piękno Głębowic” dla Dominiki
Kuś uczennicy klasy IA.

• II miejsce – praca zbiorowa Angelika
Klęczar, Klaudia Klęczar, Zuzanna Lenart klasa IIIA;
• III miejsca – Julia Konarczak klasa IIC
Barbara Majda klasa IIIC.
• Ponadto wyróżniono prace:
Anny Goc z klasy IIA, Anny
Orkisz z klasy IIA, Małgorzaty
Tyran z klasy IIIA oraz pracę
Kamili Kramarczyk i Sabiny
Dusik z klasy ID.
Nagrody ufundowała Rada
Gminy w Osieku.
Następnie w programie artystycznym młodzież gimna-

Na konkurs plastyczny wpłynęło 19 prac. Nagrodzono
następujące prace:
• I miejsce – Oliwia Matlak klasa IIC;
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zjum przedstawiła kształtowanie się samorządu w gminie Osiek na przestrzeni
lat na podstawie wydanej monografii
,,Osiek. Zarys dziejów”, autorstwa Adama Hałatka i Bronisława Jani. Serdeczne podziękowanie za zaproszenie złożył
starosta oświęcimski Zbigniew Starzec,
który od uczestników otrzymał gromkie
brawa, wspomniał także w przemówieniu zasługi Andrzeja Kacorzyka i obecnego wójta dla powiatu i gminy Osiek.
Podziękowania za przygotowanie młodzieży do występów artystycznych złożył
wójt dla pani Małgorzaty Gwóźdź, Bernadety Stawowczyk-Zemanek, Wandy
Nikliborc, Marzeny Borkowskiej, panom
Robertowi Klęczarowi i Aleksandrowi
Piaseckiemu, także młodzieży gimnazjalnej i Stowarzyszeniu Integracyjnemu
„Wspólna Sprawa” z Osieka za przygotowanie poczęstunku. Wójt podziękował
też prowadzącym uroczystość Krystynie
Czerny i Andrzejowi Sobeckiemu.
Rozalia Ćwiertnia

ECHA OSIEKA

X RODZINNY RAJD ROWEROWY
Pod patronatem Wójta Gminy Osiek Jerzego Mieszczaka

Termin: 27 czerwca 2015 roku, 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. Stawowa, ul. Starowiejska, ul. Browarna, ul. Grojecka), Grojec, Polanka Wielka, Poręba Wielka (półmetek), Polanka Wielka, Grojec,
Osiek (ul. Bugaj, ul. Główna, plac
przy Urzędzie Gminy – meta).
Długość przejazdu: 26,5 km.

lub pełnoletni członek rodziny w terminie od 15 czerwca do 26 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 Regulami-

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 kolorowa 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 w napój oraz lekki
posiłek, który będzie można
spożyć na półmetku w Porębie.
Zgłoszenia przyjmowane będą
w Bibliotece Publicznej w Osieku. Zgłoszenia dokonuje rodzic
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nem 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.
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Kto podróżuje, ten dwa razy żyje
Pielgrzymka do Włoch

Dzięki wytrwałości księdza proboszcza Bogusława Wądrzyka mogliśmy
przekonać się o prawdziwości tych słów
pokonując w ciągu 9 dni ponad 4 000 kilometrów i odwiedzając 10 miast. Głównym celem był Rzym i wydzielone w nim
najmniejsze państwo świata – Państwo
Watykańskie, które istnieje od 1929 roku,
gdyż wcześniej siedzibą papiestwa był Lateran. Na Wzgórzu Watykańskim w okresie rzymskim istniał cyrk Nerona, gdzie
został ukrzyżowany św. Piotr. Na tym
miejscu wybudowano Bazylikę św. Piotra – największy chrześcijański kościół na
świecie.
Drugą co do wielkości jest Bazylika Św.
Pawła za Murami zbudowana na miejscu,
gdzie zginął św. Paweł. W tej bazylice
znajdują się portrety – mozaiki 265 papieży i miejsce na nowe portrety. Mówi
się, że gdy ostatni medalion zostanie zapełniony, nastąpi koniec świata.
Bazylika Św. Jana na Lateranie jest drugim pod względem ważności kościołem
w Rzymie. Obecnie jest to katedra diecezjalna biskupa Rzymu. Zanim papieże przenieśli się z Lateranu na Watykan,
pełniła rolę głównej świątyni chrześcijańskiej. Obok bazyliki znajdują się Święte
Schody, które przywiozła matka cesarza
Konstantyna – Helena. Według tradycji
REKLAMA

po tych schodach Jezus wszedł do domu
Piłata. Po 28 stopniach schodów można
wejść tylko na kolanach.
Ostatnia z czterech patriarchalnych bazylik Rzymu, poświęcona Matce Boskiej
Śnieżnej jest Bazylika Św. Marii Większej
(Santa Maria Maggiore) – najważniejszy

num, Koloseum, fontanna di Trevi (obecnie w remoncie), do której należy wrzucić
pieniążek, aby wrócić do Rzymu. Starożytne budowle – lub to co z nich pozostało – w środku współczesnego miasta.
Poruszamy się wśród zabytków znanych
z telewizji, podziwiamy kunszt Rzymian

Zdjęcie wykonano przed bazyliką na Lateranie.

kościół Maryjny na świecie. Tu zawsze
po powrocie z podróży przybywa papież
Franciszek, a przechowywane są w niej
relikwie żłóbka betlejemskiego.
Do Państwa Watykańskiego należy
też Bazylika Świętego Franciszka w
Asyżu.
Wszystkie
te
świątynie są oczywiście miejscem
kultu, ale też perłami architektury,
porażającymi rozmiarami, wystrojem, dziełami sztuki, które tworzyli
najwięksi artyści
poprzednich epok.
Nasz wycieczkowy szlak w
Rzymie wiedzie
obok powszechnie
znanych
miejsc:
Schody
Hiszpańskie pięknie udekorowane azaliami, Plac
Wenecki, Kapitol
z Ołtarzem Ojczyzny, Forum Roma-
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i miejsca związane z początkiem chrześcijaństwa.
W niedzielę 26 maja uczestniczymy
w modlitwie „Anioł Pański” z papieżem
Franciszkiem, który po włosku pozdrawia Polaków. Rozpoznajemy się po powiewających biało-czerwonych flagach.
27 maja przypada I rocznica kanonizacji Jana Pawła II. Przyjeżdżamy metrem
na plac św. Piotra, gdy nie ma jeszcze kolejek, więc szybko pokonujemy bramki z
kontrolą torebek i plecaków.
Z dużą grupą Polaków (niektórzy przyjechali specjalnie na to nabożeństwo)
uczestniczymy w uroczystej Mszy Św.
koncelebrowanej przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza oraz Angelo Sodano i
rzeszę księży, w tym naszego księdza proboszcza.
Pozostajemy w bazylice, aby pomodlić
się przy grobie Jana Pawła II. Zdążające
tam tłumy są dzielone na małe grupki i
niestety pobyt przed grobem musi być
krótki. Zanosimy swoje intencje w modlitwach i na kartkach wrzucanych do
skrzynek.
Wstępujemy jeszcze do Sanktuarium
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie
czczona jest ikona z XIV wieku.
Pobyt w pozostałych miastach zostanie
przedstawiony w następnym numerze gazety.
KCz.

Osiek i osieczanie w I wojnie światowej (cz. III)
W Polsce, która 11 listopada 1919 roku
ogłosiła ciężko okupioną Niepodległość, w
tym dodatkowo przez ochotnicze Legiony pod
dowództwem brygadiera Józefa Piłsudskiego,
nie było dane zaraz skorzystać z pokoju, leczyć
zadane rany i odbudowywać wojenne zniszczenia. Trzeba było niestety jeszcze walczyć;
najpierw o sprawiedliwe granice nowej Polski,
a następnie w 1920 roku z nawałą bolszewicką
uderzającą w co dopiero odzyskaną wolność.
Dlatego sam tylko Osiek „opłacił” to 9-cioma
dodatkowymi ofiarami młodych mężczyzn,
którzy oddali życie za Ojczyznę.
Jak toczyło się życie w Osieku w następnych latach po zakończeniu I wojny światowej pisaliśmy w 5-tym numerze „Ech Osieka”
z 2014 r. Żywa pamięć o tych wydarzeniach
trwała długo, świadczy o tym zdjęcie z 1930
r. po Mszy Św. Przed kościołem osieckim, w
której uczestniczyło jeszcze 17-tu żyjących
kombatantów i 7 wdów po zmarłych niedawno uczestnikach tej wojny (Zarys historii str.
49). Zatrzeć ją miała następna, niestety niemniej długa i okrutna. Dzisiaj już niewiele
osób czyta na tablicach przy wejściu do kościoła nazwiska poległych, w tym sprzed stu
laty w I wojnie światowej, reprezentujących
ponad 70 rodzin, z których potomkowie
nadal tu mieszkają. Choćby: Klęczarowie,
Hałatowie, Marszałkowie,Mitorajowie, Lurancowie, Tobiczykowie, Lekkcy, Płonkowie,Jureccy, Kruczałowie, Sobeccy i wiele innych.
Oto pełna lista poległych:
W roku 1914:
1. Jan Klęczar, nr domu 507, 2. Jan Bies, nr
domu 79, 3. Karol Klęczar, nr domu 281, 4.
Stanisław Gębala , nr domu 116, 5. Franciszek Tobiczyk, nr domu 73, 6. Antoni Gregorczyk, nr domu 176, 7. Piotr Adamus, nr

domu 437, 8. Wojciech Więcław, nr domy Drabczyk, nr domu
137 – miejscowy organista.
299, 11. Franciszek SoW roku 1915:
becki, nr brak, 12. Jan Jekeiełek, nr domu
1. Władysław Klęczar, nr domu 375, 2. 449, 13. Franciszek Bartecki, nr domu 495,
Wawrzyniec Luranc, nr domu 476, 3. Piotr 14. Stanisław Jekiełek, nr domu 159, 15.
Kruczała, nr domu 436, 4. Jan Płonka, nr Franciszek Ziemba, nr brak, 16. Francidomu 289, 5. Karol Marszałek, nr domu 458, 6. szek Petkowski, nr domu 71.
Stanisław Babrała, nr domu 309, 7. Władysław
W roku 1917:
Urbańczyk, nr domu 238, 8. Józef Kolasa, nr
1. Andrzej Czerwiński, nr domu 85, 2. Frandomu 287, 9. Franciszek Pilarz, nr domu 497, ciszek Jurecki, nr domu 396, 3. Władysław
10. Józef Jekiełek, nr
domu 295, 11. Piotr
Wilk, nr domu 232,
12. Franciszek Luranc, nr domu 28,
13. Andrzej Jekiełek, nr domu 81, 14.
Stanisław Jekiełek,
nr domu 159,15. Jan
Jurecki, nr domu
418, 16. Franciszek
Jarzyna, nr domu
264, 17. Adam Żakowski, nr domu 43,
18. Andrzej KawOsieccy kombatanci I wojny światowej oraz wdowy po poległych na wojnie.
Zdjęcie wykonano około 1930 roku.
czak, nr domu 50, 19.
Andrzej Klęczar, nr
domu63, 20. Jan Gregorczyk, nr domu 402, 21. Durańczyk, nr domu 248, 4. Karol Mrozik, nr
Franciszek Tobiczyk, nr domu 402, 22. Maciej domu 376, 5. Franciszek Tobiczyk, nr domu
Durańczyk, nr domu 103, 23. Michał Mitoraj, 416, 6. Józef Tobiczyk, nr domu 278, 7. Francinr domu 400, 24. Jan Bies, nr domu 425.
szek Wasztyl, nr domu 221, 8. Stanisław MatyW roku 1916:
siak, nr domu 392.
1. Franciszek Mitoraj, nr domu 400, 2. MiW roku 1918:
chał Jurczyk, nr domu 92, 3. Franciszek Płonka,
1. Franciszek Bienia, nr domu 333, 2.
nr domu 96, 4. Stanisław Hałat, nr domu 408, Władysław Bienia, nr domu 62, 3. Jan Bies,
5. Franciszek Płonka, nr domu 448, 6. Andrzej nr domu 302, 4. Jan Żmudka, nr domu 41,
Wasztyl, nr domu 469, 7. Antoni Marszałek, nr 5. Józef Jekiełek, nr domu 81, 6. Władydomu 378, 8. Walenty Jekiełek, nr domu 89, 9. sław Żmuda, nr domu 87.
Franciszek Drzewiecki, nr domu 422, 10. Józef
W roku 1919:
1. Józef Lekki, nr domu
122.
W roku 1920:
1. Jan Marszałek, nr
domu 458, 2. Franciszek
Kolasa, nr domu 443, 3. Jan
Kruczała, nr domu 388, 4.
Stefan Niemiec, nr domu
371, 5. Władysław Maciąga,
nr domu 303, 6. Władysław
Naglik, nr domu 77.
W roku 1921:
1. Józef Treściński, nr
domu 326, 2. Ludwik Niemiec, nr domu 222.
Nie wolno nam więc o
nich zapominać, zwłaszcza,
że minęło już okrągłe sto
lat. To oni przyczynili się
do odzyskania niepodległej
Ojczyzny po wielu, wielu latach niewoli.
Opracowali: Br. Jania i A. Hałatek
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Wywiad z Bartkiem Urbańczykiem

Wyrzeczenia, ciężka praca, trochę szczęścia i
osoby, które w odpowiednim momencie, cię
zainspirują. By nie było zbyt łatwo, trzeba
jeszcze znaleźć się w odpowiednim miejscu
o odpowiednim czasie. To przepis na sukces
Bartka Urbańczyka, osieczanina, który wraz
z zespołem Besides wygrał program muzyczny Must Be the Music. Zgodził się ze mną porozmawiać i opowiedzieć o swojej muzycznej
przygodzie. A już w ostatni weekend czerwca
zagra dla swoich podczas Dni Osieka.
W skład zespołu wchodzą Piotr Świąder, Paweł Kazmierczak, Artur Łebecki, Bartłomiej
Urbańczyk i Justyna Gurbisz, która tworzy
wizualizacje. Grają emocjonalnego post rocka;
ich płyta „We were so wrong” to kompozycja,
która pozwala pobudzić wyobraźnię i odsyła
słuchaczy poza granice tego świata. Wygrali
8. edycję programu Must Be the Music, wydali płytę, jeżdżą po całej Polsce ze swoją trasą
koncertową. Teraz możemy dowiedzieć się od
Bartka, jak to funkcjonuje w rzeczywistości.
A: Jak się rozpoczęła twoja przygoda z muzyką? Czy może w twoim dzieciństwie było
coś, co cię zainspirowało?
B: Zacząłem grać, mając lat dwanaście albo
trzynaście, to był koniec szkoły podstawowej.
Wtedy też poszedłem do szkoły muzycznej
w Oświęcimiu i skończyłem ją. Na początku chciałem grać na akordeonie, ale mój tata
zasugerował mi, żebym grał na perkusji – i
dziękuję mu za to teraz. Poza tym mój tata też
jest uzdolniony; gra na saksofonie i to również
było przyczyną mojego zainteresowania się
muzyką, u nas przechodzi to z pokolenia na
pokolenie.
A: Podsumowując, jak wyglądała twoja muzyczna droga?
B: Zacząłem szkołę muzyczną i ją skończyłem, jak już wspomniałem. Miałem jednak
kryzys mniej więcej w połowie drogi do dyplomu, chciałem to wszystko rzucić. Wiadomo, że jeśli rozpoczynasz coś nowego,
musisz się na tym skupić, musisz włożyć
w to mnóstwo wysiłku, a jeśli jesteś jeszcze
młody, to nie rozumiesz pewnych rzeczy.
Na szczęście ponownie mój tata stanął na
wysokości zadania i wyperswadował mi
chęć poddania się. Potem przyszła kolej na
pierwsze zespoły muzyczne, wielokrotnie
zdarzało się tak, że grałem w kilku na raz,
ponieważ zapotrzebowanie na perkusistów
jest zawsze duże.
A: Jakiego rodzaju muzyka cię interesowała?
B: Od początku ciągnęło mnie do rocka, nie
brałem nawet pod uwagę, żeby grać w zespole weselnym. Czas oczywiście miał pokazać,
że to się zmieni. Następnie były pierwszy zespół punkowy „Patologia Instytucji” i pierwsze koncerty, po których nieźle się bawiliśmy.

