Spotkanie opłatkowe
24. spotkanie opłatkowe seniorów rozpoczęło się od mszy świętej sprawowanej
przez ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka
w kościele parafialnym w Osieku. Następnie seniorzy zostali przewiezieni autobusem na salę OSP, gdzie powitał ich Wójt
Gminy Osiek Jerzy Mieszczak. Złożył
seniorom życzenia noworoczne. Życzył,
aby nie zabrakło im nigdy radości, aby
rok 2016 był dla wszystkich rokiem spokoju, nadziei na lepsze jutro i spełnieniem
wszystkich marzeń. Złożył także podziękowania Marii Kufel kierowniczce GOPS-u,
która wraz z pracownikami zorganizowała
tę właśnie uroczystość (pracownicy: Aleksandra Kasperczyk, Artur Kwaśniak, Sabina Grzywa, Agnieszka Jarzyna, Barbara
Klęczar, Leszek Pierzchała, Anna Kozłowska). Podziękował wolontariuszom, którzy
działają przy GOPS-ie za pomoc przy obsłudze; Wiolettcie Chyb, Natalii Marszałek, Klaudii Jędrzejczyk, Angelice Szatan
i Mateuszowi Marszałkowi, podziękował
też chórowi „Osieczanie” i Jackowi Klęczarowi za oprawę muzyczną.
Na środowym spotkaniu opłatkowym
zgromadziło się 200 osób. Do wspólnego
świętowania zaproszono także wicewójta Marka Jasińskiego, przewodniczącego
Rady Gminy Jerzego Czernego, wiceprzewodniczącego Jana Jekiełka, sołtyski Edytę Matyjasik-Kulig i Marię Luranc, którzy
życzyli obecnym samych radosnych dni
oraz wszystkiego, co najlepsze w Nowym
Roku. Życzenia złożyli też zaproszeni
księża z parafii, ks. dziekan Bogusław Wądrzyk, ks. proboszcz Stanisław Czernek,
wikariusz Krzysztof Kozieł i diakon Kamil
Skoczylas. Ks. dziekan odmówił modlitwę:
Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem,
z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te
opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże,
dzielić się chlebem, miłością i życzliwością
ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi,
wśród których żyjemy. Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę.
Tradycją spotkania opłatkowego jest wręczanie kwiatów najstarszym uczestnikom
opłatka, w tym roku kwiaty otrzymali
Anna Klęczar z Osieka, rocznik 1925 (styczeń) i Józef Danek z Głębowic, rocznik
1926 (listopad).
Z okazji Nowego Roku, łamiąc się już
wspólnie opłatkiem, seniorzy zazwyczaj
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seniorów gminy Osiek
życzyli sobie, aby maleńki Jezus napełniał ich domy wszelką radością i łaską
oraz błogosławił wszystkim noworocznym planom, silnej wiary, nieustającej nadziei, trwałego pokoju i wszelkiego dobra.
W niejednym oku pojawiła się łza wzruszenia i szczęścia. By uczcić Nowy Rok
i podkreślić rangę spotkania, zebrani zasiedli do wspólnego obiadu, który przygotowała firma caternigowa „Euforia”.
Wreszcie nadeszła pora kolędowania;
chór i wszyscy uczestnicy przy akompaniamencie akordeonu dyrygenta chóru
„Osieczanie” Andrzeja Luranca, śpiewali
kolędy. Rozpoczęto od „Mędrcy świata
Monarchowie”. Potem chór „Osieczanie”
wykonał „Józefie, stajenki nie szukaj”, „To
już pora na wigilię”, „Jakże licha stajenka
ta”, „Bracia patrzcie jeno”, „W żłóbku na
sianie”, „Oj maluśki, maluśki”, „Bóg się
rodzi”. Seniorów odwiedzili też kolędnicy z gwiazdą, zaśpiewali kolędy i podziękowali za datki. Nie trzeba dodawać, że
spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej
atmosferze. Uroczystość zakończyła się
tańcami, do których przygrywał jak zwykle Jacek Klęczar, któremu bardzo dziękujemy. Oczywiście dziękujemy również
chórowi i czekamy na kolejne już jubileuszowe spotkanie.
Rozalia Ćwiertnia

Zofia Piechocińska - sekretarz redakcji, Mariusz Konior - skład, opr. graficzne, Agnieszka Hudecka - korekta
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XVI Stół Wigilijny Inwałd 2015
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Podczas XVI Konkursu Potraw Regionalnych pn. „Stół Wigilijny”, który odbył się w sobotnie popołudnie 5 grudnia
w kompleksie Park Hotel Łysoń w Inwałdzie, KGW z gminy Osiek były najlepsze.
Udział brało 17 Kół Gospodyń Wiejskich.
Z powiatu oświęcimskiego była tylko
gmina Osiek.
Konkurs przygotowało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. Spotkanie, na którym zjawiło się ponad 300 gości
poprowadziła Czesława Wojewodzic, prezeska SGW. Wśród gości byli m.in. posłowie Marek Sowa i Marek Polak oraz senator
Andrzej Pająk. Przybyli także Wojewoda
Małopolski Jerzy Miller, starosta wadowicki, burmistrz Andrychowa, prezes banku
ABS Małgorzata Matusiak, wicewójt Marek
Jasiński, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny z gminy Osiek.
Na początku w szlacheckich strojach zaprezentowali się Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina”
z Osieka wraz z kapelą pod dyrekcją Alicji
Gębali. Za występ otrzymali gromkie brawa.
Następnie po przywitaniu gości przystąpiono do składania życzeń. Ubrano też choinkę
przy kolędach wykonywanych przez solistów zespołu Śląsk. Prezes Stowarzyszenia
przypomniała nazwiska honorowych członków SGW, wśród których był wójt Osieka
Jerzy Mieszczak, tytuł honorowego członka
nadano mu w 2008 r. Podczas „Stołu Wigilijnego” rozstrzygnięto kilka konkursów. Konkurs na najlepszy stroik wigilijny wygrało
Koło Gospodyń Wiejskich z Roczyn, które
zdobyło Grand Prix. Nasze panie z Osieka
i Głębowice zdobyły trzecie miejsce.
W konkursie na najlepszą ozdobę choinkową KGW Osiek nie brało udziału, ale
panie z KGW z Głębowic otrzymały nagrodę za drugie miejsce.
Jury w składzie J. Sopicka, M. Wieczorek i zastępca szefa kuchni D. Lisiewicz, ocenili stoły
wigilijne. Pod uwagę brano estetykę dekora-

cji, walory smakowe, dobór potraw, symbolikę bożonarodzeniową i karpia przygotowanego w różnych postaciach.
Nagrody o łącznej wartości 9 tys. zł: szybkowar, komplet pościeli, ręczniki, ściereczki, ufundowały urzędy gmin, za co bardzo
dziękowała prezes stowarzyszenia wszystkim
wójtom i burmistrzom.
I miejsce zajęło KGW z Głębowic,
a II przypadło KGW z Osieka.
Konkurs na najlepszą nalewkę lub inaczej na
produkt regionalny wygrało KWG z Zagórnika za „Eliksir Mikołaja”.
KGW Osiek za „produkt regionalny” „Bez
Nazwy” otrzymało trzecie miejsce. Gratulacje! W tegorocznym konkursie panie z Osieka
i Głębowic w każdej kategorii były
najlepsze.
KGW Osiek reprezentowały panie:
Małgorzata Bańdur, Danuta Jurczyk,
Władysława Bachowska, Krystyna
Kwaśniak, Krystyna Matusiak, Halina Kruczała, Władysława Handy,
Grażyna Kaizik, Marszałek Teresa,
Zofia Piechocińska i Róża Gros.
KGW Głębowice: Helena Matyjasik, Maria Leśniak, Maria Sala, Ewa
Blarowska, Danuta Matonóg, Aleksandra Leśniak, Zenobia Kowalska, Anna Rafacz, Celina Jasińska,
Wiesława Górkiewicz, Maria
Kasperek, Maria
Szczelina
i Maria Kuwik.
Koła Gospodyń
Wiejskich dziękują wójtowi za
coroczny zakup
nagród na konkurs wigilijny
Rozalia Ćwiertnia
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Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Osiek
Odbyło się 23 stycznia 2016 r. Prezes Bogdan
Płonka powitał zebranych, w szczególności
zaproszonych gości; Zastępcę Komendanta Powiatowego młodszego brygadiera PSP
w Oświęcimiu dh Henryka Jureckiego, Prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP w Oświęcimiu dh Edmunda Kalfasa, Wójta Gminy
Osiek Jerzego Mieszczaka,
Wicewójta
Marka
Jasińskiego,
Podinspektora ds. Zarzadzania Kryzysowego i Obronnych Marka Piechocińskiego
i sołytys Marię Luranc.
Na przewodniczącego
zebrania jednogłośnie
wybrano
Henryka
Kramarczyka, który
poddał pod głosowanie porządek obrad.
Po wyborze komisji
mandatowej, w skład
której weszli: Sala
Andrzej,
Kacorzyk
Paweł i Raj Karolina,
komisja sprawdziła
prawomocność obrad, na protokolanta
wybrano Mateusza Jekiełka. Kolejno powołano Komisję Uchwał
i Wniosków, w jej
skład weszli członkowie Komisji Mandatowej. Przewodniczący
zarządził wybór kolejnych komisji, to jest
Komisji Wyborczej, w skład której weszli: Jekiełek Beata, Płonka Paweł i Hałat Mateusz,
Komisji Skrutacyjnej: Jasiński Marek, Jekiełek
Jan, i Baścik-Sobecka Urszula. Wszyscy wybrani zostali w głosowaniu jednomyślnie.
Sprawozdanie z działalności zarządu OSP

Osiek za okres sprawozdawczy, czyli za 2015
r. zdał Prezes Bogdan Płonka. OSP edukowała dzieci szkolne i przedszkolne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, członkowie
straży organizowali spotkania integracyjne
z kolegami, uczestniczyli w pokazach ratownictwa technicznego. Wspólnie z OSP Głę-

bowice zorganizowali Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym.
Uczestniczyli w szkoleniach z zakresu podstawowego strażaków ratowników, ratownictwa technicznego, kierowców konserwatorów
sprzętu ratowniczego. Wspólnie z OSP Głębowice przeprowadzili ćwiczenia pożarnicze na
obiekcie RSP „Przyszłość” w Osieku. W 2015 r.
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OSP uczestniczyła 29 razy w akcjach ratowniczych, w tym 9 razy w gaszeniu pożarów
i 19 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń.
Pozyskano ubrania specjalne, koszulki, buty
strażackie gumowe, wiertarki i radio samochodowe.
Na obiekcie OSP wyremontowano garaże
oraz warsztat z pralnią, wykonano instalację
radiową i internetową.
W ramach prac społecznych wykonano:
sprzątanie starego cmentarza, uczestniczono
z pocztem sztandarowym w uroczystościach
gminnych i kościelnych, zabezpieczano imprezy organizowane przez gminę. Prezes
zaprosił do odwiedzania strony internetowej
OSP, do przejrzenia kroniki strażackiej, także
w wersji elektronicznej. Na zakończenie sprawozdania podziękował druhom i sponsorom
za współpracę i życzył zdrowia oraz pomyślności w Nowym Roku.
Sprawozdanie finansowe za 2015 r. złożyła
skarbnik Jolanta Kwaśniak a sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej przewodniczący Wiesław
Tlałka. Naczelnik Marian Sobecki przedstawił plan pracy na 2016 r., a plan finansowy
skarbnik Jolanta Kwaśniak. Absolutorium
ustępującemu zarządowi udzielono jednogłośnie, głosowały 44 osoby.
Po głosowaniu głos zabrał wójt Jerzy Mieszczak. Podziękował za zaproszenie, stwierdził,
że w 2015 r. było znacznie mniej interwencji
niż w 2014 r., wniosek z tego taki, że bezpieczeństwo mieszkańców i instytucji systematycznie poprawia się. Poinformował, że
z budżetu gminy na działalność bojową straży
w 2015 r. wydano kwotę 45.558,88 zł, a Urząd
Marszałkowski dofinansował remont garaży
kwotą 9062,46 zł. Dodał również, że opracowany jest projekt rozbudowy części bojowej
budynku OSP za kwotę 14.145 zł. Nadmienił,
że został złożony projekt do subregionu Małopolski Zachodniej, który tworzą cztery po-

wiaty tj. oświęcimski, wadowicki, chrzanowski i olkuski, na dofinansowanie docieplenia
całego kompleksu budynków OSP wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową, przy
dofinansowaniu w granicy 65%. Wójt podziękował strażakom za ich odpowiedzialną i jakże ważną pracę na rzecz mieszkańców naszej
gminy, a Prezesowi Bogdanowi Płonce wręczył bukiet kwiatów. Złożył życzenia i podziękował również w imieniu przewodniczącego
Rady Gminy Jerzego Czernego, który z przyczyn od niego niezależnych był nieobecny na
zebraniu.
Kolejno głos zabrał Zastępca Komendanta
Powiatowego PSP w Oświęcimiu młodszy
brygadier dh Henryk Jurecki. Odczytał od
Komendanta PSP w Oświęcimiu Piotra Filipka list gratulacyjny. W liście tym między
innymi Komendant zwraca się do strażaków
ochotników z Osieka o czynne wsparcie i pomoc w organizacji i zabezpieczenie podczas
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie na
przełomie lipca i sierpnia tego roku. Złożył
wszystkim strażakom podziękowania za poprawę bezpieczeństwa gminy, a tym samym
powiatu i życzył dalszych sukcesów.
Do Zarządu OSP wybrano dziewięć osób,
Komisji Rewizyjnej trzy osoby, oddelegowano na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP
RP dziesięć osób. W skład nowego zarządu
OSP weszli: Marcin Musiał, Marian Sobecki

