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ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
I 700 LAT OSIEKA

W sobotnie święto włodarze gminy odsłonili obelisk upamiętniający
jubileusz 700-lecia Osieka. Złożyli też
kwiaty pod tablicą honorującą nasze-

ks. proboszcza Stanisława Czernka i
wikariusza Dawida Kubienia w intencji Ojczyzny. Mszę świętą uświetniła
nasza miejscowa orkiestra.
Po mszy jej uczestnicy przeszli do
sali WDK, która została pięknie wyremontowana. Tam zebranych powitali:
dyrektor Gminnego Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu Krystyna Dusik
i sekretarz Urzędu Gminy Andrzej Sobecki.
Głos zabrał wójt Jerzy Mieszczak,
wspominał o ofiarności przodków,
którzy walczyli za Ojczyznę, za prawdę, za niepodległość. „Nie ulega wątpliwości, że każda kolejna rocznica odzyskania niepodległości jest szczególną
okazją do refleksji, a pamięć o tamtych
wydarzeniach – to nasz obowiązek,
świadectwo i szacunek dla nich” – tymi
słowami zwracał się do zebranych. Zaznaczył, że Święto Niepodległości to
okazja, by uczcić także pamięć naszej
„małej ojczyzny” – Osieka. Wyraził
nadzieję, że odsłonięcie obelisku upa-

go miejscowego bohatera Kazimierza Jędrzejowskiego. Następnie przy
dźwiękach orkiestry dętej pod dyrekcją Leszka Górkiewicza korowód składający się z pocztów sztandarowych
strażaków, górników, przedstawicieli
koła PSL, przedstawicieli koła myśliwskiego „Orzeł” i pszczelarzy, a także
poczty sztandarowe miejscowych
szkół, przedstawicieli organizacji
działających na terenie gminy i mieszkańców, przeszedł do kościoła pw. św.
Andrzeja Apostoła na uroczystą mszę
świętą odprawioną w koncelebrze
ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka,

miętniającego 700-lecie wsi to hołd
dla przodków i wyraźny znak dla potomnych, by nieść świadectwo, by być
dumnym z bycia Polakiem, ale również i osieczaninem.
Kończąc, Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak wyraził wdzięczność
wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się w organizację naszych obchodów, tj. Komitetowi Organizacyjnemu
Obchodów, Gminnemu Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, Towarzystwu Miłośników Osieka, szkołom,
organizacjom i stowarzyszeniom oraz
mieszkańcom Osieka za liczny udział

11 listopada Polacy w całym kraju
świętowali 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,
nie inaczej było w gminie Osiek.
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we wszystkich naszych uroczystościach.
Podczas obchodów Święta Niepodległości wręczono także szczególne odznaczenia; tytuły „Zasłużony
dla Gminy Osiek”. Odznaczono osoby,
które swoją działalnością przyczyniły
się do rozwoju gminy Osiek, wzbogacając jej dorobek w różnych dziedzinach. Odznaczenia odebrali: Adam
Hałatek, Jerzy Kramarczyk i Tadeusz
Krzemień.
Wyróżniono także młodsze pokolenie osieczan. Gmina Osiek jest
znana i rozpoznawalna również za
sprawą dziewczęcej formacji tańca towarzyskiego „Bajka” działającej przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr
1 w Osieku. „Bajka” zdobyła Mistrzostwo Polski w kategorii „Debiuty do lat
15”. W zespole występuje 10 dziewczyn:
Oliwia Żmudka, Natalia Wojtala, Marlena Klęczar, Oliwia Drabczyk, Nikola

Górowicz, Aleksandra Gunia, Aleksandra Majda, Emilia Piechowska, Patrycja Płonka, Daria Sporysz. Trenują
pod okiem pani Wioletty Kowalczyk
ze szkoły tańca ASTRA w Oświęcimiu.
Cześć artystyczną otworzył Zespół
Pieśni i Tańca „Kotlina” wraz z kapelą
pod kierunkiem Alicji Gębali. Zespół
pracuje pod kierunkiem choreografa
Adama Adamowskiego, w ich wykonaniu zobaczyliśmy tańce narodowe.
Następnie na scenie pojawili się
uczniowie ZSP Nr 1 w Osieku w inscenizacji opisującej życie dawnych
mieszkańców Osieka.
Program artystyczny przygotowała pani Małgorzata Gwóźdź przy
współpracy z panią Ewą Mrozik, panem Robertem Klęczarem oraz panią Andżeliką Łysoń i Barbarą Dusik.
O oprawę muzyczną zadbała pani
Bernadetta
Stawowczyk-Zemanek.
Dekorację przygotowała pani Celina
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Grzywa, oprawę techniczną pan Aleksander Piasecki z młodzieżą.
Szczególne podziękowania przekazujemy także aktorom, chórowi
szkolnemu, a także solistom: Joannie Mydlarz – uczennicy gimnazjum,
Konradowi Matlakowi i Jackowi Górkiewiczowi – absolwentom Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku, którzy zechcieli wesprzeć program
artystyczny.
Na zakończenie wójt Jerzy Mieszczak osobiście podziękował artystom,
twórcom przedstawienia, ale również
pocztom sztandarowym, księżom,
orkiestrze dętej, Zespołowi Pieśni
i Tańca „Kotlina” wraz z kapelą, dyrekcji GCKCiS, dyrekcji ZSP nr 1, Stowarzyszeniu Integracyjnemu „Wspólna
sprawa” oraz wszystkim mieszkańcom za udział w uroczystości.
Rozalia Ćwiertnia
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KONCERT MARYJNY
W WYKONANIU ZESPOŁU
FENIX I MAGDALENY NAGLIK
Odbył się 22 października po wieczornej mszy świętej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła na zaproszenie ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka.
Ksiądz dziekan zaprosił uczestników do wysłuchania koncertu,
zaznaczając zarazem, że muzyków
nie trzeba przedstawiać, bowiem są
wszystkim znani. Zespół Fenix, bo
o nich mowa, działa od 1975 roku w
zmieniających się składach. Obecnie

grają: organy – Adam Klęczar, gitara basowa –Włodzimierz Szymanek,
gitara – Stanisław Górkiewicz, perkusja – Kazimierz Mitoraj i solistka
– Magdalena Naglik (Błazenek) znana
wszystkim osieczanom z występów
chóru „Osieczanie” i chóru gimnazjalnego „Camminando”. W niedzielne
popołudnie zespół wykonywał pieśni
maryjne, wspaniała muzyka i aranżacja, jak i śpiew Magdy bardzo się
podobały, tak że wielokrotnie musieli
bisować. Do takiego dobrego odbioru
między innymi przyczyniło się odpo-
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wiednie nagłośnienie i dobra akustyka kościoła. Uczestnicy wyrażali po
koncercie wdzięczność za możliwość
uczestniczenia w koncercie i przeżywania dobrej muzyki, w wykonaniu
swojego dawnego znanego wszystkim,
zespołu. Usłyszeliśmy między innymi: Królowo różańca świętego, Barka,
Santa Marija, Czarna Madonna i inne.
Pieśni poświęcone były też patronce

muzyków św. Cecylii, której wspomnienie obchodzimy 22 listopada. Dodać należy, że zespół Fenix aktywnie
uczestniczy w środowisku osieckim.
W sezonie letnim prawie w każdą niedziele koncertują w Resorcie MOLO
i tam można ich muzyki posłuchać.
A w zimie? O to można pytać właściciela firmy AKSAM p. Adama.
Rozalia Ćwiertnia

ECHA Osieka

nr 6 listopad-grudzień 2017

KULTUR A

CHÓR WRZOS WYŚPIEWAŁ
NAGRODĘ GŁÓWNĄ
To była już XX edycja Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Religijnej Psallite Deo
w Kętach.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawował Biskup Bielsko-Żywiecki Roman Pindel, Starosta
Oświęcimski Zbigniew Starzec oraz
Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan
Klęczar. Coroczną główną osią tego
festiwalu jest konkurs muzyczny, wypadający w tym roku 19 października.
Tegoroczne zmagania muzyczne były
rangi ogólnopolskiej, a nie tak jak co
roku bywało rangi międzynarodowej.
W tym konkursie jest to już drugie bardzo wysokie miejsce dla chóru
Wrzos z Głębowic. W 2015 r. zdobyli
tam bowiem III miejsce w konkursie
Międzynarodowym. Zacięta walka roz-

grywała siępomiędzy zespołami z Polski, Białorusi, Ukrainy i Litwy.
W tym roku pod czujnym okiem
dyrygenta Leszka Górkiewicza, zdobyli
zaszczytne I miejsce w kategorii chóry
i tym samy zgarnęli nagrodę główną.
O zwycięstwo walczyło aż 7 zespołów.
Utwory, które pchnęły ich na najwyższe miejsce podium to ,,Nie lękajcie
się” oraz ,,Słońce nagle zgasło”. Wrzos
wystąpił a’capella tzn. bez towarzyszenia
instrumentu akompaniującego. Wszyst-

kie występy oceniane były przez profesjonalne grono Jury, w którym zasiadali:
Janusz Kohut – kompozytor, pianista,
autor wielu projektów muzycznych, dr
hab. Beata Borowska – Adiunkt Katedry
Chóralistyki Akademii Muzycznej w Katowicach, dr hab. Jan Borowski – profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej
w Poznaniu oraz ks. Stanisław Joneczko
– muzyk, redaktor Beskidzkiego Radia
Katolickiego „Anioł Beskidów”.
Barbara Górkiewicz

ZAWODY

WĘDKARSKIE
7 października na wodach Zalewu Beskidzkiego
Molo Resort w Osieku odbyły się spławikowe zawody wędkarskie samorządowców powiatu oświęcimskiego o „Puchar Wójta Gminy Osiek”. W zawodach
uczestniczyło 22 zawodników, reprezentantów Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz gmin: Chełmek,
Kęty, Brzeszcze, Oświęcim i Osiek. W efekcie czterogodzinnych zmagań, złowiono ponad 137 kg ryb, w większości karasi, płoci, linów i okoni.
W klasyfikacji zespołowej zwyciężyła drużyna gminy Chełmek z wagą złowionych ryb 30,48 kg, w składzie: Urszula Dworniczek, Łukasz Wieroński oraz
Maciej Dworniczek, który jednocześnie
zdobył pierwsze miejsce w klasyfikacji
indywidualnej, z wynikiem 16,44 kg.
Kolejne miejsca w klasyfikacji zespołowej zajęły:
2 m. – gmina Oświęcim w składzie:
Krzysztof Nykiel, Rafał Tomala, Krzysztof Stachura z wynikiem 25,10 kg;
3 m. – Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu I drużyna w składzie:
Jarosław Jurzak, Bartłomiej Kajfasz,
Mirosław Zeman z wynikiem 21,23 kg;
3 m. (ex aequo) – Gmina Osiek
w składzie: Leszek Górkiewicz, Marek
Piechociński, Stanisław Matlak z wynikiem 21,23 kg;
4 m. – gmina Kęty I;
5 m. – gmina Kęty II;

6 m. – Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu II;
7 m. – gmina Brzeszcze.
W klasyfikacji indywidualnej czołowe miejsca zajęli:
1 m. – Maciej Dworniczek z wagą
złowionych ryb 16,44 kg,
2 m. – Krzysztof Nykiel z wagą złowionych ryb 11,22 kg,
3 m. – Rafał Tomala z wagą złowionych ryb 11,00 kg.
Po odczytaniu wyników przez sędziego zawodów p. Piotra Piłata, puchary i akcesoria wędkarskie wręczył
Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak.
Podziękował sędziemu zawodów za ich
sprawne przeprowadzenie a wszystkim uczestnikom pogratulował osiągniętych wyników, zapraszając jednocześnie na kolejne spotkania z tego
cyklu, w przyszłym roku. Serdeczne
podziękowania skierował również na

ręce gospodarzy Resortu Molo państwa
Beaty i Adama Klęczarów za udostępnienie obiektów i Zalewu Beskidzkiego
do organizacji zawodów.
Zawody o „Puchar Wójta Gminy
Osiek”, były jednocześnie ostatnimi
z cyklu „Grand Prix Powiatu Oświęcimskiego w wędkarstwie spławikowym”.
Podsumowania dokonał wicestarosta
oświęcimski Jarosław Jurzak. W 2017
roku „Grand Prix Powiatu” zdobył
przedstawiciel starostwa Bartłomiej
Kajfasz. Gratulujemy!
Marek Piechociński
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STO ŁY W I G I L I J N E

