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Echa Osieka

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W NASZEJ GMINIE
11 listopada został oficjalnie wpisany do kalendarza świąt państwowych ustawą z 23 kwietnia 1937 roku
jako narodowe Święto Niepodległości.
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98 lat temu – 11 listopada 1918
roku – nasz kraj ponownie pojawił się
na mapie Europy. W tym dniu zakończyła się także I wojna światowa, jedna z najbardziej krwawych w dziejach.
W jej wyniku upadły trzy europejskie
mocarstwa, które dokonały rozbioru
Polski.
Gminne obchody Święta Niepodległości rozpoczęto od złożenia przez
władze Osieka wiązanek kwiatów
i zapalenia zniczy pod tablicą upamiętniającą męczeńską śmierć żołnierza
Batalionów Chłopskich Kazimierza
Jędrzejowskiego, pseudonim „Kazek”.
Został on aresztowany w październiku
1943 roku w Malcu, był także przetrzymywany i przesłuchiwany w więzieniu
w Mysłowicach. Poddawany był tam
nieludzkim torturom. W połowie maja
1944 roku został przewieziony do
bloku 11. w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Został
skazany na śmierć wyrokiem sądu doraźnego. 26 maja 1944 roku zamordowano go na terenie krematorium obozu w Brzezince.
W rytm marszów wykonywanych
przez osiecką orkiestrę, korowód składający się z uczniów szkół, przedstawicieli organizacji, władz gminy, radnych

i mieszkańców gminy, przemaszerował do kościoła pw. św. Andrzeja
Apostoła na uroczystą mszę świętą
w intencji Ojczyzny, odprawioną przez
ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka
w koncelebrze ks. Dawida Kubienia
i diakona Tymoteusza Szydły. Wójt,
Rada Gminy a także GCKCiS w Osieku
wraz z ZSP Nr 1 zaprosili mieszkańców
na uroczyste obchody 11 listopada do
sali WDK w Osieku. Powitania dokonały panie dyrektor GCKCiS Krystyna
Dusik i dyrektor ZSP Nr 1 Ewa Mrozik.
Pani Ewa Mrozik przypomniała, kim
jest patriota, zaznaczyła równocześnie, że wszyscy obecni są patriotami,
bowiem poświęcają swój wolny czas,
biorą udział we mszy świętej, w akademii, maszerują w korowodzie niepodległościowym, okazują w ten sposób
szacunek ojczyźnie.
Głos zabrał również wójt Jerzy
Mieszczak: – Nie ulega wątpliwości, że
każda kolejna rocznica odzyskania niepodległości jest szczególną okazją do
refleksji, a pamięć o tamtych wydarzeniach – to nasz obowiązek, świadectwo
i szacunek dla poległych. Nam Polakom,
nie wolno zapomnieć, że o wolność i wyzwolenie dzielnie walczyli nasi rodacy.
To dzięki ich wielkiemu wysiłkowi, dzię-
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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 akompaki ofierze krwi,
walce odyrygenta
wolność, niepodniamencie
akordeonu
chóru
ległość, o byt
państwowy,
możemy
dziś
„Osieczanie”
Andrzeja
Luranca,
śpiewali
żyć w Rozpoczęto
wolnym kraju.
poświęcenie
kolędy.
od Ich
„Mędrcy
światai
odwaga są powodami
do dumy,
ale jedMonarchowie”.
Potem chór
„Osieczanie”
nocześnie
zobowiązują
do pamięci
wykonał
„Józefie,
stajenki nas
nie szukaj”,
„To
tamtych
wydarzeniach.
jużo pora
na wigilię”,
„Jakże licha stajenka
Po uroczystej
odprawie
pocztów
ta”, „Bracia
patrzcie jeno”,
„W żłóbku
na
sztandarowych
PSL-u,
górników,
sianie”,
„Oj maluśki,
maluśki”,
„Bógstrasię
żaków
OSP Osiek
i OSP Głębowice,
koła
rodzi”.
Seniorów
odwiedzili
też kolędniszkół kolędy
podstawowych
cymyśliwskiego,
z gwiazdą, zaśpiewali
i podzię„jedynki”
i „dwójki”
oraz dodawać,
gimnazjum,
kowali
za datki.
Nie trzeba
że
odśpiewano
hymnwpaństwowy
a orspotkanie
przebiegło
miłej i przyjaznej
ganizatorzy
zaprosili uczestników
do
atmosferze.
Uroczystość
zakończyła się
obejrzenia
programu
artystycznego.
tańcami,
do których
przygrywał
jak zwyZespół
Pieśni ibardzo
Tańca „KotkleRozpoczął
Jacek Klęczar,
któremu
dzięlina”, wOczywiście
którego wykonaniu
kujemy.
dziękujemyzobaczylirównież
śmy tańce
narodowe,
poloneza
i kujachórowi
i czekamy
na kolejne
już jubilewiaka.spotkanie.
Zespół pracuje pod kierunkiem
uszowe
choreografa Adama Adamowskiego,
Rozalia Ćwiertnia
kapelą kieruje Alicja Gębala.
Uczestnicy obejrzeli przedstawienie pt. „SZABLA”, którego kanwą było
przekazywanie kolejnym pokoleniom
pamiątek związanych z obroną. Prześladowani Polacy nie tracili ducha,
wierzyli, że Polska będzie wolna. Wiedzieli, że ojczyzna nie na mapie, ale w
sercu się zaczyna, że naród przetrwa,
jeśli rodzina dzieci swoje nauczy, jak
być Polakiem. Gra młodych aktorów
przeplatana był piękną animacją graficzną oraz polskimi utworami muzycznymi – pieśniami patriotycznymi
w wykonaniu chóru gimnazjalnego
Caminando. Inscenizację przygotowali
nauczyciele i młodzież szkolna ZSP Nr

1 w Osieku w towarzystwie uczniów
ze szkoły muzycznej z Oświęcimia,
w składzie: gitara – Jakub Rembiesa,
gitara – Marcin Majcherek, perkusja
i bongosy – Janek Dylik.
Aktorzy: Kamil – Marcin Adamus,
dziadek – Konrad Żmudka, ojciec Kamila – Tomasz Majda, mama Kamila
– Julia Adamus, muza 1 – Julia Gibas,
muza 2 – Natalia, muza 3 – AleksandraGunia.
Reżyseria – Małgorzata Gwóźdź,
chór – Bernadetta Stawowczyk-Zemanek, scenografia – Wanda Nikliborc
i Ewa Mrozik, obsługa techniczna –
Aleksander Piasecki wraz z uczniami.
Na zakończenie wójt podziękował
za przygotowanie uroczystości: dyrektor GCKCiS Krystynie Dusik, dyrektor
ZSP nr 1 Ewie Mrozik, nauczycielom za
przygotowanie inscenizacji: Małgorzacie Gwóźdź, Bernadecie Stawowczyk-Zemanek, Wandzie Nikliborc, Ewie
Mrozik, Aleksandrowi Piaseckiemu,
orkiestrze dętej pod dyrekcją Leszka
Górkiewicza, pocztom sztandarowym,
ks. proboszczowi Bogusławowi Wądrzykowi, paniom ze Stowarzyszenia
Wspólna Sprawa za przygotowanie
poczęstunku dla zaproszonych gości,
a na koniec wszystkim uczestnikom,
mieszkańcom Osieka i Głębowic, za
obecność na uroczystości.
Rozalia Ćwiertnia

Zofia Piechocińska - sekretarz redakcji, Mariusz Konior - skład, opr. graficzne, Agnieszka Hudecka - korekta
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ŚWIĘTO GÓRNICZE W NASZEJ GMINIE
Po mszy świętej odprawionej w intencji górników, uczestnicy przeszli do sali WDK, gdzie po odprawie sztandarów i odśpiewaniu hymnu górniczego zebranych powitał prezes Stowarzyszenia Górników Emerytów i Rencistów
Górniczych p. Stanisław Gąsiorek.

Prezes Gąsiorek złożył życzenia
i podziękowania dla górników i ich
rodzin. Minutą ciszy uczczono pamięć
górników z kopalni Rudna, którzy
zginęli kilka dni przed barbórkowym
świętem. Poinformował też, że w tegorocznej kweście dla potrzebującego Kamilka zebrano 4 828 zł, za
dary serca serdecznie podziękował.
Oddał głos wójtowi Jerzemu Mieszczakowi, który wręczył mu kwiaty
i podziękował za wzorową współpracę
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stowarzyszenia z urzędem i wszystkimi organizacjami działającymi w gminie. Podkreślić w tym miejscu należy,
że górnicy ufundowali również stroje dla dziewczynek z SP Nr 1 (widać
je na zdjęciu). Dyrektor Ewa Mrozik
podziękowała p. Barbarze Dusik za
ich uszycie, p. Róży Gros za kupienie
kwiatów do wianków, a paniom ze Stowarzyszenia Integracyjnego „Wspólna Sprawa” za ich wykonanie. Wójt
życzył górnikom, by ich praca była
bezpieczna, by każdy zjazd kończył
się szczęśliwym wyjazdem, a kolejne
miesiące były dającymi nadzieję na
lepszą i bezpieczniejszą pracę. – Aby
święta Barbara miała w opiece Was
i Wasze rodziny. Niech żyje nam górniczy stan! Szczęść Boże! – powiedział
wójt. Głos zabrał też przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Czerny. Życzył górnikom i ich rodzinom zdrowia, bezpiecznej pracy, a emerytom zasłużonego wypoczynku. Wręczył prezesowi
tradycyjny kufel do piwa i kwiaty. Z sali
do zebranych przemówiła była radna

powiatowa Anna Majda, dodała życzenia od siebie, przypomniała krótko
historię górnictwa i życzyła górnikom
spokoju, zdrowia i pomyślności.
Akademię dla górników przygotowała SP Nr 1 w Osieku, dzieci bawiły
górników konkursami; „Idź na całość”
i „Jaka to melodia”. Śmiechu i zabawy
było pod dostatkiem, a na zakończenie
cała sala odśpiewała wraz z chórem
szkolnym piosenkę pt. „Górnicze skarby pod ziemią”. Sobotnie świętowanie
zakończyło się biesiadą i zabawą taneczną.
Rozalia Ćwiertnia
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EUROPEJSKI DZIEŃ SENIORA
W KLUBIE EMERYCKIM W OSIEKU
Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia.
Swoje osiemdziesięciolecie urodzin na spotkaniu w Klubie Emeryckim świętowali: Maria Żurek, Edward Ogorzelec,
Ludwika Klęczar, Helena Mleczko i Helena Wichaj, były życzenia, kwiaty i uściski.
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ORGANIZACJE OSIECKIE CHARYTATYWNIE
Kolejny raz chór „Osieczanie” bezinteresownie
koncertował poza Osiekiem.
22 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej
(Dzień Nauczyciela) dał koncert w Domu Pomocy Społecznej Nauczycieli w Bielsku-Białej w ramach koncertu
GAUDE – CANTEM. Emerytowanym nauczycielom zaśpiewali pieśni: O królowo różańca świętego, Kalina, Jadą
goście jadą, Kareta, Czerwone jabłuszko, Muzyk nocy, Janie
Pawle.

Maryji, Przybyli ułani, Rozszumiały się wierzby płaczące,
Rozkwitały pąki białych róż, Przyszedł nam rozkaz, O mój
rozmarynie rozwijaj się.

KOŁO PSZCZELARZY
7 listopada ponownie odwiedzili podopiecznych
Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych
w Bielsku-Białej. Po radosnym powitaniu „Osieczanie”
pod dyrekcją Andrzeja Luranca śpiewali we wzmocnionym składzie. Usłyszeliśmy pieśni żołnierskie i patriotyczne, wykonywane z okazji zbliżającej się kolejnej rocznicy Święta Niepodległości Polski: Rotę, Zaufaj
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Na ogłoszenie zawarte w 3. numerze gazety „Echa
Osieka” odpowiedzieli członkowie Koła Pszczelarskiego
w Osieku. Z darami świątecznymi (miodem) udali się do
Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Zapowiedziawszy się, zarząd koła odwiedził podopiecznych domu dziecka. Dzieci czekały na gości, którzy
przywieźli smakołyk. Sekretarz koła Franciszek Adamus
wygłosił prelekcję na temat życia i dobroczynnego wpływu na środowisko rodzin pszczelich.
RĆ

Sesja

SESJA RADY GMINY OSIEK 24.10.2016 R.
Po sprawdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu kolejności obrad i przegłosowaniu protokołu z poprzedniej
sesji przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi Jerzemu Mieszczakowi. Wójt zdał sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Następnie Wójt udzielił informacji o swojej pracy między sesjami.
* 27 września uczestniczył w posiedzeniu
Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia.
* Zorganizował wstępne spotkanie z przewodniczącym Rady Gminy oraz dyrektorem Gminnego Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w sprawie obchodów Jubileuszu 700-lecia Osieka.
* Uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem ZDW w Krakowie p. Robertem
Góreckim dotyczącym omówienia
szczegółów realizacji przebudowy
w Osieku drogi wojewódzkiej nr 949
od Tarniówki do oczyszczalni ścieków w 2017 roku.
* Zorganizował spotkanie z dyrektorami
jednostek oświatowych, dotyczące
spraw bieżących oraz nowej ustawy
o systemie oświaty, która wchodzi w
życie z dniem 1 września 2017 roku
oraz skutków z tym związanych.
* 7 października w Urzędzie Gminy
Oświęcim podpisał wraz z marszałkiem województwa Jackiem Krupą
i członkiem zarządu województwa
Grzegorzem Lipcem umowę na finansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 949 w Osieku. 85% kosztów przebudowy drogi finansowane
będzie ze środków unijnych, a 15% ze
środków województwa i gminy. Termin realizacji 2018–2018 rok.
* Spotkał się w Krakowie z wicemarszałkiem województwa Stanisławem Sorysem w sprawie naboru wniosków
na gospodarkę wodno-ściekową,
w szczególności dotyczących zasad
i trybu tego naboru.
* Rozpoczął procedurę podpisywania
umów notarialnych z mieszkańcami
ul. Kwiatowej, którzy nieodpłatnie
przekazują gminie grunty leżące
w pasie drogowym tej ulicy z przeznaczeniem na drogę publiczną.
* 12 października spotkał się w Krakowie w Departamencie Funduszy Europejskich z dyrektorem Hubertem
Guzem w sprawie aglomeracji Osieka – dotyczy kanalizacji sanitarnej
oraz rozstrzygnięcia naboru wniosków na dofinansowanie odbudowy
dróg w Osieku, tj. ul. Starowiejskiej
i ul. Głównej. Zdaniem dyrektora
obydwa wnioski otrzymały dofinansowanie na kwotę 2 878 554,00 zł.
Gmina Osiek jako jedyna w powiecie
oświęcimskim otrzymała środki na
odbudowę dróg lokalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
* Brał udział w uroczystych obchodach
Święta Edukacji Narodowej (Dzień
Nauczyciela).