- naczelnik, Mateusz Jekiełek, Bogdan Płonka
- prezes, Waldemar Jekiełek, Michał Pomorzewski, Krzysztof Jekiełek - gospodarz, Mirosław Szczepaniak - wiceprezes, Bartłomiej
Hałat - członek zarządu.
Komisja Rewizyjna: Adam Żmuda - przewodniczący, Konstanty Neczek - sekretarz
i Robert Sobecki - członek. Delegatami na
Zjazd Gminny zostali wybrani członkowie
zarządu i młodszy brygadier Henryk Jurecki.
Kandydatami do Zarządu Oddziału Gminnego zostali: Marian Sobecki, Mirosław Szczepaniak i Henryk Jurecki.
Po ukonstytuowaniu się zarządu OSP
przewodniczący zebrania Henryk Kramarczyk złożył nowo wybranemu zarządowi gratulacje.
Zebranie jednomyślnie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2016 r. Nowy
prezes zgłosił wniosek, aby zgodnie ze
statutem OSP przenieść dh Grzegorza Leśniaka i dh Józefa Neczka w poczet członków honorowych straży. Wniosek spotkał
się z aplauzem zebranych. W dalszej części
zebrania głos zabrał Prezes Zarządu Powiatowego OSP dh Edmund Kalfas, podziękował za wzorowe przeprowadzenie
zebrania. Pogratulował druhom pięknie
odrestaurowanej strażnicy i wyremontowanego garażu. Prosił o uzupełnienia szkoleń w zakresie obsługi sprzętu, bowiem co-
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raz więcej jest dużych akcji związanych ze
sprawami toksycznymi na naszym terenie.
Życzył Prezesowi, aby kolejna jego kadencja była jeszcze lepsza, wspomniał również
o przyszłorocznym święcie 120-lecia OSP
Osiek. Poprosił Zarząd, aby złożyli wniosek na dofinansowanie zakupu nowych
mundurów strażackich.
Na zakończenie zebrania głos zabrał Prezes Zarządu Gminnego OSP Osiek dh Jerzy Obstarczyk, pogratulował członkom
honorowym, podziękował im za długoletnią pracę w straży, zachęcał, aby wspólnie
z OSP Głębowice organizowali spotkania
integracyjne czy sportowe. Życzył też, aby
ta kadencja była spokojna i żeby sobie
wspólnie koledzy strażacy poradzili podczas obsługi Dni Młodzieży w Krakowie.
Do życzeń i gratulacji dołączył Komendant Gminny dh Mirosław Szczepaniak.
Podziękował za wybór do Zarządu Straży,
podziękował za udział w zawodach strażackich oraz za wzajemną współpracę,
zwłaszcza wójtowi.
Nie obeszło się bez podziękowań Prezesa
za wybór na nową kadencję, dziękował za
udzielenie absolutorium, za zaufanie i życzył
wszystkim zebranym dobrego Nowego Roku
2016. Na tym zebranie zakończono.
Rozalia Ćwiertnia

Nie trzeba zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Nie trzeba zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów z nieruchomości:
1. krzewów, których wiek nie przekracza
10 lat;
2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia
i doboru gatunków posadzonych roślin,
z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
oraz na terenach zieleni;
3. drzew, których obwód pnia na wysokości
5 cm nie przekracza:
• 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4. drzew lub krzewów na plantacjach lub
w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach;
5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub
na terenach zieleni;
6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów bota-

nicznych lub zoologicznych;
7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu
a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który
wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego
i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od
stopy wału;
8. drzew lub krzewów, które utrudniają
widoczność sygnalizatorów i pociągów,
a także utrudniają eksploatację urządzeń
kolejowych albo powodują tworzenie na
torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych
na podstawie decyzji właściwego organu;
9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie
decyzji właściwego organu;
10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze
względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych;
11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru
parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach
zadań wynikających z planu ochrony lub
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zadań ochronnych parku narodowego
lub rezerwatu przyrody, planu ochrony
parku krajobrazowego albo planu zadań
ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub
inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie
nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14. drzew lub krzewów stanowiących złomy
lub wywroty usuwanych przez:
• jednostki ochrony przeciwpożarowej,
jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, właścicieli urządzeń, o których
mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe
jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie
gminy lub powiatu,
• inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
lub krzewu, potwierdzających, że drzewa
lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f..
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Pierwszy Powiatowy Przegląd Stołów Wigilijnych
zorganizowany przez powiat oświęcimski
Pierwszy Powiatowy Przegląd Stołów Wigilijnych zorganizowany przez powiat oświęcimski. Głębowiczanki najlepsze.
18 grudnia swoje fantastyczne potrawy
wigilijne zaprezentowały koła gospodyń
wiejskich z Jawiszowic, Łęk, Łowiczek,
Głębowic, Polanki Wielkiej, a także szkoły
gastronomiczne prowadzone przez Powiat
Oświęcimski-Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach.
Przygotowane potrawy oceniała komisja
pod gościnnym przewodnictwem Sebastiana Szroma – szefa kuchni w restauracji La
Rossa, uczestnika polskiej edycji kulinarnego show – Hell’s Kitchen.
Potrawy oceniane były w czterech kategoriach: zupa, ryba, ciasto oraz inna potrawa
wigilijna. Oceniane były forma i smak potraw,

TARTAK
Tadeusz Bąbacz
oferuje:
deski szalunkowe, łaty, stemple,
podbitkę, więźby dachowe,
przetarcie drewna.
Od kwietnia impregnacja
zanurzeniowa więźby
do 14 m.b.

estetyka wykonania i podania, dekoracja
świąteczna stołu i własna inwencja twórcza.
Jury w składzie: Sebastian Szrom, Zbigniew
Starzec, Jarosław Jurzak, Ewa Pawlusiak mieli
niełatwe zadanie - najpierw skosztować, a następnie ocenić blisko 30 potraw wigilijnych.
W efekcie nagrodę za I miejsce w kategorii
„zupa” zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich
w Głębowicach. Najlepszą rybę przygotowało Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich
Kobiet Twórczych z Polanki Wielkiej, najlepsze ciasto to sernik Powiatowego Zespołu Nr
4 SE-G w Oświęcimiu, inna potrawa - kutia Koło Gospodyń Wiejskich w Jawiszowicach.
Przyznane zostały również wyróżnienia: za
najładniej udekorowany stół – KGW Łowiczki, za inicjatywę własną – oryginalność potraw i dekoracji – PZ Nr 10 SME w Kętach,
a za estetykę wykonania potraw KGW z Łęk.
Starostwo

Serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy uczestniczyli w ostatniej
drodze

Śp. Stefanii
Jasińskiej
za złożone intencje
mszalne, kwiaty oraz
modlitwy

Zapraszam!
Osiek, ul. Główna 339
nr tel. 500 099 868

składa Rodzina.
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71 lat temu
wyzwolono
Auschwitz

27 stycznia 1945 roku żołnierze Armii
Czerwonej wyzwolili miasto Oświęcim i pobliski niemiecki nazistowski
obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz-Birkenau. 71 lat od tamtych
wydarzeń, na Placu Kościuszki hołd
pomordowanym oddali m.in. starosta
oświęcimski Zbigniew Starzec, wicestarosta Jarosław Jurzak, członek Zarządu
Ewa Pawlusiak w towarzystwie delegacji z miasta Dachau, która przyjechała
do Oświęcimia na zaproszenie starosty.
Wydarzenia związane z obchodami
upamiętniającymi 71. rocznicę wyzwolenia objął honorowym patronatem
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda.
Punktualnie o godzinie 10.00 przed
Grobem Nieznanego Żołnierza na
placu Tadeusza Kościuszki odbyły się
miejskie uroczystości związane z rocznicą wyzwolenia miasta Oświęcimia
oraz niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy tak licznie uczestniczyli w
ostatniej drodze

Śp. Zdzisława Jekiełka
Dziękujemy również za słowa współczucia, okazaną życzliwość, modlitwę,
intencje mszalne, złożone wieńce i
kwiaty.
Pogrążona w smutku rodzina

13. sesja Rady Gminy Osiek
Informacje wójta gminy o pracy pomiędzy
sesjami.
• 3 i 10 listopada wójt uczestniczył w Zatorze
w posiedzeniach Stowarzyszenia Dolina
Karpia, podczas których ustalano zasady
udziału przedstawicieli gmin w Zarządzie
i Radzie Stowarzyszenia.
• Wspólnie z Wydziałem Inwestycji, Rozwoju
i Dróg Starostwa Powiatowego zorganizowali
wstępny odbiór gwarancyjny dwóch
odcinków remontowanej drogi powiatowej,
ul. Głównej. Firmom, które wykonywały te
zadania przedstawiono usterki, które muszą
wykonać jeszcze w tym roku.
• Uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Powiatu
Zbigniewem Starcem, podczas którego
wniósł o wykonanie remontu odcinka jezdni
ul. Głównej od ronda do wjazdu w kierunku
OSP oraz przedyskutował ze starostą
propozycję zadań do wykonania w 2016 roku
na drogach powiatowych w gminie Osiek
w ramach wspólnych inwestycji.
• Zorganizował spotkanie w Krakowie z Dyrektorem Departamentu Rolnictwa w sprawie
złożenia przez gminę wniosku na odbudowę
dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych.
• 25 listopada uczestniczył w Krakowie
w Konferencji Regionalnej dotyczącej Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.
• Wspólnie z Zarządem Powiatu dokonał
odbioru ul. Włosieńskiej, zrealizowanej
w ramach wspólnych inwestycji. Koszt
remontu wyniósł 386.175,00,00 zł.
• Przeprowadzili przetarg na zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych
w 2016 r. Przetarg wygrała Firma KOMAX
za kwotę 647.784,00 zł. W przetargu uczestniczyły trzy firmy, tj.
KOMAX 647.784,00, REZBUD 699.624,00,
ZUK Oświęcim 736.992,00.
Podjęto uchwały w sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr V/19/2015 Rady
Gminy Osiek z dnia 23 lutego 2015 r.
sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Osieku.
b) pomocy finansowej w formie dotacji dla
powiatu oświęcimskiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania pn. «Remont odcinka
drogi powiatowej ul. Główna w Osieku”.
c) przyjęcia zadania od powiatu
oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych
w celu realizacji zadania pn. «Przebudowa
drogi powiatowej wraz z budową chodnika,
odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu
drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w
Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590
w granicach istniejącego pasa drogowego».
d) określenia wysokości stawek w podatku od

nieruchomości.
e) określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
f) opłaty targowej.
g) określenia wzorów formularzy: deklaracji
na podatek od nieruchomości, deklaracji
na podatek rolny, deklaracji na podatek
leśny oraz informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego od osób fizycznych.
h) zmiany Uchwały Nr III/14/2014 z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
i) zmian planu budżetu gminy na
2015 rok.
Wnioski:
Radny Tadeusz Bąbacz zwrócił się z
prośbą o posypywanie w zimie ronda w
centrum Osieka.
Radny Zbigniew Żurek zwrócił się o likwidację uszkodzeń jezdni na ul. Głównej
na zakrętach i wzniesieniach; odcinek od
zalewu p. Klęczara w stronę Osieka Górnego.
Radna Małgorzata Bańdur zwróciła się o zamontowanie lampy ulicznej przy Kółku Rolniczym w Osieku.
Radny Stanisław Baścik zwrócił uwagę, aby
zawiadomienia na sesję były wcześniej dostarczane radnym. Zapytał, co z przystankiem na
ul. Kościelnej za cmentarzem.
Przewodniczący Rady odpowiada: zawiadomienia wraz z materiałami na sesję dostarczane są radnym zgodnie ze Statutem Gminy
Osiek.

SESJA

Wójt odpowiada: część mieszkańców wnioskuje, żeby nie było tego przystanku (wielokrotnie był zniszczony).
Zastępca Wójta Marek Jasiński wyjaśnił, że
wybite szyby zostaną zaprawione.
Radna Józefa Bielecka prosi o: sprawdzenie
i ewentualne zatwierdzenie oświetlenia lamp
przy drodze Przecznica do ul. Browarnej. Prosi też, by wpłynąć na gminę Oświęcim, aby

zrobili drogę na Puścinach oraz o zajęcie stanowiska dotyczącego przystanku przy drodze
wojewódzkiej, gdyż stanowi zagrożenie.
Redaktor „Echa Osieka” Rozalia Ćwiertnia
ponawia prośbę o zamontowanie lampy ulicznej na ul. Grunwaldzkiej przy p. Jankowskim.
Radny Franciszek Mitoraj wnioskuje o zbudowanie progu spowalniającego na ul. Podlesie. Kierowcy urządzają sobie tam wyścigi.
Radny Jan Jekiełek zwrócił uwagę, że kamień,
który jest nawożony na drogę Kwaśniakówka
jest złej jakości.

KWIACIARNIA IWONA POLECA
wieńce, wiązanki pogrzebowe, dowóz do domu pogrzebowego
w okolicy Osieka, wiązanki na wszelkie okoliczności, wiązanki
ślubne, ubieranie samochodów, dekoracje, kartki okolicznościowe,
kwiaty doniczkowe, stroiki również na zamówienie
WIOSNĄ:
rozsady, rabatówki balkonowe i wszelkie inne
przyjmujemy płatność kartą bankową
OTWARTE
Pon-Pią: 9:00 do 17:00
Sobota: 8:00 do 14:00
Niedziela: 10;00 do 13;00
Strona internetowa:www.kwaiciarnia-iwona.pl
tel. 501 558 667
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14. sesja Rady Gminy Osiek

Informacje wójta gminy o pracy pomiędzy sesjami.
• Zorganizował spotkanie z panią prezes firmy
KOMAX, która wygrała przetarg na zbiórkę
i zagospodarowanie odpadów w gminie Osiek w
2016 roku w celu uszczegółowienia zakresu współpracy i podpisania umowy.
• Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych
Rady Gminy Osiek, podczas którego omówiono
budżet jednostek oświatowych na 2016 rok.
• Wójt uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Osiek, podczas którego omówiono budżet gminy na 2016 rok, w tym propozycje
podatkowe oraz taryfy na wodę i ścieki sanitarne.
• 4 grudnia uczestniczył w uroczystej akademii
z okazji Dnia Górnika.
• Wspólnie z powiatem wykonali remont nawierzchni ul. Głównej na odcinku od ronda
do wjazdu przy OSP. Koszt zadania wyniósł
112.413,85 zł przy udziale finansowym w kwocie
56.206,92 zł każdej ze stron.
• 8 i 15 grudnia wójt brał udział w posiedzeniach
Stowarzyszenia Dolina Karpia, podczas których
omówili budżet przygotowanej Strategii Stowarzyszenia na lata 2014-2020 oraz zasady wyboru
Zarządu i Rady Stowarzyszenia.
• 13 grudnia uczestniczył w uroczystych stołach
wigilijnych w Polance Wielkiej organizowanych
przez KGW Polanka Wielka przy udziale KGW
z Osieka i Przeciszowa.
• Zorganizował spotkanie z Pracownią Projektową Magnus Media z Krakowa, której zlecono
do opracowania nową Strategię Gminy i Plan
Rewitalizacji Gminy. Opracowania te będą nam
konieczne przy składaniu projektów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.
• Na zaproszenie Dyrektora Szpitala Powiatowego
w Oświęcimiu uczestniczył w uroczystym przekazaniu nowego Ambulansu Sanitarnego Placówce
Pogotowia Ratunkowego w Kętach, która swym
działaniem obejmuje również gminę Osiek.
• Brał udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
Dolina Karpia, podczas którego wybrano nową
15-osobową Radę Stowarzyszenia, w skład której
weszło trzech przedstawicieli z gminy Osiek, tj.

