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Choinki blask połączył wszystkich

XIX

Konkurs Potraw regionalnych „Stół wigilijny” odbył się w sobotę 8 grudnia w Hotelu Łysoń w Inwałdzie.
Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Gospodyń
Wiejskich w Andrychowie pod czujnym okiem prezes Czesławy Wojewodzic. Brało w nim udział 15 KGW. Z naszej gminy do konkursu przystąpiło
KGW Głębowice. Celem konkursu była popularyzacja regionalnych potraw
wigilijnych, powrót do tradycyjnej kuchni i promocja powiatu wadowickiego i oświęcimskiego. Panie z KGW Głębowice wystąpiły w nowych krakowskich strojach, zakupionych przez Centrum Kultury w Osieku.
Stół naszych pań z KGW był przepięknie nakryty białym, koronkowym, dzierganym z kordonku obrusem, zielonym bluszczem ogrodowym i dużym bałwanem
wykonanym z pomalowanych dyni, do tego suto zastawionym wigilijnymi potrawami, jurorzy ocenili go bardzo wysoko, bo na I miejsce. Brali pod uwagę estetykę
stołu świątecznego, dobór potraw i walory smakowe. Dodatkowo punkty można było
uzyskać za karpia w różnej postaci. Ponadto odbyły się konkursy na stroik świąteczny, nalewkę babuni i staropolską ozdobę choinkową. W tych konkurencjach KGW
Głębowice były niepokonane i otrzymały, na 32 prezentowane stroiki II miejsce,
a III za ozdoby choinkowe, ale to nie koniec, bo za malinową nalewkę otrzymały I miejsce. Zebrani wraz z zespołami „Kotlina” i „Osieczanie” odśpiewali paniom
z Głębowic „Sto lat”, a mnie w gazecie pozostało tylko pogratulować tak wysokich
not konkursowych. Osieckie zespoły uświetniły spotkanie. „Kotlinie” towarzyszyła
nieodzownie kapela.

Nagrody gospodyniom z Głębowic wręczył wójt Marek Jasiński,złożył gratulacje za zdobyte miejsca, podziękował za promocję gminy i złożył wszystkim uczestnikom życzenia świąteczne. Po rozdaniu nagród zwycięzcy z gminy Andrychów i gminy Osiek zostali na biesiadzie wigilijnej.
Potrawy do konkursu przygotowały: Helena Matyjasik, Maria Leśniak, Aleksandra Leśniak, Maria Sala, Ewa
Blarowska, Zenobia Kowalska, Anna Rafacz, Danuta Ryba, Celina Jasińska, Danuta Matonóg, Maria Kasperek
i Edyta Matyjasik-Kulig.
Rozalia Ćwiertnia
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Barbórka

Barbórka w Osieku

K

iedyś, nie tak dawno, obchodziło się Barbórkę nawet dwa tygodnie.
Górnicy śpiewali, grillowali, pili piwo, spotykali się na uroczystościach, grały orkiestry, maszerowali ulicami, dekorowano ich medalami, dawano w prezencie zegarki, uroczystości przeciągały się w czasie. Teraz, w Osieku, górnicy dzięki Stowarzyszeniu, do którego należy 176
członków, utrzymują jeszcze klimat tamtych lat. Niektórzy w galowych
strojach, spotykają się przy stole na karczmie piwnej, zabawie, dzielą się
wspomnieniami, opowiadają żarty, śpiewają, cieszą się, że są już na emeryturach, a młodszym, pracującym, dają przykład, jak należy się bawić
w ich święto. Ten dzień to także dzień szacunku do pracy tam głęboko pod
ziemią, to oddanie szacunku górnikom seniorom.

Tegoroczne świętowanie, jak i poprzednie, rozpoczęto od uczestnictwa
we mszy świętej w kościele parafialnym. Mszę w intencji górników i ich rodzin w Dolnym Osieku odprawił ks. dziekan Bogusław Wądrzyk, a w Górnym
ks. Stanisław Binda. Obaj w kazaniu przytaczali fragmenty z życia św. Barbary i złożyli górnikom życzenia. Mszę świętą uświetniły poczty sztandarowe
górników i kolegów strażaków. Po mszy wszyscy przeszli do sali WDK na akademię przygotowaną przez przedszkolaków z ZSP nr1 w Osieku. Powitania
dokonała p. Róża Gros, powitała władze Osieka i zebranych, a górnikom i ich
rodzinom złożyła życzenia, wysłuchaliśmy na stojąco hymnu górniczego.
Przed występami głos zabrał przewodniczący Stowarzyszenia Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych Stanisław Gąsiorek, przedstawił efekt zbiórki
charytatywnej, podziękował wszystkim za życzliwość i uczestnictwo, życzył
dobrej zabawy. Prowadząca oddała głos wójtowi Markowi Jasińskiemu. Wójt życzył górnikom zdrowia,
bezpieczeństwa, emerytom dobrego wypoczynku. W dowód wdzięczności za ciężką i niebezpieczną
pracę wręczył prezesowi piękny bukiet kwiatów. Kwiaty i życzenia złożyła też na ręce prezesa przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Bańdur, do życzeń dołączyła Anna Majda.
Po części oficjalnej górnicy spotkali się w sali OSP na wspólnym obiedzie i zabawie.
Rozalia Ćwiertnia
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Listopadowe uroczystości
w 100. rocznicę niepodległości

11

listopada to szczególny dzień i szczególne święto dla Polaków. Obchody rocznicowe
w gminie Osiek rozpoczęły się już dużo wcześniej. We wrześniu GCKCiS oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku zorganizowały grę terenową „Razem ku Wolności”, we współpracy z Stowarzyszeniem „Wspólna Sprawa” odbyły się warsztaty tworzenia kokard
narodowych a dla dzieci w szkołach zorganizowano konkursy: historyczny, plastyczny i ortograficzny, końcem września w sali WDK mogliśmy posłuchać koncertu „Redlin patriotycznie”,
śpiewaliśmy pieśni patriotyczne także w szkołach, 9 listopada obejrzeliśmy spektakl w wykonaniu SP nr 1 oraz wysłuchaliśmy wykładu p. Sali, jednak zwieńczeniem uroczystości z okazji setnej
rocznicy Niepodległej Polski było niedzielne święto 11 listopada.
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Główne uroczystości rozpoczęły się przed południem, w przepiękny, jesienny dzień, od złożenia kwiatów i zniczy pod tablicą upamiętniającą
męczeńską śmierć Kazimierza Jędrzejowskiego „Kazka”, żołnierza Batalionów Chłopskich,
działacza młodzieżowego ruchu ludowego,
mieszkańca Osieka, za niesienie pomocy więźniom KL Auschwitz został stracony w Birkenau

Mszę Św. za Ojczyznę sprawowaną w tym roku
przez ks. dziekana Bogusława Wądrzyka w koncelebrze ks. administratora Stanisława Bindy (Górny Osiek) i wikariusza Dawida Kubienia. Ksiądz
dziekan powitał zgromadzonych mieszkańców,
władze Osieka, poczty sztandarowe oraz orkiestrę z Osieka, która uświetniła uroczystości. Podczas mszy został odczytany List Pasterski Epi-

(26 maja 1944 r.). W przyszłym roku będziemy
obchodzić 75. rocznicę jego śmierci. W pochodzie z okazji setnej rocznicy niepodległości
maszerowali mieszkańcy, władze gminne, zaproszeni goście, poczty sztandarowe: PSL, strażaków OSP Osiek i Głębowice, myśliwych z Koła
Łowieckiego „Orzeł”, górników SGiRG, przedstawicieli Koła Pszczelarzy, członkiń KGW, stowarzyszenia „Wspólna Sprawa”, orkiestry, członków
chóru „Osieczanie”, młodzieży szkolnej Gimnazjum, SP Nr 1, SP Nr 2 z Osieka i ZSP z Głębowic. Po
złożeniu kwiatów i zniczy pod tablicą Kazimierza
Jędrzejowskiego, zgromadzeni przy dźwiękach
marsza osieckiej orkiestry pod dyrekcją Leszka
Górkiewicza przeszli do kościoła parafialnego na

skopatu Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Po Mszy Św. spotkaliśmy się wszyscy w sali
WDK w Osieku, gdzie po odprawie pocztów sztandarowych, odśpiewaniu hymnu państwowego,
powitaniu zaproszonych gości i mieszkańców
gminy przez p. dyrektor GCKCiS w Osieku Krystynę Dusik oraz sekretarza gminy pana Andrzeja
Sobeckiego, zostaliśmy zaproszeni do wspólnych
przeżyć i wspomnień. Okazjonalne życzenia złożył
wójt Jerzy Mieszczak, podkreślając w swoich słowach znaczenie tego ważnego dla każdego Polaka
święta, zwłaszcza w tym roku w setną rocznicę
niepodległości państwa polskiego. Do zebranych
powiedział:
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Dzisiaj pamiętajmy o tym, że II Rzeczpospolita, którą odzyskaliśmy przed stu laty była wielkim dobrem,
że wychowała pokolenie wspaniałych patriotów, że jej pamięć nie może zginąć.
Nam Polakom nie wolno zapomnieć, że o wolność i niepodległość, którymi się dziś po latach cieszymy, dzielnie walczyli nasi Rodacy. To dzięki ich wielkiemu wysiłkowi, ofierze krwi, możemy dziś żyć w wolnym kraju.
Ich poświęcenie i odwaga są powodami do dumy, ale jednocześnie zobowiązują nas do pamięci o tamtych
wydarzeniach.

