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Spotkanie opłatkowe dla seniorów
Jak co roku, od 23 lat w święto Trzech
Króli na spotkaniu opłatkowym seniorów
gminy Osiek nie zabrakło księży i włodarzy gminy. Organizatorem był Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku,
a patronat nad spotkaniem opłatkowym
objął wójt gminy Jerzy Mieszczak. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00
mszą świętą w intencji seniorów, którą odprawił ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk.
Wszystkich zgromadzonych w sali OSP
przywitał wójt gminy Osiek:
Witam serdecznie seniorów Osieka
i Głębowic, witam przewodniczącego
Rady Gminy Jerzego Czernego, mojego
zastępcę Marka Jasińskiego, skarbnika
gminy p. Krystynę Pytlik, witam księży
proboszczów i p. Marię Kufel, kierownika GOPS, witam wszystkich zebranych
seniorów.

dziei na lepsze jutro. Aby ten rok był
dobrym rokiem. Po odmówieniu modlitwy, której przewodniczyli ks. proboszcz
Bogusław Wądrzyk i diakon Ariel Stąporek, wszyscy składali sobie życzenia w atmosferze wzajemnej życzliwości i radości.
Podczas łamania się opłatkiem padały
słowa o dobrym zdrowiu, długich latach
życia i spokoju. Wzajemnych uścisków nie
było końca.
Szczególne życzenia i podziękowania
złożył wójt organizatorom: p. Marii Kufel kierownikowi GOPS. Podziękowania
za pomoc przy obsłudze spotkania otrzymały wolontariuszki, czego wyrazem były
czerwone róże, które otrzymali: Angelika Szatan, Natalia i Mateusz Marszałek,
Klaudia Jędrzejczyk i Ewelina Dziuba,
także pracownicy GOPS Agnieszka Jarzyna, Anna Kozłowska i Artur Kwaśniak,

Szanowni państwo, święta Bożego
Narodzenia to czas składania sobie życzeń, dzielenia się opłatkiem, to również czas na refleksje dotyczące minionego roku i planów na przyszłość. Ze
swojej strony życzę wam drodzy seniorzy, aby w Waszym życiu nie zabrakło
nigdy radości, szczęścia i aby ten rok
2015 był dla was i waszych najbliższych
rokiem pełnym radości, spokoju i na-

chór „Osieczanie”, p. Jacek Klęczar
za bezpłatną oprawę muzyczną
imprezy. Panu Jackowi należą się
szczególne podziękowania, ponieważ
robi to już od kilkunastu lat. Podziękował prezesowi OSP Bogdanowi Płonce za
udostępnienie sali, złożył podziękowania
firmie „Autoturyst” p. Tomasza Płonki za
przewóz seniorów z Głębowic do Osieka
i z powrotem.
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Kwiaty zostały wręczone najstarszym
uczestnikom spotkania: Józefowi Dankowi
z Głębowic (marzec 1925 r.), kwiaty wręczył zastępca przewodniczącego Jan Jekiełek i wicewójt Marek Jasiński oraz Annie
Klęczar z Osieka (styczeń 1925 r.), kwiaty
wręczył przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny.

Świąteczna atmosfera została podkreślona nie tylko przez przepiękny
świąteczny wystrój i pięknie przyozdobione stoły, ale również wspólne
śpiewanie kolęd, które inicjował chór „Osieczanie”. W koncercie zaśpiewali: Józefie stajenki nie szukaj, To już pora na wigilię, Kolęda osieka, O gwiazdo betlejemska, W dzień Bożego Narodzenia, Mizerna cicha, Maleńka
miłość, Dziecino słodka. Miłym akcentem spotkania seniorów były odwiedziny trzech królów z gwiazdą. Dzieci odśpiewały kilka kolęd i otrzymały
datki pieniężne. Przy znanych utworach muzycznych seniorzy jak zwykle bawili się wyśmienicie i to do późnych godzin wieczornych.
Rozalia Ćwiertnia

1100
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100 lat pani Agnieszki z Beskidzkiej
Siostry serafitki w Oświęcimiu przy
placu Kościuszki, jako Córki Matki Bożej
Bolesnej zajmują się osobami starszymi,
a szczególnie tymi opuszczonymi, którzy pragną spokojnie dożyć wieku sędziwego. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
prowadzony przez serafitki ma podpisaną umowę z NFZ. W Oświęcimiu, w
zakładzie tym swoje miejsce na dzień 2
stycznia 2015 r. znalazły 54 panie, a już
następne czekają w kolejce na przyjęcie.
2 stycznia w zakładzie obyło się bardzo miłe spotkanie z okazji 100-lecia
jednej z pensjonariuszek. Delegację z
Osieka przyjęły siostry zakonne Antonina i Sara. Piękny jubileusz świętowała
Agnieszka Mitoraj, mieszkanka Osieka
z ul. Beskidzkiej. Z tej okazji odwiedził
ją wójt Jerzy Mieszczak wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Czernym.
Wręczyli solenizantce bukiet czerwonych
róż i upominek pieniężny. Do podarunku

dołączyli życzenie jeszcze długich lat życia. Jubilatkę odwiedziła też siostrzenica
z mężem, córką i wnuczką.
O swojej podopiecznej nie zapomniał
KRUS Placówka Terenowa w Oświęcimiu. Przedstawicielka ubezpieczenia
po złożeniu gratulacji wręczyła pani
Agnieszce zawiadomienie o przyznaniu
specjalnej renty dożywotnej w wysokości
3190 zł miesięcznie.
Rozalia Ćwiertnia
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20 lat
Stowarzyszenia
Górników,
Emerytów
i Rencistów
Górniczych
w Osieku
Uroczystości powiązane ze świętem
górniczym, Barbórką, rozpoczęły się
mszą świętą odprawioną przez księdza proboszcza Bogusława
Wądrzyka. Ksiądz powitał
zebranych, poczty sztandarowe górników i strażaków,
podczas homilii zwrócił
się do górników i ich rodzin i życzył braci górniczej
zdrowia, utrzymania pracy,
szczęścia i opieki św. Barbary – patronki górników.
Następnie wszyscy przeszli do sali WDK, gdzie
dzieci szkoły podstawowej
Nr 1 pod opieką nauczycieli, przygotowały program
artystyczny wraz z życzeniami dla wszystkich górników, zarówno dla tych
pracujących, jak i emerytów
i rencistów.
Powitania dokonał długoletni prezes stowarzyszenia
Stanisław Gąsiorek, życząc
górnikom i ich rodzinom
wszelkiej pomyślności, zdrowia, bezpiecznej pracy, emerytom długiego, dostatniego
życia oraz szczęścia. Z okazji
20. rocznicy przypomniał
krótko historię powstawania
stowarzyszenia w Osieku, jak
i jego osiągnięcia przez te lata.

Stowarzyszenie liczy
pond 170 członków,
którzy przede wszystkim pielęgnują różnorakie
tradycje górnicze, uczestniczą w uroczystościach
gminnych i kościelnych,
organizują dla członków
zorganizowane turnusy wypoczynkowe, wczasy, wycieczki, spotkania przy kiełbaskach, prażone.
Życzenia okazjonalne złożył wójt Jerzy Mieszczak,
zwrócił się do zebranych
tymi słowami:
Z okazji Waszego święta życzę Wam i Waszym
rodzinom dużo zdrowia,
szczęścia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, bezpiecznej pracy i godziwych zarobków za Waszą
ciężką pracę. Dziękuję za
kultywowanie tradycji górniczych, za udział w uroczystościach organizowanych
w gminie, za coroczną charytatywną zbiórkę na rzecz
niepełnosprawnych małych
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Osieczan. Niech św. Barbara – patronka
górników ma Was zawsze w swojej opiece. Szczęść Wam Boże.
Do górników zwrócił się także z życzeniami przewodniczący Rady Gminy,
a zarazem członek zarządu Z.Z. Kadra
przy KWK Brzeszcze Jerzy Czerny, wręczając na ręce prezesa kwiaty.
Około godz. 13:00 górnicy wraz z żonami i towarzyszącymi osobami spotkali
się na sali OSP na biesiadzie piwnej. Tam
jeszcze raz powitania dokonał prezes Stanisław Gąsiorek, podziękował za wsparcie, poinformował również, że i w tym
roku zorganizowano zbiórkę pieniędzy
dla chorego dziecka. Tegoroczna zebrana
kwota w wysokości 5582 zł przekazana
zostanie dla rodziców Kordianka. Wójt
odczytał list skierowany do górników od
dyrektora KWK Brzeszcze Piotra Śleziaka, który w imieniu zarządu kopalni złożył życzenia wszystkim górnikom, życząc
im zdrowia i powodzenia, w prezencie
przesłał rzeźby z węgla i lampki górnicze.
Toastem i wspólnym obiadem rozpoczęto
barbórkowe świętowanie. Do tańca przygrywał Jacek Klęczar.
Rozalia Ćwiertnia

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Górnikom za okazaną pomoc w postaci zbiórki pieniędzy dla Kordianka, dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, za szczodrość
i życzliwość. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na dalsze leczenie naszego
chorego dziecka.
Rodzice

Nowy prezes

Członkowie Stowarzyszenia Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych
w Osieku 18 stycznia wybrali nowego

prezesa i zarząd stowarzyszenia. Prezesem na kolejną
kadencję został Stanisław
Gąsiorek. W skład zarządu
weszli: prezes Stanisław Gąsiorek, wiceprezes Jerzy Matlak, sekretarz Bogdan Sobecki, skarbnik Adam Kłos,
członkowie: Jan Płonka, Stanisław Hałat i Adam Majda.
Gratulacje dla nowo-starego
prezesa.
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POŻEGNANIE

Ostatnia droga księdza kanonika Franciszka Nogi
Odprawiona w poniedziałek 12 stycznia 2015 r. msza święta zgromadziła
w miejscowym kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Radziechowach
Wieprzu tłumy wiernych, pragnących
osobiście pożegnać księdza. Na pogrzeb
licznie przybyli osieczanie, gdzie ks.
Franciszek przez 36 lat był proboszczem.
W ostatniej drodze kanonikowi towarzyszyli liczni koledzy księża z różnych
parafii kurii bielsko-żywieckiej i krakowskiej oraz siostry zakonne. O godzinie
12:00 rozpoczęły się modlitwy różańcowe, zostały odczytane intencje mszalne
złożone przez organizacje, urzędy gmin,
stowarzyszenia i miejscowych oraz osiec-

materiały budowlane. Szczególnie te przeznaczone na remonty kościołów. Pomimo
wielu przeciwności w latach swojej posługi
realizował zadania remontowe i inwestycyjne, po zakończeniu których nasza świątynia odzyskała swój blask.
Z jego inicjatywy i pod jego nadzorem
wybudowano w parafii dwa nowe kościoły
jeden w Malcu, drugi na Górnym Osieku,
wokół których powstały nowe parafie.
Drogi księże kanoniku, żegnając się
z tobą dziękujemy ci za słowa otuchy, za
serce, uśmiech i życzliwość. Dziękujemy ci
za każde dobre słowo. Dziękujemy ci też
za słowa krytyki, jakie wielokrotnie wypowiadałeś – wierzymy, że wszystko to

kich wiernych. Przed rozpoczęciem mszy
pogrzebowej w imieniu władz samorządowych i parafian Osieka wójt gminy Jerzy Mieszczak pożegnał śp. ks. kanonika
Franciszka Nogę.
Cytuję: Każde pożegnanie a szczególnie
to ostatnie skłania do zadumy i refleksji.
Wspominamy sprawy i działania, które łączyły nas z księdzem Franciszkiem. Było ich
bardzo wiele i trudno by było je wszystkie
wymienić. Przez okres posługi kapłańskiej
w naszej parafii wielokrotnie gościł w naszych domach. Udzielił wielu z nas sakramentu chrztu, małżeństwa, przygotowywał
do I komunii świętej i sakramentu bierzmowania. Wiele nam bliskich osób odprowadził na miejsce wiecznego spoczynku.
Podczas przyjacielskich spotkań, często
wspominał o swojej pracy w naszej parafii,
która przypadła mu na trudne lata PRL-u.
Trudne to były czasy, ciężko było zdobyć

robiłeś dla naszego dobra, byśmy każdego
dnia stawali się lepsi. W naszej pamięci
pozostaniesz na zawsze jako kapłan, organizator, budowniczy oraz prawdziwy
przyjaciel Osieka, którym do końca swoich
dni miałeś bardzo dobry kontakt. Niech
dobry Bóg wynagrodzi ci księże Franciszku wszystkie trudy twego ziemskiego życia
i zaprowadzi do krainy życia wiecznego.
Słowa pożegnania i podziękowania dla
ks. Franciszka złożyła też w imieniu parafian była radna Anna Klęczar.
Kazanie wygłosił ks. proboszcz Stanisław Bogacz z parafii w Cięcinie, przypomniał w homilii drogę życiową księdza
Franciszka. Mszę świętą pogrzebową
sprawował ks. biskup Piotr Greger z kurii
bielsko-żywieckiej w asyście księży proboszcza Jerzego Matury i Józefa Leśnego
oraz proboszcza z Osieka ks. Bogusława
Wądrzyka. Ks. biskup na zakończenie
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mszy zwrócił się do wiernych – w krótkich słowach chcę podziękować ks. Franciszkowi za dwa spotkania na zaproszenie.
Powiedział, że – spotkania te były wspaniałą katechezą dla młodego biskupa. 11
listopada, kiedy odwiedziłem kanonika, rozmowa z nim była tą pożegnalną.
W kondukcie żałobnym ks. Franciszek
został odprowadzony na cmentarz, spoczął w grobie rodzinnym. Towarzyszyli
mu wierni, poczty sztandarowe z Wieprza i Osieka: górników, strażaków, myśliwych, koła PSL i Orkiestry Dętej z Osieka
pod dyrekcją Leszka Górkiewicza.
Rozalia Ćwiertnia

