Święto
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna
przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę
wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego
dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni
kończące I wojnę światową. Po ponad 120
latach Polska odzyskiwała niepodległość.
Sejm RP w 1937 r. uznał, że Święto Niepodległości obchodzone będzie 11 listopada „jako rocznica odzyskania przez
naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany
z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego,
zwycięskiego wodza narodu w walkach
o wolność ojczyzny”.
Ta niecodzienna uroczystość rozpoczęła
się od złożenia kwiatów i zniczy pod tablicą upamiętniającą naszego miejscowego
bohatera, żołnierza Armii Krajowej, Kazimierza Jędrzejowskiego.
Zebrani mieszkańcy, poczty sztandarowe
górników, strażaków, pszczelarzy, myśliwych i członków PSL, a także młodzieży
szkolnej z gimnazjum, ZSP Nr 1, SP Nr
2, ZSP Głębowice w paradzie biało-czerwonej przeszli do kościoła parafialnego,
gdzie mszę za Ojczyznę odprawił ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk w koncelebrze ks. proboszcza Stanisława Czernka,
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niepodległości
wikariusza Krzysztofa Kozieła i diakona
Kamila Skoczylasa.
W kazaniu ks. proboszcz podkreślił ważność patriotyzmu jako przejawu wielkości
ludzkiego życia. Przypomniał marszałka
Józefa Piłsudzkiego, premiera Ignacego
Paderewskiego, Romana Dmowskiego,
Wincentego Witosa jako wielkich patriotów i miłośników wolnej i niepodległej
Polski. Natomiast doświadczony w patriotyzmie Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński wiedział, że podstawą wszystkich
cnót, jakimi ma żyć naród, jest miłość –
o tym również przypomniał w homilii ks.
proboszcz. Miłość ku Ojczyźnie uczy męstwa, a męstwo broni w czasie wojny, zaś
w czasie pokoju służy słabym i potrzebującym opieki. Miłość uczy roztropności,
umiarkowania w wymaganiach dla siebie,
uczy też wielkoduszności, gdy mamy myśleć o innych.
To święto radości z odzyskania umiłowanej Ojczyzny, to dzień, na który czekały pokolenia, to dzień zadumy i refleksji
a także radości i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość pokoleń.
Takie słowa między innymi usłyszeliśmy
od Wójta Gminy Osiek Jerzego Mieszczaka podczas powitania zebranych miesz-

kańców na sali WDK.
W biało-czerwonej paradzie przy dźwiękach orkiestry uczestnicy przeszli do sali
WDK, gdzie po odśpiewaniu Hymnu Państwowego panie Krystyna Dusik dyrektor GCKCiS i Krystyna Czerny dyrektor
ZSP Nr 1 zaprosiły do śpiewania pieśni
patriotycznych, które zgromadziło wielu
mieszkańców. Pieśni śpiewali uczniowie
miejscowego gimnazjum (chór prowadzi Bernadetta Stawowczyk-Zemanek).
Teksty śpiewanych pieśni patriotycznych
są zapisem niełatwej historii naszego narodu, historii pełnej szumnych, bohaterskich wzlotów, ale i upadków. Piosenki te
nierozerwalnie wiążą się z obchodzonym
Świętem Niepodległości. Powstawały bowiem w tym samym czasie historycznym
– w latach 1914-1918. Uroczystość w przemarszu, a także w kościele i na akademii
uświetniła Orkiestra Dęta z Osieka pod
dyrekcją Leszka Górkiewicza. Na zakończenie uroczystości wójt Jerzy Mieszczak podziękował organizatorom, pocztom sztandarowym, młodzieży szkolnej,
mieszkańcom za liczny udział i zaprosił na
przyszły rok.
Rozalia Ćwiertnia

Zofia Piechocińska
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Święta Barbara

patronka dobrej śmierci i ciężkiej pracy
Wszystkim górnikom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Życzymy
im bezpiecznej pracy, która przynosiłaby jak
najwięcej zadowolenia i jak najmniej problemów, by sprawy osobiste układały się zgodnie
z oczekiwaniami i marzeniami. Wszystkiego
Najlepszego, Szczęść Boże, życzył także górnikom podczas homilii ks. proboszcz Bogusław
Wądrzyk, który 4 grudnia w kościele parafialnym odprawił mszę świętą w intencji górników, górników emerytów i ich rodzin.
Msze święte dla górników i ich rodzin odprawione zostały także w kościele w Górnym
Osieku i w Głębowicach.
Uroczystość w sali WDK rozpoczęła się od
odśpiewania hymnu górniczego. Prezes Stanisław Gąsiorek powitał wszystkich zebranych,

zarówno w imieniu własnym, jak i Zarządu
Stowarzyszenia Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych. Złożył także życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, bezpiecznej pracy,
a emerytom długiego, dostatniego życia w
zdrowiu. Głos zabrał też wójt Jerzy Mieszczak,
wręczając prezesowi kwiaty, podziękował za
podtrzymywanie tradycji górniczych, za coroczną zbiórkę pieniężną dla dzieci dotkniętych problemami zdrowotnymi (Zebrana
kwota tegorocznej zbiórki na rehabilitację
Damianka wyniosła 5511 zł, rodzice bardzo dziękują wszystkim darczyńcom). Wyraził wdzięczność prezesowi i zarządowi za
wkład, jaki wnoszą w życie społeczne gminy
i życzył wszelkiego dobra i radości. Do życzeń
dołączył się przewodniczący Rady Gminy Je-
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rzy Czerny, który wręczył również prezesowi
kwiaty i tradycyjny, ozdobny kufel na piwo,
życzenia złożyła też p. Anna Majda długoletnia radna gminy i powiatu. W swoich przepięknych życzeniach nawiązała do troski o
rodzinę, bezpieczeństwo pracy, szczęśliwych
dni i zadowolenia osobistego.
Uroczystości górnicze uświetniły dzieci Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Osieku. Dzieci do występów przygotowały panie: Krystyna Szostak,
Wioletta Kowalczyk, Alina Handzlik, Irena
Kruczała i Danuta Wiktor. Oprawę techniczną
akademii przygotował p. Aleksander Piasecki.
A po oficjalnej części rozpoczęła się zabawa
przy kuflu piwa w sali OSP, bo jakże inaczej.
Do tańca przygrywał p. Marek Kacorzyk.
Rozalia Ćwiertnia

KONKURSY

Sukces ,,Wrzosu”
Największym osiągnięciem w naszej karierze
było zajęcie III miejsca w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Religijnej
„Psallite Deo” w Kętach. Jednak, jak przebiegły przygotowania…
Pierwszym etapem w konkursie było wzięcie
udziału w Międzydekanalnym Przeglądzie
Muzycznym 16.10.2015, podczas którego jury
mogło nominować zespoły do kolejnego etapu, czyli do starcia z zagranicznymi zespołami. Utwory wykonywane przez zespoły miały
być o tematyce religijnej. Dlatego też Chór
,,Wrzos” pod dyrekcją Leszka Górkiewicza
zaprezentował ,,Gaude Mater” w opracowaniu czterogłosowym a’capella oraz ,,Maryjo
śliczna Pani” w opracowaniu trzygłosowym

a’capella. Oczywiście nie zabrakło lekkiego
stresu przed występem, jednak największa niepewność towarzyszyła nam podczas
ogłoszenia wyników. Ale udało się, z pośród
licznych zespołów, chór ,,Wrzos”, jako jedyny
został nominowany do kolejnego etapu.
Ostatnia część konkursu odbyła się w Kaplicy św. Jana Kantego, 17.10.2015r. w Kętach.
W finale udział brało 5 chórów: z Ukrainy,
z Rumunii, z Białorusi oraz 2 z Polski.
,,Wrzos” zaśpiewał 2 utwory: ,,Maryjo śliczna
Pani” oraz „Jezu Chryste Panie miły” w opracowaniu trzygłosowym a’capella. W oczekiwaniu na werdykt, emocje sięgały zenitu.
Nadszedł czas ogłoszenia wyników. Wyróżnienie zdobyły chóry: Chór ,,pw. św. Barbary”

z Kaczyki w Rumunii oraz ,,Kiyowskie Blahochestia” ze Lwowa. Natomiast na podium
III miejsce zajął Chór ,,Wrzos” z Głębowic,
II miejsce przypadło dla Męskiego Chóru
,,Harfa” z Bielska-Białej, a I miejsce oraz nagrodę VOX POLONIA zdobył chór ,,Majowy
Kwiat” z Mińska na Białorusi.
Konkurencja zaprezentowała bardzo wysoki
poziom, dlatego III miejsce z pośród prestiżowych chórów było dla nas ogromnym wyróżnieniem. Szczególną satysfakcję laur ten
dał naszemu dyrygentowi, ponieważ w jego
długoletniej pracy z zespołem nie było nigdy
tak cennej nagrody.
Barbara Górkiewicz

X Konkurs Pięknego Czytania
Jubileuszowy konkurs odbył się w sali Domu
Ludowego w Porębie Wielkiej.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas
gimnazjalnych z czterech gmin: Gminy
Oświęcim, Polanki Wielkiej, Osieka i Przeciszowa. Tym razem książką konkursową był
„Syn złodziejki” Grażyny Bąkiewicz. Autorka zasiadła także w jury, by wraz z Jadwigą
Szczerbowską – dyrektorem OKSiR Gminy
Oświęcim, Jadwigą Badowską-Buczak – dyrektorem biblioteki w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau oraz Anną Gałgan –
z Galerii Książki w Oświęcimiu, oceniać czytających uczniów. Każdą gminę reprezentowało troje uczestników. Po wysłuchaniu całej
dwunastki, jury udało się na obrady.
Mistrzem Czytania Roku 2015 okazał się Michał Momot, reprezentant gminy Oświęcim,

uczeń Gimnazjum Gminnego nr 1 w Rajsku.
Drugie miejsce przypadło Julii Konarczak
z Osieka, a trzecie Mikołajowi Oleś z Przeciszowa – Podlesia.
Przyznano także trzy wyróżnienia. Przypadły
one Martynie Drabczyk z Gimnazjum
Gminnego w Zaborzu, Aleksandrze
Chwierut z Gimnazjum Gminnego
w Rajsku i Zuzannie
Sikorze z Polanki
Wielkiej.
Z rąk Alberta Bartosza – Wójta Gminy
Oświęcim, zwycięzcy otrzymali bony
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książkowe, a wszyscy pozostali nagrody
pocieszenia.
Wszyscy obecni na spotkaniu mogli skosztować pysznego tortu urodzinowego.
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Pomimo chłodu i przelotnego deszczu prawie 300 osób pobiegło dla
Kordianka. Organizatorzy obiecali, że to nie ostatnia charytatywna impreza w Molo.
Wszystkim uczestnikom, zarówno tym najmniejszym, starszym
i najstarszym gratulujemy i dziękujemy – cieszą się z zebranej kwoty wolontariusze i współorganizatorzy akcji. Każdy ze zwycięzców
w swojej grupie wiekowej odebrał puchar, które ufundowali organizatorzy. Z ramienia gminy puchary i nagrody wręczał wicewójt
Marek Jasiński, natomiast z ramienia restauracji właścicielka pani
Beata Klęczar. Podczas biegu na Molo w Osieku zebrano kwotę
6.407 zł na leczenie. Pieniądze trafiły do siedmioletniego Kordianka z Osieka, który cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Trasa
biegu odbyła się ulicami Osieka i wokół Mola.
Organizatorem biegu byli Urząd Gminy w Osieku, Restauracja Molo,
Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy i Carbo Asecura S.A.
Zwycięzcą biegu na 10 kilometrów został Michał Górkiewicz z Osieka
z czasem 00:33:31:49. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy i wszystkim
uczestnikom biegu.
A tak o biegu mówią uczestnicy:
Marta T., numer startowy 16, wynik 01:08:37, miejsce: 175.
„Biegam od 16 roku życia, 4 października 2015 zmierzyłam się pierwszy
raz w życiu z maratonem – 42 km 195 m, a więc 2 tygodnie przed biegiem na Molo, organizm miałam jeszcze nie w pełni zregenerowany, ale
nie odpuściłam, ponieważ ten bieg był dla mnie szczególny z uwagi na
miejsce i cel biegu.
Mój dotychczasowy najlepszy wynik na 10 km to 56’, wg mnie ta trasa była lekka, pomimo tego, że bieg należał do przełajowych. Bardzo
miło wspominam sytuację, kiedy niektórzy mieszkańcy nas dopingowali. W ogóle raczej biegam trasy uliczne, rzadko górskie. Mam na
swoim koncie 2 biegi zdobyte: 21 km w Rabce Zdroju w 2014 r. oraz 5
km w Złotym Potoku też w 2014 r. W moim kalendarzu mam wpisane
w tym roku jeszcze 4 biegi od 10 km do półmaratonu. Mój mąż – Krzyś,
numer startowy: 18, wynik: 00:48:30, miejsce: 89., biega od roku, ale
tylko w biegach ulicznych – jest to dla niego najlepszy wynik do chwili obecnej. Z kolei mój syn Dominik brał udział w biegu dla chłopców
szkoły podstawowej dla klas od 1-3, miejsce chyba 6. (bo wszystkie
dzieci zbiegły się razem). Dominik jest bardzo dobrze zapowiadającym
się zawodnikiem hokejowym, jego drużyna zajęła 2 miejsce w turnieju
w Łodzi we wrześniu w tym roku, oprócz tego trenuje w szkole pływanie, a w wolnych chwilach na drogach polnych jeździ na motocyklu typu
cross od 3 lat. Ostatnią zawodniczką z naszej rodziny była moja córunia
Karolina, która brała udział w biegu przedszkolaków (dziewczynek),
miejsce 2. Jest to jej już drugi sukces w bieganiu, w zeszłym roku zajęła
miejsce 1. w Rabce Zdroju. Poza tym jest uczestniczką studia baletowego w Oświęcimiu oraz szkółki jazdy figurowej na lodzie od 2 lat.
Uważam, że było to miłe i fajne doświadczenie. Wróciliśmy do domu
zmęczeni, ale w dobrych humorach. Do późnych godzin wieczornych
rozmawialiśmy o wydarzeniu, zajadając się paluszkami i innymi produktami z AKSAM-u.
Bardzo się cieszę, że w ogóle bieg odbył się w Osieku z uwagi na
to, że jeszcze trochę biegacze w naszej miejscowości traktowani
są jak wariaci, bo kto z własnej nieprzymuszonej woli zrywa się
o 8:00 rano w niedzielę i biega po drogach polnych? Mam nadzieję, że tego typu imprezy będą jeszcze organizowane w restauracji
MOLO w Osieku”.
Rozalia Ćwiertnia
fot. AKSAM
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ZEBRANIE