Ta uroczystość to okazja do wręczenia tytułu
„Zasłużony dla Gminy Osiek”. W tym roku tytuł ten
otrzymało Towarzystwo Miłośników Osieka, którego
prezesem jest p. Andrzej Kacorzyk. Medal i dyplom
odebrał z rąk wójta Jerzego Mieszczaka i przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego. Prezes
podziękował za wyróżnienie, podkreślił, że stowarzyszenie ma i mieć będzie za zadanie pracę i dobro dla
naszej małej ojczyzny.
Wójt wraz z przewodniczącym Rady Gminy
nagrodzili też młodzież szkolną – laureatów konkursów szkolnych, wręczając im dyplomy i upominki.
Prowadzący zaprosili na prezentację multimedialną prowadzoną przez p. Andrzeja Salę na te-

mat losów mieszkańców naszego regionu w I wojnie światowej, a zwłaszcza p. Józefa Sali (naszego
krajana) i jego wkład w odzyskanie niepodległości.
Program artystyczny rozpoczęto od występów
dzieci z Przedszkola Nr 1 pod opieką p. Urszuli
Zajas, dzieci przedszkolne zatańczyły krakowiaka w pięknych krakowskich strojach. Następnie
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina”, którego
choreografem jest Adam Adamowski, wraz z kapelą pod kierownictwem Alicji Gębali. Zespół zatańczył dwa tańce: poloneza i mazura.
„Drogi do niepodległej – obrazy z historii Polski” to tytuł inscenizacji przygotowanej przez uczniów ZSP Nr1 w Osieku (premierowy pokaz odbył
się 9 listopada). To okolicznościowe przedstawienie
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prezentujące bohaterstwo Polaków; począwszy od insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. aż do czasów
współczesnych. W spektaklu brali udział uczniowie klasy 8a, 8b i 4a przygotowani przez p. Małgorzatę
Gwóźdź oraz chór szkolny pod batutą p. Bernadetty Stawowczyk-Zemanek. Przedstawienie to było lekcją
historii, które dostarczyło uczestnikom wielu wzruszeń. Solistką chóru była Joanna Mydlarz.
Przedstawienie bardzo się podobało, uczestnicy (a była pełna sala WDK) podziękowali młodym artystom brawami na stojąco.
Na zakończenie wójt Jerzy Mieszczak jeszcze raz podziękował mieszkańcom za udział, księżom za
mszę świętą, pocztom sztandarowym i orkiestrze za uświetnienie uroczystości, organizatorom, a zwłaszcza p. dyrektor Krystynie Dusik, uczniom i nauczycielom szkoły Podstawowej Nr 1 w Osieku oraz p. Barbarze
Dusik za uszycie strojów do przedstawienia.
Rozalia Ćwiertnia

Komunikat – zaproszenie
Tradycyjnie jak co roku w dniu 6 stycznia 2019 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Osieku odbędzie się 27. spotkanie najstarszych mieszkańców Osieka i Głębowic. W tym spotkaniu będą uczestniczyć osoby urodzone w 1949 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 pw. 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 Osieka i Głębowic o godz.
20.00 będą mogli wrócić do domu podstawionym autobusem (obok sali OSP).
Osoby, które dysponują własnym środkiem lokomocji prosimy o zabranie i odwiezienie innych uczestników spotkania.
Serdecznie zapraszają organizatorzy
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Osieczanie na rynku w Kętach – Psallite Deo

21

października na rynku o 13.00 rozpoczął się VIII Jarmark Świętojański z prezentacją
etiud teatralnych „Z życia miasta” – o ważnych wydarzeniach i świętych związanych
z Kętami. Na scenie na rynku miasteczka wystąpił też chór „Osieczanie”. Chór śpiewał
pieśni religijne pod dyrekcją Andrzeja Luranca: „Janie Pawle”, „Gwiazdo śliczna”, „Ja ufam ci”, „Zaufaj Maryji”, „O, Panie ty nam dajesz” i „Wśród tylu dróg”. Byliśmy też widzami widowiska plenerowego grupy rekonstrukcyjnej z Tęczyna, przedstawiającej inscenizację fragmentów wojny
szwedzko-polskiej.

Jarmark był pierwszym punktem programu tegorocznej edycji Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo” w Kętach pod patronatem burmistrza Krzysztofa Klęczara. W sobotę o 10.00 rozpoczął się konkurs muzyczny chrześcijańskich wykonawców amatorskich „Psallite Deo” z udziałem solistów i zespołów, na którym wystąpił nasz chór. Wystąpili jako jedni z wielu chórów z pieśniami pt.: „Hymn o miłości”
i „O, królowo różańca świętego”. Gwiazdą wieczoru była Magda Anioł, która wraz z mężem śpiewała pieśni religijne.
RĆ.

USŁUGI STOLARSKIE Henryk Kasperczyk – wieloletnia praktyka, atrakcyjne ceny
Tel. 536 892 218
••
••
••
••
••

Układanie i cyklinowanie parkietu i mozaiki,
Drzwi na wymiar,
Balkony drewniane,
Wykonanie montaż schodów i poręczy drewnianych, renowacja schodów drewnianych,
Układanie boazerii drewnianej i panelowej.

Podziękowanie
To już kolejny rok i kolejna okazja, by dziękować tym, którzy są przy nas
i trwają z nami w tej 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!. Patryk z rodzicami
Fundacja dzieciom „Zdążyć z pomocą” NUMER KRS 0000037904 tytułem
1% na leczenie i rehabilitacje nr 14236 Frączek Patryk

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy 10 listopada 2018 r. w Osieku wzięli udział
w ceremonii pogrzebowej Grzegorza Jekiełka, naszego kochanego Męża, Ojca i Dziadka.
Rodzina
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Z Urzędu

44. sesja Rady Gminy Osiek 13 listopada 2018 r.

W

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8

iceprzewodniczący Rady Gminy Jan Jekiełek zwołał na 13 listopada sesję, na której jednomyślnie przyjęto kolejność obrad i protokół z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z realizacji uchwał zdał wójt Jerzy Mieszczak i przedstawił informację o pracy między sesjami.

19 października wójt uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Nauczyciela
zorganizowanych przez ZSP nr 1.
Podpisał umowę notarialną z Rolniczą
Spółdzielnią Produkcyjną „Przyszłość”
na przejęcie przez gminę gruntu leżącego pod drogą dojazdową do pól – boczna
ul. Starowiejskiej.
Brał udział w Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział
w Osieku, podczas którego dokonano
podsumowania działalności sekcji
Osiek za 2018 rok.
Uczestniczył w uroczystych obchodach
500-lecia istnienia Kościoła pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Głębowicach
zorganizowanych przez parafię.
Zlecił firmie ELBUD z Brzeszcz wykonanie remontu kapliczek znajdujących
się obok wjazdu do OHZ – Osiek. Koszt
zadania wyniósł 40 590,00 zł.
Zorganizował posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZOZ Osiek, podczas którego omówiono wykonanie budżetu zakładu za I półrocze 2018 r.
9 listopada uczestniczył w posiedzeniu
Zarządu Stowarzyszenie Dolina Karpia,
podczas którego omówiono przygotowania do obchodów 10. rocznicy powstania
stowarzyszenia.
11 listopada brał udział w uroczystościach gminnych związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Podjęto uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciele gminy Osiek do pracy w Komitecie Lokalnej Grupy
Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia, którego gmina
Osiek jest członkiem. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.
Następnie na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych „Medal za Długoletnią
Służbę”.
Medale wręczali wicewojewoda Józef Gawron i wójt
Jerzy Mieszczak.
Złoty medal otrzymała Zdzisława Krupnik, srebrny medal otrzymały: Izabela Gibas, Sabina Matyjasik i Aneta Nowakowska, brązowy medal otrzymali: Iwona Górowicz, Agnieszka Sznajder, Maciej Fudala i Konrad Makuch.
„Gratulujemy odznaczeń urzędnikom gminy Osiek”
– powiedział wicewojewoda Józef Gawron. Dodał, że
jeszcze przed zakończeniem kadencji wójt zabiegał
o przyznanie medali dla pracowników urzędu. Interpelacji i wniosków pisemnych na sesji nie złożono.
Na tym sesję zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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1. sesja Rady Gminy Osiek