Osiek i osieczanie w I wojnie światowej (cz. I)
Kiedy w lipcu 1914 roku wybuchła jedna przez Radę gminną na czele z wójtem, wybiez największych dotychczas wojen, z uwagi na raną przez mieszkańców (niestety, tylko pełswój ogromny zasięg została nazwana przez noletnich mężczyzn) płacących stałe podatki.
historyków wojną światową. Osiek wraz z całą Niemało do poczucia polskości, czyli odrębówczesną Galicją od ponad 130 lat był pod za- ności narodowej w stosunku do Austriaków,
borem austriackim. Początkowo jego miesz- Niemców czy Ukraińców, przyczyniły się
kańcy, od wieków uciskani ciężarami pańsz- miejscowe biblioteki, w których pojawiły się
czyźnianymi przez polską szlachtę, a więc utwory Sienkiewicza, Prusa, Rodziewiczówkolejnych właścicieli Osieka, faktycznych ny, patriotyczne poezje Konopnickiej, Asnypanów ich losów i ich zagród wraz z uprawia- ka i wielu innych.
ną rolą, w większości nawet nie
zdawali sobie z tego sprawy, że
nie są już poddanymi Królestwa
Polskiego.
Taka sytuacja praktycznie
trwała do 1848 roku, kiedy to
nowo wstępujący na tron cesarski Franciszek Józef I, pod
naciskiem buntów narodowych
w cesarstwie zwanych „Wiosną
Ludów”, ogłosił patent zwalniający chłopów galicyjskich od
poddaństwa miejscowym właścicielom wsi i świadczenia dla
nich przymusowej pańszczyzny.
Patent ten wszedł w życie dopiero w maju 1849 roku, stanowiąc
wielkie wydarzenie w ówczesnej
galicyjskiej wsi, w tym w Osieku,
o czym w swojej kronice wspomina Jan Niemiec.
Zniesienie od wieków trwającego udręczenia chłopów Dwaj osieczanie: Jan Kawczak z dawnej ulicy nr domu 26
poddaństwem i bezpłatną ro- (dziś Ogrodowa) oraz Michał Kramarczyk z Przecznicy nr
bocizną na rzecz dworu oraz domu 522 w czasie służby wojskowej w armii C. K. Austrii
wymierzanych im bolesnych w garnizonie Bihacia w Bośni. Jeden z nich jest autorem
i upokarzających kar, łącznie cytowanego listu.
z możliwością pozbawienia
ich uprawianej ziemi, uczyniła „Dobrego Cesarza” w ich oczach niemal
Niemniej jednak, kiedy zwłaszcza od 1900
„Świętym Patronem” uciśnionych. Jednak roku do obiegu w miejsce drogich florenów
świadomość narodowa i poczucie polskości i centów wprowadzono korony i halerze, a gomieszkańców galicyjskiej wsi, w tym szcze- spodarka rolna i rzemiosło w gminach, jak
gólnie w jej części zachodniej, a więc i w Osie- i handel oraz przemysł w miastach i miasteczku, zaczęło się wyraźnie rozwijać pod koniec kach, osiągnęły pomyślny stopień rozwoju,
XIX wieku dzięki najpierw przyznaniu Gali- większość społeczeństwa Zaboru, w tym jego
cji autonomii w 1866 roku i wprowadzeniu arystokracja i przywódcy, nie dopuszczali
obowiązkowych szkół ludowych. Przyznana, myśli o oderwaniu się od Austro-Węgier. Prochoć w stopniu ograniczonym autonomia, ponowali ewentualnie utworzenie cesarstwa
zezwoliła na utworzenie wybieralnego Kra- Austro-Węgry-Polska, czyli chodziło o to,
jowego Sejmu we Lwowie, w którym przez żeby Polska uzyskała w ramach cesarstwa
3 kadencje, to jest 18 lat, z Osieka posłował austriackiego te same prawa co Węgry, które
długoletni wójt i gospodarz „stu morgów” były Królestwem, a królową ich była żona ceFranciszek Kramarczyk oraz rządu na czele sarza, Elżbieta zwana „Sisi”. Wprawdzie młoz namiestnikiem, zatwierdzanym przez cesa- dzi mężczyźni systematycznie musieli odbyrza. Do ożywienia samorządności mieszkań- wać służbę wojskową w armii austriackiej,
ców Osieka, zwłaszcza zamożniejszych rolni- najczęściej daleko poza polskimi ziemiami,
ków, rzemieślników i nie tylko, przyczyniła ponieważ ówczesne cesarstwo obejmowało
się Ustawa Gminna z 12 sierpnia 1866 roku, tereny od Bałkanów przez Węgry, Czechy,
która z każdej wsi tworzyła gminę zarządzaną południową Polskę, aż do Dalmacji i Istrii
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we Włoszech. Żołnierze ci rzadko zwalniani
na urlop, tęsknili za rodzinnymi stronami, za
bliskimi, a zwłaszcza za pozostawionymi narzeczonymi. Przy tej okazji warto przytoczyć
wstęp zachowanego listu jednego żołnierza
z Osieka do swojej dziewczyny, napisany 28
VI 1913 roku z koszar w Bielinie w Bośni nad
rzeką Sawą. Żołnierz ten, który w liście tym
nie wymienił oczywiście swojego nazwiska,
(było pewnie na kopercie), ukończył 3-klasową szkołę ludową w Osieku i doskonale znał
grzecznościowy wstęp tej korespondencji,
obowiązujący sto lat temu. Cytuję:
Bielina 28/6 1913
Wyszło Słoneczko na środek Nieba, spomniało mi się, że mi do Ciebie pisać potrzeba.
Za stoliczek siadam, liściczek rozkładam, za
pióro się chwytam i z Tobą się Kochana Zosiu
Witam. Witam się z Tobą tymi słowami, jak się
witał Pan Jezus z Apostołami. Oj, piszę ja piszę,
serce mi się kraje, pióro w mojej ręce liliją się
staje. A na tej liliji kwiateczki jaśnieją – niech
się Twoje Oczka, zawsze do mnie śmieją. Niech
się Twoje Oczka do mnie uśmiechają, bo te
Twoje Oczka radość mi sprawiają. Piszę ja Ci
piszę na białym papierze, ażebyś wiedziała, że
Cię kocham szczerze. Nie piszę ja piórem ani
atramentem, tylko Szczerem Sercem – jakby
Dyjamentem. Przyleciał Słowiczek, tak mi wyśpiewuje, że Moja Zosieńka listu oczekuje. I tak
w tym liściczku mojego pisania, Ty mi podaj
rączki do pocałowania. Idź liściczku w drogę,
bo ja iść nie mogę, przez Góry Doliny do Polskiej Krainy, do mojej Kochanej Zosieńki Ubogi, ode mnie Ją pozdrów, mój liściczku Drogi!
Gdy wejdziesz w Oborę – udaj się w pokorę.
Gdy wejdziesz do sieni – pokłoń się do ziemi.
Gdy wejdziesz do proga – Pochwal Pana Boga.
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja – Matka Jego, bo Ona nas prowadzi do
Królestwa Niebieskiego...
Następnie opisuje, że dość długo czekał
na jej list, bo w piątek ani w sobotę, to my nie
mieli poczty a dopiero w niedzielę, bo Sawa
drogę zalała... Martwi się, że chyba nie prędko dostanie urlop, bo zaś wojna zapowiada
się między Serbią a Bułgarią. Na zakończenie
jeszcze dość długiego listu pisze: Jeszcze Cię
pozdrawiam przez wonną Liliją, Niech Cię
ma w opiece Jezus wraz z Maryją! Nieprzypadkowo przytoczyliśmy ten autentyczny
list z Bośni, ponieważ w rok później właśnie
w jej stolicy, Sarajewie, w czasie uroczystego
przejazdu ulicami miasta, został w zamachu zamordowany wraz z małżonką Zofią,
następca tronu cesarza austro-węgierskiego
– arcyksiążę Franciszek Ferdynand, co się
stało przyczyną wybuchu I wojny światowej.

W związku z tym piszący ten list pewnie wziął
w niej udział i nie doczekał się urlopu. Należy przypomnieć, że w chwili wybuchu wojny
w Osieku, proboszczem parafii, w skład której wchodziła gmina Malec, był ks. Jan Hajost
(1898-1926), a kolejnymi wójtami – Jan i Maciej Klęczarowie Nr 375. Kierownikami szkoły Nr 1 – Jakub Szczerbowski, Nr 2 – Andrzej
Grochal.
Wieś, czyli wówczas gmina, liczyła około 510
domów, a mieszkańców około 4 tysięcy. Właścicielem obszaru dworskiego, który stanowił
odrębną „gminę”, był Oskar Rudziński z małżonką Gabrielą (z Wrotnowskich) i czwórką
synów: Oskarem, Marianem, Andrzejem
i Edwardem. Nadal działał społecznie Franciszek Kramarczyk, poseł w latach 1889-1907
(po nim od 1908 do 1914 roku był proboszcz
z Poręby Wielkiej ks. Stanisław Hanusiak).
Kramarczyk, oprócz tego, że był najbogatszym
gospodarzem w Osieku, płacił najwyższy stały
podatek gruntowy, miał duże uznanie u władz
powiatowych, jak i Namiestnictwa we Lwowie.
Przyczynił się do budowy nowych szkół, tak
Nr 1 jak i Nr 2, budowy nowej drogi (gościńca)
w kierunku Głębowic, założenia poczty oraz
Koła Łowieckiego „Orzeł”, które dotychczas
mieli tylko właściciele dworu.
Sytuacja w Galicji, a więc i w Osieku na początku 1914 roku była na tyle ustabilizowana,
że wybuch wojny 28 lipca wypowiedzianej
początkowo Serbii przez Austro-Węgry, do
której wkrótce przyłączyły się dwa przeciwstawne sobie bloki państw europejskich
(Centralne i Ententy), spadł na jej mieszkańców jak grom z jasnego nieba. W ramach pospolitego ruszenia, czyli „wyjątkowej służby”,
jeszcze w sierpniu powołano kilka dodatkowych roczników i rezerwistów bez wzglę-

du na pełnione przez nich cywilne funkcje,
w tym jedynych żywicieli rodzin. Z samego
tylko Osieka było to około 200 mężczyzn,
w tym obydwaj kierownicy szkół, organista
Wojciech Więcław, pisarz gminny Jan Niemiec i kilku radnych.

się działalności cywilnej, również dla Osieka (m. in. przebudowy
starej szkoły i odbudowy wieży na starym
kościele, spalonej od pioruna). Odrodzonej
Polsce służył nadal, pracując w centralnych
władzach w Warszawie.
Już w drugim roku wojny, a w następnych latach
coraz dotkliwiej, Osiek, tak
jak i cała Galicja, szczególnie Wschodnia zaczęła
odczuwać jej skutki z braku siły roboczej, koni,
które konfiskowała armia,
uciążliwych kontyngentów,
Bagnety używane w armii rosyjskiej w czasie I wojny światowej.
w tym również słomy i siaBagnety te były stosowane do walki wręcz i nakładane na kana, wreszcie gwałtownie
rabin MANLIHER 1895. Bagnety pochodzą ze zbiorów Leszka
narastającej drożyzny.
Masa oraz Mariana Kocemby.
W wyjątkowo trudnej syNie ustrzegł się tego jeden z synów Ru- tuacji znalazły się wielodzietne rodziny, które
dzińskiego – Marian (1894-1952), który pozbawiono jedynego żywiciela. Wprawdzie
musiał przerwać studia i trafił do 2. Pułku władze austriackie mocą rozporządzeń ceUłanów w Tarnowie, z którym następnie sarskich zobowiązały krajowe władze powiawalczył na froncie włoskim, w stopniu rot- towe do udzielania tym rodzinom, chociaż
mistrza. Ale o nim, jak i innych bohaterach skromnych, ale stałych zasiłków pieniężnych.
tej wojny, później. W sumie do końca wojny Trzeba było jednak złożyć odpowiednie zazmobilizowano około 600 mężczyzn, z któ- świadczenia i stosowne wnioski do powiarych zginęło według wykazu na kościele 69- towej Komisji Zasiłkowej. Niestety ogromna
ciu (1), tj. ponad 10%, a co najmniej drugie większość tych ludzi nie umiała czytać i pisać,
tyle doznało utraty zdrowia i kalectwa. I tak więc zdana była na pomoc osób biegłych w tej
m.in. kierownik A. Grochal wrócił bez pra- dziedzinie. Na szczęście w Osieku tę pomoc
wej ręki, a organista Więcław zmarł po kilku świadczyli m.in. ks. Hajost i kolejni wikarzy:
tygodniach. Również rotmistrz (kapitan) ks. Fr. Błachut i ks. Albin Marszałek, nauczyM. Rudziński po kapitulacji Austro-Węgier cielki jednej i drugiej szkoły, ponieważ urzędalej walczył o granice Odrodzonej Polski dujący pisarz gminny Jan Klęczar nie mógł
w obronie Lwowa i Wilna, gdzie został cięż- sam podołać nawałowi obowiązków.
ko ranny. To przekreśliło jego karierę wojopracowali: Br. Jania i A. Hałatek
skową, lecz jako inwalida wojenny poświęcił
Cięg dalszy w kolejnym numerze Ech Osieka

Pamiątka z czasów wojennych 1914-1916
Historia popielniczki – została wykonana na froncie I wojny światowej przez
żołnierzy pochodzących z Osieka. Przywieziona przez nich do Osieka, została
podarowana Janowi Klęczarowi, ówczesnemu sekretarzowi gminy, prawdopodobnie za pisanie pism o zapomogi do
władz austriackich (pisma musiały być
redagowane w języku niemieckim). Po
śmierci Jana, popielniczkę odziedziczył
jego syn Albin, organista w tutejszym
Kościele, a po jego śmierci, popielniczka
znalazła się w rękach Krystyny, jego córki
(obecnie Krystyny Hałatek).
Dane techniczne – popielniczka została
wykonana z łusek. Podstawę stanowi słupek łuski naboju do działa kalibru 8 cm
FK M.5. Jest to austriacka armata polowa wzór 1905. Armata znajdowała się na
uzbrojeniu artylerii Cesarskiej i Królewskiej Armii. Była wykorzystywana w czasie