z sektora publicznego – Jerzy Mieszczak i z sektora
rybackiego – Sylwester Żebro i Krzysztof Kuwik.
• 18 grudnia uczestniczył w Oświęcimiu w uroczystych stołach wigilijnych zorganizowanych przez
starostę powiatu, w których udział wzięło KGW
Głębowice.
• Zorganizował spotkanie z prezesem firmy REKORD z Bielska-Białej świadczącej usługi z zakresu oprogramowania urzędu wraz z jednostkami
organizacyjnymi w sprawie określenia zasad dalszej współpracy w 2016 roku.
• Brał udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Dolina Karpia, podczas którego zatwierdzono
Strategię Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia na
lata 2014-2020.
Podjęto uchwały w sprawach:
a) przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie sołectwa Głębowice.
b) uchwalenia dopłaty do ceny ścieków.
c) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryf dla zbiorowego odprowadzania
ścieków realizowanego na terenie sołectwa Osiek.
d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
e) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Osiek na lata 2016-2025”.
f) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2018.
g) Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osiek
na lata 2016-2020.
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres
jednego roku w trybie bezprzetargowym, części
działki nr 181/1 położnej w Osieku przy ul. Kościelnej.
i) zmiany uchwały Nr XIII/79/2015 Rady Gminy
Osiek z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
j) zmiany uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Gminy
Osiek z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek
od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny,

deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i
podatku leśnego od osób fizycznych.
k) zmiany uchwały Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
l) zmian planu budżetu gminy na 2015 rok.
ł) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
m) Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2016
rok.
Odpowiedzi wójta na zapytania radnych z 13 sesji:
Radny Franciszek Mitoraj
Informuję, że nie planuje się zbudowania progu
zwalniającego na ul. Podlesie, gdyż praktycznie
wg wniosków mieszkańców na każdej nowo odbudowanej nawierzchni dróg zgodnie z ich wolą
zachodziłaby konieczność zabudowania progów
spowalniających ruch samochodowy. Aktualnie
na naszych drogach na najbardziej niebezpiecznych odcinkach założone są tylko dwa progi zwalniające.
Radny Zbigniew Żurek
W odpowiedzi na wniosek złożony na sesji Rady
Gminy Osiek w dniu 27 listopada 2015 r. informuję, że remont największych dziur na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej ul. Główna został
wykonany za środki pochodzące z budżetu gminy,
gdyż powiat w listopadzie w swym budżecie środków na to zadanie już nie posiadał, w związku
z tym remontu nie będzie.
Radna Józefa Bielecka
W odpowiedzi na wniosek złożony na sesji Rady
Gminy Osiek w dniu 27 listopada 2015 r. informuję:
• Nie planuje się w 2016 roku wykonania oświetlenia przy ul. Przecznica w kierunku ul. Browarnej,
gdyż w 2016 roku będzie wykonane oświetlenie na
ciągu ul. Kościelna i Przecznica odcinek od Pana
Grosa do Pana Leśniaka.
• Gmina Oświęcim planuje w 2016 roku wykonać
nakładkę asfaltową na ul. Przecznica.
• Wspólnie z ZDW Kraków planujemy wykonać
nowy przystanek na drodze wojewódzkiej przy
skrzyżowaniu z naszą drogą gminną.
Rozalia Ćwiertnia

Nowoczesny ambulans w kęckim pogotowiu
Nowa karetka trafiła do stacji pogotowia
ratunkowego przy Gminnym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Kętach. Oficjalne przekazanie
nowego wozu odbyło się 16 grudnia przy
udziale Dyrektora Szpitala Powiatowego
w Oświęcimiu, władz powiatu oświęcimskiego,
gmin: Kęty, Osiek i Polanka Wielka.
16 grudnia 2015 r. nastąpiło oficjalne
przekazanie karetki, w którym uczestniczyła
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu
Sabina Bigos-Jaworowska, Władze Powiatu
Oświęcimskiego: starosta Zbigniew Starzec,
wicestarosta Jarosław Jurzak, burmistrz gminy
Kęty Krzysztof Jan Klęczar, jego zastępcy:
Rafał Ficoń i Marcin Śliwa oraz wójtowie gmin

wiejskich: Osieka – Jerzy Mieszczak i Polanki
Wielkiej – Grzegorz Gałgan.
Karetka pogotowia będzie służyć nie tylko
w gminie Kęty, ale również na terenie
pobliskich gmin wiejskich. W miejscu,
gdzie odnotowuje się dużą liczbę wyjazdów,
nowoczesny sprzęt jest gwarancją szybszego
dotarcia do potrzebujących i udzielenia im
profesjonalnej pomocy.
Volkswagen – bo taka jest marka naszego
samochodu kosztował 305 000 zł, z czego 270
000 zł to dotacja otrzymana od wojewody
małopolskiego.
Starostwo
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Noworoczne spotkanie opłatkowe u starosty
W uroczystej atmosferze starosta oświęcimski Zbigniew Starzec spotkał się 12
stycznia na Zamku w Oświęcimiu z parlamentarzystami, przedstawicielami samorządów, szkół, placówek kulturalnych
i oświatowych, środowisk gospodarczych
i społecznych, radnymi, a także reprezentantami powiatowych jednostek, służb, inspekcji i straży.
Była to szczególna okazja do
podsumowania
minionego
roku i wzniesienia toastu za
pomyślność w nowym 2016
roku.
Spotkanie noworoczne uświetnili występem wokalno-instrumentalnym
uczniowie
Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. W części artystycznej wystąpili: zespół Joanny Krzyżak: Ola Dziędziel,
Kinga Zabawska, Sylwia Piątek
z utworami „Na całej połaci śnieg” J. Przybory, „Szara
kolęda” W. Młynarskiego, zespół Janusza Majcherka: Sonia
Nowak, Patrycja Pysz, Oskar
Dębski zaproponowali utwory

„Uciekali” z musicalu „Metro”, „Hello”
z repertuaru Adele oraz Zespół Andrzeja Kojdeckiego: Patrycja Broda, Kamil
Płonka – „What a wonderfull World”
z rep. Louisa Armstronga, „Fly me to the
Moon” z rep. Franka Sinatry.
Smaczny poczęstunek przygotowali

uczniowie powiatowych placówek: Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu oraz Powiatowego Zespołu nr 10
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach pod opieką nauczycieli.

Nie miała szans, 25.11.2015 r.

I znów rowerzysta

ny, markę i kolor pojazdu. Dane te należy
przekazać policjantom. Ponadto powyższe
informacje oraz porady należy przekazać
seniorom, których mamy w rodzinach,
tak, aby wiedzieli, jak postąpić w kontakcie z osobami obcymi.

74-letni rowerzysta trafił do szpitala po
tym, jak uległ wypadkowi drogowemu.
W środę w godzinach dopołudniowych
w Oświęcimiu wjechał rowerem wprost
samochód.
Do wypadku doszło na ulicy Nideckiego
tuż przy skrzyżowaniu z Bałandy. 31-latka
jechała drogą, gdy z chodnika na przejście
dla pieszych nagle wyjechał rowerzysta.
Mieszkanka Głębowic prowadząca opla
nie miała szans, by wyhamować lub ominąć mężczyznę i uderzyła w niego.
Rowerzysta doznał obrażeń głowy i klatki piersiowej. Ratownicy medyczni przewieźli go ambulansem do Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, gdzie pozostał na
leczeniu.
Sprawę wypadku prowadzą policjanci
z komendy powiatowej.

Osiek. Policjanci zatrzymali
dwóch rowerzystów z zakazami
24 listopada 2015 o godzinie 14:00 w Osieku na ulicy Spacerowej policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca Osieka, który
jechał na rowerze posiadając zakaz kierowania, badanie jego stanu trzeźwości wykazało - 0,63 promila alkoholu.

30 listopada 2015 o godzinie 17.00 w Osieku podczas patrolu na ulicy Głównej policjanci zauważyli nietrzeźwego rowerzystę.
W trakcie kontroli okazało się, że 49-letni
mieszkaniec Osieka ma w organizmie 2,70
promila alkoholu, a ponadto posiada już
sądowy zakaz kierowania pojazdami.

Ponownie apelujemy o ostrożność w kontakcie z osobami,
które pukają do naszych drzwi.
Policjanci wykonują wiele czynności, aby
trafić na ślad sprawców tego typu przestępstw, dodatkowo podejmują działania
prewencyjne i profilaktyczne. Spotykają
się z seniorami, aby przestrzec ich przed
różnymi metodami, którymi posługują się
sprawcy.
W związku z powyższym ponownie apelują, zwłaszcza do seniorów o rozwagę
i ostrożność w kontakcie z osobami obcymi, a także o nie wpuszczanie ich do mieszkania. Pozostałych mieszkańców prosimy
o reagowanie w przypadku dostrzeżenia
osób zaczepiających starsze osoby czy też
chodzących od mieszkania do mieszkania.
Warto także zwrócić uwagę na samochód,
którym osoby te przyjechały i w miarę
możliwości zanotować numer rejestracyj-
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Starostwo

Głębowice, policjanci poszukują
sprawcy kradzieży.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu oraz Komisariatu Policji
w Kętach prowadzą czynności mające na
celu ustalenie sprawców dwóch kradzieży
mienia.
W trakcie czynności policjanci ustalili, że w dniach od 24-29 grudnia 2015 r.
w Głębowicach z budynku gospodarczego,
znajdującego się na terenie gospodarstwa
rybackiego przy ulicy Ogrodowej sprawcy skradli elektronarzędzia, pompę oraz
przewody elektryczne. W miejscach, gdzie
dokonano kradzieży, policjanci zabezpieczyli ślady, które aktualnie są weryfikowane w celu typowania sprawców.

POLICJA
Sprawca kolizji odjechał z miejsca jednak kierowca forda widząc, że nie uda z mandatem.
zdarzenia, lecz wkrótce przed są- mu się uciec, zatrzymał się na poboczu. Z po- W dniu 17 stycznia 2015 policjanci ukarali
jazdu wysiedli dwaj nietrzeźwi mężczyźni mandatem karnym 20-letniego kierowcę,
dem odpowie za swoje czyny.
W dniu 14 stycznia 2016 w Kętach na ulicy Świętokrzyskiej policjanci zatrzymali
dwóch nietrzeźwych mieszkańców gminy
Kęty, którzy uczestnicząc w kolizji drogowej odjechali z miejsca zdarzenia.
Jak ustalili policjanci do kolizji doszło tuż
po godzinie 16.00 w Kętach na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego z ulicą Kępa Prawa.
Wyjeżdżający z ulicy podporządkowanej
kierowca samochodu marki Ford, uderzył
w prawidłowo jadący samochód marki
Renault, którym kierował mieszkaniec
gminy Osiek, podróżujący z żoną. Obaj
kierowcy zjechali na pobocze, po czym
kierowca forda odjechał. Pokrzywdzeni
natychmiast pojechali za nim, w międzyczasie informując policjantów. Po chwili

39- i 44-letni, którzy zostali zatrzymani. Badanie stanu trzeźwości młodszego wykazało
2,1 promile alkoholu, natomiast u starszego
1,72 promil alkoholu. Do kierowania pojazdem przyznał się młodszy z mężczyzn, który
nie posiadał uprawnień do kierowania, jednakże zebrane ustalenia świadczyły o tym, że
pojazdem kierował starszy z mężczyzn, który uprawnienia posiadał. Wkrótce 44-latek
przed sądem odpowie za czyny, których się
dopuścił.
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi
do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka kara grzywny.

Poślizg kontrolowany

Oświęcim. Kręcił „bączki” – urządził sobie
plac do drifitingu na parkingu, wyjechał

który swoją jazdą po parkingu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau stwarzał zagrożenie dla osób i pojazdów poza
drogą publiczną.
Do zdarzenia doszło o godzinie 16.30
w Oświęcimiu na parkingu przy ulicy
Leszczyńskiej, gdzie interweniowali policjanci, w związku ze zgłoszeniem firmy
ochrony mienia, dotyczącym kierowcy
hondy, który kręci tzw. „bączki” i nie reaguje na polecenia ochrony. Policjanci
pojechali na miejsce, gdzie okazało się, że
kierowca hondy to 20-letni mieszkaniec
gminy Osiek. Mężczyzna za stworzenie
zagrożenia na parkingu, czyli poza drogą
publiczną, został ukarany mandatem karnym.

Uroczyste pożegnania i mianowanie
w oświęcimskiej komendzie Policji

15 stycznia 2016 w Komendzie Powiatowej
Policji w Oświęcimiu odbyło się uroczyste
pożegnanie nadkom. Marcina Wiśniowskiego - Naczelnika Wydziału Kryminalnego oraz nadkom. Arkadiusza Śniadka Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego,
którzy awansowali na wyższe stanowiska
służbowe. Nadkom. Wiśniowski objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, natomiast
nadkom. Arkadiusz Śniadek objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji
w Andrychowie.
Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu inspektor Bogdan Syrek oraz I Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji mł. insp. Robert Chowaniec, podziękowali nadkom. Arkadiu-

szowi Śniadkowi oraz nadkom. Marcinowi
Wiśniowskiemu za bardzo dobrą służbę.
Podkreślili ich zaangażowanie w podejmowane działania, które zawsze miały na
celu poprawę bezpieczeństwa w powiecie
oświęcimskim. Życzyli im samych sukcesów i satysfakcji z pracy na nowych stanowiskach służbowych w powiecie wadowickim. Następnie do życzeń przyłączyli się,
biorący udział w uroczystości, policjanci
i pracownicy Policji.
Żegnający oświęcimską jednostkę oficerowie w swoich przemówieniach podziękowali kierownictwu oświęcimskiej komendy Policji oraz wszystkim policjantom
i pracownikom Policji za dotychczasową
współpracę i bardzo dobrą służbę.
Następnie Komendant Powiatowy Policji
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w Oświęcimiu uroczyście powierzył pełnienie obowiązków związanych z kierowaniem pionem kryminalnym asp. szt. Jarosławowi Adamcowi, dotychczasowemu
Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego, natomiast funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego powierzył
nadkom. Arturowi Patykowi, który do
tej pory kierował Referatem Operacyjno-Rozpoznawczym. Komendant zaznaczył,
że ich profesjonalizm i doświadczenie
pozwolą na bardzo dobrą realizację postawionych przed nimi zadań związanych
z zwalczaniem przestępczości, co z pewnością przełoży się na wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
KPP Oświęcim

PODATKI

Stawki podatku od nieruchomości na 2016 r.
Wyszczególnienie

Stawka 2015 zł

max na 2016 zł

Stawka na 2016 zł

grunty działalność gospodarcza (m2)

0,76

0,89

0,77

grunty pod jeziorami (ha)

4,56

4,58

4,58

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

0,13

0,47

0,14

grunty pozostałe (m )

0,04

0,47

0,04

2

-

3,00

3,00

0,62

0,75

0,63

18,00

22,86

18,00

Budynki materiał siewny (m )

8,22

10,68

8,23

Budynki usługi medyczne (m )

4,68

4,65

4,65

Budynki pozostałe (m )

5,47

7,68

5,48

grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji
Budynki mieszkalne (m2)
Budynki działalność gospodarcza (m2)
2

2

2

2

Budynki gospodarcze (m )

3,83

7,68

3,84

Garaże wolnostojące (m2)

4,91

7,68

4,92

2%

2%

2%

Budowle (zł)

Podatek rolny w 2016 r. na ternie gminy Osiek wynosi:
134,38 zł od ha przeliczeniowego posiadaczy powyżej 1 ha użytków rolnych (rolnicy)
268,75 zł od ha fizycznego posiadaczy poniżej 1 ha użytków rolnych (osoby niebędące
rolnikami).
Podatek leśny w 2016 r. wynosi: 42,19 zł od 1 hektara lasu.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
W 2016 r NA TERENIE GMINY OSIEK

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 (t.j. Dz.U. z 2015 poz.
139) 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 2016 r. do 31 stycznia
2017 r.