O

brady rady poprowadził senior radnych p. Jan Jekiełek. Po wręczeniu zaświadczeń nowo wybranym radnym przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Osieku w 2018 r.
p. Tadeusza Biesa i zastępcę p. Halinę Pyza, odczytaniu roty ślubowania przez najmłodszego
radnego Mateusza Hałata, radni złożyli ślubowanie. Przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady
Gminy. Kandydaturę Małgorzaty Bańdur na przewodniczącego Rady Gminy zgłosił radny Andrzej Kacorzyk wraz z uzasadnieniem. Pani Małgorzata Bandur uzyskała w tajnym głosowaniu 15 głosów i tym
samym została w historii Osieka pierwszą kobietą na stanowisku przewodniczącej Rady Gminy. Nowa
przewodnicząca podziękowała za zaufanie i wybór na tak odpowiedzialne stanowisko. Na wiceprzewodniczącą Rady Gminy Osiek radni 14 głosami wybrali p. Marię Lach z Głębowic. Gratulacje dla obu
pań. Następnie wręczono zaświadczenie o wyborze wójta p. Markowi Jasińskiemu. Wójt złożył ślubowanie, pogratulował członkom nowej Rady, życzył owocnej pracy i zwrócił się do zebranych:

Dzisiejsza uroczysta sesja to szczególna okazja,
by wyrazić wdzięczność mieszkańcom Osieka i Głębowic za powierzenie mi funkcji wójta naszej gminy. Poparcie, które otrzymałem to nie tylko wielki
zaszczyt, ale także zobowiązanie i motywacja do
dalszej pracy dla naszego wspólnego dobra. Dzię-

liła mi zdobyć doświadczenie tak bardzo pomocne
w kierowaniu gminą.
Szanowni Państwo, to, że dziś możemy być dumni z rozwoju naszych miejscowości, jest możliwe
dzięki staraniom i zaangażowaniu wójtów i radnych kolejnych kadencji oraz mądrości i aktywności

kując za ten niezwykły mandat zaufania, chcę zapewnić Państwa, że zrobię wszystko, by nie zawieść
pokładanych we mnie nadziei.
Chciałbym również skierować szczególne podziękowania do moich najbliższych, w których
mam wielkie wsparcie. Wyróżnienie, które mnie
spotkało jest również ich udziałem.
Pragnę także wyrazić wdzięczność wszystkim, z którymi współpracowałem jako zastępca
wójta przez ostatnie cztery kadencje, za okazaną
życzliwość, zrozumienie i poparcie moich działań.
Szczególne podziękowania składam moim poprzednikom, wójtowi Janowi Jekiełkowi, u boku
którego stawiałem pierwsze kroki w samorządzie
oraz wójtowi Jerzemu Mieszczakowi za 12 lat
wspólnej pracy. Wieloletnia współpraca, którą, co
chciałbym podkreślić, bardzo sobie cenię, pozwo-

mieszkańców. Dlatego tak ważne jest, by kontynuować dzieło naszych poprzedników.
Otrzymując mandat zaufania z rąk wyborców,
biorę odpowiedzialność za naszą gminę, nasz wspólny dom. Jest to wielkie zobowiązanie i dany czas
trzeba skutecznie wykorzystać.
Szanowni Radni, Drodzy Państwo, Mieszkańcy Osieka i Głębowic, zachęcam Was wszystkich do
współpracy, do dzielenia się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami. Proszę również o wyrozumiałość i wsparcie w rozwiązywaniu naszych wspólnych problemów.
Składam z serca płynące podziękowania i gratulacje.
Przebieg każdej sesji można oglądać na stronie
Urzędu Gminy Osiek a także na facebooku Osiek
bądź na bieżąco, adres: www.facebook/osiek24
Na tym sesję zakończono.
Rozalia Ćwiertnia
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Wzdłuż Wisły

T

egoroczna wycieczka członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Osieka przewidywała zwiedzanie jednych
z najbardziej urokliwych miejsc usytuowanych
wzdłuż Królowej Polskich Rzek. Dzięki pięknej
pogodzie, ale i bardzo dobrym przewodnikom,
uczestnicy poznali historię i zabytki Kazimierza
Dolnego, Puław, Sandomierza oraz pałacu w Baranowie i zamku Krzyżtopór.
44 osoby wzięły udział w wyprawie, na którą wyruszono wczesnym sobotnim rankiem 31 sierpnia. Przez zaspane jeszcze ulice Osieka i Głębowic autokar pomknął na wschód, aby wczesnym popołudniem dotrzeć do cudownie
położonego Kazimierza. Po drodze, w czasie przerwy, na parkingu na podróżnych czekała niespodzianka w postaci
pożywnej przekąski: osieckiego chleba ze smalcem i kiszonymi ogórkami. Pyszności!

W Kazimierzu można było się zachwycić wspaniałą
panoramą doliny rzeki Wisły, a także okazałymi historycznymi budynkami. Późnym popołudniem przewidziano zwiedzanie zespołu pałacowego w pobliskich Puławach. Przewodniczka dużo opowiadała o historii miejsca,
dziejach rodzin Lubomirskich i Czartoryskich oraz działalności patriotycznej w okresie zaboru rosyjskiego.
Na plebanii u ojca Mateusza
Sobotni wieczór wypełniły rozmowy przy kolacji
oraz spacery po zabytkowej części Sandomierza. W następnym dniu, grupa z Osieka weszła na wieżę Opatowską, z której można było podziwiać panoramę Sandomierza. Niespodzianką było odkrycie wystawy „Świat
ojca Mateusza” przedstawiającej wnętrza tak dobrze
znane z serialu o księdzu-detektywie z kolekcją figur
woskowych. Uczestnicy tego przedpołudniowego niedzielnego spaceru zobaczyli też jeden z piękniejszych
wąwozów lessowych i zabytki sztuki sakralnej.

Na schodach pałacu w Baranowie
Popołudnie wykorzystano na zwiedzenie pałacu
w Baranowie Sandomierskim zachowanemu dzięki dbałości powojennych administratorów. Ostatnim
punktem programu była wizyta w zamku Krzyżtopór.
Zadziwiający twór, którego budowa w pierwszej połowie
XVII wieku pochłonęła równowartość ówczesnego rocznego budżetu Rzeczpospolitej. Ruiny zamku do dzisiaj
świadczą o ogromnym rozmachu architektonicznym,
ale i o kompletnym braku świadomości właścicieli zamku z zagrożenia wiszącego nad Polską w tamtym czasie. Dość powiedzieć, że zamek w swojej wspaniałości
funkcjonował ledwie kilkanaście lat.
W drodze powrotnej już zaczęto snuć plany na rok
następny. W rozmowach najczęściej padała nazwa: Zamość.
Do zobaczenia za rok!
Andrzej Kacorzyk

Oświęcim. Przedszkolaki z Głębowic zapoznawały się
z policyjną służbą zasadami bezpieczeństwa oraz dzielnicowym

W
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dniu 13 listopada 2018 policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu gościli u siebie czterdzieścioro przedszkolaków
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach. Dzieci zapoznawały się z pracą policjantów różnych pionów, a w ramach kampanii
„Kręci mnie bezpieczeństwo”, pogłębiły swoją wiedzę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa najmłodszych. Mali mieszkańcy
Głębowic spotkali się również ze swoim dzielnicowym.
W trakcie zajęć dzielnicowi opowiedzieli przedszkolakom o służbie
w Policji, jej ważnej roli społecznej oraz zadaniach realizowanych na rzecz
bezpieczeństwa. Omówili, jak wygląda służba dzielnicowego na rzecz mieszkańców dzielnicy, w tym również i tych najmłodszych. W ramach zainicjowanej przez MSWiA ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”, policjanci przypomnieli dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa w domu, na placu zabaw, a także w Internecie. Funkcjonariusze zaprezentowali przedszkolakom
różne rodzaje umundurowania i wyposażenia policjanta do służby, które następnie dzieci mogły przymierzyć. Dzieci zobaczyły pomieszczenia Oficera Dyżurnego oraz pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Na
parkingu policyjnym funkcjonariusze zaprezentowali im radiowozy.
Podczas tego wyjątkowego spotkania dzielnicowi odpowiedzieli na wiele pytań małych mieszkańców
Głębowic, a także dowiedzieli się, jak wygląda służba policjanta, widziana oczami najmłodszych.
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Bo wolność krzyżami się mierzy,
Historia ten jeden ma błąd”

