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DZIEŃ STRAŻAKA
W OSIEKU

Po zbiórce przy remizie strażackiej strażacy przemaszerowali do kościoła parafialnego na uroczystą mszę świętą.

Mszę odprawił ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk, w homilii zwrócił się
do strażaków, między innymi powiedział: „Macie patrona w niebie, który
oręduje za wami. Św. Florian okazał
się żołnierzem Chrystusowym aż do
śmierci. Jesteście szczególną wspólnotą, przychodzicie ludziom z pomocą w nieszczęściach, ratujecie ludzkie
życie, okazujecie ludziom braterstwo.
To wy pomagacie w organizacji życia
dla mieszkańców, dbacie o zabytkowy
cmentarz, jesteście niezbędną częścią
społeczeństwa. Dziś kiedy obchodzimy
Dzień Strażaka zechciejcie naśladować
św. Floriana. Proście go o pomoc w wypełnianiu codziennej służby, życzę wam
błogosławieństwa bożego i szacunku
u ludzi”. Ks. powitał poczty sztandarowe: strażaków, górników, koła PSL
i pszczelarzy, włodarzy gminy oraz
wszystkich zebranych. Powitał mło-

2

dzież, dziewczęta i chłopców, którzy
licznie należą do MDP. Po mszy świętej
i majówce strażacy i zaproszeni goście
przeszli na plac remizy. Po odebraniu
meldunku od komendanta gminnego
dh Mirosława Szczepaniaka przez kapitana PSP w Oświęcimiu Michała Jonczego, strażaków i zaproszonych gości
powitał dh Paweł Kacorzyk, który oddał
głos prezesowi OSP w Osieku. Prezes
dh Michał Pomorzewski zwrócił się do
strażaków i zebranych, podziękował im
za codzienne realizowanie powierzonych zadań oraz za wsparcie, ale przede
wszystkim za odwagę, profesjonalizm
i poświęcenie w niesieniu pomocy innym, za niegasnącą gotowość do tego,
aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszej miejscowości i gminy.
Życzenia złożył także wójt Jerzy
Mieszczak, doceniając trudy i poświęcenia. „Zagrożonym ogniem, huraga-

nem czy też powodzią, spieszycie na
ratunek Wy strażacy, którzy w każdych warunkach i o każdej porze ratujecie życie, dobytek, dobro kultury,
zmniejszacie i usuwacie skutki wypadków drogowych. Nie jest to służba ani
łatwa, ani bezpieczna, ale za to bardzo
ważna i potrzebna”.
Do życzeń dołączyli także przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny i wicewójt Marek Jasiński. Wszyscy
złożyli kwiaty na ręce prezesa OSP. Na
zakończenie głos zabrała p. Anna Majda, która w imieniu społeczności osieckiej podziękowała za trud i gotowość
do ochrony mienia naszych mieszkańców. Jak ważni są strażacy świadczy
fakt, że podczas sobotnich uroczystości dwukrotnie wyjeżdżali do zdarzeń
drogowych na terenie wsi.
Rozalia Ćwiertnia
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ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
KGW OSIEK
23 kwietnia panie z KGW Osiek spotkały się na sprawozdawczym zebraniu.
Koło liczy 64 członkiń. Prezes Danuta
Jurczyk zdała sprawozdanie z rocznej
działalności. Najważniejsze to pomoc w
organizacji imprez w Osieku, wyjazdy na
wycieczki, udział w prezentacjach świą-
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tecznych, współpraca z organizacjami
i władzami Osieka. W tym roku planują,
tak jak dotychczas, spotykać się raz w
miesiącu, zorganizować spotkanie na
Dzień Matki, wyjazd na dwie wycieczki, pokaz zdrowego żywienia, jesienne
kiełbaski oraz kontynuować współpra-

cę z miejscowymi organizacjami. Na
spotkanie panie zaprosiły wójta Jerzego
Mieszczaka i złożyły mu życzenia imieninowe, odśpiewując tradycyjne sto lat.
Wójt krótko zapoznał panie z planami
działalności do końca tego roku.

RĆ.
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ŁOWCY.B W OSIEKU!
Pierwsze spotkanie osieckiej publiczności z kabaretem za nami. Dla fanów
Łowców.B była to zapewne nie lada gratka. Zobaczyliśmy m.in. skecz opowiadający
o zwiedzaniu muzeum, pokaz niezwykłych iluminacji a także mieliśmy prawdziwe
szkolenie z „kołczem”. Warto było zjawić się w nowo wyremontowanej osieckiej sali
WDK, by uśmiać się do łez.

Łowców.B tworzy grupa przyjaciół.
Panowie poznali się na studiach w Cieszynie i tam zaczęła się ich niezwykła
przygoda. Zapytałam ich o to, dlaczego zdecydowali się na taką estetykę
– absurd i groteskę, a w odpowiedzi
usłyszałam, że życiem rządzi absurd,
codzienne sytuacje, które obserwują, są zazwyczaj kanwą ich pomysłów.
Tak było m.in. ze słynnym już skeczem
o szczypiorku, przepraszam, koperku, który oparty jest na prawdziwej,
zasłyszanej na bytomskim podwórku,
historii. Nie wszyscy rozumieją humor
tego kabaretu, gdy w przejaskrawiony,
wyolbrzymiony i mocno przerysowany sposób Łowcy wyśmiewają ludzkie
wady, najczęściej skupiają się na ludzkiej głupocie. Śmialiśmy się jednak
wszyscy – nie tylko ze specyficznego
ubioru panów (vel. pań – w kabarecie
często możemy zobaczyć, wzorem teatru antycznego, panów przebranych
w kobiece stroje), ale także z humoru,
który potrafią dostrzec w nawet najbardziej prozaicznych, codziennych czynnościach. Podczas osieckiego występu
obśmiali i nasze wady (na naszych dobrych sąsiadach z Polanki też nie pozostawili suchej nitki – i tu należy zaznaczyć, że nie mieliśmy na to wpływu),
pokazali jak wygląda prawdziwy worek z prosektorium, który (sic!) można

kupić na znanym portalu zakupowym,
a karp osiecki zamieszkał w spodniach
Maciusia.
Ich inspiracjami, obok prozy życia,
są także książki i muzyka. O tym, że są
uzdolnieni muzycznie nie trzeba przekonywać, bo na każdym swoim występie, czy to w telewizji, czy na żywo,
grają i śpiewają. Książki ich pobudzają,
jak sami mówią – trzeba czytać książki,
bo nie ma siary, co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że panowie z kabaretu chętnie i dużo czytają i oczywiście
gorąco zachęcają mieszkańców Osieka
do praktykowania tej czynności. Wystarczy chwila „zwyczajnej” rozmowy
z panami, by przekonać się o ich inteligencji. Zapytani o kropkę w swej nazwie, zdradzili, że zazwyczaj ona coś
kończy; u nich po kropce mamy ciąg
dalszy. Nadinterpretując, panowie ciągle mają coś istotnego do przekazania,
wciąż czują, że nie powiedzieli jeszcze
ostatniego słowa.
I choć można by powiedzieć, że
poczucie humoru Łowców.B jest specyficzne, trąci kiczem, opiera się o parodię i pokazuje świat w krzywym
zwierciadle, jedno jest pewne, każdy,
kto był wieczorem 14 kwietnia w sali
WDK w Osieku, świetnie się bawił i wyszedł naładowany pozytywną energią.
AGH
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ZLOT POJAZDÓW
ZABYTKOWYCH

OSIEK 2018

W przypadku zabytkowych samochodów najważniejsza jest pasja
i miłość do motoryzacji, która skupia środowiska kolekcjonerów i łączy ich wszystkich w jedną wielką samochodową rodzinę.

Zlot przy Urzędzie Gminy w Osieku
zorganizowało Towarzystwo Miłośników Osieka wraz z Europejską Asocjacją Automobilerów i Urzędem Gminy
Osiek w sobotę 28 kwietnia 2018 r.
Właściciele zabytkowych pojazdów
przyjechali z różnych stron Polski,
świadczyły o tym oznaczenia tablic rejestracyjnych.
Miłośnicy motoryzacji mieli co podziwiać – zadbane, wypieszczone auta
cieszyły oczy zwiedzających. Można
było też zobaczyć, co się kryje pod
maską wybranego auta. Byliśmy tam
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z aparatem i teraz możecie zobaczyć na
zdjęciach, jak się prezentują. Właściciel
najstarszego zabytkowego mercedesa
p. Kazimierz Pawełczyk otrzymał Puchar Wójta Gminy Osiek za najładniejszy pojazd zabytkowy. Puchar wręczyli
przedstawiciel gminy wicewójt Marek
Jasiński, przedstawiciel TMO Jerzy
Czerny i przedstawiciel Europejskiej
Asocjacji Automobilerów Zbigniew Kasperczyk. Ten pneumatyczny, podnoszący się na 30 cm, przywieziony z Arabii Saudyjskiej mercedes, liczy sobie 48
lat i jest doskonale utrzymany, zresztą

żeby być nagrodzonym, trzeba mieć
auto w 90% oryginalne, model rzadko
spotykany i doskonale utrzymany, dodał p. Pawełczyk. Cała impreza miała
charakter turystyczno-krajoznawczy,
kierowcy i osoby towarzyszące zwiedzili stary kościół, przewodnikiem był
p. Adam Hałatek, a potem ulicami Osieka i Głębowic przejechała parada starych samochodów. Impreza zakończyła
się zwiedzaniem Izby Regionalnej prowadzonej przez p. Mariana Kocembę.
Rozalia Ćwiertnia
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ADOREMUS TE CHRISTE 2018 R.
Nadrzędnym celem festiwalu Adoremus Te Christe było upowszechnienie współczesnych pieśni wielkopostnych i właściwe przeżywanie Wielkiego
Postu, gdyż śpiew to również forma
modlitwy.
VIII ekumeniczne spotkanie z Pieśnią Wielkopostną odbyło się 24 marca
w parafii Opatrzności Bożej w Lgocie
Śląskiej koło Bielska-Białej. Ten ekumeniczny przegląd pieśni wielkopostnych

wykonywany był przez chóry działające
na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.
Diecezjalnej komisji przewodniczył ks.
Sławomir Zawada, patronem festiwalu
był ks. biskup Roman Pindel i biskup
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Adrian Korczago, nad całością czuwał
prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bielsku-Białej Krzysztof Przemyk. Wśród pięciu chórów, które reprezentowały diecezje, byli „Osieczanie”

pod dyrekcją Andrzeja Luranca. Wykonali pieśni: Golgota, Krzyżu Święty,
Patrząc na twoje cierpienie i Chrystus
Pan. W tym samym dniu w wielu kościołach diecezji odbywały się spotkania
z pieśniami ekumenicznymi. Dyplom
z podziękowaniem za udział „Osieczan”
w Lgocie Śląskiej odebrała prezes chóru Józefa Bielecka.

RĆ.

ZAPRASZAMY NA

DNI OSIEKA 2018
SOBOTA – 23 VI

14.00 – XIII RODZINNY RAJD ROWEROWY POD PATRONATEM WÓJTA GMINY OSIEK JERZEGO MIESZCZAKA
20.00–2.00 – ZABAWA TANECZNA – GRA ZESPÓŁ SUNDAY

NIEDZIELA – 24 VI

14.00 – KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ Z GŁĘBOWIC
15.00 – WYSTĘPY PRZEDSZKOLAKÓW z ZSP Nr 1 w Osieku i ZESPOŁÓW TANECZNYCH działających przy WDK
w Głębowicach
16.00 – ABBA FAMILY – covery grupy ABBA

17.30 – KONCERT ZESPOŁU FENIKS
18.30 – LOSOWANIE NAGRÓD LOTERII FANTOWEJ
19.00 – KONCERT ZESPOŁU AKURAT
21.00 – KONCERT ZESPOŁU DŻEM
po koncercie – POKAZ FAJERWERKÓW
ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE
- degustacja karpia i zupy rybnej
- wesołe miasteczko dla dzieci
- loteria fantowa
- stoiska handlowe i gastronomiczne
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38. SESJA RADY GMINY OSIEK
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny, po stwierdzeniu prawomocności obrad poddał pod
głosowanie protokół z poprzedniej sesji.
Protokół został przyjęty jednomyślnie,
a następnie wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
Poinformował też o pracy między sesjami.
*Na zaproszenie Rady Sołeckiej
w Głębowicach brał udział w posiedzeniu, podczas którego omówiono najistotniejsze sprawy dotyczące sołectwa oraz
organizacji działających na jego terenie.
*5 lutego brał udział w naradzie zorganizowanej w Krakowie przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich – Kraków dotyczącej
przebudowy DW 949 w gminie Osiek.
*Podpisał umowę z firmą EKO-BUD
Tomasz i Krzysztof Staszek z Goczałkowic, która wygrała przetarg na budowę
sali gimnastycznej w Głębowicach. Przekazano również firmie plac budowy. Aktualnie rozpoczęto prace budowlane.
*Wójt brał udział w uroczystych obchodach Dnia Kobiet zorganizowanych
przez KGW Głębowice i KGW Osiek.
*Przeprowadzono przetarg na budowę chodnika wzdłuż ul. Starowiejskiej,
odcinek od sklepu GS do ul. Stawowej.
Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo
Budowlano-Inżynieryjne PROTE Spytkowice za kwotę 324 884,46 zł. Podpisałem
umowę z firmą na jego wykonanie.
*15 i 20 marca brał udział w posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Dolina
Karpia, podczas których dokonano oceny
44 wniosków o dofinansowanie w ramach naborów PROW i Programu Rybactwo i Morze.
*Brał udział w Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym Towarzystwa Miłośników Osieka oraz Walnym
Zebraniu Sprawozdawczym Klubu LKS
Brzezina Osiek.
*Zorganizował spotkanie z dyrektor
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz dyrektorami szkół
w celu przygotowania całorocznego harmonogramu imprez upamiętniających
100-rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.
*Zamieszczono na stronie interne-
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towej gminy zapytanie cenowe na wykonanie projektu budowlanego budowy
chodnika w ciągu drogi DW 949 (ul. Browarna, Przecznica, Graniczna).
*Wójt zdał też sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz
odroczeń i rozłożeń na raty w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Osieku za 2017 rok.
Pojęto uchwały w sprawach:
a) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Osiek w 2018 r.”,
b) Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Osieku,
c) przyjęcia zadania od powiatu oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych w celu realizacji zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr
1814K ul. Starowiejska w Osieku – budowa chodnika od km 2+000 do km
2+630”,
d) wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości położonych
w Osieku do gminnego zasobu nieruchomości,
e) podziału gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu,
f) podziału gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych,
g) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach prowadzonych przez
gminę Osiek,
h) zmiany planu budżetu gminy na 2018
rok,
i) zmiany uchwały Nr XXXVI/240/2017
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osiek.
W sesji uczestniczył dzielnicowy
starszy aspirant Marek Łata wraz z koleżanką młodszą aspirant Joanną Niemiec.
Dzielnicowy przedstawił krótko zadania,
które realizuje Komenda w Oświęcimiu,
są to przeciwdziałania przemocy, porządek publiczny i prawa miejscowego oraz
działanie pod tytułem Moja Komenda.