I wojny światowej.
Pocisk
został
wyprodukowany
w 1909 roku. Podstawa wspiera się
na trzech nabojach kalibru 7,62 mm
do karabinu Mosin wz. 1891. Był
to rosyjski karabin
powtarzalny.
Jego
wersje
rozwojowe
były podstawowym
uzbrojeniem piechoty rosyjskiej i Armii
Czerwonej od lat 90.
XIX wieku.
Popielniczka jest
ciekawym
eksponatem powstającej
Izby, za którą to
chciałem gorąco podziękować.
Na obwodzie znajdu-
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je się napis „Pamiątka z lat wojny
1914 - 1916”.
Marian Kocemba

ECHA OSIEKA

Starosta o pogłębieniu współpracy z gminami
Styczniowe spotkanie Starosty Oświęcimskiego Zbigniewa Starca z włodarzami gmin
stało się okazją do rozmów o zacieśnieniu
współpracy pomiędzy samorządowcami
głównie w sferze inwestycji. Włodarze zostali także zaproszeni na najbliższą nadzwyczajną sesję Rady Powiatu, podczas której Rada
Powiatu podejmie rezolucje nie zgadzając
się z rządowymi propozycjami planu likwidacji kopalni w Brzeszczach.
– Chcielibyśmy, aby wszyscy, którzy są zaangażowani w pracą samorządową mieli pełną wiedzę
na temat inwestycji, które zaplanowaliśmy wspól-

nie z gminami – zaznaczył na początku spotkania
w włodarzami gmin starosta Zbigniew Starzec.
– Wiemy, że potrzeby w każdej z gmin powiatu
oświęcimskiego są duże. Staramy się proporcjonalnie dzielić środki, jakimi dysponujemy i kładziemy
nacisk na to, by wspólnie z wójtami i burmistrzami
zaczynać inwestycje od spraw najważniejszych dla
mieszkańców. Dlatego cały Zarząd Powiatu deklaruję pełną wolę współpracy i prosimy wszystkich
Państwa o to samo w bieżącym roku i w latach
kolejnych – dodał starosta.
Starosta Zbigniew Starzec podkreślił także, iż
chciałby, aby włodarze bardziej niż dotychczas

Prawa konsumenta

podoba – zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy. Gdy oferuje możliwość zwrotu towaru, sam
określa warunki. Może żądać np. dołączenia
opakowania, metek. W zamian – może zaproponować konsumentowi m.in. zwrot gotówki,
wymianę czy bon na zakupy w tej samej sieci.
• Dowód zakupu – jest konieczny do zgłoszenia
reklamacji. Najprostszym jest paragon, który powinniśmy dostać od każdego sprzedawcy, nawet
handlującego na bazarze. Ponadto – dowodem
zakupu może być też potwierdzenie płatności
kartą, wyciąg z konta, faktura, a nawet zeznania
osób, które nam towarzyszyły podczas zakupów.
Zwracajmy uwagę również na
sztuczki sprzedawców:
• 5,99 zł brzmi lepiej niż 6 zł – magiczne końcówki 99 groszy, odpowiednie ułożenie towarów na półce, muzyka, duże koszyki – to sztuczki sprzedawców, których nie zawsze jesteśmy
świadomi, a ich celem jest zachęcenie do kupowania. Warto poznać choćby niektóre z nich.
• Inne ceny – zdarzają się różnice w cenach podanych przy towarze z cenami zakodowanymi
w kasie, czytniku oraz podanymi w gazetkach
reklamowych. Ważne: cena podana na półce

Ubrania przecenione nie podlegają reklamacji
– sprzedawca, który informuje o tym klientów
– łamie prawo. Nawet rzecz kupioną na wyprzedaży można reklamować, ale już jej zwrot zależy
tylko od dobrej woli sprzedawcy. Przypominamy o prawach korzystających z wyprzedaży. W
czasie sezonowych wyprzedaży klienci powinni
pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
• 2 lata – tyle wynosi czas na zgłoszenie reklamacji. Reklamację składamy w sklepie, w którym
zrobiliśmy zakupy. Najlepiej na piśmie. Kupując
rzeczy na wyprzedaży, ekspozycji lub z promocji
– mamy tyle samo praw, co w przypadku zakupu po cenie regularnej.
• Możemy żądać: w przypadku rzeczy kupionych po 25 grudnia – naprawy, wymiany, obniżenia ceny (konsument musi wskazać o ile
powinna spaść cena) lub gdy wada jest istotna
– zwrotu pieniędzy. Wybór należy do klienta.
• 1 rok od momentu zauważenia wady – w takim czasie musimy zawiadomić sprzedawcę o
tym, że produkt jest wadliwy.
• Zwrot produktu, który po prostu nam się nie
Gratulacje i życzenia długich lat życia w zdrowiu
z okazji 80–tych urodzin
naszej pani Irenki życzą pamiętający uczniowie z kl.
VII b.

angażowali radnych powiatowych we wszystkie potrzeby gmin. – Na wielu polach działamy
wspólnie i to nie ulegnie zmianie. Dodatkowo możemy wypracować model, który opierałby się na
regularnych spotkaniach dotyczących bieżących
i przyszłych inwestycji. Także Zarząd Powiatu byłby do Państwa dyspozycji podczas takich spotkań
– kontynuował starosta. – Ważne, by te potrzeby
i sprawy pilne zgłaszać w pierwszym kwartale
roku, tak abyśmy w drugiej połowie roku mogli
konkretnie dzielić oszczędności, które uda nam
się wypracować – zakończył Zbigniew Starzec.
Gminę Osiek na spotkaniu u starosty reprezentował sekretarz Gminy Andrzej Sobecki.
Starostwo

lub na metce jest obowiązującą. W związku z
tym, mamy prawo kupić produkt po tej właśnie
cenie.
• Gratisy muszą być bezpłatne jednak w rzeczywistości za taki prezent albo musimy zapłacić,
albo okazuje się, że zakup towaru bez upominku
jest znacznie bardziej opłacalny. Zdarza się, że
kupując w komplecie np. szczoteczkę i pastę do
zębów, zapłacimy więcej niż wtedy, gdy te same
produkty weźmiemy osobno. Pamiętajmy, że
towar oznaczony jako gratis musi być bezpłatny.
• Reklamacja z pudełkiem? Opakowanie nie jest
konieczne do złożenia reklamacji, dlatego sprzedawca nie może go wymagać od klienta.
Pomoc dla konsumentów: Inspekcja Handlowa
, rzecznicy konsumentów, Federacja Konsumentów pod numerem infolinii 800 007 707.
Porady są udzielane także drogą elektroniczną
pod adres emporady@dlakonsumentow.pl .
http://www.uokik.gov.pl
Dowód zakupu – jest konieczny do zgłoszenia
reklamacji. Najprostszym jest paragon, który
powinniśmy dostać od każdego sprzedawcy,
nawet handlującego na bazarze.

Nasza Pani - Irenka Gros

Starostwo

Była w naszym życiu, kto pośród siedmiu lat
Naszych szkolnych dni, chociaż musiała przeżyć z nami ,,łobuzami,,
nieraz wiele.
Zawsze była dla nas wzorem, przykładem,
najlepszym wtedy przyjacielem.
W dziecięcych smutkach nas pocieszała,
zawsze podała uczciwą, przyjacielską dłoń.
A jeżeli zaszła potrzeba i skołatana nasza skroń,
otoczyła ciszą jakby ciszą nieba.
Nieraz przygarnęła do siebie, ukoiła w dziecięcych łzach,
rozterce.
Dzisiaj koleżanko i kolego z siódmej „b” w ciszę wsłuchaj się chciej,
jak mogło bić wtedy tamto serce,
Serce nasze Pani, co jak ptak w zamknięciu się trzepocze,
gdy nam młodym, odwagi, pomysłu i siły brak,
na starcie w nowe, dla nas dorosłe życie.
To były dla nas lekcje wychowawcze. Toteż gdy Ona jeszcze wśród nas jest, choćby ukradkiem popatrz na nią.
Na jej zmęczone oczy, wiekiem posiwiałą skroń.
Szacunkiem zawsze ją darz, a pamięć o swoim nauczycielu, o szkolnym wychowawcy, tak jak o ojcu i matce zachowaj na zawsze.
Klasa VII „b”

10

2. sesja Rady Gminy Osiek
Po powitaniu, stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu protokołu większością głosów (radni Radosław Noszka i Jerzy Obstarczyk wstrzymali się od głosu),
przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny podał kolejność obrad.
Na 2. sesji Rady Gminy 12 grudnia podjęto uchwały w sprawach:
a) zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek zbadania zasadności skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Osiek.
b) zmiany Uchwały Nr XXXIV.274/2014
Rady Gminy Osiek z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Kęty.
c) zmiany uchwały Nr XXIX/230/2013
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
d) zmian planu budżetu gminy na 2014 rok.
Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie.
Sześciu radnych zgłosiło interpelacje.
Radny Jan Jekiełek: 1. wnosi o ujęcie w
budżecie gminy na rok 2015 regulację
prawną drogi Kwaśniakówka od ul. Ogrodowej oraz jej remont. 2. Onowienie odcinka na rowie Taskierka od ul. Ogrodowej w kierunku południowym.
Wójt odpowiada: Ad. 1. Rozpoczęto procedurę regulacji stanu prawnego drogi,
która obecnie jest własnością Skarbu Państwa. Poprzez zasiedzenie chcemy ją przejąć na mienie komunalne gminy.
Ad. 2. Przyjęto środki finansowe w budżecie na 2015 r. dla Spółki Wodnej Osiek na
pomoc w odbudowie rowu Taskierka.
Radna Bożena Płonka: Wnosi o oświetle-

nie drogi Spacerowej oraz o uzupełnienie
nawierzchni drogi Włosieńskiej.
Odpowiada wójt: Nie przewiduje się wykonania w 2015 r. oświetlenia ul. Spacerowej, gdyż pozostało nam do wykonania
oświetlenie ul. Kościelnej i Przecznica, na
który to ciąg drogowy posiadamy projekt
i pozwolenie na budowę. Przyjęto w budżecie na 2015 rok środki na współfinansowanie odbudowy nawierzchni drogi powiatowej ul. Włosieńska.
Radna Małgorzata Bańdur:
Prosi o uzupełnienie poboczy przy ul.
Głównej miedzy szkołą a Kółkiem Rolniczym w Osieku.
Odpowiada wójt: Utwardzenie pobocza
przy ul. Głównej zostało wykonane na zlecenie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
Radny Stanisław Baścik: Prosi o uwzględnienie w budżecie na 2015 rok środków na wykonanie planu budowy wodociągu od Przecznicy
do ul. Kościelnej oraz środków na wykonanie
chodnika na ul. Kościelnej pomiędzy cmentarzem a kościołem.
Odpowiada wójt:
Ad. 1. Zlecimy w 2015 r.
opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej
na odcinku od ul. Przecznica do ul. Kościelnej.
Ad. 2. Wykonanie przebudowy ul. Kościelnej
planujemy przyjąć do
realizacji w 2016 roku.

SESJA

starej drogi Przecznica i modernizację
zjazdu z drogi wojewódzkiej oraz oświetlenie do ul. Grojeckiej (2-3 lampy).
Odpowiada wójt: Ad. 1. Wykonanie pełnej modernizacji drogi w chwili obecnej
nie jest możliwe w związku z tym, że droga
ta nie jest własnością gminy, a Skarbu Państwa. Aktualnie rozpoczęliśmy procedurę
regulacji stanu prawnego drogi polegającej
na sądowym przejęciu jej przez zasiedzenie. Do czasu załatwienia przedmiotowej
sprawy w pasie tej drogi możemy wykonać
tylko drobne remonty. Ad. 2. Rozpatrzymy
wspólnie z Firmą TAURON możliwość montażu lamp w 2015 roku.
Radna Maria Jekiełek interpeluje w sprawie ścięcia gałezi nad przewodami elektrycznymi na ul. Starowiejskiej.
Odpowiada wójt: Ad.1 Zgłoszono do
TAURON Posterunek Energetyczny Kęty
konieczność podcinki gałęzi drzew wiszących nad liną energetyczną wzdłuż ulicy
Starowiejskiej, które mogą spowodować
jej uszkodzenie.

Radna Józefa Bielecka:
wnosi o utwardzenie

3. sesja Rady Gminy Osiek
Po otwarciu sesji, powitaniu zaproszonych gości, stwierdzeniu prawomocności obrad, przewodniczący poddał pod
głosowanie protokół z poprzednie sesji.
Protokół został przyjęty większością
głosów, radny Jerzy Obstarczyk wstrzymał się od głosu.
Na 3. sesji Rady Gminy podjęto uchwały
w sprawach:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
b) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie sołectwa
Głębowice.
c) uchwalenia dopłaty do ceny ścieków.
d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego za-

opatrzenia w wodę i taryf dla zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanego na
terenie sołectwa Osiek.
e) Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osiek.
f) Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na
2015 rok.
g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.
Przedstawienie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady na 2015 r.
Plan pracy przedstawili kolejno przewodniczący komisji, radna Małgorzata
Bańdur – Komisja Rewizyjna, Katarzyna
Filip - Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych i Zbi-
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gniew Żurek - Komisja Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska.
Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami
• W dniach 16 i 17 grudnia wójt uczestniczył w posiedzeniach Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Spraw
Społecznych i Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska
podczas którego omówiono Budżet Gminy na 2015 rok.
• Brał udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Dolina Karpia, podczas którego
zatwierdzono zasady finansowania Zarządu Stowarzyszenia w 2015 roku.
• Podpisał w Krakowie w Departamencie
Funduszy Europejskich aneks do umowy
budowy chodnika przy ulicy Głównej na
Górnym Osieku.

SESJA
• Zorganizował spotkanie z Prezesem Firmy KOMAX w sprawie utrzymywania w Firmie na obecnych warunkach Gminnego
Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych.
*Zorganizował spotkanie z Prezesem MZK - Kęty, podczas którego uzgodnili, że w 2015 roku dopłata do biletów będzie na poziomie 2014 roku.
*23 grudnia brał udział w posiedzeniu Rady Sterującej Programu
Szwajcarskiego.
Na sesji radny Jerzy Domasik wnosi o: wykonanie lampy oświetleniowej na przystanku na skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej i Wiśniowej na Górnym Osieku oraz o wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Głównej przy sklepie G.S. na Górnym Osieku.