* Zorganizowano wspólnie z powiatem
na Zalewie Beskidzkim przy Molo
Samorządowe Zawody Wędkarskie
o Puchar Wójta Gminy Osiek. W zawodach uczestniczyło 7 ekip z gmin
powiatu oświęcimskiego.
* Na zaproszenie Starosty brał udział
w spotkaniu przedstawicieli Forum
Małopolski Zachodniej, podczas
którego omówiono sposób podziału środków finansowych na dofinansowanie projektów zgłaszanych
w ramach subregionu Małopolski Zachodniej.
* Zlecił do opracowania dokumentację
projektową modernizacji sali widowiskowej WKD Osiek firmie projektowej Usługi Projektowe Jan Janik
z Oświęcimia. Koszt projektu wyniesie 24 108,00 zł.
* Otrzymaliśmy promesę powodziową
z MSWiA w kwocie 60 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
odbudowy ul. Jagodowej w Głębowicach, uszkodzonej podczas intensywnych opadów atmosferycznych
w 2013 roku. Zadanie musimy zrealizować do 2 grudnia b.r.
* 22 października Wójt uczestniczył w
uroczystym spotkaniu członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych Oddział w Osieku, podczas którego dokonano podsumowania działalności sekcji Osiek w 2016
roku.
Podjęto
uchwały
w
sprawach:
a) zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Osiek.
b) przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Osiek.
c) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Głębowice.
Punkty a, b, c omówił urbanista Jan Kohut. Dodatkowo skomentował 10 uwag
do Studium na 25 zgłoszonych, nie
uwzględnionych przez Wójta.
d) trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami gminy Osiek w związku
z przystąpieniem do opracowania planu rewitalizacji gminy. Wójt wyjaśnił, że
aby skorzystać z dotacji unijnych, w tym
między innymi na budowę sali gimnastycznej w Głębowicach, konieczny jest
przyjęty przez Radę Plan Rewitalizacji.
e) zmiany Uchwały nr XVII/117/2016
Rady Gminy Osiek z dnia 29 kwietnia
2016 r. w sprawie: przejęcia zadania
od powiatu oświęcimskiego w zakresie

dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814K ul. Starowiejska
w Osieku w km od 1+785 do km 5+315”.
f) wyrażenia zgody na powierzenie
zadania publicznego oraz udzielenia
pomocy finansowej gminie Andrychów na realizację projektu pn. „Budowa oznakowania i promocja tras
rowerowych na terenie gmin Andrychów, Wadowice, Kęty, Osiek i Wieprz”.
g) zmiany uchwały Nr XIV/98/2015
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Osiek.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie, oprócz uchwały w punkcie d
(jeden radny wstrzymał się od głosu).
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
Odpowiada Wójt na zapytanie radnego
Franciszka Mitoraja. Nie zrobiłem spotkania z myśliwymi, spotkanie zorganizuję po l listopada.
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Jerzy Czerny poinformował radnych, że do oświadczeń
majątkowych nie było żadnych zastrzeżeń. Zgłosił również, że do Rady Gminy
wpłynęło pismo ze skargą od p. Orlanki.
Wójt odpowiedział, że na pismo p. Orlanki z Polanki Wielkiej Urząd odpowie
w ustawowym terminie.
KPP Oświęcim zwróciła się z prośbą
o zaplanowanie dotacji w przyszłorocznym budżecie (wynosi ona 5 tys. zł).
Radny Jan Jekiełek złożył pisemny wniosek o podjęcie działań w celu
skutecznego ograniczenia prędkości
pojazdów na łuku drogi ul. Główna,
skrzyżowanie z ul. Ogrodową, odcinek
niebezpieczny dla pojazdów i pieszych.
Radny Franciszek Mitoraj zapytał
wójta, czy przed zimą będą remontowane dziury na ul. Beskidzkiej.
Na tym sesje zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE

W wyniku umowy pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (który z urzędu sprawuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia
S.A., dzieci rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, poniżej 16
roku życia, mają zagwarantowane ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od 14.10.2016 r.
do 13.10.2017 r. Ubezpieczenie NNW dla dzieci rolników nie ma ograniczeń terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju jak i na świecie). Program jest przeznaczony dla blisko pół miliona uprawnionych dzieci, w ramach którego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku zapewniona jest rekompensata doznanego uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia,
rehabilitacji i innych wydatków. Świadczenia te są niezależne od innych polis grupowego ubezpieczenia.
Szczegółowe informacje na temat świadczeń, ich wysokości, postępowania w razie szkody powstałej wskutek wypadku dziecka znajdują się na stronie www.krus.gov.pl.

UPADKI – DLACZEGO
WCIĄŻ ICH TAK WIELE

Wraz z nadejściem pory jesienno-zimowej kończą się prace w polu. Nie oznacza to, że rolnik ma czas wolny.
Praca w gospodarstwie rolnym jest zawsze. Warto więc pomyśleć, aby wykorzystać ten czas na poprawę stanu
bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie rolnym oraz wyeliminowanie zaniedbań występujących w obejściu,
które mogą doprowadzić do wypadku.
Statystyki KRUS wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich
wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki. Przyczyn wystąpienia większości z nich
inspektorzy prowadzący postępowania powypadkowe upatrywali z winy
rolnika; nieodpowiednia organizacja
miejsca pracy, brak dbałości o porządek
w obejściach gospodarskich, zły stan
nawierzchni, śliskie i grząskie podłoże
podwórzy i ciągów komunikacyjnych,
stosowaniem nieodpowiedniego obuwia lub brak obuwia.
Aby zmniejszyć ryzyko tego typu
wypadków, należy zadbać o właściwy stan ciągów komunikacyjnych
w obrębie gospodarstwa. Nawierzchnia podwórza powinna być równa
i utwardzona. Na podwórzu należy
zachować porządek, usunąć zbędne
przedmioty i śmieci, maszyny i urządzenia składować w wyznaczonym
do tego celu miejscu, przewody elektryczne powinny być poprowadzone
pod powierzchnią ziemi, tak aby nie
były przyczyną potknięć i upadków.
Podwórze nie może być śliskie czy obłocone. Zimą nie wolno dopuszczać do
zalegania śniegu i powstawania oblodzeń, śnieg należy regularnie usuwać,
a ewentualne oblodzenia posypywać
warstwą piachu, żwiru lub popiołu. Bardzo ważne jest odpowiednie
oświetlenie podwórza, które powinno być rozprowadzone równomiernie
oraz zaleca się używanie odpowiedniego obuwia roboczego za kostkę z anty-
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poślizgową podeszwą, która zmniejsza
ryzyko poślizgnięcia.
Do upadków osób dochodzi również na skutek potknięć i poślizgnięć
w budynkach inwentarskich. Przyczyną są zbyt wysokie progi w wejściach,
nierówna, śliska podłoga oraz bałagan.
Najlepiej, aby w takich pomieszczeniach nie było progów, jeżeli już są,
to niech będą jak najniższe. Podłoga
w budynkach powinna być nienasiąkliwa i ograniczająca możliwość poślizgnięcia. Podstawą bezpieczeństwa
w budynkach jest utrzymanie w nich
porządku, w tym regularne usuwanie
odchodów zwierzęcych, resztek pasz
i śmieci. Nieodłącznym elementem
bezpieczeństwa w budynkach jest ich
właściwe oświetlenie.
Liczną grupę przyczyn upadków
stanowią upadki z wysokości, które
wiążą się z niewłaściwą organizacją
pracy oraz bagatelizowaniem zagrożeń. Dochodzi do nich na skutek upadków z ciągników, przyczep, maszyn
rolniczych, schodów oraz drabin. Aby
uniknąć takich wypadków wystarczy
zdrowy rozsądek i planowanie swojej
pracy. Na przykład upadku ze schodów
ciągnika można uniknąć poprzez regularne usuwanie z nich błota i resztek
roślin. Bardzo ważne jest, aby zawsze
wchodzić i schodzić do i z kabiny ciągnika przodem do drzwi. Należy również pamiętać, że wszystkie schody
na terenie gospodarstwa powinny być
w dobrym stanie technicznym, każdy stopień powinien mieć ok. 17 cm

wysokości i min. 29 cm szerokości,
wzdłuż schodów należy umocować barierkę o wysokości min. 110 cm. Jeżeli
schody mają powyżej 5 stopni poręcz
musi być umieszczona z obu stron.
Otwory zrzutowe, wejście na strych
i poddasze także należy wyposażyć
w barierkę o wysokości min. 110 cm,
wszelkie, zagłębienia, szamba, studzienki i zbiorniki należy zabezpieczyć
specjalnymi pokrywami lub ogrodzić
płotkami bądź barierkami.
Najwięcej wypadków przy pracach z użyciem drabin zdarza się na
skutek ich złego stanu technicznego,
braku zabezpieczeń lub korzystaniem
z tzw. „drabin samoróbek”. Drabiny
użytkowane w gospodarstwie rolnym
powinny być przede wszystkim solidne i posiadać zabezpieczenia przed
przechyleniem, odchyleniem i poślizgnięciem (u dołu gumowe lub ostre zakończenia, u góry zamontowane haki
zaczepowe). Nie wolno malować drewnianych drabin, gdyż farba przykrywa
pęknięcia i uszkodzenia prowadnic
i szczebli, co może być przyczyną wypadków. Kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° do 75° i powinna
ona wystawać co najmniej 0,75 m nad
powierzchnię, na którą wchodzimy.
Rolniku pamiętaj – upadek to
nie przypadek! W twoich rękach
jest bezpieczeństwo pracy!
Teresa Sajdak
KRUS PT w Oświęcimiu
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DLACZEGO DO BETLEJEM?
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jak co roku, będziemy wspominać narodzenie Chrystusa w betlejemskiej
szopce. Dlaczego akurat w Betlejem? Było przecież wiele innych bardziej odpowiednich miejsc. Postaram się w tym
krótkim tekście przedstawić trzy powody, dlaczego Jezus narodził się właśnie tam i dlaczego ma to takie znaczenie.
Po pierwsze – przepowiednia.
Ewangelista relacjonuje, że Maryja
i Józef udają się do Betlejem – miasta Dawida. To właśnie stamtąd pochodził najważniejszy król żydowski
– Dawid. Zostało mu zapowiedziane,
że jego potomek będzie rządził na
wieki Izraelem, i że on zbuduje Bogu
świątynię. Pozornie przepowiednia
wypełniła się na synu Dawida – Salomonie, jednak okazało się, że jego
królestwo nie przetrwało długo,
a świątynia, którą zbudował została
zburzona. I tak mijały kolejne wieki,
a przepowiednia czekała na wypełnienie. Łukasz bardzo wyraźnie nawiązuje do niej w swojej Ewangelii
– chciał w ten sposób podkreślić, że
zapowiedzianym Dawidowi potomkiem jest właśnie Jezus, że to jego
Królestwo zostało utwierdzone na
wieki, a świątynia Jego Ciała – Kościół – nigdy nie zostanie zburzony.
Po drugie – nazwa. Z hebrajskiego
Betlejem przetłumaczylibyśmy jako
Dom Chleba. Nie wiemy do końca,
dlaczego tak zostało nazwane, możliwe, że znajdowały się w jego pobliżu
żyzne tereny rolnicze lub spichlerze,
w których przechowywano zapasy
żywności. Nazwa ta jednak nabiera

zupełnie innego wydźwięku, kiedy
skojarzymy ją z określeniem, jakie
Jezus sam sobie nadał trzydzieści lat
później – Chleb żywy, Chleb, który
z nieba zstąpił. Ten, który jest Chlebem

życia narodził się w domu chleba, aby
każdy, kto jest głodny, mógł przyjść
i się Nim posilić.
Po trzecie – bieda. Betlejem miało być według relacji biblijnej najbiedniejszym z pośród miast Judy. To

właśnie tam, w najuboższym miejscu
– prostej stajni – rodzi się Pan panów
i Król królów. Ewangelista podkreśla w ten sposób, że Bóg wybrał to,
co ostatnie, najmniejsze, najbardziej
pokorne. Jezusa nie znajdzie się
w pałacach, na placach i targowiskach, ale w cichej grocie skalnej,
o której istnieniu wiedzieli jedynie
prości pasterze. Ta betlejemska bieda uczy nas jeszcze jednej ciekawej
rzeczy o Kościele. Podobnie jak Betlejem może nie jest On najbogatszą,
najlepiej zorganizowaną i zarządzaną instytucją, której splendor rozlewałby się na cały świat, ale tylko
w Nim możemy znaleźć Jezusa –
Boga, który stał się człowiekiem.
Betlejem – to ono uczy nas jak
przygotować się na przyjście Mesjasza. Nie zrobimy tego, brnąc
w materialny aspekt zwyczajów świątecznych, ale wchodząc w pokorę naszego serca. Chodzi o to, żebyśmy nie
stali wspaniale zaopatrzoną gospodą
– tam miejsca dla Jezusa nie będzie
– ale żeby nasze serce było prostą
i ubogą stajnią, bo tylko w niej można
złożyć Zbawiciela Świata.
Diakon
Tymoteusz Szydło

KRONIKA

WRZESIEŃ
1. KAWCZAK ANNA

OSIEK, ul. PRZECZNICA 60

- 76 lat

LISTOPAD
1. LURANC JAN
2. PŁONKA KATARZYNA
3. DOBRZANOWSKA STANISŁAWA
4. MITORAJ ELŻBIETA ANNA
5. TOBICZYK MARIAN
6. PŁONKA ANNA

OSIEK, ul. OGRODOWA 8, m.8
OSIEK, ul. OGRODOWA 94
OSIEK, ul. KAROLINA 24
OSIEK, ul. GŁÓWNA 269
OSIEK, ul. LEŚNA 51
OSIEK, ul. SŁONECZNA 21

- 68 lat
- 91 lat
- 82 lata
- 75 lat
- 71 lat
- 80 lat

PAŹDZIERNIK
1. WOJTALA ROMAN
2. JĘCZALIK MARIAN
3. SIWEK MARIA KAROLINA
4. JEKIEŁEK BOLESŁAW STEFAN
5. BIES MARIANNA

OSIEK, ul. ZABRZEZINIE 15
OSIEK, ul. GŁÓWNA 98
GŁĘBOWICE, ul. ŁAZY 14
OSIEK, ul. GŁÓWNA 383
OSIEK, ul. STAWOWA 3

- 62 lata
- 60 lat
- 97 lat
- 83 lata
- 93 lata

Sporządziła: Iwona Górowicz
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DODATKOWE ŚRODKI Z REZERWY MINISTRA
RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30. ROKU ŻYCIA.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dotyczącego aktywizacji osób bezrobotnych do 30. roku życia.
Przyznane środki zostaną przeznaczone na realizację następujących działań aktywizacyjnych: jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej dla 10 osób
(do 20 000 zł/1 osobę), refundacje
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 5 stanowisk

(do 20 000 zł/1 stanowisko), bony na
zasiedlenie dla 2 osób (do 8 050 zł/
osobę).
Całkowita wartość środków pozyskanych na realizację w/w programów w wynosi 316 100 zł.
Program będzie realizowany do
31.12.2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje jeszcze wolnymi
środkami na podjęcie działalności
gospodarczej w ramach projektu pod
nazwą „Aktywizacja osób w wieku 30
lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie oświęcimskim (II)” finansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Środki
finansowe są przeznaczone wyłącznie
dla osób bezrobotnych powyżej 30.

roku życia, które spełniają co najmniej
jedno z poniższych kryteriów:
• są osobami nisko wykwalifikowanymi (tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym
zawodowym, średnim),
• są osobami długotrwale bezrobotnymi,
• są osobami powyżej 50. roku życia,
• są osobami niepełnosprawnymi,
• są kobietami.
Zainteresowane osoby prosimy

Do udziału w programach zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne do 30. roku
życia oraz pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
PUP Oświęcim

DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DLA OSÓB POWYŻEJ 30. ROKU ŻYCIA
do składania wniosków o przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej. Wysokość
środków na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 20 000 zł/osobę.
Zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu,
ul. Wyspiańskiego 10 (tel. 33 842 49
07, wew. 1004) lub z filią PUP w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a (tel. 33
845 26 24).