W

ostatni wrześniowy piątek gościliśmy w Osieku zespół REDLIN. Podczas wyjątkowego
koncertu muzycy opowiedzieli nam historię powstańców, żołnierzy i zwykłych ludzi dotkniętych wojną. Koncert odbył się z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Każda opowieść łączyła się z utworem, a wokalista przybliżył zgromadzonym okoliczności powstania pieśni, przedstawił postaci twórców, kompozytorów. Utwory te bowiem zazwyczaj związane były z konkretnymi wydarzeniami. Najmocniej w pamięć zapadł nam utwór „Czerwone maki” i związana
z nim historia bitwy pod Monte Cassino, niejednemu z nas łza zakręciła się
w oku, gdy doszło do nas, że marszowe nuty symbolizują huki wystrzałów armatnich i osypujący się gruz. Zespół Redlin w niepowtarzalny sposób potraktował 100-lecie odzyskania przez Ojczyznę niepodległości – oprócz rozrywki,
dostarczyli nam ogromnych emocji oraz potężnej dawki wiedzy.
AGH

Piękne czytanie… z Grażyną Bąkiewicz

K

olejna, trzynasta edycja Międzygminnego Konkursu Pięknego Czytania „O złote Usta”
odbyła się w sali Domu Ludowego w Grojcu. Organizatorami konkursu byli: Gminna
Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu z/s w Grojcu, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Osieku i Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie.
Wśród 24 uczestników konkursu (uczniów klas IV–VI) gminę Osiek reprezentowali, wyłonieni wcześniej w eliminacjach szkolnych: Katarzyna Jurczyk, Katarzyna Kusak, Karolina Luranc i Paweł Lasatowicz z ZSP Nr 1 w Osieku,
Justyna Garwacka i Patrycja Stawowy z SP Nr 2 w Osieku oraz Zuzanna Frączek i Julia Sikora z ZSP w Głębowicach.
Głośno czytano opowiadania zebrane w dziele „Walka o wolność” wydane w ramach historycznej serii
„Zdarzyło się w Polsce”. Autorką czytanego przez reprezentantów gmin opowiadania była pisarka dla dzieci
Grażyna Bąkiewicz, która swoją obecnością uświetniła biblioteczne wydarzenie. Nagrody laureatom konkursu
wręczył sekretarz UG w Oświęcimiu Robert Dziuba. Po spotkaniu autorskim z Grażyną Bąkiewicz był czas na
autorskie autografy i wspólne pamiątkowe zdjęcia.
A oto laureaci tegorocznego Konkursu Pięknego Czytania:
•• Aleksandra Sałaciak (gmina Przeciszów) – Mistrz Pięknego
Czytania,
•• Dominik Noga oraz Korneliusz Stolarczyk (gmina Przeciszów) – II m. ex aequo
•• Paweł Lasatowicz i Karolina Luranc (gmina Osiek) – III m.
ex aequo
•• Wyróżnienia: Kinga Konik, Magdalena Szewczyk (gmina
Oświęcim), Julia Sikora, Patrycja Stawowy (gmina Osiek),
Nikodem Jurecki i Zofia Kabzińska (gmina Przeciszów).
Krystyna Dusik
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Sezon pszczelarski

N

ie tak dawno rozpoczynaliśmy 46. sezon pszczelarski; tyle lat istnieje nasze Koło Pszczelarskie w Osieku, podsumowaliśmy go na spotkaniu z rolnikami i znów za kilka tygodni będziemy
dzielić się opłatkiem, składać sobie życzenia świąteczno-noworoczne.

Po dość dobrym, udanym sezonie nasze, pszczoły zapadły w zimowy półsen tzw. letarg, my zaś, pszczelarska
brać z całej Rzeczpospolitej, 7 grudnia w dniu Św. Ambrożego, patrona pszczelarzy, wyruszymy na coroczną, w tym
roku jubileuszową, bo 30. pielgrzymkę na Jasną Górę, skąd
przywieziemy opłatki wigilijne na nasze stoły.
15 grudnia odwiedzimy dzieci z Domu Dziecka
w Oświęcimiu, co czynimy już od 2016 r., zawieziemy
im ten opłatek jasnogórski wraz z miodem, jako darem
od naszych pszczół, na ich stół wigilijny. Będziemy im
opowiadać o życiu naszych skrzydlatych przyjaciółek,
tak, jak przekazujemy tę wiedzę Wam, Drodzy Czytelnicy, na łamach naszego „Ech Osieka”.
W ostatnim numerze „Echa Osieka” napisałem, że
w kolejnych wydaniach będę starał się przekazać wiedzę z życia naszych skrzydlatych przyjaciółek, o której
nie uczą w szkołach, ani nie mówi się na co dzień…
„Jak daleko leci pszczoła…”
Loty pszczół i ich zasięg zależą od kilku czynników: wieku
pszczół, odległości pożytku od
pasieki, warunków pogodowych,
zawartości cukru w hemolimfie zbieraczki. Pszczoły latają
najczęściej na wys. 3–5 metrów.
W warunkach bez wiatru pokonują odległość nawet do 4–6 km.
Pożytek wykorzystują jednak
tylko w promieniu 1,5 km od ula, ale najintensywniej oblatują źródła pożytku w promieniu 700–1000 m. W dni
chłodne, jakie często występują na wiosnę, zasięg lotu
nie przekracza 300 m. Zbieraczka przy dobrej pogodzie
wylatuje z ula w ciągu dnia 7 do 13 razy. Prędkość jej lotu
zależy od obciążenia. Z ładunkiem nektaru lub pyłku wynosi 15–30 km/h, ale bez obciążenia 30–60 km/h. Jeśli

na trasie między ulem, a pożytkiem znajduje się jakaś
przeszkoda np. budynki, drzewa, to pszczoły omijają ją
górą lub bokiem, wybierając zawsze najkrótszą drogę.
Podczas lotu pszczoła wykonuje od 350 do 430 ruchów
skrzydełkami na minutę.
Loty, o których wyżej napisałem są to loty na pożytek, których pszczoły zbieraczki wykonują najwięcej.
Oprócz lotów po pożytek pszczoły wykonują loty orientacyjne młodych pszczół, które połączone są zawsze
z lotem oczyszczającym, loty orientacyjne zbieraczek
przywiezionych na nowy pożytek przez pszczelarzy posiadających pasieki wędrowne, loty orientacyjne młodych matek, które poprzedzają loty godowe, zwane też
lotami weselnymi.
Trutnie, podobnie jak pszczoły, odbywają loty
oczyszczające od 8. dnia życia oraz loty orientacyjne
i loty godowe. Ostatnio „Sunday Time” opublikował informację, że trutnie wyczuwają tekomon, zapach wylatującej na lot godowy matki z odległości nawet 10 km.
Pomijając wszystkie inne zalety pszczół, pragnę
zwrócić uwagę Szanownych Czytelników na jeszcze jeden bardzo ważny element z ich życia… otóż w odróżnieniu od naszego ludzkiego gatunku, te szlachetne i dbające o higienę owady – NIGDY, z wyjątkiem gdy są chore,
nie załatwiają swoich czynności fizjologicznych w ulu.
Wypróżniają się w czasie lotu orientacyjnego, będącego
również lotem oczyszczającym już podczas pierwszego
wylotu z ula 7–8 dni po urodzeniu… Jak byśmy nie popatrzyli na ich życie i pracę, we wszystkim, co robią, możemy korzystać z ich pszczelej mądrości…
W następnym numerze poświęcę uwagę trutniom,
które dla wielu kojarzą się z tzw. „darmozjadami”, ale
ich obecność w ulu to nie przypadek, lecz niezbędna
konieczność…
Z pszczelarskim „Darz miód”, Franciszek Adamus

Dotacja PONE dla gminy Osiek
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W dniu 10 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie została podpisana umowa dotacji z gminą Osiek na zadanie pn. „Wymiana starych kotłów węglowych
na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie gminy Osiek w roku 2018” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018, w kwocie 175 508,00 zł. Planowany koszt zadania
wynosi: 351 016,00 zł.
Inwestycja obejmuje wymianę 29 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne węglowe
oraz gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 11 527,16 kg/rok. Kotły na paliwa
stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.
Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę
Prezesa Annę Biederman-Zaręba. W imieniu gminy umowę podpisał Wójt Jerzy Mieszczak przy kontrasygnacie
Pani Skarbnik Krystyny Pytlik.