Wyszczególnienie
Cena za 1 m3 dostarczonej
wody

J.m.

zł/m3

Cena netto

5,55

B – tereny mieszkaniowe
Ba – tereny przemysłowe
Bi – inne tereny zabudowane
Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Podatek
VAT 8%

0,44

Cena
brutto

5,99

Cena za 1 m odprowadzonych ścieków – gospodarstwa domowe

zł/m3

4,23

0,34

4,57

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – przemysłowi

zł/m3

5,46

0,44

5,90

Stawka opłaty abonamentowej - woda

zł/msc

4,74

0,38

5,12

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

zł/msc

1,92

0,15

2,07

Stawka opłaty abonamentowej - wodomierz dodatkowy

zł/msc

2,64

0,21

2,85

Stawka opłaty abonamentowej - ryczałt

zł/msc

3,00

0,24

3,24

3
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Stawki podatku obowiązujące
w 2016 r. na terenie Gminy
Osiek w zł od
1 pojazdu

L.p.

Rodzaj i DMC pojazdu
samochodowego

1.1

Samochód ciężarowy o DMC powyżej
3,5 tony do 5,5 tony włącznie

552,-

1.2

Samochód ciężarowy o DMC powyżej
5,5 tony do 9 ton włącznie

790,-

1.3

Samochód ciężarowy o DMC powyżej
9 ton i poniżej 12 ton

1013,-

2.

Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton

1200,-

3.

Przyczepa i naczepa o DMC zespołu
pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton

587,-

4.1

Autobusy, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia poza miejscem
kierowcy, mniejszej niż 22 miejsca

729,-

4.2

Autobusy, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia poza miejscem
kierowcy, równej lub większej niż 22
miejsca

1774,-

WODA W GŁĘBOWICACH

Taryfy mają zastosowanie w okresie od 1 marca 2016r do
dnia 28 lutego 2017 r. Cena za 1m³dostarczanej wody, netto 3,78 zł/m³, brutto 4,08zł/m³.
Opłata abonamentowa
/za 1 m-c/odbiorcę/netto 5,00 zł/m-c brutto 5,40 zł /odbiorcę/m-c.
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych*
zł/odbiór, netto 39,76 zł/odbiór, brutto 48,70 zł/odbiór.
* powyższa stawka zawiera wyłącznie koszty przeprowadzenia

STATYSTYKA
Sytuacja demograficzna w Osieku i Głębowicach na dzień 31.12.2015 r.
2010
Osiek

2010
Głęb.

2010
Gmina

2011
Osiek

2011
Głęb.

2011
Gmina

2012
Osiek

2012
Głęb.

2012
Gmina

2013
Osiek

2013
Głęb.

2013
Gmina

2014
Osiek

2014
Głęb.

2014
Gmina

2015
Osiek

2015
Głęb.

2015
Gmina

liczba ludności

6716

1340

8056

6719

1347

8066

6723

1336

8059

6750

1345

8095

6776

1344

8120

6783

1342

8125

liczba urodzeń

80

10

90

77

13

90

69

9

78

73

19

92

82

15

97

82

17

99

w tym:

40
40

5
5

45
45

43
34

5
8

48
42

38
31

7
2

45
33

38
35

11
8

49
43

52
30

7
8

59
38

35
47

11
6

46
53

49

13

62

56

14

70

65

18

83

62

10

72

66

15

81

61

16

77

28
21

5
8

31
29

33
23

9
5

42
28

22
43

13
5

35
48

36
26

8
2

44
28

36
30

6
9

42
39

38
23

9
7

47
30

przyrost ludności
w liczbach
bezwzgl. przyrost
naturalny

31

-3

28

21

-1

20

4

-9

-5

11

9

20

16

0

16

21

1

22

zawarto małżeństw

80

12

92

68

16

84

53

7

60

13

56

69

56

7

63

54

16

70

76,30

75,14

75,38

68,19

72,88

69,12

75,04

75,88

75,22

73,29

81,7

74,46

71,5

78,53

72,80

74,36

75,25

74,55

chłopcy
dziewczęta

liczba zgonów:
mężczyźni
kobiety

śr. długość życia

Ludność
ROK

GMINA

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

2015

8125

6783

1342

RAZEM
Urodzenia

Osiek

82

Głębowice

17

Osiek

61

Głębowice

16

Małżeństwa
Zgony

ŁĄCZNIE
99
70
77

Kronika
LISTOPAD
GAGRACZ MARIA

GŁĘBOWICE, UL. AKACJOWA 1

81 lat

DURAŃCZYK JÓZEF

OSIEK, UL. KAROLINA 51

75 lat

JEKIEŁEK ZDZISŁAW ROBERT

OSIEK, UL. SŁONECZNA 15

GRUDZIEŃ

52 lata

STYCZEŃ
JASIŃSKA STEFANIA

OSIEK, UL. STAROWIEJSKA 360

90 lat

KLĘCZAR HELENA

OSIEK, UL. STAROWIEJSKA 39

77 lat

KUSAK STANISŁAW

OSIEK, UL. STAROWIEJSKA 262

85 lat

MROZIK TERESA

OSIEK, UL. GŁÓWNA 250

81 lat

sporządziła Iwona Górowicz
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Spotkanie opłatkowe pszczelarzy
Spotkanie rozpoczął prezes Bogdan Kruczała od powitania kolegów pszczelarzy.
Jak nakazuje staropolski i chrześcijański
obyczaj spotkaliśmy się na kolejnym opłatku, który na dobre został wpisany w tradycję naszego osieckiego koła. Tak jak nasze skrzydlate przyjaciółki, aby przetrwać
– tworzą rodzinę, tak i my spotkaliśmy
się w rodzinnym gronie. Witam kolegów
z zaprzyjaźnionych kół pszczelarskich oraz
sympatyków i przyjaciół pszczelarstwa.
Witał kolegów z Koła Pszczelarskiego
z Pszczyny, Oświęcimia i Wadowic. Bardzo gorąco witał ks. dziekana Bogusława
Wądrzyka i ks. proboszcza Stanisława
Czernka z Górnego Osieka.
Powitał władze Osieka w osobach; wójta
Jerzego Mieszczaka, wicewójta Marka Jasińskiego i przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego. Podczas spotkania
opłatkowego kilku członkom zostały
wręczone odznaczenia. Władze Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie
doceniły i uhonorowały ich odznaczeniami za zasługi położone w propagowaniu
rozwoju pszczelarstwa w naszym regionie.
Srebrne odznaki otrzymali Franciszek

Adamus i Jan Górkiewicz. Brązowe:
Krzysztof Hankus, Tadeusz Bies, Maciej
Merta i Jan Kuźma. Odznaczenia wręczył
opiekun Koła Pszczelarzy p. Józef Wenda.
Gratulacje odznaczonym złożyli Prezes Koła
i wójt, a błogosławieństwa Bożego udzielił
zgromadzonym duchowy opiekun pszczelarzy ks. dziekan Bogusław Wądrzyk.
Następnie pszczelarze wzajemnie składali
sobie życzenia noworoczne i wspólnie zasiedli do obiadu.
Na sąsiedniej sali odbywało się spotkanie
opłatkowe Zespołu Pieśni i Tańca „KOTLINA” - relacjonuje Franciszek Adamus.
Nawiązaliśmy przy okazji bardzo dobre relacje z biorącym w tym spotkaniu udział senatorem Andrzejem Pająkiem, który przyjął
nasze zaproszenie na majowe spotkanie związane z otwarciem sezonu pszczelarskiego.
Jeszcze raz pszczelarze przekazują życzenia z okazji Nowego Roku 2016, życzą
czytelnikom „Ech Osieka” i wszystkim,
którzy z szacunkiem odnoszą się do przyrody zdrowia, psychicznej odporności na
wszystkie losu przeciwności, optymizmu
i wiary w lepsze jutro.
RĆ.

15

XVI Festiwal Kolęd i Pastorałek
To już XVI Festiwal Kolęd i Pastorałek organizowany przez Polski Związek Chórów i Orkiestr,
oddział Bielsko-Biała. W tym roku współorganizatorami byli Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku wraz z parafią pw. św. Andrzeja Apostoła.
10 stycznia po wieczornej mszy świętej zebranych powitał ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk.
Jako pierwszy wystąpił Zespół Regionalny „Bierowianie” z Bier (gmina Jasienica). Chór działa
przy GCK w Jasienicy, instruktorem jest Janusz Kobza. W wykonaniu bierowian usłyszeliśmy
dziewięć kolęd i pastorałek, między innymi: „Św. Szczepan”, „Hej, kolęda”, „Józefie stajenki nie
szukaj”, „A nam tutaj zimno za oknami stać”.
Następnie wystąpił zespół „Echo Bielowicka”, też z gminy Jasienica. W ich wykonaniu
usłyszeliśmy: „Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Dziecino słodka”, „Gdy śliczna Panna Syna
kołysała”, „Z Narodzenia Pana”.
Kolejny był Zespół Śpiewaczy „Hutnik” z Trzyńca z Republiki Czeskiej, dyrygentem
zespołu była Anna Ostrowska. Usłyszeliśmy: „Dzisiaj w Betlejem”, „Lulajże Jezuniu”,
„Gdy się Chrystus rodzi”.
Na końcu wystąpiła nasza orkiestra pod dyrekcją Leszka Górkiewicza. W ich wykonaniu
usłyszeliśmy wiązankę melodii świątecznych. W przerwie Helena (pochodzi z ukraińskiej Młyniv spod Rivne) zaśpiewała a’capella kolędę prawosławną „Radujcie się”. Każdemu z chórów dyrektor GCKCiS w Osieku p. Krystyna Dusik wręczyła statuetkę i dyplom
w podziękowaniu za koncert.
Po koncercie uczestnicy zebrali się przed kościołem przy szopce na dworze i wraz z orkiestrą
kolędowali, a później oglądali pokaz fajerwerków. Był śliczny, chociaż w zimowej mgle niezbyt
dobrze widoczny. Dziękujemy organizatorom i chórom za przeżycia świąteczne.
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ECHA OSIEKA

Koncert kolęd i pastorałek
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Proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła
w Osieku ks. Bogusław Wądrzyk zaprosił zespoły na ostatni już w tym roku koncert kolęd
i pastorałek. Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „KOTLINA” z Osieka. W ich wykonaniu
usłyszeliśmy najpiękniejsze polskie kolędy,
miedzy innymi: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Gdy śliczna Panna”, „Jezusa narodzonego
wszyscy witajmy”, „Przybieżeli do Betlejem
pasterze”. Zespołowi towarzyszyła kapela pod
dyrekcją Alicji Gębali, która równocześnie
dyrygowała chórem.
Zespół Pieśni i Tańca „KOTLINA” istnieje
od 2004 roku. Obecnie działa przy Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Osieku. Na repertuar zespołu składają się:
pieśni i tańce krakowskie, suita rzeszowska,
suita lubelska i tańce narodowe. Twórcą choreografii do wymienionych programów był
Emil Bytom. Jego dzieło kontynuuje obecnie
Adam Adamowski. „KOTLINIE” towarzyszy
chórek wraz z kapelą pod kierunkiem Alicji
Gębali. Kierownikiem zespołu jest Edward
Jurecki. Co roku zespół występuje na targach
Sztuki Ludowej w Krakowie, na estradach
Tygodnia Kultury Beskidzkiej, na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Tęcza Polska” w Polanicy Zdroju. Występował
również na Litwie, we Francji i w Bułgarii.
W 2012 r. „KOTLINA” brała udział w teleturnieju „Familiada”, przeznaczając wygraną na
potrzeby hospicjum dla dzieci.
Drugim zespołem, który wystąpił 17 stycznia po wieczornej mszy świętej, był Ludowy
Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów”. Założony został w 1997 roku z inicjatywy p. Zofii
Wanat. Członkowie zespołu stanowią grupę
wyjątkowych pasjonatów ludowej tradycji. Głównym ich atutem jest różnorodność
wiekowa. Reprezentują gminę na występach
artystycznych na terenie Polski, Niemiec,
w Czechach i na Słowacji.
Panie w pięknych strojach, nowych chustach,
spódnicach, panowie w nowych kapeluszach
wykonali kilka kolęd i pastorałek na cztery głosy wraz z kapelą pod kierownictwem Aleksandra Majkuta, który jest zarazem kierownikiem
muzycznym i aranżerem śpiewanych pieśni.
Koncert zaszczycił senator Andrzej Pająk.
Uczestnikom niedzielny występ bardzo się podobał, zespół musiał wielokrotnie bisować.
Oto wypowiedź Ani, małoletniej członkini
zespołu: Nazywam się Ania Badowska, mam
11 lat i mieszkam w Brzezince. Do zespołu
należę od najmłodszych lat. Moja mama Barbara, która również należy do zespołu, zabierała mnie na zajęcia, w wieku około dwóch
lat. Interesuje się śpiewem, tańcem. Lubię jeździć na rowerze z koleżankami. W wolnych
chwilach lubię też zajmować się swoimi zwierzątkami. Pozdrawiam! Ania
Dziękujemy zespołom za możliwość wysłuchania najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek.			
Rozalia Ćwiertnia