4. sesja Rady Gminy Osiek
16 stycznia 2015 r. na sesji podjęto uchwałę w sprawie:
podjęcia rezolucji w obronie miejsc pracy i zakładu Kopalnia
Węgla Kamiennego „Brzeszcze” w Brzeszczach.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
Rada Gminy Osiek uchwala:

§ 1.
Wyrażając sprzeciw wobec postanowień zaakceptowanego przez
Radę Ministrów „Planu naprawczego Kompanii Węglowej S.A.”,
które decydują o likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Brzeszcze” w Brzeszczach podejmuję się rezolucje w sprawie obrony
miejsc pracy i funkcjonowania zakładu Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze” w Brzeszczach, w brzmieniu jak w załączniku
do niniejszej uchwały.
Rozalia Ćwiertnia

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Osiek w sezonie 2014/2015
1. Na drodze wojewódzkiej nr 949 od
Polanki Wielkiej do Tarniówki (ul. Przecznica, ul. Browarna i ul. Główna) przez
firmę: P.B.D.-M. DROG-BUD Franciszek
Fryc z siedzibą ul. Zamkowa 3, 34-116
Spytkowice, nr tel. dyżurnego: 606 287 762
oraz 660 707 958

2. Na drogach powiatowych (ul. Bielańska,
ul. Włosieńska, ul. Karolina, ul. Główna,
ul. Starowiejska, ul. Słoneczna, ul. Beskidzka w sołectwie Osiek oraz ul. Wado-wicka, ul. Andrychowska, ul. Oświęcimska, ul. Zamkowa w Sołectwie Głębowice)
przez firmę: ZBI Zdzisław Flejtuch, ul.

Podlesie 3, 32-641 Przeciszów, Zgłoszenia
należy kierować do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. nr:
(33) 844 89 80;
3. Na drogach gminnych i wewnętrznych
(pozostałe ulice) Kółko Rolnicze Osiek, nr tel.
dyżurnego 33-845-83-80 lub 502-123-758.

REKLAMY

Usługi stolarskie Henryk Kasperczyk
– układanie i cyklinowanie parkietu i mozaiki,
– wykonanie: montaż schodów i poręczy
drewnianych,
– drzwi na wymiar,
– układanie boazerii drewnianej i panelowej
– wykonanie balkonów drewnianych
– adaptacja poddaszy w drewnie
tel. 33 84 88 275
kom. 536 892 218
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Alvin, Sonia i… cała reszta
To będzie historia bez happy endu
i z happy endem, o zwierzakach i ludziach, ofiarach i ich katach, a przede
wszystkim o miłości.
Alvin – mały, słodki maltańczyk, ulubieniec całej rodziny. Jego historia nie skończyła
się szczęśliwie. Konał w męczarniach po postrzale. Wszczęte dochodzenie zakończyło się
umorzeniem bez podania uzasadnienia! Ofiara i kat. Nie ma Alvina, ale jego „kat” pozostał.
Czy inne zwierzęta są zagrożone? A jeśli „on”
ma swoje zwierzę? Jak je traktuje? Kocha? Katuje? Hołubi czy przysparza cierpień? Czy znowu uniknie odpowiedzialności?

by usłyszeć, że kolejne zwierzaki czekają na
naszą pomoc.
Czy tak musi być? Nie! Nie musi! Wystarczy tylko nie spełniać kaprysu dziecka,
ustalić jasne zasady opieki nad zwierzęciem
w domu, być konsekwentnym w ich egzekwowaniu, być odpowiedzialnym i nie podrzucać psich czy kocich maluchów w koszyku na progu czyjegoś domu.
I mieć nadzieję, że prawo również stanie
po stronie zwierząt.
Kilka lat temu na łamach „Wysokich Obcasów” pani Joanna Szczepkowska opublikowała felieton „O miłości pięknego do
brzydkiej ”. Pisze w nim o psiarzach, którzy
„umieją kochać
spontanicznie
zrzeszeni stanem
uniesienia”. Oni
– my – chętnie
rozmawiają o swo-

buty w strzępach […]. A w zamian tylko
te OCZY, ten OGON ROZMACHANY, ten
CIEPŁY PYSK PRZY POLICZKU”.*
My, psiarze, chcielibyśmy, aby tu, w Osieku, rozumiano nasze „zakochanie”. Chcemy,
aby tu, w Osieku, byli ludzie, których moglibyśmy nazwać CZŁOWIECZARZAMI. Ale
póki co chcemy tylko, by byli po prostu, najzwyczajniej na świecie ludźmi!
Serdeczne podziękowania kierujemy, my
psiarze, na ręce pani Sylwii Luranc, lekarza
weterynarii, która utwierdza nas w naszym
„zakochaniu”, służy radą, pomocą, nie pozostaje obojętną na los naszych „futrzaków”, a jeśli trzeba – sprowadza na ziemię
i nadaje odpowiedni kierunek opieki nad
zwierzakami.
Zakochana po uszy w swoich „futrzakach” i Soni, awa
*Joanna Szczepkowska „O miłości pięknego do
brzydkiej ”, „Wysokie Obcasy”, 14.02.2004 r.

REKLAMA

Usługi transportowe
Marian Rusin
Sonia – już nie bezpańska psina. Znalazła
szczęśliwy dom, kochających opiekunów. I jej
historia mogła zakończyć się źle. Błąkała się po
okolicy, cmentarzu. Jadła tylko wtedy, gdy ktoś
rzucił jej jakiś ochłap lub zostawił specjalnie dla
niej jedzenie. Ale Sonia miała więcej szczęścia.
Trafiła na ludzi, którzy zechcieli jej pomóc i zapewnić lepsze życie. Fachowa opieka pani Sylwii
Luranc, trudna decyzja o konieczności zabiegu,
wsparcie wspaniałych dziewczyn z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals” z Oświęcimia i bezwarunkowa miłość ludzi, którzy nie pozwolili jej trafić do schroniska
– to sprawiło, że sunia MA DOM.

ich obiektach miłości,
związkach, które trwają kilka miesięcy, kilka,
kilkanaście lat. O miłości pełnej wyrzeczeń
i poświęceń.
„My, psiarze, wiemy,
że miłość cierpliwa
jest, nie szuka poklasku, nie unosi się
gniewem. My, psiarze,
wiemy, że miłość to
wyszarpywanie z pyska zgniłych odpa-

Przywóz węgla na talony
wywrotka 4-5 ton
ładowności
tel: 505 294 005
Kamieniarstwo Grzegorz Lukasek
Nagrobki z granitu Strzegom od 1500,00 zł
Parapety od 66,00 zł/mb
Schody od 165,00 zł/mb
Szczegóły w siedzibie firmy
ul. Długa 287, 32-607 Polanka Wielka

Ale ile jest takich Alvinów? Pewnie tysiące. Ludzie przez swoją głupotę, bezmyślność,
bezwzględność, brak współczucia a nawet
chęć zysku skazują zwierzaki na niewyobrażalne cierpienia. Wystarczy otworzyć
jakąkolwiek gazetę, posłuchać wiadomości,

dów, szarpanina na
smyczy, mycie sierści
wytarzanej w odchodach, najlepszy
płaszcz w błotnistych
śladach łap, najlepsze
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tel. 504085881, 608314878
www.lukasek.eu
e-mail:kamieniarstwo@lukasek.pl

ECHA OSIEKA

Wyłudzają dane osobowe

Uwaga na osoby proponujące dopłatę,
w zamian za podanie swoich danych i odcinek emerytury czy renty.
Policjanci otrzymali informację dotyczącą kobiety, która proponowała starszemu
mieszkańcowi Osieka 100 złotową dopłatę

do emerytury. Aby otrzymać dodatek należało podać swoje dane osobowe wraz z odcinkiem renty czy emerytury i podpisać
odpowiedni dokument. Mieszkaniec Osieka
nie dał się jednak nabrać i odmówił podania
swoich danych.

W związku z powyższym apelujemy,
zwłaszcza do osób starszych, mieszkających samotnie lub pozostających samotnie
w ciągu dnia o zamykanie drzwi na klucz,
ostrożność w kontaktach z osobami obcymi i nie udzielanie im żadnych informacji,
dotyczących swoich danych osobowych. Nie
należy również podpisywać żadnych dokumentów. W takich przypadkach warto najpierw zasięgnąć opinii kogoś z rodziny lub
innej zaufanej osoby, która skontaktuje się
z odpowiednią instytucją i w razie potrzeby
dostarczy niezbędne dane.
Prosimy również mieszkańców o reagowanie i powiadamianie Policji gdy osoby
takie znajdą się na terenie danej miejscowości. Warto także zwrócić uwagę na samochód, którym osoby te przyjechały i w miarę
możliwości zanotować numer rejestracyjny,
markę i kolor pojazdu. Dane te należy przekazać policjantom.
Powyższe informacje oraz porady należy przekazać seniorom, których mamy
w rodzinach, tak aby wiedzieli, jak postąpić
w kontakcie z osobami obcymi.

KOMINY – zagrożenia i obowiązki
Od początku września 2014 roku strażacy
powiatu oświęcimskiego 11 razy gasili pożary sadzy w przewodach kominowych. W
tym okresie doszło również do 2 pożarów w
piwnicach/kotłowniach, w których w wyniku nieprawidłowego składowania materiału
palnego doszło do zapalenia ich od pieców
centralnego ogrzewania.
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.
Jak postępować w przypadku zapalenia
się sadzy w kominie:
1. Nigdy do gaszenia nie należy używać wody.
Z jednego litra tej cieczy powstaje około 1720
litrów pary, co może spowodować gwałtowne
rozerwanie komina.
2. Zamknąć dopływ powietrza do pieca (komina), wygasić piec.
3. Do gaszenia można użyć soli kamiennej
lub piasku, które należy wsypać do przewodu
spalinowego od góry. Skuteczne jest również
użycie gaśnicy proszkowej, w tym przypadku
środek gaśniczy „wtłaczamy do wyczystki w
dole komina”.
4. Nie należy oczekiwać na wypalenie sadzy,
pożary mogą trwać kilka godzin, a niebezpieczeństwo uszkodzenia komina występuje
zwłaszcza w okolicach poddasza, gdzie prze-

wody przechodzą przez nieogrzewane pomieszczenia i są bardziej podatne na pęknięcia z powodu gwałtownej różnicy temperatur.
5. Wezwać służby ratownicze.
W 2013 jeden z pożarów sadzy w kominie,
po kilku godzinach spalania, doprowadził
do rozszczelnienia się przewodu oraz pożaru poddasza, wskutek czego znaczna część
budynku uległa zniszczeniu, a oszacowane
straty wynosiły około 150 tys. zł.
BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE
KOMINÓW
1. Zgodnie z Art. 61. ustawy z 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 – z późniejszymi zmianami), właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek utrzymywać go w należytym stanie technicznym.
2. Art. 62 ustawy Prawo budowlane nakłada na
właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego
obowiązek poddawania budynku okresowej
kontroli. Co najmniej raz w roku właściciel lub
zarządca ma obowiązek zlecić kontrolę stanu
technicznego przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrolę tę należy zlecić osobie posiadającej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
Osoba dokonująca kontroli ma obowiązek potwierdzić kontrolę protokołem, w którym powinna opisać usterki i uchybienia, a właściciel
lub zarządca ma obowiązek usunąć te usterki
(Art. 70 ustawy Prawo budowlane).
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3. Obiekty budowlane podlegają również
przepisom Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. nr 109 poz.719 z 2010 r.).
4. § 34 cytowanego rozporządzenia nakłada
obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych, określa również częstotliwość
dokonywania czyszczeń.
5. Raz w miesiącu czyszczeniu należy poddawać przewody kominowe od palenisk zakładów żywienia zbiorowego.
6. Co najmniej raz na 3 miesiące należy poddać czyszczeniu przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem stałym.
7. Co najmniej raz na 6 miesięcy należy czyścić przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.
8. Przewody wentylacyjne należy poddawać
czyszczeniu co najmniej raz w roku.
Korporacja Kominiarzy Polskich, jako stowarzyszenie zawodowe zrzeszające mistrzów
kominiarskich, już 20 lat prowadzi działania
zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa
użytkowników urządzeń grzewczych i kominowych. Jednym z zadań statutowych Korporacji jest zapobieganie zatruciom i wybuchom
gazu. Prowadzona przez członków Korporacji akcja uświadamiania społeczeństwa trwa
przez cały rok kalendarzowy
http://www.psposwiecim.pl

Opłatek u pszczelarzy
18 stycznia członkowie Koła Pszczelarzy w Osieku spotkali się na mszy świętej
w intencji dobrych zbiorów, odprawionej
przez ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka.
Spotkanie opłatkowe kontynuowali w sali klubu, gdzie
ks. proboszcz odmówił stosowną modlitwę i połamał się
opłatkiem z zebranymi. Do
życzeń i zapewnień, że gmina w dalszym ciągu będzie
dbała o pszczelarzy, dołączył
wójt Jerzy Mieszczak. Pszczelarze życzyli sobie nawzajem
przede wszystkim zdrowia,
błogosławieństwa bożego i
udanych zbiorów. Krótkie życzenia złożył też przewodniczący koła Bogdan Kruczała
i przewodniczący zaprzyjaźnionego koła
pszczelarzy z Pszczyny Tomasz Waloszek.
Spotkanie przebiegało w miłej
atmosferze, chociaż nie zabra-

kło troski o to, żeby w jak najlepszej formie
pszczoły przetrwały do wiosny.
Rozalia Ćwiertnia