nr 6 listopad – grudzień 2018

Echa
Informacje
Osieka

Osiek znalazł się w czołówce samorządów rankingu
na lata 2014–2017 w skali powiatu
Zator – 1508,20 złotych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca)

Osiek – 472,82 złotych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca)

Brzeszcze – 168,01 złotych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca)
Kęty – 130,91 złotych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca)
Oświęcim – 129,79 złotych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca)
Przeciszów – 112,26 złotych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca)
Polanka Wielka – 57,90 złotych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca)
Chełmek – 43,01 złotych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca)
Gmina Oświęcim – 18,21 złotych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca)

I miejsce dla gminy Osiek,
tak właśnie kończy poprzednia ekipa rządząca
Miło nam jest poinformować, że wysiłki, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa
pieszych na drogach w gminie dzięki budowie chodników, zostały docenione przez
Kapitułę konkursu im. Grzegorza Stecha „BEZPIECZNE DROGI W MAŁOPOLSCE – budujemy chodniki i ścieżki rowerowe”. Kapituła przyznała gminie Osiek I Miejsce i tytuł
NAJLEPSZA GMINA „PLATYNOWA PŁYTA CHODNIKOWA” ZA ROK 2017.
Celem konkursu jest wyróżnienie samorządów za inicjatywy podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodników przy drogach gminnych i wojewódzkich oraz ścieżek rowerowych.
Wyróżnienie to w dniu 17 października 2018 r. w Krakowie w siedzibie Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolskich odebrał Wójt Gminy Osiek Jerzy Mieszczak wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Czernym, za wybudowanie 0,27 m.b. chodnika na
jednego mieszkańca gminy. Gratulacje dla samorządowców i całej gminy.

PA Ź DZ I E R N I K

KRONIKA
WRZESIEŃ

1. Kazimierz Lekki
2. Wiesław Górkiewicz
3. Bronisław Matusiak
4. Aniela Wandor
5. Stanisław Luranc
6. Roman Bratek
7. Czesław Kuwik
8. Józef Kuźma

Osiek, ul. Główna 297
Głębowice, ul. Źródlana 3
Osiek, ul. Główna 234
Głębowice, ul. Jodłowa 8
Osiek, ul. Przecznica 56
Osiek, ul. Główna 275
Osiek, ul. Główna 504
Osiek, ul. Starowiejska 389

- 53 lata
- 76 lat
- 66 lat
- 90 lat
- 79 lat
- 57 lat
- 81 lat
- 94 lata

1. Stanisław Raj
2. Bogusław Płonka
3. Melania Mitoraj
4. Stanisław Klęczar
5. Krzysztof Rączka

L I S TO PA D

1. Roman Kramarczyk
2. Hieronim Matlak
3. Grzegorz Jekiełek
4. Marian Zaborowski
5. Józef Nowak

Osiek, ul. Włosieńska58
Osiek, ul. Graniczna 4
Głębowice, ul. Akacjowa 3
Osiek, ul. Starowiejska 119
Osiek, ul. Ogrodowa 76

- 65 lat
- 44 lata
- 72 lata
- 89 lat
- 39 lat

Osiek, ul. Przecznica 27
Osiek, ul. Starowiejska 77
Osiek, ul. Główna 18
Brak adresu
Osiek, ul. Główna 71

- 89 lat
- 70 lat
- 73 lata
- 76 lat
- 81 lat
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Jubileusz kościoła w Głębowicach

N

a uroczystości obchodów 500-lecia kościoła pw. MB Szkaplerznej w Głębowicach parafian i gości zaprosił ks. kanonik Krzysztof Błachut wraz z Radą Parafialną. Jubileuszową
mszę świętą odprawił Jego Eminencja biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej Roman Pindel.
Uroczystości jubileuszowe poprzedziły Misje Święte, które przygotowały parafian do wspólnego przezywania jubileuszowych uroczystości. Udział w uroczystościach wzięli włodarze Osieka:
wójt Jerzy Mieszczak, wójt elekt Marek Jasiński, dyrektor Centrum Kultury w Osieku Krystyna
Dusik i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny.
Na końcu alei Grunwaldzkiej stoi przepiękna odrestaurowana głębowicka świątynia. Ukryta za budynkiem szkoły, pośród wielowiekowych lip i dębów, zresztą z tymi dębami związanych jest wiele opowieści
z czasów zaborów. Trudno dostrzec ją od razu z ulicy. Ten 500-letni kościół Matki Bożej Szkaplerznej to jeden
z najcenniejszych zabytków Małopolski, stoi na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego. Najstarsze wzmianki o parafii pochodzą z 1326 roku. Kościół otrzymał nazwę Matki Bożej Szkaplerznej
i stał się ośrodkiem kultu maryjnego, dlatego też przed II wojną światową istniał zwyczaj pielgrzymowania do
Głębowic, gdzie wierni przyjmowali szkaplerz. Świątynia została zajęta w okresie reformacji na zbór kalwiński, została dopiero odzyskana w 1659 r.
Od 2013 r. trwały w świątyni gruntowne prace konserwatorsko-restauracyjne. Udało się je zrealizować
dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małopolskiego Konserwatora Zabytków
oraz pieniądzom unijnym. Ofiarna,
ale niewielka wspólnota (licząca
około 1340 parafian), prowadzona przez ks. Krzysztofa Błachuta,
nie byłaby w stanie sama podołać
kosztownym pracom. Jednakże jej
mieszkańcy robili wiele, by parafialny wkład do puli przeznaczonej
na prace był jak najhojniejszy, za co
im bardzo dziękujemy.
Rozalia Ćwiertnia

Małe zakątki – wielkie historie

U

nikatowe tablice epitafijne można podziwiać w Głębowicach, na jedynej takiej w powiecie
historycznej ścieżce edukacyjnej. Powstała dzięki dotacji z PROW w ramach projektu: Remont i konserwacja elewacji zabytkowego kościoła PW. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach wraz ze ścieżką edukacyjną „Małe zakątki – wielkie historie”.
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Ścieżka znajduje się wokół 500-letniego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Głębowicach, leżącym
na Szlaku Architektury Drewnianej Małopolski, w otoczeniu pomników przyrody. Tematem przewodnim
ścieżki są znaczące postacie związane z Głębowicami, powiatem i regionem.
Na trasie ścieżki znajdują się epitafia wykonane z czarnego marmuru dębnickiego, niedawno poddane konserwacji, które należą do najcenniejszego zespołu tego rodzaju w diecezji bielsko-żywieckiej
– jak twierdzi ks. dr Sz. Tracz, konserwator diecezjalny. Poświęcone są dawnym
właścicielom Głębowic – Pisarzowskim, herbu Starykoń. Najbardziej okazałe epitafium upamiętnia Jana Pisarzowskiego zm. w 1652 r. sędziego ziemskiego księstwa
zatorskiego i oświęcimskiego. Ponadto znajdują się tu tablice informacyjne o pochodzącym z naszej miejscowości poecie barokowym, dawnych właścicielach ziemskich
rodu Duninów, herbu Łabędź, bohaterach II wojny światowej czy św. Janie Pawle II.
Tuż przy wejściu zobaczyć można płytę nagrobną Jakuba Gierałtowskiego zm.
w 1546 r., to najstarsza taka płyta w województwie małopolskim. Przed zwiedzaniem
warto zaopatrzyć się w aplikację kodów QR, by odczytać treść łacińskich napisów
znajdujących się na epitafiach.
J.Z.
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Drodzy Czytelnicy
Życzymy, by świętowanie Narodzin Jezusa,
ożywiło Waszą wiarę i pomogło wypełnić
codzienność duchem Dobra i Miłości. Niech
ta niezwykła bliskość Chrystusa będzie
źródłem mocy, by Wasze serca były otwarte
dla Boga i bliźniego.
Błogosławionych Świąt, pełnych radości
i pokoju oraz szczęśliwego
Nowego Roku 2019.
Szczęść Boże
Ks. Bogusław Wądrzyk – proboszcz
Ks. Dawid Kubień – wikariusz

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia, składamy Państwu
najlepsze życzenia zdrowia, i radości,
oraz by przy świątecznym stole nie
zabrakło spokoju, miłości i rodzinnej
atmosfery.
Życzymy również
by nadchodzący
Nowy Rok przyniósł
tylko szczęśliwe chwile.