XVIII EDYCJA STOŁÓW WIGILIJNYCH
Tylko wspólne działanie prowadzi do sukcesu.
W sobotę 9 grudnia SGW w Andrychowie przyznało gminie Osiek status
Członka Honorowego. To jeszcze jeden
dowód na to, jak gmina Osiek i nasz
samorząd są pozytywnie postrzegane
pod każdym względem w powiatach
wadowickim i oświęcimskim. Doceniają nasze infrastrukturę, oświatę,
służbę zdrowia, kulturę, ale również
dobrą współpracę (nie dajmy tego zepsuć w przyszłorocznych wyborach samorządowych). Status członka Honorowego Gmina Osiek otrzymała za
szczególne zasługi na rzecz wielo-
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letniego zaangażowania samorządu
gminy Osiek w działalność statutową Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich, budowania dobrych wzajemnych relacji, wspierania gospodyń
w realizacji zadań i wspólne działania na rzecz integracji lokalnej.
Dyplom, tradycyjny antałek i kwiaty
odebrali przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czerny i wicewójt Marek Jasiński w asyście członkiń kół KGW Osiek
i KGW Głębowice. Wicewójt w serdecznych słowach podziękował za wyróżnienie prezes Czesławie Wojewodzic
i życzył zebranym spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia.
Dużo by pisać, ale odniosę się tylko do
tych najwspanialszych chwil osiemnastego spotkania kół gospodyń wiejskich. Na imprezie w Inwałdzie nasze
panie zdobyły wiele nagród. W konkursie na najpiękniejszy stroik
I miejsce przypadło KGW Głębowice, za ozdoby choinkowe wyróżnienie dla KGW Osiek, najpiękniejszy stół wigilijny przygotowało

KGW Osiek, zdobywając I miejsce,
II miejsce KGW Głębowice.
Królewske uczty na naszych stołach
i ich estetyka w Inwałdzie to popularyzacja i powrót do regionalnej
kuchni, karp w różnych postaciach
(KGW Osiek przyrządziła karpia na
siedem sposobów, KGW Głębowice
na cztery) i bogactwo innych potraw;
Osiek – 22 potrawy, Głębowice – 17.
KGW Osiek panie: Danuta Jurczyk,
Władzia Handy, Krystyna Kwaśniak,
Władzia Bachowska, Krystyna Kozieł
i Anna Płonka.
KGW Głębowice panie: Helena Matyjasik, Celina Jasińska, Maria Sala,
Zenobia Kowalska, Anna Rafacz, Ma-

ria Kasperek, Wiesława Górkiewicz,
Maria Leśniak, Danuta Matonóg, Józefa Cinal i Ewa Blarowska. Na pokazie
potraw wigilijnych wystąpił zespół taneczny „Kotlina” wespół z członkami
chóru „Osieczanie”.
Kołom Gospodyń Wiejskich bardzo
serdecznie dziękujemy za promocję
gminy Osiek. Natomiast panie dziękują wójtowi Jerzemu Mieszczakowi
i całemu samorządowi za wsparcie
finansowe i wspaniałą, wieloletnią
współpracę.
Zdjęcia z imprezy można obejrzeć na
stronie www.osiek.pl w zakładce fotogaleria.

Rozalia Ćwiertnia
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Po powitaniu przez przewodniczącego
rady Gminy i stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęto porządek obrad.
Jednomyślnie radni przyjęli protokół
z poprzedniej sesji, przewodniczący
oddał głos wójtowi Jerzemu Mieszczakowi. Wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na 33 sesji
i z pracy pomiędzy sesjami.
*Przygotowali i złożyli wniosek do
Departamentu Funduszy Unijnych na
dofinansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej w sołectwie Osiek na kwotę 10 343 666,00 zł. Projekt obejmuje
części ulic: Głównej, Starowiejskiej,
Szkolnej, Cichej, Beskidzkiej, Karoliny,
Świerkowej.
*Zorganizowali na Zalewie Beskidzkim powiatowe samorządowe zawody
wędkarskie „O Puchar Wójta Gminy Osiek”. W zawodach uczestniczyło
8 ekip z gmin powiatu oświęcimskiego.
*Wójt brał udział w uroczystych
obchodach Święta Edukacji Narodowej
organizowanych przez nasze jednostki
oświatowe.
*Zlecił do opracowania dokumentację projektową budowy parkingu
przed budynkiem OSP Osiek.
*Uczestniczył w posiedzeniu Rady
Stowarzyszenia Dolina Karpia, podczas
którego dokonaliśmy ponownej oceny
projektów zgłoszonych w ramach naborów o dofinansowanie z PROW, których
ocenę zakwestionowali wnioskodawcy.
*Uczestniczył w odbiorze na zaproszenie starosty powiatowego przebudowanej części drogi powiatowej ul.
Beskidzkiej.
*29 października brał udział w akcji
pomocowej mieszkańcom Osieka poszkodowanych podczas porannej nawałnicy, która spowodowała uszkodzenia w poszyciu dachowym na czterech
budynkach mieszkalnych.
*Uczestniczył w posiedzeniu Rady
Stowarzyszenia Dolina Karpia, podczas którego dokonaliśmy oceny projektów złożonych podczas ostatniego
naboru oraz ustaliliśmy kwotę wsparcia dla tych projektów.
6. Pojęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice,
b) uchwalenia rocznego programu
współpracy gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018
roku,
c) regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Osiek,

Z UR Z Ę D U

34. SESJA RADY
GMINY OSIEK,

31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

d) 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) przyjęcia „Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na
lata 2018–2020”,
f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Osieku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Osieku,
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Osieku w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Królowej Jadwigi w
Osieku,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Głębowicach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Głębowicach,
i) wyrażenia zgody na przekazanie
w formie darowizny powiatowi
oświęcimskiemu
nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 25/5 stanowiącej własność gminy Osiek, położonej w Głębowicach,
j) zmiany Uchwały Nr XXIV/166/2016
Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dota-

cji dla województwa małopolskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn:
„Rozbudowa DW 948 Oświęcim –
Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek”,
k) przyjęcia zadania od powiatu oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych w celu realizacji zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr
1814K ul. Starowiejska w Osieku –
budowa chodnika od km 2+000 do
km 2+630”,
l) zmiany uchwały Nr XXXII/206/2017
Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji
komunalnych,
m) zmiany planu budżetu gminy na
2017 rok,
n) zmiany uchwały Nr XXIV/164/2016
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osiek.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. Odpowiedzi udzielił wójt Jerzy Mieszczak.
Interpelacje, zapytania i wolne
wnioski:
Wnioski złożył radny Jerzy Obstarczyk, pierwszy, pisemny, dotyczył wymiany samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu Ochotniczych
Straży Pożarnych gminy Osiek.
Drugi dotyczył rozpatrzenia możliwości wykonania sygnalizacji świetlnej
na przejściu dla pieszych – lokalizacja:
droga powiatowa ul. Oświęcimska ZSP
w Głębowicach za skrzyżowaniem z ul.
Ogrodową i ul. Plebańską.
Na tym sesję zakończono.
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35. SESJA RADY GMINY W OSIEKU,
22 LISTOPADA 2017 R.

Powitania zebranych dokonał
przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Czerny, po stwierdzeniu prawomocności obrad przyjęto jednomyślnie
protokół z poprzedniej sesji. Głos zabrał wójt Jerzy Mieszczak, zdał sprawozdanie z prac wykonanych między
sesjami.
*4 listopada uczestniczył w Walnym Sprawozdawczym Zebraniu
członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział
w Osieku, podczas którego dokonano
podsumowania działalności Sekcji
Osiek w 2017 roku.
*Brał udział w spotkaniu w Zatorze w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia z przedstawicielem firmy
DOEKO GROUP z Krakowa dotyczącym instalacji paneli fotowoltaicznych.
*Brał udział w posiedzeniu Komisji
Budżetowej Rady Gminy Osiek, podczas którego zostały omówione propozycje podatkowe na 2018 rok oraz

sprawy dotyczące przetargu na zbiórkę odpadów komunalnych w 2018
roku.
*10 listopada uczestniczył w Zatorze w uroczystej Sesji Rady Miejskiej
Zatora związanej z obchodami 725.
rocznicy lokacji Zatora.
*11 listopada brał udział w uroczystościach gminnych związanych
z obchodami 700-lecia Osieka i Święta
Niepodległości.
*Brał udział w posiedzeniu Zarządu Spółki Wodnej w Osieku, podczas
którego omówiono bieżące wykonanie
planu oraz pozostałe prace do wykonania.
*Spotkał się w Urzędzie Gminy
z przedstawicielami Firmy Energetycznej TAURON, gdzie omówili zadania, jakie firma będzie realizować
na sieci energetycznej w gminie Osiek
w 2018 roku.
Pojęto uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Osiek do projektu

„PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY
INSTALACJI
ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”,
b) wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej
opłaty,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) zmiany planu budżetu gminy na
2017 rok,
e) zmiany uchwały Nr XXIV/164/2016
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osiek.
Wójt udzielił pisemnej odpowiedzi
na wniosek złożony na poprzedniej sesji przez radnego Jerzego Obstarczyka.
Wniosków pisemnych na sesji nie
zgłoszono.
Na tym sesję zakończono.
Rozalia Ćwiertnia

SPROSTOWANIE
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W poprzednim numerze „Ech Osieka” niewłaściwie przypisałam wypowiedź radnemu
Tadeuszowi Bąbaczowi, słowa te wypowiedział inny radny.
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CO NOWEGO W SP ZOZ W OSIEKU?
Ostatnio do zespołu lekarskiego dołączyły lek. Ewa Parzyńska – pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej, która przyjmuje 3 razy w tygodniu oraz dr Jadwiga Czernek-Bruzgielewicz – specjalista chorób
wewnętrznych, diabetolog. Pani dr Jadwiga Czernek-Bruzgielewicz przyjmuje codziennie, pacjenci są rejestrowani na konkretną godzinę (rejestracja godzinowa obowiązuję również u lek. Zbigniewa Liszki).
Lekarze Zbigniew Liszka i Krzysztof
Maczuga odbywają staże specjalizacyjne w zakresie medycyny rodzinnej.
W związku z tym w tym czasie będą
przyjmować w skróconych godzinach.
Sytuacja ta potrwa przez kilka miesięcy, uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i korzystanie z porad u pozostałych lekarzy.
Z roku na rok gwałtownie rośnie ilość
porad udzielanych przez lekarzy SP
ZOZ, pomimo że ilość zdeklarowanych
pacjentów utrzymuje się na stałym
poziomie. Przed pięciu laty dziennie
w naszej przychodni przyjmowanych
było 100 osób, obecnie jest to 200–250
osób na dobę.

Najwięcej pacjentów jest w poniedziałek. Sugerujemy, by planować wizyty,
które nie mają charakteru nagłego, w
inne dni. Informujemy, że istnieje możliwość rejestracji internetowej, w tym
celu należy pobrać login w rejestracji.
Pracownicy rejestracji udzielą informacji, jak można zrobić to przez internet.
W związku z nieograniczaniem przez
lekarzy dostępu do badań laboratoryjnych, okresowo pojawiają się kolejki
do punktu pobrań, dlatego zachęcamy, szczególnie osoby pracujące, do
korzystania z innych punktów pobrań
laboratorium „Diagnostyka” (Oświęcim, Kęty, Brzeszcze, Bielsko-Biała),
w których bezpłatnie, z naszym skie-

rowaniem, można wykonać analizy
(dokładne adresy dostępne w rejestracji i na stronie „Diagnostyka”).
Wydłużające się kolejki do gabinetu rehabilitacyjnego wiążą się z niezwiększaniem od 6 lat przez NFZ naszego
kontraktu oraz z dużym zainteresowaniem pacjentów z ościennych gmin,
gdyż nasze terminy są mimo wszystko
zdecydowanie krótsze niż w innych gabinetach rehabilitacyjnych.
Zachęcamy Państwa do odwiedzania
naszej strony www.przychodnia.osiek.pl,
gdzie można uzyskać informacje o naszej przychodni m.in. aktualny harmonogram pracy lekarzy.
Witold Chmielowski

UDAŁO SIĘ! BĘDZIE CHODNIK PRZY ULICY PRZECZNICA
Znamy wyniki 2. edycji Budżetu Obywatelskiego. W Subregionie Małopolska Zachodnia do realizacji wybrano 11 zadań, między innymi budowę
chodnika przy ul. Przecznica w Osieku w ciągu drogi wojewódzkiej 949.
Łącznie na całą Małopolskę głosujący oddali 176,6 tys. głosów.. Z Osieka
oddano 2 195 tys. głosów, dzięki temu zdobyliśmy czwarte miejsce. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 i 2019. Za udział w głosowaniu inicjatorzy edycji bardzo dziękują wszystkim głosującym.
RĆ
Zdjęcie, źródło: www.malopolska.pl

ZAPROSZENIE
W spotkaniu będą uczestniczyć osoby
urodzone w 1948 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 mo-

Tradycyjnie w dniu 6 stycznia 2018 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku odbędzie się spotkanie seniorów Osieka i Głębowic.
gli zabrać się do Osieka na mszę świętą,
która odbędzie się o godz. 13.00 w kościele pw. 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.