Ostatni koncert Patologii odbył się w klubie
muzycznym Fabryka, który, moim zdaniem,
jest jednym z najlepszych tego typu klubów.
Potem były inne zespoły, nowe składy, pierwsze nagrania w studio. A nawet orkiestra. Aż
do pewnego pięknego dnia, kiedy zobaczyłem Besides. Chłopaków poznałem na ósmej
albo dziewiątej edycji festiwalu RockRegge
Festival w Brzeszczach. Byłem tam wolontariuszem z ramienia Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych w Osieku. Piotrek, Piotr Świąder-Kruszyński, ogłaszał ze sceny, że poszukują
perkusisty. Dałem mu wtedy swoje namiary.
Oczywiście grali w nieco innym składzie i nazywali się Kundle, ale to był ich ostatni koncert,
bo chcieli stworzyć coś nowego. Piotrek jest byłym gitarzystą Jedynego Sensownego Wyboru,
gdzie grał prawie 12 lat. Grał tam również
przez chwilę nasz Kazik. Tak powoli formował
się nasz skład. Mój wolontariat okazał się niesamowitym przeżyciem – początkiem czegoś
niezwykłego.
A: A co z wokalem?
B: Od początku założeniem naszego zespołu był brak partii wokalnych. Stwierdziliśmy,
że taki sposób wyrażania się głębiej obrazuje
nasz przekaz i nasze emocje. Nie myśleliśmy
absolutnie o wokaliście. Partii wokalnych nie
było i nie będzie. Raczej nie planujemy tego
zmieniać, ponieważ wokal wszystko psuje; raz
z praktycznego punktu widzenia, dwa z technicznego. W Polsce w małych klubach, gdzie
podstawa sprzętowa jest minimalna, często ten
wokal nie jest słyszalny, selektywny. W zasadzie przeszkadza.
A: Kto komponuje muzykę?
B: My. My wszyscy. Każdy kawałek to jest
wypadkowa wszystkich naszych pomysłów,
tego, co siedzi w nas. Ta muzyka wyraża
nas, bo wyszliśmy od tego, że po pierwsze ta
muzyka ma się nam podobać i nas cieszyć,
a później, jeżeli zaprezentujemy ją innym
ludziom i im się to spodoba, to będzie nam
niezmiernie miło, ale nie gramy tak, żeby zadowalać kogoś na siłę.
A: Jak zmieniło się wasze życie po udziale w
programie Must Be the Music?
B: Nasze życie zmieniło się bardzo. Już pięć minut po zakończeniu finałowego odcinka, kiedy zeszliśmy ze sceny i udaliśmy się zza kulisy,
miałem na telefonie z osiemdziesiąt smsów i
ze czterdzieści nieodebranych połączeń, już
nawet nie wiem, ile wiadomości na facebooku.
Ludzie zwariowali. Po wygranej pojechaliśmy
do hotelu i każdy siedział przez długi czas z telefonem w ręce. Ponadto dziękuję wszystkim,
którzy nas wspierali i wspierają nadal, bo to jest
bardzo ważne, żeby wiedzieć, że są jednak ludzie, którzy słuchają tego, co robimy.
A: To jak zmieniło się wasze życie?
B: Na pewno jesteśmy bardziej rozpoznawal-
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ni, wzrosła nam popularność na facebooku,
wzrosła sprzedaż płyt. Na koncerty przychodzi
dużo więcej osób.
A: A na co dzień? Jak godzicie pracę,
rodzinę i muzykę?
B: Wszyscy zostaliśmy muzykami. Nikt z
nas nie pracuje na normalnym etacie. Tylko
Artur ma swoją działalność gospodarczą,
która pozwala mu prowadzić takie życie,
jak teraz. Działamy muzycznie, założyliśmy
fundację Besides, wspierającą kulturę niezależną. Nasze rodziny musiały zaakceptować zmianę sytuacji. Muzyka pochłania
naprawdę sporo czasu, same wyjazdy sporo
zajmują. Często nie ma mnie w domu kilka
dni. Trzeba było to tak dopracować, żeby
nikt z nas za bardzo nie ucierpiał, ale na razie godzimy to w jakiś tam sposób. Zawodowo już nie godzimy, bo jak wspomniałem nikt z nas nie pracuje na etacie.
A: Robisz coś jeszcze oprócz grania?
B: Tak, udzielam korepetycji. Uczę grania na
perkusji. Działam w Stowarzyszeniu Inicjatyw
Społecznych w Osieku. Staram się chociaż od
czasu do czasu znaleźć chwilę dla stowarzyszenia, choć nie mam go zbyt wiele. Chłopaki z
zespołu też coś tam mają, ale staramy się teraz
skupiać na naszej muzyce.
A: Jakie są wasze plany na przyszłość?
Nowa płyta, nowa trasa?
B: W tym momencie skończyliśmy ogólnopolską trasę koncertową, to było ponad trzydzieści koncertów. Zagraliśmy w większości
dużych miast w Polsce. Trasa była bardzo dobrze przyjęta, niesamowita publika. Aktualnie
skupiamy się na tworzeniu nowego materiału,
więc będzie płyta. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, nasi fani mogą oczekiwać czegoś
pod koniec tego roku. Została nam jeszcze
jedna trasa w Polsce, a potem planujemy trasę
zagraniczną wraz z zaprzyjaźnionym zespołem Tides from Nebula, obejmująca kilka europejskich krajów. Jesteśmy również w tracie
tworzenia muzyki do filmu. Dostaliśmy zaproszenie od ludzi z Katowic, którzy zajmują się
kulturą niezależną. Projekt jest nadal otwarty,
nabiera rozpędu i czekamy na ostateczny wynik. I oczywiście zapraszam na nasz koncert
w Osieku podczas obchodów Dni Osieka.
Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Osieka
i wszystkich znajomych, wszystkich, którzy
nas wspierali. Chciałem również podziękować
tym, którzy wpłynęli na mnie tak, że jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem. Paradoksalnie – większość rzeczy, które kiedyś uważałem za porażkę, zbudowały mój sukces.
A: Dziękuję ci bardzo za wywiad i życzę
dalszych sukcesów!
rozmawiała Agnieszka Gibas

ECHA OSIEKA
W odpowiedzi na interpelację i wnioski radnego Jerzego Obstarczyka złożone na sesji
Rady Gminy Osiek w dniu 30 kwietnia 2015 r. wójt Jerzy Mieszczak informuje:
Ad. 1 Wykonanie utwardzenia i odwodnienia drogi dojazdowej do pól położonej
pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Leśną nie
jest możliwe z uwagi na fakt, że właścicielami tej drogi są osoby prywatne. Do nich
więc należy utrzymanie drogi.
Ad. 2 • Przesłaliśmy pismo do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu, w którym
wnosimy o wykonanie remontów rowów
przy ul. Zamkowej.
• Remont rowu przy ul. Kulturowej pomiędzy ul. Żródlaną a Miodową zostanie
wykonany w czerwcu br.
Ad. 3 i 4 W październiku 2014 roku po
konsultacji z członkami Zarządu złożyliśmy do starosty powiatowego w Oświęcimiu pismo z propozycją ujęcia w budżecie powiatu na 2015 rok pięciu zadań, w
tym dwóch projektowych do wykonania
na drogach powiatowych w gminie Osiek
z dofinansowaniem przez gminę w kwocie 450 tys. zł z następującą kolejnością
do realizacji:
1. Remont drogi powiatowej nr 1863K
ul. Włosieńska w Osieku - 300.000 zł
(ogólny koszt);
2. Remont drogi powiatowej nr 1814K
ul. Starowiejska w Osieku - 300.000 zł
(ogólny koszt);

3. Remont drogi powiatowej nr 1761K
ul. Zamkowa w Głębowicach - 220.000 zł
(ogólny koszt);
4. Projekt przebudowy drogi powiatowej
nr 1758K ul. Główna w Osieku - 50.000 zł
(ogólny koszt);
5. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Starowiejska i ul. Kościelna w Osieku - 20.000 zł
(ogólny koszt).
Zarząd Powiatu mimo wcześniejszych
uzgodnień nie przychylił się do propozycji gminy. Według własnego uznania
przyjął w swym projekcie budżetu na
2015 rok jedno zadanie na drogach powiatowych w gminie Osiek tj. remont
ul. Zamkowej w Głębowicach, na który przeznaczył kwotę 225 tys. zł, tj. 50%
wartości zadania. Ponadto jednostronnie,
bez zasięgnięcia opinii gminy założono,
że gmina udzieli dotacji celowej na realizację tego zadania w wysokości 225 tys.
zł i taką wartości przyjęto do budżetu. W
sumie dało kwotę 450 tys. zł.
Po wyborach samorządowych 5.01.2015 r.
spotkałem się z nowym już starostą i v-ce
starostą powiatu. Podczas spotkania ponowiłem propozycje wykonania w 2015
roku inwestycji na drogach powiatowych
kwotą dofinansowania przez gminę w wy-

sokości 450 tys. zł. Z ich strony otrzymałem zapewnienie, że nowy Zarząd Powiatu ponownie będzie analizował zadania
inwestycyjne na drogach powiatowych i
propozycję gminy rozpatrzy, gdyż planuje
dokonać w inwestycjach zmian.
4 lutego 2015 r.przesłałem na ręce starosty Zbigniewa Starca kolejne pismo z
propozycją dofinansowania w/w zadań
przez gminę w 2015 r. kwota 450 tys. zł.
Z uwagi na brak odpowiedzi w dniu 19
lutego 2015 r. spotkałem się w przedmiotowej sprawie z v-ce starostą Jarosławem
Jurzakiem. Podczas rozmowy otrzymałem informację, że sprawa inwestycji powiatowych w gminie Osiek będzie omawiana przez Zarządu Powiatu.
W dniu 03.04.2015 r. otrzymaliśmy
pismo starosty, w którym informuje, że
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na
realizację zadań wnioskowanych przez
gminę.
Pomimo braku akceptacji przez Zarząd
Powiatu naszych propozycji, gmina osiek
w dalszym ciągu gotowa jest udzielić pomocy finansowej powiatowi na realizację
zadań, które zaproponowaliśmy i w swym
budżecie posiada środki przeznaczone na
ten cel.

Projekt systemowy „Nie strać szansy”
Projekt systemowy „Nie strać szansy” realizowany jest przez Gminę Osiek –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie
7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r – 30.06.2015 r.
Projekt skierowany jest głównie do bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej (kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65 lat), bezradnych pod
względem opiekuńczo-wychowawczym, korzystających z systemu pomocy społecznej, w tym rodziny niepełne, wielodzietne, w których występuje m.in. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, problem alkoholizmu i inne uzależnienia
oraz przemoc domowa, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Głównym celem projektu jest integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji członków rodzin wieloproblemowych z gminy Osiek,
poprzez stworzenie sprawnego systemu wsparcia umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
W okresie 2013-2015 deklarację uczestnictwa w projekcie podpisało 48 osób w
tym: 36 kobiet i 12 mężczyzn.
Uczestnicy projektu skorzystali z następujących form wsparcia:
- Poradnictwo specjalistyczne i zawodowe (psycholog, pedagog, doradca zawodowy /trener pracy), z których skorzystało 48 osób;
• Usługi wsparcia dla rodzin (asystent rodzinny, mediator), z których skorzystały
4 rodziny;
• Terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna dla rodzin lub osób, z której sko-

rzystało 48 uczestników oraz członkowie ich rodzin, co stanowi liczbę ok. 100 osób;
• Treningi w zakresie podniesienia kompetencji, umiejętności społecznych i rodzicielskich (w ramach treningu kompetencji społecznych wyjazd do teatru), w
których wzięły udział 33 osoby;
• Sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na
poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz policealnym- z tej formy wsparcia skorzystała 1 osoba;
• Sfinansowanie kosztów zajęć rehabilitacyjnych, w tym m.in. hipoterapii i dogoterapii- z których skorzystało 6 uczestników lub członkowie ich rodzin, łącznie
z tej formy wsparcia skorzystało 7 osób;
• Usługi wspierające aktywizację zawodową – 16 uczestników zrealizowało szkolenia
oraz kursy zawodowe, m.in: kurs Opiekunek osób starszych, kurs Profesjonalnego sprzedawcy, kurs Operatora wózków jezdniowych, kurs Spawania metodą TIG,
kurs Zoopsychologa, kurs Operatora koparko-ładowarki i Operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III z poszerzeniem na Liebher 564, szkolenie kosmetyczne oraz
kurs kwalifikacyjny„ Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”;
• Terapia metodą EEG Biofeedback, z której skorzystało 14 osób;
• Wsparcie finansowe zgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej – tą formą pomocy zostało objętych 46 uczestników.
W ramach zorganizowano 2 Pikniki Rodzinne dla mieszkańców gminy Osiek,
w partnerstwie z Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku,
Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Osieku, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Osieku oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracyjnym
„Wspólna Sprawa” w Osieku zrzeszającym Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Osieku, OSP z sołectw Osiek i Głębowice oraz 2 debaty społeczne, poruszającą
problematykę nurtującą współczesną młodzież.

„Nie strać szansy.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Plany inwestycyjne na 2015 r. w gminie Osiek

Wystąpienie wójta Jerzego Mieszczaka na zebraniu wiejskim 19 kwietnia 2015 r. w Osieku i
odczytanie treści planów 26 kwietnia na zebraniu wiejskim w Głębowicach przez wicewójta
Marka Jasińskiego.
* Otrzymaliśmy z budżetu Państwa promesę w
kwocie 400 tys. zł przeznaczoną na odbudowę dróg gminnych tj. ul. Ceglanej, Przecznicy,
Stawowej w Osieku i ul. Ogrodowej, Słonecznej w Głębowicach uszkodzonych podczas intensywnych opadów atmosferycznych w 2014
roku. Aktualnie jesteśmy po przetargu na odbudowę tych dróg. Termin realizacji zadania
ustalono na 30.06.2015 roku. Kwota zadania
639.107,18 zł.
* Przeznaczyliśmy w budżecie gminy środki finansowe w kwocie 445 tys. zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na
drogach powiatowych w tym:
• 10 tys. zł – wykonanie projektu przebudowy
skrzyżowania ul. Starowiejskiej z ul. Kościelną;
• 25 tys. zł wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Głównej w kierunku Osieka Górnego;
• 150 tys. zł – remont ul. Starowiejskiej;
• 150 tys. zł – remont ul. Włosieńskiej;
• 110 tys. zł – remont ul. Zamkowej w Głębowicach.
* Przyjęliśmy w budżecie środki w kwocie 170
tys. zł z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do pól w kierunku p. Depty na Górnym Osieku, przy dofinansowaniu z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 85 tys. zł.
* Na remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sołectwach Osiek i Głębowice
przyjęliśmy w budżecie kwotę 282.500,00 zł w
tym (z podziałem na Osiek i Głębowice):
Remonty poziome - 20.000,00 zł, - 10.000,00 zł
Kamień łamany - 25.000,00 zł, - 15.000,00 zł
Remont rowów - 30.000,00 zł, - 25.000,00 zł
Remont przepustów - 25.000,00 zł, - 10.000,00 zł
Koszenie rowów - 15.500,00 zł, - 10.000,00 zł
Zimowe utrzymanie dróg - 65.000,00 zł.
(Osiek) - 32.000,00 zł (Głębowice).
* Przeznaczyliśmy w budżecie gminy środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na malowanie Sali WDK w Głębowicach.
* Przeznaczyliśmy w budżecie gminy kwotę
10 tys. zł na remont rowu Taskierka koło p.
Kolasa przy ul. Ogrodowej. Remont wykona
Zarząd Spółek Wodnych w Oświęcimiu.
* Zleciliśmy opracowanie firmie „Usługi Projektowe” Jan Janik z Oświęcimia projekt budowy sali gimnastycznej przy ZSP Głębowice za
kwotę 60 tys. zł. Projekt wraz z pozwoleniem
na budowę zostanie wykonany w terminie do
końca br.
* Złożyliśmy wniosek do Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kapliczki św.