Przedstawił również stan bezpieczeństwa w gminie Osiek i zdarzenia kryminalne. W okresie od kwietnia 2017 r. do
kwietnia 2018 r. w Osieku doszło do 24
zdarzeń, w Głębowicach do 6. Najczęstsze to pobicia, kradzieże, oszustwa, pijani, wypadki, narkotyki i naruszenie nietykalności osobistej.
Interpelacje, zapytania i wolne
wnioski.
Wniosków pisemnych na sesji nie
złożono.
Wnioski ustne:
Przewodniczący Jerzy Czerny przypomniał radnym o terminie składania
oświadczeń majątkowych.
Radny Tadeusz Bąbacz pytał, czy były
jakieś uzgodnienia na ul. Karolina w sprawie wymiany słupów teletechnicznych.
Odpowiedź wójta: To droga powiatowa, więc administratorem jest powiat.
W tym temacie nie mieliśmy żadnych informacji. Uzgodniono to z powiatem.
Radny Franciszek Mitoraj zgłosił do
naprawy cztery dziury na ul. Beskidzkiej.
Radna Małgorzata Bańdur pytała,
czy powiat uwzględnił remont pobocza
ul. Głównej przy Kółku Rolniczym.
Odpowiedź wójta: Choć jest to droga powiatowa my sami, czyli gmina, remontowaliśmy w 2016 r. pobocza przy
ul. Głównej na tym odcinku. W tym roku
planujemy wspólnie z powiatem remont
tej części drogi.
Radna Bożena Płonka pytała, czy
w obecnej sytuacji jest możliwość, by
postawić na końcu ul. Spacerowej znaku
objazdu w kierunku ul. Włosieńskiej.
Radna Józefa Bielecka zgłosiła
dziurę do remontu na rozjeździe do Polanki z ul. Przecznica.
Radny Jerzy Obstarczyk zgłosił
do cząstkowego remontu ul. Plebańską
i Kulturową w Głębowicach.
Radny Jan Jekiełek pytał, czy jest
określony termin wykonania projektu
oświetlenia ul. Ogrodowej i położenia nowego asfaltu.
Odpowiedź wójta: Projekt oświetlenia ul. Ogrodowej zostanie wykonany
do końca sierpnia bieżącego roku. W protokole wojewódzkim szkód po ulewach
mamy ujętą całą ul. Ogrodową.
Radny Tadeusz Mucha zasugerował
wójtowi, żeby poszerzyć skrzyżowanie
ul. Czereśniowej i Włosieńskiej.
Radny Stanisław Baścik zgłosił, że
na krzyżówce ul. Kościelnej i Leśnej rozjeżdżają się rury, nie ma tam zrobionego
przyczółka na wylocie.
Wójt poinformował także radnych,
że na remont boiska szkolnego przy ZSP
nr 1 gmina otrzymała dofinansowanie
wkwocie 60.366,00 zł
Na tym sesję zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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39. SESJA RADY GMINY OSIEK
– 30 KWIETNIA 2018 R.
Po stwierdzeniu prawomocności
obrad, radni jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniej sesji. Następnie wójt
zdał sprawozdanie z realizacji uchwał
podjętych na ostatniej sesji i poinformował o pracy między sesjami.
Informacje wójta gminy o pracy pomiędzy sesjami.
1. Zlecił dodatkowo do opracowania projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia przy ul. Lanckorona.
2. Zorganizował posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ, podczas którego Rada
zaopiniowała sprawozdanie z realizacji planu finansowo-inwestycyjnego za
2017 rok oraz omówiono plan finansowo-inwestycyjny na 2018 rok.
3. Podpisał w Oświęcimiu w biurze notarialnym akt notarialny na przekazanie
nieodpłatnie Starostwu Powiatowemu w
Oświęcimiu działki leżącej w pasie drogi
powiatowej ul. Oświęcimska w Głębowicach będącej własnością gminy Osiek.
4. Podpisał umowę z SAXO CONSULTING
Dariusz Auguścik z Katowic, która wdroży w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy, zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych
i dostosowania ich do Rozporządzenia
UE z dnia 2 kwietnia 2016 roku.
5. Uczestniczył w Zatorze w posiedzeniu
Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia,
podczas którego dokonano oceny projektów złożonych w ramach naboru od
1/2018 do 5/2018.
6. Brał udział w zebraniach wiejskich
w sołectwach Osiek i Głębowice.
7. Zlecił do opracowania projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul.
Leśniej w Osieku.
8. Na zaproszenie starosty powiatu oświęcimskiego brał udział w Oświęcimiu
w konferencji poświęconej I Powiatowemu Szczytowi Antysmogowemu.
9. Odebrał w Myślenicach promesę na
dofinansowanie kwotą 60 366,00 zł –
remontu nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP nr 1.
10. Uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym KGW Osiek.
Podjęto uchwały w sprawach:
a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Osiek,
b) zasad usytuowania na terenie gminy
Osiek miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr
działek 3971/8, 3971/10, położonej
w Osieku do gminnego zasobu nieruchomości,
d) wyrażenia zgody na nabycie w drodze
komunalizacji nieruchomości położonej w Głębowicach,
e) zmiany planu budżetu gminy na 2018 r.,
f) zmiany uchwały Nr XXXVI/240/2017

z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osiek.

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Skarbnik Gminy Krystyna Pytlik
omówiła projekt powyższej uchwały.
Zwiększa się plan dochodów budżetu
gminy o kwotę 9 000,00 zł. Zwiększa się
plan wydatków budżetu gminy o kwotę
354 186,00 zł. Następnie Skarbnik Gminy
omówiła poszczególne działy i rozdziały
zgodnie z załączonymi załącznikami do
uchwały, omówiła także zmiany planu
przychodów i rozchodów. Plan po zmianach przedstawia się następująco:
• dochody budżetu gminy 33 316 549,30 zł,
• wydatki budżetu gminy 35 596 329,86 zł,
• deficyt 2 279 780,56 zł,
• przychody budżetu 5 132 380,56 zł,
• rozchody budżetu 2 852 600,00 zł.
Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 3 000 000,00 zł
Odpowiedź na interpelację.
Wójt Gminy Osiek przedstawił interpelację Radnego Jerzego Obstarczyka oraz
odpowiedź na tę interpelację.

Pytania i wnioski:
Przewodniczący Jerzy Czerny: chciałbym z panem wójtem zaproponować uhonorowanie Towarzystwa Miłośników Osieka tytułem Zasłużony dla Gminy Osiek, na
posiedzenie komisji rewizyjnej zostanie
przygotowane uzasadnienie. Przypomniał
również główne cele działalności TMO, do
których należą: ochrona zabytków na terenie gminy Osiek, ochrona pamięci o osobach i wydarzeniach, które miały miejsce
na terenie gminy. Towarzystwo często
wspomaga organizację imprez na terenie
gminy i wydawanie folderów.
Radny Jerzy Domasik pytał o dopłaty
do pieców. Co w przypadku, gdy ktoś teraz
musi już wymienić piec, a uchwała dotycząca dopłat zostanie podjęta później, czy
takiej osobie będzie również przysługiwała dopłata.
Odpowiedź wójta: dopłata będzie
przysługiwała dopiero od momentu podjęcia uchwały.
Radny Jerzy Domasik zgłaszał, że na
ul. Starowiejskiej jest problem z wyjazdem
obok Pana Machoty. Pyta o możliwość zamontowania lustra.
Odpowiedź wójta: muszą się zwrócić
do powiatu do wydziału Inwestycji i Drogownictwa, gdyż jest to droga powiatowa
i wszelkie decyzje, dotyczące montażu luster wydaje powiat.
Radna Józefa Bielecka pytała, czy
nie można przywrócić dawnej organizacji
ruchu na skrzyżowaniu na ul. Przecznica
z drogą wojewódzką, gdyż jest tam bardzo
niebezpiecznie.
Odpowiedź wójta: napiszemy pismo do organizacji ruchu do Zarządu Dróg

Wojewódzkich w związku z wnioskiem
z zebrania wiejskiego odnośnie ponownego przeanalizowania organizacji ruchu na
tymże skrzyżowaniu.
Sołtys wsi Głębowice Edyta Matyjasik-Kulig zgłaszała, że jest problem na ul.
Oświęcimskiej przy wyjeździe z Plebańską
i Ogrodową, pomimo ograniczeń zdarzają
się tam częste przekroczenia prędkości.
Radny Franciszek Mitoraj pytał, czy
wiadomo coś na temat remontu mostu na
ul. Beskidzkiej.
Odpowiedź wójta: w dalszym ciągu
nic nie wiadomo, od 5 lat zgłaszam do powiatu, że most jest w bardzo złym stanie
i wymaga naprawy.
Radny Franciszek Mitoraj pytał, czy są
jakieś informacje na temat remontu Zielonej.
Odpowiedź wójta: złożyliśmy do Programu „Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej” wniosek o remont ul. Zielonej.
Czekamy na decyzję wojewody.
Radny Stanisław Baścik pytał, jaka
będzie szerokość jezdni ul. Leśnej po remoncie.
Odpowiedź wójta: pełna szerokość
jezdni to 5,5 metra.
Radny Stanisław Baścik zgłaszał,
że na ul. Starowiejskiej w kilku miejscach
brakuje oświetlenia, zdarza się, że lampy
są ustawione na co 3. słupie.
Odpowiedź wójta: odcinek ulicy Starowiejskiej od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Słoneczną będzie
korygowany. Jestem umówiony z panem
Karkoszką na korektę oświetlenia.
Radny Jan Jekiełek pytał o uchwałę
WPF, gdyż w wyjaśnieniach przyjęte jest,
że na instalację środki są, a wydatki majątkowe dopiero w 2021.
Skarbik Gminy Krystyna Pytlik odpowiadała, że to jest projekt i na razie nic
jeszcze nie wiadomo, to tylko prognoza
w celu zabezpieczenia w WPF.
Radny Jan Jekiełek pytał, jak wygląda
sprawa środków na kanalizację.
Odpowiedź wójta: nadal czekamy, ok.
20 maja mamy dostać informację.
Radna Katarzyna Filip pytała, czy zostały już zatwierdzone plany organizacyjne szkół, gdyż uczniowie chcieliby prosić
o uwzględnienie w nich koła plastycznego.
Odpowiedź wójta: proszę złożyć pismo w tej sprawie w dzienniku podawczym.
Na tym sesje zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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NAUCZYCIELE – ROCZNIK 1932.