Informacje

Zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych osób,
w atmosferze ciepła, spokoju
i wzajemnego zrozumienia.
Nowego 2019 Roku wypełnionego realizacją
twórczych pomysłów i śmiałych planów.
Życzą Rada Nadzorcza, Zarząd
i Pracownicy ABS Banku

”Kiedy przebywali w Betlejem nadszedł dla
Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki
i położyła w żłobie”. Łk 2,6-7
W tym wyjątkowym czasie uobecniania
tajemnicy Bożego Narodzenia pragnę
wszystkim Czytelnikom, Redakcji i Parafianom
złożyć świąteczne i noworoczne życzenia.
Aby Chrystus był źródłem Waszej niegasnącej
nadziei. Niech Jego błogosławieństwo spłynie
i przemieni Wasze serca. Niech zamieszka
w Waszym życiu. Niech uczyni Waszą
codzienność chwałą Jedynego Boga.
Ks. Stanisław Binda

Prezes Stowarzyszenia Wspólna Sprawa:
Małgorzata Bańdur,
Prezes Koła Gospodyń Wiejskich:
Danuta Jurczyk

Wybory w Osieku

W

ybory do Rady Gminy
Osiek na pięcioletnią kadencję wygrali kandydaci
na radnych: Płonka Bożena głosów
(116), Jekiełek Jan (114), Bańdur Małgorzata (118), Noworyta Ramona (128)
z losowania, Kacorzyk Andrzej (156),
Mucha Tadeusz (bez głosowania), Bielecka Józefa (95), Gros Róża (145), Filip
Katarzyna (129), Domasik Jerzy (116), Jekiełek Maria (125), Hałat Mateusz (153), Mitoraj Franciszek
(138), Matyjasik-Kulig Edyta (179), Lach Maria (184).

Na wójta Marka Jasińskiego oddano na TAK 3084 głosów czyli 91,62%, głosów przeciwnych było 282. Gratulacje dla nowej Rady Gminy Osiek.
Do Rady Powiatu oświęcimskiego z Osieka wybrano: Jerzego Mieszczaka, oddano 2452 głosy, czyli 20,32%.
Radny powiatowy Jerzy Mieszczak został członkiem Zarządu Powiatu, który będzie zarządzał powiatem przez
najbliższe pięć lat. Gratulacje!
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Życzenia

Przyjmijcie Państwo życzenia
z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten piękny świąteczny
czas będzie dla wszystkich
mieszkańców Osieka
i Głębowic okresem
odpoczynku i rodzinnych
spotkań z najbliższymi przy
wspólnym stole.
Wójt Marek Jasiński
i przewodnicząca Rady
Gminy Małgorzata Bańdur

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz
innym i jak się z nimi dzielisz”
Zdrowych, spokojnych i pełnych radosnych
chwil świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia marzeń
w nadchodzącym 2019 roku
Życzą prezes i członkowie Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych w Osieku

Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego
świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku od
codziennych trosk, a w nowym 2019 roku
dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń.
Życzą dyrektor i pracownicy
SP ZOZ w Osieku
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Z okazji ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
dla całej społeczności Gminy Osiek nasza
pszczelarska brać zrzeszona w Kole Pszczelarskim
w Osieku składa życzenia …
… Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może uczynić
z niej Betlejem i podać ją będącemu w potrzebie
, każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, że może je
otworzyć dla każdego bliźniego; Wiara, Nadzieja
i Miłość niech uczynią te święta dla Was radosnymi,
pełnymi szczęścia i uśmiechu i niech Wam
towarzyszą każdego dnia w Nowym 2019 Roku
Koło Pszczelarskie w Osieku

Niech nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia będą dla Państwa czasem
dobrych podsumowań. Chwilą wytchnienia
od intensywnej codzienności, inspiracją
do śmiałego planowania przyszłości.
Życzymy Wesołych Świat i jednocześnie
dziękujemy Państwu za współpracę w 2018
roku i zapraszamy do korzystania z Naszych
usług w roku 2019!
Pracownicy i Zarząd
Kółka Rolniczego 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
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Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję, że nadchodzący rok
będzie lepszy niż ten, który właśnie mija
życzy
Zarząd i Pracownicy Sklepów Delfin

W tajemniczą betlejemską noc
dokonuje się cud – Rodzi się Jezus
– MALEŃKA – WIELKA MIŁOŚĆ.
Niech ta miłość zagości w Naszych sercach,
wyznacza Nam życiowe drogi,
uwrażliwia na drugiego człowieka.
Tej miłości, ciepła rodzinnego, radości
i wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku 2018
wszystkim mieszkańcom Osieka życzą Zarząd
oraz Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Osieku

Gdy na niebie wigilijnym
pierwsza gwiazdka zaświeci,
gdy w spokoju do stołu zasiądziecie,
niech z kolędą przypłyną do Was
te życzenia zdrowia, miłości
oraz wszelkiej obfitości.
Chór Wrzos

Życzenia

Niech magiczna noc Wigilijnego
Wieczoru Przyniesie spokój
i radość. Niech każda chwila Świąt
Bożego Narodzenia Żyje własnym
pięknem, a Nowy Rok obdaruje
Wszystkich pomyślnością
i szczęściem. Najpiękniejszych
Świąt Bożego Narodzenia,
I spełnienia wszystkich marzeń
w 2019 roku
życzą Rada Nadzorcza,
Zarząd, oraz pracownicy
Gminnej Spółdzielni „SCh”
w Osieku

Radosnych, spokojnych i rodzinnych świąt
Bożego Narodzenia
oraz spełnienia wszystkich marzeń
w nadchodzącym nowym roku
Życzą sołtys Maria Luranc
i Rada Sołecka w Osieku

W Betlejem mieście Zbawiciel się rodzi…
Niech się Wam, mili, najlepiej powodzi.
Niech Wam służy szczęście o każdej godzinie.
I niech Was dobrego nic w życiu nie minie.
Orkiestra Dęta Osiek

4 grudnia górnicy
z Głębowic zaszczycili swoją obecnością przedszkolaków.
Wspólne biesiadowanie przeplatane było
tańcami
śpiewem
i słodkim poczęstunkiem.
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Kultura

Świętowanie 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości

100

lat wolności. 100 lat pokoju. 100 lat niepodległej Polski. Czy wszyscy zdajemy sobie sprawę,
jak wielka musiała być ofiara naszych przodków, byśmy dzisiaj mogli żyć tak, jak żyjemy?
Pamięć o bohaterach – Marszałku Piłsudskim, oficerach, żołnierzach i prostych ludziach to nasz obowiązek. W szkołach na lekcjach historii poznajemy fakty, daty i postaci, jednak dzięki takim programom jak
Niepodległa, możemy zwiększać naszą świadomość, zrozumieć. Zwłaszcza w takich okolicznościach jak
jubileusz 100-lecia odzyskania przez Ojczyznę niepodległości.
Dzięki dofinansowaniu ze środków
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” GCKCiS
w Osieku zorganizowało pięć niezwykłych
przedsięwzięć.
Z pomocą Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych 15 września przeprowadzono grę terenową „Razem ku Wolności”.
Uczestnicy musieli pokonać trasę biegnącą przez Osiek, wykazać się wiedzą z historii Polski, umiejętnościami sportowymi a nawet artystycznymi. Na stanowisku
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nazwanym „Sokół” był m.in. bieg z obciążeniem przez
przeszkody. W kwaterze Marszałka, by zdobyć punkty,
trzeba było zmierzyć się z grą, tzw. bilardem holenderskim, i odpowiedzieć na szybko zadawane pytania.
Trzyosobowe drużyny malowały portret Piłsudskiego
podczas jego wizyty w Osieku w 1915 r., a także połączonymi siłami tworzyli piękne gry planszowe, których
tematem było odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Należało znać słowa Roty czy pieśni żołnierskiej Wojenko, wojenko. Trudna krzyżówka o naszych lokalnych bohaterach, p. Sali, czterech synach p. Herzogowej, legionistach, którzy polegli na wojnie, wskazała zwycięzców.
Dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wypożyczono stroje oficerów i Marszałka Piłsudskiego, nie powstałyby tak nietuzinkowe gry
planszowe, gdyby nie ogromy wybór materiałów plastycznych i narzędzi. Mieliśmy także pyszny poczęstunek, napoje, kanapki, paszteciki i inne pyszności oraz
ciepły gulasz na zakończenie spotkania.
Równie niecodziennym wydarzeniem był koncert
zespołu REDLIN w patriotycznej odsłonie, który odbył
się 28 września. Każda opowieść łączyła się z utworem, a wokalista przybliżył zgromadzonym okoliczności powstania pieśni, przedstawił postaci twórców,
kompozytorów. Utwory te bowiem zazwyczaj związane były z konkretnymi wydarzeniami. Zespół Redlin