*

*

*

*
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*
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*

*

Jana Nepomucena w Głębowicach. Całkowity koszt zadania wynosi 44.026,40 zł, w tym
dofinansowanie 19.811,93 zł, a udział gminy
24.215,55 zł
Złożyliśmy do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy
ul. Starowiejskiej na odcinku od Hemplówki
do państwa Zielińskich przed Grunwaldem.
Wniosek opiewa na kwotę 2.350.000,00 zł. Zadanie chcemy wykonać jeszcze w tym roku. Do
sieci zostanie podłączonych 140 posesji.
Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
w Krakowie o dofinansowanie remontu strażnicy
OSP Osiek. Kwota zadania wynosi 23.501,00 zł. Finansowanie 50/50.
Przyjęliśmy w budżecie kwotę 35.000,00 zł na
wykonanie przez Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej sieci wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej.
W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa
Osiek za kwotę 24.666,10 zł wymienimy okna
w elewacji zachodniej i wschodniej budynku
ZSP nr 1.
W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Głębowice za kwotę 4.100,00 zł zostaną zakupione
meble do pomieszczeń orkiestry dętej i za kwotę
4069,00 zł do pomieszczenia chóru Wrzos. Za
kwotę 12.331,00 zł zostaną zakupione mundury
galowe dla strażaków, a za kwotę 4166,10 zł dla
Koła Gospodyń Wiejskich zostanie wykonany
II etap remontu piwnic w budynku WDK z
przeznaczeniem na magazyn.
Na przełomie sierpnia-września przeprowadzimy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
W październiku przeprowadzimy zbiórkę
azbestu. Na ten cel przyjęliśmy w budżecie
15 tys. zł.
Za kwotę 37 tys. zł zakupiliśmy od pana
Edwarda Rudzińskiego 8 arową działkę położoną przy ul. Browarnej, na której zlokalizowana jest przepompownia ścieków i studnie kanalizacyjne.
Przeznaczyliśmy w budżecie kwotę 16.240,00
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zł na dofinansowanie zakupu przez Szpital Powiatowy w Oświęcimiu nowego mammografu.
Prowadzimy regulację stanu prawnego gruntów zajętych przez drogi:
• Osiek – ul. Akacjowa, Kwiatowa, Brzozowa, Wałowa, Podlesie, Świerkowa, część ul. Wiśniowej,
• Głębowice – część ul. Ogrodowej, Wiśniowej,
Sportowej i Śmietanówki.
Gmina realizuje projekt p.n. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy SP nr 2. kwota
zadania wynosi 241.500,18 zł. Modernizacja
w 100% finansowana z budżetu Państwa.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację Projektu POKL „Nie strać
szansy”. Kwota 108.080,41 zł w 2014 r., w tym
93.478,74 zł to środki unijne a 14.601,67 zł gminy. W projekcie uczestniczy 22 beneficjentów,
w tym z Osieka 19 osób a z Głębowic 3 osoby.
Projekt realizowany do końca czerwca br.
W gminie z dożywiania korzysta 55 dzieci, w
tym z Osieka 43 a z Głębowic 12. Kwota przeznaczona na ten cel to 26.401,00 zł, w tym dofinansowanie wojewody w kwocie 17.369,00 zł a
gminy 9.032,00 zł.
Pomocą materialną objęto 40 uczestników w
szkołach, w tym 33 osoby z Osieka i 7 osób z
Głębowic. Łącznie przeznaczono na to zadanie
38.850,00 zł, w tym dofinansowanie wojewody
w wysokości 38.080,00 zł i gminy w kwocie
7.770,00 zł.
Zatrudniliśmy 10 osób do prac społecznie
użytecznych i interwencyjnych. Są to osoby z
Osieka. Na ten cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 70.785,73 zł a z budżetu Powiatowego Urzędu Pracy 11.678,59 zł.
Z Banku Żywności pozyskaliśmy jabłka w ilości 21,580 ton i marchew w ilości 10 ton, które
otrzymało 890 rodzin z Osieka i z Głębowic.
Ogółem dochody gminy w 2015 roku
wynoszą 21.808.655,58 zł, a wydatki
24.159.170,26 zł. Zadłużenie gminy wynosi
7.263.540 zł. Wskaźnik planowanej łącznej
spłaty zobowiązań wynosi 4,76% przy dopuszczalnym 10,17%.

Jest nowy sołtys w Osieku i w Głębowicach
Sprawy wsi nie są obojętne mieszkańcom, 19 kwietnia licznie przybyli na zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Dopisała też młodzież, która wystawiła swojego kandydata. To dobrze, że
młodzi interesują się chociażby zebraniem, dobrze, że mieli chęci i przyszli – usłyszeli przynajmniej, jakie sprawy omawiane są na takich zebraniach. W głosowaniu 19 kwietnia 2015 r.
poprzednia sołtys Maria Luranc wygrała kolejną kadencję większością głosów.
W skład rady sołeckiej weszli: sołtys Maria Luranc, członkowie: Krystyna Pawlik, Ludwik Nowak,
Agnieszka Adamus, Jerzy Płonka, Jolanta Wieczorek, Józef Kubajczyk i Józef Matejko.
W kolejną niedzielę tj. 26 kwietnia zebranie wiejskie wyłoniło nową sołtys w Głębowicach. Spośród
dwóch kandydatek sołtysem na kolejną kadencję 2015-2019 wybrana większością głosów została
Edyta Matyjasik-Kulik, obecna przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSP w Głębowicach.
W skład rady sołeckiej weszli: Irena Kulpińska, Damian Kasperek, Helena Matyjasik, Paweł Gąsiorek, Jacek Niedziela, Adam Paletko i Jadwiga Wolas. Obu paniom i radom sołeckim – gratulujemy.
Rozalia Ćwiertnia
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Wystąpienie wiceprezesa WFOŚiGW Józefa Kały

ECHA OSIEKA

Zebrania wiejskie – dotacje na przedsięwzięcia ochrony środowiska

Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie p. Józef Kała na zebraniu wiejskim w Osieku 19 kwietnia i 26 kwietnia w
Głębowicach poinformował mieszkańców o
zakresie udzielenia dotacji ze środków Funduszu na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na inwestycje
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowane na terenie województwa
małopolskiego z następującymi bankami:
Bankiem Ochrony Środowiska Ś.A, Bankiem
Spółdzielczym w Zatorze, Pienińskim Bankiem Spółdzielczym.
Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na:
a) budowie przyłącza do sieci kanalizacji
sanitarnej rozumianego jako odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy najbliższą
studzienką kanalizacyjną kanału głównego,
a podłączanym budynkiem przy nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.
Finansowaniem objęte są koszty polegające
na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych.
Koszty kwalifikowane do 80,00 zł za 1 m.b.
wykonanego przyłącza. Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50%

kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej
niż 5 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50% kwoty kredytu.

b) budowie przyłącza do sieci wodociągowej,
obejmującego przewód wodociągowy oprowadzający wodę na teren nieruchomości,
w tym założenie na posesji jednego punktu
poboru wody i wodomierza włącznie, rozumianego jako odcinek przewodu wodociągowego pomiędzy przewodem głównym, a
podłączanym budynkiem. Sieć wodociągowa
może być finansowana tylko na terenie skanalizowanym lub równocześnie przy budowie kanalizacji sanitarnej.
Finansowaniem objęte są koszty polegające
na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych.
Koszty kwalifikowane do 70,00 zł za 1 m.b.
wykonanego przyłącza. Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50%
kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej
niż 3000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50% kwoty kredytu.
c) wymiana kotłów grzewczych węglowych
na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW.
Koszty kwalifikowane do 1 100,00 zł za 1 kW/
mocy. Dotacja na częściową spłatę kapitału

nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 6 000,00
zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50%
kwoty kredytu;
d) zakup i montaż pompy ciepła o mocy
do 40 kW.
Koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/
mocy. Dotacja na częściową spłatę kapitału
nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 10 000,00
zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50%
kwoty kredytu;
e) zakupie i instalacji rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania
zużycia energii.
Koszty kwalifikowane do 15 000,00 zł za 1
szt. rekuperatora. Dotacja na częściową spłatę
kapitału nie może przekroczyć 20% kosztów
kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 3
000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż
20% kwoty kredytu.
f) usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów
azbestowych, dla których koszt kwalifikowany stanowi usunięcie, transport i utylizacja
azbestowych elementów budowlanych (dachowych i elewacyjnych).
Koszty kwalifikowane do 400,00 zł za 1 Mg.
Dotacja na częściową spłatę kapitału nie
może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 5 000,00 zł na
jedno zadanie oraz nie więcej niż 50% kwoty
kredytu.
g) zakupie i instalacji kolektorów słonecznych (bez kotłowni) o mocy nie większej
niż 10 kW, w wyniku których zostanie
uzyskany efekt ekologiczny określony
zainstalowaną powierzchnią kolektorów
słonecznych wyrażoną w m² oraz zainstalowaną mocą wyrażoną w kW.
Koszty kwalifikowane do 4 000,00 zł za 1 kW
mocy. Dotacja na częściową spłatę kapitału
nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 4 000,00
zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 30%
kwoty kredytu.

Osiek Rada Sołecka z Wójtem i Wicewójtem

h) zakupie i instalacji ogniw fotowoltaicznych
o mocy nie większej niż 10 kW, w wyniku
których zostanie uzyskany efekt ekologiczny
określony mocą wyrażoną w kW.
Koszty kwalifikowane do 5 000,00 zł za 1 kW/
mocy. Dotacja na częściową spłatę kapitału
nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 6 000,00
zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 30%
kwoty kredytu.

Rada Sołecka w Głębowicach
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Spotkanie z pieśnią wielkopostną

28 marca 2015 r. w mazańcowickim kościele p.w. św. Marii Magdaleny odbyło się
V Ekumeniczne Spotkanie z Pieśnią Wielkopostną „Adoramus te Christe”. Wzięło
w nim udział 14 zespołów (ok. 350 śpiewaków). Pieśni wielkopostne śpiewali: „Osieczanie” pod dyrekcją Andrzeja Luranca;
zaśpiewali „Hymn o krzyżu – Per Crucem” i „Gdy widzę ciebie” i chór „Wrzos”
z Głębowic pod dyrekcją Leszka Górkie-

wicza. W ich wykonaniu usłyszeliśmy
trzy utwory pasyjne: ,,Króla wznoszą się
znamiona” w opracowaniu trzygłosowym,
,,Dobranoc Głowo Święta” w opracowaniu
czterogłosowym oraz ,,Jezu Chryste Panie miły” w opracowaniu trzygłosowym.
Wszystkie utwory śpiewane były a’capella.
Koncert miał na celu działanie na rzecz
rozwoju dialogu ekumenicznego oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosun-

Wpływy rzymskie
w Osieku,
ul. Grunwaldzka
W ramach badań archeologicznych w
formie nadzoru doszło do odkrycia reliktów osady z okresu wpływów rzymskich (faza C, tzn. czasy po roku 160
n.e.). Przebadano łącznie obszar ponad
1,5 ara odkrywając 51 obiektów archeologicznych i ponad 294 fragmentów
ceramiki. Na dzień dzisiejszy do zakończenia badań pozostało wykonanie
wykopów pod ogrodzenie. Ponadto
zlokalizowano w wyniku prospekcji
powierzchniowej pozostałości obiektów archeologicznych; prawdopodobnie palenisk - na terenie położonym
na zachód od badanego obszaru. Stanowisko to jest pierwszą rozpoznaną
wykopaliskowo osadą z tego okresu na
terenie gminy Osiek i drugą na terenie
powiatu oświęcimskiego.

REKLAMA

Na dzień dzisiejszy rozpoznawane są
możliwości zorganizowania systematycznych ratowniczych naukowych badań archeologicznych na terenie stanowiska. Miałyby one być prowadzone
regularnie co roku i obejmować obszar
od kilku do kilkunastu arów.
Marcin Kornaś
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ków między kościołami.
Organizatorami spotkania byli Polski
Związek Chórów i Orkiestr Oddział w
Bielsku-Białej, Komisja Muzyki Kościelnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Gminny
Ośrodek Kultury w Jasienicy, a honorowy
patronat nad koncertem objęli bp Roman
Pindel i Paweł Anwailer.

ECHA OSIEKA

				EPILOG
W poprzednich częściach wspomnień pisałem o dekadzie z „Big Beatem” w Osieku oraz
„POST SCRIPTUM”, jako pokłosiu różnych
doświadczeń muzycznych. W opisach tych
ująłem pobieżnie i skrótowo organizację
młodzieżową ZMW jako tło oraz zaplecze
działalności zespołu muzycznego „FENIKS”.
Nie, nie zapomniałem o koleżankach i kolegach działających w ZMW, chciałem tylko
uporządkować temat muzyczny, poświęcając
więcej czasu na konkretne i dokładne opisy z
jego działalności.
Pamiętam działalność Związku Młodzieży
Wiejskiej przy Klubie „Rolnika” w Osieku, gdy
mogłem już jako pełnoprawny członek uczestniczyć i działać w tej młodzieżowej organizacji.
Będąc jeszcze uczniem starszej klasy szkoły
podstawowej i stojąc na przystanku po drugiej stronie drogi, gdy wracałem wieczorem
od dziadków, mogłem tylko obserwować,
jak się bawi młodzież przy płytach w klubie.
Nieraz mi się oberwało na drugi dzień w
szkole. Taka była dyscyplina i nietolerancja
niektórych osób. Za to marzenia stawały się
coraz bardziej ugruntowane. Świetlica klubowa, gdzie od lat mieści się biblioteka gminna,
była wówczas podzielona grubymi kotarami
na część kawiarnianą, czytelnię, telewizyjną
oraz różnego rodzaju gry planszowe, szachy,
pong-pong itp. Później je zdjęto powiększając w ten sposób powierzchnie klubo-kawiarnianą, dzięki temu ogólnie zyskała przy
organizowaniu takich imprez jak sylwester
i inne. W klubie był także bufet ze słodyczami i napojami. Za nim powstały podwaliny
pod nowy projekt muzyczny jakim był „Big
Beat”, do tańca bardzo często na wieczorkach
przygrywał zespół muzyczny z Głębowic pod
kierownictwem wspaniałego muzyka Władka WOLSA. Trzeba też wspomnieć o p. Alojzym KRUCZALE, który w owym czasie był
takim opiekunem społecznym młodzieży.
P. Alojzy KRUCZAŁA jako działacz społeczny dbał i czuwał nad porządkiem w świetlicy.
Takim go pamiętam. Na pierwszym zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym Koła ZMW, w
jakim uczestniczyłem pierwszy raz na początku lat 70., zaskoczyła mnie niespotykana
frekwencja oraz duże zaangażowanie uczestników. Przypomnę tutaj wybranego na tym
zebraniu przewodniczącego Koła Związku
Młodzieży Wiejskiej, kolegę Tadeusza BIESA.
Oraz wielu innych kolegów, takich jak: Alojzy
Kuźma, Jan Bies, Mietek Kramarczyk, Janek i
Jurek Kruczała, Andrzej i Benek Jekiełek, Basia Mitoraj i inni. Tadek okazał być się wspaniałym przewodniczącym oraz organizatorem przeróżnych imprez na potrzeby koła
oraz gminy Osiek. Ciekawym projektem na
rozrywkę okazał się pomysł Alojzego KUŹMY (późniejszego naczelnika gminy) oraz