POWIATOWE ZAWODY WĘDKARSKIE 2016

16 października w Osieku odbyły się ostatnie w tym roku zawody wędkarskie organizowane przez Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu, te rozgrywane były „O Puchar Wójta Gminy Osiek”.
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Rozegrały się na akwenie MOLO,
którego właścicielami są p. Klęczarowie. W zawodach udział wzięło
siedem drużyn z powiatu oświęcimskiego. Pierwsze miejsce zdobyła
drużyna z Przeciszowa (29 kg 01 dag)
w składzie Bogdan Bartuś, Daniel Socha i Mariusz Gisterek. Drużyna z Osieka uplasowała się na piątym miejscu
z wagą ryb (14 kg 18 dag). W składzie
osieckiej drużyny byli: Leszek Górkiewicz, Marek Piechociński i Stanisław
Matlak. Fundatorem nagród był wójt,
który pogratulował zawodnikom wyników. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy i sprzęt sportowo-wędkarski,
a zdobywcy pierwszych nagród – pu-

chary. Wicestarosta Jurzak podkreślił,
że: zawody w Osieku były doskonałym
wypoczynkiem nad wodą, MOLO to su-

Echa Osieka
per akwen, super miejsce. Wójt Jerzy
Mieszczak dodał, że zawody zostały
zakończone sukcesem, a z kolei wędkarze określili, że za rok znów chcieliby łowić w Osieku. Połów trwał 4 godziny, najczęściej wyciągano z wody
rybę o nazwie karaś.
Grand Prix Powiatowych zawodów wędkarskich (4 zawodów w ciągu roku 2016) zdobył Piotr Sekunda.
2. miejsce Jarosław Jurzak a 3. miejsce Bartłomiej Kajfasz. Wszyscy
reprezentowali drużynę powiatu
oświęcimskiego.
Rozalia Ćwiertnia

STAWKI PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI NA 2017 R.
Stawka
2016

max na
2017

propozycja na
2017

Grunty działalność gospodarcza (m2)

0,77

0,89

0,77

Grunty pozostałe (m2)
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji (m2)
Budynki mieszkalne (m2)
Budynki działalność gospodarcza (m2)
Budynki materiał siewny (m2)
Budynki usługi medyczne (m2)
Budynki pozostałe (m2)
Budynki gospodarcze (m2)
Garaże wolnostojące (m2)
Budowle (zł)
Budowle (zł) – ścieżki rowerowe

0,04
3,00
0,63
18,00
8,23
4,65
5,48
3,84
4,92
2%
2%

0,47
2,98
0,75
22,66
10,59
4,61
7,62
7,62
7,62
2%
2%

0,04
2,98
0,64
18,00
8,24
4,61
5,49
3,85
4,93
2%
1%

Wyszczególnienie
Grunty pod jeziorami (ha)

4,58

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

B – tereny mieszkaniowe
Ba – tereny przemysłowe
Bi – inne tereny zabudowane

0,14

4,54
0,47

Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

4,54
0,15

PODATEK ROLNY
W 2017 R.
Podatek rolny w 2017 r. na ternie gminy Osiek wynosi:
• 131,10 zł od ha przeliczeniowego posiadaczy powyżej 1 ha
użytków rolnych (rolnicy),
• 262,20 zł od ha fizycznego posiadaczy poniżej 1 ha użytków
rolnych (osoby nie będące rolnikami).
Podatek leśny w 2017 r. wynosi:
• 42,02 zł od 1 hektara lasu.
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MISTER CAMPING –
RESORT MOLO
Camping Molo w Osieku zdobył III miejsce w konkursie
„MISTER CAMPING 2016”.
W corocznym konkursie
podsumowującym sezon organizowanym przez Polską Federację Campingu i Caravaningu, którego finał miał miejsce
25 października w Polańczyku,
udział wzięło 240 campingów
z całej Polski.
9 listopada Polska Federacja
Campingu i Caravaningu przesłała wójtowi Jerzemu Mieszczakowi list gratulacyjny z powodu zdobytego wyniku, jaki
osiągnął camping nr 261 „Camping MOLO” w tegorocznej edycji konkursowej „Mister camping”, życząc dalszych sukcesów
w kolejnych latach. Najlepsze
polskie campingi promowane są także przez zagraniczne
Ośrodki Polskiej Organizacji

Turystycznej i na Narodowym
Portalu Turystycznym „Odkryj
Polskę” prowadzonym w kilkunastu wersjach językowych,
poinformowało biuro konkursowe. Ocenie konkursowej podlegało zagospodarowanie i wyposażenie campingu, jego stan
techniczny, czystość i porządek
na campingu, bezpieczeństwo
pobytu oraz profesjonalizm
i jakość obsługi turystów. Brane były również opinie turystów krajowych i zagranicznych
o campingu. Redakcja „EO” gratuluje właścicielom MOLO Resort.
RĆ

ZIMOWY CZAS W MOLO
Już od pierwszych dni listopada możemy ślizgać się na zadaszonym lodowisku Molo w Osieku.
Dzięki finansowemu wsparciu Molo
Resort grupa byłych zawodników klubu UKŁF Unia Oświęcim, trenowanych
przez Iwonę Mydlarz-Chruścińską,
mogła w październiku przygotowywać
się do pierwszych startów w nowym

sezonie łyżwiarskim. Od listopada
grupa łyżwiarzy już jako kadra nowopowstałego Uczniowskiego Klubu Łyżwiarskiego Molo Osiek bez ograniczeń
może trenować na lodowisku w Osieku, gdzie zostały stworzone warunki

i klimat do przygotowania najlepszej
formy przed zbliżającymi się zawodami krajowymi i zagranicznymi.
Łyżwiarze trenowani przez Iwonę
Mydlarz-Chruścińską uroczyście podziękowali gospodarzom Molo Resort,
państwu Beacie i Adamowi Klęczarom.
Obecność profesjonalnych łyżwiarzy na lodowisku Molo w trakcie ich
porannych i wieczornych treningów
wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Młodzież z uwagą podgląda mistrzów, a łyżwiarstwo figurowe zdobywa nowych fanów.
Zapraszamy do rekreacji na lodowisku w Osieku w towarzystwie
mistrzów sportu – dlaczego tutaj nie
mieliby się objawić przyszli mistrzowie sportu wyczynowego lub amatorskiego? Prosimy o wspieranie Klubu
Łyżwiarskiego w Osieku. Już wkrótce
ważne starty i mistrzostwa. Trzymajmy kciuki!!!
K. Włodarczyk
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ROZBUDOWA
HALI
W styczniu 2017 roku firma Aksam rozpocznie kolejną, wielką inwestycję! Inwestycja ta będzie obejmować
rozbudowę zakładu z obecnych 7 000 m2 powierzchni użytkowej, która zwiększy się do 17 000 m2.
Obecnie w firmie Aksam zatrudnionych jest ponad 400 osób. Dzięki
olbrzymiej inwestycji powstaną kolejne miejsca pracy, co z pewnością przysłuży się lokalnej społeczności. Nowe
miejsca pracy to jednak nie wszystko.
Nowopowstała hala produkcyjna
wyposażona będzie w sprzęt i technologię najnowszej generacji, który

pozwoli na podwojenie wydajności
produkcji paluszków i precli, która
obecnie sięga 1000 ton miesięcznie.
Ciągły rozwój produktów marki Beskidzkie na rynku krajowym oraz eksportowym wymaga kolejnych mocy
produkcyjnych – a te dzięki wspomnianemu podwojeniu wydajności,
sięgał będzie aż 2000 ton paluszków

i precli miesięcznie.
Zakończenie rozbudowy firmy Aksam planowane jest na koniec 2017
roku. Rok 2018 z pewnością będzie
kolejnym przełomem w dziejach firmy, która rozwija się niezmiennie od
ponad 20 lat.
W. Saternus

*Zakończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Starowiejskiej.
Do sieci kanalizacyjnej podłączonych
zostało 146 rodzin. Koszt zadania wyniósł 2 572 108,84 zł.
*Oddaliśmy
do
użytkowania
ciąg komunikacyjny ulic Kościelnej
i Przecznicy realizowany w ramach
Narodowego Programu Odbudowy
Dróg Lokalnych. Koszt zadania wyniósł 967 075,35 zł i został pokryty
w połowie z budżetu państwa i gminy.
*Opracowaliśmy projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi
gminnej ul. Zielona na całym odcinku drogi. Koszt projektu wyniósł 30
tys. zł.
*Wspólnie z powiatem oddaliśmy do użytkowania 900 m odcinek
przebudowanej drogi powiatowej
ul. Zamkowej w Głębowicach. Koszt
zadania wyniósł 529 tys. zł i był po
połowie finansowany przez powiat
i gminę.
*W lipcu złożyliśmy do Departamentu Funduszy Europejskich w Krakowie dwa projekty na dofinansowanie odbudowy dróg powiatowych, tj.
ulicy Głównej, odcinek od p. Lekkich
do ul. Beskidzkiej wraz z budową
chodnika i ul. Starowiejskiej, odcinek
od Starego Kościoła do skrzyżowania
przy RSP, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt realizacji zadań wynosi: ul. Główna – 2.5 mln
zł a ul. Starowiejska – 2 mln zł.
*Wykonaliśmy dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego ul. Karolina, Spacerowej, Modrzewiowej i Akacjowej. W tym roku za

kwotę 20 tys. zł wykonamy oświetlenie ul. Karolina. Oświetlenie pozostałych przyjmiemy do realizacji w 2017
roku.
*Jesteśmy na końcowym etapie remontu dwóch dróg dojazdowych do
pól, tj. ul. Łąkowej w Osieku Dolnym
i ul. bocznej Jaśminowej w Osieku Górnym. Kosz zadań wyniesie
139 384,54 zł przy dofinansowaniu
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego
w Krakowie w kwocie 62 570,00 zł.
*Kończymy również remont ulicy
Bielańskiej na Zaolszyniu. Koszt zadania wyniesie około 30 tys. zł i w całości zostanie pokryty z budżetu gminy.
*Rozstrzygnięty został przetarg
ogłoszony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na przebudowę
dróg wojewódzkich DW 948 na odcinku od Tarniówki do ronda przed Kętami i DW 949 na odcinku od Tarniówki do oczyszczalni ścieków za kwotę
17,5 mln zł. Przetarg wygrała firma
STRABAG Infrastruktura Południe
Sp. z o.o. Zadanie realizowane będzie
w latach 2017–2018.
*Za kwotę 10 tys. zł wykonaliśmy
remont rowu Taskierka, a w październiku za kwotę 20 tys. zł odremontowany zostanie rów Pilarzówka.
Remont rowu Pilarzówka dofinansowuje powiat kwotą 10 tys. zł. Zadania
realizuje Spółka Wodna z Oświęcimia.
*W październiku zakończymy
projekt budowy kanalizacji sanitarnej – Etap II, zadanie III i IV. Koszt
wykonania dokumentacji wynosi
146 985,00 zł.

*Również w październiku zostanie
wykonana dokumentacja projektowa
budowy kanalizacji sanitarnej ulic
Karolina, Modrzewiowej, Akacjowej,
Spacerowej, Malinowej i Świerkowej.
Koszt wykonania projektu wynosi
67 281,00 zł.
*W listopadzie złożymy projekt do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
wykonanie dalszej części kanalizacji
sanitarnej. Koszt zadania wyniesie 10
mln zł, przy finansowaniu 8,5 mln zł
ze środków unijnych i 1,5 mln zł ze
środków gminy.
*Rozpoczęliśmy budowę sieci wodociągowej przy ul. Sobótkowej. Koszt
zadania wynosi 76 310 zł.
*Przyjęliśmy w budżecie kwotę
100 000,00 zł na wykonanie projektu
oraz wykonanie rzeczowe przebudowy pomieszczeń po państwu Handzlikach w SP Nr 2 na Górnym Osieku
z przeznaczeniem na dwie sale lekcyjne. Roboty budowlane rozpoczniemy
z końcem października.
*W ramach Funduszu Sołeckiego
za kwotę 60 885,00 zł wymieniliśmy
okna oraz drzwi w elewacji południowej budynku ZSP Nr 1.
*Zleciliśmy firmie projektowej
„Usługi Projektowe Nadzory Budowlane Jan Janik” z Oświęcimia wykonanie projektu przebudowy sali WDK
w Osieku za kwotę 24 180,00 zł.
*Złożyliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego, projekt termomodernizacji całego kompleksu budynków
OSP Osiek. Planowany koszt zadania

WYSTĄPIENIE WÓJTA NA ZEBRANIU WIEJSKIM
W SOŁECTWIE OSIEK 25 WRZEŚNIA 2016 R.
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wynosi 435 100 zł w tym 260 060 zł
to środki unijne a 174 040 zł środki
własne.
*Zakupiliśmy dla OSP Osiek przyczepę typu VIOLA, która wykorzystywana będzie przez strażaków podczas
akcji ratowniczych. Koszt zakupu wyniósł 13 000,00 zł, w tym 5 tys. zł to
środki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, 4 tys. zł z powiatu i 4 tys. zł
z gminy.
*Przeprowadziliśmy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Łącznie
mieszkańcy Osieka i Głębowic oddali
75,9 ton odpadów (18,5 ton więcej niż
w 2015 roku).
*Na przełomie października i listopada przeprowadzimy zbiórkę azbestu za kwotę 30 tys. zł, przy finansowaniu powiatu w kwocie 15 tys. zł

i gminy 15 tys. zł.
*W gminie z dożywiania w pierwszym półroczu skorzystało 58 dzieci; w tym z Osieka 46 a z Głębowic
12. Kwota przeznaczona na ten cel
to 41 700,00 zł, w tym dofinansowanie wojewody w kwocie 27 570,00 zł
a gminy 14 130,00 zł.
*GOPS warunkowo w bieżącym
roku ubiega się o żywność dla mieszkańców gminy w Banku Żywności
w Krakowie. Są takie możliwości
i z nich skorzystamy.
*Na zakończenie roku szkolnego
wręczyłem nagrody uczniom naszych
szkół za osiągnięcia w nauce i sporcie
w tym: SP Nr 1 – 15 uczniom, SP Nr 2 –
7 uczniom, ZSP Głębowice – 7 uczniom
i Gimnazjum – 21 uczniom.
* Od 1 kwietnia do 31 sierpnia
świadczenie wychowawcze 500+

otrzymywało 789 dzieci, w tym 664
z Osieka i 125 z Głębowic. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła
1 895 830,50 zł.
Na zebraniu uczestnicy podjęli
uchwałę w sprawie zakupu i wymiany
okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Osieku ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 27 284,01 zł.
Uzasadnienie uchwały:
Wykonanie wymienionego we
wniosku zadania przyczyni się do
poprawy warunków bezpieczeństwa
dzieci szkolnych. Ponadto zadanie to
jest zadaniem własnym gminy, obejmującym sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami gminy i jest zapisane w strategii rozwoju gminy.
RĆ

ZEBRANIE WIEJSKIE W GŁĘBOWICACH
WYSTĄPIENIE WÓJTA 25 WRZEŚNIA 2016 R.