DEFIBRYLATOR W BUDYNKU STAROSTWA
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców interesantów
zakupiony został defibrylator, dostępny jest w budynku starostwa na
parterze obok windy.
Urządzenie jest proste w obsłudze. System udziela głosowych informacji potrzebnych do uruchomienia aparatu, następnie sam prowadzi akcję ratunkową.
Defibrylator przeznaczony jest nie tylko dla osób, które znajdują się w budynku
starostwa podczas załatwiania spraw urzędowych, ale również dla osób, które
znajdują się na zewnątrz, w pobliżu budynku starostwa.
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POWIAT OŚWIĘCIMSKI UDZIELIŁ POMOCY
FINANSOWEJ W WYSOKOŚCI 30 TYS.
Powiat oświęcimski udzielił pomocy finansowej w wysokości 30 tys.
zł powiatowi sępolińskiemu, przez
który w sierpniu przeszły gwałtowne
burze i nawałnice.
25 października Rada Powiatu w Oświęcimiu przyjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej
powiatowi sępolińskiemu. Pomoc
przeznaczona jest na odbudowę dróg

powiatowych uszkodzonych przez
trąby powietrzne i ulewne deszcze.
Powiat sępoliński położony jest
w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jego siedzibą jest miasto Sępólno Krajeńskie.
W nocy z 11 na 12 sierpnia oraz
21 sierpnia przez teren powiatu sępolińskiego przeszła wichura z frontem

burzowym i ulewnym deszczem,
powodując zniszczenia mające znamiona klęski żywiołowej. Poszkodowane zostały cztery gminy: Kamień
Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno oraz Więcbork. Niektórzy mieszkańcy stracili cały dobytek. Uszkodzonych zostało około 60 km dróg
powiatowych.
Źródło: starostwo oświęcimskie

OD 1 WRZEŚNIA 2017 R.
Od 1 września 2017 r. obowiązuje
nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Mały plastikowy dokument, przypominający dowód osobisty
zawiera informacje w trzech językach
i w alfabecie Braille’a. Dane o stopniu
i rodzaju niepełnosprawności będą zaszyfrowane w kodzie QR.
Wnioski o wydanie legitymacji należy składać w Powiatowym Zespole
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Oświęcimiu, ul. Bema 4, pokój 4 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Oświęcimiu).
Do wniosku dołącza się jedno aktualne zdjęcie o wym. 35×45 mm (format

Wydanie legitymacji jest bezpłatne, natomiast w przypadku wydania duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.
Legitymacje wydane do 31 sierpnia
2017 r. zachowują ważność na czas
w nich określony bez konieczności
ich wymiany! Wnioski można pobrać osobiście lub ze strony internetowej www.pcproswiecim.pl Szczegółowe informacje można uzyskać
w siedzibie Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności, ul.
Bema 4 lub pod numerem telefonu
33-842-23-29 wew. 114.

jak do dowodu osobistego). Legitymacja
wydawana jest na podstawie ostatniego
prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Dokument będzie wystawiany na
okres ważności orzeczenia, jednak nie
dłuższy niż:
– 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci);
– 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom,
które nie ukończyły 60 roku życia.

W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda

Betlejemska niech Wam dobrą drogę wskaże.
Zapomnijcie o uprzedzeniach, sięgnijcie do
marzeń....

Ciepłem swych serc otulcie swoich bliskich,
uśmiechnijcie się do siebie. Niech magia tych
świąt pojedna Was wszystkich,
niech w Waszych domach będzie
Wam jak w niebie. Przyjmijcie te życzenia
pełne radości, zaś w Nowym 2018roku życzymy
szczęścia, zdrowia i pomyślności.
Pszczelarze z koła pszczelarskiego
z Osieka
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Z

drowych, radosnych,

spokojnych i rodzinnych

świąt Bożego Narodzenia,
a w nowym 2018 roku
szczęścia i wszelkiej
pomyślności
				
Życzą sołtys Maria Luranc
i Rada Sołecka
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KONCERT CHÓRU ZESPOŁU „ŚLĄSK” W OSIEKU
ZWIEŃCZYŁ OBCHODY 700-LECIA WSI
Nie lada gratka trafiła się miłośnikom pięknych pieśni – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wystąpił w Osieku
19 listopada. Sala WDK wypełniła się
widzami – wielu osieczan przyszło na
koncert jednego z najbardziej rozpoznawalnych w świecie zespołów ludowych, którego historia i początki sięgają ubiegłego wieku.
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im.
Stanisława Hadyny to jeden z największych polskich zespołów folklorystycznych, założony 1 lipca 1953 przez
Stanisława Hadynę oraz Elwirę Kamińską. Ich siedziba mieści się w pałacu w Koszęcinie. Zespół to ponad
120 artystów: chóru, baletu i orkiestry.
W Osieku gościło 23 chórzystów; 12

pań i 11 panów. Do śpiewu akompaniował Krzysztof Anczyk.
Nie ma kontynentu i niewiele jest
krajów na świecie, gdzie zespół nie
występował, pozostawiając po sobie
wielkie artystyczne wrażenie i sympatie widzów. Podobnie było w Osieku,
gdzie zespół podbił serca mieszkańców – publiczność długimi owacjami
na stojąco, nagrodziła artystów.
Takiego śpiewu można słuchać latami, ich dorobek warto pokazywać
dzieciom czy wnukom. Zapomniałam,
że taki piękny zespół istnieje i bardzo się cieszę, że mogłam przyjść, zobaczyć i posłuchać
pięknych głosów – mówi jedna z uczestniczek. Tacy artyści powinni częściej przyjeżdżać do nas – dodała.

W wykonaniu zespołu usłyszeliśmy między innymi piosenki biesiadne i ludowe: Szła dzieweczka, Karliku, Fajeczka czy Karolinka.
W swoim repertuarze zespół posiada zarówno programy, których
wykonanie angażuje pełen skład artystyczny, jak i poszczególne formacje
oraz solistów.
Jeśli chodzi o solistów to w wykonaniu trzech tenorów: Michała
Borkowskiego, Piotra Koprowskiego
i Piotra Nikiela usłyszeliśmy pieśni
klasyczne i operowe, między innymi
O sole mio, arię Nessun Dorma z opery
Giacomo Pucciniego Turandot, a także
Brunetki, blondynki.
Rozalia Ćwiertnia

„PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY”
24-26.11.2017r.w Oświęcimiu rozgrywane były zawody „Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików” oraz „Eliminacje do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży”. I tu wielka klubowa niespodzianka – debiut Łukasza Biesa – „Pierwszego Moloczanina”. Łukasz ma 8 lat pochodzi z Osieka. Łyżwiarstwo figurowe uprawia od lipca 2017 r., w zawodach „MMM”
wystartował w klasie srebrnej. Swój program dowolny, zaprezentował do
muzyki Stayin’ Alive zespołu Bee Gees. Mimo pierwszego startu wykonał
dobry program dowolny i w rezultacie zajął 5. miejsce z wynikiem 12,27
pkt - tak skomentował występ pierwszego swojego zawodnika trener Radosław Chruściński. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze łyżwiarskiej.

W OSIEKU NA MOLO ROZPOCZĘCIE SEZONU ŁYŻWIARSKIEGO.

POKAZY MISTRZÓW ŁYŻWIARSTWA
FIGUROWEGO
W słoneczną niedzielę 05.11.2017r.
na lodowisku Molo Osiek odbyły się
pokazy MISRTRZÓW ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO. Najlepsi polscy zawodnicy, Kadra Polski Juniorów
i seniorów a jednocześnie zawodnicy
OUKŁ Molo „Osiek” zaprezentowali
swoje łyżwiarskie umiejętności w najnowszych programach. Pasja, wdzięk,
umiejętności techniczne mistrzów wywoływały aplauz licznie przybyłych
na pokazy gości. Elżbieta Gabryszak-Mistrzyni Polski seniorów, Magdalena Zawadzka- Mistrzyni Polski Novice,
V-ce Mistrzyni OOM, Alina Gimbiej
– Kadra Wojewódzka Młodzików, Mi-

chał Wożniak – Mistrz Polski Juniorów
2016 i zawodnik startujący w kategorii
amatorów Krzysztof Kramarczyk, zaprezentowali pokaz łyżwiarstwa figurowego na najwyższym poziomie. Jednocześnie otworzyli lodowisko Molo
Osiek na sezon zimowy 2017/2018. Na
osieckim lodowisku prowadzone są zajęcia nauki jazdy na łyżwach, treningi

dla zawodników i amatorów. Pod okiem
wykwalifikowanej kadry trenerskiej
można realizować swoje sportowe pasje w każdym wieku. Ogólnodostępne
ślizgawki stanowią atrakcyjna ofertę
dla mieszkańców Osieka i gości hotelowych. Sezon wystartował, a więc życzymy, by aktywność sportowa dawała
dużo satysfakcji.
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MACIEJ RUDZIŃSKI (1925–2017)
OSIEK – DZIECIŃSTWO – WOJNA – POWROTY (część I)
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Rok 1925
II RP istnieje już 7 lat. Przed pięciu
laty zakończyła się wojna z bolszewikami. Państwowość polska krzepnie, choć
nie dzieje się to bezkonfliktowo. Zabliźniają się wojenne i rozbiorowe rany:
powstaje Grób Nieznanego Żołnierza
w Warszawie, wykupiono tereny pod
budowę lotniska na Okęciu, spółka Polskie Radio otrzymuje monopolistyczną koncesję na eksploatację radiofonii
w całym kraju. Pierwszy raz przyjeżdża
do kraju Maria Skłodowska-Curie. Zaczynamy się cieszyć wolnością. Halina
Konopacka bije kolejne rekordy świata
w rzucie dyskiem – rzuca już powyżej
33 metrów, skoczkowie narciarscy oddają swoje pierwsze skoki na nowym
obiekcie – Wielkiej Krokwi w Zakopanem (rekordzista skacze na pierwszych
zawodach 36 metrów), prezydent Wojciechowski otwiera schronisko „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej. Zostaje otwarta placówka Poczty Polskiej
w Gdańsku i zachowujemy prawo do
polskich skrzynek pocztowych w tym
mieście. Władze Gdańska przekazują
Polsce półwysep Westerplatte. Polska
otrzymuje prawo do posiadania tam
oddziałów straży granicznej.
Wprawni obserwatorzy życia społecznego mogą dopatrzyć się już wtedy
kiełkującego zagrożenia dla pokoju, demokracji, ładu społecznego: Mussolini we
Włoszech ogłasza się dyktatorem, Hitler wydaje „Moją walkę” – Mein Kampf,
układ z Locarno otwiera drogę Niemcom
do rewizji granic z Polską i Czechosłowacją. Miasto Carycyn w Związku Sowieckim otrzymuje znaną z kart II wojny
światowej nazwę Stalingrad.
Osiek
W tym właśnie roku, 17 kwietnia
przychodzi na świat Maciej. Rudzińscy realizują swoje plany gospodarcze,
ale i te rodzinne. Pałac – dom jest pięk-