śp. Bartłomieja CHOWAŃCA z Grojca na
turniej pt. „Z Uśmiechem przez Wieś”. Była
to rywalizacja intelektualna oraz artystyczna pomiędzy kołami ZMW Grojec i Osiek.
Sam wówczas z zespołem „JANKI” uczestniczyłem w tego typu projekcie, okraszając go
muzyką. Ciekawy był też powrót z Grojca do
Osieka na skróty przez Bugaj, ponieważ nie
przyjechał autobus. Była to super zabawa jak
na ówczesne czasy, która utkwiła głęboko w
pamięci. Impreza na miarę telewizji, gdyby

wtedy była taka, jak dziś. W tak przyjemnej
atmosferze oprócz kolejnego zespołu muzycznego, powstał również Zespół Pieśni i
Tańca pod kierownictwem pani doktor Bożeny MOŚCIBRODA-FRANC. To był świetny projekt, zważywszy na krótki czas jego powstania oraz działalność. Uczestnicy zespołu
tanecznego mogli się wykazać i pokazać przy
różnego rodzaju imprezach plenerowych, jak
dożynki, czy też występując gościnnie, ale
również na tych spotkaniach, które organizowane były na sali widowiskowej.
Obok starszych kolegów w Kole na dobrego
działacza wyrastał Maciej LURANC. Maciek
długie lata poświęcił na pracę i działalność
koła ZMW, w tym na kontakty z innymi organizacjami spoza Osieka. Dobrym duchem
oraz wspaniałym organizatorem była również
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ewa
(WARCHOŁ) KLĘCZAR. Dzięki Ewie oraz
p. Halinie ZIAJI zawsze była cudowna atmosfera w Klubie oraz w kole ZMW, którym
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kierował przez pewien okres kolega Marian
KLĘCZAR. To pod ich skrzydłami wyrastali
młodsi działacze, działając dalej na rzecz Koła
ZMW oraz gminy Osiek. Poprzez organizowanie różnego rodzaju zabaw, imprez oraz
konkursów o wiedzy społeczno-polityczno-historycznej. Wygrani w takim konkursie
mogli jechać na eliminacje wojewódzkie
do Bielska-Białej, w czym również wziąłem
udział z kolegą Ryśkiem OLEKSIUKIEM.
Tworzono również zabawne kabarety z przyśpiewkami na potrzeby uroczystych akademii ku czci przeróżnych rocznic.
Nie sposób jest wymienić wszystkich uczestników oraz działaczy Koła ZMW w Osieku
w tak krótkim felietonie. Ale wymienię takich najbardziej kreatywnych jak: Jan Franc,
Jan Kramarczyk, Krysia Kolasa, Andrzej i
Marek Kolasa, Krzysiek Luranc, Staszek Jurczyk, Marek Dzik i wielu, wielu innych. Gdy
przychodziło święto ludowe, siadaliśmy na
wozy drabiniaste i z muzyką na żywo odwiedzaliśmy zasłużonych działaczy PSL Piast
w ich domach. Ale był też okres, gdy odgórna władza w skrót ZMW wkleiła literę S, co
tworzyło Związek Socjalistycznej Młodzieży
Wiejskiej. I to dało się przeżyć nie zwracając
uwagi na to wklejone S. Z takiego S powstała
przecież Solidarność. Na dodatkowe potrzeby finansowe organizacji ZMW, w świetlicy
klubowej często organizowaliśmy społeczne
wieczorki taneczne przy akompaniamencie
zespołu muzycznego „FENIKS”. Zebrane pieniądze służyły nam jako dodatkowe źródło
na organizowanie różnych wyjazdów, ognisk
i innych imprez. Taka nagroda dla działających i członków koła ZMW. Dzięki dobrej
współpracy ze wszystkimi organizacjami w
gminie, zespół muzyczny „FENIKS” mógł się
rozwijać, oprawiając swoją muzyką zabawy
taneczne organizowane przez różnego rodzaju podmioty społeczne. Dorabiając sobie na
takich imprezach, zespół mógł inwestować w
siebie oraz w dowolny sprzęt muzyczny, nie
oglądając się na sponsorów przeznaczonych
do tego celu, jak np. kluby „RUCH”. Jako zespół wychowany na działalności społecznej
dzieliliśmy się tym, co mamy, nagłaśniając
przeróżnego rodzaju imprezy plenerowe i
inne w gminie Osiek.
Zamykając ten rozdział myślę, że lata 70. to
złoty okres w dziejach Osieka dla kultury. Bez
względu na to, jak na nią patrzymy. Tych, których nie wymieniłem w tej wspomnieniowej
pigułce z góry przepraszam.
Wspomnienia opisał: Członek ZMW oraz kreator
sceny muzycznej w OSIEKU: Jan NECZEK
W następnym odcinku; Życie i praca nastolatka w latach
sześćdziesiątych XX wieku, czyli mojego dorastania.
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Pszczelarze witają

Witamy naszych sympatyków w kolejnym
sezonie pszczelarskim, który rozpoczęliśmy 2
maja w pasiece kolegi Tadeusza Bąbacza. Nie
wiemy jaki on będzie, wiemy natomiast, że
ponieśliśmy ciężkie straty, jeśli idzie o ilość rodzin. Straciliśmy ponad połowę stanu posiadania populacji pszczelej, co wiąże się równolegle
z mniejszą ilością miodu, owoców i wszystkich
darów natury, które uzyskujemy dzięki pracy
naszych skrzydlatych przyjaciółek.
Zasadniczym celem, jaki nam obecnie przyświeca to odbudowa pasiek. Jest to bardzo
żmudna, wymagająca cierpliwości praca, która w przypadku dużych strat w pasiece trzeba
kontynuować nieraz 2-3 lata.
Co jednak dzieje się w pasiece w miesiącu
maju, miesiącu, w którym przyroda przyprawia nas o „kolorowy zawrót głowy”.

Maj jest pierwszym miesiącem w sezonie, w
którym następuje gwałtowny rozwój rodziny
pszczelej. Giną ostatnie zimujące pszczoły, a
rodzina się odnawia. W tym okresie wizyty
pszczelarza w pasiece muszą być częstsze i
bardziej systematyczne. Praktycznie przynajmniej raz na tydzień musimy zajrzeć do
każdej rodziny. Oceniamy wtedy ilość i jakość
czerwia oraz powiększamy gniazdo. O ile w
kwietniu dokładaliśmy ramek z tak zwanym
suszem, to w maju, dajemy ramki z węzą. Początkowo dajemy nie więcej niż jedną ramkę
węzy tuż obok ostatniej ramki czerwia. Gdy
jest ciepło i węza jest szybko odbudowywana,
możemy podawać po dwie, a nawet więcej na
raz, wstawiając je w środek gniazda, między
czerw kryty.
W formie ciekawostek chcę przekazać, że od-

budowa ramek z węzą odbywa się kosztem
„produkcji miodu przez pszczoły”. Wytworzenie 1 kilograma wosku kosztuje 3 i pół
kilograma miodu. Jednak dla higieny i bezpieczeństwa pszczelej rodziny powinno wymieniać się w trakcie sezonu 25-30% ramek.
W maju zakładamy również każdej rodzinie
ramkę pracy, która jest jednym ze sposobów
walki z warrozą oraz informuje pszczelarza
o stanie rodziny i pojawiającym się nastroju
rojowym.
W następnych numerach „Ech Osieka” postaram się zapoznać naszych czytelników i
sympatyków z „mową pszczół”, w jaki sposób porozumiewają się miedzy sobą tysiące
robotnic, trutni, jak rozkazuje matka. Zapraszam do kolejnego numeru!

Sezon pszczelarski – otwarty
2 maja pszczelarze spotkali się u kolegi Tadeusza Bąbacza na Karolinie. Pszczelarze zaczynają sezon z bardzo osłabionymi pasiekami.
Owadów jest o 50 proc. mniej. Wszystkiemu
winna choroba zwana warrozą i kapryśna
zima. Ocieplenie w lutym i marcu spowodowało, że matki zbyt wcześnie zaczęły składać
jaja. Później przyszło gwałtowne oziębienie i
pszczoły nie mogły wylatywać na poszukiwanie pokarmu. Złożone więc jaja obumarły.
- Pszczoły szybko się jednak odradzają –
mówi Bogdan Kruczała prezes Koła Pszczelarskiego w Osieku. Miejmy nadzieje, że i u
nas tak będzie w tym roku, że nasi pszczelarze
wyrównają straty w pasiekach. Miód z naszych, miejscowych pasiek w Osieku i okolicy
uchodzi za szczególnie smaczny i zdrowy. Nie
ma tu dużego przemysłu. W Kotlinie Oświęcimskiej produkuje się głownie miód wielokwiatowy, rzepakowy i lipowy.
Na spotkanie przy grillu zaproszeni zostali
włodarze gminy Osiek wójt i wicewójt, a także dr Jacek Kostuch, który wygłosił wykład na
temat probiotyków dla pszczół „Doktor Em”.
Biopreparat ten to wyselekcjonowane i odpowiednio żywe kultury bakterii kwasu mlekowego, drożdży, promieniowców i wyciągów
roślinnych z 19 ziół. Jest to kompozycja całkowicie przyjazna zdrowiu ludzi, zwierząt i
roślin. Zwiększa odporność pszczół na atakujące je bakterie chorobotwórcze i grzyby.
Wykłady uświadamiają zebranym, jak ważną i odpowiedzialną sprawą jest bezbłędne
prowadzenie pasieki przez pszczelarzy. Na
koniec ustalono termin następnego zebrania.
Spotkanie zakończył kolega Bąbacz, dziękując wszystkim za przybycie i mile spędzony
czas oraz zapraszając na następne spotkanie.
RĆ.
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Spotkanie z Ewą Stadmüller
5 maja 2015 uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku mieli okazję poznać
dwie niezwykłe postaci – autorkę wielu
książeczek dla najmłodszych, panią Ewę
Stadtmüller oraz rysownika, ilustratora i
grafika, pana Łukasza Zabdyra. Energiczna

czemu czarodziejowi udało się sprawić, że
Maurycy mógł spalić oddechem wszystko,
na co tylko miał ochotę, lecz zabrał mu coś,
co bardzo kochał, czyli zdolność czytania
właśnie. Ostrzegł go jednocześnie, że jeżeli
będzie próbował czytać książki, skamie-

pani Ewa od razu przyciągnęła uwagę dzieci; opowiedziała niezwykłą historię swojej
kariery pisarskiej, a potem wspólnie z nimi
tworzyła rymowanki. Kilkoro pierwszaków
zostało aktorami – wyposażeni w pacynki
smoków, które należało założyć na palec
– zostali wciągnięci w opowieść o smoku
Maurycym, który posiadał zdolność czytania, ale stracił ją, ponieważ pragnął ziać
ogniem, jak każdy poważny smok. Smo-

nieje. I tak się też stało, ponieważ Maurycy
kochał czytanie ponad wszystko. W ostatnim momencie napisał jeszcze ostrzeżenie
dla swych przyjaciół smoków, by nigdy
nie przestawali czytać. Później były zgadywanki i wierszyki. Nie tylko pani Ewa recytowała – dzieciaki z jednej z pierwszych
klas też były przygotowane. W nagrodę
dostały książeczki dla wszystkich. Inne
klasy też miały swoje zdania do wykonania

– rymowanki, wierszyki, zagadki. Każda z
trzech obecnych klas została obdarowana.
Opowieści i zadania pani Ewy uzupełniały
opowieści i rysunki pana Łukasza Zabdyra.
Uczniowie dowiedzieli się, jak tworzyć postacie do dziecięcych książeczek, a przede
wszystkim zobaczyły to na własne oczy,
ponieważ pan Łukasz w kilka sekund narysował niezwykłe świetliki. Pozwolił dzieciakom wymyślić kolejnego bohatera swojego
rysunku, ale głosy podzieliły się po równo
i musiał stworzyć dwie postaci – królika i
kota. Na szczęście doskonale poradził sobie
z tym zadaniem. Nie wiedział, że czeka go
kolejny trudny rysunek – dzieci zgodnie
zadecydowały, że będzie musiał narysować
bardzo groźną wersję smoka wawelskiego –
wyszedł wspaniale. Będzie go można teraz
podziwiać w bibliotece w Osieku.
Po spotkaniu wszystkie trzy klasy udały się
do biblioteki, by zobaczyć jak wypożycza
się książki i dowiedzieć się ile ich jest w
naszej bibliotece. Chętnie zwiedziły całe
pomieszczenie. Na koniec krótkiej lekcji
otrzymały kolorowe zakładki i szczęśliwe
wróciły do szkoły.
Tak niezwykłe spotkania są doskonałą okazją, by uczniowie młodszych klas
dowiedziały się, jak powstają książki dla
nich, ile trudu i pracy muszą sobie zadać,
zarówno autorzy, jak i ilustratorzy dzieł,
ile czasu zajmuje wydanie nawet najcieńszej książeczki. Mamy nadzieję, że to zachęci je do czytania, bo jak przekonał się
smok Maurycy, nie ma nic cenniejszego.