Wystąpienie Wójta Gminy na Zebraniu Wiejskim w Osieku
27 września 2015 r

• Za promesę powodziową i środki gminy wykonaliśmy remont trzech dróg gminnych w Osieku tj.:
»» Ul. Ceglana – zakres robót obejmował położenie nowej nawierzchni asfaltowej, remont poboczy i rowów na długości 229 m.b. Koszt remontu wyniósł 56.214,89 zł, z czego 44.971,00 zł to
środki z budżetu państwa i 11.243,89 zł z gminy.
»» Ul. Przecznica – zakres robót obejmował położenie nowej nawierzchni asfaltowej i remont
poboczy na długości 325 m.b. oraz budowę
peronu przystankowego. Koszt remontu wyniósł 111.919,15 zł, w tym z budżetu państwa
84.618,00 zł i 27.301,15 zł z gminy.
»» Ul. Stawowa – zakres robót obejmował poszerzenie jezdni do 5 m.b., budowę okularowego przepustu drogowego, odbudowę rowów, poboczy
i odwodnienia drogi na długości 453 m.b. Koszt
remontu wyniósł 254.020,21 zł, w tym z budżetu
państwa 82.791,00 zł i 171.229,21 zł z gminy.
• Wykonaliśmy remont ul. Słonecznej bocznej
w Osieku Górnym. Zakres robót obejmował
wykonanie korytowania, położenie podbudowy
z kamienia łamanego i nawierzchni asfaltowej,
poboczy, przepustu i ścieku liniowego na długości 460 m.b. Koszt zadania wyniósł 137.902,46 zł,
w tym 68.951,23 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych UM i 68.951,23 zł z gminy.
• Powiat wspólnie z gminą w październiku wykona remont ul. Włosieńskiej na odcinku 1100
m.b. Zakres robót obejmuje przebudowę przepustów drogowych, położenie nowej nakładki
asfaltowej, remont rowów i poboczy. Na wykonanie zadania przeznaczono kwotę 500 tys.
zł, w tym powiat 250 tys. zł i gmina 250 tys. zł.
Aktualnie ogłoszono przetarg na to zadanie.
• Do chwili obecnej na remont dróg gminnych
i wewnętrznych w Osieku wydaliśmy kwotę
128.349,17 zł w tym:
»» Remonty pozimowe
- 4.870,80 zł
»» Kamień łamany
- 29.630,70 zł
»» Remont rowów
- 18.302,40 zł
»» Remont przepustów
- 42.604,99 zł
»» Koszenie rowów
- 10.571,49 zł
»» Zimowe utrzymanie
- 22.368,80 zł
• Gmina wspólnie z powiatem zlecili wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.
„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej
ul. Starowiejska z drogą gminną ul. Kościelna
na odcinku od starego kościoła do p. Kasperczyków.” Koszt zadania wyniósł 16 tys. zł, finansowanie po 8 tys. zł.
• Za kwotę 11.800,00 zł opracowany został projekt budowy parkingu przy ul. Głównej.
• Zleciliśmy do wykonania 4 duże witacze
z herbem gminy, które zostaną zamontowane na
głównych wlotach drogowych do gminy. Koszt
zadania wyniesie 23.800,00 zł.
• W październiku złożymy do Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych projekt przebudowy ciągu komunikacyjnego ul. Kościelnej
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i Przecznicy na odcinku od skrzyżowania z ul.
Starowiejską do nowego asfaltu na ul. Przecznica. Planowany koszt zadania wyniesie około 1.2
mln zł. Finansowanie 50/50 tj. budżetu państwa
i gminy.
Rozpoczęliśmy budowę kanalizacji sanitarnej
wzdłuż ul. Starowiejskiej, Dębowej, Brzozowej.
Zadanie realizuje firma OMEGA z Rudy Śląskiej za kwotę 2.172.360,43 zł. Środki pochodzą
z WFOŚiGW w Krakowie i z budżetu gminy.
W ramach Funduszu Sołeckiego dokonaliśmy
wymiany okien i drzwi w budynku ZSP nr 1 za
kwotę 56.703,00 zł.
Za kwotę 25.939,23 zł Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał nową sieć wodociągową przy ul. Grunwaldzkiej o długości 397 m.b.
Zlecono Związkowi Spółek Wodnych z Oświęcimia wykonanie remontu rowu Taskierka za
kwotę 20 tys. zł. Długość remontowanego odcinka wynosi 245 m.b.
W ramach Programu Małopolskie Remizy wykonano remont garażu w OSP Osiek.
Koszt zadania wyniósł 21.547,87 zł, w tym
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 9.271,00 zł
i 12.276,87 zł z gminy.
Zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej
rozbudowy budynku OSP Osiek wraz z pozwoleniem na budowę za kwotę 14.145,00 zł.
Złożyliśmy do WFOŚiGW w Krakowie wniosek o dofinansowanie remontu kotłowni połączonego z wymianą pieca węglowego na gazowy w budynku przy OSP Osiek. Koszt zadania
wynosi 84.500,00 zł, w tym dofinansowanie
z WFOŚiGW w kwocie 33.800,00 zł.
Zleciliśmy do wykonania Projekt zmiany Studium
Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Osiek. Opracowanie studium wyniesie 44.895,00 zł.
29 września tj. we wtorek przeprowadzimy
zbiórkę odpadów wielogabarytowych oraz
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Na przełomie października-listopada ZUK
Oświęcim dokona zbiórki azbestu za kwotę 26
tys. zł przy finansowaniu z powiatu w kwocie 11
tys. zł i gminy 15 tys. zł.
Zleciliśmy opracowanie operatów podziałowych
gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne, które
zostaną przejęte przez gminę. Koszt operatów geodezyjnych wynosi 16.400,00 zł, w tym ul. Wałowej
6.600,00 zł, ul. Brzozowej 3.600,00 zł i ul. Kwiatowej 6.200,00 zł.
W czerwcu na zakończenie roku szkolnego
przyznałem nagrody za dobre wyniki w nauce
i sporcie 49 uczniom, w tym: 25 z Gimnazjum,
10 z ZSP nr 1, 7 z SP nr 2 i 7 z ZSP Głębowice.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
w dniu 30.06.2015 r. zakończył realizację projektu systemowego POKL pn. „Nie strać szansy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
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Społecznego. W 2015 roku na ten cel przeznaczono kwotę 108.080,41 zł przy dofinansowaniu
z UE w kwocie 93.478,74 zł i gminy w kwocie
14.601,67 zł. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 79 osób, w tym: Osiek – 69 osób,
Głębowice – 10 osób.
W Gminie Osiek od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. z dożywiania skorzystało 55 dzieci,
w tym z Osieka 43, a z Głębowic 12. Obecnie
w nowym roku szkolnym 2015/2016 tj. od 1
września z dożywiania korzysta 35 dzieci, w tym
z Osieka 28 i z Głębowic 7 dzieci. Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła ogółem 38.311,00
zł, w tym dofinansowanie wojewody w kwocie
26.625,00 zł, a gminy 11.686,00 zł.
Pomocą materialną od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. objęto 40 uczniów w szkołach w tym
33 osoby z Osieka i 7 osób z Głębowic. Łącznie
przeznaczono na to zadanie 38.850,00 zł, w tym
dofinansowanie wojewody 31.080,00 zł i gminy
w kwocie 7.770,00 zł.
Od września 2015 r. do grudnia 2015 r. zostanie
objętych pomocą materialną 15 dzieci, w tym
z Osieka 13 dzieci, a z Głębowic 2 dzieci.
W 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku realizuje program Samorządu
Województwa Małopolskiego pn. „Pierwszy
dzwonek”, polegający na udzieleniu wsparcia
na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin
wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich
szans edukacyjnych. Do uzyskania wsparcia
w ramach programu zakwalifikowano 81 dzieci
z terenu gminy Osiek, w tym 74 dzieci z Osieka
i 7 dzieci z Głębowic.
Od kwietnia 2015 r. zatrudniliśmy 12 osób
w ramach prac społecznie-użytecznych oraz od
sierpnia 2015 r. 1 osobę na prace interwencyjne.
Są to osoby z Osieka. Na ten cel z budżetu gminy
przeznaczono kwotę 8.095,14 zł, a budżetu Powiatowego Urzędu Pracy 10.968,80 zł.
W miesiącu czerwcu i sierpniu 2015 r. z Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej pozyskano produkty żywnościowe w ilości 4.635,00
kg, które otrzymało 300 osób (102 rodziny) z Osieka oraz Głębowic.
W ramach projektu Modernizacja Oddziałów
Przedszkolnych przy SP nr 2 w Osieku Górnym za kwotę 234.836,48 zł wykonano nowy
plac zabaw, doposażono pomieszczenia toalet,
zakupiono pomoce dydaktyczne i meble przy
dofinansowaniu z UE w kwocie 199.606,07 zł
i państwa 35.224,61 zł.
W ramach rezerwy 0,4%Ministerstwa Edukacji
Narodowej otrzymaliśmy dodatkowe środki finansowe w kwocie 16.394,46 dla ZSP nr 1 i SP
nr 2 z przeznaczeniem na doposażenie stołówek
szkolnych.

ZEBRANIE

Wystąpienie Wójta Gminy na Zebraniu Wiejskim w Głębowicach
27 września 2015 r

• Za promesę powodziową i środki gminy wykonaliśmy remonty dwóch dróg gminnych w Głębowicach tj.:
»» Ul. Ogrodowa – zakres robót obejmował
położenie nowej nawierzchni asfaltowej, remont poboczy i rowów na długości 470 m.b.
Koszt remontu wyniósł 98.123,27 zł, z czego 78.498,00 zł to środki z budżetu państwa
i 19.625,27 zł z gminy.
»» Ul. Słoneczna – zakres robót obejmował położenie nowej nawierzchni asfaltowej, remont poboczy i rowów na długości 565 m.b. Koszt remontu
wyniósł 118.829,66 zł, w tym 95.063,00 zł z budżetu państwa i 23.766,66 zł z gminy.
• Wykonaliśmy remont ul. Kwiatowej i skrzyżowania ul. Ogrodowej z Oświęcimską. Zakres
robót obejmował wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, położenie nowej nawierzchni asfaltowej, remont poboczy i rowów. Koszt
zadania wyniósł 40.085,26 zł i został pokryty
z budżetu gminy.
• Powiat wspólnie z gminą zlecili opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy ul. Zamkowej
na całej jej długości. Na wykonanie zadania przeznaczono kwotę 30 tys. zł, w tym powiat 15 tys.
zł i gmina 15 tys. zł. Projekt ma być wykonany
w tym roku.
Do chwili obecnej na remont dróg gminnych
i wewnętrznych w Głębowicach wydaliśmy kwotę
84.104,65 zł, w tym:
»» Remonty pozimowe
- 4.870,80 zł
»» Kamień łamany
- 10.228,68 zł
»» Remont rowów
- 36.604,80 zł
»» Remont przepustów
- 14.201,66 zł
»» Koszenie rowów
- 7.015,31 zł
»» Zimowe utrzymanie
- 11.183,40 zł
• Zleciliśmy wykonanie zarurowania 20 metrowego kolejnego odcinka rowu na Browarniku.
Koszt zadania wyniesie 50 tys. zł i będzie pokryty z budżetu gminy.
• Za kwotę 20.000,00 zł zleciliśmy renowację kapliczki św. Jana Nepomucena. Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski z Programu KAPLICZKA w kwocie 9 tys. zł i gminy
w kwocie 11 tys. zł.
• Zleciliśmy wykonanie 4 dużych witaczy
z herbem gminy, które zostaną zamontowane na
głównych wlotach drogowych do gminy. Koszt
zadania wyniesie 23.800,00 zł.
• Jest szansa na wykonanie jeszcze w tym roku
remontu ul. Wiśniowej na Łazach. Obecnie czekamy na promesę z Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie opiewa na kwotę 76.000,00 zł przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 60.800,00
zł i 15.200,00 zł z gminy.
• W trakcie realizacji z Funduszu Sołeckiego
przeprowadzane są cztery zadania tj. dla Orkiestry Dętej, KGW, OSP, Chóru Wrzos na łączną
kwotę 24.666,10 zł.
• W ramach Programu Bezpieczna Małopolska
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

2015 dla OSP Głębowice zakupiono sprzęt ratowniczy tj. pilarkę spalinową oraz agregat prądotwórczy. Koszt zadania wyniósł 8.371,00 zł, w tym
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 2.320,00 zł
i 6.051,29 zł z gminy.
Zleciliśmy do wykonania remont dużej i małej
sali WDK oraz kuchni. Koszt zadania wynosi
15.000,00 zł i będzie pokryty z budżetu gminy.
Zleciliśmy do wykonania projekt zmiany Studium
Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Osiek. Opracowanie studium wyniesie 44.895,00 zł.
30 września tj. w środę przeprowadzimy zbiórkę
odpadów wielogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Na przełomie października-listopada ZUK
Oświęcim dokona zbiórki azbestu za kwotę 26
tys. zł, przy finansowaniu z powiatu w kwocie 11
tys. zł i gminy 15 tys. zł.
W czerwcu na zakończenie roku szkolnego
przyznałem nagrody za dobre wyniki w nauce
i sporcie 49 uczniom, w tym: 25 z Gimnazjum,
10 z ZSP nr 1, 7 z SP nr 2 i 7 z ZSP Głębowice.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku w dniu 30.06.2015 r. zakończył realizację
projektu systemowego POKL pn. „Nie strać
szansy”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt realizowany
był od 2010 roku. W 2015 roku na ten cel
przeznaczono 108.080,41 zł, przy dofinansowaniu z UE w kwocie 93.478,74 zł i gminy w kwocie 14.601,67 zł. W ramach całego
projektu wsparciem zostało objętych 79 osób,
w tym: Osiek – 69 osób, Głębowice – 10 osób.
W Gminie Osiek od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. z dożywiania skorzystało 55 dzieci,
w tym z Osieka 43, a z Głębowic 12. Obecnie
w nowym roku szkolnym 2015/2016 tj. od
1 września z dożywiania korzysta 35 dzieci,
w tym z Osieka 28 i z Głębowic 7 dzieci. Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła ogółem
38.311,00 zł, w tym dofinansowanie wojewody
w kwocie 26.625,00 zł, a gminy 11.686,00 zł.
Pomocą materialną od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. objęto 40 uczniów w szkołach, w tym
33 osoby z Osieka i 7 osób z Głębowic. Łącznie
przeznaczono na to zadanie 38.850,00 zł, w tym
dofinansowanie wojewody 31.080,00 zł i gminy
w kwocie 7.770,00 zł.
Od września 2015 r. do grudnia 2015 r. zostanie
objętych pomocą materialną 15 dzieci, w tym
z Osieka 13 dzieci, a z Głębowic 2 dzieci.
W 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku realizuje program Samorządu
Województwa Małopolskiego pn. „Pierwszy
dzwonek”, polegający na udzieleniu wsparcia
na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania
ich szans edukacyjnych. Do uzyskania wspar-
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cia w ramach programu zakwalifikowano 81
dzieci z terenu gminy Osiek, w tym 74 dzieci
z Osieka i 7 dzieci z Głębowic.
• Od kwietnia 2015 r. zatrudniliśmy 12 osób
w ramach prac społecznie-użytecznych
oraz od sierpnia 2015 r. 1 osobę na prace
interwencyjne. Są to osoby z Osieka. Na ten
cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę
8.095,14 zł, a z budżetu Powiatowego Urzędu
Pracy 10.968,80 zł.
• W miesiącu czerwcu i sierpniu 2015 r. z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej pozyskano produkty żywnościowe w ilości 4.635,00 kg, które otrzymało 300
osób (102 rodziny) z Osieka oraz Głębowic.
• W ramach rezerwy 0,4% Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymaliśmy dodatkowe środki
finansowe w kwocie 4.605,54 zł z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej ZSP
w Głębowicach.