* Wspólnie z powiatem oddaliśmy do
użytkowania 900 m odcinek przebudowanej drogi powiatowej ul.
Zamkowej. Koszt zadania wyniósł
529 tys. zł i był finansowany po połowie przez każdą ze stron.
* Kolejny raz wystąpiliśmy do Departamentu Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dofinansowanie kwotą 73 204 zł z budżetu
państwa odbudowy ul. Jagodowej
uszkodzonej podczas intensywnych
opadów atmosferycznych w 2014
roku. Z informacji, jakie otrzymaliśmy z Departamentu Rolnictwa, możemy wnioskować, że jest szansa na
promesę i dokończenie drogi w tym
roku.
* Wykonaliśmy remont mostka na ul.
Kulturowej. Koszt zadania wyniósł
20 514,20 zł i został pokryty z budżetu gminy.
* W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Głębowice opiewającego na
kwotę 26 409,60 zł wykonano nowy
chodnik i wymieniony krawężnik
przed budynkiem WDK. Pozostała
jeszcze do wykonania podsufitka
zadaszenia od strony zachodniej budynku WDK.
* Jesteśmy na końcowym etapie remontu parkingu na Browarniku.
Koszt zadania wyniesie 40 tys. zł
i zostanie pokryty z budżetu gminy.
* Do końca października zostanie odremontowana kapliczka św. Jana
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Nepomucena wraz z placem wokół
kapliczki. Koszt całego zadania wyniesie 26 763,84 zł, w tym 5 tys. zł
to środki z Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Marszałkowskiego a 21 763,84 zł
środki własne gminy.
* Zleciliśmy wykonanie remontu nawierzchni placu przy budynku WDK
Głębowice oraz jego odwodnienia od
strony północnej i zachodniej. Koszt
zadania wyniósł 81 622,78 zł i został
pokryty z budżetu gminy.
* W październiku za kwotę 124 284,00
zł rozpoczniemy remont boiska
sportowego LKS Głębowice.
* Przeprowadziliśmy zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych. Łącznie mieszkańcy Osieka i Głębowic oddali 75,9
ton odpadów (18,5 ton więcej niż
w 2015 roku).
* Na przełomie października–listopada
przeprowadzimy zbiórkę azbestu za
kwotę 30 tys. zł przy finansowaniu
powiatu w kwocie 15 tys. zł i gminy
15 tys. zł.
* W gminie z dożywiania w pierwszym półroczu skorzystało 58 dzieci,
w tym z Osieka 46 i z Głębowic 12.
Kwota przeznaczona na ten cel to
41 700,00 zł w tym dofinansowanie
wojewody w kwocie 27 570,00 zł
a gminy 14 130,00 zł.
* GOPS warunkowo w bieżącym roku
ubiega się o żywność dla mieszkańców gminy w Banku Żywności

w Krakowie. Są takie możliwości
i z nich skorzystamy.
* Od 1 kwietnia do 31 sierpnia świadczenie wychowawcze 500+ otrzymywało 789 dzieci, w tym 664 z Osieka
i 125 z Głębowic. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 1 895
830,50 zł.
* Na zakończenie roku szkolnego wręczyłem nagrody uczniom naszych
szkół za osiągnięcia w nauce i sporcie w tym: SP Nr 1 – 15 uczniom, SP
Nr 2 – 7 uczniom, ZSP – Głębowice
– 7 uczniom i Gimnazjum – 21 uczniom.
Uczestnicy zebrania podjęli dwie
uchwały. Pierwsza z nich stwierdza
wygaśnięcie mandatu członka Rady
Sołeckiej Pana Damiana Kasperka
w związku ze złożeniem przez niego
pisemnej rezygnacji.
Druga uchwała dotyczy wyrównania
i drenażu placu przy WDK w Głębowicach ze środków Funduszu Sołeckiego
w kwocie 27 284,80 zł.
Uzasadnienie celowości: wyrównanie i drenaż placu przy WDK w
Głębowicach wpłynie na poprawę
warunków życia mieszkańców sołectwa, gdyż będzie to miejsce spotkań
i realizacji wielu imprez plenerowych
a także poprawi estetykę sołectwa. Realizacja zadania jest zapisana w strategii rozwoju gminy.
RĆ

Echa Osieka

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy szanownych mieszkańców gminy Osiek, którzy nie są nigdzie zadeklarowani
do lekarza, pielęgniarki i położnej o możliwości składania deklaracji wyboru
do Przychodni w Osieku i Głębowicach.

DROGI POWIATOWE
14 listopada w Krakowie podczas nadzwyczajnego spotkania w Urzędzie Marszałkowskim z rąk Marszałka
Województwa Jacka Krupy i Wicemarszałka Stanisława Sorysa Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak odebrał umowy
na dofinansowanie odbudowy dwóch dróg powiatowych tj. ul. Starowiejskiej i ul. Głównej w Osieku.

Na obydwie drogi gmina Osiek
złożyła projekty w ramach naboru na
odbudowę dróg lokalnych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020.
Obydwa projekty zostały pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane
do dofinansowania ze środków unij-

nych. Wartość zadań wynosi 4,5 mln zł,
z czego 63,63% przypadnie na środki
unijne, a pozostałą kwotę dołożą samorządy Osieka i powiatu.
W ramach zadań na ul. Starowiejskiej zostanie przebudowane skrzyżowanie z ul. Kościelną, odbudowana
część chodnika oraz położona nowa
nawierzchnia asfaltobetonowa na odcinku od starego kościoła do ul. Jaśminowej, natomiast na ul. Głównej wybudowany będzie nowy chodnik wraz
z kanalizacją deszczową, poszerzona
jezdnia do 6 m, położona nowa nawierzchnia asfaltobetonowa do skrzyżowania z ul. Beskidzką oraz zamontowane zostaną światła na przejściach
dla pieszych w obrębie skrzyżowania z
ul. Wiśniową.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że
gmina Osiek jest jedyną gminą z powiatu oświęcimskiego, która otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych przeznaczonych na odbudowę
dróg lokalnych.
UG

DROGI WOJEWÓDZKIE

7.10.2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Oświęcim odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego podpisano umowę na przebudowę dróg wojewódzkich Nr 948 i 949.
Ze strony Samorządu Wojewódzkiego umowę podpisali Marszałek
Województwa Jacek Krupa i Członek
Zarządu Województwa Grzegorz Lipiec, ze strony samorządów gminnych
Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz,
Zastępca Burmistrza Kęt Marcin Śliwa
i Wójt Osieka Jerzy Mieszczak oraz ze
strony wykonawcy przedstawiciel firmy Strabag Mariusz Mierzwa.
Rozbudowa obu wojewódzkich
traktów pochłonie blisko 18 mln zł,

z czego 85% środków przypada na fundusze unijne. Resztę dołożą samorządy
Kęt, Osieka i Oświęcimia oraz województwo małopolskie. W ramach planowanych robót budowlanych na DW
948 zostanie wymieniona nawierzchnia drogi, odbudowane będą zatoki
autobusowe, powstaną nowe chodniki
i ścieżki rowerowe, przebudowane zostaną dwa mosty. Z kolei w miejscu dotychczasowych skrzyżowań w Łękach,
Bielanach i Nowej Wsi powstaną ronda.
Przebudowane zostanie skrzyżowanie
w Grojcu.
Na drugiej z przebudowywanych
dróg, czyli DW949 na terenie gminy
Osiek na odcinku 1,3 km od Tarniówki, poszerzona zostanie jezdnia do 6 m,
położona będzie nowa nawierzchnia
asfaltobetonowa, od strony północnej
wykonane będzie 2 m pobocze oraz
dodatkowo prawoskręt w kierunku
Oświęcimia, zamontowane zostaną ba-

riery energochłonne i przebudowane
dwa mosty do nośności 50 t. Planuje się
zakończenie robót na obydwu drogach
z końcem września 2018 roku.
Na zakończenie spotkania Wójt
Osieka Jerzy Mieszczak podziękował
władzom samorządowym województwa oraz Dyrektor ZDW Pani Marcie
Maj za ujęcie w budżecie województwa
na 2017 rok do odbudowy tego najbardziej niebezpiecznego w gminie odcinka drogi, o którego remont zabiegał
w województwie od 2008 roku.
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia chcemy życzyć Naszym
Klientom, aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne
i spokojne, a każdy dzień Nowego Roku
był pełen szczęścia i nadziei.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości
Odpoczynku od codziennych trosk,
Spełnienia marzeń w Nowym Roku,
Wszystkim mieszkańcom Głębowic
życzą
sołtys Edyta Matyjasik-Kulig
oraz Rada Sołecka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wiele Błogosławieństwa Bożego
oraz Łaski Bożego Miłosierdzia dla
wszystkich rodzin z naszej parafii
życzą
Rada Parafialna
i ks. proboszcz Stanisław Czernek

Z okazji świąt B
bardzo dużo zdr
zentów, mało w
dużo bąbelków w
kto zrobi kolacje
a na każdym kro
dzenia w Nowym

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego Nowego Roku przekazujemy Wam i Waszym rodzinom z głębi serc naszych płynące życzenia: dużo
zdrowia, zadowolenia, miłej i braterskiej
atmosfery w rodzinach. Niech miłość
oraz wzajemne zrozumienie na stałe zagości w Waszych sercach a Boża Dziecina błogosławi Wam każdego dnia.
Życzy Orkiestra Dęta Osiek

W Wigilię Bożego Narodzenia, Gwiazda Betlejemska niech Wam dobrą drogę
wskaże, Zapomnijcie o uprzedzeniach,
sięgnijcie do marzeń…
Ciepłem swych serc otulcie swoich bliskich, uśmiechnijcie się do siebie,
Niech magia tych świąt pojedna Was
wszystkich, Niech w Waszych domach
będzie Wam jak w niebie…
Przyjmijcie te pszczelarskie życzenia
pełne radości, Zaś w Nowym Roku
2017.
Życzymy Wam szczęścia, zdrowia
i pomyślności!
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Właściciele i Pracownicy
sieci sklepów Delfin

Pszczelarze z Koła Pszczelarskiego
w Osieku.

życz

Z okazji nadchodzących Świąt Bożeg
Narodzenia prosimy przyjąć najlepsze
życzenia wszelkiej pomyślności, radości i pokoju, które wszystkim ludziom
dobrej woli przynosi w darze Syn Boż
Po staropolsku łamiemy się z każdym
poświęconym opłatkiem, a pochylając
się nad żłóbkiem prosimy, by narodzenie Jezusa Chrystusa było źródłem
błogosławieństwa na Nowy Rok 2017

Ks. Bogusław Wądrzyk – probos
Ks. Dawid Kubień – wikari
Diakon – Tymoteusz Szy

Niech choinka pachnie lasem,
niech zwierzaki mówią basem.
Niech w Twym domu radość gości,
a w karpiu będzie mało ości.
Od sopranów dużo zdrowia,
Niech się miłość u was chowa.
Alty zaś radości życzą,
I Wesołych świąt krzyczą.
A tenory razem z basem
O tym, że już Nowy Rok za pasem.
Więc życzymy wam miłości
Dużo szczęścia i radości.
Z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia,
życzy Chór ,,Wrzos”.

Bożego Narodzenia,
rowia, uśmiechów i preżyciu ostrych zakrętów,
w szampanie, kogoś,
e i śniadanie,
oku szczęścia i powom Roku!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
rodzinnego ciepła, odpoczynku od
codziennych trosk, a w nowym 2017
roku dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej
pomyślności
życzą
Dyrektor i Pracownicy
SP ZOZ w Osieku

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

Dzieląc się opłatkiem w te piękne
Święta, życzymy samych radości. Niech
będzie zdrowie, niech będzie szczęście,
dobrobyt niech w Was gości.
Życzymy odpoczynku w rodzinnym
gronie oraz spełnienia najskrytszych
marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku 2017.

Niech Pierwsza Gwiazdka zastanie
nas czytających Pismo Święte, przy
stole pełnym Tradycyjnych Potraw i
Siankiem pod obrusem!
Niech nastroju przydają światła Choinki i Szopka Betlejemska!
zy Redakcja „Echa Osieka”
Przewodniczący Rady Gminy
I pozostawmy Miejsce Przy Stole –
Jerzy Czerny
wolne i czekające…
i Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak
Najlepsze życzenia świąteczne
i noworoczne składa Czytelniczkom
i Czytelnikom „Ech Osieka”
Zarząd Towarzystwa
Miłośników Osieka
Wszystkiego Najlepszego z okazji nadchodzących Świąt! Aby to Boże Narodzenie
pełne było cudownych chwil spędzonych
w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół.
Zdrowych, radosnych, spokojnych
go
Aby zdrowie dopisywało, a szczęście wyi rodzinnych Świąt Bożego
e
pełniało każde pomieszczenie.
Narodzenia oraz spełnienia marzeń
Aby każdemu spełniły się choinkowe
w nadchodzącym Nowym Roku
m
marzenia,a świąteczna atmosfera trwała
2017
ży.
przez cały rok.
życzy Sołtys Maria Luranc
m
Wszystkim naszym klientom i Członkom
i Rada Sołecka z Osieka.
c
Gminnej Spółdzielni Życzą Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy Gminnej
m
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
7.
w Osieku

szcz
iusz
ydło

Zapraszamy serdecznie do naszych sklepów
i magazynu. Życzymy udanych zakupów!
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Szanowni mieszkańcy!

OGŁOSZENIE

W 2017 roku będziemy obchodzić 700-lecie Osieka. W związku z tym niezwykle ważnym wydarzeniem prosimy o sięgnięcie do Waszych archiwów rodzinnych. Będziemy wdzięczni za udostępnienie starych fotografii,
dokumentów obrazujących ważne wydarzenia z życia wsi, miejsca charakterystyczne dla naszej miejscowości.
Chcemy dzięki temu pokazać, jak Osiek zmieniał się na przestrzeni wieków.
Prosimy kontaktować się w tej sprawie z Biblioteką Publiczną (tel. 33 8458155).
Wszystkie udostępnione materiały zwrócimy właścicielom.

Organizatorzy

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

28 listopada w Domu Kultury w Przeciszowie odbył się Międzygminny Konkurs Pięknego Czytania „O Złote Usta 2016”.
To już jedenasta edycja konkursu, którego celem jest propagowanie
czytelnictwa, popularyzacja literatury
polskiej dla młodzieży oraz doskonalenie techniki czytania. Konkurs był
adresowany do uczniów gimnazjów
z gmin: Oświęcim, Osiek i Przeciszów.
W zmaganiach wzięło udział 12 finalistów, którzy czytali najpiękniej w eliminacjach szkolnych.
Młodzież czytała losowo wybrane
fragmenty powieści dla młodzieży autorstwa Agnieszki Tyszki pt. „Smażone
tablety”. Publiczność z zainteresowaniem słuchała fragmentów powieści
z życia współczesnych nastolatków.
Najlepiej czytającą okazała się Pau-

lina Ceglarz z Gminnego Gimnazjum nr
1 w Rajsku, drugie miejsce przypadło
Michałowi Kwadrans z Gimnazjum nr
3 w Przeciszowie – Podlesiu, a trzecie
miejsce ex aequo zajęli Robert Rzepka z ZSP-G nr 1 w Przeciszowie oraz
Wiktoria Kowalczyk z Gminnego Gimnazjum nr 2 w Zaborzu. Wyróżnienia
przypadły Oliwii Kolber z Gminnego
Gimnazjum w Zaborzu, Marcinowi
Adamusowi z Gimnazjum w Osieku
oraz Agnieszce Jekiełek z tego samego
gimnazjum.
Nagrodą były bony pieniężne, do
wykorzystania w jednej z oświęcimskich księgarni wręczał Bogdan Cuber
– Wójt Gminy Przeciszów.

Po zmaganiach konkursowych odbyło się spotkanie autorskie Agnieszki Tyszki z młodzieżą gimnazjum
w Przeciszowie. Była również okazja
do zakupienia książek jej autorstwa
i uzyskania dedykacji pisarki.

WYSTAWA PRAC MARIUSZA ROCZYNY
Podczas uroczystości związanych
ze Świętem Niepodległości 11 listopada można było obejrzeć wystawę
prac pana Mariusza Roczyny. Obrazy
są utrzymane w stonowanej kolorystyce, mają trudną do scharakteryzowania perspektywę, dzięki niej ma
się wrażenie odrealnienia, balansowania na pograniczu jawy i snu. Pan

Mariusz Roczyna to malarz amator,
który chętnie dzieli się swoim zaangażowaniem. Od kilku miesięcy prowadzi bezpłatnie zajęcia z techniki
malarskiej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osieku.