w niepowtarzalny sposób potraktował 100-lecie odzyskania przez Ojczyznę niepodległości
– oprócz rozrywki, dostarczyli nam ogromnych emocji oraz potężnej dawki wiedzy.
Bardzo przyjemnym spotkaniem okazały
się warsztaty tworzenia kokard narodowych
„Patriotyczne kotyliony”, których nadrzędnym celem było łączenie pokoleń. Panie ze
Stowarzyszenia Integracyjnego „Wspólna
sprawa” pokazały uczennicom z ZSP nr 1 w Osieku
jak tworzyć piękne biało-czerwone kotyliony. Dodatkowym atutem każdej kokardy narodowej był guzik
z orzełkiem – na wzór guzików z 1917 roku, mocowanych do mundurów legionistów Piłsudskiego. Oczywiście nie obyło się bez słodkości, które w barwach narodowych, prezentowały się wspaniale.
9 listopada wysłuchaliśmy wykładu p. Andrzeja
Sali, syna legionisty, historyka amatora i wielkiego pasjonata lokalnych dziejów. Opowiedział nie tylko o losach swego ojca, ale także nakreślił całe tło wydarzeń,
które doprowadziły Polskę do odzyskania niepodległości. Jednak największe wrażenie wywarło przedstawienie przygotowane przez młodzież szkolną. Pokazano sceny z historii Polski, lokalnych bohaterów, ofiarę
krwi. Całość przeplatana była pięknymi pieśniami wykonywanymi przez szkolny chór.
Tego typu działania są potrzebne mieszkańcom
mniejszych miejscowości, gdzie nie ma np. marszów
patriotycznych czy koncertów, by pogłębiać świadomość i wzmacniać patriotyzm. Wielka odpowiedzialność spoczywa na szkołach, ale także na placówkach
kulturalnych, by zachować pamięć, by historia nie
zatoczyła kręgu, jak mówi fragment pieśni Czerwone
maki: „Bo wolność krzyżami się mierzy, historia ten
jeden ma błąd…”
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Informacje

Z I M A - bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

P

óźną jesienią kończą się w gospodarstwach rolnych zbiory i zaczyna się okres, kiedy rolnicy
przystępują do remontów, naprawy maszyn i urządzeń rolniczych oraz budynków inwentarsko-gospodarczych.

W tym okresie wiele czasu poświęcają zwierzętom hodowlanym oraz przygotowują opał do pieca, parnika lub
kuchenek gospodarczych. To, czy rolnik te prace będzie wykonywał bezpiecznie, zależy od NIEGO. Jednak statystyki
pokazują, że w tym okresie zwiększa się liczba wypadków w gospodarstwach rolnych. Głównie są to upadki osób.
Głównymi przyczynami upadków zimą jest zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, odpowiednich przejść i dojść między budynkami, używanie nieodpowiedniego obuwia oraz niewłaściwe oświetlenie lub jego
brak. Wielu rolników, pomimo że kilka razy dziennie pokonuje ścieżki na swojej posesji i zna je niemal na pamięć,
to zimą, zajęci pracą, często nie dostrzegają zagrożeń np. oblodzonych, ośnieżonych ciągów komunikacyjnych czy
zalegającego pośniegowego błota. Rolnicy wykonują różnorodne prace, w trakcie których używają niewłaściwego
obuwia roboczego lub odzieży ochronnej. Często poruszają się w klapkach, butach sportowych oraz obuwiu za dużym i mocno zużytym. Podwórza i ciągi komunikacyjne w obrębie gospodarstwa są niewłaściwie oświetlone lub
nie posiadają oświetlenia. Porozrzucane są różne niepotrzebne przedmioty, a prąd do urządzeń doprowadzany jest
siecią kabli i przedłużek. Schody po których poruszają się rolnicy i ich domownicy są niejednokrotnie śliskie, z ubytkami, zastawione różnymi przedmiotami i nie posiadają wymaganych poręczy.

Aby zminimalizować ilość wypadków zimą w gospodarstwie rolnym rolnik musi przestrzegać
elementarnych zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie:

1.

odśnieżać i posypywać piaskiem, żwirem lub solą
gospodarczą oblodzone ciągi komunikacyjne,
obserwować prognozę pogody, która wpływa na
stan obejścia,
stosować obuwie z antypoślizgową, protektorowaną podeszwą, dobrze przylegające do kostki
z usztywnianymi i wzmocnionymi noskami,
obuwie należy czyścić po każdej pracy, a stare
i zniszczone eliminować z użytkowania,
dostosować obuwie do panujących warunków atmosferycznych i planowanej pracy,
zadbać o odpowiednią odzież roboczą, zapewniającą ochronę termiczną i przed deszczem oraz przylegającą do ciała,
wyrównać w miarę możliwości powierzchnię
podwórzy, uporządkować i utwardzić ciągi komunikacyjne w obrębie gospodarstwa,

8.

podczas deszczu lub po nocnych przymrozkach
sprawdzać schody wyjściowe z domu, stan stopni
2.
w maszynach gospodarczych oraz drabinach i podestach, gdyż mogą być oblodzone,
3.
9. stopnie schodów powinny być wykonane z antypoślizgowego materiału,
10. dokonać przeglądu instalacji elektrycznej,
4.
11. zlikwidować wszystkie przewody i przedłużacze leżące na gruncie,
5.
12. zadbać o odpowiednie oświetlenie, wymienić uszkodzone żarówki, dokonać przeglądu gniazd i wtyków
6.
przedłużaczy, zepsute wymienić na sprawne,
13. zabezpieczyć studzienki i szamba pokrywami i barierkami ochronnymi,
7.
14. stosować w obejściu bezpieczne drabiny, wyposażone
w zabezpieczenia przed przechyłem, odchyleniem do
tyłu i poślizgiem: u góry haki zaczepowe, u dołu – zakończenia gumowe lub ostre, dostosowane do podłoża.
Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu, każdy z Państwa zastanowi się, co mógłby zmienić w swoim
gospodarstwie i zacznie dostrzegać niebezpieczne miejsca na własnym podwórku. Drodzy rolnicy zróbcie to dla
bezpieczeństwa własnego i swoich domowników. Jeżeli w ten sposób unikniemy chociaż kilku wypadków, to już
osiągniemy sukces.
KRUS PT w Oświęcimiu, Teresa Sajdak

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

W

szystkie przedszkola z terenu gminy Osiek zostały wyposażone w oczyszczacz powietrza. Urządzenia trafiły do naszych placówek bezpłatnie w ramach podpisanej
umowy między Wójtem Gminy Osiek a Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Urządzenia pomogą w zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza przede wszystkim w sezonie
grzewczym, kiedy jesteśmy narażeni na oddychanie powietrzem „smogowym” a dzieci jako
grupa szczególnie wrażliwa na zanieczyszczenia, wymagają największego wsparcia.
Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka
Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”
współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
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Sport

Powiatowe Igrzyska Młodzieży
w badmintonie dziewcząt i chłopców

U

czniowie z ZSP nr 1 w Osieku zwyciężyli w drużynowych zawodach w badmintonie chłopców o tytuł Mistrza Powiatu Oświęcimskiego. Turniej rozegrano 13 listopada 2018 r.
w Oświęcimiu. Osieczanie, pokonując zawodników z Brzeszcz i z Oświęcimia, wywalczyli sobie awans do rozgrywek wojewódzkich. Chłopcy wystąpili w składzie: Tomasz Dusik, Jakub
Płonka i Kajetan Wierzbicki.

Dziewczęta z naszej szkoły zajęły w turnieju 3.
miejsce. Skład reprezentacji dziewczyn: Maja Galacińska, Małgorzata Filip i Małgorzata Sałapatek.
Opiekunem zespołów był Jan Bulkiewicz. Dziękujemy uczniom za wspaniałą grę, a panu Januszowi
Dusikowi za pomoc w dowiezieniu młodzieży na zawody.
Powiatowe Igrzyska Dzieci w halowej piłce
nożnej – Zator
Po raz kolejny szkoła z Zatora była gospodarzem
halowych rozgrywek w piłce nożnej. W zawodach
wzięli udział uczniowie reprezentujący szkoły z powiatu oświęcimskiego. Ostatecznie piłkarze z Osieka
uzyskali wysoką, drugą lokatę, ulegając jedynie drużynie z Oświęcimia.
Zespół prowadzony przez Edmunda Mieszczaka
wystąpił w składzie: Tomasz Dusik, Kamil Luranc,

Kamil Borak, Franciszek Kawczak, Nataniel Jarosz,
Kacper Szypuła i Paweł Gabryś. Najlepszym zawodnikiem turnieju zdecydowanie okazał się Tomasz
Dusik.
Powiatowe Igrzyska Młodzieży w halowej piłce nożnej dziewcząt – Osiek
Nasza szkoła była gospodarzem zawodów halowych w piłce nożnej rozgrywanych o tytuł Mistrza
Powiatu Oświęcimskiego. W rozgrywkach wystartowało sześć szkół z naszego powiatu. Rywalizacja była
bardzo zacięta i ostatecznie zwyciężyły dziewczyny
z Rajska. Uczennice z ZSP nr 1 Osiek zajęły 4. miejsce.
Drużynę z naszej szkoły reprezentowały: Aleksandra Majda, Justyna Tadych, Natalia Kmiecińska,
Daria Kusak, Oliwia Kramarczyk, Rozalia Płonka,
Anna Tolarczyk i Paula Kryta. Opiekunem zespołu
była Aleksandra Ławeczka.
MJ

Powiatowe Igrzyska Dzieci „Mały Mistrz”

Z
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espół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku okazał się najlepszą szkołą w Powiatowych
Igrzyskach Dzieci dla uczniów z rocznika 2009.