ZOFIA HANDZLIK. BRONISŁAW JANIA
1 września 1939 roku, w dniu wybuchu II wojny światowej dzieci urodzone w 1932
roku rozpoczęły naukę. Zapamiętały ten dzień, bo był piękny, gorący, ale na pewno nie
tak wyobrażały sobie pierwsze dni w szkole. Naloty, bombardowania, strach zmusiły całe
rodziny do ucieczki na wschód, a potem do powrotu i życia w okupacyjnej rzeczywistości.
Naznaczone nią dzieciństwo zamiast radości, zabawy z kolegami, beztroski, niosło niedostatek, głód, przerażenie, śmierć.
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W tym roku odeszły od nas dwie
osoby, nauczyciele urodzeni właśnie
w 1932 r. Najpierw pożegnaliśmy Bronisława Janię, a w marcu Zofię Handzlik. Los wielokrotnie postawił Ich na
mojej drodze. Pani Zofia Handzlik, przychodząc do Osieka, uczyła moją mamę
w ostatniej klasie szkoły podstawowej,
więc mama była Jej pierwszą osiecką
absolwentką. Gdy sama ukończyłam 7
lat, mama zaprowadziła mnie do szkoły i pierwszą spotkaną tam osobą była
Pani Handzlikowa, która wpisała mnie
do księgi uczniów.
Pierwszą pracę po ukończeniu studiów podjęłam w Szkole Podstawowej
Nr 2 w Osieku, gdzie nadal uczyła Pani
Zofia, ale przyjmował mnie do pracy
Pan Bronisław Jania, który był gminnym
dyrektorem szkół. Przez kilkanaście lat
mogłam uczyć się od nich zawodu, pracować wspólnie. Byłam Ich młodszą
koleżanką. Tak potoczyły się moje losy
zawodowe, że zostałam dyrektorem SP
Nr 1, a potem ZSP Nr 1 w Osieku i znowu
los zetknął mnie z Panią Zofią Handzlik
i Panem Bronisławem Janią, którzy należeli do grupy emerytów mojej placówki. Dane mi było zapraszać Ich i gościć
w szkole przy wielu okazjach. Byli niezawodnymi gośćmi, nigdy nie odmawiali
spotkania, zawsze mieli dla nas dobre
słowo, wiele wspomnień, ale też marzeń
i planów. Gdy sama zostałam emerytką,
przyszło mi pożegnać moich nauczycieli,
kolegów, przyjaciół.
Oboje byli historykami i oboje
kształcili się w gimnazjum i liceum im.
Wadowity w Wadowicach. Pani Zofia
Handzlik ukończyła potem Studium

Nauczycielskie I–IV z historią w Krakowie oraz wyższe studia zawodowe
z historii w Opolu. Pierwszą pracę podjęła w Szkole Podstawowej Nr 1 w Polance Wielkiej zgodnie z nakazem pracy
obowiązującym po wojnie absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy
musieli podjąć pracę na trzy lata we
wskazanym miejscu. Później pracowała w Dworach i od 1955 roku w Szkole
Podstawowej nr 2 w Osieku.
Zawsze mówiliśmy o Niej Pani
Handzlikowa, bo była żoną kierownika
szkoły Pana Benedykta Handzlika. Czas
Jej pracy to niełatwe lata powojenne,
lata niedostatku nie tylko osobistego, ale
też zawodowego. Skromnie opłacani nauczyciele, duże klasy, ciasnota, brak pomocy naukowych – to była codzienność.
Pani Zofia uczyła nas historii i okresowo języka polskiego. Potrafiła barwnie
i przejmująco opowiadać, uzupełniając
podręcznikową wiedzę rozległą znajomością ojczystych dziejów. Zachęcała
też do czytania książek, a sama starała
się o uzupełnianie szkolnej biblioteki
i wiele lat tę bibliotekę prowadziła. Pełniła też w szkole role administracyjne,
bo długo nie było w niej sekretarki, kadrowej czy księgowej.
Pani Zofia Handzlik zawsze kojarzyć
się też będzie ze Szkolną Kasą Oszczędności. Uczniowie przynosili złotówki
albo i grosze, a Ona cierpliwie składała

je na brzegu biurka, aby po lekcjach wpisać każdemu do książeczki przyniesioną
kwotę, a całość złożyć w banku. Efektem
tej pracy było wiele indywidualnych nagród dla uczniów i dla szkoły w postaci
książek czy artykułów piśmienniczych,
bardzo wtedy poszukiwanych.
Wracam jeszcze raz do roku 1932,
roku urodzenia Pani Zofii Handzlik.
Rozpoczęła edukację w wojennych
warunkach, kontynuowała ją zaraz
po wojnie, aby jako nauczyciel uczyć
i wychowywać dzieci urodzone w czasie wojny, bo to one poszły do szkoły,
gdy rozpoczynała pracę. Trudne czasy
kształtowały charaktery pokolenia lat
trzydziestych i czterdziestych. Było to
pokolenie doświadczone wielkim złem
wojny i pragnące świata innego, lepszego, więc wymagano w stosunku do
siebie i do innych. Nie wszystkim i nie
zawsze to odpowiadało, ale teraz wiem,
że w tych wymaganiach tkwiła mądrość
wychowawców, którzy wpajali nam
swoje zasady, aby wychować nowe pokolenie szanujące i znające przeszłość
oraz gotowe kształtować przyszłość
uczciwą, ciężką pracą.
Zachowam w głębokiej pamięci
Panią od historii i Pana dyrektora – nauczycieli, mentorów, wychowawców,
przedstawicieli pokolenia, któremu
tyle zawdzięczamy.
Krystyna Czerny
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SP O RT

POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI

W PIŁCE RĘCZNEJ
Uczennice klas V i VI ZSP nr 1
w Osieku wygrały zawody w piłkę
ręczną rozgrywane o tytuł mistrza
powiatu oświęcimskiego. Turniej
rozegrano 23 kwietnia w naszej
szkole, w Osieku. Dziewczynki
prowadzone przez pana Mariusza
Jezierskiego były bezkonkurencyjne i wygrały wszystkie mecze
z dużą przewagą bramek. Uczennice awansowały do dalszych rozgrywek, a w zawodach rejonowych
w Olkuszu osieczanki wywalczyły

drugie miejsce. Drużyna wystąpiła
w składzie: Natalia Pierkiel, Justyna
Tadych, Daria Bienia, Maja Galacińska, Jagoda Płonka, Rozalia Płonka,
Oliwia Żmudka, Zuzanna Wojtala,
Katarzyna Paw i Ewelina Noworyta.
Na wyróżnienie zasługują zawodniczki, które w turnieju zdobyły
najwięcej bramek – Natalia Pierkiel
i Justyna Tadych. Gratulujemy i czekamy na więcej.
JM.

MAŁOPOLSKIE IGRZYSKA DZIECI

W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW
Powody do dumy mają uczniowie ZSP nr 1 w Osieku. Wrócili z Finałów Wojewódzkich Igrzysk dzieci jako Wicemistrzowie Małopolski.
Finał odbył się 28.03.2018 r. w
Nowym Targu, gdzie spotkało się 6
najlepszych drużyn województwa.
W fazie grupowej osieczanie nie
mieli trudności z pokonaniem swoich kolegów z Wieliczki oraz Tarno-

wa. W finale spotkali się z drużyną
SP nr 2 Nowy Sącz. Po bardzo zaciętym meczu, w którym była dogrywka, przegrali 14:12 i do Osieka wrócili ze srebrnymi medalami. Wielka
szkoda, bo na 4 sekundy przed końcem meczu i remisie mieli szansę,
której nie wykorzystali. Zabrakło
doświadczenia i zimnej krwi. Za rok
powinno być lepiej, gdyż większość

zespołu to uczniowie, młodszej,
V klasy. Skład zespołu: Sebastian
Klęczar, Mikołaj Kleszcz, Szymon
Nowak, Michał Płonka, Paweł Gabryś, Dawid Grzechacki, Oskar Walczyk, Wiktor Szyszka, Szymon
Płonka. Opiekunem i nauczycielem
drużyny jest Mariusz Jezierski, na
co dzień trener Niwy Oświęcim.
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EC H A OSI E KA

ROK 1993 I WŁASNA GAZETA,

25 LAT ECHA OSIEKA

Z okazji jubileuszu jako obecna redaktor naczelna czasopisma „Echa Osieka” dziękuję świetnemu zespołowi ludzi zaangażowanych w pracę gazety. Minęło ćwierć wieku od chwili, gdy ukazało się pierwsze wydanie „Ech Osieka”.
Był rok 1993 kiedy Towarzystwo Miłośników Osieka powołało do życia gazetę, pod redakcją p. Adama Hałatka, który
był jej naczelnym przez 14 lat.
Początkowo skromna szata, kilkanaście stronic, w czarno-białym kolorze, po kilku latach zaczęła się rozrastać, i jeszcze za redaktora Hałatka,
zaczęła nabierać kolorów, ukazywało
się coraz więcej informacji z życia
mieszkańców i artykułów historycznych. Nie inaczej jest teraz, gazeta
wydawana jest z kolorowymi stronami i z licznymi informacjami przydatnymi dla mieszkańców. W tym czasie
wydaliśmy bezpłatnie miejscową
książkę telefoniczną, słownik gwary
osieckiej, dwa informatory i pomogliśmy w wydaniu tomiku wierszy Heleny Cieciak i Anny Nosal, corocznie
wydajemy w prezencie dla Czytelni-

ków kalendarz na nowy rok sponsorowany przez Reklamodawców. W
gazecie jest coraz więcej prezentacji,
reklam, artykułów i fotogalerii z imprez. Spowodowały one, że lokalne
społeczeństwo stało się zbiorowym
dobrem gazety i okazało się, że każdy mieszkaniec ma szansę na zaistnienie w prasie, i tak już zostanie
na przyszłe pokolenia. Nasze pismo
pisze o sprawach wielkich i małych,
relacjonujemy imprezy gminne, wiejskie, kościelne, spotkania organizacji,
stowarzyszeń działających na terenie
gminy i wydarzenia kulturalne. Nie
zapominamy o sporcie czy o szkołach. Ostatnio współpracę z gazetą

zakończyli nauczyciele z ZSP nr 1 i p.
Bartek z działu sportowego, bardzo
im dziękuję za współpracę. Dziękuję też wszystkim, którzy na co dzień
pomagają i tworzą gazetę, zwłaszcza
szanownym Czytelnikom i Reklamodawcom. Dziękuję wydawcy, czyli dyrektor Centrum Kultury p. Krystynie
Dusik, dziękuję wójtowi za wsparcie
w trudnych chwilach mojej pracy,
dziękuję pracownikom biblioteki,
urzędnikom Urzędu Gminy i Samorządowi za udostępnianie informacji
i tak mogłabym jeszcze dziękować,
ale w dwóch słowach napiszę: DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM!
Rozalia Ćwiertnia

SEZON ROZPOCZĘTY

Witamy bardzo serdecznie czytelników „Ech Osieka”, którzy zgłębiając treść naszego lokalnego dwumiesięcznika, poświęcają również uwagę naszym pszczelarskim problemom.

12

A mamy
tych problemów bez
liku. Musimy jednak
w tym miejscu powiedzieć: DZIĘKUJEMY! - rolnikom, producentom
i organizacjom rolniczym za pełne
zrozumienie i dobrą współpracę
w zakresie stosowania oprysków,
które są przekleństwem dla wielu
pszczelarzy na terenie całego kraju. Dziękujemy również za wsparcie
władzom naszej gminy, kierowanej
mądrze i po gospodarsku przez wójta Jerzego Mieszczaka i jego zastępcę
Marka Jasińskiego.
W zbliżających się jesiennych
wyborach samorządowych pszczelarze nie będą mieć problemów z wyborem „nowego włodarza” gminy
na następne lata, gdyż jak „wieść
gminna” niesie, urzędujący aktualnie
wójt J. Mieszczak pełni swoją funkcję
ostatnią kadencję.
A co u nas…? 2 maja w pasiece
kolegi prezesa Tadeusza Bąbacza inaugurowaliśmy kolejny sezon pszczelarski. Rozpoczęliśmy go wspólną
modlitwą i pieśnią majówkową, poprowadzoną przez ks. proboszcza

Bogusława Wądrzyka. Spotkanie połączone z degustacją wyśmienitych
wyrobów wędliniarskich sporządzonych przez kol. Bogdana Kruczałę,
zaszczycił swoją obecnością włodarz
naszej gminy – wójt J. Mieszczak, jego
zastępca – M. Jasiński, przewodniczący Rady Gminy – J. Czerny oraz koledzy pszczelarze z zaprzyjaźnionych
kół pszczelarskich z Oświęcimia,
Jawiszowic, Pszczyny, Andrychowa
i Porąbki. Spotkanie miało charakter

towarzyski, ale korzystając z licznego
grona pszczelarskiego, omówiliśmy
budzący od lat wątpliwości temat
związany ze spożywaniem miodu
przez chorych na cukrzycę. Wioski,
do których doszli nasi specjaliści od
apiterapii we współpracy z diabetologami są bardzo ciekawe, ale o tym
postaram się napisać w następnym
numerze „Ech Osieka”.
Franciszek Adamus
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I N FOR MAC J E

RUSZYŁA POWIATOWA
LIGA ORLIKÓW

W kwietniu odbyła się II runda rozgrywek w ramach Powiatowej Ligii Orlików. Udany start zanotowała drużyna
LKS Brzezina Osiek, w której występują młodzi piłkarze z rocznika 2006/2007 prowadzona przez zawodnika seniorskiej drużyny z Osieka – Kamila Szewczyka
W pierwszej rundzie turniej odbył się na orliku w Przeciszowie,
w ramach rozgrywek IV ligi. 8 kwietnia zawody rozgrywały się pomiędzy drużynami Akademii Piłkarskiej
z Przeciszowa (dwie drużyny w tym
jedna dziewczęca), LKS Strumień Polanka Wielka II oraz dwóch drużyn
z Osieka.
W spotkaniach rozgrywanych systemem każdy z każdym, zawodnicy
trenera Szewczyka zremisowali bezbramkowo jeden mecz z Przeciszowem II, natomiast pozostałe wygrali
– zajmując pierwsze miejsce w tym
turnieju. Efektem był awans drużyny
LKS Brzezina Osiek do wyższej III ligi
Orlików.
Następny turniej już w wyższej lidze młodzież z Osieka rozgrywała w
Palczowicach w dniu 29.04.2018. Rywalami w tym turnieju były drużyny:
Sygnał Włosienica, LKS Palczowice,

Zatorzanka Zator, Strumień Polanka
Wielka I.
Wyższa liga i nie było już tak łatwo. Jedna wygrana z Zatorzanką pozwoliła młodym Orlikom z Brzeziny
Osiek zająć IV miejsce w tym turnieju. Pomimo dobrej gry młodych Osieczan, zabrakło trochę skuteczności,
niemniej jednak postęp od zeszłego
roku, jaki poczyniła ta drużyna, na
pewno zaprocentuje w następnych
rundach Powiatowej Ligi Orlików.
Trzymamy kciuki i gratulujemy.
Kolejność po zawodach w Palczowicach – 29.04.2018 III liga
1. Strumień Polanka Wielka
2. Sygnał Włosienica
3. LKS Palczowice
4. LKS Brzezina Osiek
5. Zatorzanka Zator
W drużynie LKS Brzezina Osiek
występowali:
Igor Niesyczyński, Adam Sieradz-

ki, Szymon Zięba, Franek Kawczak,
Kamil Borak, Julia Sieradzka, Szymon
Sieradzki, Oskar Rajczykiewicz, Dominik Kraska, Leon Matusiak, Krzysztof Rzeszutko.