ny, zdobią go dwie kopuły, na których
umieszczono arabskie półksiężyce.
Reprezentacyjna sala mauretańska zachwyca zdobieniami.
Dzieci właścicieli pałacu mają własnych, prywatnych nauczycieli. Osiek
jest miejscem spotkań ziemian, ciekawych wydarzeń sportowych i społecznych. Rodzina jest widoczna w wiosce,
w kościele, w czasie ważnych uroczystości. Po zamachu majowym Marian
Rudziński popiera Piłsudskiego i zostaje posłem z ramienia BBWR. W 1929
roku gospodarstwo i zamek wizytuje
Prezydent RP Ignacy Mościcki.
Kabriolet
Prezydent przyjeżdża do Osieka
26 lipca 1929 roku. Jest witany przed
nowym kościołem. Dzieci witają go
kwiatami. Inny chłopiec z Osieka
– siedmioletni Maniek przynosi kwitnące wtedy i, według niego pięknie wyglądające, kwiaty ziemniaków. Dostaje
za te kwiaty solidne lanie od nauczyciela. Prezydent odjeżdża do osieckiego zamku. Przed głównym wejściem
zatrzymuje się jego kabriolet. Czteroletniego Maćka nie interesuje Pan Prezydent i jego świta, ale ten osobliwy
pojazd. Unikając groźnie wyglądającego szofera udaje mu się przez chwilę
pobawić w kabriolecie głowy państwa.
Strzały do wieży
Maciek jest ciekaw świata, uczy się
pilnie i… pasjonuje się myślistwem.
Uwielbia polowania. Dostaje od ojca
dostosowany do swojego wzrostu karabinek. Dostrzega na wieży siedzącą
wronę i do niej strzela. Słyszy tylko
brzęk kuli o blachę półksiężyca. Ucieka,
bojąc się reakcji ojca na strzelanie do
własnego domu. Po latach konserwatorzy odnawiają wieżę i na tę okoliczność
ściągają jej szpic. Po 70 latach sędziwy
już Maciej ma możliwość zaspokojenia
swojej ciekawości i sprawdzenia, czy

rys. Celina Grzywa

Bohater tego artykułu nie przeszedł do historii jak jego dziad – Oskar,
który zakupił osiecki majątek i całkowicie zmienił sposób jego prowadzenia. Jego dokonania różnią się także od tego, co zajmowało jego ojca
Mariana: powstańca śląskiego, żołnierza WP, posła na sejm RP i działacza społecznego. My osieczanie zapamiętamy Macieja Rudzińskiego jako tego, który tak bardzo za Osiekiem tęsknił, że był gotów płacić
czynsz za mieszkanie we własnym domu, byle tylko w nim być. Był przykładem człowieka związanego wyjątkowymi więzami ze swoją pierwszą
i najważniejszą małą ojczyzną – z Osiekiem. To nie jest biografia śp. Macieja Rudzińskiego, a raczej kilka obrazów, scen z jego życia, swoistych
klisz zapamiętanych, zatrzymanych w pamięci i przekazanych przez
jego znajomych, krewnych, a także osieckich współziomków.

jego strzał uszkodził metalowy półksiężyc. Tak, łatwo dostrzegł ślad po tej
dziecięcej aktywności.
Bierzmowanie
Druga połowa lat trzydziestych. Teraz widać, że nauka to nie tylko radość,
ciekawość, odkrywanie rzeczy pięknych i realizacja ambitnych planów.
Europie i Polsce grozi konflikt wojenny.
Jeszcze przy stołach śpiewane są pieśni
legionowe i te z pierwszej wojny światowej. Jeszcze weterani wojenni się nie
zestarzeli. Jeszcze armia polska składa
się w części z oficerów wykształconych
w carskich i cesarskich uczelniach wojskowych. Tymczasem nowy konflikt
wisi w powietrzu. Adolf Hitler – niedoszły artysta malarz, terroryzuje
nasz kontynent. Europa ulega wielu
jego żądaniom. Wiedza, którą czerpie
Maciej nie tylko z podręczników, radia
oraz prasy codziennej, ale i z informacji przekazywanych przez ojca, jest
bardzo niepokojąca: faszyzm we Włoszech, remilitaryzacja Nadrenii, zbrojenia w Niemczech, pierwsze obozy
koncentracyjne i uchodźcy z Niemiec,
w końcu Anschluss Austrii i oddanie
Niemcom czeskich Sudetów.
Maciek przygotowuje się do bierzmowania. Sakramentu ma udzielić
w kościele przyjaciel ojca arcybiskup
książę Adam Sapieha. Niestety Maciej
choruje, ma 39 stopni gorączki. Nie ma
mowy o wyjściu z domu. Arcybiskup jedzie więc do pałacu i tam udziela bierzmowania Maćkowi. Jakże symboliczne
religijne umocnienie chłopca na najtrudniejszy okres jego życia – czas wojny.
Andrzej Kacorzyk
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P O DATKI

PODATEK ROLNY W 2018 R. NA TERNIE GMINY OSIEK WYNOSI:
131,23 zł od ha przeliczeniowego posiadaczy powyżej 1 ha użytków rolnych (rolnicy)
262,45 zł od ha fizycznego posiadaczy poniżej 1 ha użytków rolnych (osoby nie będące rolnikami)
Podatek leśny w 2018 r. wynosi:
43,35 zł od 1 hektara lasu.

ZMIANA OPŁATY UCHWAŁA NR 2017 RADY GMINY OSIEK
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust.
3, art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2017, poz. 1289) i art. 18 ust. 2 pkt 15
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2017, poz. 1875) Rada Gminy Osiek
uchwala, co następuje:
§ 1.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Osiek, powstającymi na nieruchomoś-

ciach zamieszkałych, stanowić będzie
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki opłaty określonej w §2 lub §3.
§ 2.
Ustala się miesięczną stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
w wysokości 10,00 zł od mieszkańca.
§ 3.
Ustala się wyższą miesięczną
stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i od-

bierane w sposób nieselektywny
w wysokości 16,00 zł od mieszkańca.
§ 4.
Traci moc Uchwała NR V/24/2015
Rady Gminy Osiek z dnia 23 lutego
2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Osiek.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 r.
Stawki na 2018
zł
0,79

Wyszczególnienie
grunty działalność gospodarcza (m2)
grunty pod jeziorami (ha)

4,63

grunty pozostałe o symbolu B,Ba,Bi,Bp,Bz

0,16
0,04

grunty pozostałe (m2)
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji (m )
Budynki mieszkalne (m2)

3,04
0,65

Budynki działalność gospodarcza (m22

18,50

Budynki materiał siewny (m2)

8,40

Budynki usługi medyczne (m )

4,70

Budynki pozostałe (m2)

5,60

Budynki gospodarcze (m2)

3,92

Garaże wolnostojące (m2)

5,03

Budowle (zł)
Budowle (zł) – ścieżki rowerowe

2%
1%

2

2

B – tereny mieszkaniowe
B – tereny mieszkaniowe
Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane

Ba – tereny przemysłowe
Bi – inne tereny zabudowane
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
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PRZEKAZANIE CZTERECH
KOMPLETÓW APARATÓW
POWIETRZNYCH
Podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Głębowicach dokonano przekazania czterech kompletów aparatów powietrznych. To ważny element wyposażenia ochrony osobistej strażaków.
Strażacy podkreślają, że otrzymują nowoczesny sprzęt zapewniający odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Sprzęt został zakupiony dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gminy
Osiek oraz powiatu oświęcimskiego. W przekazaniu aparatów udział wzięli
starosta oświęcimski Zbigniew Starzec i wicewójt Osieka Marek Jasiński.
starostwo oświęcimskie

Strażacy z OSP Osiek sprzątają stary cmentarz 2 razy w roku. Tutaj przed Dniem Wszystkich Świętych

KIEDYŚ ZNÓW PÓJDZIEMY NA OPIEŃKI

– CIĄG DALSZY
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Jako berbeć naiwnie, z miną niewiniątka zapytywałam:
– Dziadku, która godzina? – dziadzio, nie w ciemię bity – nie spoglądał
nawet na zegarek, lecz macał się po
kieszeni lub zapożyczał się u któregoś z kompanów, po czym wciskał mi
w garść dwa złote na lizaka.
Najbardziej lubiłam zaglądać tam
przed szkołą, gdy było jeszcze pusto,
dziadek robił mi herbatę w szklance z koszyczkiem i z szarego papieru powoli
odwijał kanapki. Ładowałam energię na
cały dzień i rozmawiałam z dziadkiem,
który miał dziwny zwyczaj zwracać się
do mnie nie tyle zdrobniale, co tworząc
pięknie zgrubienie mego imienia. Nikt
nigdy nie ma prawa tak do mnie mówić.
Warsztat dziadka krył więcej tajemnic. W majestatycznej dziadkowej
szafie z litego drewna spał z kolei akordeon, który stał na straży dźwięków
wypuszczanych dopiero w grudniowy
wieczór, gdy przy stole zebrała się cała
rodzina. Patrzyłam, szeroko rozwierając oczy (i jakby tego było mało także
buzię), a dziadek zwinnie przebierał
palcami po biało-czarnych klawiszach
i guzikach. Rozciągał i składał harmo-

nię jak dama wachlarz, lecz z większym
impetem i nakładem siły. Potem brał
do ust harmonijkę, która choć zwykle
nas bawiła i sprawiała tyle radości teraz
wypadała blado.
Szafa babci to zupełnie inna opowieść.
Zadrukowana tuzinem wieszaków, na
których prezentowały się dostojne garsonki, a do każdej bluzeczka, apaszka,
broszka. Marynarki i sukienki walczyły
o pierwszeństwo z długimi płaszczami. Obok była toaletka, a na niej flakoniki perfum, obowiązkowo krem „Pani
Walewska” oraz tajemnicze puzderka,
do których zaglądałam ukradkiem, by
sprawdzić, czy koraliki, pierścionki, klipsy
mają się dobrze. Jeden z owych pierścionków towarzyszył mi w najważniejszych
momentach życia od balu maturalnego,
po którym chciałam go zwrócić babci, lecz
ta powiedziała: – Jeśli już wszedł na ten palec, niech na nim zostanie!
To tu babcia ubierała mnie do szkoły w białe rajstopki, które naciągała na
moje nogi przez cienkie bawełniane rękawiczki, by – broń Boże – nie zaciągnąć żadnej nitki. Zaplatała mi warkocz,
po czym ubierała chustkę, mocno zaciskając ją pod szyją. Jak ja tego nie lubi-

łam! Nie protestowałam jednak, bo jedwabna chustka przyjemnie pachniała
babcią, a bluzka swobodnie ześlizgiwała się po niej, nie niszcząc fryzury.
Babcia była wzorem gospodarności.
Otaczała nas troską, przeganiała w południe z podwórka, ale i – kiedy trzeba było – strofowała. Z jej ust padały
wówczas ostre argumenty – m.in. to, że
jestem starsza i nie upilnowałam młodszego kuzyna. Bywało nawet, iż „za
karę” wręczała nam wierzbową miotłę
i kazała zamiatać podwórko. Do teraz
w mej pamięci rysuje się jej portret
jako niesamowity kolaż prostoty, inteligencji i elegancji. Zatrzymałam dla
siebie taki oto obraz: wracam ze szkoły,
a w kuchennym oknie siedzi ona – pochylona nad talerzem i książką, zapomniawszy o całym świecie.
To po babci odziedziczyłam zamiłowanie do lektur.
Po dziadku zaś jedno z imion, w genach mam ranne wstawanie. Nie kto inny,
tylko ja wydeptuję znane ścieżki z rękami założonymi na plecach i lubię zbierać
grzyby. Od dziesięciu lat nie zbierałam
jednak opieniek – już nie potrafię…
Daria Marchewka
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SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
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B I B L I OTE KA

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
W BIBLIOTECE – 25 LISTOPADA
Czy to jutro czy to dziś,
Wszystkim nam potrzebny miś!
Jak trafnie zauważyła Halina Bechlerowa w wierszu „Otwórz okienko”
wszyscy mamy potrzebę przytulania a najlepszy do tego jest pluszowy
miś. Historia tej zabawki narodziła się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W 1902 roku prezydent Theodore Roosevelt podczas
polowania, sprzeciwił się zabiciu młodego niedźwiadka. Dzięki temu
dzisiaj najpopularniejszą pluszową zabawką jest mały niedźwiadek.
Małe uszka, pulchny brzuszek, szklane oczka budzą w nas przyjemne uczucia. Od najmłodszych lat dzieci kochają pluszaki. 23 listopada
osieckie przedszkolaki odwiedziły bibliotekę ze swoimi maskotkami.
Wysłuchały bajeczki o Misiu Uszatku, a potem stworzyliśmy obrazkową historię o misiach w bibliotece. Z wielką radością układaliśmy
misiowe puzzle. By zachęcić maluchy oraz ich rodziców do wypożyczania książeczek i odwiedzania biblioteki, każde dziecko otrzymało
misiową zakładkę, słodkości oraz specjalne zaproszenia dla rodziców.
Czekamy na przedszkolaki i ich rodziców z niecierpliwością.