Ferie dla dzieci

w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
W pierwszym tygodniu ferii zimowych
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu zaproponowało dla dzieci ze szkół
podstawowych aktywne spędzanie wolnego czasu. Zajęcia odbywały się w Osieku
i w Głębowicach. Dzieciaki miały okazję
poznać historię „Alicji w Krainie Czarów”,
uczestniczyć w aktywnych zabawach na
sali gimnastycznej, pośpiewać przy dźwiękach gitary, odwiedzić brzeszczański basen czy zobaczyć spektakl „Tygrys Pietrek”
w Teatrze Banialuka w Bielsku-Białej. Wyjazd na basen zawsze cieszy się największą popularnością, ale spektakl również
wszystkim się podobał, zwłaszcza, że aktorzy z Teatru „Banialuka” są doskonale
przygotowani i wiedzą, jak zainteresować
małych widzów. Chłopcom imponowała
forma grającego Tygrysa Pietrka aktora –
robił salta do tyłu i skakał niczym akrobata w cyrku.
Zajęcia były darmowe, uczestnicy pokrywali tyko koszty biletów, resztę sponsorował GCKCiS.
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Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255),
z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski
będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu
nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom, które:
• nie ukończyły 26. roku życia,
• ukończyły 65 lat,
• posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
uzyskały prawo do świadczenia z pomocy
społecznej i wobec których w tym okresie
nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się
o pomoc prawną będzie zobowiązana przed
jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie,
że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia),
• uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 kwietnia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego,

• posiadają ważną legitymację weterana albo
legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa,
• w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej,
klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły
straty (każdy zagrożony lub poszkodowany).
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje
w zakresie:
• prawa pracy, • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, • prawa cywilnego, • spraw karnych, • spraw administracyjnych, • ubezpieczenia społecznego, •spraw
rodzinnych, • prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu
pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia

pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowo-administracyjnym.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Oświęcimskim:
Wyznaczone dla radców prawnych
i adwokatów:
Oświęcim - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,
ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 133,
tel. 33 84 49 717, 33 84 49 601
od poniedziałku do piątku 12:00 - 16:00
Osiek - Urząd Gminy w Osieku,
ul. Główna 125 (parter budynku UG),
tel. 33 845 82 61, 33 845 82 23
poniedziałek 8:00-12:00,
wtorek 12:30-16:30,
środa, czwartek 8:00-12:00,
piątek 12:30-16:30
Zapraszam do korzystania z porad
Starosta - Zbigniew Starzec
REKLAMA
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Dzwony osieckie i nie tylko, cz. II

Dzwony w starym i nowym kościele w Osieku
W starym kościele na wieży umieszczone
były trzy dzwony i trzy sygnaturki. Duży
dzwon o wadze 308 kg (był bardzo stary
i bez żadnej daty ani napisu). Widać, że był
„obracany ”, a może przelewany i zapewne służył już w pierwszym kościele. Średni
ważył 260 kg, pochodził on z roku 1767,
ufundowany przez kolatorkę i właścicielkę
Osieka, hr. Branicką. Na średnim widniały
napisy: „JOHANNES EWANGELISTA…”
i „JEŻELI USŁYSZYCIE GŁOS JEGO, NIE
ZATWARDZAJCIE SERC WASZYCH”.

Jan Pałeczka z żoną nr 37, Józef Górowicz
nr 123, Józef Rzepa nr 125, Rozalia Żmuda
nr 171. Na skutek tych starań i ofiar ks. Jan
Hajost zamówił w Wiener Neustadt pod
Wiedniem nowy dzwon i sygnaturkę. Stary
dzwon odesłano do odlewni do przetopienia. Przetapianie kosztowało w sumie 3300
koron. Nowy dzwon został przywieziony
w sobotę przed odpustem Matki Boskiej
Różańcowej w roku 1906 i ważył 700 kg. Na
imię dano mu „Andrzej”. Przy poświęceniu
zebrano 900 koron, w związku z tym nie-

Zdjęcie z uroczystości poświęcenia dzwonów w 1957r. W centralnej części śp.Jan Urbańczyk- grabarz.
Zdjęcie udostępnił Andrzej Żmuda z ul. Sadowej.

Był jeszcze mały dzwon, a na nim trzy wizerunki – św. Piotra, św. Marii Magdaleny, św.
Benedykta oraz herb z literami Z-S, W-B,
K.B i napis „LAUDATE DOMINUM IGNIS,
GRANDO GALCIES SPIRITUS PROCELLARUM – NON NOBIS GLORIAM
– PSALMUS 9. – POLONUS FECIT. BALTHAZAR R 1767 – CAMPANA BENEDICTA IN HONOREM S. MATTHAEI APOST.
ET EVANGELISTAE.”
Na pierwszej sygnaturce w dużej wieży
znajdował się wizerunek błogosławionego
Jana z Dukli i napis: „CAMPANA BENEDICTA IN HONOREM B. JOANNIS DE
DUKLA PATRONI PAROCHI OSIEK
1907”. Dzwon ten ufundował ks. kanonik
Jan Hajost, proboszcz. Na małej wieży na
sygnaturce większej był napis: „JEZUS,
MARYJA, JOSEPH” – 1702.
Na trzeciej sygnaturce mniejszej widniał napis: „ET VERBUM CARO FACTUM EST
ET HABITAVIT IN NOBIS”. CAMPANA
BENEDICTA IN HONOREM S. JOSEP”.
Gdy budowano nowy kościół, wielu ludzi
radziło nad tym, aby do niego sprawić nowy
dzwon i znalazło się kilku ofiarodawców,
którzy na ten cel złożyli większe datki, jak

wiele zostało do zapłacenia. Po poświęceniu
wyciągnięto nowy dzwon na wieżę nowego
kościoła, po czym dokonano wykończenia
wieży. Ten nowy dzwon był chlubą i ozdobą
parafii, głos jego był słyszany daleko. W czasie pierwszej wojny światowej (1914-1918)
dzięki staraniom ks. Jana Hajosta nie został
zarekwirowany. Podobnie został uratowany
mały stary dzwon, nowa sygnaturka i obie
stare. Zostały zabrane jedynie stary dzwon
średni, dokładnie w rocznicę poświęcenia „Andrzeja”, bo w dzień Matki Boskiej
Różańcowej w 1916 roku. Nowy dzwon
„Andrzej” został zrabowany w czasie okupacji hitlerowskiej z końcem kwietnia 1942
roku z rozkazu niemieckiego burmistrza
Osieka i odwieziony do Bielska. Po wojnie
kościół parafialny miał więc tylko dzwon
z 1767 roku pod wezwaniem św. Johannesa
Ewangelisty oraz trzy sygnaturki. I jeszcze
o opowieściach krążących zwłaszcza wśród
starszego pokolenia o dzwonach lub dzwonie zatopionych w bagienku pod starym kościołem. W źródłach pisanych nie znalazłem
potwierdzenia tych przypuszczeń. Jeżeli takie
wydarzenie miało miejsce to może w XVIII
lub XIX w., ale trudno w to uwierzyć, ponie-
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waż w tych latach potrafiono transportować
znacznie większe ciężary, czyli można było
dzwon wyciągnąć z bagna.
Po wojnie krążyły opowieści, że zabrane przez
hitlerowców dzwony nie zostały przetopione, lecz znajdują się na wielkim cmentarzu
dzwonów w Niemczech koło Norymbergi.
Niektóre parafie wysłały tam swoich ludzi
i podobno odnalazły zrabowane dzwony. Czy
można było odnaleźć dzwony z Osieka? Według wiedzy profesora Bielenina, który pomagał w odnalezieniu dzwonów z parafii Bielany
i Brzeszcze, dzwony z Osieka zostały przetopione w czasie wojny.
Brak dzwonów zmusił parafian do działania.
Ówczesny proboszcz ks. kanonik Władysław
Grohs w czasie kolędy w 1957 roku sondował,
czy parafianie są zgodni ponieś koszty zakupu nowych dzwonów. Jak oszacowano cena
trzech dzwonów miała wynosić ok. 180 tys.,
czyli przeciętnie 250 zł na rodzinę. Zwołano
na dzień 2 lutego 1957 roku zebranie wiejskie. Gremialnie poparto pomysł zakup trzech
dzwonów. W czasie dyskusji na zebraniu padały arcyciekawe pytania, np.:
• Czy tym, którzy „nie dadzą”, będą dzwonić
na pogrzebie? Ks. proboszcz odpowiedział:
dzwony nie będą dzwonić tym, którzy nie
będą żyli po katolicku. Pozostałym tak,
gdyż dzwony są po to, by przypominały
o istnieniu Boga.
• Dlaczego Malec nie ponosi pełnych składek, a tylko dobrowolne?
• Trzeba pilnować wykonawców, by na
dzwony był dawany odpowiedni materiał.
• Czy dzwony jednakowo długo będą w czasie pogrzebu dzwonić biednym i bogatym?
Już 7 kwietnia tegoż roku podpisano umowę
na wykonanie dzwonów z Firmą Kubicy
z Dąbrowy Górniczej. Zbiórka pieniędzy
szła dość sprawnie, tak, że wystarczyło na
wpłacenie kolejnych zaliczek dla wykonawcy. 7 września przywieziono do Osieka
zamówione dzwony, a były to:
1. Dzwon pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła o wadze 700 kg z inskrypcją
„NA CHWAŁĘ BOŻĄ – ZWOŁUJE
ŻYWYCH – OPŁAKUJE ZMARŁYCH.
ŚW. ANDRZEJ APOSTOŁ – PATRON
PARAFII OSIEK K/OŚWIĘCIMIA 1957
OFIARNI PARAFIANIE”.
2. Dzwon pod wezwaniem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy o wadze 220 kg
z inskrypcją „KU CZCI MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
W ROKU ŚLUBOWAŃ JASNOGÓRSKICH NARODU POLSKIEGO 1957
SŁUDZY MARII”.
3. Dzwon pod wezwaniem św. Barbary o wa-
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dze 310 kg z inskrypcją „ŚW. BARBARO
PROWADŹ NAS DROGĄ WIECZNOŚCI OSIEK K/OŚWIĘCIMIA 1957
Z OFIAR JEJ CZCICIELKI”.
Razem z kosztami transportu i zawieszenia
zapłacono 182.131,40 zł. Zebrano zaś kwotę
201,370 zł, w tym:
Osiek
Malec
Księga pamiątkowa

180 580 zł
8 090 zł
12 700 zł
+ 5 dolarów

Za nadwyżkę wykonano kratę do drzwi wejściowych (służy do dziś) oraz tabernakulum.
6 października 1957 w dzień Matki Bożej
Różańcowej odbyła się wielka i podniosła
uroczystość poświęcenia nowo zakupionych
dzwonów. Na uroczystość ks. proboszcz
Władysław Grohs zaprosił wszystkich księży z okolicznych parafii, a także tych, którzy
w poprzednich latach pracowali w Osieku. Poświęcenie dzwonów zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Eugeniusz
Baziak, metropolita krakowski. Uroczystość
z bardzo licznym udziałem wiernych i duchowieństwa była obserwowana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Za dwa dni,
jak pisze W. Grohs, został wezwany do UB
w Oświęcimiu i postawiono mu zarzut nielegalnego zebrania na plebani. Musiał się gęsto
tłumaczyć, ale po rozmowie nie było innych
konsekwencji. Takie to były czasy.
A jakie dzwony są dzisiaj w naszym
kościele?
Na wieży kościelnej znajdują się cztery dzwony. Podaję je według wielkości:
1. Św. Andrzej, największy o wadze 700
kg z inskrypcją „NA CHWAŁĘ BOŻĄ
ZWOŁUJE ŻYWYCH, OPŁAKUJE
ZMARŁYCH” OSIEK RP 1957.
2. Dzwon „ŚW. BARBARY” ufundowany
przez wiernych w 1957 roku, ale w latach
60-tych popękał i nie był używany. Z inicjatywy obecnego proboszcza ks. Bogusława Wądrzyka został zdjęty, przelany
i otrzymał nowe imię JAN PAWEŁ II,
waży 400 kg i posiada inskrypcję „NA PAMIĄTKĘ WYNIESIENIA NA OŁTARZE
1.05.2011R. PARAFIA ŚW ANDRZEJA
W OSIEKU RP 2013”.
3. Dzwon pod wezwaniami „MATKI
BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
W ROKU ŚLUBÓW JASNOGÓRSKICH NARODU POLSKIEGO” RP.
1957 SŁUDZY MARYII.
4. Dzwon „JANA EWANGELISTY” – ufundowany przez Walerię Branicką, właścicielkę dworu w roku 1767.

Posiadamy jeszcze trzy sygnaturki:
1. Sygnaturka „Jana z Dukli” obecnie zawieszona na małej wieżyczce, zwołuje wiernych
do kościoła na 5 minut przed mszą świętą.
2. Sygnaturka z inskrypcją „ETVERBUM
CARO FACTUM HABITAVIT IN NOBIS” datowana na rok 1767. Obecnie znajduje się na stojaku przy ołtarzu głównym.
3. Sygnaturka „JEZUS, MARIA JÓZEF” z roku
1702 umieszczona obecnie na plebanii.
Podaję jeszcze jedną informację, gdyż czasami
pytają mnie mieszkańcy, czy w starym kościele
jeszcze jest jakiś dzwon, nie pozostał żaden.
Dzisiaj dzwony posiadają mechanizmy elektryczne wprawiające je w ruch. W nie tak odległej przeszłości dzwony uruchamiane były
za pomocą lin, które przez otwory w stropach
kościoła zwisały nad posadzką. W naszym kościele pozostały: otwory w stropie, otwory od
sygnaturki w prezbiterium, natomiast liny od
dzwonów na wieży zwisały przy wejściu głównym pod chórem. Starsze pokolenie osieczan na
pewno doskonale pamięta zapamiętałe dzwonienie kościelnego lub ministrantów.
Myślę, że czytelnicy, mieszkańcy Osieka, słuchając
bicia dzwonów, które „zwołują żywych a opłakują
zmarłych” pomyślą czasem o ich bogatej historii.

POST SCRIPTUM:
Czytając materiały archiwum parafialnego, za okładką jednego z tomów natknąłem się na wiersz anonimowego autora
z lat 20. XX wieku. Poniżej przedstawiam
tekst odnalezionego rękopisu:

Kościelnych dzwonów poświęcony ton
Od strony wschodniej do zachodu stron
I od południa głosi do północy
Przedziwny hejnał – natchnienia i mocy!
Na srebrnych skrzydłach przez błękit i ciszę
Pieśń przechwalebna światem się kołysze…
Jak dym kadzielnic ku niebu się wije
Sławiąc przesłaną Dziewicę – Maryję!
Niech dzwonią dzwony! – I niech z naszych serc
Pieśń się podniesie pod niebieski tron!
Niech dusza będzie najmocniejszą z twierdz!
Niech przypomina o tym co dzień – dzwon!