Z życia pszczelarzy
Dla kochających pszczoły pszczelarzy.
Siódmy grudnia – święty Ambroży, patron
nasz wielki – mówca wspaniały. Żyj tak, abyś
jak on wszedł do niebieskiej chwały.
Zakończyliśmy kolejny sezon pszczelarski, który oceniamy jako wyjątkowo ciężki. Po dosyć sprzyjającej wiośnie, przyszło
kapryśne lato, bogate w ulewne deszcze.
Pszczoły przebywały ścienione w ulach, nastąpił wzmożony rozwój chorób, które zaczęły pustoszyć nasze pszczele rodziny.
Już na przestrzeni ostatnich kilku lat mieliśmy do czynienie ze wzmożonymi zjawiskami masowego ginięcia pszczół, ale to co
dzieje się obecnie w naszych pasiekach, napawa nas wszystkich przerażeniem. Pod koniec
września zakończyliśmy nakarmianie i przygotowaliśmy nasze pszczoły do zimowoli. W
dniach miedzy 1 a 11 listopada, panowała
piękna, słoneczna pogoda, w pasiekach w

tych dniach odbywały się intensywne obloty,
a w międzyczasie plantatorzy rzepaku masowo wykonywali opryski obsianych pól. Gdy
pod koniec listopada zrobiliśmy wstępne rozeznania, co do stanu posiadania, stwierdziliśmy, że padła nam jedna trzecia populacji.
Dziś, gdy przekazujemy wam drodzy czytelnicy tę hiobową wieść, nie wiemy jeszcze
w jakiej kondycji są nasze pszczele rodziny. Jesteśmy pełni najgorszych przeczuć!
Mamy cały czas kontakt z pszczelarską bracią w całym kraju i wiemy, że wszędzie panuje identyczna sytuacja. W połowie grudnia ubiegłego roku nawiązaliśmy: autor
tego tekstu i prezes osieckiego koła Bogdan
Kruczała ma kontakt z pszczelarzami z województwa zachodniopomorskiego, gdzie
w jednej z pasiek pod Białogardem na 140
rodzin pszczelich padło 30.
Pragniemy uzmysłowić wszystkim, któ-
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rym leży na sercu dobro pszczół, że sytuacja
w pszczelarstwie jest dramatyczna. Liczymy
się nawet z tym, że na wiosnę powita nas
zamiast melodii brzęczenia martwa cisza.
Pozostaje mi wyrazić gorące pragnienie i
prośbę w imieniu całego koła pszczelarskiego, żeby sektor rolniczy i ogrodniczy, stosując
z zatrważającą niefrasobliwością tak zwane
środki ochrony roślin, zrozumiał wreszcie i
wziął pod uwagę etykę ekologiczną uwzględniającą dobro pszczół, a przez to i dobro nas
wszystkich. Jeśli bowiem zabraknie pszczół z
ich pierwszym dziełem, jakim jest zapylanie,
nastanie klęska nieurodzaju, a i głód wnet zajrzy nam w oczy. Dalsze konsekwencje są łatwe do przewidzenia, nie potrzeba wyobraźni
Einsteina, który zapowiedział koniec życia na
ziemi, jeśli wyginą pszczoły. W tym wypadku
pszczoły pierwsze będą naszymi sędziami.
Franciszek Adamus

Koncerty kolęd

Jaworze

– w kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej 17 stycznia w XV edy-

cji festiwalu kolęd i pastorałek śpiewał chór ludowy „Osieczanie” z Osieka. Wykonali: To już pora,
O gwiazdo betlejemska, W dzień Bożego Narodzenia, Maleńka miłość, Mizerna cicha, Dziecino
słodka. Kolędy wykonali pod dyrekcją Andrzeja Luranca. Oprócz Osieczan śpiewali chór z Międzyrzecza Górnego, Mazańcowic i chór dziecięcy przy szkole muzycznej z Olesna. Kolędy i pastorałki
śpiewali też soliści kapeli „Co ty na to ?” Bardzo ciepło został przyjęty zespół dziecięcy.

Osiek

– 18 stycznia 2015 r. w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła z koncertem kolęd i pastorałek wystąpił

zespół pieśni i tańca „Kotlina”.

Osiek

– 25 stycznia z koncertem kolęd i pastorałek wystąpili: chór kameralny Brevis z Bielska-Białej, dyrygentka

Dominika Jurczuk-Gondek, chór ludowy Osieczanie z Osieka pod dyrekcją Andrzeja Luranca, chór Wrzos z Głębowic
pod dyrekcją Leszka Górkiewicza i Orkiestra Dęta z Osieka pod dyrekcją Leszka Górkiewicza.
Organizatorami koncertu byli: GCKCiS w Osieku i parafia pw. św. Andrzeja Apostoła, ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk.
Koncert poprowadził ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk, dyrygentom zostały wręczone dyplomy z podziękowanie za
koncertowanie.
Na zakończenie spotkania wszyscy zebrali się przy szopce na zewnątrz kościoła i wspólnie z orkiestrą kolędowali, a potem
obejrzeli niecodzienne widowisko – pokaz sztucznych ogni.

Chór ludowy OSIECZANIE
dyrygent Andrzej Luranc

Orkiestra Dęta z Osieka
dyrygent Jerzy Górkiewicz

Chór WRZOS Głębowice
dyrygent Jerzy Górkiewicz
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Zespół Pieśni i Tańca
Kotlina z Osieka

Występ chóru „Osieczanie” na noworocznym spotkaniu Polskiego Stronnictwa Ludowego
Dnia 10 stycznia 2015 roku w Oświęcimiu
odbyło się noworoczne spotkanie kół Polskiego Stronnictwa Ludowego działających
w Powiecie Oświęcimskim. W tym roku, jak
również w roku ubiegłym, na spotkaniu odbył się gościnny występ chóru „Osieczanie”.
Podczas występu chór zaprezentował własne aranżacje kolęd. Na zakończenie wraz z
zgromadzonymi gośćmi odśpiewali kolędę
„Bóg się rodzi”.
Na spotkaniu obecna była również spora
grupa przedstawiciele Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego w Osieku, na czele z Panem Jerzym Mieszczakiem – Prezes Koła
PSL w Osieku. Gościem specjalnym spotkania był europoseł, Pan Czesław Siekierski.
Wszyscy zgromadzeni goście byli pod wrażeniem umiejętności wokalnych naszego
osieckiego chóru.
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Zimowa Liga Piłki Nożnej Halowej Osiek 2015
W pierwszym tygodniu ferii zimowych
w Osieku, zostanie rozegrana VIII edycja
Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej Osiek
2015. Podobnie jak w ubiegłym roku
w imprezie udział weźmie około 200 dzieci z powiatu oświęcimskiego.
Zimowa Liga Piłki Nożnej Halowej
w Osieku to turniej „dzikich drużyn” przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku
od 7-16 lat. Organizowany jest przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
w Osieku już od 2008 roku w pierwszym
tygodniu ferii zimowych.
- Impreza, ma za zadanie popularyzować
futsal jako szczególną formę kształtowania osobowości ludzi, jak również wskazać

młodzieży alternatywną formę spędzania
wolnego czasu – wyjaśnia Bartłomiej Kasperczyk koordynator i pomysłodawca
imprezy.
Wzorem poprzednich lat, zespoły zostaną podzielone na trzy kategorie wiekowe.
Pierwsza to rocznik 1999 i młodsi, druga
to rocznik 2002 i młodsi, natomiast trzecia to rocznik 2005 i młodsi. Najpierw
w dniach 16-20 luty 2015 r. drużyny zmierzą się rundzie zasadniczej. Zostanie ona
rozegrana systemem ”każdy z każdym”. Po
dwa najlepsze zespoły z każdej kategorii
z tej fazy awansują do finału.
– Z każdym rokiem Liga zyskuje coraz większą popularność nie tylko wśród

Dzień wolontariusza
w Brzeszczach

Uroczystość Gminnego Dnia Wolontariusza odbyła się w dn. 05.12.2014 r.
w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
Rozpoczęliśmy przedstawieniem pantomimy, potem zostały wręczone dyplomy
i odbył poczęstunek dla wolontariuszy.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za swoje zaangażowanie.

uczestników, ale również publiczności.
W ubiegłym roku udział wzięło 200 dzieci, a trybuny podczas trwania turnieju
były wypełnione po brzegi – mówi Mariusz
Brańka prezes Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych w Osieku – mam nadzieję,
że podobna atmosfera będzie nam towarzyszyć również w ósmej edycji – kończy
Brańka.
Mecze finałowe zostaną rozegrane zostaną 22 lutego, a towarzyszyć im będzie
oprawa artystyczna oraz konkursy dla kibiców. Wszystkie spotkania odbędą w się
hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Osieku.

TWÓJ 1%
PROSIMY O POMOC DLA KAMILKI
KRAMARCZYK Z GŁĘBOWIC
CHOREJ NA CUKRZYCĘ TYPU
I ORAZ CELIAKIĘ

POPRZEZ PRZEKAZANIE
1% PODATKU:
FUNDACJA DZIECIOM
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
NR KRS 0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY:
17465 KRAMARCZYK KAMILA

Prosimy o zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę”

WSZELKIE DAROWIZNY NA POMOC
W LECZENIU I REHABILITACJI
MOŻNA PRZEKAZYWAĆ NA KONTO
FUNDACJI W BANKU BPH SA
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
nr: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
tytułem: 17465 Kramarczyk Kamila –
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
ZA DOTYCHCZASOWĄ PAŃSTWA
POMOC I OKAZANĄ W PRZYSZŁOŚCI
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Zainwestuj w Osiek!!!
Twój 1% wpływa na nasze działania!
Nie bądź obojętny! Oddaj swój 1% na
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
w Osieku! To tylko jeden dodatkowy
wpis na Twoim druku PIT.
Dzięki Tobie organizujemy wiele inicjatyw dla dzieci z Naszej Gminy, m.in.
Dzień Dziecka i Zimową Ligę Piłki
Nożnej Halowej.
Zmieniaj z nami na lepsze!
W rubryce Nazwa OPP należy wpisać
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku, a w rubryce Numer
KRS numer 0000250018
dziękujemy

F.H.U. „Mag-Met”

SKUP ZŁOMU GŁĘBOWICE
Oferuje:

SKUP ZŁOMU STALOWEGO, KOLOROWEGO, MAKULATURY
I INNYCH ODPADÓW
Adres: Głębowice, ul. Oświęcimska 6

Oferujemy również odbiór złomu własnym transportem z domu
klienta. Ważymy złom na miejscu (waga elektroniczna na aucie)
i od razu wypłacamy pieniądze za towar.

Tel. 782-832-551

NASZE ATUTY TO UCZCIWOŚĆ I WYSOKIE CENY
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Chwila wspomnień o wybitnym muzyku jazzowym
pochodzącym z Głębowic

Wszystkim naszym czytelnikom czasopisma „Ech Osieka”, czyli Mieszkańcom
gminy Osiek i Głębowic, chcę za pośrednictwem tego artykułu przybliżyć postać
wybitnego muzyka jazzowego rodem
z Głębowic. Dziś mało kto już pamięta,
kim był Franciszek Górkiewicz. A był
on wybitnie utalentowanym trębaczem,
później muzykiem jazzowym, który dla
rozwijania swego talentu muzycznego
wyjechał do Warszawy, aby doskonalić
swój warsztat muzyczny, grając
w różnego rodzaju orkiestrach.
Franciszek Górkiewicz (19071989) debiutował zawodowo
jeszcze przed wojną w orkiestrze
Golda i Petersburskiego. Z BANDLIDEREM (prowadzący orkiestrę) Adim Rosnerem odbył wielkie tournee po Francji i Belgii.
W 1940 z orkiestrą Henryka Warsa, Franciszek Górkiewicz pojechał do Związku Radzieckiego
i tam zastała go wojna. Z II korpusem generała Andersa i jego orkiestrą sztabową przeszedł szlak
bojowy aż do Monte Casino. Po
zakończeniu wojny wyjechał do
Anglii, gdzie grywał w niewielkich zespołach dla Polonii.
Do Polski powrócił na stałe w czerwcu 1947 r. Z tej wojennej odysei przywiózł
stosy nut oraz oryginalnych orkiestrówek,
które służyły potem wszystkim muzykom
ze wszystkich warszawskich zespołów. Do
radiowej orkiestry Jana Cajmera został zaangażowany jako trębacz solowy. Jan Cajmer był wielkim pianistą. Stąd powiedzenie
– grać jak Cajmer. Głębowiczanin grywał
także jazz z braćmi Łopatowskimi i Karolem
Boverym (czeski muzyk).
W 1948 założył Septet Polskiego Radia.
Po dojściu Juliusza Skowrońskiego przekształcony został w „Septet Górkiewicza
i Skowrońskiego”. Septet jazzowy (czyli
siedmiu) był także po części septetem tanecznym. Kiedy upaństwowiono przedwojenny ODEON i przemianowano na
MUZĘ, nieduży zespół wydawał się wtedy
wymarzony dla Polskich Nagrań. Gdy jazz
w Polsce zaczął być modny, mimo politycznego embarga na tą formę muzyczną, Franciszek Górkiewicz jako trębacz
uczestniczył w wielu sesjach nagraniowych oraz koncertach z najwybitniejszymi jazzmanami ówczesnej sceny. Takimi jak Jan Ptaszyn Wróblewski, Tomasz
Stańko, Wojciech Karolak i inni. Oprócz
ogromnego dorobku artystycznego, to
również stosy nagranych płyt i utworów

dla Wydawnictwa Jazzowego „Polish Jazz”.
Słynna płyta „Septet Górkiewicza i Skowrońskiego”. Można ją kupić na Allegro!
Moje subiektywne wspomnienie o Franciszku Górkiewiczu. W drugiej połowie
lat 70. prenumerowałem czasopismo
muzyczne „JAZZ”, z którego to mogłem
się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy.
Między innymi co się dzieje ciekawego
w świecie muzycznym w kraju i zagranicą.
W którymś z numerów czasopisma „Jazz”

KULTURA

Co nowego
w bibliotece
W 2014 roku zbiory Biblioteki Publicznej w Osieku wraz z filią w Głębowicach
wzbogaciły się o 709 egzemplarzy nowych
książek, o wartości 15.263,28 zł. Z tego zakup książek o wartości 5.060 zł zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki
Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Podziękowanie

Chciałabym podziękować firmie Grzegorza Lukaska z Polanki Wielkiej, która reklamowała się w Echach Osieka
- doceniam, iż mimo kryzysu i redukcji budżetu marketingowego ciągle są
tacy, którzy widzą potencjał w reklamie prasowej.
natrafiłem na artykuł o muzyku jazzowym
Franciszku Górkiewiczu. Zapytałem wtedy kolegę Staszka Górkiewicza, z którym
wówczas graliśmy w zespole „FENIKS”, czy
to aby nie rodzina. Sama zbieżność nazwisk
pobudzała moją wyobraźnię. Odpowiedział,
że tak (!), to wujek. Z tej rozmowy dowiedziałem się również, że pan Franciszek często przyjeżdżał na słynny Odpust Lipcowy
do Głębowic. W trakcie świętowania lubił
sobie pograć na swojej złotej trąbce z orkiestrą dętą Głębowice, prowadzoną wówczas
przez Władka (Florek) Wolasa. Również
osoba należąca do najbliższej rodziny pana
Franciszka. Ogólnie Głębowice to kolebka
bardzo zdolnych muzyków, ale żeby zaistnieć wyżej, trzeba te wyżyny muzyczne zdobywać tak, jak Franciszek Górkiewicz.
Wspomnienia o Franciszku Górkiewiczu
opracował: Jan Neczek

Wyrazy współczucia dla naszej
koleżanki Małgorzaty Boba
z powodu śmierci taty
składają pracownicy GCKC i S
oraz Redakcja Ech Osieka.
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Redaktor naczelna Rozalia Ćwiertnia

REKLAMA

KRONIKA POLICYJNA
Osiek. Oszustwo internetowe

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu prowadzą czynności
w sprawie ustalenia sprawcy oszustwa
internetowego, którego ofiarą padł mieszkaniec Osieka. Pokrzywdzony w połowie
listopada br. za pośrednictwem jednego
z ogłoszeniowych portali internetowych
zakupił konsolę do gier, za którą zapłacił
1000 zł. Kiedy nie otrzymał zamówionego
sprzętu powiadomił Policję.