Finisaż Cecylii Szadkowskiej
Pani Cecylia Szadkowska po zakończeniu pracy zawodowej
zajęła się rękodziełem. Początkowo przedmiotem jej zainteresowania były ozdoby szydełkowe i decupage. W 2011 r.
skupiła się na malarstwie, uczęszczając na warsztaty malarskie
prowadzone przez p. Mieczysława Jakuczka w Salezjańskim
Centrum w Oświęcimiu. Motywem większości jej obrazów są
pejzaże, zarówno górskie, jak i nadmorskie. Jak mówi malarka,
wiąże się to z jej zainteresowaniami: turystyką i podróżami. Od
2014 r. jest członkinią RSTK „Grupa na Zamku” w Oświęcimiu.
13 kwietnia mieliśmy okazję uczestniczyć w finisażu pani Cecylii, która urzekła nas swoją energią i pasją, z jaką opowiadała o początkach i przebiegu prac twórczych. Oprócz obrazów
można było obejrzeć inne prace artystki, między innymi zabawki, ozdoby choinkowe, maski weneckie, pisanki wykonane
różnymi technikami. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze
przy domowych wypiekach i tradycyjnej kawie, przyjaciele
pani Cecylii oraz sympatycy ze Stowarzyszenia Integracyjnego
Wspólna Sprawa z zainteresowaniem oglądali jej wystawę.
GBP
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Szkoła w Głębowicach / fot. Gabriela Kierczak

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osieku klasa IIb / fot. R . Romanek

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osieku klasa IIc / fot. R . Romanek

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osieku klasa IIa / fot. R . Romanek
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IV Turystyczne Targi Doliny Karpia
IV Turystyczne Targi Doliny Karpia, czyli Dzień Otwarty Atrakcji
Turystycznych na terenie siedmiu gmin Doliny Karpia. W naszej
gminie stoisko z wyrobami rękodzielniczymi można było zobaczyć
przy okazji zwiedzania starego kościoła pod wezwaniem świętego
Andrzeja Apostoła. Panie ze Stowarzyszenia Integracyjnego Wspól-

na Sprawa na stoisku prezentowały swoje rękodzieło:
kwiaty, serwety, wyroby decupage, itp. Przygotowały
również pyszne ciasto i domowy chleb ze smalcem. Słoneczna pogoda, piękne otoczenie oraz wspaniały koncert Orkiestry Dętej z Osieka pod dyrekcją Leszka Górkiewicza sprawiły radość uczestnikom tego spotkania.
GBP

Cudeńka z wełny
Techniki tworzenia dzianiny, nowe materiały i inspiracje do twórczej pracy – to wszystko można było zobaczyć i własnoręcznie wykonać 15 kwietnia w domu kultury w Głębowicach. Przedstawiciele firmy „Pasmasz” z Bielska-Białej przeprowadzili kurs filcowania
na sucho i na mokro. Uczestniczki zapoznały się z techniką zdobienia tkanin i wykonały ozdoby na świąteczny stół, bombki, pisanki,
broszki, korale.
REKLAMA
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7. sesja Rady Gminy Osiek 30 kwietnia 2015 r.
Informacje o pracy wójta gminy pomiędzy sesjami:
• 31 marca uczestniczył w Oświęcimiu w
konferencji zorganizowanej przez marszałka
województwa Marka Sowę, podczas której
omówił Regionalny Program Operacyjny na
lata 2015-2020 dla Małopolski Zachodniej.
• Zorganizował spotkanie z Panem Piotrem
Rokickim właścicielem firmy RQREKLAMY, w sprawie „witaczy” dla naszej gminy.
Planujemy zakupić 4 „witacze” na głównych
drogach dojazdowych do gminy.
• Zorganizował w Osieku spotkanie z wicestarostą powiatu Jarosławem Jurzakiem,
podczas którego dokonali objazdu dróg
powiatowych wymagających koniecznego
remontu tj. ulic Głównej, Starowiejskiej,
Włosieńskiej i Zamkowej.
• Zlecił opracowanie dokumentacji projektowej skrzyżowania ul. Kościelnej ze Starowiejską. Projekt chcemy dołączyć do dokumentacji, którą przygotowujemy do złożenia w tym
roku w ramach naboru do Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. Koszt
wykonania dokumentacji wynosi 16 tys. zł z
tego 8 tys. dołoży powiat.
• Podpisał umowę notarialną z panem Edwardem Rudzińskim dotyczącą zakupu działki,
na której zlokalizowana jest przepompownia
ścieków i studnie kanalizacyjne.
• Uczestniczył w posiedzeniu Stowarzyszenia
Dolina Karpia, podczas którego podpisaliśmy
porozumienie z gminami Kęty, Oświęcim i
Brzeszcze o włączeniu tych gmin do grupy
rybackiej Dolina Karpia.
• Zorganizowali Zebrania Wiejskie w sołectwach Osiek i Głębowice, podczas których
wybrano sołtysów wsi Osiek, panią Marię Luranc i wsi Głębowice Panią Edytę Matyjasik-Kulig, na kadencję tj. 2015-2018.
• Wspólnie z panią Anetą Staroń, naczelnikiem Wydziału Inwestycj i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego dokonali objazdu
dróg, na których zgodnie z wnioskami radnych należy wykonać roboty remontowe.
• Złożyli projekt do wykonania firmie ART-GRAWER z Oświęcimia Medal Zasłużony
dla Gminy Osiek.
• Wójt spotkał się w Krakowie w Urzędzie
Marszałkowskim z wicemarszałkiem Wojciechem Kozakiem w sprawie remontu Potoku
Osieckiego w obrębie ul. Zielonej, otrzymałem zapewnienie pomocy finansowej z przeznaczeniem na ten cel.
• Na zaproszenie starosty powiatowego w
Oświęcimiu wójt uczestniczył w posiedzeniu, podczas którego omówiono powiatowe
inwestycje drogowe, zbiorowy zakup energii elektrycznej (wszystkie gminy powiatu),
możliwość dofinansowania nauki pływania
uczniów klas I-III.

• Otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że na remont drogi dojazdowej do pól ul. Słoneczna boczna otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 75 tys. złotych.
Podjęto uchwały w sprawie:
a) przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych w celu
realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska z drogą gminną nr 510085K ul.
Kościelna w Osieku, w granicach pasa drogowego” (Uchwałę przyjęto jednomyślnie.);
b) zmiany uchwały Nr III/14/2014 z dnia 30
grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek (Uchwałę
przyjęto jednomyślnie.);
c) zmian planu budżetu gminy na 2015 rok
(Uchwała przyjęta większością głosów, radny
Jerzy Obstarczyk wstrzymał się od głosu.).
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
z poprzedniej sesji udzielił wójt Jerzy Mieszczak.
Inwestycje na drogach powiatowych w 2015 r.
Gmina (środki finansowe)

jego udrożnienie zostanie wykonane po jego
obeschnięciu. Mam nadzieję, że uda się to
wykonać w czerwcu 2015r.
Radny Jerzy Obstarczyk wnioskuje o:
wykonanie utwardzenia i odwodnienia drogi
dojazdowej do pól pomiędzy ul. Ogrodową a
Leśną w Głębowicach.
Wnosi o uregulowanie i naprawienie rowów
wód opadowych w szczególności przepustów
na ul. Zamkowej pomiędzy posesjami ul.
Zamkowa 82, ul. Zamkowa 67 oraz ul. Kulturowej pomiędzy ul. Źródlaną i Miodową.
Mając na uwadze projekt oraz budżet powiatu oświęcimskiego na rok 2015, w którym
uchwalono kwotę 450 tys. zł na remont drogi
powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach, kieruję zapytanie; jakie działania
zostały podjęte przez organy gminy Osiek
w sprawie pozyskania lub zwiększenia środków w budżecie gminy Osiek dla remontu ul.
Zamkowej. Jeżeli żadne to dlaczego?
Proszę o dostarczenie mi kopii za zgodność z oryginałem wniosków pism w roku

Przyjęte w budżecie powiatu

Finansowanie powiatu

Miasto Oświęcim

1.660.000.00 zł

50/50% Powiat i Miasto

Gmina Oświęcim

522.500.000 zł

50/50% Powiat i Gmina

Gmina Brzeszcze

1.510.000.00 zł

50/50% Powiat i Gmina

250.000.00 zł

50/50% Powiat i Gmina

1.200.000.00 zł

50/50% Powiat i Gmina

100.000.00 zł

50/50% Powiat i Gmina

1.160.000.00 zł

50/50% Powiat i Gmina

Gmina Chełmek
Gmina Kęty
Gmina Osiek
Gmina Przeciszów
Gmina Polanka
Gmina Zator

Wnioski do 7. sesji Rady Gminy:
Radna Bożena Płonka wnioskuje o: oświetlenie dróg ul. Spacerowa i Modrzewiowa, rozebranie budynku OHZ przy ul. Karolina.
Odpowiada wójt: Zlecimy w tym roku opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Spacerowej i Modrzewiowej.
Radna Maria Jekiełek wnioskuje o: wyczyszczenie rowu spustowego u p. Renaty Płoszczyca przy ul. Starowiejskiej.
Odpowiada wójt: Z uwagi na trudny, podmokły teren na którym zlokalizowany jest rów

0 zł
455.000.00 zł

405.000.00 zł 100% Powiat
50.000.00 zł 50/50% Powiat i Gmina

2015, które zostały złożone przez organy
gminy Osiek w starostwie powiatowym
w Oświęcimiu w sprawie realizowania
wspólnego zadania ,,remont drogi powiatowej Nr 1761 K ul. Zamkowa w Głębowicach”. Czy w przedmiotowej sprawie
zostały przeprowadzone rozmowy przedstawiciela organu gminy Osiek z przedstawicielem starostwa powiatu oświęcimskiego? Jeżeli tak, to czego dotyczyły?
Odpowiedź wójta Jerzego Mieszczaka na str 9.
Rozalia Ćwiertnia

ECHA OSIEKA

8. sesja Rady Gminy Osiek

8. sesja Rady Gminy Osiek 15 maja 2015 r.
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Czerny, po sprawdzeniu prawomocności obrad przyjęto protokół z poprzedniej sesji przy dwóch głosach
wstrzymujących się Radosław Noszka i
Jerzy Obstarczyk.
Kolejno wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej
sesji i przedstawił informacje na
temat swej pracy między sesjami:
• 2 maja wójt uczestniczył w uroczystym spotkaniu Koła Pszczelarzy z Osieka.
• Brał udział w posiedzeniu Nowo
wybranej Rady Sołeckiej Sołectwa
Głębowice, podczas którego omówiono zadania do wykonania w
Głębowicach w 2015 r. oraz bieżące problemy, które należy rozwiązać w najbliższym czasie.
• Spotkał się z przedstawicielem firmy Beskid Media, który przedstawił
możliwości budowy w 2015 r. w sołectwie Osiek sieci światłowodowej,
dającej mieszkańcom dostęp do
szybkiego Internetu do 300 mb/s,
telefonii stacjonarnej i telewizji kablowej. Okablowanie będzie podwieszone na słupach energetycznych. Koszt inwestycji wyniesie w
granicach 600-800 tys. zł.
Działania rozpoczną od ulicy Zielonej. Dla naszych mieszkańców
będzie to możliwość obniżenia kosztów
internetu, telefonii i telewizji.
• Na prośbę Prezesa PKS Pszczyna zorganizował spotkanie w Osieku z udziałem
wójta gminy Polanka Wielka, podczas którego prezes zaproponował likwidację kilku kursów w związku z prawie zerowym
ich obłożeniem pasażerskim. Obłożenie
to jest wynikiem zmiany godzin odjazdu
busów firmy Pana Spisaka. Zmiana polega
na wyprzedzeniu o kilka minut przejazdu
autobusu PKS Pszczyna, co skutkuje podbieraniem pasażerów.
• Uczestniczył w posiedzeniach Komisji Rady Gminy tj. Rewizyjnej, Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Spraw
Społecznych i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, podczas
których omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, informację o stanie mienia a także sprawozdania finansowe za 2014 rok.
• Zorganizował spotkanie z wicestarostą
Jarosławem Jurzakiem w sprawie decyzji
starostwa dotyczących koordynacji rozkładów jazdy na trasie Głębowice-Osiek-Polanka Wielka-Oświęcim.

Podjęto uchwały w sprawie:
a) uchwalenia programu osłonowego
w zakresie wsparcia uczniów z rodzin
wielodzietnych 3+ w ramach projektu
„Pierwszy dzwonek” (Uchwałę przyjęto
jednomyślnie);
b) uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek w
gminie Osiek (jednomyślnie);

przejęcia i remontu dróg dojazdowych
do: Jekiełkówka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Spacerowej około 1300 m.b.,
Jekiełkówka od ul. Głównej do browarnika około 100 m.b., Kwaśniakówka od ul.
Ogrodowej do nowych zabudowań.
2. Radny Jerzy Obstarczyk wnioskuje o publikowanie protokołu z sesji w formie PDF

c) uchwalenia Statutu Sołectwa Głębowice
w gminie Osiek (jednomyślnie);
d) nadania panu Janowi Jekiełkowi tytułu
„Zasłużony dla Gminy Osiek”(radny Jerzy
Obstarczyk wstrzymał się od głosu);
e) nadania panu Adamowi Klęczarowi
tytułu „Zasłużony dla Gminy Osiek”
(jednomyślnie);
f) zmiany Uchwały Nr VI/29/2015 Rady
Gminy Osiek z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (jednomyślnie);
g) zmiany uchwały Nr III/14/2014 z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
(jednomyślnie);
h) zmian planu budżetu gminy na 2015
rok. ( jednomyślnie);
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych z poprzedniej sesji udzielił wójt
Jerzy Mieszczak, jednocześnie odpowiadając na piśmie radnym wnioskodawcom.

na stronie Urzędu Gminy przynajmniej
jeden dzień przed sesją, na której ma być
zatwierdzony. Drugi wniosek o interwencję u właściciela budynku „mleczarni”’ w
Głębowicach w sprawie uporządkowania
terenu i zabezpieczenia budynku.

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Dwóch radnych złożyło wnioski do wójta:
1. Radny Jan Jekiełek, wniosek dotyczy
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Przewodniczący poinformował o zmianach godzin pracy Urzędu Gminy i zasadach zgłaszania kandydatów na ławników
do Sądu Rodzinnego w Oświęcimiu.
(Zasady zgłaszania gazeta opublikuje w
wydaniu sierpniowym Ech Osieka.)
Na tym sesję zakończono.
Rozalia Ćwiertnia

Zmiana miejsca rejestracji działalności
gospodarczej w Oświęcimiu
Od pierwszego kwietnia zmieniło się
miejsce przyjmowania wniosków do rejestracji działalności gospodarczej. Referat Działalności Gospodarczej będzie
działał w budynku urzędu przy ulicy
Solskiego 2, w pokoju numer 15.

POLICJA
Z promilami

Wczorajszy?

22 marca 2015 o godzinie 9.40 w Osieku na
ul. Karolina policjanci zatrzymali 47-letniego
mieszkańca Osieka, który jechał na rowerze
w stanie nietrzeźwym 2,58 promila alkoholu.
22 marca 2015 o godzinie 10.20 w Osieku na
ul. Kościelnej policjanci zatrzymali 52-letniego
mieszkańca Osieka, który jechał na rowerze w
stanie nietrzeźwym – 1,05 promila alkoholu.

8 kwietnia 2015 r. o godzinie 13.05 w Głębowicach na ulicy Plebańskiej zatrzymali do
kontroli drogowej rowerzystę. Podczas czynności wyczuli od niego alkohol, a badanie wykazało 0,77 promila alkoholu.

Zwłoki mężczyzny w Sole
28 marca 2015 r. około godziny 13.30 w
rejonie Czajek w Grojcu kajakarz ujawnił
znajdujące się w Sole zwłoki mężczyzny.
Zwłoki zostały wyłowione przez strażaków
od strony miejscowości Skidziń. Aktualnie
policjanci i prokurator prowadzą czynności
mające na celu ustalenie danych mężczyzny i okoliczności, w jakich poniósł śmierć.
Prokurator polecił zwłoki zabezpieczyć do
sekcji, która wykaże bezpośrednią przyczynę zgonu. W trakcie przeprowadzonych
czynności policjanci ustalili, że mężczyzna,
którego zwłoki zostały odnalezione w Sole to
66-letni mieszkaniec Osieka.

Osiek. Policjanci poszukują
sprawców włamania do kiosku.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu poszukują sprawców włamania do kiosku w Osieku. Do zdarzenia doszło
w nocy z 1/2 kwietnia 2015 roku w Osieku
przy ulicy Głównej, gdzie sprawcy dostali się
do wnętrza kiosku, z którego skradli około
20 kartonów papierosów różnych marek.
Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca
zdarzenia i zabezpieczyli ślady, które posłużą
w dalszej weryfikacji sprawców. Apelują również do osób, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawców, o kontakt
z policjantami z oświęcimskiej komendy Policji pod numer 33 847 53 70 lub pod numer
alarmowy 997 najbliższej jednostki Policji.
Zapewniamy anonimowość.

Powiat. Policjanci bezwzględni dla nietrzeźwych kierujących. Policjanci dbając o
bezpieczeństwo drogach codziennie zatrzymują użytkowników, którzy decydują się na
jazdę po alkoholu. Od początku tego roku do
końca marca na terenie powiatu oświęcimskiego w trakcie służby funkcjonariusze przeprowadzili ponad 6,5 tys. kontroli pojazdów,
eliminując 62 nietrzeźwych kierowców oraz
154 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.