Adam Hałatek

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy tym Wszystkim, którzy dedykowali bieg Kordiankowi Spadkowi:
biegaczom, organizatorom: Restauracja MOLO, Urząd Gminy w Osieku,
Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy i Carbo Asecura S.A.
Serdeczne podziękowania również dla Firmy AKSAM, Maltańskiej Służby Medycznej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku, wolontariuszy oraz innych osób
zaangażowanych w organizację biegu.
Dziękujemy całym sercem Państwu Beacie i Adamowi Klęczarom oraz
Arturowi Klęczarowi.
Zebrane datki zostaną przeznaczone na leczenie naszego syna.
Rodzice
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NOWOŚCI W PRZYCHODNI

Przychodnia w Osieku modernizuje się.
Oprócz remontów w budynku (odnowienie
toalet, malowanie gabinetów i poczekalni)
najważniejszą zmianą jest wprowadzenie dokumentacji elektronicznej. Znikają więc papierowe kartoteki. Pacjenci po zarejestrowaniu się
nie muszą więc czekać na dostarczenie kartoMIASTO

Bielsko-Biała

Cieszyn

CzechowiceDziedzice
Kęty
Oświęcim

ULICA

Skoczów
Wadowice
Żywiec

osobiście, telefonicznie (po godz. 9.00) oraz
internetowo (po uzyskaniu loginu w przychodni).
Wszystkie aktualne wiadomości zamieszczone są na stronie internetowej:
www.przychodnia.osiek.pl

GODZINY OTWARCIA

NR TEL

ul. Broniewskiego 5

Pn-pt 7.00 - 18.00
(pobieranie materiału do 17.00)

33 810 68 82

ul. Komorowicka 23

Pn-pt 7.00 - 12.00

33 822 16 27

ul. Sempołowskiej 8

Pn-pt 8.00 - 11.00

33 497 10 00

ul. Jutrzenki 24

Pn-pt 7.30 - 10.30

663 661 565

ul. Daszyńskiego 126

Pn-pt 7.00 - 10.00

33 816 28 23

ul. Piłsudskiego 7

Pn-pt 7.00 - 17.00, sob. 8.00 - 13.00
Konsultacje diagnosty:
wt. 10.00 - 11.00, czw. 16.00 - 17.00

33 821 41 19

ul. Kresowa 3

Pn-pt 7.00 - 18.00, sob. 8.00 - 13.00

33 812 47 72

ul. Żywiecka 71

Pn-pt 8.00 - 12.00

783 944 252

ul. 3 Maja 19

Pn-pt 7.00 - 10.00

33 470 17 12

ul. Bielska 37

Pn, wt, śr, pt 7.00 - 14.00
czw 7.00 - 17.30

33 851 20 48

ul. Michejdy 40

Pn-pt 7.00 - 14.00, (pobieranie materiału do 13.00, materiału
mikrobiologicznego do 10.00)

33 330 50 01

ul. Słowackiego 28

Pn-pt 7.00 - 11.00, każda 1 i 3 sobota miesiąca 8.00 - 10.30

32 215 34 25

Plac Wolności 5

Pn-pt 8.00 - 10.00

663 682 675

ul. Krótka 4

Pn-pt 7.30 - 11.30

32 212 40 30

ul. Kościuszki 66
ul. Garbarska 1

Pn-pt 7.00 - 14.00

663 960 126

Pn-pt 7.00 - 18.00, (pobieranie materiału do 17.00) sob 8.00 13.00 (pobieranie materiału do 11.00)

33 843 01 25

Pn-pt 6.30 - 10.00, (wydawanie wyników do 11.00)

661 910 087

ul. Bogedaina 5

Pn-pt 7.00 - 13.00, (pobieranie materiału do 11.00) sob 8.00 10.30

32 210 00 55

ul. Katowicka 6

Pn-pt 8.00 - 11.00

663 680 730

ul. Górecka 6a

ul. Wysoka 2

Pszczyna

punktach firmy „DIAGNOSTYKA”. (poniżej
zamieszczamy wykaz punktów). W przypadku jeśli pacjent chce skorzystać z punktów
pobrań poza Osiekiem i Głębowicami należy
zgłosić ten fakt lekarzowi w momencie wypisywania skierowania.
Nadal obowiązują papierowe skierowania

Pn-pt 7.30 - 10.30, (wydawanie wyników do 9.00 - 11.30)

33 853 80 04

ul. Mickiewicza 27

Pn-pt 7.30 - 10.30

608 262 383

ul. Garbarska 10

Pn-pt 8.00 - 13.00

33 862 07 06
REKLAMA

tek do lekarza. Inaczej wygląda też sama wizyta u lekarza. Zlecenia na zabiegi (EKG, pomiar
ciśnienia, cukru, zastrzyki) są przekazywane
pielęgniarkom do gabinetu zabiegowego drogą
elektroniczną, a więc nie jest konieczne drukowanie zleceń.
Podobnie jest z badaniami laboratoryjnymi
– nie ma konieczności posiadania w dniu
badania papierowego skierowania. Wystarczy podać swoje nazwisko, a pielęgniarka
znajdzie w systemie zlecone przez lekarza
badania. Oprócz wykonania badań w środy
i piątki w Osieku oraz w czwartki w Głębowicach badania można wykonać we wszystkich

zewnętrzne na RTG, USG, do poradni
specjalistycznych i szpitala.
Prosimy pacjentów zgłaszających się
do lekarza z wynikami tomografii, rezonansu, gastroskopii, kartami wypisowymi ze szpitala, itp., aby przed wejściem do lekarza przekazywali wyniki
do rejestracji, celem wprowadzenia do
systemu informatycznego.
Od nowego roku z naszą przychodnią
współpracuje nowy radiolog – lek. Mirosław Chwastek, który wykonuje badania USG w czwartki od godz. 12.00.
Bez zmian pozostaje system rejestracji:
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SPORT

Zima Brzeziny
Osiem meczów kontrolnych i obóz
w Szaflarach zaplanował piłkarzom
Brzeziny Osiek Piotr Balonek przed
rundą wiosenną. Pierwszy rozegrają
30 stycznia w Krakowie z miejscowym Orłem Piaski Wielkie, zaś przygotowania zakończą 12 marca meczem z Astrą Spytkowice.
Piłkarze Brzeziny przygotowania do rundy
wiosennej rozpoczęli 14 stycznia br. w sali
gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Osieku. Na pierwszym treningu pojawiło się trzech zawodników, którzy
wrócili po wyleczeniu kontuzji: Szymon Żurek, Łukasz Płonka oraz Konrad Kuźma.

Trener Piotr Balonek przygotował bardzo napięty plan przygotowań do rundy wiosennej.
Już 25 stycznia nasi zawodnicy wyjeżdząją na
obóz treningowy do Szaflar, który zakończą
30 stycznia meczem testowym w Krakowie
z Orłem Piaski Wielkie. W kolejnych meczach zmierzą się m.in.
06.02 Skałka Żabnica (V Liga), 13.02 GTS
Bojszowy (IV Liga), 20.02 Sosnowianka Stanisław Dolny (IV Liga), 23.02 KS Chełmek
(V Liga), 27.02 Zapora Porąbka (A Klasa)
oraz 05.03 Niwa Nowa Wieś (V Liga). Przygotowania zaś żółto-zieloni zakończą meczem kontrolnym z Astrą Spytkowice, który
zostanie rozegrany 12 marca.
Bartłomiej B. Kasperczyk

Trzecie miejsce juniorów starszych
Juniorzy starsi Brzeziny Osiek zajęli trzecie miejsce w turnieju finałowym
o „Puchar Prezesa PPN Oświęcim”. Imprezę wygrała Soła Oświęcim, która wyprzedziła Zatorzankę Zator.
Podopieczni Łukasz Szczepaniaka turniej w Kętach rozpoczęli od trzech zwycięstw. Najpierw pokonali Hejnał Kęty 3:0, później LKS Bulowice 2:1 oraz Koronę Harmęże 4:3 Dopiero
w czwartym spotkaniu ponieśli pierwszą porażkę z Zatorzanką Zator 2:3. To jednak nie przekreśliło szansy żółto-zielonych, by odnieść sukces w całym turnieju bowiem, kolejkę wcześnie
ekipa Zatorzanki poniosła porażkę z Sołą i to właśnie konfrontacja Brzeziny z oświęcimianami
zdecydowała o losach całego turnieju. Tu niestety więcej zimnej krwi zachowali Solarze, którzy
pokonali naszą drużynę 3:2 i tym samym wygrali cały turniej. Drugie miejsce przypadło Zatorzance Zator, zaś Brzezina uplasowała się na najniższym stopniu podium.
Brzezina zagrała w składzie: Seweryn Sporysz, Mateusz Kawczak, Krzysztof Kolasa, Dominik Czerny,
Patryk Tomala, Tomasz Frej, Mateusz Zygmunt oraz Mateusz Markiel. Trener: Łukasz Szczepaniak.
Wyniki
Soła Oświęcim - Korona Harmęże

5:1

TS Hejnał Kęty - Brzezina Osiek

0:3

Zatorzanka Zator - LKS Bulowice

2:0

Soła Oświęcim - TS Hejnał Kęty

3:0

Korona Harmęże - Zatorzanka Zator

1:5

Brzezina Osiek - LKS Bulowice

2:1

Soła Oświęcim - Zatorzanka Zator

6:1

TS Hejnał Kęty - LKS Bulowice

1:1

Korona Harmęże - Brzezina Osiek

3:4

Soła Oświęcim - LKS Bulowice

5:0

Brzezina Osiek - Zatorzanka Zator

2:3

Korona Harmęże - TS Hejnał Kęty

2:1

Soła Oświęcim - Brzezina Osiek

3:2

Korona Harmęże - LKS Bulowice

1:0

TS Hejnał Kęty - Zatorzanka Zator

1:2

SPORT W GIMNAZJUM
TENIS STOŁOWY

Nicola Bień i Dominika Kuś zajęły drugie
miejsce w drużynowym tenisie stołowym,
a Dominika dodatkowo zajęła piąte miejsce

Na zdjęciu (stoją od lewej) wicemistrzynie powiatu
w tenisie stołowym Nicola Bień i Angelika Kuś.

w rozgrywkach indywidualnych. Zawody odbyły się w Grojcu, w dniu 24.11.2015 r. Turniej rozgrywany był w ramach Powiatowej
Gimnazjady Młodzieży w tenisie stołowym.
Dziewczęta awansowały do etapu rejonowego, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo.
Opiekunem drużyny była Magdalena Jasińska, nauczycielka wychowania fizycznego
w osieckim Gimnazjum.

BADMINTON

Uczniowie z Gimnazjum w Osieku bardzo dobrze zaprezentowali sie w zawodach
w badmintonie, rozgrywanych w ramach
Powiatowej Gimnazjady Młodzieży. Michał
Jekiełek i Adam Zygmunt zajęli drugie miejsce drużynowo, a Julia Konarczak i Wiktoria
Nowak, trzecie. Zespół prowadził Jan Buliewicz, nauczyciel wychowania fizycznego
w Gimnazjum w Osieku.

SZACHY
Tabela
lp

Drużyna

mecze

punkty

1

Soła Oświęcim

5

15

bramki
22:4

2

Zatorzanka Zator

5

12

13:10

3

Brzezina Osiek

5

9

13:10

4

Korona Harmęże

5

6

8:15

5

TS Hejnał Kęty

5

1

3:11

6

LKS Bulowice

5

1

2:11

Niecodzienne zdolności Jakuba, piszemy o nim już trzeci raz
W dniach 27-29 listopada 2015 r. Jakub Kramarczyk wziął udział w XIX Międzynarodowym Mitingu Pływackim Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu. Zdobył tam
cztery medale w kategorii do 15 lat. Złoto na dystansie 400 m stylem dowolnym, srebro
na 200 m dowolnym i 50 m dowolnym, brąz na dystansie 50 motylkiem.
Tydzień później 05-06 grudnia 2015 r. wystartował w Zimowych Mistrzostwach Okręgu
Małopolskiego w Bochni, skąd przywiózł dwa brązowe medale, które zdobył w kategorii
14 lat na dystansach: 1500 m stylem dowolnym i 200 m motylkiem.
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Julia Konarczak, uczennica klasy trzeciej
Gimnazjum w Osieku, została tegoroczną
mistrzynią w Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży w szachach. Turniej został rozegrany
4.12.2015 r. w Oświęcimiu. Julia wywalczyła
awans do etapu rejonowego, który odbędzie
się na przełomie lutego i marca. 2016 r. Opiekunem uczennicy był Jan Bulkiewicz.

SPORT

Zimowa Liga Piłki Nożnej Halowej Osiek 2016

Niespełna 230 osób - dzieci i młodzieży - uczestniczyło w IX edycji
Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej
Osiek 2016. Najwięcej drużyn, bo aż
11, zgłosiło się w kategorii chłopców do lat 13.
Tegoroczna Zimowa Liga Piłki Nożnej
Halowej Osiek 2016 została rozegrana podobnie jak w ubiegłym roku w pięciu kategoriach. Prócz najmłodszej mieszanej do
lat 10-ciu, na hali sportowej zobaczyliśmy
jeszcze zawodników w kategoriach dziewcząt i chłopców do lat 13-tu oraz 16-tu.
Podczas niedzielnych zawodów kończących ZLPNH Osiek 2016 w pierwszym
finale w kategorii dziewcząt do lat 16-tu
zmierzyły się ekipy Macarena Polo TV
z Osieka oraz Kury Marii z Polanki Wielkiej. Spotkanie to od samego początku
toczyło się pod dyktando zawodniczek
z Osieka, które wygrały ten mecz 4:0.
Wszystkie bramki w tej konfrontacji zdobyła Wiktoria Nowak, która tym samym
zapewniła sobie tytuł najlepszej strzelczyni turnieju. Najlepszą bramkarką w tej
grupie rozgrywkowej została Sylwia Kwaczała również z Macarena Polo TV. Trzecie
miejsce wśród dziewcząt do lat 16-tu zajęła drużyna Dzikich Pieczarek z Piotrowic.
W kategorii mieszanej do lat 10 w tym
roku bezkonkurencyjna okazała się drużyna Hot-Dogów z Piskorka z Osieka, która
w finale pokonała wysoko, bo aż 9:2, ekipę
z Piotrowic: Dzieciaki z paki. Łup bramkowy w tym meczu podzielili między siebie
Bartosz Kuźma, który golkipera rywali pokonał pięć razy oraz Tomasz Dusik, który
zaliczył cztery trafienia. Królem strzelców
w tej kategorii został Bartosz Kuźma zaś
najlepszym bramkarzem Kamil Luranc
(Hot-Dogi z Piskorka). Trzecie miejsce
w tej kategorii zajęły Orły Strumień z Polanki Wielkiej.
Ligę dziewcząt do lat 13-stu zdominowały
Legalne Blondynki z Piotrowic. Dopiero
w meczu finałowym wysoko poprzeczkę
starały im się postawić Kociaki z Osieka
i choć przez dłuższą część meczu finałowego utrzymywały bezbramkowy remis,
to w końcówce piotrowiczanki wygrały to
spotkanie 4:0 po dwóch bramkach Natalii
Stolarczyk i dwóch Klaudii Tobiczyk. Najlepszą strzelczynią w tej kategorii została
trzeci raz z rzędu Klaudia Tobiczyk, zaś
najlepszą bramkarką - Marta Garwacka
(Kociaki).
Wśród chłopców do lat 13 rywalizacja
była bardzo zacięta i po laur zwycięstwa mogło się pokusić aż pięć zespołów.
W finale jednak są tylko dwa miejsca, któ-

re przypadły FC Polanka i Skilla nie kupisz z Osieka. Pierwszą bramkę w meczu
finałowym zdobył Karol Chmielniak dla
FC Polanka, w końcówce stan rywalizacji
wyrównał Mariusz Majda i gdy już wydawało się, że o zwycięstwie zadecydują
rzuty karne, drugą bramkę dla FC Polanka
zdobył Sebastian Narza. Królem strzelców
w tej lidze został Mariusz Majda (Skilla nie
kupisz), zaś najlepszym bramkarzem Kacper Magiera z FC Polanka. Trzecie miejsce
w tej kategorii przypadło dal ekipy Drewno Moc z Głębowic.
W najstarszej kategorii chłopców triumfowała drużyna z Osieka Lelum Polelum,
która w finale pokonała Hegemonię z Polanki Wielkiej 3:1. Bramki dla zwycięzców
zdobyli Sławomir Jurecki, Michał Jekiełek
oraz Bartosz Siwek. Kontaktową bramkę
dla zespołu Polanki Wielkiej zdobył Dawid Zając. Trzecie miejsce w tej grupie
przypadło innej ekipie z Osieka Leviousa.
Najlepszym strzelcem do lat 16-tu został
Sławomir Jurecki (Lelum Polelum), zaś
tytuł najlepszego bramkarza przypadł golkiperowi z Hegemonii Konradowi Zięba.