HISTORIA

Dzwony osieckie
i nie tylko

Dźwięk dzwonów towarzyszy nam od wieków, a pojedynczemu człowiekowi przez
całe życie, odprowadzając go często na miejsce wiecznego spoczynku.
Ich brzmienie zwiastuje różne emocje, od
radości przez smutek aż po trwogę. Temat
dzwonów jest bardzo ciekawy, ale też bardzo
obszerny. Postaram się czytelnikom przybliżyć tę wiedzę w trzech częściach.
Dobry dzwon powinien brzmieć płynnym
i miłym głosem. Osiągnięcie tego nie jest
łatwe, gdyż każdy dzwon wydaje nie jeden,
lecz więcej tonów następujących po sobie
w określonych odstępach czasu. Współczesna technika odlewania dzwonów pozwala na
teoretyczne obliczanie żądanej częstotliwości
drgań według profili i wielkości dzwonów,
ale w rzeczywistości nie zawsze się to udaje.
O prawdziwej wartości dzwonów decyduje
wciąż praca wykonana w odlewni. Odlewanie dzwonów od najdawniejszych czasów
było tajemnicą całych pokoleń „dzwonolejów”. Obecnie na podstawie liczby drgań
i tonu dzwonu ustala się jego średnicę i ciężar,
wykonuje wewnętrzne i zewnętrzne obrysy
dzwonu. Najlepszym materiałem na dzwon
jest stop miedzi i cyny, chociaż w dzwonach
spiżowych są również domieszki innych
metali. Domieszki złota lub srebra wrzucane niekiedy do kadzi z ciekłym metalem,
a pochodzące z ofiar fundatorów dzwonów,
w praktyce nie wywierają żadnego wpływu
na jakość stopu, a tym samym na dźwięk
dzwonu. W późniejszych czasach wprowadzono odlewnie ze stali, lecz dzwony spiżowe
są zawsze bardziej cenione. Jako ciekawostkę
podać można, że w Uppsali w Szwecji znajduje się dzwon-unikat: wykonany on jest
całkowicie ze szkła! Jednocześnie z dzwonem
wykonane jest serce w zależności od ciężaru
dzwonu. Z biegiem czasu kształty dzwonów
uległy pewnym zmianom, lecz już od XIII
wieku otrzymują kształt dzisiejszy. W 968
roku wprowadzono chrzest dzwonów, tj. ceremoniał poświęcenia przed zawieszeniem
na dzwonnicy. Imię dzwonu jest zwykle odlane na jego powierzchni.
Pierwsze dzwony pojawiają się w Polsce w XI
wieku. Niestety, okazy tych dzwonów nie dotrwały do naszych czasów. Najstarsze dzwony
polskie to „Nowak” z katedry krakowskiej
i dzwon w Bieczu oraz powszechnie znany
„Zygmunt” rozbrzmiewający z wieży Królewskiej Katedry na Wawelu. Drugi co do wielkości dzwon to „Tuba Dei” o ciężarze 7000 kg
zawieszony w Bazylice św. Jana w Toruniu,
starszy od wawelskiego o 20 lat. Trzecim co
do wielkości jest dzwon w farnym kościele
w Nowym Sączu. Nosi on imię „Małgorzata”
i pochodzi z 1617 roku. Do dużych dzwonów

należą poza tym dzwony krakowskie „Mariackie”, „Kardynał” na Wawelu i „Urban”
z fary w Krośnie.
Od początku XXI wieku ta klasyfikacja wielkości polskich dzwonów przedstawia się nieco inaczej. Po wybudowaniu sanktuarium w Licheniu
zamówiono i wykonano następujące dzwony:
• Największy polski dzwon „Maria Bogurodzica” o wadze 19 ton, został odlany
w ludwisarni włoskiej koło Mediolanu.
• Drugi co do wielkości w Polsce jest także dzwon licheński – „Józef”, o wadze
11,600 kg odlany przez ludwisarzy Felczyńskich z Przemyśla.
Ciekawe są losy jednego z większych dzwonów polskich, „Wojciecha”, z Katedry Gnieźnieńskiej. Od czasów bitwy pod Cecorą do
dnia dzisiejszego co dzień dziewięciu głuchymi uderzeniami wzywa on wieczorem
do modlitwy za zmarłych w bitwie rycerzy
z hetmanem Żółkiewskim na czele. Wykonany z dział wziętych jako zdobycz wojenna
był trzy razy przelewany. W 1670 roku uległ
uszkodzeniu i został przelany w 1689 r. W 30
lat później pokazała się na nim szczerba tak
wielka, iż stał się niezdatny do użycia. Powtórnie przelał go w Gnieźnie ludwisarz Michał Wittwerk. „Wojciech” mierzy w średnicy
2,08 m, posiada ton As, rezonans po jednym
uderzeniu trwa 2 minuty i 50 sekund. Zasięg jego głosu wynosi ponad 15 km. Serce
dzwonu waży 5 cetnarów. Aby dzwon wprowadzić w ruch, trzeba 8 silnych mężczyzn.
W czasie okupacji Niemcy próbowali zdjąć
„Wojciecha”, ale zaniechali tego wobec dużych
trudności technicznych. W czasie działań wojennych w 1945 roku wskutek pożaru wieży
dzwon runął, lecz oparł się na betonowych zaporach i szczęśliwie ocalał. W kilka miesięcy
później historyczny dzwon został zawieszony
na dawnym łożysku i na nowo rozbrzmiewał
na chwałę Bożą.

Następne co do wielkości dzwony są od niego dużo mniejsze. Z kolei największe dzwony znajdują się w świątyniach Chin i Japonii, lecz ciężar największego z nich (z 1403
w Pekinie) nie przekracza 116 ton. Dzwony
chińskie różnią się od europejskich nie tylko
kształtem, ale i tym, że są odlane z żelaza i nie
mają bijaka wewnątrz, lecz uderza się w nie
dużą drewnianą belką zawieszoną na belkach
obok dzwonu. Znany z wielkości oraz wieku
dzwon w Erfurdzie „Maria Gloriosa”, zwany
dziś dzwonem „Wolności”, pochodzi z 1497 r.
i waży 11,5 ton. Dzwon w średniej wieży katedry w Ołomuńcu o ciężarze 20 ton należy do
największych w Europie. Dzwon w kościele
św. Stefana w Wiedniu z 1771 roku waży 19,8
ton. Największym dzwonem we Francji jest
„Savoyarde” w Sacre-Coeur na Mont Dame
w Paryżu z 1610 roku o ciężarze 12,8 ton.
Główny dzwon katedry św. Piotra w Rzymie
z 1775 roku waży 15,7 ton. Trzy razy przelewany dzwon z katedry w Kolonii waży 25
ton. Dzwon „Tomasz” w Oxfordzie w Christ
Church Collegon z 1600 r. waży ponad 7 ton
i należy do największych w Anglii. Słynny jest
belgijski dzwon w Gandawie o ciężarze około 4,5 ton z wymownym napisem: „Roland!
Roland” kiedy zagrzmisz, wojna jest we Flandrii”. Dzwon ten milczał przez całą okupację
hitlerowską i po raz pierwszy rozległ się jego
głos w chwili inwazji wojsk sprzymierzonych
na Europę.
W następnym numerze EO zamieścimy dalszy ciąg artykułu, w którym opowiemy bardzo ciekawą historię dzwonów osieckich.
A. Hałatek

Król dzwonów

Największym dzwonem na świecie jest słynny „Car Kołokoł” w Moskwie wykonany
w 1653 roku na zlecenie cara Aleksieja Michałowicza. Dzwon ten przelany po raz trzeci
w 1735 roku pozostał do dziś w ówczesnym
stanie. Waży on 12,327 pudów, tj. około 160
ton. Wysokość jego wynosi 6,14 m, średnica
u dołu 5,89 m. Dzwon ten uległ uszkodzeniu
podczas wielkiego pożaru w 1737 roku i gdy
runął, w dolnej jego części powstał olbrzymi
otwór, przez który mógł by wjechać do wnętrza parokonny wóz. Po zerwaniu się dzwon
przeleżał około stu lat na ziemi, po czym na
polecenie cara Mikołaja I został ustawiony na
granitowym cokole na Kremlu. Jest to unikat
wśród dzwonów.
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Dzwon „Car Kołokoł III”, waga: 160 t, Rosja,
Moskwa, wysokość: 6,14 m. [źródło: https://
en.wikipedia.org/wiki/Tsar_Bell, licencja: CC BY 4.0]

SESJA

11. sesja Rady Gminy 30 września 2015 r.

Informacja o pracy wójta:

• Uczestniczył w posiedzeniach Rady Sołeckiej sołectw Osiek i Głębowice, podczas których omówiono zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego
na 2016 r.
• 20 sierpnia uczestniczył w spotkaniu
w Zatorze w siedzibie Stowarzyszenia
Dolina Karpia w sprawie przygotowań do
opracowania Strategii Stowarzyszenia na
lata 2015-2020.
• Członkowie Koła PSL, Stowarzyszenie
„Wspólna Sprawa” i członkinie KGW
Osiek zorganizowali uroczyste dożynki
sołectwa Osiek, których gospodarzem był
rolnik Pan Franciszek Mitoraj.
• Na zaproszenie Dyrektora Szpitala Powiatowego uczestniczył w uroczystym przekazaniu do użytkowania nowego mammografu zakupionego ze środków m.in.
gminy Osiek.
• Po spotkaniu konsultacyjnym z dyrektorem Biura Stowarzyszenia Dolina Karpia
w sprawie tematów z gminy Osiek do
Strategii Stowarzyszenia zorganizował
spotkanie z przedstawicielami biznesu
z naszego terenu, podczas którego zainteresowane strony przygotowały propozycje
zadań, które przesłano do biura Stowarzyszenia.
• Uczestniczył w spotkaniu w Polance
Wielkiej z Marszałkiem Województwa
Markiem Sową, podczas którego wspólnie z wójtami i burmistrzem zrzeszonymi
w Stowarzyszeniu Dolina Karpia omówiliśmy tematy dotyczące nowych naborów
z PROW i PO RYBACTWO i MORZE.
• Na zaproszenie Zespołu Tanecznego
HAJDUCY z Oświęcimia uczestniczył
w uroczystej gali, podczas którego wystąpił również nasz zespół taneczny
KOTLINA.
• Rozpoczęli przygotowania do wykonania
dokumentacji geologicznej dwóch miejsc
na terenie gminy, na których wstępnie
zdiagnozowano potencjalne źródła wody
pitnej. W przyszłym roku na przełomie
lipca-sierpnia planujemy wykonać odwierty kontrolne.
• Zorganizował uroczystość związaną
z Jubileuszem 50-, 60- i 65-lecia pożycia
małżeńskiego, podczas którego w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wręczył medale „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” parom, które obchodziły Jubileusz 50-lecia.
• 19 września uczestniczył w uroczystym
jubileuszu 85-lecia założenia KGW Głębowice.
• Na zaproszenie Stowarzyszenia Dolina

Karpia uczestniczył w Inwałdzie w konferencji, której tematem była gospodarka
rybacka na terenie Doliny Karpia. Gościem konferencji był Dyrektor Departamentu Ministerstwa Rolnictwa Marcin
Frankowski, który przedstawił założenia
do Programu Operacyjnego RYBACTWO i MORZE oraz rozdział środków
finansowych na poszczególne województwa, o które będą mogły ubiegać się Stowarzyszenia w latach 2015-2020.
• Spotkał się w Krakowie w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich z Dyrektorem
Martą Maj, podczas którego omówili możliwości remontu drogi wojewódzkiej Nr
949 na odcinku od Tarniówki do oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem ze
środków unijnych.
• 27 września uczestniczył w zebraniach
wiejskich w sołectwach Osiek i Głębowice.
• 28 września w Krakowie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał
umowę na dofinansowanie przez Fundusz budowy kanalizacji sanitarnej przy
ul. Starowiejskiej.

Podjęto uchwały w sprawach:

a) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osiek.
b) ustalenia zasad wynajmu oraz polityki
czynszowej lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Osiek.
c) zmiany Statutu Sołectwa Osiek w Gminie Osiek.
d) zmiany Statutu Sołectwa Głębowice
w Gminie Osiek.
e) nadania nazwy własnej „Zalew Beskidzki” dla akwenu wodnego znajdującego się przy ulicy Głównej 231a.
f) zmiany Uchwały Nr VI/29/2015 Rady
Gminy Osiek z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
g) zmiany uchwały Nr III/14/2014 z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Osiek.
h) zmian planu budżetu gminy na 2015
rok .

Wnioski radnych:
Radna Katarzyna Filip pyta, czy jest możliwość, aby w okresie wakacji funkcjonowały
wszystkie trzy placówki przedszkolne. Pytanie uzasadnia tym, że jest to między innymi jeden z powodów, dla których rodzice
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wybierają przedszkola poza gminą Osiek
np. w Kętach czy Oświęcimiu.
Odpowiedź wójta: informuje, że brak jest
możliwości pracy wszystkich placówek
przedszkolnych ze względu na urlopy.
Radna Bożena Płonka zwróciła się do wójta
z prośbą, aby odpowiednie służby wyprostowały słupy telefoniczne przy ul. Spacerowej i Zaolszyniu.
Odpowiedź wójta: w sprawie pochylonych
słupów telefonicznych przy Spacerowej
i Bielańskiej interweniowaliśmy kilkakrotnie w telekomunikacji, bez odpowiedzi
z ich strony.
Radny Jerzy Czerny prosi o pozytywne rozpatrzenie prośby mieszkańców w sprawie
nieodpłatnego przejęcia na własność gminy
ulicy Talarówka.
Odpowiedź wójta: przejęcie może nastąpić
po przeprowadzeniu przez właścicieli regulacji stanu prawnego nieruchomości.
Radny Zbigniew Żurek złożył wniosek
do wójta o zorganizowanie spotkania
mieszkańców Osieka z zarządem powiatu
oświęcimskiego w sprawie remontu ulicy
Głównej.
Odpowiedź wójta: 31 sierpnia 2015 skierowaliśmy w przedmiotowej sprawie pismo
do Starosty Oświęcimskiego Zbigniewa
Starca wraz z załączonym wnioskiem.
Otrzymaliśmy odpowiedź negatywną 24
września tego roku.

Informacja przewodniczącego
Rady Gminy:

Poinformował, że 4 sierpnia do Rady Gminy Osiek wpłynęło pismo od Prezesa Zarządu MZGK w Chełmku w sprawie wyrażenia zgody przez Radę na wypowiedzenie
w całości radnemu Osieka Jerzemu Obstarczykowi stosunku pracy wynikającego
z wcześniej zawartej umowy o pracę. Powodem było wypowiedzenie umowy o pracę
decyzją rady nadzorczej spółki w Chełmku.
29 września 2015 r. wpłynęło kolejne pismo
do Rady Gminy, tym razem o wycofanie
z porządku obrad Rady Gminy Osiek poprzedniego wniosku MZGK w Chełmku
w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie w całości radnemu Jerzemu Obstarczykowi stosunku pracy wynikającego
z wcześniej podpisanej umowy o pracę
z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia.
Informacja wysłuchana przez radnych bez
komentarza.
Rozalia Ćwiertnia

SESJA

12. sesja Rady Gminy 29 października 2015 r.
Na sesji wójt Gminy Osiek podał informacje o pracy pomiędzy sesjami:
• 6 października uczestniczył w uroczystych obchodach 50-lecia istnienia szpitala powiatowego w Oświęcimiu.
• Zorganizował posiedzenie Rady Społecznej przy SPZOZ Osiek, podczas którego omówiono wykonanie planu finansowo-budżetowego zakładu za pierwsze
półrocze 2015 r.
• Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Spółki Wodnej Osiek, podczas którego omówiono realizację planu finansowego spółki
za okres 3-ch kwartałów 2015 r. oraz przyjęto wstępne założenia do planu na 2016
r. Gmina ze swych środków w 2016 roku
dofinansuje odbudowę rowów Taskierka
i Pilarzówka, każdy w kwocie po 10 tys. zł.
• Zorganizował spotkanie z urbanistą
panem Kohutem, który opracowuje
dla gminy zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Osiek, podczas
którego omówił wnioski mieszkańców
gminy o wprowadzenie zmian do opracowywanego Studium.
• Uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz
Spraw Społecznych, podczas którego
dokonano przeglądu obiektów sportowych w gminie.
• Zorganizował spotkanie w terenie z Panią Anetą Staroń Naczelnik Wydziału
Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu, podczas
którego przedstawił zadania do wykonania na drogach powiatowych w gminie.
• Od 10 do 17 października przebywał na
urlopie wypoczynkowym.
• 21 października wspólnie z pracownikami starostwa przekazali plac budowy przedstawicielowi firmy Drog-Bud
Spytkowice i omówił zakres robót przy
remoncie ul. Włosieńskiej.
• Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Ochrony Środowiska Rady Gminy,

podczas którego omówiono propozycję
stawek podatkowych na 2016 rok oraz
założenia do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
• Brał udział w posiedzeniu Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz
Spraw Społecznych w SPZOZ Osiek,
podczas którego zapoznano się z działalnością ośrodka i problemami, z jakimi boryka się dyrekcja (nadwykonania
szczególnie w rehabilitacji) oraz planowanymi w 2016 roku remontami obiektu.

Podjęto uchwały w sprawach:

a) uchwalenia programu współpracy
gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
b)podjęcia rezolucji dotyczącej społecznego zaangażowania w budowanie i popularyzowanie idei budowy nowej siedziby
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
c) uchylenia uchwały Nr XI/59/2015
Rady Gminy Osiek z dnia 30 września
2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu oraz polityki czynszowej lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Osiek.
d)zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Osiek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
e) zmiany uchwały Nr XX/145/2012 Rady
Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Osiek.
f) zmiany Uchwały Nr XIX/154/2008
Rady Gminy Osiek z dnia 23 lipca 2008
r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Wojewódz-
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twa Małopolskiego z przeznaczeniem
na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych tj. przebudowę drogi
wojewódzkiej nr 949 w miejscowości
Osiek wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowę trzech
obiektów mostowych.
g)zmiany uchwały Nr XLV/321/2010
Rady Gminy Osiek z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie statutu gminy Osiek.
h)ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Osiek.
i) zmiany uchwały Nr III/14/2014 z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Osiek.
j) zmian planu budżetu gminy na 2015 rok.