Zdarzenie drogowe
W dniu 14 kwietnia 2015 o godzinie 9.00
policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu
drogowym w Osieku. Jak wstępnie ustalili
policjanci 19-letni mieszkaniec Osieka, kierując samochodem marki VW zjechał z jezdni,
uderzył w barierę energochłonną, a następnie
dachował w rowie. Mężczyzna został przewieziony do szpitala na badania.

Nieszczęśliwy wypadek
15 kwietnia 2015 o godzinie 14.30 w Osieku doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jak
wstępnie ustalono 77-letnia mieszkanka
Osieka wpadła do studni znajdującej się na
posesji, w której mieszkała. Podczas akcji
ratunkowej strażacy wypompowali wodę ze
studni, w której ujawnili zwłoki kobiety.
W trakcie dalszego postępowania śledczy
wyjaśniają dokładne okoliczności tej tragedii.

Powiat. Nietrzeźwi rowerzyści
22 kwietnia 2015 r. na terenie powiatu
oświęcimskiego policjanci zatrzymali trzech
nietrzeźwych rowerzystów, którzy stwarzali
zagrożenie dla siebie i innych uczestników
ruchu. O godzinie 10.15 w Osieku podczas
patrolu na ulicy Głównej zauważyli nietrzeźwego jadącego na rowerze. Podczas badania
stanu trzeźwości okazało się, że 52-letni
mieszkaniec Osieka ma w organizmie – 1,68
promil alkoholu.

Powiat. Majowy Weekend
2015 na drogach
Podczas tegorocznego majowego weekendu
od czwartku do niedzieli na terenie kraju doszło do 310 wypadków, w których zginęło 30
osób, a 408 zostało rannych. Funkcjonariusze
zatrzymali aż 1233 nietrzeźwych kierowców.
Natomiast na drogach powiatu oświęcimskiego nie doszło do żadnego wypadku
drogowego, policjanci wykonywali czynności związane z 16 kolizjami drogowymi.
Podczas wzmożonych kontroli drogowych
na drogach policjanci skontrolowali kilkaset
pojazdów i wyeliminowali z ruchu 7 użytkowników będących po alkoholu, w tym
dwóch kierowców samochodów oraz pięciu
rowerzystów. Ponadto funkcjonariusze nałożyli 130 mandatów karnych za wykroczenia drogowe, sporządzili również 20 wniosków o ukaranie do sądu, a 89 osób pouczyli.
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Powiat oświęcimski.
Kierowca, który jechał
ponad 100km/h w obszarze
zabudowanym stracił prawo
jazdy na trzy miesiące
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
codziennie prowadzą kontrole i działania
prewencyjne, mające na celu podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Wczoraj w ciągu zaledwie kilku godzin

akcji Prędkość, przeprowadzonej w różnych miejscach na terenie powiatu oświęcimskiego, funkcjonariusze zatrzymali do
kontroli 40 kierowców, z których, aż 38
przekroczyło dozwoloną prędkość. Podczas działań policjanci wręczali im również
ulotki informujące o najważniejszych dla
kierowców zmianach w przepisach. Dla 34
kierowców kontrola zakończyła się mandatem, a dla trzech pouczeniem. Natomiast
rekordzista 33-letni mieszkaniec Kęt, który nie bacząc na bezpieczeństwo innych
użytkowników i nowe przepisy karne, gnał
skodą przez miejscowość Osiek - 104 km/h,
czyli o ponad 50 km/h za dużo, stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Osiek. Policjanci zatrzymali
mężczyznę podejrzanego
o stosowanie przemocy w rodzinie
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu zatrzymali 50-letniego
mieszkańca Osieka, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec swojej rodziny.
Mężczyzna po awanturze uciekł z domu,
jednakże nie uniknął zatrzymania.
Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie gdy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury domowej, którą
wszczął wobec swojej żony i córki nietrzeźwy mieszkaniec Osieka. Policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres gdzie
zastali mieszkankę Osieka i jej 22-letnią
córkę, które potwierdziły, że doszło do
gróźb i przemocy. Jak się okazało 50-latek, w obawie przed zatrzymaniem uciekł
z domu, jednakże został szybko zatrzymany i trafił do policyjnych aresztów. Badanie
stanu trzeźwości wykazało 2,81 promila
alkoholu.
Za znęcanie nad rodziną grozi mu kara
do pięciu lat pozbawienia wolności.
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Najważniejsze zmiany w przepisach dla kierowców
W połowie maja 2015 weszły w życie istotne
zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących
kierowców. Poniżej prezentujemy nowe przepisy,
z którymi każdy kierujący powinien się zapoznać.
O zmianach policjanci będą również przypominać
kierowcom, podczas prowadzonych kontroli w ruchu drogowym, wręczając ulotki informacyjne.
15 maja 2015 zmieniły się
zasady przewożenia dzieci:
Dziecko poniżej 150 cm wzrostu należy przewozić w odpowiednim do wagi i wzrostu foteliku
bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym – wyjątek – dziecko o wzroście powyżej
135 cm można przewozić na tylnym siedzeniu zapięte pasami bezpieczeństwa, jeżeli ze względu na
masę i wzrost dziecka niemożliwe jest zapewnienie
mu odpowiedniego fotelika lub urządzenia przytrzymującego. Dotyczy to przewożenia dziecka
mieszczącego się w powyższym przedziale wzrostu, którego waga ciała przekracza 36 kg, a więc
przewidzianą w przepisach maksymalną wagę dla
urządzenia przytrzymującego dla dziecka.
Dziecko w wieku poniżej 3 lat nie może
być przewożone w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa lub inne urządzenie przytrzymujące.
Dziecko w wieku, co najmniej 3 lat może podróżować na tylnym siedzeniu zapięte pasami bezpieczeństwa, przewożone jako trzecie, w sytuacji,
gdy pozostała dwójka dzieci podróżuje w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa.
W dniu 18 maja 2015 zaczną obowiązywać
nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe
z naruszeń w ruchu drogowym, polegające w
szczególności na kierowaniu pojazdem w stanie
nietrzeźwości, powodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rażącym przekraczaniu dopuszczalnej prędkości czy kierowaniu
pojazdem pomimo nieposiadania do tego stosownych uprawnień.
Zmiany w przepisach karnych
1. Kierowanie bez uprawnień
Przed zmianami kierowanie pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień
stanowiło wykroczenie (określone w art. 94 § 1
kodeksu wykroczeń), za które przewidziana była
jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji,
gdy osoba kierowała pojazdem w czasie orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów,
który to czyn stanowi przestępstwo określone w
art. 244 kodeksu karnego. Natomiast od 18 maja
artykuł art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń będzie
miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie
miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o
czym ostatecznie zdecyduje sąd.
Osoby, które dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte, będą odpowiadały
za przestępstwo określone w nowym art. 180a

kodeksu karnego, za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie
od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł
także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
2. Kierowanie w stanie nietrzeźwości
Nowe przepisy zaostrzają również sankcje dla
kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz
dla kierujących, którzy – znajdując się w tym stanie
– spowodowali wypadek drogowy. W pierwszej
kolejności wydłużono okres zakazu prowadzenia
pojazdów z 10 do 15 lat, przy czym minimalny
okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono
na poziomie 3 lat.
Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z konsekwencjami
finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd
będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w
przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej
się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem
w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki

o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania
zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.
Zmiany w przepisach o ruchu drogowym
1. Zatrzymanie prawa jazdy
W ustawie o kierujących pojazdami dodano
nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze
zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce,
ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie
prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go
do właściwego starosty, który – wydając decyzję
administracyjną – formalnie zatrzyma ten dokument – za pierwszym razem na 3 miesiące.
Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie,
będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy.
Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do
kierowania pojazdami – jego przywrócenie zostało
obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich
wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę
w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. złotych.
Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym
dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu
wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów
na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej
osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej
niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku, gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio,
po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż

2. Zaostrzenie przepisów wobec
„młodych kierowców”
Zmiana ta dotyczy młodych kierowców, tj. osób,
które w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz
pierwszy prawa jazdy dopuściły jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
(np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech
wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w stanie po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h. Rozwiązanie
to będzie obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016
r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte
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nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.
3. Usunięcie pojazdu
W ustawie – prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego
właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji,
gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca
stosownego uprawnienia, a więc która nigdy
uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd
zostanie usunięty z drogi także w przypadku,
gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca
stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów.
W omawianym przypadku funkcjonariusz
odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie
go osobie znajdującej się w nim i posiadającej
uprawnienie do kierowania tym pojazdem.

Zmiany, zmiany!

Zgodnie z nowymi przepisami, kierowca, który zaparkuje na „kopercie” dla osób niepełnosprawnych i przy tym bezprawnie używa karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, może dostać mandat w wysokości 800 zł.
Za samo posługiwanie się nieuprawnioną kartą grozi mandat w wysokości 300 zł, a za
parkowanie na „kopercie” lub miejscu zastrzeżonym – 500 zł.
Po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 31 sierpnia 2014
roku, każda osoba poruszająca się po zmierzchu drogą poza obszarem zabudowanym ma
obowiązek używać elementów odblaskowych. Z tego nakazu zwolnione są osoby poruszające się po zmierzchu chodnikiem lub w strefie zamieszkania, ale odblaski dobrze nosić
zawsze i wszędzie poruszając się po drodze czy chodniku. Za brak odblasków ustalona
została wysokość mandatu do 100 zł. Do tej pory można było zastosować grzywnę w wysokości od 20 do 500 zł.
Nietrzeźwy rowerzysta będzie mógł zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł, natomiast za stan po użyciu alkoholu, czyli od 0,2 do 0,5 promila, grozi od 300 do 500 zł mandatu.
Co jeszcze się zmienia?
100 zł za brak kasku ochronnego zapłacą nie tylko motocykliści i motorowerzyści, ale też
kierowcy czterokołowców, czyli m.in. quadów.
Zmiany dotyczą także kierowców ciężarówek, którzy albo wjadą na ulicę z zakazem wjazdu
dla ciężarówek lub złamią zakaz dotyczący wjazdu pojazdów o masie większej niż określona
w zakazie. Dotychczas w taryfikatorze mandatów za to wykroczenie przewidziano mandat w
wysokości 350 zł, teraz będzie to 500 zł.

Kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci
„Bezpieczne Dzieciństwo – Wychowanie bez Przemocy”
Przemoc wobec niemowląt i małych dzieci
to nie tylko bicie, potrząsanie, duszenie, które
są typowymi przejawami przemocy fizycznej,
ale również przemoc psychiczna wyrażana
przez krzyk, złość wobec dziecka, odtrącenie,
porzucenie, zaniedbania higieniczne, głodzenie, pozbawienie leczenia, pozostawienie bez
opieki i narażanie go na niebezpieczeństwo.
A przecież małe dzieci to bardzo delikatne
istoty, które przez pierwszy okres życia są
całkowicie zależne od drugiego człowieka. Są
bezbronne, umiejące wyrazić swoje potrzeby
czy też uczucia jedynie poprzez płacz, którym
alarmują, że dzieje im się krzywda.
Większość dzieci ma bezpieczne dzieciństwo – wychowuje się pod wspaniałą i troskliwą opieką kochających rodziców, ale są i też
dzieci, których rodzice są skrajnie nieodpowiedzialni, traktujący je, jak zbędny element w życiu. Takie dzieci mogą liczyć tylko na to, że ktoś
obcy zareaguje, zmieniając ich sytuację.
Co możemy zrobić, aby ograniczyć skalę
zjawiska przemocy wobec dzieci? Reagować
na każdy sygnał mogący świadczyć o tym, że
dziecko jest zaniedbane czy też doznaje przemocy. Zainteresujmy się losem dziecka, przyjrzyjmy się jak jest traktowane, jak zachowują
się wobec niego rodzice bądź opiekunowie.
Nie czekajmy aż dojdzie do tragedii.
W przypadku podejrzenia, że dziecko jest
krzywdzone lub zaniedbywane wystarczy powiadomić jakiekolwiek służby powołane do
interweniowania w takich przypadkach w rejonie, w którym mieszkamy m. in. pracowników
socjalnych, kuratorów sądowych, nauczycieli,
a w pilnych przypadkach Policję. Jeden telefon
może przerwać krzywdę, jakiej doznaje dziecko.
Celem Kampanii jest zwrócenie uwagi spo-

łeczeństwa na problem zaniedbań oraz stosowania przemocy wobec najmłodszych dzieci,
a także podniesienie świadomości rodziców
w zakresie sprawowania prawidłowej opieki
nad nimi oraz pogłębienie współpracy służb
odpowiedzialnych za reagowanie w przypadku
ujawnienia stosowania przemocy czy zaniedbań wobec dziecka.
W ramach kampanii rodzice będą mogli
uczestniczyć w specjalnych warsztatach edukacyjnych, podczas których zostaną zapoznani
z zagadnieniami właściwego sprawowania opieki nad dziećmi oraz
prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich eliminujących używanie
przemocy. Nauczą się również prawidłowej pielęgnacji dziecka, sposobów komunikowania się z nim, prawidłowego identyfikowania potrzeb
i właściwej na nie reakcji. Warsztaty
poprowadzą opiekunki Sekcji Opieki dla Małych Dzieci z Dziennego
Domu Pomocy w Oświęcimiu.
Ponadto dla pracowników socjalnych, oświaty, służby zdrowia,
członków Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz służb interweniujących w przypadku ujawnienia
przemocy w rodzinie, zostanie
zorganizowane spotkanie szkoleniowe, mające na celu pogłębienie
i usprawnienie podejmowanych
działań w zakresie procedury Niebieskie Karty /wypełnianych w sytuacjach podejrzenia stosowania
przemocy w rodzinie/, a także podejmowania szybkiej i skutecznej
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interwencji w przypadkach ujawnienia przemocy wobec dziecka, zaniedbań lub sprawowania opieki w sposób nieprawidłowy.
W dniu 24 czerwca 2015 odbędzie się Konferencja podsumowująca przebieg kampanii.
Materiały edukacyjne zawierające wskazówki dla rodziców małych dzieci będą dostępne
w żłobkach, przedszkolach, poradniach dziecięcych, punktach szczepień, szpitalu, szkole
rodzenia, ośrodku pomocy społecznej, Policji
oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej.

SPORT

Drugie miejsce Brzeziny w biegach przełajowych
Brzezina Osiek zajęła drugie miejsce
w Klubowych Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Biegach Przełajowych. Młodzi osieczanie ustąpili pola
tylko zawodnikom MLUKS Tarnów.
W imprezie zorganizowanej w ramach
Krakowskiego Festiwalu w Biegach
Przełajowych udział wzięło 17 klubów
z Małopolski i Podkarpacia. Młodzicy

Brzeziny nie sprostali tego dnia będącej poza zasięgiem reszty stawki ekipie
MLUKS Tarnów. Klasyfikacji generalnej
zaś pokonali m.in. Stal Mielec, Tempo 5
Przemyśl czy Resovie Rzeszów.
Wśród osieckich biegaczy najlepiej spisywali się m.in. Michał Lach, który zajął
6 miejsce w biegu na 3 km rocznik 2000
i młodsi oraz Grzegorz Drabczyk, który

w tej samej grupie był 9. Warto dodać, że
Michał Lach w swojej kategorii był jednym z najmłodszych zawodników.
Brzezina Osiek wystąpiła w składzie:
Michał Lach, Grzegorz Drabczyk, Dominika Romanek, Ernest Kwaśniak,
Michał Jekiełek, Julia Konarczak, Kamil
Narwojsz oraz Sławomir Jurecki. Trener:
Jan Bulkiewi

Sport w gimnazjum
W kwietniu, w hali sportowej w
Chełmku, odbyły się zawody w piłce
ręcznej dziewcząt i chłopców rozgrywane w ramach Powiatowej Gimnazjady
Młodzieży. Reprezentacje naszego gimnazjum spisały się znakomicie. Chłopcy prowadzeni przez Jana Bulkiewicza
zajęli drugie miejsce. Zespół wystąpił
w składzie: Bartłomiej Luranc, Maciej
Pyza, Radosław Huczek, Michał Kawczak, Jakub Wąsik, Bartłomiej Tyran,
Tomasz Hałat, Mateusz Bies, Kamil Garwacki i Norbert Płonka.
Dziewczęta z Gimnazjum w Osieku
wygrały turniej i uzyskały prawo do reprezentowania powiatu oświęcimskiego
na zawodach rejonowych. Etap rejonowy odbył sie 25 kwietnia w Olkuszu, a
nasze piłkarki ręczne zakończyły zawody na trzecim miejscu. Drużyna wystąpiła w składzie: Oliwia Płonka, Joanna
Kasperek, Sandra Bies, Julia Konarczak,

Aleksandra Kowalczyk, Emilia Płonka,
Anna Filip, Julia Kawczak, Natalia Smolarska, Klaudia Frączek, Wiktoria Nowak,
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Aleksandra Szałajko, Sylwia Kwaczała i
Agnieszka Grzesło. Opiekunem zespołu
była Magdalena Jasińska.