Składy medalistów:

Hot-Dogi z Piskorka: Tomasz Dusik, Igor
Momot, Wojciech Zięba, Kamil Luranc,
Franciszek Kawczak,Bartosz Kuźma.
Dzieciaki z paki: Emilia Domider, Martyna Galus, Monika Krawczyk, Jan Zygmunt, Kacper Tobiczyk, Hubert Górecki,
Igor Kozak.
Orły Strumień: Dawid Sobczuk, Damian
Szabla, Antoni Boba, Igor Jarosz, Kamil
Makuch, Bartłomiej Zemła, Dawid Spadek.

Majda, Marek Kramarczyk, Igor Sikora,
Patryk Nowak, Konrad Marszałek.
Drewno Moc: Michał Brońka, Mateusz
Nikliborc, Piotr Kocęba, Szymon Potoczny, Radosław Komendera, Dawid Spisak,
Konrad Noszka.

Kategoria dziewcząt rocznik 1999
i młodsze

Macarena Polo TV: Sylwia Kwaczała,
Agnieszka Grzesło, Wiktoria Paw, Wiktoria Nowak, Wiktoria Czachowska, Julia
Konarczak.
Kury Marii: Dominika Zemła, Aleksandra Pławny, Anita Antecka, Karolina Sikora, Angelika Sanak, Aleksandra Figura,
Maria Huczek.
Dzikie Pieczarki: Małgorzata Łabaj, Daria Miętka, Weronika Łubiarz, Zuzanna
Michałek, Julia Śliwa.

Kategoria chłopców rocznik 2000
i młodsi

Lelum Polelum: Kamil Narwojsz, Sławomir Jurecki, Bartosz Siwek, Michał Jekiełek, Hubert Bies, Paweł Kawczak.
Hegemonia: Grzegorz Drabczyk, Konrad
Zięba, Łukasz Drabczyk, Dawid Zając, Robert Więcek, Jakub Kała, Krzysztof Wąsik.
Leviousa: Adam Zygmunt, Ernest Kwaśniak, Bartek Janeczko, Marcel Gąsiorek,
Bartosz Wojtala, Krzysztof Domasik, Kacper Filip.

Sędziowie:

Daniel Załuczkowski, Robert Łapiński,
Michał Majda, Łukasz Kasperek, Tomasz
Borowiecki, Szczepan Biernatek, Szymon
Poręba, Łukasz Płonka.

Kategoria dziewcząt rocznik 2003 Organizator:
i młodsze
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Legalne Blondynki: Klaudia Tobiczyk,
Zuzanna Jarosz, Nicole Rogalska, Magdalena Gorzkowska, Natalia Stolarczyk, Ewa
Hałatek, Anna Gorzkowska.
Kociaki: Martyna Frej, Marta Garwacka,
Izabela Boba, Barbara Luranc, Karolina
Mitoraj, Nina Ziarno, Olga Ziarno.
Dajcie nam wygrać: Julia Makuch, Sandra Stachura, Barbara Piotrowska, Julia
Orlanka, Julia Madeja, Daria Kasperek,
Emilia Bernaś.

Kategoria chłopców rocznik 2003
i młodsi
FC Polanka: Miłosz Płonka, Dominik
Żurek, Piotr Grubka, Karol Chmielniak,
Sebastian Narza, Kacper Magiewa, Kacper
Parzymięso.
Skilla nie kupisz: Mariusz Majda, Szymon

24

w Osieku, Partner Główny: Gmina
Osiek, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół
Szkolno Przedszkolny nr 1 w Osieku,
Partner Turnieju: Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu, Gmina Przeciszów, Gmina
Polanka Wielka, Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej, AKSAM, GAZPARTS, KOTŁO-BUD OSIEK, DELFIN
Market, COMPLEX, ABS Bank Spółdzielczy, Apteka Arnika, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach,
Komitet Rodzicielski przy Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach. Partner Wspierający: TUW Irena
Matusiak, Zajazd Tarniówka, Patronat
Medialny: Echa Osieka, Wieści Gminy
Przeciszów, Polanin.

Spotkanie z autorką Joanną Papuzińską
Ciepła, towarzyska i niezwykle serdeczna. Taka jest pani prof. Joanna Papuzińska, która odwiedziła 14
stycznia Osiek. Spotkanie odbyło się
dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu.
Do klubu „Centrum” przyszło kilka klas ze
szkoły podstawowej z Osieka Dolnego. Pani
Profesor, urodzona w roku, w którym wybuchła II Wojna Światowa, była doskonale
zorientowana, co może przyciągnąć uwagę
młodych słuchaczy, dlatego na początek zaprezentowano króciutki filmik o aplikacji dotyczącej książki pt. „Asiunia” z serii Muzeum
Powstania Warszawskiego dla dzieci. Następnie przedstawionono aplikację na tablecie,
dzięki której dzieci mogły w łatwy, przyjemny
i nowoczesny sposób zapoznać się z książką.
Każdy uczestnik miał tablet w rękach. „Asiunia” to historia 5-letniej dziewczynki, która
patrzy na otaczającą ją rzeczywistość. Widzi
straszliwe sceny; zniszczoną, zbombardowaną Warszawę, widzi tyle krzywd, cierpienia, głodu, ale zachowuje swą niewinność,
a nawet naiwność. Dzięki temu „Asiunia”
pokazuje w bezpieczny sposób trudny temat: wojnę z całym jej okrucieństwem. Pani
Papuzińska jako profesor nauk humanistycznych, krytyk literacki, znawczyni literatury
dziecięcej, zdobywczyni wielu nagród literackich, a przede wszystkim pisarka doskonale
orientuje się, jak trafić do małego czytelnika
i przybliżyć mu to, co wydaje się zbyt trudne

ZAKUP NOWOŚCI
WYDAWNICZYCH
DO BIBLIOTEKI
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Osieku wystąpiło do Biblioteki Narodowej w Warszawie z wnioskiem
o dotację w programie „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek”.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie,
dzięki czemu biblioteki otrzymały dofinansowanie w wysokości 6.600,00 zł.
Biblioteka w Osieku i filia w Głębowicach
już udostępniają książki zakupione z wymienionej dotacji.
Projekt zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

do zrozumienia nawet dla
dorosłych. Na spotkaniu
w osieckim klubie „Centrum” pisarka miała wiele
do opowiedzenia; to było
jej własne dzieciństwo, jej
historia, małej Asiuni, która w swoje piąte urodziny
słyszała odgłosy bombardowań. Książka „zahacza”
o czas powstania warszawskiego, stąd współpraca
z Muzeum Powstania
Warszawskiego, na stronie
którego możemy zobaczyć
informację o aplikacji na
tablety. Dzieci z III i IV
klas miały mnóstwo pytań,
na które pisarka udzieliła
obszernych wyjaśnień. Po
spotkaniu można było zakupić książeczkę i zdobyć
autograf autorki.
Ludzi, którzy zmierzyli się
z okrucieństwem wojny
jest coraz mniej, umierają
i zabierają swoje opowieści
ze sobą. Nieczęsto w Osieku pojawiają się tak wyjątkowi goście i okazja, by
nasze dzieci mogły poznać
kawałek historii z ust najbardziej wiarygodnych, bo
od uczestników zdarzeń.

NOWE KOMPUTERY W BIBLIOTEKACH
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Osieku otrzymało 26 860 zł
na zakup sprzętu komputerowego z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.
Program dotacyjny realizowany jest przez
Instytut Książki w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku
2015. Celem programu jest podniesienie
standardu bibliotek publicznych poprzez
wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt
komputerowy, umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie
książek i udostępnianie ich on-line.
Dzięki dofinansowaniu czytelnicy będą
mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu
w Bibliotece Publicznej w Osieku (3 stanowiska komputerowe) oraz w filii biblioteki
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w Głębowicach (1 stanowisko).
Zakup komputerów dofinansowano
ze środków Instytutu Książki.

REKLAMA
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

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
tel. 504085881, 608314878
www.lukasek.eu
e-mail:kamieniarstwo@lukasek.pl

Ogłoszenie
OSIEK - Sprzedam dwie działki budowlane:
23 ary - 55tys. zł i 38 arów - 175 tys. zł.
Obie położone przy wyasfaltowanej ulicy
Grunwaldzkiej obok lasu
w szeregu nowobudowanych domów.
Okolica piękna, zdrowa i spokojna.
Łatwy i szybki dojazd do Polanki Wielkiej,
Głębowic, Oświęcimia.
Zapraszam, tel: 660 940 750

SKŁAD OPAŁU
SPRZEDAŻ KOSTKI GRANITOWEJ
KRUSZYWA, PIECE CO
ul. CEGLANA 3, 32-608 OSIEK
(BYŁA CEGIELNIA)
JAN SOBECKI
tel. 607 326 202, 601 446 453
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Targi Edukacyjne

16 rudnia uczniowie klas II i III naszego
gimnazjum wzięli udział w Powiatowych
Targach Edukacyjnych, które, jak co roku,
odbywały się w Powiatowym Zespole nr
2 szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych.
Uczniowie mieli tam okazję zapoznać

się z ofertą edukacyjną na rok szkolny
2016/2017, przygotowaną przez szkoły
powiatu oświęcimskiego.
Różnorodność ofert na pewno pomoże
gimnazjalistom w podjęciu trudnej decyzji wyboru dalszej ścieżki kształcenia
zgodnie z zainteresowaniami i potrzeba-

tekę szkolną „Zaproś książkę – czytająca
klasa”. Celem akcji jest promocja książki
oraz rozbudzenie potrzeby czytania. Każdy
uczeń pierwsze 10-15 min. lekcji wychowawczej przeznacza na ciche czytanie książek z literatury młodzieżowej. Akcja spotkała się z dużą aprobatą uczniów. Niektórzy
– niemający do tej pory częstego kontaktu
z książką – „odkryli”, że czytanie może być
przyjemne.

Z optymizmem w Nowy Rok

wanego przez klasę II c. Znany ze swej surowości, pracoholizmu, braku zrozumienia dla
potrzeb i cierpienia innych, młody mężczyzna spotyka się pewnej nocy z trzema duchami. One przenoszą go w przeszłość, pokazują
teraźniejszość, by w końcu objawić mu przyszłość. Jego przyszłość! Nie bardzo potrafi się
oswoić z myślą, że istnieją duchy i pokazują

mi rynku pracy. Gimnazjaliści mieli okazję spotkać się z uczniami, nauczycielami
szkół ponadgimnazjalnych, porozmawiać,
wypróbować swoje umiejętności, dowiedzieli się, jak należy przygotować się do rekrutacji elektronicznej do szkół średnich,
zawodowych.

Szkolne konkursy w
konwencji świątecznej

Ruszyła
akcja
Ruszyła akcja zaproponowana przez biblio-

Osadzona na kanwie „Opowieści wigilijnej”
historia współczesnego biznesmena stała się
tematem świątecznego spektaklu przygoto-

GIMNAZJUM

mu jego prawdziwą twarz – zapracowanego,
skupionego tylko na sobie i swoich potrzebach, nieczułego i złośliwego materialistę.
Odmienia go duch przyszłości, pokazując mu rodzinę walczącą o zdrowie
i życie swego dziecka.
Mądra i ciepła opowieść uczy nas,
współczesnych ludzi, skupionych tylko
na sobie, żyjących w zgiełku i gonitwie
dnia codziennego, że należy się zatrzymać i spojrzeć na innych, że o naszym
wizerunki nie świadczy stan konta
bankowego czy markowe ciuchy, ale to,
jacy jesteśmy dla innych ludzi.
Że możemy być lepsi, jeśli tylko zechcemy!
Z tym optymistycznym i mądrym przesłaniem wkroczyliśmy w Nowy Rok 2016. Nie
zmarnujmy szans na stawanie się lepszymi.
Pod kierunkiem pań mgr Anny Bloch, Kingi
Połącarz uczniowie przenieśli nas w niemal
baśniową rzeczywistość, a chór pod dyrekcją
pani mgr Bernadety Stawowczyk-Zemanek
wprowadził w świąteczny nastrój.
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14 grudnia odbyła się II edycja konkursu słownictwa bożonarodzeniowego –
Szkolny Poliglota. W konkursie wzięło
udział 70 uczniów. Sześcioro z nich musiało rozegrać dogrywkę. Wyłoniła ona
zwycięzców:
I m. – Julia Konarczak, III c
II m. – Emilia Orkisz, II b
III m. – Paulina Depta, II b
Wyróżnienia otrzymały:
Sabina Dusik, II d,
Vittoria Condorelli, II c
Agnieszka Jekiełek, II b.
IV edycja Gimnazjalnego Poligloty odbyła się 18 grudnia. Wzięło w niej udział
16 uczniów. Konkurs organizuje Powiatowy Zespół Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu.
Sprawdza wiedzę gramatyczną i leksykalną
dwóch języków: angielskiego i niemieckiego. Najlepsze wyniki uzyskały uczennice:
Sabina Dusik, II d
Oliwia Matlak, III c
Barbara Naglik, III a

SP nr 1
Przyjdźcie tu wszyscy starsi i młodzi, żeby
przypomnieć sobie, jak to przed laty Bóg się
narodził... Tymi słowami narrator zaprosił
publiczność do obejrzenia bożonarodzeniowych jasełek. Publiczność mogła przeżyć
historię świętej rodziny, którą odwiedzili
pasterze, dzieci oraz trzej mędrcy. Całość

Sukcesy artystyczne
9 stycznia 2016 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolędować
Małemu” Zator 2016. Jury oceniło ponad sto prezentacji. Uczniowie naszej
szkoły zajęli czołowe miejsca. Joasia
Mydlarz Va wcieliła się w rolę Matki
Boskiej i zaśpiewała dla małego Jezuska
piosenkę „Biała Ziemia”. Zajęła I miejsce w kategorii solistów. Zespół „Weseli
Kolędnicy” – Łukasz Staroń VIa, Natalia Kmiecińska Vb, Natalia Pierkiel
IVb - urzekł energią jury i widownię.
Grupa kolędników zajęła III miejsce w
kategorii zespołów wykonując utwór
„Kto wie”. Życzymy dalszych sukcesów
w karierze muzycznej. Uczniów przygotowała p. Krystyny Szostak.
W konkursie plastycznym „Anieli w niebie śpiewają” sukces odnieśli
uczniowie pani Anny Kacorzyk z klasy
Ib. Nagrodzone zostały rysunki Miłosza Naglika i Aurelii Miki.