[PS]

APLIKACJA „MOJA KOMENDA”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej „Moja Komenda”,
dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania.
Aplikacja umożliwia wyszukanie
każdego dzielnicowego w Polsce.
Aby to zrobić wystarczy wpisać np.
własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który
dba o nasz rejon zamieszkania oraz
pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać
także po ich imieniu lub nazwisku.
Aby połączyć się z funkcjonariuszem
wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie
off-line. Użytkownik nie musi mieć
dostępu do Internetu, aby odnaleźć
swojego dzielnicowego. Aplikacja
„Moja komenda” zawiera także bazę
teleadresową wszystkich komend
i komisariatów w Polsce. Dodano do
niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki.
Aplikacja została wyposażona w dwa
tryby wyszukiwania informacji. Po
włączeniu usług lokalizacyjnych
w telefonie sama odnajdzie najbliższe
policyjne obiekty. Po przejściu w tryb

on-line wystarczy jedno kliknięcie, by
wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie
połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo
„Moja komenda” umożliwia wyszu-

kanie po nazwie jednostki, ulicy lub
kodzie pocztowym. Jest dostępna na
telefony z Androidem i na iOS. Usługa
jest bezpłatna.

Starostwo
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KĄC I K P R AW N Y

KANCELARIA ADWOKACKA
Umowy zawierane na
odległość (np. przez telefon,
internet) – jak skutecznie
od nich odstąpić?

14

Przepisy ustawy o prawach konsumenta regulują możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy
zawartej na odległość, czyli przez
internet, telefon oraz poza lokalem
przedsiębiorcy.
Konsument to osoba fizyczna, która zawiera umowę na własny użytek,
a nie potocznie mówiąc „na firmę”.
Konsument, który zawarł umowę na odległość (przez telefon,
internet) lub poza lokalem przedsiębiorcy ma prawo w terminie
14 dni odstąpić od tej umowy bez
podania przyczyny. Termin ten liczony jest od momentu objęcia
zakupionej rzeczy w posiadanie,
a jeśli przedmiotem umowy nie jest
rzecz, to od momentu podpisania
umowy.
Jak prawidłowo obliczyć termin
na odstąpienie od umowy? Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie,
nie uwzględnia się przy obliczaniu
terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło, np. gdy w czwartek
17.05.18 r. zakupiliśmy daną rzecz,
to czas odstąpienia od tej umowy
upłynie 14 dnia liczonego od środy,
tym samym ostatnim dniem na odstąpienie od umowy będzie piątek
31.05.18 r.
Odstąpienie od umowy powinno
być dokonane w formie pisemnego
oświadczenia konsumenta i przesłane listem poleconym z potwierdzeniem jego nadania na adres przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca winien nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy,
zwrócić konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, a tym
także koszty dostarczenia rzeczy.
Konsument natomiast ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia,
w którym odstąpił od umowy zwrócić rzecz przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca przy zawieraniu
umowy ma obowiązek poinformować konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Gdy przedsiębiorca
nie uczynił zadość temu obowiązkowi, to konsument ma dodatkowe
12 miesięcy na odstąpienie od umo-

wy, liczone od upływu
czternastodniowego
terminu, przewidzianego na złożenie oświadczenia o odstąpieniu
od umowy (14 dni plus
12 miesięcy).
Pułapki
pożyczek
„chwilówek”

Często w podbramkowej sytuacji wiele
osób pożycza niewielką
ilość gotówki „na tzw. dowód”. W sytuacji, gdy zabezpieczeniem spłaty szybkiej pożyczki jest weksel in blanco,
to mimo tego, że pożyczyliśmy faktycznie kwotę kilku tysięcy złotych,
do zwrotu możemy być zmuszeni
o wiele więcej gotówki, niż pożyczyliśmy.
Czym jest wspomniany wyżej
weksel? Jest to papier wartościowy wyrażający bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy weksla lub
osoby przez niego wskazanej do
zapłaty określonej sumy pieniędzy osobie wskazanej w tym dokumencie, w wyznaczonym terminie
i miejscu. Weksel in blanco cechuje
się tym, że w momencie jego podpisywania nie wpisuje się kwoty, którą
za niego zapłacimy, tylko pozostawia
się wolne miejsce i kwota ta jest wpisywana przez posiadacza weksla.
W sytuacji, gdy przestajemy spłacać pożyczkę w terminie, pożyczkodawca może sam uzupełnić weksel
przez nas podpisany, na dowolną
kwotę (zdarza się, że nieuczciwi pożyczkodawcy wpisują w wekslu kwotę znacznie wyższą od pożyczonej
sumy).
Wnika to z tego, że pożyczkodawcy zastrzegają dla siebie: wynagrodzenie za obsługę pożyczki,
odsetki, opłaty za monity, ubezpieczenie pożyczki i wiele innych ukrytych opłat.
W momencie gdy przestajemy
spłacać raty pożyczki, pożyczkodawca wypowiada nam umowę pożyczki i wzywa do wykupienia weksla,
a  gdy to nie następuje, wnosi do sądu
pozew o wydanie przeciwko pożyczkobiorcy nakazu zapłaty, przedstawiając podpisany przez nas weksel.
Sąd w oparciu o weksel wydaje nakaz
zapłaty, nie badając merytorycznie
okoliczności sprawy.

Istotnym wówczas jest, by
w   terminie dwóch tygodni od dnia
otrzymania nakazu zapłaty, wnieść
do sądu zarzuty od nakazu zapłaty. Zarzuty wnosi się w formie pisemnej do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie z zarzutami
od nakazu zapłaty należy opisać,
że weksel został wystawiony
w związku z zabezpieczeniem umowy pożyczki, jeżeli w naszej ocenie,
kwota, którą wpisano na wekslu jest
zbyt wysoka – to można podnieść, że
umowa pożyczki została zawarta na
niekorzystnych dla nas warunkach,
a postanowienia umowy pożyczki
stanowią niedozwolone klauzule
umowne, o których mowa w art. 385
Kodeksu cywilnego. Takie zachowanie przedsiębiorcy może być bowiem
poczytane jako zachowanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Gdy zlekceważymy wydany przez
sąd nakaz zapłaty, możemy spodziewać się, że dosłownie do naszych
drzwi zapuka komornik, gdyż taki
nakaz jest natychmiast wykonalny
i stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji.
Poruszone w artykule tematy są
obszerne, a każdorazowo indywidualna sprawa przejawia różny stopień
skomplikowania, tak więc w przypadku zawarcia niekorzystnej dla nas
umowy warto skorzystać z pomocy
prawnika, by uchronić się od niekorzystnych skutków swoich decyzji.
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Joanna Żabińska
53-501 Wrocław
ul. Grabiszyńska 23/6
filia: 32-608 Osiek
pow. oświęcimski
ul. Kulturowa 11
tel.+48 535 358 361
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KULTUR A

XIII RODZINNY RAJD

ROWEROWY
POD PATRONATEM

WÓJTA GMINY OSIEK
JERZEGO MIESZCZAKA

Termin: 23 czerwca 2018 roku, start o godz. 14.00

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), GŁĘBOWICE (ul. Wadowicka), GIERAŁTOWICE
(ul. Brzosy, św. Marcina), GIERAŁTOWICZKI (ul. Pogodna, Zespół Dworsko-Pałacowy (półmetek), GŁĘBOWICE
(ul. Zamkowa, Kulturowa, Słoneczna), OSIEK (ul. Jaśminowa, Starowiejska, Stawowa, Główna, plac przy Urzędzie Gminy – meta).
Długość przejazdu: 22,5 km
REGULAMIN RAJDU

1. W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby posiadające sprawny rower.
2. Uczestnicy powinni posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający do kierowania rowerem na drogach
publicznych.

3. Dzieci mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką rodzica
lub wyjątkowo innej osoby pełnoletniej ponoszącej pełną odpowiedzialność za dziecko.
4. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie
przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń służb porządkowych i organizatorów wyróżnionych kolorową koszulką.

5. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie, uczestnikom nie
wolno wyprzedzać przewodnika ani pojazdu pilotującego
oraz pozostawać w tyle za pojazdem zamykającym Rajd.

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia przed
kradzieżą swojego roweru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże.
7. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do zachowania trzeźwości.

8. Uczestnicy Rajdu powinni zaopatrzyć się w napój oraz lekki
posiłek, który będzie można spożyć na półmetku w Gierałtowiczkach. Na półmetku będzie również możliwość zakupienia posiłku i napoju (kiełbaski, ciasto).

Zgłoszenia przyjmowane będą w Bibliotece Publicznej w Osieku. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub pełnoletni członek rodziny w terminie od 11 czerwca do 22 czerwca 2018 r.
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. Ilość
koszulek jest ograniczona.
Wśród wszystkich uczestników, którzy pokonają trasę Rajdu zostaną rozlosowane liczne nagrody. Główna nagroda – rower.
WPISUJĄC SIĘ NA LISTĘ UCZESTNIK POTWIERDZA:
• zapoznanie się z Regulaminem Rajdu i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
• wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów Rajdu w zakresie koniecznym do obsługi
Rajdu,
• wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w przekazach telewizyjnych lub multimedialnych, Internecie oraz
w postaci fotografii lub innego materialnego nośnika wizerunku na potrzeby organizacji Rajdu oraz w celach zgodnych
z działalnością prowadzona przez Gminę Osiek oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku na podstawie
przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006, nr 90, poz.
631 z późn. zm.). W przypadku osób niepełnoletnich ww. zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.

META

PÓŁMETEK

START
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I Komunia Święta w Osieku

ZSP Nr 1, Klasa IIIa
fot. Robert Romanek
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ZSP Nr 1, Klasa IIIb
fot. Robert Romanek
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I Komunia Święta w Osieku

ZSP Nr 1, Klasa IIIc
fot. Robert Romanek

ZSP Nr 1, Klasa IIId
fot. Robert Romanek
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I Komunia Święta w Głębowicach

ZSP Głębowice I Komunia Święta
fot. Robert Romanek www.fotoromanek.pl

I Komunia Święta w Osieku Górnym
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SP NR2, klasa III
fot. Grzegorz Golik
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Z UR Z Ę D U

ZEBRANIE WIEJSKIE
W GŁĘBOWICACH 15 KWIETNIA
Zebranie otworzyła sołtys Edyta Matyjasik-Kulig. Po powitaniu głos zabrał przedstawiciel Doradztwa Rolniczego w Oświęcimiu Piotr Nakonieczny. Podobnie jak w Osieku, zapoznał zebranych, w jaki sposób rolnicy mogą
składać wnioski o dopłaty przez internet, czyli tak zwany e-wniosek. Dodał
kilka rad o uprawie i wiosennym nawożeniu gleby.
Głównym celem zebrania wiejskiego była dyskusja nad wnioskiem
w sprawie liczby punktów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych i ich maksymalną ilość
na terenie gminy Osiek. Uchwałę przyjęto większością głosów przy dwóch
wstrzymujących się. Wybrano komisję
uchwał i wniosków: przewodnicząca
Irena Kulpińska, członkowie: Grzegorz Cinal i Kazimierz Kurek. Głos zabrał zaproszony dzielnicowy aspirant
sztabowy Marek Łata i przedstawił
statystykę kryminalną (czyt. Zebranie
wiejskie w Osieku), jak również programy: Dzielnicowy bliżej nas, Mapa
zagrożeń krajowych, Moja komenda
(czyt. na str. 13), przypomniał o swoich godzinach urzędowania: w każdy
poniedziałek od 14.00 do 15.00 w biurze sołtys na parterze UG w Osieku. Na
zebraniu dyskutowano także na temat
parkowania na ul. Plebańskiej na wysokości kościoła, dyskutowano o opryskach – nie każdy jest chwastobójczy;
są też zasilające i nie wszystkie skargi
pszczelarzy są zasadne, o przedłużeniu oświetlenia przy ul. Świerkowej,
uzupełnieniu poboczy przy Oświęcimskiej i Wadowickiej, nawiezieniu
kamienia na parking, zamontowaniu
klimatyzacji w budynku WDK.
Zgłoszono wnioski do realizacji:
1. Sprawdzić możliwość poszerzenia
drogi na ul. Plebańskiej pod parking dla samochodów osobowych.
2. Udrożnienie rowu przy ul. Jodłowej.
3. Uzupełnienie poboczy przy ul. Wadowickiej i Oświęcimskiej.
4. Nawieźć kamień na parking przy
kościele.
5. Dokończyć odwodnienie przy ul.
Wadowickiej.
6. Wniosek o możliwość zainstalowania klimatyzacji na sali WDK.
7. Wniosek o wykonanie przejścia
z bufetu do piwnicy w sali WDK.
Sołtys Edyta Matyjasik-Kulig podziękowała władzy za przychylność
w realizacji zadań zaplanowanych
w Głębowicach, podziękowała orkiestrze dętej za koncert w kościele
i wszystkim mieszkańcom za pomoc
w podejmowaniu różnych inicjatyw.
Wystąpienie wójta na zebraniu
wiejskim w sołectwie Głębowice.