Wnioski radnych:

Radna Maria Jekiełek prosi o załatanie
przed zimą dziur na ul. Starowiejskiej.
Odpowiedź wójta: zgodnie z umową
z p. Naczelnik Inwestycji, Rozwoju i Dróg
Starostwa Powiatowego Anetą Staroń
remont dziur nawierzchni ul. Starowiejskiej zostanie wykonany do końca listopada 2015r.
Radny Radosław Noszka zwraca uwagę na
oświetlenie przy ul. Łazy w Głębowicach; latarnie świecą się w ciągu dnia, a nocą gasną.
Odpowiedź wójta: problem oświetlenia
ul. Łazy został w trybie pilnym zgłoszony
na Posterunek Energetyczny Kęty Firmy
TAURON.
Radny Franciszek Mitoraj informuje, że
oberwane są przepusty pod drogami.
Pierwszy na ul. Beskidzkiej na wysokości
Jerzego Mitoraja i drugi na ul. Zielonej na
wysokości p. Baki.
Odpowiedź wójta: Problem przepustu na
ul. Beskidzkiej został zgłoszony do administratora drogi tj. Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Przepust na ul. Zielonej w obrębie posesji p. Baka wymaga
przebudowy i jest planowany do remontu
w projekcie odbudowy ul. Zielonej.

ECHA OSIEKA

Koncert chórów
Gaudem Cante

Sala koncertowa Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej 17
października rozbrzmiewała śpiewem zaproszonych chórów.
Wystąpili:
• Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Canzonetta” ze Strumienia, pod
dyr. Tamary Nowok, Agnieszki Gawron-Gaszczyk
• Chór „Antidotum” z Kielc, pod dyr.
Ewy Robak,
• Chór „Cantemus”, Pszczyna, pod dyr.
Romana Barona
• Ludowy Chór „Osieczanie”, z Osieka,
dyrygował Andrzej Luranc
• Chór mieszany „Echo”, Bielsko-Biała,
pod dyr. Teresy Adamus.
W wykonaniu „Osieczan” usłyszeliśmy:
Muzyk nocy, Czerwone jabłuszko, Zaufaj
Maryji, Ciebie całą duszą pragnę, Ja ufam
ci, Czarna Madonna i Janie Pawle.
Organizatorem koncertu był Polski Związek Chórów i Orkiestr w Bielsku-Białej.
RĆ.
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WYDARZENIA

Dalsze sukcesy Jakuba
Kolejne sukcesy Jakuba Kramarczyka.
W dniach 23-25.10.2015 r. odbyły się
w Warszawie Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Pływaniu (na basenie 25 m).
Jakub zdobył na nich dwa złote medale,
srebro, brąz i dwa razy był czwarty. Tytuły Mistrza Polski wywalczył w sztafetach:
4x50 stylem zmiennym i 4x50 dowolnym,
drugi był na dystansie 100 metrów motylkiem, na 200 dowolnym był trzeci, 50
motylkiem i 100 dowolnym zajął czwarte
miejsca. Kuba był najmłodszym zawodnikiem startującym na tych Mistrzostwach
wśród mężczyzn a wszystkie jego wyniki
były osiągnięte bez podziału na kategorie
wiekowe.
Gratulacje.

GK.

komunikat – zaproszenie
Tradycyjnie w dniu 6 stycznia 2016 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku odbędzie się spotkanie seniorów Osieka
i Głębowic.
W spotkaniu będą uczestniczyć osoby urodzone w 1946 roku oraz urodzone poniżej tego rocznika. Indywidualne zaproszenia
będą dostarczone na adres uczestników. Zaproszeni goście z Głębowic o godz.12.30, autobusem podstawionym obok kościoła
w Głębowicach, będą mogli zabrać się do Osieka na mszę świętą, która odbędzie się o godz. 13.00 w kościele Parafialnym p.w.
św. Andrzeja w Osieku. Autobus po wyjechaniu z Głębowic przejedzie ul. Główną w Osieku, więc wszystkich chętnych do skorzystania z tego środka
lokomocji zapraszamy na przystanki PKS usytuowane wzdłuż tej ulicy. Po mszy św. odbędzie się spotkanie w sali OSP w Osieku.
Mieszkańcy Głębowic o godz. 20.00 będą mogli wrócić do domu podstawionym autobusem (obok sali OSP).
Osoby, które dysponują własnym środkiem lokomocji prosimy o zabranie i odwiezienie innych uczestników spotkania.
Serdecznie zapraszają organizatorzy

Owocowe święto w naszej szkole
Nasza szkoła (ZSP Głębowice) od wielu lat
propaguje zdrowy styl życia. Jednym z jego
elementów, na który kładziemy bardzo duży
nacisk, jest zdrowe odżywianie się. Zorganizowany w zeszłym roku szkolnym „Dzień
Jabłka” cieszył się dużym zainteresowaniem
dzieci, dlatego też postanowiliśmy kontynuować zwyczaj przeprowadzania podobnego
typu imprez edukacyjnych.
30 października odbyło się „Owocowe Święto”.
Przygotowania do „Owocowego Święta” rozpoczęły się już 2 tygodnie wcześniej i dostarczyły uczniom sporo emocji. Każda z klas
wybrała jeden owoc, który miała za zadanie
zaprezentować:
- klasa I - banany
- klasa II - gruszki
- klasa III - jagody
- klasa IV - śliwki
- klasa V - winogrona
- klasa VI - brzoskwinie
Prezentacja polegała na omówieniu owocu,
jego pochodzenia, wartości odżywczych,

zawartości witamin. Ponadto klasy przygotowały krótkie inscenizacje związane ze
swoim „bohaterem”, wierszyki, piosenki, hasła zachęcające do jego spożywania, plakaty.
Całości dopełniały piękne „owocowe” stroje.
Oczywiście nie mogło zabraknąć też ułożonych dekoracyjnie na półmiskach i w koszach
świeżych owoców ( którymi później wszyscy
się częstowali), a pomiędzy nimi polnych
kwiatów i ziół.
Każda z klas wspaniale wywiązała się
z powierzonych zadań, wykazując się
dużą kreatywnością
i zapałem.
Uczniowie mieli także za zadanie przygotować przepisy na
zdrowe i ciekawe dania z wykorzystaniem
wybranego owocu.
Zostały one umiesz-
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czone na szkolnej gazetce, a następnie dołączą
do „Katalogu Przepisów” gromadzonego w bibliotece szkolnej. Zachęcamy do korzystania!
Wielkie podziękowania należą się mamom,
które również zaangażowały się w nasz projekt. Nie tylko podzieliły się swoimi przepisami, ale także upiekły pyszne, owocowe ciasta.
To dopiero była niespodzianka!!!
L.M.

WYDARZENIA
W niedzielę 22 listopada 590 osób pobiegło w „Tarnowskiej Dyszce”.
Prawie 600 osób wystartowało w biegu
„Tarnowska Dyszka”. Trasa biegła najważniejszymi ulicami miasta, a rozpoczynała
się i kończyła przed galerią handlową.
W biegu wystartowali zawodnicy z całej
Małopolski – a także Podkarpacia.
Bieg „Tarnowska Dyszka” miał też wymiar charytatywny – wśród zawodników
zbierano pieniądze na leczenie 6-letniej
niepełnosprawnej Karolinki. Kolejne ściganie w marcu przyszłego roku w Myślenicach.
Dlaczego interesuje nas bieg w dalekim
Tarnowie? Interesuje bowiem jednym
z uczestników biegu na 10 km był osieczanin Michał Górkiewicz z ulicy Cichej
na Górnym Osieku.
Bieg ten miał nietypowe rozstrzygnięcie, opowiada tato Michała pan Leszek.
Pierwszy na mecie był Michał, student 3
roku AZS AGH Kraków, z czasem 34 minut 46 sekund. Jednak jak się okazało na

trasie doszło do pomyłki.
Czas, w którym zawodnicy pokonywali kolejne
kilometry
najwyraźniej
zaskoczył jedną z osób
wyznaczoną przez organizatorów do pokierowania
ich na zawrotkę. I w ten
sposób m.in. Jakub Woźniak z klubu Dotspor, który twierdzi, że miał sporą
przewagę nad pozostałymi
zawodnikami, przebiegł
nieco więcej. Ostatecznie jednak już na mecie,
pierwsi dwaj zawodnicy
w duchu fair play uznali,
że to Woźniak będzie zwycięzcą. Co też potwierdzili
organizatorzy.
Bartek Maziarz/ar

W Starostwie opłaty zapłacisz już kartą
W dwóch wydziałach Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
– komunikacji i geodezji – zainstalowano terminale płatnicze.
Dzięki temu rozwiązaniu na miejscu można zapłacić kartą za
rejestrację pojazdów oraz za korzystanie z zasobu geodezyjnego.
Pierwszy z terminali zainstalowano w Wydziale Komunikacji,
w pomieszczeniu, w którym na co dzień dokonuje się rejestracji
pojazdów. Drugi służy klientom Wydziału Geodezji. Urządzenia są dostępne od 5 października. - W Wydziale Geodezji kartą
można dokonywać płatności za korzystanie z zasobu geodezyjnego, w tym za mapy i wypisy. Tym zainteresowani będą głównie geodeci. Nie można natomiast zapłacić wieczystego użytkowania. Nie mielibyśmy bowiem możliwości tego rozliczyć.

Prowizji od operacji nie płaci klient, tylko Powiat. Terminale
obsługują pracownicy urzędu. Wygląda to dokładnie tak, jak
w sklepie. Klient podaje kartę i wprowadza kod PIN – wyjaśnia
skarbnik powiatu Katarzyna Wanat.
Terminale płatnicze ułatwią załatwienie urzędowych spraw. - To
ukłon w stronę obywatela, który może zapłacić kartą na miejscu, od ręki, bez konieczności chodzenia po bankach. Z tych
dwóch wydziałów spływa kilka tysięcy rachunków. Tu urządzenia przydadzą się najbardziej. Montażu kolejnych terminali
obecnie nie przewidujemy. Umowę podpisaliśmy na razie na
dwa lata. Zobaczymy, jak to rozwiązanie się sprawdzi – dodaje
skarbnik Katarzyna Wanat.				
Starostwo

Górnicy w przedszkolu
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MIKOŁAJ

Spotkanie z Mikołajem
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WESOŁYCH
Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas pełen uroku, czas podsumowań i zadumy nad światem i naszymi uczynkami. To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom. W tym pięknym czasie życzymy, by Święta Bożego Narodzenia
były okresem pojednania i spokoju. Niech pod świąteczną choinką znajdzie się szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie. Nowy Rok 2016 niechaj przyniesie zdrowie,
pomyślność i sukcesy, pogodę ducha i spełnienie wszystkich marzeń.
Jerzy Mieszczak – Wójt Gminy Osiek
Jerzy Czerny – Przewodniczący Rady Gminy Osiek

Na radosne Święta Bożego Narodzenia życzymy Wam samych chwil spędzonych w ciepłej, rodzinnej i świątecznej atmosferze, a w Nowym Roku dużo zdrowia, szczęścia
i wszelkiej pomyślności
dyrektor i pracownicy SPZOZ w Osieku

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcemy życzyć Naszym Klientom,
aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, a każdy
dzień Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei.
właściciele i pracownicy Sklepów „Delfin”

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego
spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku
życzy Koło Pszczelarzy w Osieku

Radosnych, spokojnych i rodzinnych Świat Bożego narodzenia oraz spełnienia marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
				
życzy Sołtys Maria Luranc i Rada Sołecka z Osieka

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
		
Cyprian Kamil Norwid
Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca
niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie
tam, gdzie niepokój. Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny światła w
mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, radości w smutku dzięki ludzkiej miłości i nadziei
na lepsze jutro w chwilach niepokoju życzą.
						Ks. Bogusław Wądrzyk
						Ks. Krzysztof Kozieł
						Diakon Kamil Skoczylas

ŚWIĄT
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Bożego Pokoju i Radości, by wypełniały serca nasze i naszych bliskich. Niech ten radosny czas upłynie w ciepłej, rodzinnej
atmosferze.
Niech Bóg, który jest miłością, udzieli Wam wszystkim w te dni światła i pokoju, miłości
i życzliwości wzajemnej oraz niech będzie pośród Was.
Zaś betlejemska gwiazda zwiastująca Narodziny Zbawiciela niech rozświetla swoim
blaskiem nie tylko czas Świąt, ale także wszystkie dni Nowego 2016 Roku.
Ks. proboszcz Stanisław Czernek i Rada Parafialna Górnego Osieka
Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. A w Nowym Roku
2016 spełnienia marzeń i powodzenia
życzy Wszystkim Mieszkańcom Głębowic sołtys Edyta Matyjasik-Kulig
i Rada Sołecka Głębowic
Wesołych i Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia. Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje wszystkich pomyślnością i szczęściem.
Bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia i spełnienia marzeń w Nowym Roku, wszystkim
mieszkańcom Gminy Osiek i ich najbliższym życzy
Dzielnicowy Gminy Osiek mł. asp. Dariusz Jakubowski.
Ciepła rodzinnego ogniska, spokoju i radości w Święta Bożego Narodzenia oraz mnóstwa
motywacji do działania i wszystkiego, co najlepsze w Nowym Roku
życzy Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku

Chcemy nasz Jezu maleńki
Zbudować z wiary stajenkę
Żłóbek nadzieją wymościć
Zapalić gwiazdę miłości
Z okazji świąt Bożego Narodzenia Chór ,,Wrzos” z Głębowic chce życzyć wszystkim mieszkańcom zdrowych, spokojnych, pełnych ciepła rodzinnego Świąt. Niech ten wyjątkowy
czas napełni Wasze serca otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet największe
trudności, a najbliższy 2016 rok przyniesie Wam wiele optymizmu i spełnienia marzeń.
Chór ,,Wrzos”

ECHA OSIEKA

Halowa Piłka Nożna

Dużym sukcesem zakończył sie występ uczennic Gimnazjum w Osieku, które zwyciężyły
w zawodach w halowej piłce nożnej, 26 października 2015 r. w Osieku. Zawody były rozgrywane w ramach Powiatowej Gimnazjady
Młodzieży. Celem tej imprezy było wyłonienie mistrza powiatu, który następnie będzie
uczestniczyć w następnym etapie jako reprezentant powiatu oświęcimskiego. Kolejny sukces dziewcząt z Osieka, to zwycięstwo w zawodach rejonowych, które odbyły się 10.11.2015 r.
w Regulicach. Drużyna z naszego gimnazjum
w całym turnieju nie straciła ani jednej bramki
i awansowała do etapu wojewódzkiego. Wyniki kolejnych meczy: Osiek - Olkusz 5:0, Osiek
- Andrychów 2:0 i Osiek - Libiąż 8:0. Wojewódzką Gimnazjadę Młodzieży w halowej piłce
nożnej dziewcząt rozegrano w Nowym Sączu
17.11.2015 r. W finale wojewódzkim dziewczęta
ostatecznie zajęły 5 miejsce.
Drużyna dziewcząt wystąpiła w składzie: Wiktoria Nowak, Wiktoria Czachowska, Agnieszka Grzesło, Martyna Brańka, Julia Konarczak,
Sylwia Kwaczała, Nicola Bień, Patrycja Kwa-

śniak, Karolina Witek, Daria Płonka. Zespół
prowadziła Magdalena Jasińska. Najlepszą zawodniczką drużyny była zdecydowanie Wiktoria Nowak, która zdobyła większość bramek
w tych turniejach.
Chłopcy z Gimnazjum w Osieku wygrali Powiatową Gimnazjadę Młodzieży w halowej
piłce nożnej, która odbyła się 30.10.2015 r.
w Osieku. W tym roku w rozgrywkach mogli
wziąć udział tylko uczniowie nieposiadający

licencji zawodnika PZPN. Chłopcy z Osieka
wygrali wszystkie mecze w turnieju, nie tracąc
żadnej bramki. W zawodach strzelili łącznie
18 goli. Zwycięzcy reprezentowali powiat
oświęcimski w rozgrywkach rejonowych. Kolejny etap rozgrywek chłopcy zakończyli na 4
miejscu. Skład drużyny: Bartłomiej Blamek,
Tomasz Waksmundzki, Piotr Kuźma, Adam
Zygmunt, Marcin Żak, Adrian Kasprzycki
i Kacper Dąbrowski. Drużynę prowadził Edmund Mieszczak.

