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Sprawozdanie z działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Nazwa i adres: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku , ul. Główna

125, 32-608 Osiek

Numer telefonu / fax: 033/8458-203, e-mail: osiek.promyknadziei@gmail.com

Strona internetowa: www.osiekstowarzyszenie.tnb.pl

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03.02.2006 r.

OPP- od sierpnia 2008 r.

Aktualny numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000250018

Numery kont bankowych: Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu

Nr 55 8123 0000 0032 9420 2000 0010

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku na dzień 31.12.200 8 r. liczyło 20

członków (w tym 18 członków zwykłych i 2 członków honorowych) .

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi pięć osób: prezes – Sabina Grzywa, wiceprezes

– Artur Kwaśniak, sekretarz- Maria Zięba, skarbnik – Bogumiła Hudecka, członek zarządu –

Bartłomiej Kasperczyk. Wszystkie te osoby pracują społecznie.

2008 rok zaczął się dla członków naszego Stowarzyszenia bardzo pracowicie. Już 6 stycznia,

po raz kolejny członkowie naszego Stowarzyszenia pomagali w przygotowaniu spotkania

opłatkowego dla najstarszych mieszkańców gminy Osiek, organizowanego przez Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Osieku. Zajęli się również obsługą zaproszonych seniorów, którzy po mszy św.

spotkali się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

W dniach od 28.01.2008 r. – 10.02.2008 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku

zorganizowało Zimową Ligę Piłki Nożnej Halowej (ZLPNH Osiek 2008). Turniej „dzikich drużyn”

odbył się w sali Gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Osieku. Liga zorganizowana

była w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza to roczniki 1997 – 1995, natomiast druga kategoria

wiekowa to roczniki 1994 – 1992. Do rozgrywek zgłosiło się po sześć zespołów w każdej kategorii

wiekowej. Głównym celem rozgrywek ZLPNH Osiek 2008  było propagowanie aktywności ruchowej

wśród dzieci i młodzieży w gminie Osiek  oraz zagospodarowanie ich czasu wolne go.

W dniu 08.03.2008 r. członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w zbiórce żywności w

ramach akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności ” organizowanej przez Stowarzyszenie „Szansa” w

Oświęcimiu i Bank Żywności w Krakowie. Prawie 300 kg żywności (cukier, mąka, ryż, makaron,
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kasza, olej, lukier do ciasta, cukier waniliowy, kisiel, galaretka, aromaty do ciast, budyń , czekolada,

napój mleczny) zostały przekazane podopiecznym G minnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.

W imieniu Rady Sołeckiej wsi Głębowice zwróciliśmy się do Gminnej Komisji ds.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku z wnioskiem o pomoc finansową na zakup

siatki i piłek do siatkówki.  Pomoc przyznano, a sprzęt ten jest wykorzystywany pr zez dzieci,

młodzież i dorosłych mieszkańców Głębowic na boisku przy Wiejskim Domu Kultury.

Z okazji Dnia Dziecka, we współpracy z Zespołem Szkolno -Przedszkolnym im. Jana Pawła II

w Głębowicach zorganizowaliśmy festyn rodzinny.  Odbył się on 1 czerwca pod hasłem „Szkoła w

krzywym zwierciadle”.  Dzięki pomocy wielu instytucji i przedsiębiorców z terenu gminy Osiek oraz

okolic udało nam się uzyskać nagrody i poczęstunek dla wszystkich uczestników festynu. W imprezie

uczestniczyli najmłodsi mieszkańcy z całej gminy, na których czekało wiele atrakcji między innymi:

zjeżdżalnia, studio wizażu, szczęśliwy numerek, pokazy strażackie i policyjne. Policjanci

zaprezentowali treści profilaktyczne dla dzieci i dorosłych dot. zagrożeń  w okresie letnim.

Zaprezentowali również broń, wyposażenie policjanta i samochód  policyjny. Festyn został otwarty

przy akompaniamencie Amatorskiej Orkiestry Dętej w Głębowicach. Następnie zaprezentowały się

tancerki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku. Kolejną niespodzianką przygotowaną dla

najmłodszych była bajka wystawiona przez nauczycieli i rodziców z przedszkola w Głębowicach.