1. Rozpoczęliśmy przegląd najbardziej uszkodzonych po ostatniej
zimie nawierzchni asfaltowych
ulic. Remont zostanie wykonany
w II kwartale bieżącego roku.
2. Złożyliśmy wniosek do Departamentu Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie
remontu ul. Kulturowej, uszkodzonej podczas intensywnych
opadów atmosferycznych w 2017
roku, kwotą 150 654,00 zł.
3. Przyjęliśmy w budżecie gminy
środki na dofinansowanie kwotą
100 tys. zł remontu nawierzchni
drogi powiatowej ul. Wadowickiej, na odcinku od granicy z sołectwem Osiek do skrzyżowania
z ulicami Plebańską i Śmietanówką. Zadanie ma być realizowane
przez powiat, który do inwestycji
dołoży również 100 tys. złotych.
4. Na remonty i utrzymanie dróg
gminnych i wewnętrznych w sołectwie Głębowice przyjęliśmy w budżecie kwotę 168 tys. zł, w tym na:
Remonty pozimowe - 28 tys. zł,
Kamień łamany - 16 tys. zł,
Remont rowów - 26 tys. zł,
Remont przepustów - 22 tys. zł,
Koszenie rowów - 24 tys. zł,
Zimowe utrzymanie dróg - 52 tys. zł.
5. Rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach.
Koszt realizacji inwestycji wynosi
2 241 380,42 zł. Zadanie realizuje
firma EKO BUD z Goczałkowic. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa
Sportu w Warszawie o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej
w ramach programu „Program Lokalnej Infrastruktury Sportowej”
kwotą 911 130,00 zł. Obecnie czekamy na decyzję Ministerstwa.
6. Przesuwa się termin realizacji
przebudowy przez firmę STRABAG drogi wojewódzkiej nr 949
na terenie naszej gminy z czerwca
na wrzesień br. Powodem jest brak
ostatecznych decyzji na budowę
obiektów mostowych, stąd rozbiórka starych mostów rozpocznie
się dopiero z początkiem maja br.
7. Złożyliśmy wniosek do programu
ogłoszonego przez województwo
małopolskie pod nazwą „Bez-

pieczna Małopolska 2018” na dofinansowanie zakupu 5 zestawów
odzieży ochronnej do działań bojowych dla OSP Głębowice. Koszt
zakupu wynosi 15 tys. zł i jest
finansowany po 7,5 tys. zł przez
województwo i gminę.
8. W ramach Funduszu Sołeckiego
za kwotę 33 364,90 zł wykonane
zostanie ogrodzenie placu obok
WDK w Głębowicach.
9. Złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Program Ograniczenia
Niskiej Emisji” na dofinansowanie
wymiany starych kotłów węglowych na nowe węglowe typu EUR
– 5, lub gazowe. Wniosek opiewa
na kwotę 357 tys. zł przy udziale:
gmina 10% – 35 700,00 zł, WFOŚ
50% – 178 500,00 zł i mieszkańcy
40% – 142 800,00 zł.
10. W sierpniu przeprowadzimy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
11. W październiku przeprowadzimy
zbiórkę azbestu za kwotę 20 tys.
zł, przy finansowaniu ze strony
powiatu w kwocie 9 tys. zł i gminy
w kwocie 11 tys. zł.
12. W gminie z dożywiania w chwili
obecnej korzysta 37 dzieci, w tym
z Osieka 25 a z Głębowic 12. Aktualnie na ten cel przeznaczono kwotę
39 175,00 zł, w tym z budżetu państwa kwotę 24 905,00 zł i gminy
14 270,00 zł.
13. GOPS przekazał w I kw. br. 243
najuboższym mieszkańcom naszej gminy 5,81 tony produktów żywnościowych, w tym 195
z Osieka i 48 z Głębowic.
14. Na świadczenie wychowawcze
500+ w I kw. 2018 roku wydatkowano 1 175 200,60 zł. Środki te
trafiły do 477 rodzin z Osieka i 87
rodzin z Głębowic. Łącznie w gminie pomoc dotarła do 564 rodzin.
Na tym zebranie zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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ZEBRANIE WIEJSKIE W OSIEKU

15 KWIETNIA

Powitania dokonała sołtys Osieka Maria Luranc, zgodnie ze statutem z powodu braku kworum zebranie odbyło
się w drugim terminie. Zebrani nie musieli bezczynnie czekać, gdyż głos zabrał przedstawiciel Doradztwa Rolniczego w Oświęcimiu Piotr Nakonieczny. Poinformował rolników, w jaki sposób mogą składać wnioski o dopłaty przez
internet, czyli tak zwany e-wniosek. Dodał kilka rad o uprawie i wiosennym nawożeniu gleby.
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Głównym celem zebrania wiejskiego była dyskusja nad wnioskiem
w sprawie liczby punktów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i ich maksymalną
ilość na terenie gminy Osiek. W skład
komisji uchwał i wniosków wybrano:
przewodniczącą Małgorzatę Bańdur, członków: Krystynę Pawlik i Jana
Jekiełka. Zebranie przyjęło uchwałę większością głosów przy dwóch
głosach wstrzymujących się. Rozpoczęto dyskusję na temat wzrostu
opłat za śmieci, sprzątania rowów,
bezpieczeństwa dla pieszych na ulicy Przecznica, zadawano pytania na
temat dalszej budowy kanalizacji,
pytano, co z ankietami w sprawie wymiany kotłów grzewczych oraz kiedy
będzie nowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Podniesiono sprawę
budowy chodnika przy ul. Karolina,
proszono o remonty dróg Beskidzkiej, Malinowej, Jazowej i Leśnej. Na
zebranie został zaproszony dzielnicowy gminy Osiek aspirant sztabowy
Marek Łata, towarzyszył mu dzielnicowy Polanki, Grojca i Łazów Dariusz
Gancarczyk. Dzielnicowy przedstawił
się i zapoznał zebranych z programami organizowanymi przez Policję, a dotyczących bezpieczeństwa
mieszkańców. Przedstawił również
statystykę kryminalną naszej gminy
na dzień zebrania. Zdarzeń kryminalnych było w Osieku – 32 i w Głębowicach – 9. Najczęstsze to wypadki
drogowe, zniszczenia mienia, narkotyki, naruszenie nietykalności cielesnej i przeciwko rodzinie. Najbardziej
obserwowane miejsce przez policjantów w Osieku to przystanek autobusowy obok Delfina 2 przy skrzyżowaniu ul Głównej z ul. Zieloną.
Zapisano do realizacji wnioski:
1. Wystąpienie do powiatu o montaż kamery na rondzie.
2. Wniosek o zwiększenie ilości patroli na terenie gminy Osiek.
Wystąpienie wójta na zebraniu wiejskim w sołectwie Osiek.
1. Rozpoczęliśmy przegląd najbardziej uszkodzonych po ostatniej
zimie nawierzchni asfaltowych
ulic. Remont zostanie wykonany
w II kwartale bieżącego roku.
2. Złożyliśmy wniosek do Departamentu Rolnictwa Urzędu Woje-

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

wódzkiego o dofinansowanie remontu trzech dróg tj. ul Zielonej,
Jaśminowej i Ogrodowej, uszkodzonych podczas intensywnych
opadów atmosferycznych w 2017
roku, kwotą 1 159 185,00 zł.
Przyjęliśmy w budżecie środki na
dofinansowanie kwotą 150 tys. zł
remontu nawierzchni drogi powiatowej ul. Główna na odcinku
od Kółka Rolniczego do wjazdu do
OSP. Zadanie ma być realizowane
przez powiat, który do inwestycji
dołoży również 150 tys. zł.
Zleciliśmy do wykonania projekt
budowlano-wykonawczy budowy
chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 949 na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do granicy
z Polanką Wielką. Koszt wykonania projektu wynosi 112 tys. zł.
W ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
za kwotę 100 tys. zł ZDW Kraków wykona chodnik przy DW
949 w obrębie skrzyżowania z ul.
Przecznica.
Wykonaliśmy dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania
parkingu przy ul. Kościelnej, na którym powstanie 100 nowych miejsc
parkingowych za kwotę 25 tys. zł.
Rozpoczynamy budowę chodnika
przy ul. Starowiejskiej, odcinek
o długości 637 m od sklepu GS
do ul. Stawowej. Całkowity koszt
zadania wynosi 324 884,46 zł
przy dofinansowaniu jego budowy przez powiat w kwocie
83 630,00 zł. Zadanie realizować
będzie firma PROTE ze Spytkowic.
Aktualnie zaistniała możliwość
dofinansowania z budżetu wojewody w ramach programu rządowego „Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” remontu
ul. Zielonej. W piątek złożyliśmy
wniosek do tego programu o dofinansowanie przedmiotowego
remontu kwotą 1 000 966,00 zł.
Na remonty i utrzymanie dróg
gminnych i wewnętrznych w sołectwie Osiek przyjęliśmy w budżecie
kwotę 252 tys. zł, w tym na:
Remonty pozimowe - 42 tys. zł,
Kamień łamany - 24 tys. zł,
Remont rowów - 39 tys. zł,
Remont przepustów - 33 tys. zł,

Koszenie rowów - 36 tys. zł,
Zimowe utrzymanie dróg - 78 tys. zł.
10. Złożyliśmy wniosek do Funduszy
Europejskich na dofinansowanie
projektu pod nazwą „Wzmocnienie lokalnego produktu turystycznego poprzez rozwój terenów
rekreacyjnych w miejscowości
Osiek”. Projekt opiewa na kwotę
1 210 109,08 zł przy udziale środków europejskich w wysokości
664 084,20 zł.
11. Zleciliśmy do wykonania projekty
budowlano-wykonawcze budowy
oświetlenia ulicznego ul. Działkowej, Ogrodowej i Lanckorony, a po
ich wykonaniu zlecimy budowę.
Planowany koszt zadania wynosi
100 tys. zł.
12. W tym roku planujemy przejąć
nieodpłatnie od mieszkańców
grunty pod drogami wewnętrznymi tj. ul Talarówka, boczną do
skrzyżowania ul. Starowiejskiej
z Jaśminową i boczną do ul. Beskidzkiej /przed mostem obok
Państwa Piwowarskich/ z przeznaczeniem na mienie gminne.
13. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie remontu drogi rolniczej /Kwaśniakówka/, boczna ul. Ogrodowej
w Osieku, do Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Wniosek
opiewa na kwotę 129 500,00 zł przy
udziale finansowym gminy w kwocie 64 750,00 zł i Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 64 750,00 zł.
14. Przesuwa się termin realizacji
przebudowy przez firmę STRABAG drogi wojewódzkiej nr 949
na terenie naszej gminy z czerwca na wrzesień br. Powodem jest
brak ostatecznych decyzji na budowę obiektów mostowych, stąd
rozbiórka starych mostów rozpocznie się dopiero z początkiem
maja.
15. Zlecimy Spółce Wodnej z Oświęcimia remont rowu przy ul. Brzozowej. Na ten cel przeznaczyliśmy
środki w wysokości 30 tys. zł.
16. Zakończyliśmy remont klubu
przy WDK w Osieku za kwotę
261 889,80 zł.
17. Złożyliśmy wniosek do programu
„Małopolskie Remizy” o dofinansowanie kwotą 50 tys. zł drugie-
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go etapu rozbudowy remizy OSP
w Osieku.
18. Złożyliśmy wniosek do programu
ogłoszonego przez województwo
małopolskie pod nazwą „Bezpieczna Małopolska 2018” na
dofinansowanie zakupu 4 szt.
radiotelefonów i 2 szt. ubrań specjalnych do działań bojowych dla
OSP Osiek. Koszt zakupu wynosi
13 200,00 zł i jest finansowany
przez województwo i gminę po
6,6 tys. zł.
19. Rozpoczęto termomodernizację
budynku SP ZOZ w Osieku, połączoną z przebudową kotłowni
z węglowej na gazową, oraz wyposażeniem budynku w 30 KW
agregat prądotwórczy. Koszt zada-

nia wynosi 416 210,73 zł przy finansowaniu ze środków unijnych
w kwocie 270 207,33 zł.
20. Przyjęliśmy w budżecie środki
finansowe na projekt i budowę
sieci wodociągowej na odcinku
252 m.b. boczna ul. Głównej /od
Mitoraja Romana/. Koszt zadania
wynosi 80 tys. zł.
21. Złożyliśmy wniosek do Departamentu Kultury Fizycznej Urzędu
Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu nawierzchni boiska
wielofunkcyjnego przy ZSP nr 1 /
pokrycie poliuretanem/. Koszt
zadania wynosi 148 tys. zł. Na ten
cel otrzymaliśmy dofinansowanie
z Departamentu Kultury Fizycznej w kwocie 60 366,00 zł.
22. W ramach Funduszu Sołeckiego
za kwotę 33 364,90 zł dokonamy
kolejnej wymiany okien w budynku ZSP nr 1.
23. Złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Program Ograniczenia
Niskiej Emisji” na dofinansowanie
wymiany starych kotłów węglowych na nowe węglowe typu EUR
– 5, lub gazowe. Wniosek opiewa
na kwotę 357 tys. zł przy udziale:

Z UR Z Ę D U

gmina 10% – 35 700,00 zł, WFOŚ
50% – 178 500,00 zł i mieszkańcy
40% – 142 800,00 zł.
24. W sierpniu przeprowadzimy
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
25. W październiku przeprowadzimy
zbiórkę azbestu za kwotę 20 tys.
zł, przy finansowaniu ze strony
powiatu w kwocie 9 tys. zł i gminy
w kwocie 11 tys. zł.
26. W gminie z dożywiania w chwili
obecnej korzysta 37 dzieci, w tym
z Osieka 25 a z Głębowic 12. Aktualnie na ten cel przeznaczono kwotę 39 175,00 zł w tym z budżetu
państwa kwotę 24 905,00 zł i gminy 14 270.00 zł.
27. GOPS przekazał w I kw. br 243 najuboższym mieszkańcom naszej
gminy 5,81 tony produktów żywnościowych, w tym 195 z Osieka
i 48 z Głębowic.
28. Na świadczenie wychowawcze
500+ w I kw. 2018 roku wydatkowano 1 175 200, 60 zł. Środki te
trafiły do 477 rodzin z Osieka i 87
rodzin z Głębowic. Łącznie w gminie pomoc dotarła do 564 rodzin.
Na tym zebranie zakończono.
Rozalia Ćwiertnia

ZMIEŃ ŚWIAT – ZACZNIJ OD SIEBIE

Mamy 33 potencjalnych dawców szpiku, kilkaset złotych więcej na koncie fundacji „Pomóc więcej” oraz wielu
uśmiechniętych osieczan. Tak w skrócie możemy podsumować Dzień Dobrych Uczynków (trwający właściwie cały
tydzień!), który w Osieku odbył się już drugi raz. Koordynatorką całej kampanii czynienia dobra była Ania Walus.
W niedzielę 15 kwietnia po godzinie 12.00 w sali WDK w Osieku odbył
się lokalny finał 2. Światowego Dnia
Dobrych Uczynków zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych w Osieku. Drugi tydzień
kwietnia przyniósł mieszkańcom
Osieka wiele pozytywnych emocji.
W ramach Good Deeds Day, którego
głównym organizatorem w Polsce
jest Centrum Wolontariatu w Krakowie, w tygodniu poprzedzającym
finał, w Osieku i w Polance Wielkiej,
zrealizowano siedem akcji zachęcających do zmiany swojego otoczenia na
lepsze. W ZSP Nr 1 w Osieku nauczyciele wraz z młodzieżą przeprowadzili akcję „Podaruj dobry uczynek”.
Uczniowie drugiej gimnazjum przygotowali propozycje dobrych uczynków, które rozdawali napotkanym
przechodniom. Akcję koordynowała
pani Anna Woszczyna. W SP nr 2 pani
Magdalena Kramarczyk z uczniami
przygotowała dwie akcje „Koszyczek
dobrych rad” oraz „Słodką niespo-

dziankę” dla mieszkańców Górnego
Osieka. W Pracowni Orange wolontariusze założyli ogródek w ramach
akcji „Wiosenne skrzaty”, pieczę nad
akcją sprawowała pani Katarzyna
Bielas. Dodatkowo wolontariuszom
z Osieka udało się spotkać z panią
Helenką oraz zebrać karmę i artykuły higieniczne dla schroniska OTOZ
ANIMALS w Oświęcimiu. Natomiast
w niedzielę w ramach akcji „Zabierz
się na spacer”. A w niedzielę na gości
czekało wiele atrakcji, m.in. malowanie buziek dla dzieci, fotobudka,

domowe ciasta, możliwość rejestracji
w bazie dawców szpiku DKMS, koncert Orkiestry Dętej z Osieka, prelekcja strażaka na temat bezpieczeństwa,
koncert lokalnego zespołu FENIKS
i piękna pogoda. W ciągu 4 godzin
zarejestrowało się 33 potencjalnych
dawców szpiku i zebrano ponad
540,00 złotych na rzecz osieckich podopiecznych z fundacji „Pomóc Więcej”.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wolontariuszom za możliwość zrealizowania przedsięwzięcia i gościom
za wsparcie inicjatywy.

21

ECHA Osieka

22

nr 3 maj – czerwiec 2018

R E KL A MA

ECHA Osieka

nr 3 maj – czerwiec 2018

SP O RT

MISTRZ POLSKI

OSIECKI KULTURYSTA MISTRZEM POLSKI
Już nie pierwszy raz słyszymy o sukcesach osieckiego kulturysty Mariusza Żaby. Jego kwietniowy
start uczynił go mistrzem Polski.
21 kwietnia odbyły się zawody w kieleckiej hali,
gdzie pojawiło się blisko 400 zawodników i zawodniczek. Program całej imprezy podzielony był na kilkanaście kategorii. Osieczanin startował w kategorii Kulturystyki Klasycznej powyżej 180 cm. Zmierzył się tam z 15
zawodnikami. Bez większych problemów wszedł do finałowej szóstki, gdzie bój był już zacięty i każdy walczył
o najwyższą stawkę, dając z siebie wszystko. Jednakże
ciężkie treningi, sumienna praca, wytrwałość w dążeniu do celu i perfekcyjna sylwetka wpłynęły na fakt, że
to właśnie on został liderem swojej kategorii, uzyskując
tym samym tytuł ,,Mistrza Polski”.
Wspominając tutaj jego ostatnie osiągnięcia, nie
można zapomnieć, że tydzień wcześniej, a konkretnie
14 kwietnia Mariusz Żaba startował na Mistrzostwach
Śląska w Kulturystyce i Fitness w Mysłowicach. Tam także zdobył zaszczytne I miejsce, zostając tym samym ,,Mistrzem Śląska” w kategorii Kulturystyki Klasycznej powyżej 180 cm i ostawiając swoją konkurencję daleko z tyłu.
Jakie są jego dalsze plany? Mariusz na pewno nie spocznie na laurach. Dalej będzie ciężko pracował i uporczywie stawiał sobie poprzeczkę coraz wyżej. Jego kolejny cel to wystartowanie na zawodach zagranicznych, co
pozwoliłoby mu dalej się rozwijać i spełniać marzenia,
a także sięgać po bardziej prestiżowe tytuły.
Barbara G.
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KRONIKA POLICYJNA
GŁĘBOWICE. WYPADEK
MOTOCYKLISTY, WYLĄDOWAŁ
DALEKO W POLU
14 kwietnia 2018 około godziny
13.00 w Głębowicach na ulicy Wadowickiej doszło do wypadku drogowego. Jak wstępnie ustalili policjanci
29-letni mieszkaniec Oświęcimia,
kierując motocyklem marki Honda,
na łuku drogi stracił panowanie nad
pojazdem, w wyniku czego zjechał z
jezdni na pole uprawne. Na miejscu
interweniowały służby ratunkowe
oraz medyczne pogotowie lotnicze.
OSIEK. KOLIZJA DROGOWA
17 kwietnia 2018 o godzinie 15.10
w Osieku na skrzyżowaniu ulic
Głównej z Browarną doszło do kolizji drogowej. Jak ustalili policjanci, 26-letnia mieszkanka Osieka,
kierując samochodem marki Fiat
Panda, nie udzieliła pierwszeństwa
przejazdu busowi marki Mercedes,
w wyniku czego doszło do zderzenia.
Do szpitala została przewieziona
kilkunastomiesięczna dziewczynka,
pasażerka fiata. Po badaniach okazało się, że dziecko nie doznało żadnych obrażeń ciała, więc sprawczyni
kolizji została ukarana mandatem
i punktami karnymi.
OSIEK. PO UŻYCIU ALKOHOLU
18 kwietnia 2018 o godzinie 8.25
w Osieku na ulicy Browarnej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę samochodu marki
Renault. Badanie stanu trzeźwości
42-letniego mieszkańca Osieka wykazało 0,44 promila alkoholu.
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POWIAT OŚWIĘCIMSKI.
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
POLICJI W RAMACH AKCJI
PREWENCYJNEJ „MAJOWY
WEEKEND”
Policjanci w dniach od 27 kwietnia do 6 maja 2018, realizując działania prewencyjne pod nazwą „Majowy weekend”, w sposób szczególny
dbali o bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz ład i porządek publiczny
na terenie miast i wsi powiatu oświęcimskiego.
W związku ze wzmożonym ruchem pojazdów, na drogach powiatu
oświęcimskiego doszło do 6 wypadków drogowych, w których rannych
zostało 6 osób, ponadto policjanci
uczestniczyli w czynnościach zwią-

zanych z 44 kolizjami drogowymi.
W efekcie wzmożonej służby
na terenie powiatu oświęcimskiego
w okresie majowego weekendu policjanci podczas kontroli w ruchu
drogowym zatrzymali 17 uczestników ruchu drogowego, będących pod
wpływem alkoholu w tym: 4 nietrzeźwych kierowców, 5 kierowców
będących w stanie po użyciu alkoholu, 5 nietrzeźwych rowerzystów oraz
3 rowerzystów będących w stanie po
użyciu alkoholu.
Policjanci pionu prewencji oraz
ruchu drogowego, dbając o bezpieczeństwo, ujawnili 596 wykroczeń,
w związku z którymi nałożyli na
sprawców 238 mandatów karnych za
wykroczenia drogowe, 55 mandatów
za wykroczenia porządkowe, a 251
osób pouczyli. W 52 przypadkach
wobec sprawców za popełnione wykroczenie zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.
OSIEK. NIETRZEŹWY KIEROWCA
USZKODZIŁ OGRODZENIE
POSESJI
W dniu 5 maja 2018 w Osieku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego
zatrzymali 28-letniego mieszkańca Osieka. Mężczyzna spowodował
kolizję drogową, mając w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.
Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie tuż przed godziną 18.00
na ulicy Głównej w Osieku. Dyżurny
oświęcimskiej komendy otrzymał
zgłoszenie dotyczące kierowcy samochodu marki BMW, który wjechał
w ogrodzenie posesji. Na miejsce
natychmiast pojechali policjanci.
W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że 28-letni mieszkaniec
Osieka, kierując samochodem marki BMW, stracił panowanie nad pojazdem, a następnie zjechał z jezdni i uderzył w betonowy murek
i w ogrodzenie posesji. Po przeprowadzonym badaniu stanu trzeźwo-

ści, szybko okazało się, że 28-latek
wsiadł za kierownicę, mając w organizmie 1,57 promila alkoholu.
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia
pojazdów nie mniejszy niż trzy lata.
Ponadto osoba kierująca pojazdem
w stanie nietrzeźwości musi się liczyć z konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary,
sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne, w wysokości nie
mniejszej niż 5 tys. złotych.
GŁĘBOWICE. KOLIZJA
MOTOCYKLISTY
W dniu 12 maja 2018 o godzinie
7.00 w Głębowicach na ulicy Wadowickiej doszło do kolizji drogowej
z udziałem motocyklisty. Jak ustalili
policjanci, 34-letni mieszkaniec Jastrzębia Zdroju na łuku drogi stracił
panowanie nad motocyklem marki
BMW, w wyniku czego zjechał z jedni i wywrócił się. Bo badaniach lekarskich okazało się, że mężczyzna
doznał jedynie potłuczeń. Za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem i punktami karnymi.
OSIEK. WYPADEK DROGOWY
W dniu 12 maja 2018 o godzinie
18.35 w Osieku na ulicy Głównej doszło do poważnego wypadku drogowego.
Jak wstępnie ustalili policjanci
64-letnia mieszkanka Kęt, kierując
samochodem marki Hyundai, potrąciła przejeżdżającego na rowerze
przez przejście dla pieszych, 13-letniego mieszkańca Osieka.
W wyniku potrącenia małoletni rowerzysta doznał poważnych obrażeń
ciała i został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z krakowskich
szpitali.
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,,KTO NIE PAMIĘTA HISTORII SKAZANY
JEST NA JEJ POWTÓRNE PRZEŻYCIE”
Kilkanaście kilometrów od Osieka znajduje się szczególne, znane na
całym świecie miejsce – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,
upamiętniające tragiczne losy ludzi
wielu narodowości z okresu II Wojny Światowej. Członkinie Stowarzyszenia Integracyjnego „Wspólna
Sprawa” w Osieku wybrały się do
Oświęcimia, bo najlepszą formą poznania historii jest wizyta w miejscu
jej powstawania, zwłaszcza że funkcji przewodnika podjął się Zastępca
Dyrektora Muzeum, znany wszystkim osieczanin, Andrzej Kacorzyk.
Przybliżył historię tego miejsca,
prezentując ogromną wiedzę, a wynikające z osobistych kontaktów

z byłymi więźniami wspomnienia,
przemawiały mocniej niż liczby
czy statystyka. Ogromne wrażenie
na zwiedzających zrobiły tysiące
przedmiotów, których właściciele
zakończyli życie w tak tragicznych
okolicznościach, szczególne te należące do najmłodszych ofiar. Niestety,
odchodzą bezpośredni świadkowie
tamtych strasznych dni, jednak zostają po nich dowody ich istnienia,
zwykłe rzeczy codziennego użytku:
szczoteczka do zębów, walizka, but.
Musimy zachować w pamięci losy
pomordowanych. W hołdzie wszystkim ofiarom, pod ścianą śmierci zostały złożone kwiaty i znicze.
ZP