Mistrzynie powiatu i rejonu w halowej piłce nożnej.

Unihokej

Mistrzostwa Powiatu w unihokeju zarówno dziewcząt, jak i chłopców odbyły
się 4.11.2015r w Osieku. Drużyna dziewcząt zajęła drugie miejsce. Zespół zagrał
w składzie: Wiktoria Nowak, Wiktoria
Czachowska, Agnieszka Grzesło, Patrycja Kwaśniak, Karolina Witek Kamila
Kramarczyk, Julia Konarczak, Sylwia
Kwaczała i Nicola Bień. Opiekunem drużyny była Magdalena Jasińska. Chłopcy
prowadzeni przez Edmunda Mieszczaka
zajęli trzecie miejsce.
MJ.
Pierwsze miejsce w powiecie oświęcimskim w halowej piłce nożnej.

Dobra rada, gdy masz stłuczkę
Zapamiętaj albo zapisz sobie:
1. Czas i miejsce powstania zdarzenia
drogowego.
2. Markę, numer rejestracyjny pojazdu sprawcy zdarzenia, numer polisy
ubezpieczeniowej OC oraz nazwę firmy, z którą zawarta jest umowa OC.
3. Imię, nazwisko i adres kierującego,
który spowodował kolizję.
4. Imię, nazwisko i adres właściciela pojazdu, którym sprawca spowodował
szkodę.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3
Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia
20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 108,
poz. 908 z późn. zm.)
1. „Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest
obowiązany” – podać swoje dane
personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz
dane dotyczące zakładu ubezpieczeń,
z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby
uczestniczącej w wypadku.
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2. „Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

ŚWIĘTA

Boże Narodzenie
Czym różni się Boże Narodzenie spędzane na
wsi od tego spędzanego w mieście?
Dla dorosłych pewnie różnice będą zamykać
się w wyglądzie miejsca czy przywiązaniu do
tradycji, dla dzieci święta na wsi będą bardziej
magiczne, a mogą być również aktywniejsze i piękniejsze. Na pewno jeśli na co dzień
mieszkamy w mieście, Boże Narodzenie na
wsi będzie niezapomniane.
Co sprawia, że z roku na rok rośnie liczba
osób, które z chęcią wyjeżdżają na święta
poza miasto? Może chęć powrotu do tradycji, może znudzenie nieco plastikowymi
i skomercjalizowanymi świętami w mieście. Tak czy inaczej coraz popularniejsze
staje się wyjeżdżanie z całymi rodzinami
do gospodarstw agroturystycznych, na tradycyjną staropolską Wigilię i przesiąknięte
pięknymi obyczajami święta.
Święta Bożego Narodzenia na wsi spędzają
„mieszczuchy” w dwóch sytuacjach albo ze
względu na mieszkającą tam rodzinę, albo jeśli chcą odciąć się od miejskiego zgiełku i rozkoszować się zimową ciszą. W obu przypadkach są one wielkim przeżyciem dla kogoś,
kto od urodzenia spędza Narodzenie Pańskie
w czterech ścianach bloku.

Dużo radości dla najmłodszych

Święta w otoczeniu gór czy zaśnieżonych łąk
najciekawsze będą dla najmłodszych, warto zabrać ich choć raz do małej podgórskiej
lub górskiej miejscowości, by zobaczyły jak
wyglądają tam przygotowania do tego najradośniejszego święta. Co najbardziej cieszyć
będzie naszych najmłodszych? Możliwość
wyhasania się w głębokim śniegu, nakarmienia zwierząt, a może przejażdżki saniami po
białym lesie.
Boże Narodzenie w tradycji wsi XIX wiecznej.
Boże Narodzenie trwało niegdyś od Wigilii
do święta Trzech Króli (6 stycznia) i nazywało
się „Gody”.
Święta Bożego Narodzenia – czas pełen magii, czarów, radości i ciepła. To chwile, kiedy spełniają się marzenia, czas okazywania

sobie troski i miłości. To przecież właśnie
w te dni, zapatrzeni w roziskrzoną choinkę,
w uśmiechnięte twarze naszych bliskich, odkrywamy najgłębszy sens życia. Jednocześnie
te właśnie Święta, jak żadne inne, skłaniają
nas do zadumy, zamyślenia i wspomnień.
Puste miejsce przy stole przypomina nam
o nieuchronności przemijania i niemal nakazuje, by cieszyć się życiem. Boże Narodzenie
łączy w sobie radość zmartwychwstania i ból
rozłąki. Dlatego też Święta te przeżywamy tak
silnie i tak wiele znaczą one dla każdego z nas.
Polska obrzędowość bożonarodzeniowa jest
niezwykle barwna i bogata. Pod względem
kulturowym stanowi wyjątek na skalę europejską.

Tradycja nocy Wigilijnej

W Boże Narodzenie miejsce szczególne zajmuje wieczór wigilijny. Wigilia to ostatni
dzień adwentu poprzedzającego noc, w którą
narodził się Chrystus. Wieczór wigilijny to
przede wszystkim uroczysta postna wieczerza podawana na stole zasłanym sianem i nakrytym białym obrusem. Przed jej spożyciem
domownicy dzielili się opłatkiem, wybaczając
sobie wzajemnie urazy i składając życzenia
pomyślności w przyszłym roku. Opłatkiem
należało podzielić się także z bydłem.
W wieczór wigilijny przynoszono do izby
snop żyta lub owsa, który miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku.
Dzień wigilijny, wieczór i noc obfitowały
w liczne wróżby o charakterze matrymonialnym, dotyczące urodzajów i pogody w nadchodzącym roku.

kach. Do sufitów podwieszano różne formy
pająków, za obrazy wtykano niekiedy zielone
gałązki sosny lub świerczyny. Na początku
XX wieku we wsiach północnego Mazowsza
pojawiło się drzewko sosnowe (później także
świerkowe) dekorowane ozdobami z opłatka,
jabłkami, orzechami, czasami także piernikami i cukierkami.

Kolęda

Drugi, temat związany z Bożym Narodzeniem to grupy kolędnicze, odwiedzające
domy w czasie Godów. Począwszy od drugiego dnia świąt kolędowali chłopcy z ruchomą
gwiazdą na drążku, składając ludziom życzenia świąteczne i śpiewając kolędy. Inną grupę
stanowili kolędnicy z szopką, w której znajdowały się nieruchome lub ruchome figurki.
Animator poruszający figurki i udzielający
im głosu prezentował krótkie przedstawienie
o narodzinach Chrystusa. Grupie tej często
towarzyszył muzykant.
Po Godach (później po Nowym Roku) rozpoczynali kolędę proboszczowie, odwiedzający domy swoich parafian z wizytą duszpasterską i tak jest do dziś.

XIX wieczne dekoracje
świąteczne

Święta Bożego Narodzenia od zawsze były
czasem szczególnym. By wyróżnić te piękne
dni w rozmaity sposób dekorowano izby. Nad
stołem wigilijnym zawieszano ozdoby wyklejane z białego i kolorowego opłatka w formie
kół, jabłek, kołysek, gwiazd i kółek. W XX
wieku ozdoby te zaczęto wieszać na choin-

Dziękujemy za podarowanie 1%
Kolejny raz składamy wielkie podziękowania za Waszą nieocenioną pomoc. Naszym szczęściem jest fakt, iż drobnymi kroczkami możemy walczyć o poprawę kondycji fizycznej i intelektualnej Patryka. Dzięki Waszej dobrej woli i wsparciu jest to osiągalne.
Za pomoc w leczeniu i rehabilitacji w imieniu swoim i Patryka Dziękujemy !!!
Dorota i Krzysztof Frączek

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
numer KRS 0000037904 tytułem 1% na leczenie i rehabilitację.
Nr 14236 Frączek Patryk
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KOMINY – nowa plaga strażaków

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym strażacy przypominają o właściwym korzystaniu z urządzeń
grzewczych, w tym przewodów spalinowych. Dodatkowym zagrożeniem, na który trzeba zwrócić uwagę, to składowanie
materiałów palnych (drewno, papier, węgiel, itp.) bezpośrednio w pobliżu pieca.
Awaria pieca lub jego niewłaściwa eksploatacja może spowodować pożar, który
spowoduje znaczne straty materialne.
Od początku września 2014 roku do października 2015 r. strażacy powiatu oświęcimskiego 30 razy gasili pożary sadzy
w przewodach kominowych. W tym okresie doszło również do 3 pożarów w piwnicach/kotłowniach, w których w wyniku
nieprawidłowego składowania materiału
palnego doszło do zapalenia ich od pieców
centralnego ogrzewania. W tym okresie

najwięcej zdarzeń odnotowano w Oświęcimiu i Przeciszowie – po 6 pożarów oraz
Kętach i Osieku – po 3 interwencje.
Paląca się sadza, poza zagrożeniem uszkodzenia komina, którego naprawa może
okazać się bardzo kosztowna, może być
również przyczyną ulatniania się do pomieszczeń mieszkalnych tlenku węgla lub innych
niebezpiecznych produktów spalania.

pomieszczeń, w których funkcjonuje piecyk gazowy, kuchenka czy piec CO, w specjalne czujniki tlenku węgla, należy również sprawdzić drożność wentylacji. W ten
sposób zadbamy o własne bezpieczeństwo
i bezpieczeństwo naszych najbliższych, zanim będzie za późno.

UWAGA NA CZAD ! Wyposażmy
mieszkania w specjalne czujniki
tlenku węgla.

W okresie zimowym dochodzi do większej liczby podtruć czy zatruć tlenkiem
węgla. Najczęściej dochodzi do tego rodzaju zdarzeń podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w piecyk gazowy
i przy niesprawnej wentylacji. Dlatego
przypominamy o potrzebie wyposażenia

Nie pal śmieci!! O zgrozo, ludzie opamiętajcie się!!
Każdego roku upominam się u mieszkańców gminy Osiek o niepalenie śmieci, ale za
każdym razem jestem lekceważona i moje
pisanie przechodzi bez echa, my jesteśmy
mądrzejsi i tyle. Są mieszkańcy domów,
którzy opłacają wywóz śmieci, ale ich nie
oddają. Co więc z nimi robią? Oczywiście,
wszystko spalają w piecach. W moim sąsiedztwie jest rodzina, która od początku
segregacji, czyli jeszcze za poprzedniego
wójta, nie oddała ani jednego kosza śmieci.
Domowe palenie śmieci w piecach c.o. powoduje, iż do atmosfery trafia kadm, arsen,
tlenek węgla, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór i dioksyny!!! To pewnie
niewiele nam mówi, ale są to substancje
bardzo trujące dla dorosłych i dzieci.
Każdego roku tylko w Polsce, według raportu Unii Europejskiej, z powodu złego
stanu powietrza umiera 28 tysięcy osób. To
kilkakrotnie więcej, niż ginie w wypadkach
drogowych. Niektórych taki los spotyka
na własne życzenie lub dzięki sąsiadom.
Bo palenie śmieci w piecach centralnego
ogrzewania to powszechne zjawisko. Pod
względem tego typu zgonów wciąż jesteśmy niechlubnymi rekordzistami w Unii
Europejskiej: co dziesiąty mieszkaniec
wspólnoty zmarły na skutek zanieczyszczenia atmosfery to Polak.
Wraz z przyjściem jesieni i zimy nietrudno
zauważyć, że nasze miejscowości spowija
leniwie unoszący się szary dym. Wyraźnie
widoczny jest on w godzinach rannych
i nocnych, a co za tym idzie zwiększona jest
zachorowalność na choroby krtani, migdał-

ków, oskrzeli, a nawet płuc.
W prawdzie nie ma w tym nic dziwnego, że
ludzie palą w piecach i nie byłoby żadnego
problemu, gdyby używali drewna, węgla
czy innych ekologicznych paliw opałowych.
Problem pojawia się wtedy, kiedy spalane
są odpady! Właśnie w skutek spalania w niskich temperaturach (nawet w najlepszych
piecach domowych lub kominkach temperatury spalania są stosunkowo niskie)
odpadów, pozornie niegroźnych, takich jak
np.: plastikowe opakowania, butelki, gazety, kolorowe czasopisma i te drukowane
na kredowym papierze, materiały gumowe
czy też, o zgrozo opakowania po odpadach
niebezpiecznych (farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin
i innych), powstaje taki właśnie dym. Dym,
w którego składzie jest tak dużo związków
toksycznych, że śmiało można go nazwać
trucizną! A jak mowa o truciznach to nie
ma wątpliwości, że nie pozostają one bez
wpływu na nasze zdrowie i na całe środowisko nas otaczające.
Palenie śmieci w piecach do tego nieprzystosowanych jest u nas dużym problemem,
świadczą o tym liczne sygnały mieszkańców
gminy. Wszystkim tym, co spalimy, potem
oddychamy; trucizny z komina opadają też
na nasze ogrody. A potem dziwimy się, że
chorujemy... Dym ze spalonych w domach
odpadów nie tylko śmierdzi. Do atmosfery
trafiają pyły powodujące zanieczyszczenia
metalami ciężkimi, np. kadmem i arsenem,
także tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwie-
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rząt, tlenek azotu – uszkadzający płuca oraz
dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, wreszcie dioksyny. Zdaniem lekarzy,
dioksyny odkładają się w tkankach i mogą
powodować długotrwałe, trądzikowate
zmiany na skórze, uszkodzenia nerek, wątroby, dają także inne efekty, jak poronienia
i bezpłodność, mają również działanie kancerogenne; przyczyniają się do powstania
nowotworów, mięśniaków i chłoniaków.
Niedawno na szkodliwość nagminnego spalania śmieci w domowych piecach
zwróciła uwagę Fundacja Ekologiczna
„Arka”. Przy finansowym wsparciu m.in.
Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska ruszyła ogólnopolska
kampania „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”.
Inicjatorzy kampanii „Kochasz dzieci, nie
pal śmieci”, która polega na zakrojonej na
szeroką skalę akcji informacyjnej, nie ukrywają, że bardzo trudno zmienić mentalność
społeczeństwa, bowiem niektórzy są wyjątkowo odporni na edukację. Ludzie myślą
zwykle tak: „Dziadek palił śmieci, ojciec
palił, więc ja też będę”. Nie wyobrażają sobie, że może być inaczej.
Drodzy mieszkańcy nie palmy śmieci,
przecież oprócz świadomości szkodliwego
wpływu takiego spalania na zdrowie i środowisko, jest możliwość selektywnej zbiórki odpadów, która powinna ograniczyć
niewłaściwe wykorzystanie śmieci, głównie
z uwagi na bezpłatny ich odbiór w naszej
gminie[inaczej niż odpadów zmieszanych].
Rozalia Ćwiertnia

KRONIKA POLICYJNA
Powiat. Na rowerze po alkoholu
i z zakazem.

4 października 2015 w Osieku policjanci
podczas patrolu ulicy Beskidzkiej zatrzymali
do kontroli drogowej 61-letniego mieszkańca
Osieka, który jechał na rowerze posiadając
zakaz kierowania pojazdami. Tego samego
dnia w Malcu na ulicy Stawowej o godzinie
17:00 zauważyli jadącego „wężykiem” rowerzystę. Podczas kontroli drogowej okazało się,
że to 43-letni mieszkaniec Osieka, który jechał na rowerze w stanie nietrzeźwym – 1,89
promila alkoholu, posiadając również zakaz
prowadzenia pojazdów.

Osiek. Kolizja drogowa.

W dniu 14 października 2015 o godzinie 4.30
w Osieku na ulicy Głównej doszło do kolizji drogowej. Jak ustalili policjanci 46-letnia
mieszkanka Gminy Kęty kierując samochodem marki Ford, zjechała na przeciwległy pas
ruchu, gdzie zderzyła się z 34-letnim mieszkańcem Osieka, który kierował samochodem
marki Fiat. Sprawczyni kolizji została ukarana
mandatem i punktami karnymi.

Kęty. Nietrzeźwa osieczanka

14 października 2015 o godzinie 14.20 w Kętach na ulicy Sienkiewicza policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 18-letnią mieszkankę Osieka, która jechała na motorowerze.
Badanie stanu trzeźwości młodej kobiety wykazało 1,11 promila alkoholu.