Rekordu nie pobił,
ale mądry Polak po szkodzie.
Osiek. Kolizja drogowa, kierowca
miał ponad 2 promile alkoholu

15 grudnia 2014 r. o godzinie 13.00
w Osieku na ulicy Głównej policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca Osieka,
który kierując samochodem marki Fiat
stracił panowanie nad pojazdem i wjechał
do przydrożnego rowu. Po badaniu stanu
trzeźwości okazało się, że kierował w stanie nietrzeźwym 2,39 promile alkoholu.

udowodnili mu popełnienie blisko 180 czynów.
Mężczyzna został zatrzymany trzy miesiące temu na terenie Osieka przez jeden
z patroli, kiedy wraz ze znajomymi wracał
z imprezy. Wtedy policjanci ujawnili przy nim
woreczki z niewielką ilością marihuany i amfetaminy. Jednakże szybko okazało się, że to nie
jedyne czyny, których się dopuścił. W trakcie
prowadzonych czynności policjanci ustalili, że
zajmuje się również rozprowadzaniem narkotyków wśród młodych mieszkańców Osieka
oraz okolicznych miejscowości. Funkcjonariusze dotarli do jego „klientów” i skrupulatnie rozliczyli go z prowadzonej od około roku
przestępczej działalności, udowadniając mu
popełnienie 178 czynów, w tym jednokrotnego posiadania i 177-krotnego udzielenia amfetaminy innym osobom.
Za posiadanie środków odurzających grozi
kara do 3 lat, natomiast za rozprowadzanie nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Takiemu nie wytłumaczysz

W dniu 16 grudnia 2014 r. około godz.
18:00 w Łękach na ulicy Modrzewiowej policjanci zatrzymali 25-letniego mieszkańca
Osieka, który jechał na rowerze w stanie
nietrzeźwym – 2,18 promila alkoholu.

Doigrał się.
Osiek. Dealer narkotykowy
odpowie za blisko 180 czynów

Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji
przez trzy miesiące prowadzili postępowanie
wobec 23-letniego mieszkańca gminy Osiek,
podejrzanego o posiadanie i rozprowadzanie
narkotyków. W tym czasie funkcjonariusze

W dniu 24 stycznia 2015 o godzinie 17.50 w
Osieku na ulicy Głównej doszło do wypadku
drogowego śmiertelnego. Jak wstępnie ustalili
policjanci mieszkanka Osieka, kierując samochodem marki Kia straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z jezdni na chodnik, gdzie potrąciła dwóch pieszych. W wyniku potracenia
jeden z pieszych 29-letni mieszkaniec Osieka
poniósł śmierć, natomiast drugi 37-letni z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
Do szpitala została również przewieziona kierująca. Aktualnie na miejscu pracują policjanci
oraz prokurator. Odcinek, na którym doszło
do tego tragicznego zdarzenia został wyłączony z ruchu. Policjanci zorganizowali objazdy.
Dokładne okoliczności wypadku zostaną ustalone podczas dalszego postępowania.

Uderzył i uciekł

Oświęcim. Narada szkoleniowa
służb ratunkowych Grudzień 2014

10 grudnia 2014 w siedzibie Państwowej
Straży Pożarnej w Oświęcimiu odbyła się narada przedstawicieli służb ratunkowych oraz
dyżurnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego, Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego, w której
wzięli również udział przedstawiciele: Starostwa Powiatowego – Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału
Inwestycji, Rozwoju i Dróg oraz Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Tematem przewodnim narady było doskonalenie
współpracy służb w działaniach ratowniczych
na terenie powiatu oświęcimskiego.

Osiek. Wypadek drogowy śmiertelny, zginął pieszy drugi trafił do
szpitala

Ponad prawem?

26 grudnia 2014 w Osieku na ulicy Głównej policjanci zatrzymali 54-letniego
mieszkańca Osieka, który kierował samochodem marki Opel w stanie nietrzeźwym
– 0,65 promila alkoholu.
28 grudnia 2014 o godzinie 15:40 w Osieku na ulicy Głównej policjanci zatrzymali
33-letniego mieszkańca Grojca, który jechał na rowerze w stanie nietrzeźwym –
0,56 promila alkoholu oraz posiadającego
sądownie orzeczony zakaz prowadzenia
pojazdów.

Osiek. Kolizja potrącenie
nietrzeźwego pieszego

W dniu 15 stycznia 2015 o godzinie 16.45
w Osieku na ulicy Głównej doszło do kolizji. W trakcie czynności policjanci ustalili,
że 18-letni mieszkaniec Osieka kierując
samochodem marki Renault potrącił nietrzeźwego pieszego. 52-letni mieszkaniec
Osieka został przewieziony do szpitala,
szczęśliwie okazało się, że doznał jedynie ogólnych potłuczeń. Policjanci przeprowadzili badania stanu trzeźwość obu
uczestników, które wykazały, że pieszy
w chwili zdarzenia był nietrzeźwy – 1,07
promil alkoholu.
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W niedzielę nad ranem kierowca samochodu wpadł w poślizg, uderzył w drugi pojazd
i odjechał z miejsca kolizji. Do zdarzenia
doszło o godzinie 5.35 na ulicy Beskidzkiej
w Grojcu.
Nieznany sprawca samochodem osobowym
o nieustalonej na razie marce na łuku drogi
wpadł w poślizg. Uderzył w bok fiata seicento,
prowadzonego przez 27-latka z Osieka. Nie
zainteresował się stanem zdrowia kierowcy
uszkodzonego samochodu i zbiegł. Osieczanin
doznał jedynie niegroźnych potłuczeń.
Policjanci poszukują sprawcy i świadków
kolizji. Apelują do osób, mających wiedzę na
temat tego zdarzenia lub mogących pomóc
w identyfikacji kierowcy uciekiniera o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu pod numerami telefonów 33 8475200
i 338475280 lub z każdą inną jednostką policji pod numerami alarmowymi 997 i 112.

Babice. Osiek, wypadek drogowy

20 stycznia 2015 o godzinie 6.40 w Babicach
na ulicy Śląskiej doszło do wypadku drogowego, w którym jak wstępnie ustalili policjanci
40-letni mieszkaniec Osieka, kierując samochodem marki Fiat zjechał na przeciwległy
pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z samochodem marki Citroen, kierująca mieszkanka
Oświęcimia. Następnie w Citroena uderzył
jadący za nim samochód marki Opel, którym kierowała 46-letnia mieszkanka Oświęcimia. Do szpitala z urazem dłoni i ogólnymi
potłuczeniami została przewieziona 40-letnia
mieszkanka Oświęcimia, kierująca citroenem.
W trakcie dalszych czynności policjanci
ustalą dokładne okoliczności wypadku.

INFORMACJA

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Osieku na podstawie art. 24, ust. 7 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 Nr 123, poz. 858
z późn. zm.) niniejszym informuje:
Rada Gminy Osiek zatwierdziła następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie sołectwa Osiek na okres od
dnia 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie

j.m.

cena netto

podatek VAT 8%

cena brutto

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

zł/m3

5,30

0,42 zł

5,72

Cena za 1 m odprowadzonych
ścieków – gospodarstwa domowe

zł/m3

4,23

0,34 zł

4,57

Cena za 1 m3 odprowadzonych
ścieków – przemysłowi

zł/m3

5,81

0,46 zł

6,27

Stawka opłaty abonamentowej
- woda

zł/msc

4,74

0,38 zł

5,12

Stawka opłaty abonamentowej ścieki

zł/msc

1,92

0,15 zł

2,07

Stawka opłaty abonamentowej wodomierz dodatkowy

zł/msc

2,90

0,23 zł

3,13

Stawka opłaty abonamentowej ryczałt

zł/msc

3,07

0,25 zł

3,32

3

Głębowice, cena wody od 1 marca 2015 r.
wynosi brutto 4zł 08gr za m³, opłata stała za miesiąc 5zł40gr i podłącz 48,70 zł.

ECHA OSIEKA

Sytuacja demograficzna w Osieku i Głębowicach na dzień 31.12.2014 r.
OSIEK

GŁĘBOWICE

GMINA

OSIEK

GŁĘBOWICE

2011

GMINA

OSIEK

GŁĘBOWICE

2012

GMINA

OSIEK

2013

GŁĘBOWICE

GMINA

2014

LICZBA
LUDNOŚCI

6719

1347

8066

6723

1336

8059

6750

1345

8095

6776

1344

8120

LICZBA
URODZEŃ

77

13

90

69

9

78

73

19

92

82

15

97

- CHŁOPCY

43

5

48

38

7

45

38

11

49

52

7

59

- DZIEWCZĘTA

34

8

42

31

2

33

35

8

43

30

8

38

LICZBA
ZGONÓW

56

14

70

65

18

83

62

10

72

66

15

81

- MĘŻCZYŹNI

33

9

42

22

13

35

36

8

44

36

6

42

- KOBIETY

23

5

28

43

5

48

26

2

28

30

9

39

PRZYROST LUDNOŚCI
w liczb. bezwzgl.
przyrost naturalny.
Osiek w ‰

21
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20

4

-9

-5

11

9

20

16

0

16

ZAWARTO
MAŁŻEŃSTW

68

16

84

53

7

60

13

56

69

56

7

63

ŚREDNIA DŁ. ŻYCIA

68,19

72,88

69,12

75,04

75,88

75,22

73,29

81,7

74,46

71,5

78,53

72,80

urodzenia - małżeństwa - zgony
RAZEM
URODZENIA

OSIEK

82

GŁĘBOWICE

15

OSIEK

66

GŁĘBOWICE

15

MAŁŻEŃSTWA
ZGONY

97
63

GMINA

81
15.01.2015 r. sporządziła Iwona Górowicz

LUDNOŚĆ
ROK

ŁĄCZNIE

OSIEK

GŁĘBOWICE

stan na 31 grudnia

stan na 31 grudnia

stan na 31 grudnia

2010

8054

6714

1340

2011

8066

6719

1347

2012

8059

6723

1336

2013

8095

6750

1345

2014

8120

6776

1344
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SPORT

Juniorzy młodsi
tuż za podium
Tuż za podium uplasowli się juniorzy
młodsi Brzeziny Osiek, w halowym turnieju o Puchar Prezesa PPN Oświęcim.
Ipreza, podobnie jak w kategorii trampkarzy, zakończyła się zwycięstwem Zatorzanki Zator.
„Żółto–zieloni” rozgrywki w hali kęckiego OSiR–u rozpoczęli od dwóch remisów. O ile w pierwszym spotkaniu
podopieczni Edmunda Mieszczaka mogli
mówić o sukcesie, to drugi remis zaważył
o ich miejscu na podium.
W kolejnych dwóch spotkaniach młodzi
osieczanie musieli uporać się z dwoma faworyzowanymi drużynami z Oświęcimia.
Niestety zarówno Soła, jak i Unia, nie były
tego dnia w zasięgu naszego zespołu. Brzezina musiała uznać najpierw wyższość
Soły (0:3), a później Unii (1:4).
Na swoje zwycięstwa osieczanie musieli
czekać do ostatnich dwóch kolejek. Wówczas najpierw ograli LKS Gorzów 5:1, a
później Koronę Harmęże 4:1. To jednak
nie wystarczyło do podium i ostatecznie

fot. brzezina osiek. pl
zajęli czwartą lokatę, tracąc do trzeciej
oświęcimskiej Soły jeden punkt. Drugie
miejsce przypadło Unii Oświęcim zaś
cały turniej padł łupem Zatorzanki Zator.
Wyniki:
Brzezina Osiek – Zatorzanka Zator 1:1

Brzezina Osiek – LKS Bulowice 1:1
Brzezina Osiek – Soła Oświęcim 0:3
Brzezina Osiek – Unia Oświęcim 1:4
Brzezina Osiek – LKS Gorzów 5:1
Brzezina Osiek – Korona Harmęże 4:1
Bartłomiej B. Kasperczyk