KRONIKA
MARZEC
1. Zofia Handzlik 		
2. Zygmunt Wysogląd

KWIECIEŃ
1. Andrzej Kolasa 		
2. Józef Danek		
3. Franciszek Kramarczyk
4. Maria Siwek		
5. Adam Kłos		
6. Józef Tomasz Lekki

MAJ
1. Karol Grzegorz Górkiewicz
2. Monika Olesiak		
3. Zofia Kusak		
4. Marek Kazimierz Gnela
5. Stefan Spuła		
6. Halina Maria Ziaja

Osiek, ul. Główna 51			
Głębowice, ul. Wiśniowa 25 		

- 86 lat
- 70 lat

Głębowice, ul. Plebańska 52			
Głębowice, ul. Brzozowa 11			
Osiek, ul. Główna 154			
Głębowice, ul. Miodowa 2			
Osiek, ul. Główna 79			
Osiek, ul. Jazowa 9				

- 71 lat
- 92 lat
- 85 lat
- 73 lata
- 74 lata
- 40 lat

Głębowice, ul. Kulturowa 32			
Osiek, ul. Główna 175			
Osiek, ul. Główna 356			
Głębowice, ul. Kulturowa 1			
Osiek, ul. Główna 152			
Osiek, ul. Główna 108			

- 89 lat
- 83 lata
- 87 lat
- 57 lat
- 87 lat
- 76 lat

Sporządziła: Iwona Górowicz

Podziękowania
„Nie umiera ten, kto trwa
w pamięci żywych”  
Wszystkim, którzy wzięli udział
w ceremonii pogrzebowej
naszej Mamy śp. Zofii Handzlik:
mieszkańcom Osieka, byłym
absolwentom i wychowankom Szkoły Podstawowej nr 2
w Osieku, nauczycielom ze
szkół Osieka i Głębowic, sąsiadom, naszym koleżankom i kolegom dziękujemy za obecność,
słowa otuchy i współczucia.
Córki: Jadwiga, Alina, Bogumiła
i rodzina
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PROGRAM STYPENDIÓW
POMOSTOWYCH 2018/2019
To już XVII edycja Programu
Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni
maturzyści, pochodzący z małych
miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim
2018/2019
rozpoczną
studia
dzienne na I roku, mogą uzyskać
stypendia w wysokości 500 zł
miesięcznie. Będą one wypłacane
przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Program Stypendiów Pomostowych to jeden z największych
pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas,
w ramach programu, przyznano
ponad 21 700 różnego rodzaju

stypendiów, w tym ponad 15 500
na I rok studiów. Jest to możliwe
dzięki zaangażowaniu szerokiego
grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji
Wspomagania Wsi, Fundacji BGŻ
BNP Paribas, a także koalicji około
100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany
przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej
ANR), Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka i Fundacji Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”. W ogłoszonej właśnie XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych
(2018/19) około 1000 studentów

i doktorantów otrzyma stypendia
i możliwość udziału w warsztatach
i stażach, w tym kilkuset studentów
otrzyma stypendia na I rok studiów.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.
stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja
do składania wniosków aktywna
będzie do godziny 16.00 w dniach
od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r.

nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak

najdłuższe bezpieczne pozostanie
w ich środowisku.
Projekt realizowany jest w ramach Osi 9 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi
społeczne i zdrowotne w regionie,
zakres wsparcia: Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

PROJEKT MAŁOPOLSKI
TELE-ANIOŁ
Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Głównym celem projektu jest poprawa
jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na
rzecz rozwoju usług opiekuńczych
i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.
Wartość projektu: 38 219 606,29 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 32 486 665,34 zł.
Województwo małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Kółko Rolnicze w Osieku oferuje
usługi sprzętem rolniczym
oraz profesjonalną obsługę
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VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

10 maja br. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu wręczono nagrody laureatom etapu regionalnego VIII
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie

Brzeszcze

Spytkowice
Sensei Robert Rybak (3 Dan Karate
Kyokuchin) zrzeszony w Klubie Sztuk
Walki „CHIKARA”, od dziewięciu lat prowadzi zajęcia karate w Osieku przy Szkole Podstawowej przy ul. Głównej 123 /
stara sala/. W zajęciach biorą udział
dzieci i młodzież oraz dorośli, rozwijając swoje umiejętności. Przynosi to wiele korzyści, wzmacnia się ciało, wpływa
na płaskostopie, gdyż uczestnicy ćwiczą
boso, niwelują się również dolegliwości
związane ze skrzywieniami kręgosłupa,
które tak często dotykają dzieci i mło-

na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.
W sali Starostwa Powiatowego
zgromadzili się laureaci wraz z opiekunami, nauczyciele oraz Dyrekcja szkół.
Na uroczystość przybył Starosta Oświęcimski Pan Zbigniew Starzec, Zastępca
Dyrektora KRUS Oddziału Regionalnego
w Krakowie Pan Sebastian Mucha oraz
Kierownik Placówki Terenowej KRUS
w Oświęcimiu Pani Urszula Hudzik. Zaproszeni goście wręczyli nagrody i dyplomy laureatom konkursu, które ufundowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz sponsorzy: Rodzinny
Park Rozrywki - Energylandia w Zatorze

Ruda Śląska
dzież. Poza tym osoba ćwicząca zdobywa
większą pewność siebie i własnych możliwości, które często procentują w życiu.
Nasze ostatnie osiągnięcia:
26.05.2018r. – grupa z Osieka wzięła
udział w Pucharze Śląska Dzieci i Młodzieży w Rudzie Śląskiej Karate Kyokushin.
W turnieju wzięło udział 340 zawodników.
Katarzyna Kusak – mieszkanka Osieka zajęła tam drugie miejsce w swojej
kategorii, przywożąc srebrny medal.
17.03.2018 r. – wzięliśmy udział
w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Spyt-

SZKOŁA NIEPODLEGŁEJ

oraz Park Rozrywki – Zatorland w Zatorze.
Laureatami etapu regionalnego VIII
Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom
zapobiegamy” zostały:
I grupa wiekowa: I miejsce – Martyna Kruczała – ZSP nr 1 w Osieku,
II miejsce – Emilia Bogunia – ZSP
w Głębowicach, Wyróżnienie – Gabriela Trojak – ZSP w Głębowicach
II grupa wiekowa: II miejsce – Gabriela Tlałka – SP nr 2 w Osieku

Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy.

Teresa Sajdak, PT KRUS w Oświęcimiu

KARATE
kowice w Karate, gdzie wzięło udział 260
zawodników, przywożąc do Osieka cztery medale. Trzy złote medale w swoich
kategoriach dla: Katarzyny Kusak, Emilii
Kramarczyk, Aleksandry Domasik. Srebrny medal wywalczyła Julia Kozłowska.
17.12.2017r. w Brzeszczach odbyła
się pierwsza edycja Polskiej Ligi MMA,
Karate i Kickboxingu. W turnieju wystartowało łącznie ponad 240 zawodników
z 8 organizacji karate i kickboxingu. Przywieźliśmy do Osieka dwa brązowe medale wywalczane w konkurencji karate
przez Aleksandrę Domasik i Oliwię Bies.
„Chciałbym wspomnieć również
o wszystkich zawodnikach, którym nie
udało się jeszcze zdobyć żadnego medalu, jesteście świetni!!! Z czasem przyjdą
sukcesy. Składam wielkie ukłony również
w kierunku rodziców, bo dzięki nim dzieci i młodzież ma możliwość się rozwijać.
Mam nadzieję, że nowy sezon zaowocuje
nowymi osiągnięciami naszych zawodników, bo zaczynamy być zapraszani na
coraz to poważniejsze turnieje karate.
Dziękuję wszystkim”. – mówi pan Robert
Rybak z Klubu Sztuk Walki „Chikara”.
Robert Rybak

Z okazji 100–leciaodzyskania przez Polskę niepodległości nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu dla szkół
pt. „Szkoła Niepodległej”. Do 31 grudnia 2018 r. czeka nas wykonanie 7 zadań z pięciu ścieżek edukacyjnych. Mamy nadzieję,
że udział w konkursie przybliży uczniom tematykę jubileuszu.

CZYM JEST WOLNOŚĆ?

„Przystoi walczyć w obronie praw, wolności, Ojczyzny” – to jedna
z myśli przewodnich przedstawienia z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które przygotowali uczniowie klasy III b
gimnazjum pod kierunkiem p. Marzeny Borkowskiej i p. Roberta
Klęczara. Przedstawienie miało formę spotkania pokoleń – dziadków i wnuków, ich wspólnej rozmowy o losach państwa polskiego na
przestrzeni wieków. Dla młodych widzów uroczystość była okazją do
głębszej refleksji, że wolność jest nadrzędną wartością w życiu każdego człowieka i każdego narodu. Pięknie zaprezentowali się aktorzy
oraz szkolny chór, który uświetnił występ patriotycznymi pieśniami.
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O NASZĄ NIEPODLEGŁĄ
Uczennice klasy III b Żaneta Kusak i Magdalena Kramarczyk wzięły udział w konkursie zorganizowanym przez IPN
oraz Kuratorium Oświaty, którego celem było ukazanie sylwetki lokalnego bohatera walczącego o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914-1922. Uczennice przygotowały
pracę multimedialną „Zasłużony, Niezapomniany – o Marianie Rudzińskim”. Gimnazjalistki znalazły się w gronie laureatów i wezmą udział w etapie ogólnopolskim w Warszawie.
Opiekę nad uczennicami sprawuje p. Marzena Borkowska.

JESTEŚMY CYFROWOBEZPIECZNI

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do III Edycji 2017/2018
konkursu „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni”, którego celem było
podniesienie świadomości na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Mentorem szkolnym została p. Krystyna Szostak która pełniła rolę opiekuna realizacji zadań konkursowych
wykonywanych przez nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczność Osieka. Odbywały się spotkania, konkursy, tworzono plakaty, prezentacje, gry terenowe. Wiemy, że Internet ma ogromny
potencjał, ale trzeba go mądrze wykorzystać.Ważnym jest, aby
każdy z nas zdawał sobie sprawę, że ponosi odpowiedzialność
za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

SUKCES MARTYNY KRUCZAŁY

W ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy – UPADKOM ZAPOBIEGAMY’’, mającym na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo
podczas pracy i zabaw na terenie gospodarstw wiejskich, organizowanym przez
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uczennica klasy III b Martyna Kruczała zdobyła pierwsze miejsce. Wręczenie nagród odbyło się w starostwie powiatowym w Oświęcimiu. Gratulujemy !

MIŁOSZ MOMOT FINALISTĄ

MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
Miłosz, uczeń siódmej klasy naszej szkoły uzyskał tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty
w Krakowie. Nie jest to pierwszy, tak znaczący sukces naszego ucznia. W ubiegłym roku Miłosz został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego,
a w konkursie matematycznym „Kangur”  bierze udział od drugiej klasy szkoły
podstawowej i co roku osiąga w nim wysokie lokaty. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

KANGUR 2018

Jak co roku duża grupa uczniów naszej szkoły zmagała się z trudnymi zadaniami matematycznymi. Wyróżnienia w konkursie zdobyli: Maluch: klasy III-Martyna Kruczała, Anna Luranc, Amelia Gibas, klasy IV- Dominik
Gara, Dominik Płonka, Emilia Blarowska, Beniamin: klsy V- Igor Momot, Kamil Luranc, Lena Płonka, Kadet: Miłosz
Momot, Martyna Paluch, Junior: Nicola Bień. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ORTOGRAFIK
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19 marca 2018 roku odbył się w Głębowicach Gminny Konkurs
Ortograficzny ORTOGRAFIK. O nagrodę „Pióro Wójta” walczyli uczniowie klas II i III szkoły podstawowej. I miejsce – Iga Niemiec uczennica klasy III a oraz Zuzanna Warzecha uczennica klasy III d, III miejsce – Wojciech Kolasa uczeń klasy III b.
Uczniowie klasy II a zajęli następujące miejsca: Michał Nycz miejsce II, Maksymilian Ogorzałek miejsce III.
Gratulujemy!
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100 FLAG NA 100-LECIE

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Uczniowie Dwójki aktywnie włączyli się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W holu szkoły można podziwiać okolicznościową gazetkę ścienną. Z okazji Święta Flagi zorganizowano akcję wywieszania flag państwowych
pod hasłem „100 flag na 100-lecie niepodległości”. Zadaniem podopiecznych szkoły było zrobienie zdjęcia z flagą państwową
i wysłanie go wychowawcom. W sumie nadesłano 129 fotografii, które można oglądać na facebooku. Cieszy, że w to przedsięwzięcie zaangażowali się nie tylko mieszkańcy Osieka Górnego. Uczniowie ustawili się, tworząc biało–czerwony napis SP 2 i
flagę Polski na szkolnym boisku. Działanie to udokumentowano zdjęciem wykonanym z drona.