Drugie miejsce trampkarzy
Drugie miejsce zajęli trampkarze Brzeziny Osiek w eliminacjach powiatowych
do XXXI Ogólnopolskiego Turnieju
Chłopców „Piłkarska – Kadra – Czeka”
im. Stanisława Tymowicza. Pierwsze miejsce przypadło Zatorzance Zator.
W imprezie rozgrywanej na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osieku prócz „żółto-zielonych” udział wzieły

Drużyna

Zatorzanka Zator, Skawa Podolsze oraz
Solavia Grojec. Osieczanie już w pierwszym meczu trafili na faworyta turnieju
Zatorzankę Zator. Mimo że gospodarze
nie ustępowali poziomem ekipie z Zatora,
a momentami przeważali, to spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.
Podobny wynik podopieczni Edmunda Mieszczaka zanotowali w dru-

mecze

punkty

bramki

1.

Zatorzanka Zator

3

7

3:0

2.

Brzezina Osiek

3

5

3:0

3.

Solavia Grojec

3

4

3:1

4.

Skawa Podolsze

3

0

0:8
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gim spotkaniu z Solavią Grojec, co bardzo mocno skomplikowało im sprawę
awansu do następnej rundy. By tak się
stało trampkarze z Osieka w ostatnim
meczu musieli pokonać Skawę Podolsze 3:0 i liczyć na bezbramkowy remis
pomiędzy Zatorzanką a Solavią. O ile
zespół z Osieka swoje minimum wykonał, o tyle goście z Zatora już nie byli
tak łaskawi i pokonali Solavię 1:0. Dzięki temu zwycięstwu podopieczni Marcina Folgi zapewnili sobie zwycięstwo
w turnieju i awans do kolejnej fazy. Gospodarze natomiast musieli zadowolić
się drugą pozycją, zaś Solavii przypadła
trzecia lokata.
Wyniki:
Brzezina Osiek – Zatorzanka Zator 0:0
Solavia Grojec – Skawa Podolsze 3:0
Brzezina Osiek – Solavia Grojec 0:0
Zatorzanka Zator – Skawa Podolsze 2:0
Brzezina Osiek – Skawa Podolsze 3:0
Zatorzanka Zator – Solavia Grojec 1:0

(beniamin)

Stoją od lewej: Bartosz Tyran, Hubert Bies,
Michał Marszałek, Konrad Zięba, Michał Jekiełek, Sławomir Jurecki, Jakub Mrozik, Edmund Mieszczak (trener), Klęczą od lewej:
Marcel Gąsiorek, Wojtala, Wiktor Tagowski,
Kacper Filip, Wojciech Kawczak, Bartłomiej
Janeczko / fot. Bartłomiej Kasperczyk

Kamieniarstwo Grzegorz Lukasek
Nagrobki z granitu Strzegom od 1500,00 zł
Parapety od 66,00 zł/mb
Schody od 165,00 zł/mb
Szczegóły w siedzibie firmy
ul. Długa 287, 32-607 Polanka Wielka
tel. 504085881, 608314878
www.lukasek.eu
e-mail:kamieniarstwo@lukasek.pl
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ECHA OSIEKA
Pożegnaliśmy koleżankę z chóru OSIECZANIE

Serdeczne podziękowania dla wszystkich,

Helenkę Cieciak,

którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili

msza święta pogrzebowa
odbyła się 17 kwietnia 2015 r.
w kościele parafialnym
pw. Św. Andrzeja Apostoła w Osieku.
Mszę św. sprawował
Ks. proboszcz Stanisław Czernek.

i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy

z nami smutek i żal, okazali wiele wsparcia
świętej i ceremonii pogrzebowej

ŚP. Heleny Cieciak
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Znajomym, Delegacjom, chórowi
OSIECZANIE, orkiestrze dętej oraz
przedstawicielom OSP za modlitwę, złożone

Pożegnanie
Helenko kochana,
gdzie Ty się podziałaś?
Chodziłaś po polach
i wiatru słuchałaś
i przepięknych pieśni,
ptaków wiosennych,
a słońce cię ogrzewało
swym ciepłem promiennym.
Ty sama wiesz Helenko,
jak pięknie jest na tym świecie.
Najpiękniej wiosną
chociaż, najcieplej, to w lecie.
Lecz wiosna, gdy słonko
rankiem wczesnym wstaje,
budzi świat do życia
i sił nam dodaje.

A Ty Helenko, to sił nabrałaś?
Nabrałam, nabrałam, ile mogłam
i z sobą zabrałam.
Zabrałam do nieba
namiastkę życia ziemskiego
i udałam się wprost do Boga,
by dołączyć do chóru anielskiego.
A wy, to się nie smućcie,
bo ja miałam piękne życie.
Wy się tylko módlcie i żyjcie
najlepiej jak potraficie.
Zatem, żegnaj Helenko
wszak już wiem, że jesteś w niebie.
My zaś stąd prosić będziemy
o łaskę Bożą dla ciebie.

Monika Kmiecińska

intencje mszalne oraz wieńce i kwiaty

Serdeczne Bóg Zapłać składają
synowie z rodzinami

Serdeczne podziękowania
Dla wszystkich, którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i żal, okazali wiele serca
i życzliwości oraz uczestniczyli
we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

Śp. Maksymiliana Goca
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Znajomym, za okazaną pomoc,
współczucie, wieńce i kwiaty serdeczne
„Bóg zapłać”
składa Rodzina
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GIMNAZJUM

3 Maja

Gratka dla fanów Flanagana

Z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja gimnazjaliści uczestniczyli 29 kwietnia 2015 r. w przedstawieniu wg sztuki Brandstettera „Król i Aktor” Sceny dramatyczne.
Na spektakl zaprosili uczniowie klas: Ic, IIIa,
przygotowani pod kierunkiem pań: mgr. Marzeny Borkowskiej i mgr. Grażyny Pająk.
Całą uroczystą inscenizację „umaili” chórzyści pod kierunkiem pani mgr. Bernadety
Stawowczyk-Zemanek.

Finalista Małopolskiego
Konkursu z Historii

Jednym z konkursów ogłoszonych dla
uczniów gimnazjów był konkurs z historii. Etap szkolny i rejonowy Mateusz Wilk,
uczeń klasy IIIc, pokonał bez problemu. Dotarł do etapu wojewódzkiego!
Tematyka konkursu nie była łatwa: „Dzieje
ziem polskich i losy Polaków w latach 1795 1914” wymagała sporej wiedzy (wiadomości
na poziomie klasy I, II, III oraz bardzo szeroka
literatura obowiązkowa), ogromu pracy i czasu
na przeczytanie wskazanych lektur z zakresu
historii. Ale historia to jego pasja, jak mówi
sam Mateusz, więc praca była przyjemnością.
Gratulujemy Mateuszowi tytułu Finalisty
Małopolskiego Konkursu z Historii, życzymy
dalszych sukcesów i radości z rozwijania
swoich pasji.
Do konkursu Mateusza przygotowywała
p. mgr Grażyna Pająk.

14 maja 2015 r. pojechaliśmy na spotkanie
z autorem cyklu powieści fantasy Johnem
Flanaganem. Spotkanie odbyło się w Krakowie w Centrum Handlowym „Bonarka”
przed księgarnią „Matras”.

Gimnazjalny Poliglota
Gimnazjalny Poliglota to konkurs językowy (angielsko-niemiecki) przeprowadzany w dwóch etapach.

I etap –
szkolny został przeprowadzony 8 grudnia 2014 r. i wyłonił pięciu
najlepszych językowców.
10 marca 2015 r. pięć uczennic wzięło
udział w II etapie.
24 kwietnia 2015 r. w PZ nr 2 Szkół
Mistrzostwa Sportowego i Technicznych odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród.
Wyróżnienie odebrała Julia Bień,
uczennica klasy III a.
Dyplomy uznania wręczono także Julii
Konarczak – kl. II c, Klaudii Noszce – kl.
II a, Natalii Lekki – kl. II a, Paulinie Depcie – kl. II a.
Gratulujemy i życzymy dalszych językowych sukcesów.

Młodzi utalentowani

Na miejscu przywitała nas cierpliwie
oczekująca grupa fanów. Dostrzegliśmy
wśród nich osoby poprzebierane na wzór
literackich bohaterów. Jak się później okazało, byli to zwycięzcy konkursu na ciekawy strój bohatera literackiego ogłoszonego
przez organizatorów spotkania. Chwila
oczekiwania się przedłużała.
Kiedy autor pojawił się, powitała go burza oklasków. Opowiadał o swojej pracy,
inspiracjach, pomysłach, dalszych losach
jego literackich bohaterów. Potem przyszła
chwila na pytania publiczności. Nam też
udało się zapytać!
Ale najciekawszym i zarazem bardzo wyczerpującym momentem wieczoru było
osobiste spotkanie z Johnem i podpisywanie książek. Niektórym z nas udało się tego
szybko dokonać : niektórzy zdobyli autografy aż w dwóch książkach, inni musieli
czekać, czekać, czekać, czekać…
Wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni ze
spotkania.

„Jeśli my zapomnimy o Nich,
Ty Boże zapomnij o nas”
W 5. rocznicę katastrofy smoleńskiej
uczniowie pod kierunkiem p. Doroty
Stelmach przygotowali okolicznościową
wystawę. Upamiętnili 96 osób, które zginęły w katastrofie samolotu TU-154M
pod Smoleńskiem w drodze na obchody
rocznicy zbrodni katyńskiej.

Kwietniowa rocznica

Przez cały marzec w bibliotece
szkolnej można było podziwiać prace plastyczne uczennicy klasy II b,
Martyny Kwas. Obrazy wzbudzały
ogromny zachwyt wśród uczniów i
nauczycieli szkoły. Martynie gratulujemy talentu i życzymy sukcesów
w tej dziedzinie.

W kwietniu obchodzimy rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II.
Polski Sejm ustanowił rok 2015 Rokiem
Jana Pawła II. Z tej okazji uczniowie klas
III c i nauczyciel bibliotekarz, mgr Dorota
Stelmach, przygotowali okolicznościową
wystawę w holu szkoły.

27

SP nr 1

Osiągnięcia sportowe

15.04.2015 r. w Chełmku odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce
ręcznej. Do rywalizacji o najwyższe podium
stanęło siedem szkół. Dziewczęta z ZSP nr 1w
Osieku trafiły do grupy A. Wszystkie mecze
Osieczanek zakończyły się zwycięstwem, zajęły I miejsce w grupie i awansowały do finału.
Mecz finałowy był niezwykle emocjonujący.
Zakończył się rzutami karnymi. Uczennice z
Osieka zwyciężyły! Zapewniły sobie awans
do zawodów rejonowych. Kolejne zmagania

Triada 2015

W XXIV Małopolskim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży nagrodę otrzymała Kinga Kublińska, a wyróżnienia: Marcelina Dusik i Martyna Biziorek. Tematem
prac były ilustracje do dowolnie wybranych
utworów muzycznych.

Dzień Ziemi

30.04.2015 r. z okazji Dnia Ziemi odbył się
konkurs przyrodniczy „BEZKRĘGOWCE”.
Każda klasa wybrała zwierzę, reprezentanta bezkręgowców. Konkurencje polegały na
przygotowaniu plakatu, zbudowaniu domku dla owadów z materiałów ekologicznych,
ułożeniu wesołego wierszyka, przygotowaniu
stroju dla dwóch osób oraz prezentacji.
Uczestnicy przedstawiając owady mogli
pochwalić się wiedzą z języka polskiego,
języka angielskiego, matematyki, przyrody,
historii, religii. Konkursy były przeplatane
konkurencjami sportowymi w których brały
udział całe klasy.
W zabawie zwyciężyli uczniowie z klasy
IVc i Va, II miejsce - IVb i VIa, III miejsce
– Vb. Wszystkie klasy znakomicie się bawiły
i wiele nauczyły.

Spektakl teatralny

8 maja 2015r. Studio Małych Form Teatralnych SZTUKA z Trzebini przedstawiło spektakl
pt. „Czy śmieci muszą nas zasypać?”. Artyści
przedstawili w formie wesołych scenek problem
zanieczyszczenia naszej Planety. Podpowiedzieli
sposoby uleczenia jej za pomocą naszych zachowań w stosunku do problemu segregacji śmieci.
Świetnie przedstawili zasady recyklingu. Widownia doskonale się bawiła i wiele nauczyła.

odbyły się w Olkuszu. Dziewczyny reprezentowały powiat oświęcimski. Na zawodach w
Olkuszu drużyna zajęła IV miejsce.
W dniu 24.04.2015r w Oświęcimiu odbyły
się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
drużynowych biegach przełajowych. Do rywalizacji o miejsca na podium stanęło 5 szkół.
Podczas biegu dziewczęta z Osieka dzielnie
walczyły o najwyższe miejsce. Biegaczki z ZSP
nr 1 z Osieka uplasowały się na III miejscu.
27.04.2015 r. w hali sportowej przy ZSP nr
1 w Osieku odbyły się Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w unihokeju. Dziewczęta

ze szkoły podstawowej nie zawiodły. Po wspaniałej walce wszystkie mecze, które rozegrały
zakończyły się ich zwycięstwem. Osieczanki
zajęły najwyższe podium.
W zawodach Powiatowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej brały udział: Ewelina
Drzyzgiewicz, Gabriela Głowiak, Wiktoria Czachowska, Wiktoria Tlałka, Oliwia
Kramarczyk, Martyna Kruczała, Iga Gaweł,
Anna Tolarczyk, Laura Babrała, Agata Jekiełek, Małgorzata Filip, Natalia Kmiecińska,
Roksana Rączka. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

XVI Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
Celem tego konkursu było rozwijanie uzdolnień oraz prezentacja i popularyzacja
twórczości dzieci i młodzieży. Nagrody w swoich kategoriach otrzymali: Jakub Wolas
oraz Natalia Domasik, a wyróżnienie Małgorzata Mirocha. Kwalifikacje do wystawy
uzyskali: Oliwia Drabczyk, Bartosz Gabryś, Oliwia Juśkiewicz, Julia Mitoraj, Sergiusz
Mitoraj, Bartosz Płonka, Michał Płonka, Emilia Cendrowska, Ewelina Drzyzgiewicz,
Marcelina Dusik, Wiktoria Dziedzic, Małgorzata Filip, Julia Jekiełek, Izabela Knapik,
Kinga Kublińska, Barbara Kusak. Gratulujemy naszym Artystom.