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE

Końcem września i początkiem października bibliotekę odwiedzili szczególni goście.
Panie z przedszkola w Górnym Osieku postanowiły pokazać maluchom
najbliższą okolicę i tym sposobem, obok
starego, drewnianego kościoła, Izby
Regionalnej Doliny Karpia czy Urzędu
Gminy, dzieci mogły odwiedzić także
bibliotekę. Miały szansę dowiedzieć
się nieco o wypożyczalni, książkach czy
zobaczyć, na czym polega proces ich
wypożyczania. Słuchały z zaciekawieniem i były trochę zaskoczone, kiedy
uświadomiły sobie, że można wypożyczać bajki za darmo. Każde dziecko zdą-
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żyło się pochwalić, co lubi najbardziej
i o czym najchętniej by poczytało. Oczywiście z pomocą rodziców i dziadków.
Tego typu spotkania są niezbędnym
elementem kształcenia. Dziecko już od
najmłodszych lat ma wiedzę, jak wygląda miejscowość, w której przyszło mu
żyć. Takie wycieczki mają jednak nie
tylko aspekt merytoryczny, poznawczy,
ale dostarczają również pozytywnych
emocji – dla przedszkolaków to świetna
zabawa. Dla nas również!

Policja

POLICJA
Grojec. Wypadek drogowy
W dniu 5 października 2016 o godzinie 17:05 w Grojcu na ulicy Beskidzkiej doszło do wypadku drogowego. Jak
wstępnie ustalili policjanci, 24-letni
mieszkaniec Osieka, kierując samochodem marki Citroen, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku
czego zjechał na przeciwległy pas, gdzie
zderzył się czołowo z samochodem marki BMW, którym kierował mieszkaniec
Oświęcimia. Pogotowie Ratunkowe zabrało do szpitala pasażera BMW oraz
kierowcę citroena, który doznał urazu
twarzoczaszki.
W trakcie dalszego postępowania
policjanci ustalą dokładne okoliczności
tego wypadku drogowego.
Osiek. Wypadek drogowy
W nocy z 22/23 października 2016
o godzinie 21:55 w Osieku na ulicy
Głównej doszło do wypadku drogowego.
Jak wstępnie ustalili policjanci, 73-letni
mieszkaniec Osieka, kierując samo-

chodem marki Daewoo podczas skrętu
w lewo zderzył się z samochodem marki
Opel, którym kierował 18-letni mieszkaniec Osieka. W wyniku wypadku
obrażeń ciała w postaci urazu głowy
i wstrząśnienia mózgu doznał kierowca
Daewoo, który został przewieziony na
leczenie do szpitala.
W trakcie dalszego postępowania
policjanci ustalą dokładne okoliczności
wypadku drogowego.

Za popełnione przestępstwo grozi
kara 2 lata pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka
kara grzywny
Osiek. Rowerzysta z zakazem
24 listopada 2016 o godzinie 12:55
w Osieku na ulicy Wiśniowej policjanci
zatrzymali 70-letniego mieszkańca Osieka, który posiadał sądownie orzeczony
zakaz kierowania pojazdami.
Opracowała R. Ćwiertnia

Osiek. Policjanci zatrzymali nietrzeźwą kierującą
W dniu 5 listopada 2016 o godzinie
20.50 w Osieku podczas patrolu na ulicy
Browarnej policjanci zatrzymali do kontroli samochód marki Opel, za którego
kierownicą siedziała 33-letnia mieszkanka gminy Kęty. Badanie stanu trzeźwości kobiety wykazało 2,35 promila
alkoholu. Ponadto okazało się, że kilka
miesięcy temu na terenie Kęt kobieta
była już zatrzymywana również za jazdę
po alkoholu.

NOWE RADIOWOZY
Oświęcim. Policjanci z Oświęcimia i Zatora otrzymali trzy nowe radiowozy
W piątek 18 listopada 2016 w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu odbyło się uroczyste przekazanie trzech nowych radiowozów
oznakowanych. Nowe wozy policyjne
będą wykorzystywane przez służbę prewencji, ruchu drogowego oraz
policjantów z Komisariatu Policji
w Zatorze.
Starania o zakup nowych radiowozów rozpoczęto jeszcze w ubiegłym
roku, a dzięki wsparciu władz powia-

towych oraz samorządu lokalnego miasta Oświęcim, gminy Oświęcim, gminy
Osiek oraz gminy Polanka Wielka, w
zapewnienie mieszkańcom poczucia
bezpieczeństwa, ze środków budżetowych powiatu, miasta oraz gmin, wyasygnowano połowę wartości nowych
pojazdów, natomiast drugą połowę
przekazał budżet Policji.
W uroczystym przekazaniu radiowozów uczestniczył Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec, Prezydent

Miasta Oświęcimia Janusz Chwierut,
Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz,
Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak oraz
Wójt Gminy Polanka Wielka Mariusz
Gałgan.
Samorządowcy bardzo dobrze ocenili współpracę z Policją w zakresie realizacji przedsięwzięć, mających wpływ
na ciągłą poprawę bezpieczeństwa oraz
niesienie pomocy mieszkańcom powiatu.
KPP Oświęcim
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JESIENNA AKCJA „JESTEM WIDOCZNY NA DRODZE”

Jesienią zmrok zapada wcześnie,
a piesi poruszający się po nieoświetlonych drogach są słabo widoczni dla
kierowców. Nawet jeden odblask może
zwiększyć kilkukrotnie odległość, z jakiej kierowca widzi pieszego. W myśl
obowiązujących przepisów, kto porusza
się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi posiadać element odblaskowy.
Z inicjatywy Druhów z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Osieku, przy współudziale Wójta Gminy Osiek i dyrektorów

placówek oświatowych i przedszkolnych z terenu naszej gminy, w pierwszych dniach grudnia br. przeprowadzono akcję „Jestem widoczny na drodze”.
Druhowie z OSP wraz z Zastępcą Wójta
Gminy Osiek Markiem Jasińskim oraz
naszym Dzielnicowym mł. asp. Dariuszem Jakubowskim, rozdali uczniom
i mieszkańcom Osieka elementy odblaskowe w postaci opasek. Akcja miała
charakter działań profilaktycznych, a jej
głównym celem była poprawa widoczności osób pieszych poruszających się
po terenie gminy. Odblaski wręczano
w szkołach i przed naszymi świątyniami. W sumie rozdano około 1400 szt.
opasek, z czego 1000 szt. zakupiła gmina
a 400 szt. OSP. W trakcie wręczania informowano osoby o obowiązkach pieszych
uczestników ruchu drogowego. Akcja
cieszyła się dużym zainteresowaniem
i była oceniana pozytywnie.
Po zmroku pieszy ubrany w ciemny
strój jest widoczny przez kierującego
pojazdem z odległości około 20 metrów. Pieszy, mający na sobie elementy

odblaskowe, staje się widoczny nawet
z odległości 150–300 metrów. Jest to
odległość, która pozwala kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.
Warto również pamiętać, że pieszy
powinien iść lewą stroną jezdni. Jeśli
wzdłuż jezdni jest pobocze, powinien
na nie zejść, widząc samochód. Jeśli natomiast wzdłuż drogi jest chodnik, korzystajmy z niego. Nie należy przechodzić przez jednię w miejscach do tego
niewyznaczonych. Nawet jeśli wchodzimy na przejście dla pieszych, upewnijmy się, czy coś nie nadjeżdża.
Przy okazji przypominamy, że elementami odblaskowymi mogą być
przedmioty doczepiane do ubrania,
opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne
jest ich umieszczenie: odblaski zaleca
się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej
i pleców – wówczas będziemy mieli
pewność, że jesteśmy dobrze widoczni
dla innych uczestników ruchu drogowego.

CIEKAWE ZNALEZISKO W STARYM MODLITEWNIKU

W listopadzie Izba Regionalna w Osieku wzbogaciła się o stary
XIX-wieczny modlitewnik
Po dokładnym zapoznaniu się z nim
znalazłem trzy listy z początku XX wieku pisane z Ameryki (Stany Zjednoczone) do najprawdopodobniej właściciela
modlitewnika. Autorem wspomnianych
trzech listów jest Jan Koryciński. Pytałem starszych mieszkańców Osieka
i Głębowic, czy może pamiętają takie
nazwisko, jednak nie uzyskałem jednoznacznego potwierdzenia. W lipcu
1916 roku pisze on, że przesyła rodzinie 100 dolarów przez Fabiana Rycika
z Witkowic, zaś w liście z 1920 roku pisze, że przesyła koszulę, spodnie i parę
dolarów przez Józefa Szyszkę z Bielan.
W listach przewija się też kilka razy
nazwisko Dusików. Wspomniane fakty
świadczą, że autor pochodził z bliskich
okolic Osieka. Należy także dodać, że
autor pochodził z wielodzietnej rodziny, wymienia imiona swojego rodzeństwa: Tadka, Staszka, Julka, Stefana
i siostrę Różę. Obok treści listów bardzo ciekawa jest sama ich forma. Każdy
rozpoczyna się; cytuję „W pierwszych
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słowach mojego listu odzywam się
do was Niech Będzie Pochwalony
Jezus Chrystus”. Korespondencja
pochodzi z lat 1916, 1920, 1921.
Wynika z tego, że nie była zbyt regularna. W jednym z listów autor
wspomina, że ostatni otrzymał prawie rok temu. Na pewno Jan Koryciński należał do fali emigrantów
z zachodniej Galicji, była to emigracja w celach czysto zarobkowych. Czytając tę korespondencję,
widać tęsknotę autora za rodziną,
swoją wsią, a nawet potrawami
dzieciństwa. Na koniec przedstawiam ciekawostkę świadczącą
o stopniowej asymilacji autora
w społeczeństwie amerykańskim.
Jeśli w dwóch pierwszych listach
z 1916 i 1920 roku podpisywał się
Jan Koryciński, to w liście z 1921
roku był już John Koryciński.
Marian Kocemba

33 851 20 48

7.00 - 17.30

ranie materiału do 13.00, materiału
gicznego do 10.00)

33 330 50 01

1 i 3 sobota miesiąca 8.00 - 10.30

32 215 34 25

t 8.00 - 10.00

663 682 675

t 7.30 - 11.30

t 7.00 - 14.00

Echa Osieka

WYSOKIEJ KLASY KARETKA DLA SZPITALA
POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU
32 212 40 30
663 960 126

ranie materiału do 17.00) sob 8.00 anie materiału do 11.00)

33 843 01 25

13 listopada premier Beata
Szydło przebywała z wizytą w wojewódzwydawanie wyników do 11.00)
661 910 087
twie małopolskim.

ranie materiału do 11.00) sob 8.00 10.30
Przed Tauron Areną

32 210 00 55

Kraków nastąpiło przekazanie małopolskim
t 8.00 - 11.00
663 szpita680 730
lom
karetek
wykorzystywanych
dawanie wyników do 9.00 - 11.30)
33 853pod80 04
czas Światowych Dni Młodzieży. Jedną
t 7.30 - 10.30
608 262 383
z nich otrzymał Szpital Powiatowy
t 8.00 - 13.00
33 862
07 06
w Oświęcimiu. Minister Beata
Kempa,

szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podkreśla, że samorząd i wszystkie służby powiatu oświęcimskiego
wywiązały się z zadań postawionych
w ramach ŚDM.
Powiat

REKLAMA

o poradni

ących się
grafii, remi wypirzed wejali wyniki
dzenia do

ychodnią
– lek. Mionuje badz. 12.00.
ejestracji:
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ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OPŁATKOWE
Tradycyjnie jak co roku 6 stycznia
2017 roku w sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Osieku odbędzie się jubileuszowe 25. spotkanie najstarszych
mieszkańców Osieka i Głębowic.
W tym jubileuszowym spotkaniu będą
uczestniczyć osoby urodzone w 1947
roku oraz urodzone poniżej tego rocznika. Indywidualne zaproszenia będą
dostarczone na adres uczestników.
Zaproszeni goście z Głębowic o godz.

12.30, autobusem podstawionym
obok WDK w Głębowicach, będą mogli zabrać się do Osieka na mszę świętą, która odbędzie się o godz. 13.00
w kościele Parafialnym p.w. św. Andrzeja w Osieku. Autobus z Głębowic
przejedzie ul. Główną w Osieku, więc
wszystkich chętnych do skorzystania
z tego środka lokomocji zapraszamy
na przystanki PKS usytuowane wzdłuż
tej ulicy. Po mszy św. odbędzie się

spotkanie w sali OSP w Osieku. Mieszkańcy Głębowic o godz. 20.00 będą
mogli wrócić do domu podstawionym
autobusem (obok sali OSP).
Osoby, które dysponują własnym
środkiem lokomocji prosimy o zabranie i odwiezienie innych uczestników
spotkania.
Organizatorzy
serdecznie zapraszają

PSZCZELARZE

Witamy w kolejnym numerze „Ech Osieka”. Dotychczas omówiliśmy
sposoby porozumiewania się pszczół, często opisywałem dobrodziejstwa,
wynikające z pszczelej pracy, jednak nie zwróciliśmy uwagi na jedną z najważniejszych czynności, jaką wykonują dla nas pszczoły, dlatego w tym
numerze skupię się na innym przejawie pszczelej aktywności.
W umysłach większości ludzi
miód kojarzony jest jako jedyny cud
wytwarzany przez pszczoły. Nie zapominamy o pyłku, pierzdze (grudka
pyłku kwiatowego zlepiona miodem,
stanowiąca pokarm dla młodych
pszczół i starszych larw), wosku,
kicie pszczelim i mleczku pszcze-

lim, które również pozyskujemy
z naszych uli. W tym numerze „EO”
chciałbym zwrócić uwagę na wartość pewnej pracy dziesięciokrotnie
przewyższającej wartość wszystkich
produktów pszczelich, mianowicie
zapylania. Amerykanie uważają, że
nawet stokrotnie, dlatego w USA za
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usługę zapylania właściciele pasiek
otrzymują zapłatę, a w Niemczech
właśnie dzięki zapylaniu upraw
przez pszczoły, pszczelarstwo uważa
się za trzecią pod względem wartości
produkcji, po hodowli bydła i trzody
– gałąź rolnictwa.
Ogromna, cierpliwa praca pszczół
podczas zbierania nektaru ma
ogromne znaczenie nie tylko dla produkcji żywności w uprawach rolnych,
ale także dla roślinności dziko rosnącej. Dlaczego tak je cenimy? Dlaczego
mówimy o nich – nasze skrzydlate
przyjaciółki? Dlaczego chronimy je
i walczymy o ich przetrwanie?
Mimo iż tylko w naszym kraju
żyje ponad 500 gatunków dzikich
pszczół, to jednak ich praca jako zapylaczek jest niewystarczająca. Wynika to z dwóch powodów:
• Dzikie pszczoły są niszczone przez
uprzemysłowienie i chemizację
rolnictwa, niszczenie ich naturalnych środowisk, czy bezmyślne
wypalanie traw na wiosnę. W efekcie są to gatunki coraz mniej liczne,
zagrożone wyginięciem. Np. populacja trzmieli liczy dziś poniżej
10% stanu z lat 50. i 60. ubiegłego
stulecia.
• Po drugie zaś, w okresie wczesnej
wiosny zapylaczy tych jest jeszcze
bardzo mało. Np. trzmiele są jeszcze nieliczne, latają tylko pojedyncze samice, które dopiero zaczynają zakładać gniazda. Jedynie nasze
pszczoły miodne tworzą w tym
okresie liczne rodziny zdolne do
zapylania najwcześniej kwitnących
roślin.