Impreza spełniała również funkcję edukacyjną. Dzięki Grupie Ratownictwa Medycznego z Bielska-

Białej został zaprezentowany pokaz udzielania pierwszej pomocy. W dalszej części programu

równocześnie odbywały się konkurencje rodzinne, między innymi: kalambury, dyktando, konkurs

plastyczny „Moja rodzina” oraz karaoke. Dużą atrakcją były dla dzieci boksy plastyczne „Chodź,

pomaluj swój świat”, w których p rzeprowadzono indywidualny konkurs malowania na sztalugach,

malowanie dłońmi, tatuaże dziecięce Na koniec uczniowie Zespołu Szkolno -Przedszkolnego

w Głębowicach zaprezentowali pokaz mody szkolnej na przestrzeni wiekó w. Festyn zakończył się

loterią fantową oraz tradycyjnym Głębolotkiem. W tym dniu rozstrzygnięto konkurs na LOGO

stowarzyszenia. Patronat honorowy nad uroczystością objął przewodniczący Rady Powiatu Andrzej

Kacorzyk.

W miesiącu czerwcu zorganizowano warsztaty radiestezyjne dla początkujących „Wstęp do

praktycznej radiestezji”. Zajęcia poprowadził inż. Gracjan Kuźniak - Mistrz Bioenergoterapii i

Radiestezji, Członek Krajowego Cechu Radiestetów i Bioenergoterapeutów, Członek Stowarzyszenia

Rzeczoznawców Radiestezji w Warszawie, Członek Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów

„BIOPOL” w Warszawie. Uczestnicy warsztatów uaktywnili swoje predyspozycje i wrażliwości

radiestezyjne, zapoznali się z podstawowymi wia domościami, zasadami BHP i prawami radiestezji.
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Nauczyli się również posługiwać przyrzą dami radiestezyjnymi i przeprowadzali doświadczenia

radiestezyjne.

W sierpniu 2008 r. nasze stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

W dniu 27.09.2008 r. członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w zbiórce żywności w

ramach akcji „Podziel się posiłkiem” organizowanej przez Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu ,

DANONE i Bank Żywności w Krakowie. Prawie 300 kg żywności (cukier, mąka, ryż, makaron,

konserwy mięsne) zostały przekazane podopiecznym G minnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Osieku.

W dniu 05.12.2008 r. nasze Stowarzyszenie we współpracy z Przedszkolem z Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku zorganizowało dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z terenu

gminy Osiek imprezę z okazji św. Mikołaja. Impreza odbyła się dzięki pomocy rzeczowej i

finansowej przedsiębiorców i instytucji z terenu Osieka i nie tylko. Uroczyste spotkanie z Mikołajem i

wręczenie paczek odbyło się na sali Wiejskiego Domu Kultury w Osieku , ale zanim to nastąpiło

dzieci obejrzały spektakl pt. ,,Wigilijna gwiazdka”. Paczki przekazano również dla dzieci z

Przedszkola w Głębowicach.  W tym roku obdarowano prawie 350 małych mieszkańców naszej

gminy. Tego typu spotkanie odbyło się  już po raz drugi.

Po raz trzeci w roku 2008 , nasze Stowarzyszenie wzięło udział w Zbiórce Żywności

organizowanej przez Fundację Banki Żywności z Krakowa oraz Stowarzyszenie „Szansa”. Obecna,

pod hasłem "KUPCOŚDLANIESIEBIE", trwała na terenie Polski w dniach 5 -7 grudnia. W

Oświęcimiu była zorganizowana w sob otę 6 grudnia, a więc w Mikołajki. Jej celem było zebranie

żywności o dłuższym terminie ważności, głównie słodyczy, które wykorzystaliśmy m.in. do

przygotowania paczek świątecznych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Osieku. Łącznie obdarowano 30 rodzin.

W roku 2008 Stowarzyszenie organizowało cotygodniowe warsztaty:

 dziennikarskie- prowadzone przez członków stowarzyszeni a Artura Kwaśniaka i Marię Ziębę .

Pracują oni wraz z młodzieżą nad dodatkiem do lokalnej gazety pn. „Echa młodzieży” .

 zajęcia z wiedzy o społeczeństwie - prowadzone przez członka stowarzyszenia Andrzeja

Sobeckiego. Mają one na celu przygotowanie klas maturalnych do egzaminu dojrzałości z tego

przedmiotu.
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Wszystkie zajęcia prowadzone były nieodpł atnie w pomieszczeniach użyczonych przez Ochotniczą

Straż Pożarną w Osieku oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Osieku.