XII EDYCJA KONKURSU
„ZŁOTE USTA” W OSIEKU
Międzygminny Konkurs Pięknego
Czytania „Złote Usta” tym razem odbywał się w Osieku w pięknie wyremontowanej sali widowiskowej. W XII
edycji udział wzięło 24 uczestników
z trzech gmin: Oświęcimia, Osieka
i Przeciszowa. Do rywalizacji przystąpiły młodsze dzieci z klas I–III. Czytały
Bajki Charles’a Perraulta w tłumacze-
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niu p. Wiesława Drabika: „Czerwonego
Kapturka”, „Kopciuszka” czy „Śpiącą królewnę”. W jury zasiedli, wedle
zwyczaju, pisarz czytanych bajek, p.
Drabik we własnej osobie, p. Jadwiga
Szczerbowska dyrektor OKSiR gmi-

ny Oświęcim oraz p. Danuta Żemła pracownik MBP „Galeria Książki”
w Oświęcimiu. Organizacją konkursu
zajmuje się GBP Grojec a koordynacją
na szczeblach gminnych – biblioteki
w poszczególnych miejscowościach.
Wszystkich zebranych, czyli uczniów,
rodziców, nauczycieli, dyrektorów
szkół, dyrektorek placówek kultural-

nych i bibliotek, a także znamienitego
gościa p. Wiesława Drabika przywitała
p. Barbara Gasidło, dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu
z siedzibą w Grojcu.
P. Katarzyna Chowaniec-Bakalarska

z Grojca sprawnie przeprowadziła cały
konkurs. Po losowaniu kolejności dzieci czytały bajki Perraulta i przeniosły
publiczność w fantastyczny świat baśni, czym udowodniły, że sztuka czytania wcale nie zanika. Jury musiało sporo się nagłowić, by wyłonić zwycięzcę.
Tytuł mistrza pięknego czytania „Złote
usta” w 2017 roku trafił do Julii Łubik
z Przeciszowa, drugie miejsce objęły
ex aequo Emilia Kramarczyk z Grojca
oraz Patrycja Stawowy z Osieka Górnego. Miejsce trzecie również ex aequo
przypadły Paulinie Jędrysuk z Przeciszowa i Jakubowi Mitorajowi z Osieka
Górnego. Przyznano także sześć wyróżnień: Zofii Kabzińskiej (z Przeciszowa), Milenie Ochał (z Brzezinki),
Monice Stachurze (z Włosienicy), Julii
Sikorze (z Głębowic), Przemysławowi
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Rakoczemu (z Piotrowic) oraz Celinie
Piwowarczyk (z Babic).
Tradycyjnie również podczas podliczania punktów zdobytych w czytelniczych zmaganiach odbyło się spotkanie
autorskie. P. Wiesław Drabik to przesympatyczny autor wielu książeczek
dla dzieci. Udowodnił nam swój fenomenalny talent do rymowania – prawie cała jego wypowiedź była wypowiedziana wierszem. W swoje popisy
p. Drabik włączał również publiczność.
Wszyscy świetnie się bawili. Artystycznym akcentem był występ dziewczyn ze szkoły z Rajska. Dziewczyny

za pomocą głosu i ruchu przedstawiły
interpretację wiersza Juliana Tuwima
„Lokomotywa”. P. Drabik bardzo chętnie podpisywał książeczki, pozował do
zdjęć i dla każdego miał króciutką rymowankę. Dzieci ze ZSP nr 1 w Osieku
również się postarały, dziękując autorowi przygotowały piękne wierszowane podziękowania.
Takie inicjatywy są bardzo ważne
w kształtowaniu odpowiedniej postawy wśród młodych czytelników. Czytanie jest istotnym elementem rozwoju
dziecka. Konkurs pięknego czytania,
gdzie dzieci dostają atrakcyjne nagro-

EC H A O SI E KA

dy, to zachęta i motywacja do pogłębiania swoich zdolności, ale także zaproszenie do cudownego świata literatury.

BIEG NA MOLO
W sobotę 14 października odbył się III Bieg na Molo.
Tym razem uczestnicy pobiegli, by zebrać fundusze
na leczenie Mateusza Miłonia z Oświęcimia. W biegu
udział wzięło 400 biegaczy – dorosłych, dzieci i młodzieży. 11 726 złotych to kwota, którą uzbierano.
Pieniądze trafią na konto Mateusza Miłonia, chorującego na autyzm.

BARBÓRKA W PRZEDSZKOLU

W GŁĘBOWICACH

Tradycją stały się spotkania przedszkolaków z górnikami w dniu ich święta. Czwartego grudnia przed
południem do przedszkola w Głębowicach przybyli
zaproszeni goście - górnicy, niektórzy z nich przyszli w strojach galowych. Rozpoczęła się górnicza
uroczystość. W przedszkolu było gwarno i wesoło.
Pod opieką wychowawczyń dzieci przygotowały
program artystyczny wiersze i piosenki o górnikach,
zatańczyły dla gości trojaka. Dzieci złożyły życzenia
i wręczyły upominki przybyłym górnikom. Każdy
przedszkolak dostał od górników czekoladę. Na koniec spotkania górnicy opowiadali o pracy w kopalni. Dzięki temu spotkaniu dzieci dowiedziały się jak
niebezpieczny jest zawód górnika.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim wspaniałym ludziom, rodzicom, nauczycielom, znajomym, firmom, instytucjom oraz Małej Orkiestrze Wielkiej Pomocy,
którzy aktywnie włączyli się w zbiórkę pieniędzy dla Kordiana Spadka i Patryka
Frączka w dniu 4 czerwca 2017 r. na pikniku rodzinnym z okazji Dnia Dziecka.
Dziękujemy za wsparcie, wkład finansowy, rzeczowy, poświęcenie swojego czasu.
Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzą Rodzice

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania grupie kolegów, motocyklistów z Osieka za wsparcie finansowe
na leczenie syna Kordiana Spadka.
Sabina i Jarosław Spadek
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W tajemniczą betlejemską noc
dokonuje się cud
– Rodzi się Jezus – MALEŃKA – WIELKA MIŁOŚĆ.
Niech ta miłość zagości w Naszych sercach,
wyznacza Nam życiowe drogi,
uwrażliwia na drugiego człowieka.
Tej miłości, ciepła rodzinnego, radości i wszelkiej
pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku 2018
wszystkim mieszkańcom Osieka

życzą Zarząd oraz Członkowie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Osieku

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowego Roku. Zarząd
Ludowego Klubu Sportowego „BRZEZINA” Osiek
składa wszystkim sympatykom, zawodnikom
i darczyńcom najserdeczniejsze życzenia.
Pragniemy również podziękować
wszystkim kibicom, którzy wsparli
nasz Klub przekazując 1%
swojego podatku.
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Ludowego
Klubu Sportowego
„BRZEZINA” w Osieku

Ż YC Z E N I A

W tym świątecznym nastroju
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej
atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2018 Rok.
Chór ,,Wrzos”

N

iech magiczna moc wigilijnego
wieczoru przyniesie Wam spokój
i radość. Niech każda chwila świąt
Bożego Narodzenia żyje własnym
pięknem, a Nowy Rok obdaruje
Was pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego
Narodzenia dla klientów oraz
członków Spółdzielni
życzą Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz pracownicy
Gminnej Spółdzielni „SCh” w Osieku

Niech w nadchodzącym
nowym 2018 roku
szczęście i pomyślność nigdy
Państwa nie opuszczą,
a wiara codziennie dodaje
sił i energii do tworzenia
i realizacji nowych pomysłów.
Spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia
życzą
Właściciele i Pracownicy
Sieci Sklepów Delfin

Z okazji zbliżających się magicznych
Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy wszystkim spełnienia
najskrytszych marzeń, nawet tych
wydawałoby się nieosiągalnych,
radosnych rodzinnych spotkań w gronie
najbliższych oraz niezapomnianych chwil
w nadchodzącym Nowym Roku 2018.
Wesołych Świąt i Dosiego Roku!
Orkiestra Dęta Osiek

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia,
składamy Państwu najlepsze życzenia
zdrowia i radości oraz by przy
świątecznym stole nie zabrakło spokoju,
miłości i rodzinnej atmosfery.
Życzymy również, by nadchodzący Nowy Rok
przyniósł tylko szczęśliwe chwile.
Prezes Stowarzyszenia Wspólna Sprawa:
Małgorzata Bańdur,
Prezes Koła Gospodyń Wiejskich:
Danuta Jurczyk
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P OL I C JA

KRONIKA POLICYJNA
OŚWIĘCIM. KOLIZJA DROGOWA
5 października 2017 o godzinie
12.30 w Oświęcimiu na ulicy Zaborskiej doszło do kolizji drogowej. Jak
ustalili policjanci 56-letnia mieszkanka Osieka, kierując samochodem marki Seat, najechała na tył
samochodu marki BMW, którym
kierowała 23-letnia mieszkanka
Oświęcimia. Na obserwacji w szpitalu pozostało 5-letnie dziecko podróżujące bmw.

DWAJ POSZUKIWANI WPADLI
W RĘCE DZIELNICOWYCH
Wczoraj dzielnicowi z oświęcimskiej komendy Policji,
podczas obchodu rejonów służbowych,
zatrzymali dwóch
mężczyzn poszukiwanych przez
sąd. Jeszcze tego
samego dnia obaj
trafili do zakładu
karnego.

Do pierwszego zatrzymania
doszło w Osieku tuż przed godziną
11.00. Na ulicy Głównej policjanci
zauważyli 55-letniego mieszkańca
Witkowic, poszukiwanego przez
sąd. Podczas jego legitymowania
funkcjonariusze potwierdzili personalia oraz fakt, że to on jest poszukiwany. Kilka godzin później
dzielnicowi wypatrzyli, siedzącego
na jednej z ławeczek przed Oświęcimskim Centrum Kultury poszukiwanego 59-letniego mieszkańca
Oświęcimia. Mężczyzna również
uchylał się przed grożącą mu karą
pozbawienia wolności. Obaj poszukiwani trafili do oświęcimskiej komendy Policji, a następnie, jeszcze
tego samego dnia zostali osadzeni
w jednym z zakładów karnych.
OSIEK. WYPADEK DROGOWY
ŚMIERTELNY
13 listopada 2017 o godzinie
05.50 w Osieku na ulicy Głównej
doszło do wypadku drogowego
śmiertelnego. Jak wstępnie ustalili policjanci 54-letni mieszkaniec
Wodzisławia Śląskiego, kierując
samochodem marki VW Passat,
potrącił 29-letniego mieszkańca
Osieka. W wyniku odniesionych
obrażeń pieszy zmarł. Pod nadzorem prokuratora, prowadzono
czynności zmierzające do ustalenia
okoliczności tej tragedii drogowej.

Kilkadziesiąt minut później
13 listopada w Osieku na ulicy
Głównej doszło zderzenia się lusterkami Audi i Suzuki. Pojazdami
kierowały dwie mieszkanki Osieka.
Obydwie zostały ukarane mandatami i punktami karnymi.

OSIEK. KOLIZJA DROGOWA
22 listopada 2017 o godzinie
08.45 w Osieku na ulicy Głównej
doszło do kolizji drogowej. Jak
ustalili policjanci 25-letni mieszkaniec Osieka, kierując samochodem
marki Skoda, wyjeżdżając z jednej
z posesji, zderzył się z samochodem marki Renault, którym kierował 41-letni mieszkaniec Osieka.
W wyniku zderzenia renault uderzył w słup elektryczny zrywając
przewody doprowadzające prąd do
kilku posesji. Na miejsce wezwano
pogotowie energetyczne. Sprawca
kolizji został ukarany mandatem
i punktami karnymi.