Tylko drugie miejsce trampkarzy w turnieju halowym
Drugie miejsce zajęli trampkarze
Brzeziny Osiek w halowym turnieju
o Puchar Prezesa PPN Oświęcim. Turniej wygrała ekipa Zatorzanki, która
w tegorocznych rozgrywkach zdobyła
komplet punktów.
Nasi trampkarze tegoroczne rozgrywki halowe rozpoczęli od turnieju eliminacyjnego w Kętach. Rozegrana jeszcze
przed świętami (21.12.2014 r.) impreza,
miała się toczyć pod dyktando Zatorzanki Zator oraz oświęcimskiej Unii.
Tymczasem osieczanie już w pierwszym spotkaniu, remisując bezbramkowo z „biało–niebieskimi” udowodnili,
że mają chęć pokrzyżowania planów
REKLAMA

faworytom.
W kolejnych meczach „żółto–zieloni” rozkręcali się z meczu na mecz, odprawiając z kwitkiem kolejno Sołę Łęki
(1:0), LKS Piotrowice (6:0) oraz LKS
Palczowice (2:0). Na drodze rozpędzonej lokomotywy z Osieka stanęła dopiero ekipa z Zatora, która pokonała nasz
zespół 2:0.
Po tej porażce Brzezina by, wywalczyć
awans do turnieju finałowego, musiała
w ostatnim spotkaniu pokonać Pogórze
Gierałtowice 6:0. To zadanie naszym
zawodnikom udało się zrealizować
i wraz z Zatorzanką awansowali do turnieju finałowego.
Turniej finałowy został rozegrany 11.01.
br. a areną zmagań
była ponownie hala
kęckiego
Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Nasi zawodnicy te
rozgrywki
znowu
rozpoczęli od trzech
zwycięstw. Najpierw
po 3:0 odprawili Skawę Podolsze oraz Sołę
Oświęcim, a później KS Chełmek 1:0.
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W czwartym spotkaniu Brzezina próbował wziąć odwet na Zatorzance za
porażkę w eliminacjach. Niestety ekipa
z Zatora po raz kolejny udowodniła, że
jest najlepszą drużyną na ziemi oświęcimskie w tej kategorii wiekowej i pokonała swoich rówieśników z Osieka 8:0.
W ostatnim meczu „żółto-zieloni”
pokonali i Iskrę Brzezinkę 2:0 i tym
samym zapewnili sobie drugie miejsce
w turnieju ustępując tylko Zatorzance
Zator. Na najniższym stopniu podium
uplasowała się ekipa Soły Oświęcim.
Wyniki turnieju eliminacyjnego:
Brzezina Osiek – Unia Oświęcim 0:0
Brzezina Osiek – Soła Łęki 1:0
Brzezina Osiek – LKS Piotrowice 6:0
Brzezina Osiek – LKS Palczowice 2:0
Brzezina Osiek – Zatorzanka Zator 0:2
Brzezina Osiek – Pogórze Gierałtowice 6:0
Wyniki turnieju finałowego:
Brzezina Osiek – Skawa Podolsze 3:0
Brzezina Osiek – Soła Oświęcim 3:0
Brzezina Osiek – KS Chęłmek 1:0
Brzezina Osiek – Zatorzanka Zator 0:8
Brzezina Osiek – Iskra Brzezinka 2:0
Bartłomiej B.Kasperczyk

ECHA OSIEKA

Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci

Izba Skarbowa w Krakowie przypomina,
że z początkiem 2015 roku weszły w życie
przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi
będą mogły skorzystać wszystkie rodziny,
w których przynajmniej jedno z rodziców
płaci podatek dochodowy od osób fizycz-

nych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne
dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.
Szacuje się, że na dodatkowe wsparcie
w postaci zmienionej ulgi na dzieci będzie

mógł liczyć ponad milion rodzin (ok. 1,8
mln podatników), w których wychowuje się
ok. dwa miliony dzieci. Dzięki temu ponad
97 proc rodzin - płatników PIT - będzie
mogło wykorzystać tę ulgę w pełnym zakresie. Nastąpi też podwyższenie ulgi na
trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc.
To kontynuacja zmian z 2013 r., kiedy
podwyższono ulgę na trzecie dziecko o 50
proc., a na czwarte i każde kolejne o 100
proc. Stąd już w 2015 r. kwoty odliczenia
będą wynosić na pierwsze i drugie dziecko – 1.112,04 zł, na trzecie – 2.000,04 zł,
a na każde kolejne 2.700 zł. Jest to związane z tym, że stopa ubóstwa jest najwyższa
właśnie w rodzinach wielodzietnych i rośnie wraz z liczbą dzieci w rodzinie.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2015
W okresie od dnia 11 lutego do 23 marca
2015 r., na terenie powiatu oświęcimskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja
wojskowa. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu
Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu
przy ul. Bema 4. Zgodnie z planem pracy
komisji, dla osób podlegających stawieniu
się do kwalifikacji wojskowej z terenu gminy
Osiek, termin ten wyznaczono na dzień 12 i
13 marca 2015 roku.
Celem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej
służby wojskowej osób podlegających temu
obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w
trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej
w wymienionym okresie zostaną wezwani:
1. mężczyźni urodzeni w 1996 r.,
2. mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995,
którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. osoby urodzone w latach 1994-1995, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli tej okres niezdolności upływa po zakończeniu
kwalifikacji i złożyły wniosek o zmianę kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1991-1996,
posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
które w roku szkolnym lub akademickim
2014/2015 kończą naukę w szkołach lub
uczelniach medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych, albo
będące studentkami lub absolwentkami tych
szkół lub kierunków określonych w innych
przepisach;

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej.
Każda osoba podlegająca obowiązkowi
kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta gminy
Osiek imienne wezwanie. W wezwaniu zostanie określony dokładny termin i miejsce, w
którym trzeba się stawić oraz jakie dokumenty
należy ze sobą zabrać.
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może
stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna
zawiadomić o tym wójta gminy Osiek. Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była
zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji
i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na
stawienie się w tym terminie. Wójt określi nowy
termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji
wojskowej. Wszystkie sprawy dotyczące kwalifikacji wojskowej (w tym dotyczące zmiany terminu stawiennictwa) można załatwiać w Urzędzie Gminy w Osieku, pokój nr 15 lub dzwoniąc
pod numerem telefonu 33/845 82 61 w. 15)
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt z
urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu
przymuszenia lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Osoby zgłaszające się do kwalifikacji
wojskowej muszą obowiązkowo zabrać ze
sobą i przedstawić:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie
określonym w wezwaniu nie było możliwe;
• posiadaną dokumentację medyczną, w tym
wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed
dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,
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bez nakrycia głowy;
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (ostatnie świadectwo szkolne) lub
pobieranie nauki (zaświadczenie ze szkoły)
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Osoby, wobec których orzeczona zostanie
kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu
się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej
(co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia), zostaną przeniesione z urzędu do
rezerwy, co oznacza, że tym samym będą
posiadały tzw. „uregulowany stosunek do
służby wojskowej”.
Osoby, które na podstawie prawomocnego
orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne
do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju
oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny (kategoria zdolności „E”), nie podlegają
obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
Zadania związane z określeniem kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane są przez wojewódzkie i powiatowe
komisje lekarskie, które wydają orzeczenia
w tej sprawie w formie decyzji administracyjnych. Orzeczenie staje się prawomocne
po upływie 14 dni od jego wydania. Dlatego
każda osoba ma prawo do złożenia w ciągu
2 tygodni odwołania do wojewódzkiej komisji lekarskiej. Przewodniczący wojewódzkiej
komisji lekarskiej może wezwać osobę, która odwołuje się od decyzji komisji lekarskiej
i poddać ją kolejnym badaniom lekarskim.
Może także zażądać od niej przedstawienia
dokumentacji medycznej, czy skierować ją
na badania specjalistyczne lub na obserwację szpitalną. Po upływie 2 tygodni, o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej można się ubiegać jedynie u wojskowego
komendanta uzupełnień.
Opracował:
Podinspektor d.s. Zarządzania Kryzysowego
i Obronnych Urzędu Gminy w Osieku
Marek Piechociński

ECHA OSIEKA

Kliś Roman - Osiek, ul. Przecznica 116 - 87 lata
Witkowski Ireneusz - Osiek, ul. Zielona 67a - 41 lat
Szumera Ewa - Osiek, ul. Brzozowa 8 - 19 lat

Zmarli w naszej gminie
Listopad
Mitoraj Zofia - Osiek, ul. Leśna 49 - 91 lat

Styczeń
Kawczak Grzegorz - Osiek, ul. Główna 488 - 75 lat
Kramarczyk Grzegorz - Osiek, ul. Główna 12 - 89 lat
Tobiczyk Stefania - Osiek, ul. Grunwaldzka 58 - 81 lat
Łyszczak Andrzej - Osiek ul. Główna 424 - 58 lat
Lichański Władysław - Głębowice, ul. Ogrodowa 70 - 84 lata
Tobiczyk Zofia - Osiek, ul. Słoneczna 40 - 92 lata

Grudzień
Hałat Jan - Osiek, ul. Starowiejska 147 - 86 lat
Mrozik Mieczysław - Osiek, ul. Browarna 17 - 67 lat
Drabczyk Jan - Głębowice, ul. Wadowicka 41 - 69 lat
Luranc Krystyna - Osiek, ul. Leśna 25 - 83 lata
Walczyk Czesław - Osiek, ul. Ceglana 1 - 62 lata

sporządziła Iwona Górowicz

SKŁAD OPAŁU
SPRZEDAŻ KOSTKI
GRANITOWEJ
KRUSZYWA, PIECE CO
ul. CEGLANA 3, 32-608 OSIEK

(BYŁA CEGIELNIA)
JAN SOBECKI
607 326 202

tel. 601 446 453

Kupię olchę tartaczną i dęba
Tadeusz Bąbacz
Tartak, tel: 500 099 868

NAJTAŃSZE W OKOLICY NAGROBKI
•
•
•

Solidnie,
Gwarancja,
Raty nieoprocentowane.
Zbigniew Kasperczyk
Polanka Wielka, ul. Południowa 132
(przy UG w Polance)

Tel. 033 8458 014 0509 327 258
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GIMNAZJUM

Kolejna podróż w przeszłość
Zaczęło się niecodziennie. Na szkolnym
korytarzu pojawiła się gazetka. Na niej
przykuwała uwagę fotografia i słowa „Nieważne, czy Ojczyzna mi się podoba, czy
nie. Z duszy jej sobie nie wyrwę…” - Jan
Nowak Jeziorański.
A potem, kilka dni później, przenieśliśmy
się w czasie…
II wojna światowa, mimo że wygrana okazała
się przegraną … pozostawiona przez sojuszników Polska dostała się pod wpływy Sowietów.
I zaczęły się prześladowania komunistycznych
władz tych, którzy o wolną Polskę walczyli rotmistrz Witold Pilecki, generał Emil Fieldorf
„Nil” i inni żołnierze wyklęci, o których przez
długie lata nikt nie mógł pamiętać. Ale w tym
mrocznym czasie słychać było w eterze głos:
„Drodzy słuchacze, przyjaciele, niewidzialni,
nieznani i dalecy, Wy wszyscy, do których głos
mój dociera od Bałtyku po Tatry, od Odry do
Bugu i hen dalej na Wschód. Nie policzę Was,
ale wiem, że nie jestem sam w pustce radiowego studia. Oczyma wyobraźni widzę Was,
sercem czuję Waszą bliskość, jestem ogniwem

złączonym z Wami w wielkim łańcuchu dusz,
któremu na imię Polska”.
To właśnie Jan Nowak Jeziorański, narażając siebie, swoją rodzinę, swoich współpracowników w Radio Wolna Europa,
informował o ważnych wydarzeniach nie
tylko z historii Polski, ale też innych krajów
zależnych od wpływów sowieckich. Mimo
że zagłuszane, ciągle inwigilowane, RWE
nadawało! Stało się jednak „wrogiem Polski Ludowej”. Po roku 1989 Radio
Wolna Europa powoli kończyło
swoją działalność. Ostatnią audycję
nadano w 1994 r.
Ta podróż w czasie miała związek
z 100 rocznicą urodzin Jana Nowaka Jeziorańskiego. Zabrała nas w nią
grupa gimnazjalistów i panie Teresa
Dźwigoń i Marzena Borkowska.
My, młodzi Polacy, żyjemy dziś
w zupełnie nowej rzeczywistości,
tamte czasy możemy poznać jedynie przez relacje naszych dziadków,
rodziców. Jakże inaczej pojmowali

oni słowo PATRIOTYZM. Dziś znaczenie
tego słowa jest inne. Dziś nie musimy ginąć,
co nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni z miłości do OJCZYZNY. Dziś możemy służyć
JEJ w inny sposób – rzetelną nauką i pracą,
szacunkiem do symboli narodowych, budowaniem pozytywnego wizerunku Polaka
w świecie. Z pewnością spuścizna Jana Nowaka Jeziorańskiego będzie drogowskazem
w czasie naszej dalszej życiowej drogi.

Konkursy przedmiotowe
Uczniowie gimnazjum biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych, m. in.
organizowanych przez Kuratorium Oświaty.
Do etapów rejonowych zakwalifikowali się:
1. Aleksandra Szałajko, uczennica klasy

III a, Małopolski Konkurs Matematyczny
– opiekun mgr Agnieszka Godoń
2. Mateusz Wilk, uczeń klasy III c, Małopolski Konkurs Historyczny – opiekun
mgr Grażyna Pająk

3. Rafał Baścik, uczeń klasy III c, Konkurs
Wiedzy Ekonomicznej i Obywatelskiej –
opiekun mgr Marzena Borkowska
Gratulujemy i życzymy sukcesów
w kolejnych etapach.

CO SŁYCHAĆ W PROJEKCIE SZWAJCARSKIM?