Jasełka
przedstawienia przeplatana była kolędami, pastorałkami, tańcami pasterzy i aniołów. Inscenizacja wprowadziła wszystkich
w świąteczny nastrój. Na koniec zgromadzeni
uczniowie i nauczyciele wysłuchali życzeń
i rozeszli się do sal, w których odbywały się
klasowe spotkania wigilijne.

Jasełka przygotowywali uczniowie klas trzecich pod opieką wychowawców. Na scenie
zaprezentowali się wszyscy trzecioklasiści.
Każdy otrzymał mniejszą lub większą rolę,
w której wspaniale się zaprezentował. Piękne
stroje pomogli przygotować rodzice.

24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Odbywa
się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia
każdego roku. Tegoroczny 24. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy miał na celu
zebranie środków pieniężnych: dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci
na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów z przesłaniem:
Mierzymy wysoko.
Fundacja Jurka Owsiaka dotarła również do
nas. Graliśmy jak co
roku na ulicach Osieka. Nasi wolontariusze:
Anna Tolarczyk, Wiktoria Wojtala, Izabela
Knapik, Nina Płonka,
Szymon Majda, Jakub Kolędowac małemu,
Gałgan, Paula Kryta, śpiewa Joasia Mydlarz
Tomasz Sobecki oraz
Kamil Rusin włączyli
się w akcję z wielkim
zapałem. Pyszny, rozgrzewający obiad dla
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wolontariuszy przygotowała mama Kuby.
Bardzo Jej dziękujemy!
Zebraliśmy prawie dwa tysiące złotych, które przekazaliśmy do sztabu w Andrychowie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Osieka oraz uczniom naszej szkoły
za hojność. Wiemy, że zawsze możemy na
Was liczyć, ponieważ wiecie, że WARTO
POMAGAĆ. Dziękujemy!!!
AHAK

SP nr 2

Spotkanie ze Świętym Mikołajem
„I ty, i ty, i ty, i ty możesz zostać świętym Mikołajem
I tym, i tym, i tym, i tym, co prezenty ludziom rozdaje.”

Słowami tej piosenki uczniowie klas I-III rozpoczęli uroczyste
spotkanie ze Świętym Mikołajem. Oczekiwanie na naszego wyjątkowego gościa było bardzo emocjonujące. Już od porannych
godzin przedszkolaki i uczniowie nasłuchiwali „mikołajowych
dzwoneczków”. Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i tuż po zmroku przybył do naszej szkoły z workami pełnymi prezentów. Zagościła wyjątkowa atmosfera. Przedszkolaki, które przez kilka

tygodni starannie przygotowywały się na spotkanie z ukochanym
Mikołajem, zaprezentowały się w tańcach i piosence. Mikołaj rozmawiał z dziećmi, słuchał piosenek, wierszy i życzeń przygotowanych specjalnie dla niego, a na koniec zaprosił wszystkie dzieci do
wspólnej zabawy.
Radości i śmiechu było co niemiara. Szkoda, że taki magiczny
dzień wypada tylko raz w roku.
Monika Morawa

Święta Bożego Narodzenia w szkole

22 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie całej społeczności
szkolnej połączone ze wspólnym kolędowaniem. W tym dniu uczniowie z klasy III i VI oraz chór szkolny zaprezentowali przedstawienie pt.
„Wigilijna pastorałka”. Tym miłym akcentem wprowadzili wszystkich
w okres najpiękniejszych, najbardziej rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Inscenizacja przypominała o najważniejszych wartościach
w życiu człowieka, takich jak: przebaczenie, miłość, przyjaźń, zgoda,
pojednanie i wiara. Po przedstawieniu odbyło się wspólne śpiewanie
kolęd.
Na zakończenie Pani Dyrektor Jolanta Żurek złożyła wszystkim
uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły świąteczne życzenia. To
samo uczyniły przedstawicielki samorządu szkolnego.
W tym dniu w szkole panował naprawdę świąteczny nastrój.

II Gminny Turniej Tenisa
Stołowego Szkół Podstawowych
7.12.2015 r. najlepsi tenisiści i tenisistki stołowe
ze szkół podstawowych z gminy Osiek wzięli
udział w II Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego. Zmagania młodych sportowców tradycyjnie
odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Osieku.
W rywalizacji wzięło udział 12 uczniów (6
chłopców i 6 dziewcząt) ze Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Osieku i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach. W każdej grupie do końca
toczyła się zacięta walka o zwycięstwo. Swoich
zawodników dopingowali p. dyrektor Jolanta
Żurek i p. dyrektor Andrzej Sokalski. Turniej
przebiegał w miłej i sportowej atmosferze. Gracze prezentowali wysoki poziom techniczny,
duże zaangażowanie oraz postawę fair play.
Wśród dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki z Głębowic. To one zajęły I miejsce – Emilia Krawczyk i II miejsce – Martyna Gibas. Trzecią lokatę wywalczyła tenisistka stołowa z Osieka,
Martyna Frej. W kategorii chłopców, dopiero po
podliczeniu „małych punktów”, zwyciężył uczeń
ZSP w Głębowicach – Szymon Potoczny, II
miejsce przypadło Piotrowi Frączkowi z SP Nr 2
w Osieku. Na III miejscu uplasował się zawodnik
z Głębowic – Mateusz Nikliborc.
Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
medale i atrakcyjne nagrody. Ich fundatorem
był andrychowski oddział Banku Zachodniego
WBK. Szczególne podziękowania za finansowe
wsparcie należą się dyrektor oddziału w Andrychowie, p. Anecie Moczek-Dziąćko.

Sukcesy uczniów SP Nr 2

• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Szkół
Jadwiżańskich „Anioły i aniołeczki” – wyróżnienie Oliwia Bies klasa IV;
• XV Powiatowy Konkurs Plastyczny Tradycje Bożonarodzeniowe i Noworoczne „Hej
kolęda, kolęda!” kategoria prac przestrzennych I miejsce Martyna Kozłowska klasa
IV, I miejsce Zuzanna Domasik klasa V,
wyróżnienia: Klaudia Trzensiok klasa IV,
Patryk Żmuda klasa IV, Estera Jurecka klasa V, Martyna Mrozik klasa V, Paulina Musiał klasa V, Patryk Płonka klasa V;
• III Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych „Anieli w niebie śpiewają” – I miejsce
w kategorii klas IV-VI zajęła Nicola Mitoraj
klasa V, wyróżnienie: Michał i Oliwia Jarosz
klasa IV, V, Paulina Kusak klasa IV, Ernest
Mosur klasa IV, Justyna i Mateusz Garwaccy

•

•

•

•

klasa II, IV, Martyna Pawlik klasa IV, Oliwia
Walusiak klasa IV, Emilia Gałuszka klasa IV,
Julia Mozgała klasa IV;
VI Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Nasze Lektury” etap I – III miejsce Faustyna
Klęczar klasa V, etap III – I miejsce Estera
Jurecka klasa V;
Eliminacje rejonowe XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi” – wyróżnienie Martyna
Kozłowska klasa IV;
II Interdyscyplinarny Konkurs „Odkrywamy średniowiecze” – Faustyna Klęczar klasa V i Olga Ziarno klasa VI –
awans do II etapu;
Konkurs Historyczny „Wielcy Polacy - Piastowie” – awans do etapu rejonowego Olga
MK.
Ziarno klasa VI.			

Co dwie głowy to nie jedna
próbny sprawdzian szóstoklasisty z rodzicami!
14.12.2015 r. szóstoklasiści pisali próbny sprawdzian ze swoimi rodzicami. Najpierw
wspólnie zmagali się z zadaniami z języka polskiego i matematyki. Rozwiązywali
zadania zamknięte i otwarte. Z języka polskiego redagowali list, z matematyki rozwiązywali zadania tekstowe. Następnie sprawdzali wiedzę z języka angielskiego. Ten
test składał się z samych zadań zamkniętych. Później nauczycielki języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego omówiły poprawne rozwiązania testu.
Rodzice mogli zapoznać się z formą sprawdzianu szóstoklasisty, sprawdzić, jak dziecko radzi sobie z poszczególnymi zadaniami, co jeszcze musi powtórzyć. Dla wszystkich było to nowe, ale pozytywne doświadczenie.
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ZSP GŁĘBOWICE

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka to w naszej szkole
wielkie wydarzenie. Po raz kolejny babcie
i dziadkowie zostali zaproszeni na swoje
święto do sali Wiejskiego Domu Kultury.
To wyjątkowe spotkanie rozpoczął pan
dyrektor Andrzej Sokalski. Zwrócił się do
przybyłych wspaniałych gości z wyrazami
szacunku oraz złożył życzenia z okazji ich
święta. W tym dniu uczniowie klasy trzeciej przedstawili widowisko jasełkowe.
Natomiast chór złożony z uczniów klas
IV-VI wzbogacił występ, śpiewając i grając
na instrumentach piękne kolędy. Mali artyści przygotowali występ pod kierunkiem
p. Bożeny Wandor. Na scenie można było
zobaczyć zarówno świętą rodzinę, pastuszków, kolędników, górali i krakowianki. Z pokłonem zjawili się także Trzej Kró-

lowie. Następnie dzieci z klasy pierwszej
i drugiej zaprezentowały wiersze i piosenki nawiązujące do tematyki tego szczególnego dnia. Ich starsi koledzy dołączyli od
siebie muzyczną laurkę. Pieczę nad nimi
sprawowali wychowawcy klas.
Młodzi aktorzy świetnie prezentowali się
w swoich rolach, w swój występ wkładali
całe serce i zapał. Świadomość, że występ
oglądają ich ukochane babcie i dziadkowie, dodawała im pewności siebie. Dumni
ze swoich wnucząt dziadkowie szczerze
oklaskiwali młodych aktorów. Dziękujemy
rodzicom klasy drugiej za sprawną organizację i przygotowanie sali, rodzicom klas
I-VI za pyszne ciasta i ciasteczka, a gościom za datki.
B.H.

Finał konkursu w Bochni
W dniach 14-15 grudnia 2015 r. uczeń klasy
II Szymon Gałuszka przebywał wraz z wychowawczynią Panią Bogumiłą Handzlik na
finale Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religijnej „Pierścień Świętej Kingi”. Konkurs odbywał się w Kopalni Soli w Bochni, w Komorze Ważyn, 250 metrów pod ziemią. W jury
konkursu zasiadali aktorzy: Jolanta Żółkowska i Józef Mika, poetka Małgorzata Broda
oraz ksiądz Łukasz Piórkowski z programu
„Ziarno”. Po przesłuchaniach laureatów konkursów rejonowych z całej Polski uczestnicy
udali się na zwiedzanie zabytkowej kopalni.
Pani przewodnik w bardzo interesujący sposób opowiadała o historii najstarszej kopalni
soli w Polsce. Zwiedzający mieli możliwość
przejechania się kolejką „Kuba”, zobaczyli
piękną Kaplicę św. Kingi oraz stare urządze-

Mikołajki 2015

nia i przedmioty, które służyły górnikom do
wydobycia soli. Dla Szymona wielką atrakcją
był zjazd ze 140-metrowej zjeżdżalni oraz
gra w piłkę nożną w podziemnej sali gimnastycznej. Wieczorem aktorzy przedstawili
program poetycki „Do Ciebie wołam”. Kolejną niespodzianką podczas pobytu był nocleg
w kopalni. Następnego dnia wczesnym rankiem uczestnicy konkursu udali się do Kaplicy św. Kingi na mszę świętą roratnią. Mszę
odprawił współorganizator konkursu ksiądz
Andrzej Mulka – redaktor „Promyczka” oraz
Kawaler Orderu Uśmiechu. O godzinie 10-tej
odbyło się ogłoszenie wyników oraz rozdanie
nagród. Wszyscy laureaci wyjechali z Bochni
z prezentami oraz ciekawymi przeżyciami.
B.H.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
10.01.2016 r. po raz 24. zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Jak co roku do akcji przyłączyła się także nasza
szkoła. Czwórka wolontariuszy
kwestowała tego dnia przed kościołem w Głębowicach. Dzięki hojności mieszkańców naszej wsi udało nam się zebrać
2487,74 zł. Kwota zebrana przez
Orkiestrę w tym roku zostanie
przekazana na zakup urządzeń
medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej
seniorów.
M.K.
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4 grudnia 2015 roku do Domu Kultury w Głębowicach zawitał niezwykły gość – sam Święty Mikołaj. Grudniowe spotkania świętego ze
wszystkimi dziećmi z naszej wsi stają się już
małą tradycją. W piątkowy wieczór WDK pękał w szwach – dzieci wraz z opiekunami z niecierpliwością oczekiwały na pojawienie się Mikołaja z workiem pełnym prezentów. Ten czas
umilił wszystkim krótki program artystyczny
z udziałem klasy VI przygotowany przez panią
A. Łysoń wspomaganą przez p. Bożenę Ślesak
i M. Kramarczyk. W trakcie spotkania ze świętym Mikołajem można było także zaopatrzyć
się w słodycze i ciepłe napoje w przygotowanym przez Radę Rodziców stoisku.
M.K.
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