Osiek. Policjanci zatrzymali sprawcę
kradzieży i odzyskali złoty pierścień.

Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji
zatrzymali 45-letniego mieszkańca Osieka, podejrzanego o kradzież złotej biżuterii.
Pierścień został odnaleziony w lombardzie
i wkrótce wróci do właścicielki.
19 października 2015 mieszkanka Osieka powiadomiła policjantów o kradzieży biżuterii
w postaci złotego pierścienia, znajdującego się
w jednym z pomieszczeń jej domu. W trakcie
czynności policjanci ustalili, że związek z kradzieżą może mieć 45-latek, który kilka dni
wcześniej odwiedził swoją ciotkę. W związku z tym policjanci pojechali do jego miejsca zamieszkania, gdzie potwierdzili swoje
ustalenia. Jak się okazało mężczyzna skradł
pierścień, a następnie zastawił go w jednym
z lombardów, otrzymując w zamian kilkaset
złotych. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, a następnie niezwłocznie udali się
do lombardu, gdzie zabezpieczyli skradziony
pierścień. Biżuteria wkrótce wróci do właścicielki, a sprawcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Małopolska. Telefony komórkowe
dla dzielnicowych z małopolskiego garnizonu Policji
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Po-

licji w Krakowie inspektor Jacek Fabisiak
w imieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, podpisał umowę z jednym z operatorów sieci komórkowych na
dostarczenie telefonów dla dzielnicowych.
Dzięki temu mieszkańcy będą mieli ułatwiony kontakt z dzielnicowymi. Urządzenia zostaną przekazane do wszystkich jednostek
Policji w naszym województwie.
Numery telefonów do poszczególnych dzielnicowych są na bieżąco udostępniane na stronie
internetowej małopolskiej Policji w zakładce
– „kontakt z dzielnicowym” oraz na stronach
internetowych komend powiatowych i miejskich Policji województwa małopolskiego.
Dzielnicowi będą dostępni pod wskazanymi
numerami telefonów, w godzinach pełnienia
przez nich służby. Ważne, aby pamiętać, że
nie są to numery alarmowe – w przypadku
konieczności zgłoszenia sytuacji zagrożenia
lub powiadomienia o przestępstwie należy
wybrać numer 112 lub 997.
Dzielnicowi nazywani są często „policjantami pierwszego kontaktu” – gdyż to do nich
trafiają prośby o pomoc w rozwiązaniu życiowych spraw, najczęściej tych związanych
z przemocą w rodzinie i uciążliwymi sąsiadami, ale także wiele innych.
W ubiegłym roku dzielnicowi w Małopolsce
przeprowadzili ponad 68 tysięcy różnych
interwencji. Pracując w terenie, dzielnicowi
reagowali także na popełniane przestępstwa,
zatrzymywali ich sprawców – na gorącym
uczynku wpadło 2.690 sprawców różnych
przestępstw, dzielnicowi zatrzymali także
1.628 osób poszukiwanych i ujawnili 67.239
wykroczeń (mandatami ukarali 25.391 osób).
Numery komórkowe nowych telefonów do
dzielnicowych zostaną w jak najszerszy sposób rozpropagowane w lokalnym środowisku, aby mieszkańcy mogli nawiązać kontakt
w razie potrzeby. Jest to jedna z metod ułatwienia kontaktu z policjantami, zwłaszcza na
wsiach i w małych miejscowościach.
Liczymy, że nowe telefony wpłyną znacząco na poprawę komunikacji dzielnicowych
z mieszkańcami oraz przyczynią się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Tragiczny bilans na drogach w Polsce

Podczas świątecznych trzech dni listopada
w 225 wypadkach zginęło 30 osób, 265 zostało rannych . Do kontroli zatrzymano aż 1030
pijanych, a ilu zdołało wymknąć?

Osiek-Tarniówka. Zdarzenie drogowe.

16 listopada 2015 o godzinie 13.35 na skrzyżowaniu Osiek-Tarniówka doszło do zdarzenia drogowego.
Jak wstępnie ustalili policjanci 31-letni mieszkaniec Osieka, kierując samochodem marki
Opel, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej
zderzył się z samochodem marki Fiat, którym
kierował 57-letni mieszkaniec Siemianowic
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Śląskich. Do szpitala Pogotowie Ratunkowe
przewiozło kierowcę fiata, który przechodzi
badania.

Osiek. Nietrzeźwy kierowca wpadł
do rowu, a potem w ręce czujnego
dzielnicowego.

W dniu 22 listopada 2015 w Osieku dzielnicowy Gminy Osiek najpierw udzielił pomocy, a później zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna próbował uniknąć policyjnej
kontroli, ale alkohol zrobił swoje i samochód
znalazł się w przydrożnym rowie.
Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek,
gdy dzielnicowy jechał ulicą Główną w Osieku i w pewnej chwili zauważył samochód
marki Audi, którego kierowca na widok radiowozu nagle zjechał w jedną z bocznych
uliczek. Policjant zainteresował się dziwnym
zachowaniem kierowcy i również skręcił w tę
samą uliczkę. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów zauważył, że audi znalazło się
w rowie. Funkcjonariusz natychmiast udzielił
pomocy kierowcy i wtedy okazało się, że jego
podejrzenia się potwierdziły, gdyż od kierowcy, 45-letniego mieszkańca Osieka, wyczuł
alkohol. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało, że w organizmie ma on ponad
promil alkoholu. Został więc zatrzymany
i wkrótce przed sądem odpowie za popełnione przestępstwo.
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi
do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka kara grzywny.

Osiek. Policjanci zatrzymali rowerzystę z zakazem

W dniu 24 listopada 2015 o godzinie 14:10
w Osieku na ulicy Spacerowej policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca Osieka, który jechał na rowerze, posiadając orzeczony sądownie zakaz kierowania, badanie jego stanu
trzeźwości wykazało – 0,63 promila alkoholu.

Oświęcim. Wypadek drogowy.

W dniu 25 listopada 2015 o godzinie 10:40
w Oświęcimiu na ulicy Nideckiego doszło
do wypadku drogowego. Jak wstępnie ustalili policjanci 31-letnia mieszkanka Głębowic,
kierując samochodem marki Opel, potrąciła rowerzystę, który wjechał na przejście dla
pieszych wprost przed nadjeżdżający pojazd.
W wyniku potrącenia rowerzysta – 74-letni
mieszkaniec Oświęcimia doznał obrażeń głowy oraz klatki piersiowej i został przewieziony przez Pogotowie Ratunkowe na leczenie
do szpitala. W trakcie dalszego postępowania
policjanci ustalą dokładne okoliczności tego
wypadku drogowego.
Opracowała Rozalia Ćwiertnia

SPORT
Klasyfikacja po rundzie jesiennej
Ligi Orlików:
1. Unia Oświęcim
2. Football Academy Osiek
3. Szkółka Piłkarska Przeciszów
4. Szkółka Piłkarska Brzeszcze
5. KS Chełmek
Wyniki Ligi Młodzików:

Wyniki I Ligi Juniorów Starszych Małopolski Zachodniej:

Wyniki Klasy Okręgowej
LKS Żarki – Brzezina Osiek

2:0

Unia Oświęcim – Brzezina Osiek

2:3

Brzezina Osiek – LKS Bobrek

4:0

Brzezina Osiek – Lachy Lachowice

1:3

Orzeł Ryczów – Brzezina Osiek

1:1

Kalwarianka Kalwaria Z. – Brzezina Osiek

1:1

Brzezina Osiek – Nadwiślanin Gromiec

2:0

LKS Rajsko – Brzezina Osiek

1:2

Soła II Oświęcim – Brzezina Osiek

2:0

Brzezina Osiek – Zatorzanka Zator

0:4

Brzezina Osiek – Unia Oświęcim

1:3

Górnik Libiąż – Brzezina Osiek

1:1

Niwa Nowa Wieś – Brzezina Osiek

1:2

Brzezina Osiek – KS Chełmek

2:1

Dąb Paszkówka – Brzezina Osiek

2:0

Astra Spytkowice – Brzezina Osiek

3:1

Sygnał Włosienica – Brzezina Osiek

1:4

Brzezina Osiek – KS Chełmek

0:1

Brzezina Osiek – Halniak Targanice

1:3

Brzezina Osiek – Soła Oświęcim

3:4

Sokół Przytkowice – Brzezina Osiek

1:4

Beskid Andrychów – Brzezina Osiek

2:0

Przeciszovia Przeciszów – Brzezina Osiek

2:1

Brzezina Osiek – Jałowiec Stryszawa

5:2

Brzezina Osiek – Skawa Wadowice

1:0

Brzezina Osiek – KS Chełmek

4:2

Soła Łęki – Brzezina Osiek

1:0

Fablok Chrzanów – Brzezina Osiek

2:2

Iskra Brzezinka – Brzezina Osiek

0:9

Brzezina Osiek – Skawa Wadowice

1:0

Brzezina Osiek – Niwa Nowa Wieś

3:1

Brzezina Osiek – Górnik Brzeszcze

3:1

Zagórzanka Zagórze – Brzezina Osiek

4:1

Unia Oświęcim – Brzezina Osiek

7:1

Brzezina Osiek – Tempo Białka

2:1

Brzezina Osiek – Zatorzanka Zator

0:11

Tabela:
1. Zatorzanka Zator

8

22

62:2

2. Unia Oświęcim

8

18

33:12

3. Przeciszovia Przeciszów

8

14

20:11

4. Soła Oświęcim

8

13

26:12

5. Brzezina Osiek

8

12

25:28

6. Górnik Brzeszcze

8

12

27:17

7. KS Chełmek

8

12

26:32

8. Sygnał Włosienica

8

3

8:56

9. Iskra Brzezinka

8

0

5:62

Wyniki III Ligi Trampkarzy Gr B:
LKS Skidziń – LKS Głębowice

1:1

Niwa Nowa Wieś – Brzezina Osiek

8:0

LKS Głębowice – LKS Rajsko

5:1

Brzezina Osiek – Zgoda Malec

3:0

Zgoda Malec – LKS Głębowice

0:6

LKS Skidziń – Brzezina Osiek

3:1

Brzezina Osiek – LKS Głębowice

1:4

LKS Głębowice – Niwa Nowa Wieś

0:11

LKS Rajsko – Brzezina Osiek

5:1

LKS Głębowice – LKS Skidziń

4:2

Brzezina Osiek – Niwa Nowa Wieś

0:6

LKS Rajsko – LKS Głębowice

1:1

Zgoda Malec – Brzezina Osiek

0:5

LKS Głębowice – Zgoda Malec

7:1

Brzezina Osiek – LKS Skidziń

3:1

LKS Głębowice – Brzezina Osiek

7:0

Niwa Nowa Wieś – LKS Głębowice

5:0

Brzezina Osiek – LKS Rajsko

1:3

Tabela:
1. Niwa Nowa Wieś

10

30

77:4

2. LKS Głębowice

10

20

35:19

3. LKS Rajsko

10

16

30:27

4. LKS Skidziń

10

13

29:27

5. Brzezina Osiek

10

9

15:37

6. Zgoda Malec

10

0

7:79

Tabela:

Tabela:

1. Skawa Wadowice

13

28

38:14

2. Zatorzanka Zator

13

26

63:16

1. Unia Oświęcim

15

28

26:11

15

28

32:22

3. Górnik Libiąż

13

25

41:25

2. Orzeł Ryczów

4. Halniak Targanice

13

24

26:17

3. LKS Bobrek

15

26

36:33

15

25

29:16

5. Lachy Lachowice

13

23

34:26

4. Zagórzanka Zagórze

6. Astra Spytkowice

13

21

26:24

5. Soła II Oświęcim

15

25

29:13

27:24

6. Brzezina Osiek

15

25

25:21

15

20

27:31

13

7. LKS Rajsko

20

8. Kalwarianka Kalwaria Z.

13

19

29:37

7. Soła Łęki

9. Brzezina Osiek

13

18

18:24

8. Nadwiślanin Gromiec

15

20

21:22

15

18

21:25

10. Unia Oświęcim

13

16

25:32

9. KS Chełmek

11. Fablok Chrzanów

13

12

13:19

10. LKS Żarki

15

18

28:37

15

18

16:14

12. KS Chełmek

13

11

16:45

11. Tempo Białka

13. Beskid Andrychów

13

8

10:38

12. Niwa Nowa Wieś

15

17

24:22

14:39

13. Jałowiec Stryszawa

15

16

25:32

14. Sokół Przytkowice

15

16

11:28

15. Skawa Wadowice

15

15

15:20

16. Dąb Paszkówka

15

13

16:34

13

14. Niwa Nowa Wieś

5

Wyniki Ligi Młodzików:
LKS Głębowice – Zaborzanka Zaborze

2:8

LKS Palczowice – LKS Głębowice

3:3

LKS Głębowice – Puls Broszkowice

2:3

LKS Głębowice – Solavia Grojec

1:6

LKS Głębowice – Pogórze Gierałtowice

4:4

LKS Poręba Wielka - LKS Głębowice

4:0

LKS Głębowice – LKS Piotrowice

5:0

LKS Głębowice – LKS Bulowice

2:1

Sygnał Włosienica – LKS Głębowice

1:1

Tabela:
1. Zaborzanka Zaborze

9

19

23:11

2. Solavia Grojec

9

18

29:14

3. LKS Poręba Wielka

9

18

27:11

4. LKS Piotrowice

9

16

19:13

5. Pogórze Gierałtowice

9

15

17:14

6. LKS Bulowice

9

10

13:17

7. Puls Broszkowice

9

10

12:16

8. LKS Głębowice

9

9

20:30

9. LKS Palczowice

9

8

13:32

10.Sygnał Włosienica

9

1

6:21
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Zimowa Liga Piłki Nożnej Halowej Osiek 2016
W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Osieku zostanie rozegrana IX edycja turnieju „dzikich drużyn”. Turniej ten jest organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku od 2008 roku. Rozgrywki rundy zasadniczej rozpoczną się od 18.01.
i trwać będą do 22.01. Finał zaplanowano na 24 stycznia w hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku. Wkrótce szczegóły
na stronie www.osiekstowarzyszenie.na8.pl i na facebooku.

LKS Głębowice wicemistrzem jesieni!
Trampkarze LKS Głębowice zostali wicemistrzem rundy jesiennej III Ligi Okręgowej Trampkarzy. W tych samych rozgrywkach
o wiele słabiej spisali się młodzi
piłkarze Brzeziny, którzy zajęli
piąte miejsce.
Trampkarze z Głębowic jesienią ustąpili
pola tylko niepokonanej Niwie Nowa Wieś,
która zdecydowanie zdeklasowała wszystkich rywali. Podopieczni Jacka Nowaka
w dziesięciu spotkaniach odnieśli sześć
zwycięstw, dwa mecze zremisowali i ponieśli dwie porażki, co dało im 20 punktów
z dodatnim bilansem bramkowym 35:19.
O wiele słabiej w tych rozgrywkach spisali
się ich rówieśnicy z Osieka, którzy w dziesięciu spotkaniach odnieśli tylko trzy zwycięstwa i ponieśli siedem porażek. Tym
samym podopieczni Daniela Płonki zajęli
5 miejsce, gromadząc 9 punktów z ujem-

nym bilansem bramkowym 15:37.
Kadra LKS Głębowice: Filip Kramarczyk,
Michał Brońka, Wojciech Cinal, Tomasz
Cinal, Patryk Gieras, Gabriel Gieras, Witold Górkiewicz, Bartłomiej Kawczak,
Piotr Kocęba, Bartłomiej Kocęba, Radosław Komendera, Bartłomiej Kuwik, Mateusz Nikliborc, Konrad Noszka, Jakub
Piwowarski, Szymon Potoczny, Wojciech
Sala, Klaudiusz Sikora, Dawid Spisak,
Adam Walczak, Szymon Wandor, Seweryn Wróbel.
Kadra Brzezina Osiek: Kamil Bies, Jakub Bies, Robert Bachowski, Kamil Bernaś, Wiktor Czarny, Krzysztof Domasik,
Kacper Filip, Jakub Jekiełek, Wojciech
Kawczak, Dominik Kmieciński, Marek
Kramarczyk, Bartłomiej Luranc, Szymon
Majda, Mariusz Majda, Jakub Matuła, Michał Mazgaj, Wojciech Narwojsz, Patryk
Nowak, Konrad Odrobina, Kacper Tyran,
Wiktor Zięba.