OSTRZEŻENIE
Internauci ostrzegają się wzajemnie przed złodziejami, którzy coraz śmielej kradną pieniądze „na kuriera” lub
„na paczuszkę”. Na czym polega ta metoda?
Pod blok, firmę, sklep czy prywatny dom podjeżdża samochód, kierowca przynosi paczuszkę do odebrania za
pobraniem (czyli trzeba zapłacić gotówką), a po zapłaceniu szybko znika. Okazuje się, że w paczuszkach nie ma
nic. Uważajcie na takie czynności, przestrzegajcie zwłaszcza starsze osoby, które odbierają paczkę dla syna,
córki czy wnuka.
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EC H A O SI E KA

PRZEDŚWIĄTECZNY KURS GOTOWANIA
Z inicjatywy przewodniczącej Heleny Matyjsik KGW Głębowice
zorganizowały
przedświąteczny
kurs gotowania i pieczenia ciast,
wzięły w nim udział 24 członkinie.
Kurs poprowadziła p. Jadwiga Sopicka, była nauczycielka żywienia ze

ECHA Osieka

szkoły gastronomicznej w Wadowicach, obecnie jurorka w konkursach
organizowanych przez Stowarzyszenie GW w Andrychowie. W panelu informacyjnym prowadząca
zapoznała kursantki ze sposobem
żywienia w okresie jesiennym i zi-

mowym, ze sposobem zagospodarowania pozostałości produktów
i podała wiele przepisów. Na zakończenie warsztatów panie degustowały przygotowane przez siebie
posiłki.
RĆ.

nr 3 lipiec 2017

OG ŁO SZ E N I A

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

otrzymywania świadczeń wychoZgłoszenie takich informacji
wawczych lub rodzinnych takich umożliwi uniknięcia sytuacji,
jak np.:
w której organ będzie zmuszony
podjęcie/zmiana zatrudnienia, żądać zwrotu świadczeń!
uzyskanie zasiłku/stażu dla bezJednocześnie informujemy, że
z rubryki 3
będący
robotnych, uzyskanie świadczeń kolejne wnioski będzie można skław szczeemerytalno-rentowych,
uzyskanie dać w terminach:
gólnej
w tym do
do 30.
kobiety
powyżej
sytuacji
zasiłku chorobowego,
świadczenia
– od 1 sierpnia
2017 r.długotrwale
– świadczeroku
25. roku
50. życia
bezrobotni
na rynku zasiłku macierehabilitacyjnego,
nia
wychowawcze
500+,
życia
u życia
pracy
rzyńskiego po utracie zatrudnie- – od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia
nia,
działalności
alimentacyjnego,
626 zarejestrowanie
881
207
83z funduszu
324
546
gospodarczej,
zmiana
składu
ro–
od
1
września
2017
r.
–
świad226
267
78
33
84
150
dziny
itp.
czenia
rodzinne.
129
206
55
22
82
116

INFORMACJE O STANIE BEZROBOCIA W GMINACH 2017 R.

Przypominamy osobom otrzymującym
świadczenie wycholiczba osób
bezrobotnych
wawcze
na pierwsze i kolejne
wg stanu
ogółem
dzieci
lub świadczenia rodzinne
na dzień
uzależnione
30.06.2017 r.od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania
organu wypłacająmiasto Oświęcim
1001
cego
o
wszelkich
zmianach,
Brzeszcze
323które
mogą
wpłynąć
na
uprawnienie
Chełmek
238 do
Kęty
Osiek
gmina Oświęcim
Polanka
Wielkausługi
oferuje
Przeciszów
Zator
RAZEM

992

576

854

235

104

308

524

149

88

133

39

16

48

69

296

193

255

96

44

83

130

Kółko Rolnicze w Osieku

61
sprzętem
112

37
50
rolniczym
oraz
70

19
profesjonalną

38
tel. 33104
8458380
182
50

196

117

3368

2062

2932

817

10
obsługę
25

na

13
Stacji
28

Paliw21

55

26

65

114

363

1035

1725

źródło: PUP Oświęcim

Z żalem zawiadamiamy, że 6 sierpnia 2017 roku
zmarł w wieku 92 lat,
wielki przyjaciel naszej miejscowości
i honorowy członek TMO

śp. Maciej Rudziński
Nabożeństwo pogrzebowe zostanie odprawione

31 sierpnia 2017 roku
o godzinie 14.00

w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Osieku

USŁUGI STOLARSKIE
Henryk Kasperczyk
Układanie i cyklinowanie parkietu i mozaiki
Drzwi na wymiar Balkony drewniane
Wykonanie, montaż, odnawianie schodów i poręczy
drewnianych
Układanie boazerii drewnianej i panelowej
Tel. 536 892 218
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KR O N I KA

PRZEZ ŚLĄSK
Szlak tegorocznej wycieczki Towarzystwa Miłośników Osieka prowadził przez Opolszczyznę i Ziemię Kłodzką. Zwiedziliśmy zamki, miasta, uzdrowiska, kopalnie i twierdze. Warunki pogodowe sprzyjały długim
rozgrzewającym spacerom i wspierania się radosnym śpiewem oraz rozmowami.
W pierwszy weekend września 45 osób
wzięło udział w dwudniowym wyjeździe
na Śląsk. Celem naszej wyprawy było
poznanie, na przykładzie odwiedzanych
miejsc – barwnej, ciekawej, ale i zarazem
trudnej historii tego regionu. Odwiedziliśmy zamek w Mosznej, Paczków, Lądek
Zdrój, Kłodzko i jego twierdzę wraz z systemem labiryntów podziemnych oraz
Polanicę Zdrój.
Już o dziewiątej rano w sobotę zastukaliśmy do drzwi zamku w Mosznej,
gdzie można podziwiać 99 wież i 365
pokoi. Bajkowa konstrukcja, w której
z powodzeniem można by nakręcić film
o Harrym Potterze i wielu innych książkowych bohaterach. Zwiedziliśmy oranżerię, jadalnie, pokoje, biura, kaplice,
sale balowe, bibliotekę – wszystko pod
opieką przewodnika Piotra, który zdradził nam liczne ciekawostki związane
z życiem budowniczych i pierwszych
właścicieli zamku - niemieckiej rodziny
Tiele-Winckler.
Kolejnym etapem podróży był Paczków.
To miasto nazywane także Śląskim Carcassonne leży na granicy obecnego województwa opolskiego i dolnośląskiego.
Także i w przeszłości pełniło rolę miasta
granicznego, stąd zachowana unikalna zabudowa obronna z kilkunastoma
wieżami i wysokimi do 9 metrów mu-

rami obronnymi wykonanymi na wzór
francuskiej twierdzy Carcassonne.
W pierwszym dniu jednak wszyscy
z niecierpliwością czekaliśmy na zwiedzanie kopalni złota w Złotym Stoku.
Tam, przechodząc przez podziemne
labirynty odkrywaliśmy tajemnicę wydobywania tego drogocennego kruszcu,
przy okazji dowiadując się o pozyskiwaniu w tym samym miejscu tritlenku diarsenu – popularnie zwanego arszenikiem.
Zwiedzanie zakończyliśmy przejazdem
bardzo głośną, choć niezbyt szybko jadącą, podziemną kolejką górniczą.
W części popołudniowej przeszliśmy
najpiękniejszymi alejami parku zdrojowego w Lądku Zdroju, a późnym wieczorem zasiedliśmy przy ognisku i przy
akompaniamencie gitarowym śpiewaliśmy przeboje dawne i nowe – wszystkie bliskie sercu. Zjedliśmy też smaczne
upieczone na ognisku osieckie kiełbaski.
W niedzielę przez pięć godzin poznawaliśmy historię Kłodzka. Spacerowaliśmy
jego ulicami, zwiedzaliśmy piękne historyczne miejsca i budynki. Przypomnieliśmy sobie przebieg tzw. powodzi stulecia
w roku 1997. Ten kataklizm szczególnie
brutalnie dotknął Kotlinę Kłodzką.
Duże wrażenie zrobiła na wszystkich
twierdza kłodzka. Przeszliśmy wąskimi
i niskimi jej podziemnymi korytarzami,

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla
wszystkich, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. Stanisława Żmudy
za słowa współczucia, modlitwę,
intencje mszalne oraz złożone
kwiaty i wieńce
składa pogrążona w smutku rodzina

KRONIKA
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a także z najwyższych punktów fortecy
podziwialiśmy panoramę miasta, jak
i jego otoczenia.
Na koniec pojechaliśmy do Polanicy
Zdroju, gdzie pożegnaliśmy się z Ziemią Kłodzką i Dolnym Śląskiem. I jak
przed rokiem, gdy tylko wsiedliśmy
do autobusu, zaczął rzęsiście padać
deszcz. Chyba śląskie niebo zaczęło
płakać za rozśpiewanymi i pogodnymi
ludźmi z dalekiego Osieka.
Już w autobusie zaproponowano, aby
w przyszłym roku skierować się w stronę Sandomierza. Zobaczymy, co przyniesie los.
AK.

Żona i dzieci

PAŹDZIERNIK
1. Ziółkowska Agnieszka
2. Płonka Albin
3. Płonka Ignacy
4. Żmuda Stanisław
5. Pilarz Helena
6. Górkiewicz Helena Teresa
7. Płonka Filomena

Osiek, ul. Główna 132
Osiek, ul. Ogrodowa 78
Osiek, ul. Spacerowa 25
Osiek, ul. Zabrzezinie 14
Osiek, ul. Główna 327
Głębowice, ul. Kulturowa 37
Osiek, ul. Starowiejska 200

- 38 lat
- 80 lat
- 87 lat
- 80 lat
- 94 lata
- 90 lat
- 78 lat

LISTOPAD
1. Patyk Janusz
2. Lichańska Helena Maria
3. Sala Stanisława Teresa
4. Bies Wojciech Zenon
5. Kuźma Anna
6. Sala Stanisław Józef
7. Blarowski Stanisław
8. Hernas Stanisław
9. Hadryan Adam Antoni

Głębowice, ul. Oświęcimska 34
Głębowice, ul. Ogrodowa 70
Osiek, ul. Starowiejska 216
Osiek, ul. Przecznica 70
Osiek, ul. Starowiejska 389
Głębowice, ul. Wiśniowa 10
Osiek, ul. Starowiejska 94
Osiek, ul. Główna 3/2
Osiek, ul. Starowiejska 120

- 52 lata
- 85 lat
- 59 lat
- 29 lat
- 92 Lata
- 88 lat
- 79 lat
- 71 lat
- 77 lat

Sporządziła: Iwona Górowicz

Podziękowania
Wszystkim, którzy wspierali
w chorobie moją córkę

śp. Agnieszkę Ziółkowską
oraz towarzyszyli jej
w ostatniej drodze, za zamówione
msze święte, modlitwy,
wieńce i kwiaty,
składam serdeczne podziękowania
Mama z najbliższą rodziną
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G I MN A Z J UM

UDZIAŁ W GRZE TERENOWEJ
4 października uczniowie klas siódmych szkoły podstawowej i klasy
gimnazjalne wzięły udział w grze terenowej „Śladami powstańców warszawskich”.
Na trasie gry czekały ich rozmaite
zadania sportowe, zręcznościowe.
Młodzież musiała się wykazać umiejętnościami odkodowania zaszyfrowanej wiadomości, bandażowania,
pokonania trudnego odcinka w pełnym ekwipunku, celnością w rzucie
granatem.
Pogoda dopisała graczom, niektóre
drużyny pokonały trasę z piosenką
powstańczą na ustach. Na zakończenie w sali gimnastycznej odbył
się konkurs piosenki powstańczej,

kiewicz, uczeń klasy IIb.
Najciekawsze muzyczne interpretacje piosenki i pieśni powstańczej
przedstawiły klasy: VIIc, VIIb, IIIb,
IIb; IIIc, IIa, VIIa.