Jak widać, rola naszej pszczoły
miodnej jest nieoceniona. Podobnie jest z dużymi plantacjami roślin
uprawnych, jak na przykład rzepaku, gryki, drzew owocowych, wymagających zapylenia przez owady.
W wielu regionach kraju, jeśli chodzi
o nasycenie zapylaczami tj. pszczołą
miodną czy też trzmielami, mamy do
czynienia z pustynią, a wiadomo, że
do zapylenia 1 ha uprawy niezbędna
jest obecność 3-4 rodzin pszczelich.
W Polsce warunek ten jest bardzo
rzadko spełniany, mamy po prostu
bardzo mało pszczół.
Dlaczego nasze pszczoły działają tak efektywnie przy zapylaniu?
W wyniku ewolucji przystosowały się
anatomicznie do zbierania nektaru
i pyłku oraz istotny jest fakt, że istnieje u nich podział pracy. Jedne
z nich zbierają tylko nektar a inne
pyłek. Dodatkowo pszczele robotnice
zachowują tzw. wierność gatunkową,
co oznacza, że oblatują kwiaty wyłącznie jednego gatunku. Czynią to
tak długo, aż dany gatunek przestanie kwitnąć. Pszczoły jako przenosicielki pyłku znakomicie wywiązują
się ze swojej roli, choć czynią to przy
okazji. Aby zebrać 1 kilogram miodu
odwiedzają około 2 milionów kwiatów, przelatując odległość prawie
240 tysięcy kilometrów, czyli odległość sześciokrotnego okrążenia kuli
ziemskiej. Smakując słodki, pachnący miód, pomyślmy o tym i doceńmy
ich wysiłek. A co słychać w naszych
pasiekach i osieckim Kole Pszczelarskim? Nasze skrzydlate przyjaciółki
zostały zakarmione, otrzymały od-

Podziękowanie
To już kolejny rok i kolejna okazja, by dziękować tym
którzy są przy nas, którzy trwają z nami w tej nierównej
walce z chorobą i niepełnosprawnością.
Brakuje nam słów, by wyrazić swoją wdzięczność za to,
że postanowiliście swój 1% podatku przekazać właśnie
naszemu synowi Patrykowi.
Za pomoc w leczeniu i rehabilitacji Dziękujemy!
Dorota i Krzysztof Frączek
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Numer KRS 0000037904 tytułem 1% na leczenie i rehabilitacje.
NR 14236 Frączek Patryk
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powiednie lekarstwa na przezimowanie i zapadły w tak zwany letarg,
czyli zimowy półsen.
Z żalem żegnamy naszego kolegę Mariana Jęczalika, wieloletniego
skarbnika koła, który 21.10.2016
roku odszedł na „wieczne pasieczysko”, na miejsce wiecznego spoczynku na osieckim cmentarzu.
W ostatniej drodze towarzyszyli Marianowi; członkowie rodziny,
sąsiedzi oraz licznie zgromadzona
górnicza i pszczelarska brać. Na ceremonię pogrzebową przybyli prezesi Kół Pszczelarskich z Pszczyny, Kęt,
Oświęcimia, Bestwiny i Wadowic.
W pożegnalnym skłonie nad trumną
Mariana pochyliły się pszczelarskie
poczty sztandarowe oraz górniczy
sztandar kolegów górników. Niech
mu ta osiecka ziemia lekką będzie
i do snu wiecznego niech go utuli.
Franciszek Adamus

PODZIĘKOWANIE
Rodzice Kamilka
dziękują wszystkim
Górnikom za okazaną
pomoc w postaci zbiórki
pieniędzy, które zostaną
przeznaczone na dalsze
leczenie i rehabilitację
naszego syna.
Rodzice Kamilka

Sport

ORLIKI
Orliki bliscy powrotu do najlepszej piątki
W ostatnim piątym turnieju Ligi
Orlików Grupy B Brzezina Osiek zajęła
trzecie miejsce. Rozgrywki wygrał beniaminek tej grupy Soła Oświęcim, dzięki
czemu awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej, zaś do grupy C spadł nasz rywal zza miedzy Strumień Polanka Wielka.
Wyniki:

Rozgrywki w Oświęcimiu bardzo
dobrze rozpoczęły się dla naszego zespołu. Już w pierwszym meczu pokonaliśmy AP Unia – Osiedle 1:0 i uczyniliśmy pierwszy krok, by walczyć
o powrót do grupy A. Niestety w dwóch
kolejnych spotkaniach doznaliśmy po-

AP Unia – Osiedle II Oświęcim
Strumień Polanka Wielka
AP Unia 07′ Zasole Oświęcim
Soła Oświęcim
Soła Oświęcim
AP Unia 07′ Zasole Oświęcim
Strumień Polanka Wielka
Brzezina Osiek
AP Unia 07′ Zasole Oświęcim
AP Unia Osiedle II Oświęcim
Tabela:

LP.
1.
2.
3.
4.
5.

DRUŻYNA
KS Soła Oświęcim
AP Unia 07′ Zasole Oświęcim
LKS Brzezina Osiek
AP Unia Osiedle II Oświęcim
LKS Strumień Polanka Wielka

rażek. Najpierw uznaliśmy wyższość
oświęcimskiej Soły, a później Unii 07
Zasole. Utrzymanie w grupie B i trzecie
miejsce dało nam dopiero ostatnie spotkanie, w którym pokonaliśmy Strumień
Polankę Wielką 2:0.

Brzezina Osiek
AP Unia 07 Zasole Oświęcim
AP Unia Osiedle II Oświęcim
Brzezina Osiek
Strumień Polanka Wielka
Brzezina Osiek
AP Unia Osiedle II Oświęcim
Strumień Polanka Wielka
Soła Oświęcim
Soła Oświęcim
MECZE
4
4
4
4
4

PUNKTY
8
6
6
4
4

0:1
2:1
2:1
4:0
0:0
4:1
1:2
2:0
0:1
1:1
BRAMKI
6:1
6:3
4:8
4:5
4:6
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Sport

ŻACY W NAJLEPSZEJ DZIESIĄTCE POWIATU
Awansem do najlepszej dziesiątki powiatu zakończyła Brzezina Osiek rozgrywki Ligi Żaków. W trzecim swoim
turnieju Grupy C „żółto-zieloni” zajęli pierwsze miejsce.
W rozgrywkach w Oświęcimiu początkowo miało wziąć udział sześć zespołów.
Niestety do rozgrywek nie przystąpiły
Soła Oświęcim oraz Unia IV Oświęcim,
które zostały zdegradowane do Grupy C.

Ostatecznie rywalizacja toczyła się tylko
o awans między czterema ekipami: Brzeziną Osiek, LKS Skidziń, LKS Jawiszowice
oraz Zatorzanką Zator.
Podopieczni Roberta Łapińskie-

Wyniki:

Zatorzanka Zator
Brzezina Osiek
Zatoranka Zator
Zatoranka Zator
LKS Jawiszowice
LKS Jawiszowice
Tabela:

LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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DRUŻYNA
LKS Brzezina Osiek
Zatorzanka Zator
LKS Skidziń
LKS Jawiszowice
AP Unia IV Oświecim
KS Soła Oświęcim

go tylko w pierwszym meczu stracili punkty, remisując z LKS Skidziń 3:3.
W kolejnych spotkaniach pokonali m.in.
faworyzowaną Zatorzankę 2:1 oraz LKS
Jawiszowice 4:2.

1:0
3:3
2:0
1:2
2:3
2:4

LKS Jawiszowice
LKS Skidziń
LKS Skidziń
Brzezina Osiek
LKS Skidziń
Brzezina Osiek
MECZE
3
3
3
3

PUNKTY
7
6
4
3
niesklasyfikowany
niesklasyfikowany

BRAMKI
9:4
4:2
6:7
4:8

REKLAMA
REKLAMA

Reklama

PROSIMY O POMOC
PROSIMY O POMOC
DLA KAMILKI KRAMARCZYK Z GŁĘBOWIC
O POMOC
DLA KAMILKIPROSIMY
KRAMARCZYK
Z GŁĘBOWIC
PROSIMY O POMOC
DLA KAMILKI KRAMARCZYK Z GŁĘBOWIC
DLA KAMILKI KRAMARCZYK
Z GŁĘBOWIC
CHOREJ
NA
CUKRZYCĘTYPU
TYPU
CHOREJ
NA
CUKRZYCĘ
I
ORAZ
CELIAKIĘ
I ORAZ
CELIAKIĘ TYPU
CHOREJ
NA CUKRZYCĘ

CHOREJ NA CUKRZYCĘ TYPU
I ORAZ CELIAKIĘ
I ORAZ CELIAKIĘ
POPRZEZ
PRZEKAZANIE
POPRZEZ
PRZEKAZANIE
1%1%
PODATKU:
PODATKU:
POPRZEZ
PRZEKAZANIE
POPRZEZ
PRZEKAZANIE
FUNDACJA
DZIECIOM
FUNDACJA
DZIECIOM
1%
PODATKU:
1% PODATKU:
„ZDĄŻYĆ
Z
POMOCĄ”
„ZDĄŻYĆ DZIECIOM
ZDZIECIOM
POMOCĄ”
FUNDACJA
FUNDACJA
NR
KRS
0000037904
NR
KRS
0000037904
„ZDĄŻYĆZZPOMOCĄ”
POMOCĄ”
„ZDĄŻYĆ
CEL SZCZEGÓŁOWY:
CEL
SZCZEGÓŁOWY:
NR
KRS
0000037904
NR KRS 0000037904
17465 KRAMARCZYK KAMILA
CEL
SZCZEGÓŁOWY:
17465
KRAMARCZYK
KAMILA
CEL
SZCZEGÓŁOWY:
Prosimy o zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę”
17465
KRAMARCZYK
KAMILA
17465
KRAMARCZYK
Prosimy o zaznaczenie
pola
„Wyrażam zgodę” KAMILA
Prosimy
o zaznaczenie
pola
„Wyrażam
Prosimy
o zaznaczenie
pola
„Wyrażamzgodę”
zgodę”

WSZELKIE DAROWIZNY NA POMOC W LECZENIU I REHAWSZELKIE
DAROWIZNY
NA POMOC
LECZENIU
I REHABILITACJI
MOŻNA
PRZEKAZYWAĆ
NAW
KONTO
FUNDACJI
WSZELKIE
DAROWIZNY
NA
POMOC
W
LECZENIU
I REHAWSZELKIE
DAROWIZNY
NA
POMOC
W
LECZENIU
I REHABILITACJI
MOŻNA
PRZEKAZYWAĆ
NA
KONTO
FUNDACJI
W BANKU BPH SA
BILITACJI
PRZEKAZYWAĆ
NA
KONTO
FUNDACJI
BILITACJIMOŻNA
MOŻNA
PRZEKAZYWAĆ
NA
KONTO
FUNDACJI
ODDZIAŁ
W WARSZAWIE
W BANKU
BPH SA
WWBANKU
BPH
SA
BANKU
BPH
Fundacja
DzieciomW
„Zdążyć
zSA
Pomocą”
ODDZIAŁ
WARSZAWIE
ODDZIAŁ
W
WARSZAWIE
ODDZIAŁ
W
WARSZAWIE
ul.Fundacja
Łomiańska
5,
01-685
Warszawa
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Fundacja Dzieciom
„Zdążyć
z Pomocą”
Dzieciom
„Zdążyć
z Pomocą”
nr:Fundacja
15ul.1060
0076 0000
3310 0018
2615
Łomiańska
5,
01-685
Warszawa
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Łomiańska Kamila
5, 01-685
Warszawa na pomoc
tytułem: 17465ul.Kramarczyk
– darowizna
1060
0076
0000
33100018
00182615
2615
nr:nr:
15 15
1060
0076
0000
3310
i ochronę
zdrowia
nr: 15 1060
0076 0000
3310 0018 2615
tytułem:
17465
Kramarczyk
Kamila
–
darowizna
pomoc
tytułem: 17465 Kramarczyk Kamila – darowizna nanapomoc
tytułem: 17465 Kramarczyk Kamila – darowizna na pomoc
i ochronę
zdrowia
i ochronę
zdrowia
ZA DOTYCHCZASOWĄ
PAŃSTWA
POMOC I OKAZANĄ

i ochronę zdrowia

W PRZYSZŁOŚCI SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
ZA ZA
DOTYCHCZASOWĄ
PAŃSTWA
POMOC
DOTYCHCZASOWĄ
PAŃSTWA
POMOCI OKAZANĄ
I OKAZANĄ
ZA DOTYCHCZASOWĄ PAŃSTWA POMOC I OKAZANĄ
W PRZYSZŁOŚCI
SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY
W PRZYSZŁOŚCI SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

W PRZYSZŁOŚCI SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Kamieniarstwo Grzegorz Lukasek

Kamieniarstwo Grzegorz Lukasek

Kamieniarstwo
KamieniarstwoGrzegorz
GrzegorzLukasek
Lukasek
Nagrobki z granitu Strzegom od 1500,00 zł

Nagrobki z granitu Strzegom od 1500,00 zł

Nagrobki
zzgranitu
Strzegom
od
Parapety
66,00 zł/mb
Nagrobki
granituod
Strzegom
od1500,00
1500,00złzł
Parapety
od
66,00
zł/mb
Parapety
od
66,00
zł/mb
Schody
od
165,00
Parapety
od
66,00zł/mb
zł/mb

Schody od
165,00 zł/mb
Schody
Schodyod
od165,00
165,00zł/mb
zł/mb
Szczegóły w siedzibie firmy

Szczegóły
w siedzibie
firmy
ul. Długa
287, 32-607
Polanka
Wielka
Szczegóływwsiedzibie
siedzibiefirmy
firmy
ul.
Długa
287, 32-607
32-607 608314878
PolankaWielka
Wielka
tel. 504085881,
ul.
ul.Długa
Długa287,
287, 32-607Polanka
Polanka Wielka
tel.
504085881,
608314878
www.lukasek.eu
tel.
tel.504085881,
504085881,608314878
608314878
www.lukasek.eu
e-mail:kamieniarstwo@lukasek.pl
www.lukasek.eu
www.lukasek.eu
e-mail:kamieniarstwo@lukasek.pl
e-mail:kamieniarstwo@lukasek.pl
e-mail:kamieniarstwo@lukasek.pl

Ogłoszenie
PODZIĘKOWANIE
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Ogłoszenie
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SKŁAD OPAŁU
SPRZEDAŻ
KOSTKI
GRANITOWEJ
SKŁAD
OPAŁU
KRUSZYWA,
PIECE
CO
SKŁAD
SPRZEDAŻ
KOSTKI
GRANITOWEJ
SKŁAD OPAŁU
OPAŁU

ul. KRUSZYWA,
CEGLANA
3, 32-608
OSIEK
SPRZEDAŻ
KOSTKI
GRANITOWEJ
PIECE
CO
SPRZEDAŻ
KOSTKI
GRANITOWEJ
(BYŁA CEGIELNIA)
ul. CEGLANA
3, 32-608
KRUSZYWA,
PIECE
CO
KRUSZYWA,
PIECEOSIEK
CO
JAN CEGIELNIA)
SOBECKI OSIEK
(BYŁA
ul.
ul.CEGLANA
CEGLANA3,3, 32-608
32-608 OSIEK
tel. 607
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202,
601
446 453
JAN
SOBECKI
(BYŁA CEGIELNIA)
(BYŁA CEGIELNIA)
tel. 607 326
601 446 453
JAN202,
SOBECKI
JAN SOBECKI
tel. 607 326 202, 601 446 453
tel. 607 326 202, 601 446 453
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Łatwy i szybki dojazd do Polanki Wielkiej,
Zapraszam,
660 940
Zarządtel:
Ludowego
Klubu750
Sportowego
Głębowic,
Oświęcimia.
Głębowic, Oświęcimia.
„BRZEZINA” w Osieku
Zapraszam, tel: 660 940 750
Zapraszam, tel: 660 940 750
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Edukacja

PRZEDSZKOLE
WYCIECZKA DO
MINI ZOO
W INWAŁDZIE

dzały skansen, poznały dawne tradycje i zwyczaje wiejskie. Przedszkolaki
z wielką ochotą wzieły udział w warsztatach plastycznych „Na szkle malowane”. Pogoda umożliwiła spacer na

TEATR LALEK
„BAJKA”

Końcem października dzieci z grup
„Zajączków” i „Misiów” z naszego
przedszkola udały się na wspaniałą
wycieczkę ciuchcią do mini ZOO w Inwałdzie. Dla wielu był to pierwszy wyjazd bez rodziców, więc wywoływał
wśród dzieci ogromne emocje. Wielką
atrakcją był sam przejazd, ponieważ
przedszkolaki jechały do Inwałdu nie
autokarem, lecz ciuchcią. Po drodze
dzieci podziwiały przepiękną okolicę.
W mini ZOO czekała na małych zwiedzających pani przewodnik, która
oprowadzając po obiekcie, ciekawie
opowiadała o jego mieszkańcach.
Wśród tamtejszych zwierząt można
było zobaczyć między innymi: kozy,
jaki, świnki, lamy, strusie, osły, skunksy, papugi i wiele innych. Dużą radość
sprawiła dzieciom możliwość karmienia niektórych zwierząt.
W trakcie wycieczki czekał na dzieci
mały poczęstunek, po którym mogli
się pobawić w małym figloparku, oraz
poskakać na trampolinach. Małą niespodzianką dla podróżujących była
przejażdżka konna. W drodze powrotnej dzieci dzieliły się wrażeniami oraz
planowały kolejny wyjazd.