Piotr
Balonek
poprowadzi w dalszej części sezonu

Brzezinę Osiek. Taką decyzję podjął
zarząd klubu po rezygnacji Andrzeja
Lubańskiego. 35-letni szkoleniowiec
w przeszłości prowadził m.in. czwartoligową ekipę Halniaka Maków Podhalański. Obecnie jest również trenerem
Astry Spytkowice, która na co dzień
występuje w rozgrywkach wadowickiej
Klasy A.
(beniamin/fot. Kristina Fatnieva – fb)

Bartłomiej B. Kasperczyk

Brzezina powalczy o awans!
W czołowej szóstce seniorzy Brzeziny Osiek zakończyli rundę jesienną rozgrywek o mistrzostwo Klasy Okręgowej. Trzy punkty straty do lidera
po pierwszej części sezonu pozwalają podopiecznym Piotra Balonka realnie myśleć o awansie do IV Ligi. Runda jesienna w wykonaniu naszych
zawodników przechodziła różne fazy. Początek to gra w kratkę, gdzie przeplatali dobre mecze słabszymi, co nasz zespół ustawiło w środkowej
części tabeli. Od piątej kolejki zanotowaliśmy serię czterech porażek, przez co decyzję o rezygnacji z funkcji trenera podjął Andrzej Lubański,
którego zastąpił Piotr Balonek. Na efekt nowej miotły nie trzeba było długo czekać. W sześciu ostatnich meczach nasz zespół odniósł pięć zwycięstw, dzięki czemu zniwelowaliśmy stratę do lidera z Oświęcimia i zachowaliśmy realne szanse na awans.
Batłomiej B. Kasperczyk

fot. E. Mieszczak
Od lewej górny rząd: Adam Majda (prezes), Daniel Załuczkowski (kierownik drużyny), Mateusz Szczepaniak, Przemysław Bernaś, Daniel Płonka, Mateusz Markiel, Krzysztof
Flejtuch, Piotr Balonek (trener), Łukasz Kulczyk, Seweryn Jaromin, Maciej Majcherek, Radosław Gros, Tomasz Dubiel, Łukasz Szczepaniak, Od lewej dolny rząd: Dominik
Czerny, Wojciech Buczek, Szymon Żurek, Konrad Kuźma, Krystian Kułas, Dawid Grzesło, Marcel Rogala, Mateusz Gros, Mariusz Antecki. Na zdjęciu brakuje: Piotra Majdy,
Tomasza Freja, Łukasza Płonki, Szymona Roznera, Patryka Tomali, Tomasza Walczyka oraz Mateusza Zygmunta.
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Trafiłem na fajną grupę ambitnych ludzi,
miedzy którymi czuć pozytywną atmosferę.

Rozmowa z Piotrem Balonkiem, nowym trenerem Brzeziny Osiek,
który naszą drużynę prowadzi od meczu z Sokołem Przytkowice.

fot. A. Bies

Jakie są Twoje pierwsze wrażenie po
przyjściu do Osieka. Jak się u nas czujesz jako „skuteczna miotła”?

- Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne. Trafiłem na fajną grupę ambitnych
ludzi, miedzy którymi czuć pozytywną atmosferę. Do tego zaskoczyła mnie otwartość
i serdeczność ludzi związanych z klubem. No
i oczywiście baza treningowa, jaka znajduje
się w Osieku. Większość może o takiej tylko
pomarzyć.

Co takiego zmieniłeś w drużynie, że
w zespole wszystko „zatrybiło” już od
pierwszego meczu? Czy może uważasz,
że to zbieg okoliczności?

- Na pewno zadziałały cechy wolicjonalne
u chłopaków. Nie można zmienić wielu
rzeczy w ciągu kilku dni. Ja od samego
początku skupiłem się nad mentalnością.
Cały czas zdaję sobie sprawę, że dużo pracy przed nami, jeśli chodzi o organizację
gry. Potencjał jest w drużynie i tylko pokora i praca może spowodować to, że ta drużyna będzie cały czas ewoluowała. W tym
miejscu chciałem również podziękować
mojemu poprzednikowi za cenne informacje, jakich udzielił mi na temat zespołu.

Jak chłopaki przyjęli Cię w zespole – no
pierwszy rzut oka wygląda to tak, jakbyście się znali od dawna?

- O to trzeba zapytać chłopaków. Wydaje
mi się jednak, że jest miedzy nami chemia,
a to bardzo ważne. Ja za zawodnikiem,
który traktuje poważnie swoje obowiązki
i wkłada serce w to co robi, skoczę w przysłowiowy ogień. I odwrotnie nie będę tolerował leserstwa i byle jakości. Proste zasady.

Docelowo – jest nim awans do IV
ligi. Co Ty sądzisz o tych planach.
Czy to jeszcze możliwe?

- Ja skupiam się zawsze na najbliższym meczu. Jeśli będziemy punktować do końca tej
rundy to teoretycznie wszystko jest możliwe. Trzeba solidnie przepracować zimę, to
jest fundament do tego, aby walczyć na sto
procent w każdym spotkaniu. Tylko wtedy
można bić się o najwyższe cele. Potencjał
tej drużyny jest duży. Co do samego awansu to powiem tylko tyle: boisko i tak zawsze
wszystko weryfikuje, więc nie ma sensu
mówić wielu słów na ten temat.

Jakie widzisz atuty osieckiej drużyny
i co jest naszą największą bolączką. Nad
czym musimy najwięcej popracować?

- Atutem jest to, że w tej drużynie jest grupa zawodników o sporych umiejętnościach. Następną ważną rzeczą jest to, że w tej drużynie czuć
pozytywną energię; większość chłopaków jest
mocno związana z klubem. Nad czym musimy pracować? Tak jak mówiłem wcześniej nad
organizacją gry, czyli nad zachowaniem drużyny w momencie straty piłki oraz wtedy kiedy
wchodzi w jej posiadanie. Cały czas pracujemy
nad tym, aby odległości między poszczególnymi zawodnikami oraz formacjami były odpowiednie. To jest podstawa do tego, aby drużyna
mogła dobrze funkcjonować na boisku.

Mamy realne szanse już jesienią
wskoczyć na pudło w naszej tabeli.
Co ty na to? Nikt chyba w Osieku nie
spodziewał się takiego obrotu spraw.
- Chyba każdy trener oraz zawodnik chce
grać o najwyższe cele, więc jeśli skończymy
tę rundę na pudle to tylko będę się cieszył.

Mamy określony cel na ten rok. Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Stanisław Żmudka
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Młodzicy
z szansami
na podium
Na piątym miejscu rundę wiosenną
zakończyli młodzicy Brzeziny Osiek
w oświęcimskiej Lidze Młodzików Gr.
A. Podopieczni Edmunda Mieszczaka
w ośmiu spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa i ponieśli cztery porażki.
Przed sezonem nasi najmłodsi zawodnicy
typowani byli do roli outsidera ligi. Tym
czasem nasz zespół od samego początku
radził sobie całkiem nieźle. Już w pierwszym meczu hattrick Szymona Majdy
i jedno trafienie Szymona Biesa dało „żółto-zielonym” zwycięstwo we Włosienicy
nad miejscowym Sygnałem.
Drugą kolejkę z Sołą Oświęcim rozpoczęli w dobrych nastrojach, ale zakończyli
w zupełnie odmiennych. Już po trzech minutach Wojciech Narwojsz dał prowadzenie ekipie z Osieka. W kolejnych minutach
to goście przejęli inicjatywę i po pierwszej
połowie prowadzili 3:1. W drugiej odsłonie podopieczni Edmunda Mieszczaka przebudzili się i nawet wyrównali po
bramce Marka Kramarczyka. Ostatnie słowo jednak należało do oświęcimian, którzy całe spotkanie wygrali 4:3.
Podobnie dramatyczny przebieg meczu
miał miejsce w Przeciszowie. Wówczas
w końcówce spotkania nasz zespół prowadził 1:0, po trafieniu Marcela Szypuły.
Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy, którzy wygrali całe spotkanie 2:1.
Po dwóch porażkach w kolejnych trzech
meczach „żółto-zieloni” zasmakowali
zwycięstwa. Oprawili z kwitkiem kolejno
KS Chełmek, który pokonali 4:2, następnie rozgromili Iskrę Brzezinka 9:0 i nie
dali szansy Górnikowi Brzeszcze pokonując go 3:1. W tej rundzie nasz zespół
więcej punktów już nie zdobył, a o dwóch
ostatnich spotkaniach, chciałby jak najszybciej zapomnieć.
Tym samy młodzicy rundę jesienną zakończyli na piątym miejscu, gromadząc przy
tym 12 punktów, dzięki czemu do trzeciej
Przeciszovii tracą tylko 2 i zachowują realne
szanse na podium w drugiej części sezonu.
Kadra: Igor Sikora, Szymon Bies, Jakub
Domasik, Piotr Frączek, Hubert Janeczko,
Wojciech Kasperek, Mikołaj Kleszcz, Marek Kramarczyk, Szymon Kuźma, Szymon
Majda, Mariusz Majda, Michał Mazgaj,
Wojciech Narwojsz, Patryk Nowak, Korneliusz Olbrzymek, Marcel Szypuła, Kacper Wawro, Dominik Żabiński, Antoni
Zięciak, Igor Żmudka.
Bartłomiej B. Kasperczyk

PODZIĘKOWANIA
1% DLA OSIEKA

Podziękowania

Dziękujemy za dotychczas otrzymane
wsparcie!

Orkiestra Dęta pragnie podziękować
Wszystkim mieszkańcom Osieka, którzy podczas objazdu dożynkowego zechcieli wesprzeć Nas drobnymi wpłatami finansowymi. Zebraną sumę zespół
przeznaczył na dalszy rozwój, remont
i zakup instrumentów dętych. Serdecznie Wszystkim Dziękujemy!

Przekaż 1% na Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku. To dzięki
Wam mamy możliwość realizować nasze przedsięwzięcia, m.in. Zimową Ligę
Piłki Nożnej Halowej.
Zmieniaj z nami na lepsze! Lokalnie!
Nr KRS: 0000250018

Dziękujemy Panu Dariuszowi Kasperkowi właścicielowi firmy „Budownictwo Kasperek” za zakup strojów dla
drużyny trampkarzy w Głębowicach.
W imieniu zawodników i zarządu serdeczne podziękowania!!!

Orkiestra Dęta Osiek

Podaruj 1% podatku

PODZIĘKOWANIA

Nazywam się Jacek Klęczar. Mieszkam
w Osieku, ul. Sobótkowa 17. Od ponad
15 lat choruję na SM, czyli stwardnienie
rozsiane. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku na konto
fundacji. Pieniądze chcę przeznaczyć
na leczenie i rehabilitację. Za zrozumienie i życzliwość oraz okazane serce
bardzo dziękuję wraz z rodziną.
Dane fundacji: Fundacja na rzecz chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy, 31133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5.

Dziękujemy tym Wszystkim, którzy
dedykowali bieg Kordiankowi Spadkowi: biegaczom, Organizatorom: Urząd
Gminy w Osieku, Restauracja MOLO,
Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy i Carbo Asecura S.A.
Serdeczne podziękowania również dla
Firmy AKSAM, Maltańskiej Służby Medycznej, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Osieku, wolontariuszy oraz innych
osób zaangażowanych w organizację
biegu.

SUBKONTO:
43 1020 2892 0000 5102 0186 7076
HASŁO – JACEK KLĘCZAR
KRS - 0000055578

Zebrane datki zostaną przeznaczone na
leczenie naszego syna.
Dziękujemy całym sercem
Rodzice

Pożegnaliśmy

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy w tak bolesnej dla nas
chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele wsparcia i życzliwości oraz
uczestniczyli we Mszy Św. i ceremonii
pogrzebowej

Śp. Mariana Domasika
Orkiestrze z Głębowic, Górnikom
z Osieka i Głębowic, Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom za okazaną pomoc,
intencje mszalne oraz wieńce i kwiaty.
Serdeczne „Bóg zapłać” składa Rodzina.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy w tak bolesnej dla nas chwili
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele
serca i życzliwości oraz uczestniczyli we
Mszy Świętej Pogrzebowej

Śp. Stanisława Dusika

PAŹDZIERNIK
BIES HENRYK

OSIEK, UL.STAWOWA 3

– 54 lata

DOMASIK MARIAN

GŁĘBOWICE, UL.ŁAZY 28

– 56 lat

FALAS JÓZEF

OSIEK, UL.OGRODOWA 24

– 80 lat

PIWOWARSKI IZYDOR

GŁĘBOWICE, UL.PLEBAŃSKA 41

– 81 lata

PŁONKA ZOFIA

OSIEK, UL.PRZECZNICA 6

– 85 lata

LISTOPAD
DUSIK STANISŁAW

OSIEK, UL.STAROWIEJSKA 48

– 74 lata

EHRHARDT EDMUND

OSIEK, UL.WŁOSIEŃSKA 28

– 83 lata

LEŚNIAK MAREK KAZIMIERZ

OSIEK, UL.GŁÓWNA 86

– 42 lata

MROZIK MACIEJ

OSIEK, UL.STAROWIEJSKA 397

25

– 78 lat

Rodzinie, ks. proboszczowi, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym za okazaną
pomoc, współczucie, modlitwę i kwiaty.
Serdeczne ”Bóg zapłać” składa żona,
córka i syn z rodzinami.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy uczestniczyli w pogrzebie

ŚP. Marka Leśniaka
za złożone intencje mszalne, kwiaty
i modlitwy. Szczególne podziękowanie
dla OSP Osiek i Głębowice.
Rodzina

REKLAMA
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GIMNAZJUM

Dzień Zaduszny Tradycje krajów anglojęzycznych
„Jak wygląda przeciętny ludzki grób?
To tak niewiele: mały prostokąt ziemi.
Jeśli jesień – liście.
Jeśli zima – śnieg.
Jeśli wiosna – zielona trawa, nowalijka.
Lampka – jeśli ktoś pamięta.
Śmietnik – gdy zapomną…
Ale jest duch, którym trzeba żyć!

Dzień Zaduszny jest dniem nareszcie kochającej się społeczności ludzkiej. W tym dniu
ludzie żywi mało myślą o sobie, bo myślą
o zmarłych i mówią o nich dobrze. Nie pamiętamy głupstw, jakie popełniali, a wydobywamy
dobro, które było nieraz ukryte.”
Byliśmy, pamiętaliśmy…

W ramach zaznajamiania uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych nauczyciele języka
angielskiego przeprowadzili lekcje, na których prezentowali zwyczaje związane ze świętem Halloween. Dodatkowo przeprowadzono konkurs na najśmieszniejszą, najstraszniejszą, najbardziej oryginalną dynię. Konkurs wygrały
dziewczęta z klasy 3 a- Paulina
Depta, Kamila Kraska i Anna
Orkisz. Część uczniów zaprezentowała również na lekcjach
angielskiego specjalnie przygotowane kostiumy nawiązujące do najbardziej charakterystycznych postaci związanych
z obchodami Halloween w Anglii i Stanach Zjednoczonych.

Wyjazd na film

Projekt – Utracone
dziedzictwo –
losy ziemian w XX w.
6 listopada po raz kolejny uczniowie naszego
gimnazjum wzięli udział w konferencji i sesji
naukowo – edukacyjnej organizowanej przez
Oddział IPN w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie oraz
Kuratorium Oświaty. Spotkanie ze świadkiem
historii, p. dr. Haliną Skulimowską, wykłady
dr. hab. Mariana Wolskiego „Etos ziemiański
i jego aktualność” i dr. Macieja Zakrzewskiego
„Konserwatyści galicyjscy i tradycja ziemiańska” miały przybliżyć tematykę projektu pt.
„Utracone dziedzictwo – losy ziemian w wieku XX”. Dr Marcin Chorązki zaś przedstawił
uczniom założenia konkursu już ogólnopolskiego. Spotkanie uświetnili swą obecnością:
Małopolski Kurator Oświaty, Aleksander Palczewski, Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie,
dr Marek Lasota, Prezes Polskiego Związku
Ziemiańskiego, Rafał Slaski.
Spotkanie odbyło się w Hotelu Polskim
pod Białym Orłem w Krakowie.