„MOJA ZIEMIA, MÓJ DOM”
12 maja, już po raz dwudziesty,
w Dwójce zorganizowano piknik
z okazji Dnia Ziemi. W sobotnie
popołudnie w szkole zgromadzili
się przedszkolaki, uczniowie i ich
rodziny oraz wszyscy pracownicy,
aby wspólnie spędzić czas w atmosferze radości i zabawy.

Piknik rozpoczęła pani dyrektor Jolanta Żurek, która powitała zaproszonych
gości, rodziców i dzieci. Następnie uczniowie klasy III oraz oddziałów przedszkolnych zaprezentowali się w pięknym programie artystycznym przygotowanym
przez panią Joannę Zygmunt. Tym razem zgromadzeni w sali gimnastycznej obejrzeli musical. Występ został nagrodzony głośnymi oklaskami. Po przedstawieniu
podsumowano akcje ekologiczne prowadzone w szkole oraz wręczono uczniom
nagrody za udział w przyrodniczych konkursach. I miejsce w zbiórce surowców
wtórnych zajęli uczniowie klasy V. Z okazji Święta Ziemi w szkole odbył się II Rodzinny Turniej Szachowy oraz Turniej Tenisa Stołowego. Mistrzem w rozgrywkach
szachowych w kategorii rodziców został pan Ireneusz Boba, a w kategorii uczniów
Krystian Mleczko. Natomiast w pojedynku w popularnego ping-ponga niezwyciężony okazał się Dominik Kraska. Zwycięzcy otrzymali puchary z rąk pani dyrektor.
Po części oficjalnej wszystkich zgromadzonych zaproszono do wspólnego
biesiadowania na świeżym powietrzu. W czasie pikniku można było skorzystać
z wielu atrakcji: dmuchanych zjeżdżalni, malowania twarzy, usług kosmetycznych
i fryzjerskich. Degustowano też ciasta, kiełbaski, kaszanki z grilla, żurek, pierogi,
krokiety oraz słodkie naleśniki przygotowane przez rodziców oraz szkolne panie
kucharki. Miłośnicy kwiatów ogrodowych mogli się w nie zaopatrzyć u zaprzyjaźnionych ze szkołą ogrodników.
Nie zawiedli sponsorzy i organizatorzy imprezy, którzy dołożyli wszelkich
starań, by w tym dniu dostarczyć milusińskim mnóstwa uśmiechów i radości. Powodzenie w realizacji tego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez prawdziwego
zaangażowania i bardzo dobrej współpracy wielu osób. Wszystkim gorąco dziękujemy.
Wydarzenie to na stałe wpisało się w harmonogram organizowanych przez
Dwójkę przedsięwzięć, dlatego już dziś zapraszamy na XXI odchody Dnia Ziemi.

Sponsorzy: Usługi Kamieniarsko-Betoniarskie Grzegorz Lukasek, „U OLI” Zakład
fryzjerski Aleksandra Zięba, Aksam Sp. z o.o. Sp. K., AUTO-TRADER Mirosław Frej, Resort MOLO, Restauracja „Malinowy las”, Zajazd „Tarniówka”, Gabinet kosmetyczny „RELAKS” Edyta Ziarno, Park Rozrywki w Inwałdzie, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Anna
Drebszok, Ice-Mastry M. S. Ziębińscy, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agena” Wiesław Topór, P.H.U. „FREWEX” Tadeusz Frej, „Strefa Piękna” Kinga Zyzańska, Agnieszka
Kurek, Agnieszka Kawczak, „ORSPAW” Sławomir Orlicki, Sklep wielobranżowy „KAKTUS” Urszula i Krzysztof Sobeccy, DAN-KOM F.H.U. Daniel Gałuszka, „AL-MI BROKER”
Katarzyna Jakiełek- Feruga, „LIDER CAR” Usługi Samochodowe Marcin Mosur, Alicja i
Dariusz Mozgałowie, Marta i Piotr Klęczarowie, Karczma „Młynówka”, Tadeusz Sobecki, TUW Irena Matusiak, Lód Pol Wadowice, Koło Łowieckie „Orzeł”, Agata i Henryk
Jureccy, Angelika Szyszka, Planet Cinema w Oświęcimiu, Energylandia Park Rozrywki

w Zatorze, ALTER MOLO, Park Rozrywki Dinozatorland w Zatorze, „DELFIN”
Spółka Jawna B. Piecha i M. Piecha, Gospodarstwo ogrodnicze Krystyna, Piotr
Bryzek, CHEOPS s.c. Celina Grzywa i Mirosław Grzywa, „AMAR” Mariusz Brańka,
Lajkonik Snacks Sp. z o.o. w Skawinie,
Firma handlowa „DEKOR-PAP” w Nowej Wsi, Andersen Poland SP. z o.o. SP.K.,
Piekarnia Antoni Piskorek w Nowej Wsi,
Czarny Groń sp. z o.o. sp.k. w Rzykach,
TECH Sterowniki w Wieprzu, Restauracja
„Karpiówka” Janusz Szostak, Restauracja
Villaggio w Polance Wielkiej, Tadeusz Bąbacz, Sklep odzieżowy „Modex”, Mirosław
Nowak, Marek Jasiński, Jerzy Czerny, Zbigniew Żurek.
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DZIEŃ ZIEMI
24 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy V oraz I, przygotowani przez nauczycielkę przyrody Lidię Mołdawską, zaprezentowali krótką inscenizację przygotowaną dla uczczenia przypadającego na 22 kwietnia Dnia Ziemi. Przedstawieni miało na
celu przede wszystkim uświadomienie, jak ważne jest dbanie
o otaczającą nas przyrodę. Młodzi aktorzy wcielili się więc
m.in. w drzewa, wodę, powietrze i zwierzęta i w ich imieniu
apelowali ze sceny o to, byśmy należycie o nie dbali. Występ
przeplatany był piosenkami o tematyce przyrodniczej.

MIĘDZYGMINNY KONKURS PRZYRODNICZO–EKOLOGICZNY

„KOCHAM CIĘ, POLSKO!”
8 maja 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach odbył się Międzygminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny „Kocham Cię,
Polsko!” pod patronatem Wójta Gminy Osiek, pana Jerzego Mieszczaka.
W konkursie wzięły udział 4 szkoły
podstawowe z gminy Osiek i Polanki
Wielkiej. Zakres wiedzy i umiejętności
dotyczył oczywiście naszej ojczyzny
– znajomości jej krain geograficznych,
rzek, jezior, skał, zabytków kultury
i przyrody, atrakcji turystycznych,
szaty roślinnej i zwierzęcej oraz form
ochrony przyrody. Zawodnicy musieli
się wykazać nie tylko obszerną wiedzą, lecz także spostrzegawczością,
sprytem, umiejętnością kojarzenia
faktów. Cztery trzyosobowe drużyny
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zmagały się ze sobą z bardzo dużym
zaangażowaniem. I miejsce zajęła
Szkoła Podstawowa nr 1 z Polanki
Wielkiej, którą reprezentowały: Weronika Bies, Justyna Piotrowska i Natalia Nalepka. Opiekunem drużyny
była pani Beata Nowak. Na II miejscu
uplasowali się (po dogrywce) zawodnicy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku: Natalia Pierkiel,
Igor Momot i Miłosz Momot (pod
opieką pani Ilony Cybuch). III miejsce przypadło w udziale Zespołowi
Szkolno-Przedszkolnemu w Głębowicach, przedstawicielami którego byli:
Mariam Nowak, Hubert Pieróg oraz
Karol Żabiński (pod opieką pani Lidii
Mołdawskiej). IV miejsce wywalczyła
trójka ze Szkoły Podstawowej nr 2

w Osieku, którą opiekowała się pani
Katarzyna Frej: Agnieszka Kuźma, Julia Mozgała i Patryk Wandor.
Celem imprezy było nie tylko pogłębienie wiedzy o naszym kraju,
uwrażliwienie na jego piękno i rozwinięcie zainteresowań, ale także integracja uczniów poprzez wspólne zmagania połączone z zabawą, kształcenie
umiejętności porozumiewania się oraz
wdrażanie do zdrowej rywalizacji.
Każdy uczestnik rozgrywek otrzymał nagrodę – pakiet składający się
z gry dydaktycznej oraz doświadczenia przyrodniczego, które będzie można samodzielnie wykonać w domu.
Sponsorem nagród był Urząd Gminy
w Osieku, za co organizatorki konkursu bardzo dziękują.

APEL WIELKANOCNY
ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

28 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Wielkanocy. W krótkim przedstawieniu opisującym polskie tradycje wielkanocne
wystąpili uczniowie klasy V. Kwestie młodych aktorów przeplatane były wiosennymi i świątecznymi piosenkami. Nie zabrakło także symbolicznego pokropienia publiczności wodą przez dyngusiarzy oraz skierowanych do wszystkich
życzeń zdrowych i radosnych świąt. Apel został przygotowany przez panią
Martę Kramarczyk. Dekorację wykonała pani Lucyna Kolasa, za przygotowanie
piosenek odpowiedzialny był pan Jarosław Cieciak.
Po przedstawieniu nastąpiło wręczenie nagród uczestnikom kolejnej edycji
Gminnego Konkursu Ortograficznego, która miała miejsce w naszej szkole.
Poniżej lista laureatów:
Klasy II
I miejsce – Konstancja Szczepanek (SP nr 2 w Osieku)
II miejsce – Michał Nycz (ZSP nr 1 w Osieku)
III miejsce – Maksymilian Ogorzałek (ZSP nr 1 w Osieku)
Klasy III
I miejsce – Iga Niemiec oraz Zuzanna Warzecha (ZSP nr 1 w Osieku)
II miejsce – Zuzanna Frączek (ZSP Głębowice)
III miejsce – Wojciech Kolasa (ZSP nr 1 w Osieku)
Gratulujemy!
MK
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NIEZWYKLE PIĘKNA
UROCZYSTOŚĆ

100-LECIA ŻYCIA

Ta uroczystość to pochwała Rodziny, to uroczystość rodzinno-kościelno- samorządowa. Dokładnie sto lat temu 15 maja urodziła się p. Krystyna Marszałek. Cała rodzina i zaproszeni goście zebrali się na uroczystej
mszy świętej w intencji Jubilatki.
Mszę świętą w kościele pw. Św.
Stanisława Męczennika odprawił
ks. proboszcz Stanisław Czernek
w koncelebrze ks. dziekana Bogusława Wądrzyka. Ks. Stanisław
w homilii zwrócił się bezpośrednio
do Jubilatki, życząc jej, aby Boże Miłosierdzie zawsze ją otaczało, podnosiło na duchu. – Życzę Ci Krysiu
jeszcze wiele radości i łączności
z Maryją Najświętszą Panienką.
– zwracał się ks. Czernek do swej
parafianki. Ks. dziekan odczytał
list gratulacyjny od ks. biskupa Romana Pindla. Po uroczystości kościelnej w restauracji Karpiówka
odbyło się spotkanie z władzami
Osieka i rodziną. Wójt Jerzy Mieszczak złożył Jubilatce gratulacje,
życząc w tym dniu wszystkiego, co
najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje szczęścia, zdrowia
i pomyślności. – powiedział. Wręczył Jubilatce kosz stu pąsowych

róż, koszyk słodyczy oraz prezent.
Do życzeń dołączył przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny i zastępca kierownika USC w Osieku
Joanna Luranc. Życzenia złożyli
też przedstawiciele OSP w Osieku.
Wójt odczytał listy gratulacyjne od
premiera i wojewody. Do życzeń
ustawiła się kolejka najbliższej rodziny i zaproszonych gości z kwiatami i prezentami. Pani Krystyna
czuje się dobrze, nie chodzi do lekarzy, uśmiecha się, ma dobrą pamięć,
a na pytanie jak to jest mieć 100 lat,
odpowiada: „I wy tego dożyjecie,
trzeba mieć w sobie pogodę ducha,
radość i taką rodzinę jak ja”. Wszyscy zebrani odśpiewali Jubilatce nie
„Sto lat”, a „Dwieście lat”, a pierwszy
taniec zatańczyła z wnukiem Leszkiem, który na co dzień wraz z małżonką i swoją mamą, są jej najlepszymi opiekunami.
Rozalia Ćwiertnia
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