(2. miejsce), VIIa, VII b (3. miejsce).
Ostatecznie pierwsze miejsce w rywalizacji zdobyła klasa IIIb gimnazjum. Tuż za nimi uplasowały się
klasy VIIb, VIIc.

odczytano listy powstańców, które
pisali uczniowie wcielając się w role
żołnierzy.
Najpiękniejszy, najbardziej przejmujący list napisał Maciej Rajczy-

Jednym z zadań uczestników gry
było przygotowanie plakatu poświęconego powstaniu warszawskiemu. W tym najlepsi okazali się
uczniowie klasy VIIc (1. miejsce), IIIb

Klasa IIIb wraz z wychowawcą włączyła się również w ogólnopolską
akcję „List do powstańca” organizowana przez Muzeum Powstania
Warszawskiego.
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SP N R 1 OSI E K

WCZORAJ PRZEDSZKOLAKI
– DZISIAJ PIERWSZAKI
25 października na długo zapadnie
w pamięci uczniów klas pierwszych,
którzy w tym dniu złożyli uroczyste
ślubowanie na sztandar naszej szkoły. Na uroczystości pojawiła się Dobra
Wróżka, która obdarowała uczniów
darem przyjaźni, życzliwości, uśmiechu i ostrożności. Za nim jednak to
się stało za sprawą Złej Wróżki zostali poddani trudnemu egzaminowi,

z którym poradzili sobie znakomicie.
Śpiewająco odpowiadali na pytania
dotyczące naszej ojczyzny, szkoły, bezpieczeństwa, recytowali wiersze, śpiewali skoczne piosenki. Przybyli goście
nie szczędzili im braw. Po wypowiedzeniu uroczystych słów ślubowania
pani dyrektor Monika Rycerz specjalnym ołówkiem pasowała pierwszoklasistów na uczniów, a pani wicedyrektor

Ewa Mrozik gratulując wręczyła im
akty pasowania. Po założeniu biretów,
obdarowani przez rodziców kuferkami
pełnymi smakołyków, uśmiechnięci
i zadowoleni pozowali do zdjęć.

„Bądź pozdrowiony, GOŚCIU NASZ...”
6.10.2017 r. naszą szkołę odwiedził Jego
Eminencja Ksiądz Biskup Piotr Greger.
Wizyta duszpasterza połączona była
z udzielanym w tym samym dniu sakramentem bierzmowania w parafii pw. św.
Andrzeja Apostoła.Spotkanie z uczniami
szkoły podstawowej i gimnazjum odbyło
się w sali gimnastycznej. Pani dyrektor
Monika Rycerz oraz pani wicedyrektor
Ewa Mrozik powitały dostojnego gościa
i zaprezentowały naszą placówkę. Chór
Camminando pod dyrekcją pani Bernadety Stawowczyk-Zemanek rozpoczął

śniadanie
DAJE MOC
Już po raz trzeci, w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania, w dniu 8 listopada uczniowie
klas młodszych wzięli udział w pro-

część artystyczną. Uczniowie klasy VIIb,
przedstawili spektakl „Być dobrym jak
chleb”, opowiadające o życiu św. brata
Alberta Chmielowskiego. Główną rolę

zagrał Łukasz Dusik. Następnie biskup
odpowiedział na pytania uczniów dotyczące jego doświadczeń. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

gramie, mającym na celu utrwalenie
zdrowych nawyków żywieniowych,
w tym roli pierwszego posiłku w diecie. Uczniowie z wychowawczyniami
utworzyli Kluby Śniadaniowe, w ramach których przygotowywali pyszne
i zdrowe śniadania.
Omawiali, w jaki sposób taki posiłek

powinien być skomponowany. Uświadomili sobie, że dzięki niemu lepiej
koncentrują się podczas lekcji, a także
mają siłę do nauka i zabawy.
Kolorowe, samodzielnie zrobione kanapki smakowały wyśmienicie, a praca
przy ich sporządzaniu sprawiła wiele
przyjemności.

Święto Odzyskania Niepodległości –
700-LECIE OSIEKA
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W tym roku 99. rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości zbiegła się
w naszej miejscowości z całorocznym
podsumowaniem jubileuszu 700-lecia
istnienia wsi. Nasza szkoła, jak co roku,
aktywnie włączyła się w gminne świętowanie obu rocznic. Uczniowie klas: 7b i 3b
(gimnazjum), pod kierunkiem polonistki
pani Małgorzaty Gwóźdź, przygotowali
przedstawienie pt. „Historię tworzą ludzie”. Widzowie zobaczyli pantomimy
odnoszące się do średniowiecznych początków miejscowości oraz zakładania
stawów rybnych. Uśmiech na twarzach
oglądających wzbudziły sceny: sporu
o las (między osieczanami a mieszkań-

cami Polanki) oraz skargi na proboszcza.
Nie zabrakło również miejscowej gwary.
Spektakl wzbogacony został zdjęciami
archiwalnymi, prezentującymi mieszkańców Osieka. Odwołaniem do współczesności stał się m.in. materiał filmowy,
nakręcony przez panią wicedyrektor
Ewę Mrozik, będący sondą na temat:
„Dlaczego warto mieszkać w Osieku?”,
przeprowadzoną wśród mieszkańców
naszej miejscowości. Oczywiście, nie byłoby programu artystycznego bez muzyki. Chór szkolny pod dyrekcją pani Bernadety Stawowczyk-Zemanek, wykonał
utwory współczesne. Usłyszeliśmy m.in.
„Róbmy swoje” W. Młynarskiego oraz

„Pytasz mnie” A. Rosiewicza w solowym
wykonaniu Konrada Matlaka, absolwenta
naszej placówki; „Tutaj jestem” G. Turnaua
oraz „Taki kraj” J. Pietrzaka w interpretacji Joanny Mydlarz (kl. 7a); „Nim wstanie
świt” E. Fettinga w wykonaniu również
absolwenta, Jacka Górkiewicza. Wspaniałą oprawę plastyczną – osiecki pejzaż
przygotowała pani Celina Grzywa.
AK.
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WYCIECZKI EDUKACYJNO-TURYSTYCZNE KLAS I-III
Wycieczki szkolne to zawsze wielka radość dla uczniów. Nie tylko bawią, ale
przede wszystkim uczą. Pierwszym
miejscem w tym roku szkolnym, do którego udali się uczniowie klas I-III był
Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana
w Będzinie. Mieli tam okazję obejrzeć
spektakl pt. „Bromba w sieci”.

19 października uczniowie klas pierwszych oraz klasy drugiej wybrali się
w Beskid Mały. Wycieczkowicze wyszli
na Magurkę Wilkowicką. Wędrując, mali
turyści podziwiali piękno przyrody oraz
napawali się górskimi widokami.
7 listopada odbyła się wycieczka się do
Krakowa. Najpierw odwiedzono Kra-

kowskie Centrum Nauki i Zabawy „Klockoland”. W czasie warsztatów uczniowie
zajęli się budowaniem, konstruowaniem
oraz programowaniem. Kolejnym punktem krakowskiego wyjazdu było zwiedzanie ważnych dla historii Polski miejsc:
Wawelu, Rynku Głównego, Sukiennic.
D.K.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości zostały połączone z 700-leciem
Osieka.

W czasie akademii przypomniano, że
przywiązanie do tradycji, kultury, religijność, szacunek dla przodków, ziemi
i chleba ukształtowały patriotyczne
postawy wielu pokoleń osieczan. Dzięki
takiemu wychowaniu walczyli i ginęli
w I i II wojnie światowej. Nie zapomniano o osieczanach, których wojenne
losy zaprowadziły pod Monte Cassino.
O tym, że Osiek, dzięki działalności rodziny Rudzińskich, wpisał się w historię Polski, świadczą wizyty w osieckim
pałacu: Józefa Piłsudskiego, prezydenta
Ignacego Mościckiego, gen. Józefa Hallera, Juliana Fałata. Ich przebieg został
odtworzony w czasie przedstawienia.
Inscenizacja pokazała najważniejsze
wydarzenia i rozwój Osieka na przestrzeni 700 lat.
17.11.2017 r. w szkole odbył się jubileuszowy, X Niepodległościowy Turniej Piłki

Ręcznej Szkół Podstawowych o Puchar
Wójta Gminy Osiek.
Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem szczypiornistów z osieckiej
Dwójki, którzy dominowali w każdym
elemencie dotyczącym umiejętności
gry w piłkę ręczną. Drużyna SP Nr 2 pokonała ZSP Nr 1 w Osieku 16:12, a ZSP
w Głębowicach 19:10. Spotkanie ZSP Nr
1 w Osieku i ZSP w Głębowicach zakończyło się 11:11. II miejsce wywalczyli zawodnicy z ZSP Nr 1 w Osieku, a III przypadło piłkarzom ręcznym z Głębowic.
Wszystkim gratulujemy udziału i postawy godnej sportowców.
SP Nr 2 w Osieku reprezentowali: Paulina Jekiełek, Paulina Musiał, Nicola
Mitoraj, Faustyna Klęczar, Oliwia Bies,

Piotr Frączek, Wojciech Mydlarz, Szymon Jurecki, Łukasz Drabczyk, Patryk
Wandor. Istotnym elementem tegorocznego turnieju był udział przedstawicieli
Stowarzyszenia Klub Sportowy Team
Kęty prowadzącego żeńską drużynę piłki ręcznej, pani Barbary Chrząszcz oraz
Pana Mateusza Hałata, którzy podjęli się
sędziowania zawodów. Ich obecność dodawała dodatkowego smaczku zawodom
i motywacji uczestniczkom, gdyż w dalszym ciągu prowadzony jest nabór do
nowej sekcji drużyny przeznaczonej dla
dziewcząt z roczników 2004-2005. Jak
podkreślali przedstawiciele klubu, nabór jest otwarty w dalszym ciągu. Każda
dziewczyna może się zgłosić i spróbować swych sił w piłce ręcznej.

SPOTKANIE Z KS. BISKUPEM PIOTREM GREGEREM
17.11. uczniów osieckiej Dwójki odwiedził ks. biskup Piotr Greger. Po powitaniu przez panią dyrektor Jolantę
Żurek i Faustynę Klęczar gość zobaczył
przedstawienie ukazujące najważniejsze wydarzenia z 700-leniej historii
Osieka. Część artystyczną zakończyło
wspólne zaśpiewanie „Barki”. Następnie ks. biskup, nawiązując do tematu
inscenizacji, wskazał na ważną rolę
poznawania historii, zwłaszcza tej do-

tyczącej małej ojczyzny. Opowiedział
także wzruszającą historię wycieczki na Monte Cassino w towarzystwie
uczniów bielskiego liceum i dziadka
uczennicy, uczestnika walk pod Monte
Cassino.
Wizytę zakończyło spotkanie z gronem pedagogicznym, które przebiegło
w miłej i sympatycznej atmosferze. Ks.
biskup m.in. wspominał swoje doświadczenia pedagogiczne.
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DZIEŃ NAUCZYCIELA
W dniu 13 października odbyła się
w naszej szkole akademia z okazji Dnia
Nauczyciela. Apel składał się z części
oficjalnej, podczas której przedstawiciele każdej z klas recytowali wiersze
dla nauczycieli. Pozostali uczniowie
biorący udział w akademii śpiewali piosenki: „14 października”, „Samba dla
Pani i Pana” oraz „Szkolny rock and
roll”. Po części oficjalnej odbyło się pod-

sumowanie konkursu „Uczeń dawniej
i dziś”. Uczniowie klas IV–VII zaprezentowali przygotowane przez siebie
stroje, w których dzieci uczęszczały do
szkoły kiedyś oraz współcześnie. Największe wrażenie na jury wywarła klasa siódma, której prezentacja okazała
się najciekawsza. Akademię z okazji tej
uroczystości przygotowali Pani Magdalena Kruczała oraz Pan Tomasz Biela.

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI
24 października naszą szkołę odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.
Funkcjonariusze rozmawiali z uczniami i przedszkolakami między
innymi o zasadach bezpieczeństwa
na drodze. Niewątpliwą atrakcją dla
najmłodszych była także możliwość
zobaczenia z bliska policyjnego radiowozu. Na zakończenie policjanci

wraz z uczniami klasy VI udali się na
prowadzącą obok szkoły drogę, gdzie
wręczali kierowcom zatrzymanych
samochodów plakietki z hasłami zachęcającymi do zachowywania szczególnej ostrożności w czasie jazdy.
Spotkanie z przedstawicielami policji
odbyło się w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”.

SPOTKANIE Z BISKUPEM
27 października 2017 roku w gościł w naszej szkole biskup Piotr Greger. Duchowny spotkał się z uczniami, radą pedagogiczną oraz pracownikami szkoły. Specjalnie na tę okazję przygotowano krótki program artystyczny, w którym wystąpili uczniowie klasy piątej.
Pobyt biskupa Gregera w ZSP w Głębowicach był elementem wizytacji
kanonicznej parafii Głębowice.