WYCIECZKA DO
WYGIEŁZOWA

W dniu 8.11.2016 r. grupy 5-6 latków
pojechały do Wygiełzowa. Dzieci zwie-
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Lipowiec, gdzie dzieci zobaczyły ruiny
zamku.

W dniu 18 listopada nasze przedszkole
odwiedzili goście, zawitał u nas teatr
lalek „Bajka” z Nowego Sącza. Dzieci
wzieły udział w przedstawienniu teatralnym pt. „Jaś i Małgosia”. Po pięknym
przedstawieniu dzieci wzieły udział w
rozmowie, prowadzonej przez jednego
z aktorów, na temat zachowania bohaterów występujących w spektaklu.

Edukacja

SPORT W GIMNAZJUM
DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

Uczniowie z Gimnazjum w Osieku zwyciężyli w tegorocznych zawodach w sztafecie
10x1000. Zawody, rozgrywane w ramach Powiatowej Gimnazjady Młodzieży, odbyły się
6.10.2016 r. w Oświęcimiu. W sztafecie chłopców pobiegli: Konrad Marszałek, Michał Lach,
Piotr Matuła, Łukasz Gara, Tomasz Majda, Dawid Blamek, Konrad Dzierżawa, Kacper Filip,
Tomasz Marszałek i Tomasz Walus. Opiekunem drużyny był Jan Bulkiewicz.
Dziewczęta wystąpiły w składzie: Wiktoria
Czachowska, Anna Górkiewicz, Wiktoria Bień,
Gabriela Sobecka, Żaneta Kusak, Magdalena
Kramarczyk, Agata Jekiełek, Wiktoria Wojtala,
Urszula Suślik i Marzena Śmietańska. Drużynę prowadziła Magdalena Jasińska.

UNIHOKEJ

Uczniowie z Gimnazjum w Osieku bardzo
dobrze zaprezentowali się w zawodach
w unihokeju, rozgrywanych w ramach Powiatowej Gimnazjady Młodzieży. Zawody

odbyły się 24.10.2016 r. w Osieku.
Dziewczęta pod opieką Magdaleny Jasińskiej zdobyły mistrzostwo powiatu oświęcimskiego i awans do etapu wojewódzkiego. Gimnazjum reprezentowały: Agnieszka
Grzesło, Kamila Kramarczyk, Sabina Dusik,
Wiktoria Czachowska, Nicola Bień, Karolina Witek, Magdalena Garwacka, Izabela
Drabczyk, Izabella Hankus i Magdalena
Rzeszutko. Finał wojewódzki w unihokeju
dziewcząt odbył sie 4.11.20126 r. w Nowym
Targu. Do naszej drużyny dołączyły Sylwia
Kwaczała i Agnieszka Jekiełek. Ostatecznie
dziewczęta z Osieka zajęły piąte miejsce.
Gratulujemy!
Chłopcy z gimnazjum, pod opieką Edmunda Mieszczaka, zajęli w powiecie trzecie
miejsce. Zespół wystąpił w składzie: Konrad Odrobina, Michał Lach, Tomasz Majda,
Konrad Dzierżawa, Piotr Matuła, Jakub Bies,
Konrad Bies, Piotr Kuźma i Dawid Blamek.

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Drużyna dziewcząt z Gimnazjum w Osieku, podobnie jak w ubiegłym roku, zdobyła mistrzostwo powiatu oświęcimskiego
w halowej piłce nożnej. Turniej rozegrano
3.11.2016 r. w Chełmku. Zespół prowadzony
przez Magdalenę Jasińską awansował do rejonu. Drużyna wystąpiła w składzie: Agnieszka Grzesło, Wiktoria Czachowska, Martyna
Brańka, Sylwia Kwaczała, Karolina Witek,
Nicola Bień i Magdalena Garwacka.
Zawody rejonowe odbyły się 14.11.2016 r.
w Regulicach. Dziewczęta z Osieka zwyciężyły i awansowały do etapu wojewódzkiego.

RAJD INTEGRACYJNY KLAS
PIERWSZYCH GIMNAZJUM
Dnia 15 września 2016 r. już po raz szesnasty odbył się Integracyjny Rajd Gimnazjum.
Uczniowie klas pierwszych po podpisaniu
regulaminu rajdu udali się wraz ze swoimi
wychowawcami do kościoła p.w. św. Andrzeja, po którym oprowadził ich pan organista
Andrzej Luranc i diakon Tymoteusz Szydło.
Zdobytą wiedzę gimnazjaliści wykorzystali do rozwiązania quizu o starym kościele.
Była to jedna z licznych konkurencji, które
czekały tego dnia na pierwszoklasistów.
Następnie cała grupa przeszła do Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu,
gdzie czekały na nią liczne atrakcje, Tam
do gimnazjalistów dołączyła pani dyrektor.
Pierwszoklasiści rozwiązywali m.in. bio-

logiczne rebusy, układali matematyczne
puzzle, śpiewali niemieckie rymowanki, rysowali karykatury swoich wychowawców
i układali wiersz o szkole, zbierając tym
samym punkty dla swoich klas. Po umysłowych rozgrywkach czekały na nich pyszne
pieczone kiełbaski.
Gdy się już posilili i chwilę odpoczęli, przyszedł czas na rozgrywki sportowe przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. Wszystkie klasy zaprezentowały
się znakomicie, ale najlepsza okazała się Ia.
Na koniec chętni uczniowie i nauczyciele
zatańczyli belgijkę. Gimnazjaliści świetnie
się bawili, w czym wspierała ich piękna, słoneczna pogoda.

Pod takim tytułem prowadzony jest Powiatowy Program Doradztwa Zawodowego
skierowany m. in. do uczniów klas III gimnazjum.
W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z: warsztatów w wymiarze 2–3
godzin, zajęć indywidualnych z doradcami
zawodowymi, spotkań z rodzicami w ramach wywiadówek, działań promocyjnych
Centrum Kształcenia Praktycznego „Masz

zawód – masz pracę”.
Celem programu jest przygotowanie uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia adekwatnego do ich predyspozycji zawodowych.
Uczniowie klas III naszego gimnazjum w
dniach 2–3 listopada brali udział w takich
warsztatach. Na pewno przyczynią się one
do wzrostu świadomości uczniów, dotyczącej siebie i swoich kompetencji, wzrostu

W etapie rejonowym do zespołu dołączyła
Patrycja Kwaśniak.
W finale wojewódzkim Małopolskiej Gimnazjady Młodzieży w Nowym Sączu, który odbył się 17.11.2016 r., uczennice z naszej szkoły zajęły szóste miejsce. Drużyna wystąpiła
w składzie: Sylwia Kwaczała, Martyna Brańka, Agnieszka Grzesło, Wiktoria Czachowska,
Patrycja Kwaśniak., Karolina Witek, Magdalena Garwacka i Izabella Hankus. Opiekunem
dziewcząt była Magdalena Jasińska.
Dziękujemy Radzie Rodziców z Gimnazjum
w Osieku za dofinansowanie do wyjazdu na
zawody sportowe do Regulic, a uczennicom
i uczniom gimnazjum za wspaniałe wyniki.
MJ

CZYTAJ GŁOŚNO I PO CICHU

Nikogo nie trzeba przekonywać, że czytanie
uaktywnia mózg, rozwija myślenie analityczne i pogłębia wiedzę. Ale istnieje wiele innych
powodów, dla których warto czytać. Mogli je
poznać uczniowie oraz pracownicy ZSP – jedne oczywiste, inne zaskakujące. Wystawa zorganizowana przed biblioteką „Czytaj głośno
i po cichu” wskazuje na korzyści wynikające
z kontaktu z książką.

MOJA KARIERA
znajomości zawodów, zdobycia umiejętności planowania własnej kariery zawodowej
i umiejętności poszukiwania odpowiedniej
dla siebie szkoły, potem zatrudnienia nie
tylko na polskim rynku pracy, ale też zagranicznym.
Warsztaty prowadziła pani Maria Hankus-Godzisz, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu.
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SP NR 1 OSIEK
BEZPIECZNA SZKOŁA

W ramach programu przeprowadzono
próbną ewakuację, celem której było
praktyczne zastosowanie procedur dotyczących zachowania się w przypadku
powstania zagrożenia dla życia i zdrowia
związanego ze skażeniem środowiska.
Kolejnym działaniemjest akcja: „Jestem
widoczny”. Propagujemy bezpieczne
zachowania w ruchu drogowym. Zachęcamy do noszenia kamizelek odblaskowych.

POGOTOWIE BAJKOWE

Jednym z priorytetów pracy naszej
szkoły jest promocja czytelnictwa. Organizowana w bibliotece szkolnej akcja „Pogotowie Bajkowe” popularyzuje
książki. Przez dwa dni uczniowie klas
I-III szkoły podstawowej spotykali
się z bajkowymi lekarzami, którzy po
krótkim wywiadzie stawiali czytelniczą diagnozę i wypisywali recepty. Na
każdej znajdowało się hasło promujące czytanie,rodzaj zalecanej bajki
i dawkowanie: „czytaj 20 min. dziennie”. Zaopatrzeni w recepty „pacjenci”
udawali się do Bajkowej Apteki. Tam
bajkowi aptekarze wydawali – zgodnie
z poleceniami na recepcie – bajkowe lekarstwa.

„ŚNIADANIE DAJE MOC”

remu mamy energię do nauki, lepiej
się koncentrujemy mamy siłę do pracy i zabawy. To najlepszy start w nowy
dzień. Wszystkie te działania z pewnością przyczyniły się do utrwalenia zdrowych nawyków żywieniowych naszych
uczniów, a także wzmocniły integrację
szkolnej społeczności.

„TRZYMAJ FORMĘ”

Wychowankowie grupy II świetlicy,
w ramach programu „Trzymaj Formę!”,
przyrządzali sok jabłkowo-marchewkowy i koktajl truskawkowy. Z dużym
zaangażowaniem pomagali wychowawcom p. Ewie Jekiełek i p. Wojciechowi
Stachurze w trakcie „produkcji” soku i
koktajlu. Równie chętnie degustowali
przyrządzone napoje, nie została ani
kropelka!

ki promujące zdrowe odżywianie. Dzieli
się swoją wiedzą z innymi.

SPOTKANIE Z ORNITOLOGIEM

4 listopada szkoła podstawowa gościła pana Michała Karettę ornitologa
i zawodowego   fotografa. Opowiedział
on uczniom o swojej pracy oraz sposobach fotografowania przyrody.Pokazał
używane przez siebie do tego celu sprzęty oraz serię fascynujących zdjęć. Uczniowie podziwiali je, niedowierzając, że
zostały zrobione w pobliżu ich domostw.

SPOTKANIE Z ŁOWCZYM

„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”

W poniedziałek 7.11.2016 uczniowie
klas IV-VI SP uczestniczyli w spotkaniu
z myśliwym Michałem Wójcickim. Prelekcja pt „Ożywić pola” miała na celu
przybliżyć uczniom gatunki zwierząt
z jakimi mogą się spotkać w najbliższej
okolicy. Dzieci nie tylko poznały pokrój
różnych zwierząt ale również fachowe
nazewnictwo, tryb życia, wydawane
odgłosy i różne ciekawostki z ich życia.
Najwięcej entuzjazmu wzbudziły przywiezione przez myśliwego eksponaty
które uczniowie chcieli osobiści zobaczyć i dotknąć.

W ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania, uczniowie
klas I-VI wraz z wychowawczyniami
utworzyli Kluby Śniadaniowe, w ramach których przygotowywali pyszne
i zdrowe śniadania. Akcja miała na celu
uświadomienie sobie, że śniadanie to
najważniejszy posiłek dnia, dzięki któ-

Uczniowie klasy IIa i IIb biorą udział
w całorocznym projekcie przygotowanym przez fundację BOŚ. Działania mają
zachęcić dzieci do codziennego jedzenia
warzyw i owoców, zrezygnowania ze
słodkich napojów na rzecz wody oraz
słodyczy na rzecz owoców, warzyw, pestek i orzechów. Uczniowie przygotowali
przedstawienia, prezentacje oraz gazet-

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku znalazł się wśród grona 31 szkół terenu
województwa małopolskiego, którym został przyznany Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.
Certyfikat ten przyznawany jest na dwa lata
przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Krakowie. Uroczystość miała miejsce
w Krakowie 29 września 2016 r.
na terenie Muzeum Lotnictwa. Certyfikat odebrała dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego p. Ewa Mrozik w towarzystwie wicedyrektor
ds. gimnazjum Wandy Nikliborc, i przewodniczącej samorządu uczniowskiego,
Anny Chmielniak.
Certyfikat ma charakter honorowy.

Posiadacz takiego certyfikatu ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo osób
i mienia w swoim obiekcie i jego otoczeniu,
poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam
przebywających; stałego monitorowania
procesów związanych z realizacją projektu
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na
każdym z jego etapów.
Uzyskanie
certyfikatu
poprzedziły
wszechstronne działania podejmowane
we współpracy z różnymi instytucjami,
organizacjami, w tym z samorządem lokalnym i Policją, dla których wspólnym celem
jest poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka
i eliminowanie zjawisk patologicznych.
Wielkie słowa wdzięczności kieru-

jemy do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, komendanta Roberta Chowańca,
pani Marzeny Ptasińskiej i pana Dariusza Jakubowskiego. Dziękujemy również
wszystkim nauczycielom i pracownikom
szkoły, dla których sprawy bezpieczeństwa
są sprawami najważniejszymi.