Przez cały rok prowadzono akcję „ROZEJRZYJ SIĘ”. Miała ona na celu umożliwienie

osobom prywatnym przekazywanie używanych, ale wciąż warto ściowych i sprawnych rzeczy

potrzebującym, obejmowała zbiórkę odzieży i rzeczy dla wielu osób już nieużytecznych, a dla innych

wręcz niezbędnych. Z tej pomocy skorzystało w roku 2008 około 50 rodzin. Wśród ofiarowanych

rzeczy znajdowały się między innymi: odzież, obuwie, zabawki, meble, sprzęty gospodarstwa

domowego. Stowarzyszenie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osieku. Dary

rzeczowe trafiają między innymi do podopiecznych O środka.

W swoich działaniach współpracujemy z Urzędem Gminy Osiek, Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Osieku, Gminną Biblioteką Publiczną w Osieku oraz szkołami z naszej

gminy.

W 2008 r.  uzyskaliśmy pomoc rzeczową i finansową  od następujących przedsiębiorstw i

instytucji:

„AMBRA” Sp. z.o.o ALEKSANDRA IDZIKOW SKA

BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚWIĘCIMIU
ul. KOŚCIELNA 1, OŚWIĘCIM

BESKIDZKIE CENTRUM OPAKOWAŃ „ULEX” JACEK SŁOWIAK

F.H.U. „EUROGUM”
KRZYSZTOF GÓROWICZ
OSIEK, ul. STAROWIEJSKA 165

F.H.U. „KARO” JAROSŁAW WAWRO

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
OSIEK ul. KOŚCIELNA  3

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU, OSIEK, ul. GŁÓWNA 125

„KOTŁO-BUD OSIEK” PAWEŁ BIES, ŁUKASZ DRABCZYK, DARIUSZ GÓRKIEWICZ, BOLESŁAW
LURANC S.C. OSIEK, ul. GŁÓWNA 64

„KOTŁY PŁONKA” ZBIGNIEW PŁONKA, OSIEK ul. PRZECZNICA 19

„MATTES POLAND” Sp.z.o.o. ANETA SAMSEL

P.P.H. „AKSAM”
BEATA I ADAM KLĘCZAR
OSIEK. ul. KAROLINA 70

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
ANDRZEJ SALA
OSIEK, ul. STAROWIEJSKA 214
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„RECKITT BENCKISER” RADOSŁAW STASZEWSKI

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
  „PRZYSZŁOŚĆ”
 OSIEK, ul. SŁONECZNA 54

STOLARSTWO, PRODUKCJA,  USŁUGI
 „KATARZYNA”
 OSIEK, ul. TALARÓWKA 9

„SCHWARZKOPF” GABRIELA KAMIŃSKA

SZKLARSTWO. HANDEL. USŁUGI
MARIAN KOCEMBA
OSIEK, ul. KAROLINA 5

 „WULKAN”
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
BOGUSŁAW ZAJAS
OSIEK ul. KAROLINA 127

ZAKŁAD ROL.-PRZEM. FARMUTIL HS S.A.
ul. PRZEMYSŁOWA 4, KACZORY

Z.P.H. „NEBA” ANIELA I MIROSŁAW BARANOWSKI

„ZEGAR-POL”s.c. MARCIN GAGRACZ, SEBASTIAN MAKUCH

„ZIAJA” Ltd. Sp.z.o.o PIOTR GUNIA

NASZE DZIAŁANIA WSPIERALI DOTYCHCZAS:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSIEKU
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OŚWIĘCIMIU
OSP OSIEK I GŁĘBOWICE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W OSIEKU
URZĄD GMINY OSIEK
ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W GŁĘBOWICACH
ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY  NR 1 W OSIEKU

Staraliśmy się w 2008 r. zdobywać wiedzę na temat zasad działania organizacji

pozarządowych z dostępnych publikacji oraz z Internetu.

Rok 2008 był dla nas kolejnym okresem zdobywania doświadczenia i mamy nadzieję, że

będzie ono procentowało w przyszłości.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w  Osieku

 Prezes

  Sabina  Grzywa