WYCIECZKA NA MAGURKĘ WILKOWICKĄ
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17 października 2017 roku uczniowie
ZSP w Głębowicach wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce górskiej w Beskid Mały. Celem wyprawy
była licząca 909 m n.p.m. Magurka
Wilkowicka. Wędrówka na szczyt
była nie tylko okazją do wypoczynku
i oderwania się od wypełnionej obowiązkami szkolnej rzeczywistości,
ale dostarczyła także wiele wrażeń
estetycznych – trudno było bowiem
oprzeć się urokowi jesiennego krajobrazu pełnego czerwieni, żółci i brązów. Po wyjściu na szczyt znalazł
się czas na zasłużony odpoczynek,
a po nim powrót do autokaru, któ-

ry odwiózł wszystkich do Głębowic.
Wycieczkę należy zaliczyć do tych
bardzo udanych, między innymi

dlatego, że tego dnia szczególnie dopisała pogoda – było ciepło i słonecznie.
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NIECH ŻYJE NAM
GÓRNICZY STAN
Uroczystości górnicze 4 grudnia zorganizował prezes Stowarzyszenia Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych
w Osieku Stanisław Gąsiorek. Corocznie górnicy z naszej gminy spotykają się na obchodach swego święta.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy
świętej w intencji górników i ich
rodzin sprawowanej przez ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka. Ks.
powitał górników i ich rodziny, powitał poczty sztandarowe górników
i strażaków. W kościołach w Górnym
i w Głębowicach wierni też modlili
się do swojej patronki. Ks. Wądrzyk
podczas wygłoszonej homilii złożył
górnikom życzenia: Wstawiennictwu

trud codziennej pracy i za zaufanie, które
pokładacie w Bogu. Owoc Waszej pracy
– wydobyty węgiel – jest źródłem energii,
która oświetla i ogrzewa. Niech dobry Bóg,
za pośrednictwem św. Barbary udziela
Wam i Waszym Rodzinom pomocy, bezpieczeństwa i pokoju .
Po mszy świętej wszyscy spotkali
się w sali WDK. Po wprowadzeniu
sztandarów i odśpiewaniu hymnu
górniczego, sekretarz Stowarzyszenia Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych Róża Gros powitała wszystkich słowami „Szczęść
Boże” i poprosiła wójta Jerzego
Mieszczaka o zabranie głosu. Wójt
złożył górnikom i ich rodzinom
życzenia bezpiecznej pracy oraz
dalszego rozwoju kopalń. Wręczył

ła się z niedosłuchem na oba uszka
i potrzebne są implanty. Rodzice
dziecka bardzo dziękują wszystkim,
którzy wzięli udział w tej przepięknej akcji.
Do życzeń przyłączyła się pani
Anna Majda, matka i babcia górników. Prowadząca zaprosiła na program artystyczny przygotowany
przez nauczycieli i uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Osieku. W ich
wykonaniu usłyszeliśmy wiersze
w gwarze śląskiej. Uczniowie zorganizowali konkursy m.in. kapsle,
strzelanie z łuku do tarczy, czy taniec miotlarz – było miło i wesoło.
Dzieci z chóru szkolnego zaśpiewały
piosenki o górnikach, zaś maluchy
z klasy IIId w pięknych kolorowych

Świętej Barbary polecamy w modlitwie
wszystkich, którzy pracują w górnictwie,
zwłaszcza pracujących pod ziemią! Wykonując swoją pracę, codziennie ocieracie się o rzeczy ostateczne dla człowieka,
ponieważ nigdy nie wiadomo, czy liczba
szczęśliwych zjazdów na szychtę, będzie
równa liczbie szczęśliwych wyjazdów;
każdy zjazd jest równaniem z wieloma
niewiadomymi; jest spotkaniem z nieobliczalnymi żywiołami. W dniu Waszego
Święta dziękujmy Wam wszystkim za

prezesowi stowarzyszenia kwiaty,
podkreślił, że jest to najliczniejsza
organizacja w gminie. Do życzeń dołączył przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czerny, emerytowany górnik,
który również podarował kwiaty
i tradycyjny kufel na piwo. Prezes
Stanisław Gąsiorek ogłosił, że zbiórka charytatywna na leczenia Laurki
wyniosła w tym roku 6 078zł i jest
największą odkąd górnicy corocznie
ją organizują. Dziewczynka urodzi-

strojach prezentowali się na scenie
w tańcach śląskich. Nad całością
czuwały panie: Angelika Łysoń, Katarzyna Matlak, Krystyna Szostak
i Janusz Dusik. Dzieciom i nauczycielom prezes Stanisław Gąsiorek
podziękował i wręczył słodkości.
A potem górnicy wraz z osobami towarzyszącymi gościli się i bawili do
późnych godzin wieczornych na zabawie tanecznej.
Rozalia Ćwiertnia
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WYNIKI SPORT BRZEZINA OSIEK
Wyniki:
Zatorzanka Zator – Brzezina Osiek 0:3
Brzezina Osiek – Naroże Juszczyn 6:2
KS Chełmek – Brzezina Osiek 1:1
Brzezina Osiek – Niwa Nowa Wieś 1:1
Zagórzanka Zagórze – Brzezina Osiek 1:4
Brzezina Osiek – Nadwiślanin Gromiec 2:2
Tempo Białka – Brzezina Osiek 0:1
Brzezina Osiek – LKS Jawiszowice 0:1
Kalwarianka Kalwaria Zeb. – Brzezina Osiek 1:1
Brzezina Osiek – Halniak Maków Podhalański 2:1
Brzezina Osiek – Garbarz Zembrzyce 2:0
Dąb Paszkówka – Brzezina Osiek 0:6
LKS Żarki – Brzezina Osiek 1:1
Brzezina Osiek – Victoria Jaworzno 0:0

Tabela:
1. LKS Jawiszowice
2. Nadwiślanin Gromiec
3. Victoria 1918 Jaworzno
4. Brzezina Osiek
5. Garbarz Zembrzyce
6. KS Chełmek
7. Niwa Nowa Wieś
8. Tempo Białka
9. Kalwarianka Kalwaria Zeb.
10. LKS Żarki
11. Naroże Juszczyn
12. Zatorzanka Zator
13. Halniak Maków Podhalański
14. Dąb Paszkówka
15. Zagórzanka Zagórze

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

42
29
28
27
25
25
24
21
21
19
11
11
7
4
3

57-16
39-24
37-20
30-11
34-18
30-17
40-24
29-17
26-23
30-30
16-37
19-34
16-41
6-46
9-60

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW KLAS 4–6,
ZSP NR 1 W OSIEKU POWIATOWE IGRZYSKA
Biegi przełajowe
Dziewczęta z klas szóstych ZSP nr 1
w Osieku, zaprezentowały się znakomicie podczas tegorocznych rozgrywek
sportowych, zajmując wysokie lokaty
w Powiatowych Igrzyskach Dzieci, zawodach organizowanych przez Szkolny
Związek Sportowy. Uczennice naszej
szkoły zajęły 2. miejsce w Powiatowych
Igrzyskach Dzieci w biegach przełajowych dziewcząt. Zawody odbyły się
5.10.2017 r. w Oświęcimiu. Drużyna
wystąpiła w składzie: Natalia Pierkiel,
Lena Płonka, Maja Targowska, Oliwia Juśkiewicz, Marta Płonka, Emilia
Kuźma, Rozalia Płonka, Julia Mitoraj,
Natalia Płonka, Daria Kusak, opiekun –

pani Aleksandra Ławeczka.
Piłka nożna
Kolejny sukces naszych dziewczyn to
występ w Powiatowych Igrzyskach
Dzieci w piłce nożnej dziewcząt w Zatorze, 16.10.2017, gdzie osieczanki zajęły
drugie miejsce. Skład drużyny: Justyna
Tadych, Daria Kusak, Rozalia Płonka,
Natalia Pierkiel, Maja Galacińska i Julia
Mitoraj. Zespół prowadziła pani Aleksandra Ławeczka.
Unihokej
W tym roku szkolnym, w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w unihokeju
dziewcząt mistrzostwo powiatu przypadło w udziale uczennicom z ZSP
nr 1 w Osieku. Zawody rozegrano

31.10.2017 r. w Osieku. Szkołę reprezentowały: Justyna Tadych, Natalia Pierkiel, Zuzanna Wojtala, Rozalia Płonka,
Daria Kusak, Julia Mitoraj, Maja Galacińska, Oliwia Żmudka, Daria Bienia.
Opiekunem dziewcząt była pani Aleksandra Ławeczka.
MJ.

SUKCESY UCZNIÓW ZSP NR 1 W OSIEKU

– ROCZNIKI 2002–2004
Powiatowe Igrzyska Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych, Oświęcim, 5.10.2017 r. Bardzo ładnie zaprezentowali się nasi uczniowie podczas
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tegorocznych zawodów w sztafetowych
biegach przełajowych, rozgrywanych
w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży. W rywalizacji na dystansie
1000 m (dziewczęta) i 1500 m (chłopcy)
uczestniczyły dziesięcioosobowe ze-

społy reprezentujące szkoły z powiatu
oświęcimskiego.
Dziewczęta z ZSP nr 1 w Osieku zajęły drugie miejsce. Sztafeta wystąpiła
w składzie: Wiktoria Domasik, Wiktoria Czachowska, Anna Górkiewicz, Izabela Knapik, Roksana Rączka, Emilia
Piechowska, Żaneta Kusak, Magdalena
Kramarczyk, Iga Gaweł, Agata Jekiełek.
Opiekunem dziewcząt była Magdalena
Jasińska.
Sztafeta chłopców prowadzona przez
pana Jana Bulkiewicza zajęła trzecie
miejsce. Skład drużyny: Kacper Filip,
Wojciech Sala, Kacper Tyran, Kamil Bies,
Mariusz Majda, Patryk Nowak, Wojciech

Kawczak, Kacper Rusek, Dawid Spisak,
Tomasz Walus i Artur Pawełek.
Powiatowe Igrzyska Młodzieży w unihokeju dziewcząt, Osiek, 3.11.2017 r.
Dziewczęta z Osieka wywalczyły trzecie
miejsce w powiatowych rozgrywkach
w unihokeju. Drużyna prowadzona przez
Magdalenę Jasińską wystąpiła w składzie:
Wiktoria Domasik, Wiktoria Czachowska, Nicola Bień, Anna Tolarczyk, Wiktoria Wojtala i Izabela Drabczyk.
Magda Jasińska

ECHA Osieka

nr 6 listopad-grudzień 2017

Zdrowych, spokojnych i szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech każda chwila Świąt Bożego
Narodzenia będzie wyjątkowa.
A Nowy Rok obdaruje wszystkich
pomyślnością, szczęściem i dostatkiem.
Spełnienia marzeń w Nowym Roku,
wszystkim mieszkańcom Gminy Osiek
i ich najbliższym życzą
wójt Jerzy Mieszczak
i przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Czerny.
Dosiego Roku 2018.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego

Narodzenia życzymy Wam, aby Jezus
pobłogosławił Wasze domy, aby trwały w nich
miłość, dobroć, zdrowie i łagodność.
Boża obecność niech Wam pomoże wiernie
wypełniać przykazania, a błogosławieństwo
towarzyszy każdego dnia.
Aby przychodzący Pan, który jest
Dawcą miłości i pokoju, udzielił wszelkich łask
Waszym Rodzinom w 2018 roku.

Ż YC Z E N I A

Najserdeczniejsze
życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym nowym 2018 roku
wszystkim mieszkańcom Głębowic
składa
Sołtys Edyta Matyjasik-Kulig

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz plany na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach wszystkim
mieszkańcom – Parafianom
Górnego Osieka,
życzymy chwil wypełnionych
miłością i rodzinną atmosferą,
pełnych spokoju, odpoczynku
i Błogosławieństwa Bożego
wnadchodzącym 2018 roku.
Niech ten szczególny okres będzie
dla nas wszystkich czasem radości
dzielonej z najbliższymi w otoczeniu
Narodzonego Dzieciątka.

Rada Parafialna
Ks. proboszcz Stanisław Czernek

Ks. Bogusław Wądrzyk
– proboszcz
oraz
Ks. Dawid Kubień
– wikariusz

Życzenia świąteczne:
„Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego
Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku od codziennych trosk,
a w Nowym 2018 roku dużo zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności
w realizacji planów i zamierzeń
życzą
Dyrektor i Pracownicy SP ZOZ w Osieku”

Zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych osób,
w atmosferze ciepła, spokoju
i wzajemnego zrozumienia,
Nowego Roku wypełnionego realizacją
twórczych pomysłów i śmiałych planów
życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd
i Pracownicy ABS Banku
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