We wrześniu w Krakowie odbyły się Mistrzostwa Małopolski w Lekkoatletyce. Na
stadionie Akademii Wychowania Fizyczne-

go zmierzyli się zawodnicy w trzech kategoriach wiekowych. Potrójną Mistrzynią
Małopolski w swojej kategorii wiekowej

została uczennica klasy Vb Natalia Pierkiel.
Młoda mistrzyni uzyskała fenomenalny
czas w biegu na 60 m, oraz pokonała swo-

CERTYFIKAT SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

NATALIA PIERKIEL – POTRÓJNĄ MISTRZYNIĄ MAŁOPOLSKI
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je rówieśniczki, skacząc w dal oraz wzwyż.
Natalia już kilkukrotnie w tym sezonie po-

CZYTELNICTWO W DWÓJCE
Bardzo ważną rolę w życiu młodego człowieka odgrywa czytanie książek. Wzbogaca
ono słownictwo, poprawia znajomość ortografii, poszerza wiedzę, wpływa na pamięć
i koncentrację, rozwija wyobraźnię, buduje
poczucie własnej wartości.
W ramach rozwoju czytelnictwa w szkole
zorganizowano konkurs „Czytelnik Roku”.
Odbywa się on w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II, III oraz klasy IV-VI. W każdym
miesiącu uczniowie otrzymują do wykonania zadanie, za które przyznawane są punkty. Tytuł „Czytelnika Miesiąca” zdobywają te
osoby, które zgromadzą ich najwięcej. Natomiast po zsumowaniu uzyskanych przez
cały rok punktów zostanie przyznany tytuł
„Czytelnika Roku”.
We wrześniu uczniowie przygotowywali
pracę pisemną, w której mieli opisać swoją ulubioną książkę i zachęcić innych do jej
przeczytania. „Czytelnikami Września” zostały: Sandra Klęczar z klasy III a i Faustyna
Klęczar z klasy VI. W październiku uczestnicy musieli się wykazać umiejętnością
korzystania ze zbiorów szkolnej biblioteki
i rozwiązać test. „Czytelnikami Października” nagrodzono: Faustynę Klęczar i Zuzannę Domasik z klasy VI, Martynę Kozłowską
z klasy V oraz Barbarę Wąsik, Karola Blachę,
Natalię Neczek, Bartosza Klęczara z klasy
II, Lenę Domasik, Milenę Biesik z klasy IIIa,
Kingę Janowskę z IIIb.
Zaproszono także uczniów i ich rodziców do
wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym „Wielka Liga Czytelników”
pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem projektu jest propagowanie
czytelnictwa wśród rodzin.
Tydzień z Henrykiem Sienkiewiczem
Rok 2016 został ogłoszony przez Senat RP
Rokiem Henryka Sienkiewicza. Od stycznia
w Dwójce podejmowane są działania mające zapoznać uczniów z twórczością laureata
Nagrody Nobla. Najpierw uczniowie mogli

kazywała, że sport jest jej pasją, a celem
walka  o medal.
Wicemistrzostwo Justyny Tadych i Oliwii
Juśkiewicz
Do złotego medalu niewiele zabrakło pozostałym zawodniczkom, które ostatecznie
z nowymi rekordami życiowymi uplasowały się na wysokich lokatach. Są to: Justyna
Tadych z klasy Vb, zdobywając wicemistrzostwo w rzucie piłką palantową oraz skoku

wzwyż, a także II miejsce w biegu na 60
metrów. Oliwia Juśkiewicz z klasy Va, która także została wicemistrzem tym razem
w biegu na 500 metrów oraz Daria Kusak
z klasy Vb, zajmująca IV miejsce w rzucie
piłką palantową. Do Mistrzostw Małopolski zawodniczki przygotowywał trener
lekkoatletyki pan Jan Bulkiewicz. Dziewczynom gratulujemy ogromnego talentu
sportowego i życzymy dalszych sukcesów.

obejrzeć wystawę dzieł pisarza. W lutym
odbył się konkurs znajomości treści lektury
W pustyni i w puszczy, w którym I miejsce
zajęła Faustyna Klęczar, II miejsce – Estera
Jurecka, a III miejsce – Oliwia Jarosz.
W rocznicę śmierci pisarza, w listopadzie,
zorganizowano „Tydzień z Henrykiem
Sienkiewiczem”. Uczniowie zapoznali się
z biografią i dorobkiem literackim pisarza,
a przez kolejne dni wysłuchali także noweli
Janko Muzykant czytanej przez p. dyrektor
Jolantę Żurek, przewodniczącą rady rodziców, p. Barbarę Kasprowską i uczennicę
klasy VI Faustynę Klęczar. Podsumowaniem przedsięwzięcia było napisanie przez
wszystkich uczniów klas IV-VI nowego
zakończenia Janka Muzykanta i dopisanie
dalszych losów bohatera: I miejsce przyznano Faustynie Klęczar z kl. VI, II miejsce zajął Patryk Żmuda z kl. V, III miejsce
Estera Jurecka z kl. VI. Wyróżniono także
prace Zuzanny Domasik, Kingi Witek z kl.
VI, Oliwii Bies, Emilii Gałuszki, Agnieszki
Kuźmy z kl. V oraz Jakuba Kasprowskiego
z kl. IV. Dziękujemy p. Agnieszce Hudeckiej
z Biblioteki Publicznej w Osieku za pomoc
w wyłonieniu najlepszych prac.
W czerwcu, w czasie dwudniowej wycieczki w Góry Świętokrzyskie, zaplanowano
zwiedzenie dworku Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku.
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
98. rocznica Święta Niepodległości i 1050.
rocznica chrztu Polski przypadające w tym
roku stały się motywami przewodnimi uroczystości. Uczniowie klasy IV, inscenizując
legendę o Piaście Kołodzieju, przenieśli
zebranych w czasy początków państwa
polskiego. Następnie przypomniano najważniejsze wydarzenia z historii Polski.
Akademię przeplatały komentarze narratorów i utwory muzyczne wykonane przez
szkolny chór i solistów. Szczególną uwagę
poświęcono dzisiejszym postawom patriotycznym. Na zakończenie apelu rozdano
ulotki zachęcające do wywieszenia flagi
państwowej.
Do obchodów Święta Niepodległości
w Dwójce należy też organizacja Niepodległościowego Turnieju Piłki Ręcznej Szkół
Podstawowych o Puchar Wójta Gminy
Osiek. 18.11.2016 r., już po raz dziewiąty,
spotkały się reprezentacje szkół z naszej
gminy, aby zweryfikować swoje umiejętności w widowiskowej i przeznaczonej tylko
dla twardych zawodników grze, jaką bez
wątpienia jest popularny „szczypiorniak”.
I miejsce zajęła drużyna z ZSP Nr 1 w Osieku,
pokonując ZSP w Głębowicach (12:2) oraz
SP Nr 2 (12:9). II miejsce wywalczył zespół

z SP Nr 2, zwyciężając z ZSP w Głębowicach
(13:4). III miejsce przypadło ubiegłorocznemu triumfatorowi, czyli ZSP w Głębowicach.
POWIATOWE ZAWODY
TENISA STOŁOWEGO
14.11.2016 r. odbyły się Powiatowe Zawody
Tenisa Stołowego. Uczniowie naszej szkoły zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami w
rozgrywkach indywidualnych oraz deblu. III
miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Paulina Musiał z VI klasy, III miejsce w kategorii
chłopców wywalczył Piotr Frączek z VI klasy, natomiast Paulina Musiał i Oliwia Jarosz
z klasy VI zdobyły II miejsce w kategorii
dziewcząt w konkurencji debla. Wszystkim
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w
etapie rejonowym!

SP NR2 OSIEK

MALI RATOWNICY
Mali ratownicy uczyli się udzielać pierwszej
pomocy. W ubiegłym tygodniu uczniowie
klasy II Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osieku
wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia zorganizowano w ramach realizacji przedsięwzięć
związanych z udziałem w małopolskim konkursie Odblaskowa Szkoła.
Podczas spotkania z dziećmi ratownik medyczny, Paweł Frączek, konkretnie, rzeczowo, a przy tym przystępnie, wyjaśnił jak prawidłowo wezwać pomoc i jakie przekazać
informacje w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia. Następnie przedstawił podstawowe
zagadnienia z zakresu udzielania pomocy
przedmedycznej, m. in. w jaki sposób wykonać resuscytację, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, jak opatrzyć rany,
złamania czy oparzenia. Następnie dzieci
z prawdziwym zaangażowaniem przystąpiły
do ćwiczeń praktycznych.
Umiejętności prowadzącego oraz przytaczane konkretne przykłady postępowania
w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia
i życia, pozwoliły uczniom oswoić się z myślą, że odpowiednio przygotowani mogą ratować życie.
Na zakończenie zajęć mali ratownicy otrzymali dyplomy oraz naklejki z numerami alarmowymi.
Mistrzowie powiatu w unihokeja
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ZSP GŁĘBOWICE
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

„Jan Paweł II – święty, uśmiechnięty,
przyjaciel dzieci i młodzieży”.
We wrześniu 2016 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny ogłosił Gminny Konkurs Plastyczny
„Jan Paweł II – święty uśmiechnięty, przyjaciel dzieci i młodzieży”. Konkurs rozpoczyna
obchody 10-lecia nadania szkole imienia
Jana Pawła II. Po eliminacjach szkolnych do
konkursu zgłoszono 39 najpiękniejszych
prac plastycznych uczniów klas I-III.
Jury w składzie: p. Ewa Mrozik (dyrektor
ZSP nr 1 w Osieku), p. Andrzej Sokalski
(dyrektor ZSP Głębowice), p. Bożena Ślesak
(ZSP Głębowice), p. Bozena Wandor (ZSP
Głębowice) wybrało 18 prac.
Miejsce I: Zuzanna Frączek, kl. II ZSP w Głębowicach, Dorota Zięba, kl. II ZSP w Głębowicach, Martyna Kruczała, kl. II b ZSP nr 1
w Osieku. Miejsce II: Aurelia Mika, kl. II b
ZSP nr 1 w Osieku, Justyna Garwacka, kl. III
b SP nr 2 w Osieku, Patryk Dusik, kl. II ZSP
w Głębowicach. Miejsce III: Filip Żondlak, kl.
II b ZSP nr 1 w Osieku, Szymon Gałuszka, kl.
III ZSP w Głębowicach. Wyróżnienia: Barbara Wąsik, kl. II SP nr 2 w Osieku, Bartosz
Drabczyk, kl. III ZSP w Głębowicach, Wiktor
Marszałek, kl. IIIa ZSP nr 1 w Osieku, Emilia Blarowska, ZSP nr 1 w Osieku, Zuzanna
Stachowicz, kl. III ZSP w Głębowicach, Anna
Kasperek, kl. III ZSP nr 1 w Osieku, Emilia
Kramarczyk, kl. II b ZSP nr 1 w Osieku, Gabriela Rola, kl. II ZSP nr 1 W Osieku, Michał
Frej, kl. II SP nr 2 w Osieku, Piotr Lukasek, kl.
IIIb SP nr 2 w Osieku.
Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy
Osiek Jerzego Mieszczaka, Księdza Proboszcza Krzysztofa Błachuta oraz Radę Rodziców ZSP w Głębowicach zostały wręczone
na uroczystości podsumowania konkursu
25. 10.2016 r.
Serdecznie dziękujemy sponsorom za
wsparcie finansowe konkursu oraz dzieciom i nauczycielom za zaangażowanie.
Lucyna Kolasa, Magdalena Kruczała

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ZSP GŁĘBOWICE
W czwartek 10 listopada w ZSP w Głębowicach odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. 11 listopada 1918 roku
to jedna z najważniejszych dat w historii
naszego kraju. Tego dnia zawarto rozejm
kończący I wojnę światową, a Józef Piłsudski otrzymał od Rady Regencyjnej zwierzchnictwo nad polskim wojskiem. W obchody
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tego wielkiego święta włączyli się także uczniowie naszej szkoły, przygotowując inspirowaną wydarzeniami sprzed niemal 100
lat inscenizację. Zaczęły kierowane przez
panią M. Lichańską przedszkolaki, które
przypomniały najdawniejsze dzieje Polski
– w pięknych, historycznych strojach zaprezentowały legendę o założeniu Gniezna
przez Lecha. Po nich na scenie pojawili się
uczniowie klasy IV. Krótkie przedstawienie
z ich udziałem miało formę prowadzonej
przez kilka osób rozmowy nawiązującej do
historycznych wydarzeń, które przyczyniły
się do upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku i jej odrodzenia w 1918 roku. Wszystko
przeplatane było nastrojowymi wierszami
i piosenkami. Ta część apelu została przygotowana przez M. Kramarczyk i J. Cieciaka.
Uroczystość zakończył występ uczniów klasy II – trzymając w rękach biało-czerwone
chorągiewki, zaśpiewali oni „Piosenkę małego patrioty”, której tekst pięknie podsumował ten dzień.
MK

WYCIECZKA DO WARSZAWY

Już drugi rok z rzędu Rada Rodziców przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach , pod przewodnictwem pani Edyty
Matyjasik-Kulig, ufundowała najlepszym
uczniom z klasy VI wspaniałą nagrodę – wycieczkę do Warszawy. Wzięli w niej udział
wszyscy, którzy otrzymali na koniec ubiegłego roku szkolnego świadectwo z wyróżnieniem. Uczniów takich było aż dziewięcioro: Karolina Bies, Agnieszka Cinal, Kamila
Kramarczyk, Zuzanna Krzystoń, Weronika
Kamińska, Daniel Ćwiertnia, Mateusz Gałuszka, Szymon Jekiełek i Mateusz Nikliborc.
Gratulujemy sukcesów w nauce! Dzieci spędziły w stolicy 3 pełne wrażeń dni (od 3 do
5 października 2016 r.). Dzięki pani Edycie,
która była także organizatorem wyjazdu
i zarazem świetnym przewodnikiem po
mieście, mogły maksymalnie wykorzystać
ten czas i wiele zobaczyć. Same również , jak
przystało na wzorowych uczniów, solidnie
się do wyjazdu przygotowały: opracowały

informacje na temat atrakcji turystycznych
Warszawy i prezentowały je koleżankom
i kolegom podczas zwiedzania. W Wilanowie podziwiały piękny barokowy pałac
wzniesiony dla króla Jana III Sobieskiego
i Marii Kazimiery, natomiast w Łazienkach
– letniej rezydencji króla Stanisława Augusta, wysłuchały Mazurków pod pomnikiem
Fryderyka Chopina, obejrzały m.in. Pałac na
Wyspie, Amfiteatr, Starą Pomarańczarnię,
przechadzały się po magicznych ogrodach.
Jednym z punktów programu był też wyjazd
windą na taras widokowy Pałacu Kultury
i Nauki, mieszczący się na 30-tym piętrze
(na wysokości 114 m) i podziwianie wspaniałego widoku na panoramę Warszawy.
Dużo wrażeń dostarczył uczniom spacer
po Starym Mieście oraz przejście Nowym
Światem i Krakowskim Przedmieściem.
Mieli okazję zobaczyć Zamek Królewski,
Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Warszawską Syrenkę, wzruszający Pomnik Małego Powstańca, Pałac Prezydencki i wiele
innych ciekawych, klimatycznych miejsc.
Sporo emocji wywołało zwiedzanie Stadionu Narodowego, w dodatku „Trasą Ekskluzywną”, podczas której uczniowie zobaczyli
nie tylko płytę stadionu, szatnie piłkarskie,
trybuny i Centrum Medialne, ale także kaplicę wielowyznaniową i eleganckie loże
VIP, w których przez chwilę mieli możliwość
zasiadać i poczuć się wyjątkowo. Ostatniego
dnia pobytu w stolicy czekała na wszystkich
wyjątkowa atrakcja – wizyta w Centrum
Nauki Kopernik. Tutaj zabawa szła w parze
z nauką, a towarzyszyły temu wielkie
emocje. Różnorodność eksponatów zgromadzona na kilku tysiącach metrów kwadratowych stwarzała przestrzeń, w której
każdy miał szansę przeprowadzać ciekawe eksperymenty i dokonać wielu odkryć.
Trzeba przyznać, że szóstoklasiści spisali się
świetnie – starali się zobaczyć jak najwięcej,
wykazali się refleksem, spostrzegawczością,
sprawnie wykonywali doświadczenia. Dodatkową niespodzianką była wizyta w jednym z najnowocześniejszych planetariów
multimedialnych na świecie „Niebo Kopernika” i obejrzenie seansu „Ziemia, Księżyc
i Słońce”.
Uczniowie długo jeszcze będą wspominać
tę wspaniałą wycieczkę. Razem ze swoją
wychowawczynią, panią Lidią Mołdawską,
oraz rodzicami pragną podziękować Radzie
Rodziców za ufundowaną nagrodę, a Pani
Edycie Matyjasik-Kulig dodatkowo za zorganizowanie wyjazdu i troskliwą opiekę.
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