8 października grupa uczniów gimnazjum wyjechała do kina film pt. „Pilecki”. Fabularyzowany
dokument przybliżał postać rotmistrza Pileckiego, który z własnej woli dał się zamknąć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, by stamtąd wysyłać do aliantów raporty o tym, co się dzieje
z ludźmi tam więzionymi. Jeden z brytyjskich historyków uznał Pileckiego za jednego z sześciu
najodważniejszych ludzi oporu w czasie II wojny światowej.
W Polsce powojennej przez ponad 40 lat nie można było wymawiać jego nazwiska. Dziś można,
dziś trzeba poznać tak dzielnych
ludzi, którzy dla OJCZYZNY zaryzykowali WSZYSTKO! Przed
wyjazdem gimnazjaliści poznali
w pigułce (okolicznościowa gazetka) historię rotmistrza Pileckiego dzięki p. mgr. Marzenie
Borkowskiej.

Zaproś książkę
Ruszyła akcja zaproponowana przez bibliotekę szkolną „Zaproś książkę – czytająca
klasa”. Celem akcji jest promocja książki
oraz rozbudzenie potrzeby czytania. Każdy
uczeń pierwsze 10 - 15 min. lekcji wychowawczej przeznacza na ciche czytanie książek
z literatury młodzieżowej. Akcja spotkała się
z dużą aprobatą uczniów. Niektórzy - niemający do tej pory częstego kontaktu z książką
– „odkryli”, że czytanie może być przyjemne.
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Warsztaty dla klas III
W dniu 22 października klasy III uczestniczyły w dwugodzinnych warsztatach z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.
Prowadziła je pani Maria Hankus – Godzisz,
doradca zawodowy. Celem warsztatów było
przygotowanie uczniów klas III do wyboru
zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.
W ramach ćwiczeń uczniowie kształtowali
odpowiednie postawy, zachowania, umiejętności i wiedzę. Gimnazjaliści mieli okazję
lepiej przygotować się do wejścia na rynek
pracy, dopasować się do zawodów zapewniających m. in. zmniejszoną konieczność
przekwalifikowań, większą efektywność
w pracy, większą ilość sukcesów w zawodzie,
mniejszą ilość bezrobotnych „z wyboru”.
Uczyli się, jak lepiej dopasować się do potrzeb lokalnego rynku pracy, wyrównywać
szanse na rynku pracy.

SP 1

Ślubowanie klas I
21 października zapisze się jako ważny dzień
dla naszych pierwszaków. W tym dniu odbyło się pasowanie na ucznia. Krótki program
artystyczny wprowadził uczestników w atmosferę wydarzenia. Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę. Po czym pani
dyrektor poprzez symboliczne dotknięcie
lewego ramienia specjalnie przygotowanym
ołówkiem pasowała ich na uczniów naszej
szkoły. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, birety i przypinki, a rodzice zaprosili
ich na słodki poczęstunek.

Poznajemy Wawel
CUDER
program profilaktyczny

Prawda, miłość i wolność to główne wartości zainicjowanego w dniu 13.11.2015 r.
programu profilaktycznego „Cuder” przeznaczonego dla uczniów SP od IV-VI.
Rozpoczęcie było radosne, wszyscy
uczniowie ubrani na zielono zwolnieni
byli z pytania, a do tego przez trzy kolejne
lekcje wszyscy wzięli udział w programie
opracowanym przez Instytut Wspomagania Wychowania.
Celem programu jest ochronę uczniów
przed zagrożeniami poprzez wyjaśnienie pojęć sfer ciała, umysłu, ducha, emocji oraz uświadamianie zagrożeń, jak
i wzmacnianie chęci poszukiwań sensu
życia. Uczestnictwo w programie ma
wpływać na podniesienie wieku rozpoczynania picia alkoholu, dostrzeganie
zdrowych sposobów na radość i rozwój.
Program jest też wprowadzeniem do interesującej gry profilaktycznej o nazwie
„CUDER”.

Sukces ucznia naszej szkoły w konkursie historycznym
18 października br. sześcioro uczniów naszej szkoły przystąpiło do zmagań w ramach Kuratoryjnego Konkursu Historycznego „Wybitni władcy Polski - Piastowie”.
W dniu 4 listopada 2015 roku Komisja
Wojewódzka podsumowała wyniki: Filip
Kacorzyk z klasy VIa dołączył do grona
kolegów i koleżanek z całej Małopolski, aby
zmagać się w kolejnym etapie rejonowym,
który odbędzie się 7 grudnia 2015 roku.
Zadania konkursowe dotyczyły biegłej

znajomości okresu średniowiecznej Polski
od 960 do 1370 roku. Uczestnicy konkursu bardzo szczegółowo poznali sylwetki
wybitnych przedstawicieli dynastii Piastów - Mieszka I, Bolesława Chrobrego,
Bolesława III Krzywoustego, Bolesława V
Wstydliwego, Władysława I Łokietka oraz
Kazimierza III Wielkiego.
Cieszymy się z tego sukcesu i życzymy powodzenia w następnych etapach!

Mały Mistrz
1 września 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do programu „Mały Mistrz”,
wspieranego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski.
Projektem objęte zostały wszystkie klasy
pierwsze. Zajęcia prowadzone są przez
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz
wspomagających nauczycieli wychowania
fizycznego.

Głównymi celami przedsięwzięcia są:
upowszechnianie aktywności fizycznej,
promowanie nowych, atrakcyjnych form
zajęć ruchowych, poprawa stanu zdrowia
i sprawności fizycznej, monitorowanie
stanu zdrowia oraz rozwoju fizycznego
uczniów klas I-III. W ciągu trzech lat nauki
dzieci zdobywać będą odznaki sportowe,
potwierdzające opanowanie określonych
umiejętności ruchowych. Zdobywcy kompletu sprawności otrzymują tytuł „Małego
Mistrza”.

4 listopada kilka młodszych klas zwiedzało Zamek Królewski w Krakowie w ramach
akcji Bezpłatne zwiedzanie Wawelu. Przygotowania do wycieczki trwały od dłuższego
czasu. Uczniowie poznawali legendy, szukali

informacji w różnych źródłach wiedzy. Dzieci
zwiedziły Komnaty Królewskie, Zbrojownię,
Skarbiec Koronny i wystawę „Wawel zaginiony”. Wycieczkę zakończyli spacerem po krakowskim Rynku.

AHAK

Śniadanie daje moc

6.11.2015 klasy młodsze wzięły udział w akcji promującej zdrowe żywienie. Śniadanie to
najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! Dlatego
w tym dniu uczniowie w salach lekcyjnych samodzielnie przygotowywali śniadanie. Kanapki były nie tylko pyszne i zdrowe, ale i pięknie ozdobione. Dzieci przy ich robieniu
kształciły odpowiednie nawyki żywieniowe, rozwijały kreatywność, wyobraźnię oraz
dbałość o higienę podczas sporządzania posiłków.

28

SP 2

Pasowanie uczniów klasy I
Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem
radosny charakter. 13 października tuż przed
Dniem Edukacji Narodowej 25 sześciolatków
i siedmiolatków złożyło uroczystą przysięgę
na sztandar szkoły, a następnie dyrektor szkoły Jolanta Żurek pasowała ich na uczniów.
Przedtem jednak wspaniale zaprezentowali
się w programie artystycznym. Nie zabrakło
wierszy, piosenek oraz tańców, które wzbudziły największy zachwyt wśród licznie zgromadzonych rodziców, pracowników szkoły
i uczniów. Na scenie pojawiły się krasnoludki,
czyli dzieci z klasy IV. Przyjęły one swoich
młodszych kolegów w poczet braci szkolnej.
Całość zakończyły życzenia dla nauczycieli

z okazji ich święta. Składali je uczniowie reprezentowani przez SU, Rada Rodziców oraz
przybyły specjalnie na tę uroczystość wicewójt, p. Marek Jasiński. Po akademii rodzice
pierwszaków ze swoimi pociechami udali
się do klasy na słodki poczęstunek. Dzieci
otrzymały też pamiątkowe dyplomy i pierwszy swój dokument, czyli legitymację szkolną.
Dzień obfitował w wiele wrażeń i zakończył
się wyjazdem pierwszoklasistów i ich rodziców do kina. Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz
radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.
J.Z.

Dzień Warzywa „Wiem, co jem!”
21 października przedszkolaki i uczniowie
Dwójki zebrali się w holu szkoły, aby zaprezentować wylosowane wcześniej warzywo. Celem spotkania było zachęcenie zebranych do
jedzenia warzyw, nie tylko tych popularnych
jak pomidor i ogórek, ale także tych rzadziej
jedzonych, np.: pora, dyni czy pietruszki.
Najmłodsze przedszkolaki przygotowały pracę plastyczną oraz piosenkę o fasolce szparagowej. Dzieci 4-5-letnie zaśpiewały piosenkę
o „Panu Pomidorze”, a druga grupa starszaków
recytowała wiersz J. Brzechwy „Na straganie”.
Uczniowie klas I-III mieli za zadanie przygotować prezentację warzywa w wybranej formie.
Klasa I śpiewała o pomidorze przy akompaniamencie gitary, klasa II „a” przygotowała

piosenkę o cebuli oraz sałatkę, klasa II „b” recytowała rymowanki o ogórku i przyrządziła
sałatkę. Natomiast klasa III zaśpiewała wymyśloną przez siebie piosenkę o cukinii.
Klasy najstarsze również wywiązały się
z powierzonych im zadań bardzo dobrze.
Klasa IV przygotowała sałatkę z kalafiorem, strój dorodnego warzywa oraz piosenkę hip-hopową. Piątoklasiści przyrządzili mnóstwo dań z kapustą, przebrali się
za to warzywo i wyrecytowali o nim wierszyk. Natomiast klasa VI upiekła mufinki
z dyni i ciasto dyniowe oraz zrobiła sałatkę
z dynią. Szóstoklasiści zaprezentowali także strój dyni i wykonali piosenkę „Jak nie
dynia to co” z własnym tekstem.
Jury w składzie: p. dyrektor Jolanta
Żurek, p. Elżbieta Płoszczyca – nauczyciel przyrody oraz p. Jadwiga
Madej – szefowa kuchni, obejrzały
wszystkie prezentacje, skosztowały
dań i jednogłośnie wybrały zwycięzcę. Wszystkie przedszkolaki i uczniowie z klas I-III otrzymały gromkie
brawa, dyplom oraz soczek z marchewką w nagrodę. W klasach IV-VI
zwycięzcami zostali uczniowie klasy
V. Każda klasa otrzymała dyplom
i soki, a zwycięzcy nagrodę główną,
czyli dodatkowe nieprzygotowanie.

Turniej

13.11.2015 r. w szkole rozegrano, już po
raz ósmy, Niepodległościowy Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Wójta Gminy Osiek.
Pierwsze miejsce wywalczyła reprezentacja ZSP Nr 1 w Osieku, II miejsce zajęli uczniowie z ZSP w Głębowicach,
a III przypadło zawodnikom z SP Nr 2
w Osieku. Pamiątkowe puchary ufundowane przez Wójta Gminy Osiek wręczył
Sekretarz Gminy, p. Andrzej Sobecki.
R.Ł.

Narodowe święto
Niepodległości
9.11.2015 r. odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości pt.
„Barwy mojej ojczyzny”. Uczniowie klasy
VI wraz z chórem szkolnym przedstawili
najważniejsze daty i wydarzenia ze 123 lat
niewoli Polski.

A.N.

E.G.

Uczniowie klas I-III w Teatrze „Banialuka”
16.10.2015 r. uczniowie klas I-III udali się na wycieczkę edukacyjną do teatru ,,Banialuka” w Bielsku-Białej. Dzieci obejrzały przedstawienie
pt. ,,Bajka o szczęściu”. Spektakl ten był bardzo pouczający, wskazywał wartości, którymi powinni kierować się ludzie. Uświadamiał, że w życiu ważna jest przyjaźń, szczęście, a nie rzeczy materialne. Po spektaklu wszyscy zwiedzili teatr. Dowiedzieli się też, jak powstaje przedstawienie i jakie pracownie są angażowane w jego przygotowanie. Wszystkim bardzo się podobało. Pełni wrażeń i nowej wiedzy wrócili do domu.
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Święto Edukacji Narodowej
13.10.2015 roku w Szkole Podstawowej
w Głębowicach odbył się uroczysty apel
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto to,
zwane powszechnie Dniem Nauczyciela, zostało ustanowione na pamiątkę zatwierdzenia
przez Sejm Rzeczypospolitej Komisji Eduka-

cji Narodowej - pierwszej w Europie państwowej władzy oświatowej powołanej przez króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wydarzenie to miało miejsce 14.10.1773 roku.
Uczniowie ZSP w Głębowicach także postanowili uczcić to wydarzenie i przygotowali

krótki program artystyczny złożony z piosenek i wierszy, w którym zawarli podziękowania oraz życzenia skierowane do wszystkich
nauczycieli i pracowników szkoły.
Uroczystość została przygotowana przez Samorząd Uczniowski.		
M.K.

Super CHŁOPAK
30 września 2015 roku z okazji Dnia
Chłopaka odbył się w naszej szkole
konkurs na Super Chłopaka. W zawodach wzięło udział dwunastu uczniów.
– Każdą klasę reprezentowało dwóch
uczestników. Na zawody składało się
pięć konkurencji: wiązanie krawata, jedzenie cytryny, rozpoznawanie smaków
potraw, podbijanie piłki oraz znajomość marek samochodów i herbów klu-

bów piłkarskich. Zwycięzcą
w kategorii chłopców młodszych (klasy I-III) został
Bartłomiej Kuwik, najlepszy
spośród chłopców starszych
(klasy IV-VI) okazał się Michał Brońka. Konkurs został
przygotowany przez Samorząd Uczniowski.
M.K.

Wycieczka do Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach
„W każdym razie, tutaj, w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły
i teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło...”
Tegoroczny Dzień Patrona uczniowie naszej
szkoły rozpoczęli od udziału we mszy świętej
w intencji Świętego Jana Pawła II. Ksiądz proboszcz Krzysztof Błachut w swoim kazaniu
zwrócił uwagę na wartości, którymi kierował
się w swoim życiu Ojciec Święty Jan Paweł II.
Po mszy świętej uczniowie wraz
z nauczycielami udali się dwoma
autokarami do Wadowic. Pierwszym etapem wycieczki było zwiedzanie Muzeum - Dom Rodzinny
Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie
mogli zobaczyć dawne mieszkanie rodziny Wojtyłów oraz liczne
pamiątki z pontyfikatu Papieża Polaka. Zwiedzając muzeum
z przewodnikiem, uczniowie mieli
niepowtarzalną okazję poznać
miejsce, w którym rozpoczęła się
historia przyszłego papieża Jana
Pawła II. Właśnie tu stawiał on
swoje pierwsze kroki, poznawał

świat i ludzi. W tym miejscu doświadczył życiowych tragedii związanych ze śmiercią matki i starszego brata. Multimedialne muzeum
pozwoliło poznać młodego człowieka, który
był i jest wzorem, i autorytetem dla milionów
ludzi na całym świecie.
Po zakończeniu zwiedzania był czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć i kupienie pamiątek. Kolejnym etapem było zwiedzanie miejsc
związanych z życiem Karola Wojtyły w Wa-

dowicach. Najpierw wycieczkowicze udali się
do Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi
Panny, gdzie znajduje się chrzcielnica, przy
której został ochrzczony mały Lolek. Potem
udali się na rynek, gdzie mogli zobaczyć
dawną szkołę podstawową, w której się uczył,
kamieniczki i cukiernię, do której chodził po
maturze na kremówki. Spacerkiem przeszli
pod Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity, do którego uczęszczał Karol.
Stamtąd uczniowie przeszli na
górkę do Klasztoru Ojców Karmelitów Bosych, do Sanktuarium św.
Józefa, gdzie młody Karol często
chodził z ojcem i przystępował do
spowiedzi. Z tego miejsca wszyscy
mogli podziwiać rozległą panoramę miasta. Uczestnicy wycieczki
wrócili z powrotem na rynek, aby
posmakować słynnych „papieskich
kremówek” i nasycić się pięknymi
widokami Wadowic. Ten wyjątkowy, słoneczny, ciepły, jesienny
dzień 29 października 2015 roku na
długo pozostanie w naszej pamięci.
B.H.
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