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym
doradztwie z zakresu księgowości, prawa
oraz marketingu i biznesplanu!!!
• Chcesz założyć firmę? Nie masz pomysłu na biznes? Prowadzisz firmę, masz
wiele wątpliwości?
• Przyjdź, zapytaj eksperta i skorzystaj
z darmowej fachowej porady!!!
• Nie czekaj i już teraz zapisz się na
konsultacje!!!
Usługi doradcze realizowane są w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość… Skierowane

Zator

są one do mieszkańców gmin biorących
udział w Projekcie tj. Zator, Przeciszów,
Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek prowadzących lub zamierzających prowadzić
działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na
terenie w/w gmin. Usługi doradcze prowadzone są w formie spotkań indywidualnych. Termin spotkania i godziny ustalane
są indywidualnie z każdą osobą.
Zapisy poprzez stronę internetową
www.caz.zator.pl – zakładka „Szkolenia
i poradnictwo”. Więcej informacji pod
nr. tel. 33 8412 215 wew. 43
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - Staże dla osób bezrobotnych
Zapraszamy osoby bezrobotne zameldowane na terenie gmin: Zator, Przeciszów,

Brzeźnica

Osiek

Polanka Wielka, Osiek, Brzeźnica, chcące
skorzystać z programu stażowego w ramach
Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa
na przyszłość… oraz pracodawców zainteresowanych przyjęciem osób bezrobotnych na
staż do składania wymaganych dokumentów
do Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o. o.
Staż trwa 3 miesiące. Pracodawca zobowiązany jest po zakończonym stażu
zatrudnić stażystę na okres co najmniej
1 miesiąca na umowę o pracę. O organizację stażu mogą ubiegać się podmioty mające siedzibę lub oddział firmy na terenie
powiatu wadowickiego i oświęcimskiego.
Wnioski dostępne na stronie internetowej www.caz.zator.pl – zakładka „Staże”.
Więcej informacji pod nr. tel. 33 8412 215
wew. 43

Polanka Wielka

Przeciszów

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
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Jasełka

Konkursy
Małopolskie Kuratorium jest organizatorem
konkursu historycznego dla uczniów szkoły podstawowej. W konkursie tematycznym
„Wielcy Polacy – wybitni generałowie: W.
Anders, W. Sikorski, S. Maczek, A. Fieldorf
„Nil”, S. „Grot” Rowecki” brali udział uczniowie z klas IV -VI. Do etapu rejonowego, który
odbędzie się 26 stycznia w Wadowicach zakwalifikowali się: Laura Babrała, Filip Kacorzyk, Antoni Zięciak. Gratulujemy i życzymy
sukcesów w następnych etapach.
12 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej
został przeprowadzony Konkurs Pięknego
Pisania o tytuł Mistrza Kaligrafii. Został on
skierowany do uczniów w dwóch kategoriach
wiekowych: klas II-III oraz klas IV-VI.
Zadanie konkursowe polegało na przepisaniu
fragmentu znanej lektury. Uczestnicy klas
II-III przypomniały sobie Boże Narodzenie
przeżywane przez bohaterów „Dzieci z Bullerbyn”, a klas IV-VI poznali szczęśliwe zakończenie „Opowieści wigilijnej”.
Jury wzięło pod uwagę: poprawność ortograficzną i graficzną przepisywanego tekstu,
a przede wszystkim staranność pisma. Mistrzami Kaligrafii w klasach II-III ex-aequo zostali:
Sandra Gros, Dominika Gurdek, Daria Kusak,
Kamil Luranc. Z kolei w kl. IV-VI Mistrzem
Kaligrafii bezkonkurencyjnie została Nicola
Górowicz, drugie miejsce zdobyła Iga Gaweł,
a trzecie Wiktoria Dziedzic. Za rok planowana
jest kolejna edycja konkursu. Mamy nadzieję,
że pięknie i starannie prowadzone zeszyty będą
chlubą uczniów naszej szkoły.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIII
wojewódzkim konkursie plastycznym „Boże
Narodzenie - tradycja i współczesność” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini pod patronatem starosty chrzanowskiego. Jury konkursu nagrodziło prace
Darii Kusak i Oliwii Saternus z klasy IIIb oraz
zakwalifikowało pracę Kornela Olbrzymka
z kl. IVc do wystawy pokonkursowej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
17 stycznia odbył się w Zatorze VI Przegląd
Kolęd i Pastorałek „Kolędować Małemu.”
Salę koncertową przepełniły cudne dźwięki.
Poczuliśmy świąteczny nastrój i magię minionych świąt. Zaprezentowano blisko 100
utworów. Kolędowali soliści, duety i zespoły
z całej Doliny Karpia. Jury przyznawało nagrody w czterech kategoriach wiekowych. Joanna Mydlarz z kl. IVa zajęła III miejsce, a II
miejsce zespół „Mali kolędnicy”. Wyróżnienia otrzymali soliści: Michał Kusak z kl. III
a oraz Natalia Pierkiel i Bartosz Płonka z kl.
III b. Gratulujemy wszystkim wykonawcom!
AKAH

Jak co roku przed świętami
w ostatnim dniu nauki uczniowie klas trzecich wraz z wychowawcami przygotowali jasełka bożonarodzeniowe. Do
małego Jezuska i jego rodziców
przyszli górale, Trzej Królowie,
dzieci z całego świata, dziękując dzieciątku za wszystkie łaski
i przynosząc mu liczne dary.
Co kto miał najlepszego zaniósł
do żłóbka, aby uradować małą
dziecinę. Tę piękną, grudniową noc chciał zakłócić Herod
z diabłami, ale dzielni górale,
a szczególnie rezolutna Jagna
zapobiegli tragedii i ocalili małego Jezuska.

Napełnieni tą radosną atmosferą wszyscy
uczniowie rozeszli się
do domów, aby cieszyć
się Świętami Bożego
Narodzenia.
W styczniu inscenizację „Jasełek” uczniowie
przedstawili swoim babciom i dziadkom. Wzbogacili występy piosenkami i wierszami. Złożyli
życzenia, wręczyli własnoręcznie
wykonane
upominki z okazji Święta
Babci i Dziadka. Występy
zostały nagrodzone dużymi brawami.

Klasa na medal

W ramach konkursu międzyklasowego
„Klasa na medal” przeprowadzono w klasach IV-VI konkurs na najciekawszego
Mikołaja. W związku z tym, że uczniowie
wykazali się niesamowitą pomysłowością
i zaangażowaniem, wszystkie Mikołaje zostały ocenione na 10 punktów, co dodało
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skrzydeł uczniom i zachęciło do dalszej
twórczej pracy. Uczniowie klas VI a i b wykonali figurki do szopki z masy solnej, które zaprezentowali na holu. Figurki wzbudziły zaciekawienie uczniów klas I-III.
Życzymy dalszych wspaniałych pomysłów.
AKAH

SP nr 2

Turniej Warcabowy
11 grudnia 2014 r. uczniowie klas I-III
wzięli udział w Turnieju Warcabowym. Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród
dzieci. Do gry zgłosiło się 42 uczniów.
Tego typu konkursy są doskonałą okazją
do rozwijania umysłu i do współzawodnictwa na wysokim poziomie. Uczestniczy
długo zastanawiali się przed wykonaniem
następnego ruchu, dlatego losy wygranej
ważyły się do samego końca. Kolejne pojedynki wyłaniały zwycięzców.

Nie liczył się wiek uczestników, ponieważ
niektórzy uczniowie z najmłodszych klas
radzili sobie doskonale. Na uwagę zasługują
umiejętności Filipa Boby z klasy Ia, Aleksandry Domasik z kl. Ib, Dawida Kuwika i Krystiana Mleczko z kl. II.
Wyniki turnieju
prezentują się następująco:
I miejsce: Przemysław Szyszka kl. III
II miejsce: Ernest Mosur kl. III
III miejsce: Marek Kulczyk kl. III

Konkursy Szopek Bożonarodzeniowych

Klęczar z klasy VI, natomiast Nina Ziarno
z klasy V zdobyła wyróżnienie.
Natomiast w XIV Powiatowym Konkursie
Plastycznym „Tradycje świąteczne i noworoczne - Hej kolęda, kolęda” wyróżnienie przyznano Oldze Ziarno z klasy V. Pozostałe prace
Kacpra Ruska z klasy V, Szymona Jureckiego,
Katarzyny Machoty, Faustyny Klęczar, Martyny Mrozik, Patryka Płonki z klasy IV i Łukasza
Goca z klasy VI zostały zakwalifikowane do
wystawy pokonkursowej. Gratulujemy!

W listopadzie uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w II Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych
pod patronatem Wójta Gminy
Przeciszów i XIV Powiatowym
Konkursie Plastycznym „Tradycje
świąteczne i noworoczne – Hej
kolęda, kolęda!”. Dzieci z klas IV-VI w domach z pomocą rodziców i na lekcjach plastyki pod
opieką p. Ewy Kozieł wykonywały
szopki. Młodsze klasy i przedszkolaki mogły również przygotować swoje prace.
Po wstępnych eliminacjach wybrano najładniejsze kompozycje
i zakwalifikowano je do konkursów. Reszta przepięknych prac
utworzyła wystawę, która ozdobiła korytarz szkolny i wprowadziła
wszystkich w świąteczny nastrój.
W II Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych pod patronatem Wójta Gminy Przeciszów
I miejsce zajęła Aleksandra

Kronika przedszkolna

Spotkanie z górnikiem
8.12.14 r. przedszkolaków odwiedził
górnik, p. Jarosław Kuwik. Ubrany był
w piękny, galowy mundur, a na jego czapce lśnił czarny pióropusz.

Świąteczna kartka – konkurs plastyczny
17.12.2014 r. w oddziałach przedszkolnych nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego pt. „Świąteczna kartka”. Zadaniem dzieci było samodzielne wykonanie kartki świątecznej dowolną techniką
plastyczną.
Wyniki konkursu:
Grupa 5 i 6-latki
I miejsce: Bartosz Klęczar,
II miejsce: Karolina Niegel, III
miejsce: Zuzanna Płonka
Grupa 4 i 5-latki
I miejsce: Kacper Kuwik, II
miejsce: Julia Kozłowska, III
miejsce: Agata Kwaśniak
Grupa 3 i 4-latki

I miejsce: Paulina Mitoraj, II miejsce:
Bartłomiej Mitoraj, III miejsce: Karolina
Wieczorek.
Dzieci z grupy starszaków przywitały
go piosenką „Czarny ma mundur”. Następnie pan Jarosław Kuwik wyjaśnił,
do czego służyły poszczególne części
prezentowanego ubioru. Najmłodsi dowiedzieli się również, że są cztery kolory pióropuszy: czarny, czerwony, biały
i zielony. Następnie zaproszony gość
opowiedział dzieciom, jak niebezpieczną pracę wykonują górnicy w kopalni.
Dużo radości przyniosło dzieciom przymierzanie czapki z pióropuszem.
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Góra Grosza

Jeden grosz nie znaczy wiele, ale góra grosza jest największa na świecie !
„Góra Grosza” zorganizowana została już
po raz piętnasty i jest jedną z największych
akcji społecznych w Polsce. Akcja polega na
zbiórce drobnych monet w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski. W tym roku
odbyła się w dniach od 24 listopada do 5
grudnia. Zebrane przez uczniów monety
przesłane zostaną do Towarzystwa „NASZ
DOM” i pomogą dzieciom wychowującym
się poza własną rodziną i przebywającym w
rodzinach zastępczych, rodzinnych domach
dziecka i domach opieki dla dzieci.
Góra Grosza to lekcja empatii, zrozumienia, tolerancji. Uczy i pokazuje, że choć
jeden grosz nic nie może zmienić, to uzbierana „Góra Grosza” może przyczynić się do

powstania wielu inicjatyw na rzecz dzieci. Najcenniejszym jest to, że
to dzieci pomagają dzieciom, że to same dzieci
mają wpływ na poprawę
sytuacji swoich rówieśników. Uczniowie naszej szkoły pod opieką
Pani Bogumiły Handzlik
- opiekuna SKO, koordynującą całą akcją oraz
wychowawców klas I–VI
wspomagających zbiórkę
zebrali: 1 233 zł 29 gr, w przeliczeniu na jednego ucznia 12 zł 58 gr. Najlepszą w zbiórce
monet okazała się klasa IV zajmując I miejsce, II miejsce klasa VI, a trzecie przypadło

klasie III. Wszystkie klasy spisały się na medal. Nauczycielom i uczniom dziękujemy za
aktywność i włączenie się w akcję.
B.H.

Wizyta w Izbie Regionalnej Doliny Karpia
Pan Marian Kocemba posiada bogatą
kolekcję przedmiotów użytkowych, rękodzieła i sztuki sakralnej. Jest to niezwykła
kolekcja, w której dominują przedmioty
związane z kulturą materialną wsi Osiek
i najbliższych okolic. Znaczącą część
zgromadzonych eksponatów stanowią
przedmioty związane z hodowlą karpia
osieckiego.
Izba powstała z inicjatywy i w oparciu o
prywatne zbiory Pana Mariana Kocemby.
To pierwsza taka wystawa w Dolinie
Karpia, obejmującej obok Osieka: Brzeźnicę, Polankę Wielką, Przeciszów, Spytkowice, Tomice i Zator.
Uczniowie naszej szkoły zwiedzili to
niezwykłe muzeum. Wysłuchali bardzo
interesujących opowieści o przedmiotach
zgromadzonych w izbie regionalnej. Zobaczyli, jak w minionych wiekach żyli na
co dzień, czym zajmowali się mieszkańcy okolicznych miejscowości. Ogromna
część eksponatów, wśród których są narzędzia pracy, przedmioty codziennego
użytku, pochodzi właśnie z miejscowości
należących do Doliny Karpia.
W izbie można zobaczyć na przykład

wóz, jakim w XIX w.
przewożono
karpie,
są beczki na ryby, żarno do mielenia zboża,
ławka szkolna z wyposażeniem,
lampy
naftowe, maszyny do
szycia, obrazy, zegary,
unikatowe druki, książki i wiele innych ciekawych rzeczy. Zgromadzonych jest ponad sto
młynków, kilkadziesiąt
żelazek, z których najstarsze jest z XVIII w.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały
eksponaty i na chwilę
przeniosły się do innego, trochę zapomnianego już minionego świata. Każdy, kto odwiedzi
to miejsce, znajdzie na
pewno coś ciekawego
dla siebie.
B.H.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
W dniu 11.01.2015 r. nasza szkoła
aktywnie uczestniczyła w ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uczennice klasy VI: Anna Górkiewicz, Oliwia Florek, Zuzanna Bogunia
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i Andżelika Nikliborc, dzielnie, mimo
chłodu i wiatru zbierały pieniądze na tegoroczną akcję.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy
za okazane wsparcie oraz ciepłe przyjęcie wolontariuszy.
A.L.
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Stoły wigilijne