Ortografik i Kangur matematyczny
Mistrzami ortografii okazali się
uczniowie klas III i II. W Międzygminnym Konkursie Ortograficznym I miejsce i Pióro Wójta zdobyła
Natalia Pierkiel z kl. IIIb, II miejsce
Hanna Sordyl IIIb, a III miejsce Zuzanna Wojtala i Michał Płonka z
kl.IIIa. Z klas drugich II miejsce Tomasz Dusik IIa i Kamil Luranc IIc,
III miejsce Karol Borkowski IIb.
W Konkursie Matematycznym „Kangur 2015” zostali wyróżnieni: Paweł Lasatowicz,
Igor Momot, Emilia Kuźma, Kamil Luranc w
kategorii „Żaczek”, Justyna Jurczyk, Natalia
Pierkiel, Michał Płonka, Cezary Różycki w

kategorii „Maluch – klasa 3”, Miłosz Momot,
Szymon Kuźma, Wiktoria Dziedzic, Jakub
Zajas w kategorii „Maluch – klasa 4”, Antoni
Zięciak w kategorii „Beniamin – klasa 6”

Z mitologią na Ty
Konkurs wiedzy mitologicznej
znalazł swoje stałe miejsce w kalendarzu imprez naszej szkoły. W tegorocznej, szóstej
edycji zmagania piątoklasistów były podsumowaniem projektu mitologicznego: ,, Z mitologią na Ty”. Piątoklasiści z wielkim zaangażowaniem podeszli do wyznaczonych zadań.
Pierwszym etapem było przeprowadzenie na
języku polskim i historii cyklu lekcji zapoznających uczniów z treścią mitów, rolą jaką
pełnią w naszej kulturze. Uczniowie poznawali bogów, wierzenia,
przyrodę i zabytki Hellady.
Samodzielnie opracowywali scenki mitologiczne,
układy taneczne, drzewa
genealogiczne bogów greckich. Nieoceniona okazała się pomoc rodziców,
którzy wspólnie z dziećmi
przygotowali przepiękne
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stroje i atrybuty dla naszych bogów i herosów.
Drugim etapem projektu była prezentacja
podjętych działań, czyli dzień, w którym
uczniowie przebrani za bogów i boginie
greckie pokazali publiczności efekty swej
pracy. Mogliśmy na terenie szkoły spotkać:
Zeusa, Herę, Afrodytę, szybkonogich posłańców. Jednym słowem -całą olimpijską rodzinę.
Ciekawe i pełne emocji autoprezentacje
przeniosły nas na chwilę w starożytny świat,
ukazały bogactwo greckiej historii i kultury. Dzieciom dały wiele radości i satysfakcji. Publiczna prezentacja pokazała, że
uczniowie potrafią rzetelnie i profesjonalnie
zaprezentować efekty swojej pracy i zaciekawić publiczność. Wszyscy wykazali się
umiejętnością współdziałania w zespole, niezwykłą pomysłowością i starannością w wykonaniu zadań oraz dużą wiedzą.
Czekamy na kolejną edycję konkursu.
Do zobaczenia za rok!
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XVI Dzień Ziemi
16.05.2015 r. odbył się Ekopiknik z okazji
Dnia Ziemi. Tegoroczna uroczystość przebiegała pod hasłem „Ziemię mamy tylko jedną, a
jej przyszłość zależy od nas samych”.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor, która
powitała zaproszonych gości, rodziców i dzieci.
Następnie zostały omówione wszystkie akcje
przyrodniczo-ekologiczne, które były organizowane w trakcie bieżącego roku szkolnego.
Później uczniowie klasy II, VI, oraz oddziału

pani Aleksandra i Bartosz Ziębowie. Zwycięzcy otrzymali Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osieku.
Po części oficjalnej pani Jolanta Żurek zaprosiła wszystkich zgromadzonych do wspólnego
biesiadowania na świeżym powietrzu. Pogoda
i humory jak zwykle dopisywały. W czasie pikniku można było zakupić sadzonki kwiatów i
krzewów ozdobnych oraz skorzystać z wielu
atrakcji: loterii fantowej, malowania twarzy,

„O” zaprezentowali się w krótkim programie
artystycznym, pt. „Sąd nad lekkoduchem”.
Po przedstawieniu pani dyrektor wręczyła
uczniom nagrody za udział w ekologicznych
konkursach. Z okazji Święta Ziemi w szkole odbył się I Rodzinny Rajd na orientacje, w
którym wzięło udział aż osiemnaście dwuosobowych zespołów. Uczestnicy mieli do pokonania dystans 10 km, a także musieli wykazać
się wiedzą na temat Osieka. Najlepsi okazali się

przejażdżki kucykiem, spróbować wielu przysmaków (ciast, grilla, kwaśnicy, galaretek,
kawy, herbaty, lodów) przygotowanych przez
naszych rodziców , którzy jak zwykle stanęli na
wysokości zadania.
Cieszy, że podjęte działania ekologiczne na terenie naszej szkoły spotykają się z tak dużym zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnej.
Koordynatorem Dnia Ziemi była p. K. Frej.

Wyjazd na mecz piłki ręcznej
do Kielc

piecznie wymienić żarówkę? Dlaczego wymiana uszkodzonego kabla jest taka ważna? Czy
naprawdę wtyczkę z gniazdka trzeba wyciągać
dwiema rękami? Odpowiedzi między innymi
na takie pytania poznały dzieci po obejrzeniu
filmu „Włącz ostrożność”. Szkoła otrzymała
certyfikat uczestnictwa w programie, a wszystkie dzieci kamizelki odblaskowe.

28.03.2015 r. grupa 35 uczniów z opiekunami wyjechała do Kielc na mecz PGNiG Superligi Mężczyzn w piłce ręcznej między Vive Tauron Kielce i Zagłębie Lublin. Dla uczestników
wycieczki udział w rozgrywce nie był jedyną
atrakcją. Po zakończeniu spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcie z całą drużyną. Dzieci
miały także okazję zdobyć autografy ulubionych sportowców. Tej wyprawy na pewno długo nie zapomną.

Konkurs poezji regionalnej
Kazimierza Klęczara
15.04.2015 r. uczniowie I-VI, w ramach
prowadzonych w szkole działań edukacji
regionalnej, spotkali się z osieckim poetą, p.
Kazimierzem Klęczarem. Tego dnia odbył
się również konkurs recytatorski. Uczestnicy recytowali wiersze p. Klęczara z tomiku
„Moja mała Ojczyzna”.

„Bezpieczniki Taurona.

Włącz dla dobra dziecka”
20.04.2015 r. odbyły się zajęcia z dziećmi
klas I-III na temat bezpiecznego korzystania
z prądu. Prelekcje przeprowadził pan Marcin
- współpracujący z Firmą Tauron. Jak bez-

K.F.

Osiągnięcia uczniów w konkursach
• nagroda dla Faustyny Klęczar z klasy IV
w XXXI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim,
• Grand Prix dla Faustyny Klęczar z klasy
IV w XIV Małopolskim Konkursie Kaligraficznym,
• VI miejsce Żanety Kusak i wyróżnienie
Nicoli Bień z klasy VI w II Interdyscyplinarnym Konkursie Historycznym „Odkrywamy Średniowiecze”
• I miejsce Zuzanny Domasik z klasy IV w
II Konkursie literacko – plastycznym dla
Szkół Jadwiżańskich na komiks: „Królowa
Jadwiga - jej życie lub legendy o niej”,
• udział Nicoli Bień w etapie międzyszkolnym
konkursu Krakowska Matematyka,
• kwalifikacja Nicoli Bień do etapu ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Pangea”,
• Ernest Mosur z klasy III i Nicola Bień z
klasy VI wyróżnienia w konkursie matematycznym „Kangur”.
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„Pisanka wielkanocna”
– konkurs plastyczny
23 marca rozstrzygnięto I Gminnego
Konkursu Plastycznego pt. „Pisanka wielkanocna” pod patronatem Wójta Gminy
Osiek zorganizowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Osiek.
Jury w składzie p. Andrzej Sobecki, p. Krystyna Dusik i p. Katarzyna Grzywa miało
bardzo trudny wybór, gdyż wszystkie pisanki były piękne.
Oto zwycięzcy:
Kategoria 3-4-latki: I miejsce Zofia Domasik, II miejsce Maciej Luranc, III miejsce
Oliwier Sporysz, wyróżnienie Aniela Żurek
Kategoria 5–6-latki: I miejsce Bartosz Klęczar, II miejsce Kacper Rusin, III miejsce
Nadia Orlicka, wyróżnienie Natalia Neczek
Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy
Osiek wręczył p. Andrzej Sobecki.
D.T.

Kronika przedszkolna

12.05.2015 r. przedszkolaków odwiedzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Osieku. Dzieci zobaczyły sprzęt ratowniczy i wóz strażacki. Zaproszeni goście zapoznali najmłodszych z rolą oraz zadaniami straży pożarnej, omówili najważniejsze
sytuacje, które wymagają ich interwencji
oraz wyjaśnili, co należy zrobić, gdy znajdziemy w takiej sytuacji. Przypomnieli
również telefony alarmowe.
Na koniec strażacy rozdali dzieciom odznaki, a one odwdzięczyły się pięknymi wierszami i złożyły w ich ręce podziękowanie.

Wycieczka krajoznawcza
po Osieku
8.05.2015 r. przedszkolaki i uczniowie
klas I-VI wyjechali ciuchcią na wycieczkę
krajoznawczą po Osieku. Trasa wyjazdu
wiodła ulicami: Główną, Słoneczną, Starowiejską, Czereśniową, Spacerową, Karoliną
i Główną. Jadąc ciuchcią, podziwiano zabytki Osieka – kopiec grunwaldzki, Stary
Kościół oraz malownicze krajobrazy. Odwiedzono także Izbę Regionalną.
Pogoda dopisała. Jazda ciuchcią sprawiła
wiele przyjemności wszystkim uczestnikom.

Wycieczka do Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau
12.05.2015 r. uczniowie klasy VI udali się na
upamiętniająca wycieczkę do Państwowego
Muzeum Auschwitz–Birkenau.
Dziękujemy przewodnikowi, p. Michałowi
Szklarczykowi, za oprowadzenie po muzeum i
ciekawą lekcję historii.
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Konkurs recytatorski
„Wiosna, ach to Ty ?”
16 kwietnia w naszej szkole było bardzo
wiosennie. Na dobre zapachniało wiosną !
Niezapomniany utwór w wykonaniu Marka Grechuty „Wiosna, ach to Ty?” przywitał uczestników Szkolnego Konkursu
Recytatorskiego, którego hasło przewodnie nosiło ten sam tytuł co znakomita
piosenka. Prezentacje młodych artystów
poprzedziła inscenizacja „Witaj wiosno!”
w wykonaniu uczniów klasy pierwszej.
W konkursie recytatorskim wzięli udział
uczniowie z klas I-III oraz IV-VI. Uczestnicy prezentowali wiersze opiewające
piękno zielonej, radosnej wiosny. Jury w
składzie: Dyrektor - Pan Andrzej Sokalski, Pani Bożena Ślesak oraz Pan Tomasz
Biela miało nie lada problem z oceną, gdyż
wszyscy recytatorzy przygotowali się do
konkursu znakomicie. W grupie uczniów
z klas I-III, I miejsce uzyskała Sandra Piotrowska z klasy II, II miejsce Kinga Wandor
z klasy III, a miejsce III Szymon Gałuszka z
klasy I. W grupie recytatorów z klas IV-VI,
I miejsce wywalczyła Kamila Kramarczyk z
klasy IV, II miejsce Emilia Wandor z klasy
V, a miejsce III Emilia Krawczyk również
z klasy V. Zwyciężczynie z młodszej i starszej grupy wiekowej – Sandra Piotrowska i
Kamila Kramarczyk będą reprezentowały
naszą szkołę w Oświęcimiu, w Eliminacjach Rejonowych XXXI Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego. Uczestnicy
konkursu otrzymali nagrody i pamiątkowe
dyplomy. Konkurs przygotowały Pani Bogumiła Handzlik i Pani Marta Kramarczyk.
Zwyciężczyni starzej grupy wiekowej – Kamila Kramarczyk – znalazła się
wśród laureatów Eliminacji Rejonowych
w Oświęcimiu u reprezentowała naszą
szkołę w XXXI Wojewódzkim Konkursie
Recytatorskim w Nowym Sączu.
B.H.

Konstytucja 3 maja
30 kwietnia 2015 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy VI przygotowali krótką inscenizację, dzięki której widzowie mogli przenieść się w czasie do roku 1791 i poznać okoliczności powstania tego
niezwykłego dokumentu. Na scenie pojawili się między innymi król Stanisław August
Poniatowski oraz marszałek sejmu Stanisław Małachowski, którzy przedstawili główne
postulaty Konstytucji 3 maja- pierwszego takiego aktu prawnego w Europie. Atmosferę
wyjątkowości tego wydarzenia wzmocniły jeszcze pięknie odśpiewane przez szóstoklasistów pieśni patriotyczne oraz biało-czerwone barwy tego dnia widoczne w naszej szkole
niemal na każdym kroku. Apel przygotował wychowawca klasy szóstej p. Tomasz Biela.
M.K.

Trzymaj formę
W ramach projektu Trzymaj formę,
realizowanego w Szkole Podstawowej w
Głębowicach, w piątek 15 maja 2015 roku
odbyły się zawody w piłce ręcznej. W
rywalizacji wzięły udział cztery zespoły
utworzone przez dziewczęta i chłopców
z klas IV-VI: FC Team Boys, Bez Nazwy,
Virtus Pro i Drewnoc. Najlepszą drużyną

okazała się ta ostatnia. Skład zwycięskiego zespołu: Wojciech Sala, Tomasz Walus,
Jakub Piwowarski, Michał Brońka i Filip
Kramarczyk.
Elementem wspomnianego projektu były
też rozegrane wcześniej zawody w tenisie
stołowym. Zwyciężczynią w kategorii dziewcząt została Emilia Krawczyk, która pokonała w finale Beatę Nowak. Wśród chłopców
najlepszym okazał się Szymon Potoczny,
drugie miejsce zajął Dawid Spisak.

Park Miniatur w Inwałdzie
Wycieczka pierwszoklasistów rozpoczęła się od przejazdu Ciuchcią „Kucyk”. Uczniowie pokonali trasę z Głębowic do Inwałdu kolorową ciuchcią. Po drodze podziwiali
piękno Kotliny Oświęcimskiej oraz Beskidu Małego. Po prawie godzinnej podróży dotarli do Parku Miniatur, gdzie odwiedzili wszystkie siedem kontynentów świata. Oglądali miniatury najwspanialszych zabytków, budowli
i rzeźb z całego świata takich jak: Wieża Eiffla, Plac Świętego Marka
w Wenecji, Sfinks w Egipcie, Plac Świętego Piotra w Rzymie, rzeźby
z Wysp Wielkanocnych. Nie zabrakło też polskich zabytków takich
jak: Wawel i Sukiennice w Krakowie, Zamek Krzyżacki w Malborku,
Zamek Królewski w Warszawie i wiele innych ciekawych obiektów.
Na wytrwałych podróżników czekał jeszcze Zielony Labirynt, w którym można było łatwo zabłądzić. Nad Zielonym Labiryntem znajduje
się pomost widokowy, z którego można było obserwować śmiałków,
próbujących wydostać się z wyjątkowej pułapki. Podczas pobytu nie
mogło zabraknąć krótkiej przerwy na lody i zakup pamiątek. Kolejną atrakcją był Lunapark z karuzelami, elektryczną kolejką, super ślizgiem, dmuchaną zjeżdżalnią i małpim gajem. Pogoda dopisała, było
słonecznie i bardzo ciepło. Pierwszaki wróciły ciuchcią pod szkołę w
doskonałych humorach 
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