W zawodach „Mały Mistrz”, które odbyły się 15.11. w Polance, drużyna z Osieka prowadzona przez
Magdalenę Jasińską zajęła 1 miejsce. Podczas rozgrywek było sporo emocji i dużo świetnej zabawy . Ostatecznie nasi uczniowie pokonali rywali z Polanki, Zatora i Oświęcimia i awansowali do finału wojewódzkiego.
Szkołę reprezentowali: Karol Gałgan, Bartosz Tlałka, Kalina Palutkiewicz, Izabela Płonka, Antoni Luranc, Eryk
Goleniowski, Matylda Foit, Gabriela Rola i Rafał Matlak.
Gratulujemy uczestnikom i życzymy sukcesów na zawodach wojewódzkich w Suchej Beskidzkiej. Duże
podziękowania należą się panom Tomaszowi Płonce i Krzysztofowi Kramarczykowi, którzy bezpiecznie dowieźli nas na zawody.
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Policja

Powiat oświęcimski. Policjanci apelują
Uwaga, rozwaga i odblaski – to podstawa bezpieczeństwa na drodze
źródło: Internet

Policjanci z powiatu oświęcimskiego,
realizując Powiatowy Program pn. „Bezpieczeństwo pieszych na drogach”, oprócz
działań prewencyjnych i kontrolnych,
prowadzą również profilaktykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas
spotkań z uczniami szkół, rodzicami oraz
mieszkańcami powiatu oświęcimskiego,
apelują o rozsądek, uwagę i zakładanie elementów odblaskowych, podczas poruszania się po drogach.

Policjanci przypominają więc, że uwaga, rozwaga i odblaski – to podstawa bezpieczeństwa na drodze

zdj. nr 1 Widok ulicy zza kierownicy pojazdu

źródło: Internet

źródło: Internet

Piesi, chcący przejść na drugą stronę ulicy, powinni dokładnie upewnić się, że mogą bezpiecznie wejść na
jezdnię, nie powodując nagłego hamowania samochodów. Pieszym i rowerzystom przypominamy, aby dbając
o swoje bezpieczeństwo, zakładali kamizelki lub elementy odblaskowe. Odległość z jakiej piesi są widziani
przez kierowcę przedstawia poniższa ilustracja.
O powyższych zasadach rodzice powinni ciągle przypominać dzieciom. Powinni również skontrolować,
czy dziecko prawidłowo nosi odblaski, a także zadbać, aby odzież dziecka była kolorowa, wtedy będzie ono
bardziej widoczne dla kierowców. Różnicę widać na poniższych zdjęciach.

zdj. nr 2 Widok ulicy zza kierownicy pojazdu.

Czy dostrzegasz dziecko stojące przed przejściem dla pieszych, na tle drzewa, ubrane w ciemną odzież?
A teraz czy widzisz dziecko, stojące przed przejściem dla pieszych, na tle pnia drzewa, ubrane w jaskrawą
odzież?
Odpowiedź jest prosta. Dziecko ubrane w jasne kolory jest bardziej widoczne dla kierowcy, co przekłada się
na jego bezpieczeństwo na drodze.

Apelujemy do kierowców
Przypominamy, że w okresie jesienno-zimowym ciągle zmieniają się warunki na drodze. Aby
uniknąć kolizji czy wypadku drogowego, należy zmniejszyć prędkość i dostosować ją do warunków panujących na jezdni. Pamiętaj, że w porze wieczorowej lub nocnej na drodze może pojawić
się rowerzysta, pieszy idący poboczem lub znajdujący się na przejściu dla pieszych. Jedź zgodnie
z przepisami, z taką prędkością, aby w porę podjąć bezpieczny manewr hamowania. Największe
niebezpieczeństwo czeka na najmłodszych właśnie teraz, gdy dni stają się coraz krótsze, a widoczność ogranicza także gorsza aura. W takich momentach szczególna odpowiedzialność spoczywa na kierowcach, którzy powinni dostosować swoją prędkość do warunków i reagować na to,
co się dzieje na drodze. Wszyscy użytkownicy dróg kierowcy, motocykliści, rowerzyści, a przede wszystkim piesi, znajdując się na drodze muszą pamiętać, że to od ich rozwagi i zdrowego
rozsądku w dużej mierze zależy ich bezpieczeństwo. Chwila roztargnienia, pośpiechu, zdenerwowania czy zaniedbania obowiązku noszenia elementów odblaskowych, może doprowadzić do tragedii. Jako policjanci pragniemy, aby ten kolejny apel trafił do wielu osób, które w prosty sposób mogą wpłynąć na swoje bezpieczeństwo na drodze. Pamiętajmy dbanie
o bezpieczeństwo jest naszym wspólnym celem.
KPP Oświęcim
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Policja

Szkoda kasy

Zaszczytu Osiekowi nie przynosi

3 września po godzinie 14.00 na terenie Zaborza
na ulicy Porębskiej policjanci z oświęcimskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej samochód
marki Skoda. Za kierownicą auta siedział 32-letni
mieszkaniec Osieka, od którego funkcjonariusze poczuli woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało 0,54 promila alkoholu. Za kierowanie w stanie
nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do
lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów nie mniejszy niż trzy lata. Ponadto osoba kierująca pojazdem
w stanie nietrzeźwości musi się liczyć z konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary,
sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne,
w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.

W Osieku Policjanci z KPP Oświęcim znaleźli
kolejną uprawę marihuany, tym razem w kukurydzy.
Zlikwidowano uprawę liczącą 30 sadzonek o wartości około 20 tys. złotych. Za uprawę konopi indyjskich grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Plantacja konopi
Osiek. Policjanci zlikwidowali wartą ponad 40 tys.
zł plantację konopi indyjskich

Początkiem września 2018 policjanci z Wydziału
Kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji zlikwidowali dużą, polną uprawę konopi indyjskich. Właściciel kilkudziesięciu roślin, będących w różnych
stadiach rozwoju, z nielegalnej uprawy mógł uzyskać
blisko 1500 porcji narkotyku o szacowanej wartości
40 tysięcy złotych. Prowadząc czynności mające na
celu zwalczanie przestępczości narkotykowej, na terenie Osieka policjanci natrafili na poletko konopi indyjskich. Ponad 60 roślin rosło na jednym z nieużytków daleko od jakichkolwiek zabudowań. Wszystkie
rośliny zostały wycięte i zabezpieczone. Aktualnie
prowadzone są czynności
zmierzające do ustalenia
osoby, która zajmowała
się nielegalną uprawą.
Funkcjonariusze oszacowali, że z takiej liczby
krzewów plantator mógł
zebrać marihuanę, która
mogłaby posłużyć do sporządzenia blisko 1,5 tysiąca działek dealerskich
o szacowanej wartości 40
tys. zł. Jednakże likwidacja plantacji uniemożliwiła
wprowadzenie do obrotu dużej ilości środka odurzającego.
Za uprawę konopi indyjskich grozi kara do 8 lat
pozbawienia wolności.

Polanka Wielka.
„Po kieliszku” za kierownicą
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W dniu 11 września 2018 w Polance Wielkiej
na ulicy Długiej policjanci oświęcimskiej drogówki
w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” pilnowali bezpieczeństwa w ruchu drogowym. O godzinie 7.35
zatrzymali do kontroli drogowej 44-letniego mieszkańca Osieka, który kierował samochodem marki Renault
Partner. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało
0,23 promila alkoholu, czyli stan po użyciu alkoholu.

Grojec. Zdarzenie drogowe
26 września 2018 o godzinie 10.05 w Grojcu na
ulicy Beskidzkiej doszło do zdarzenia drogowego.
Jak wstępnie ustalili policjanci, mieszkaniec Bujakowa, kierując samochodem marki Audi, najechał
na tył samochodu marki Renault, którym kierowała
mieszkanka miejscowości Kozy, która z kolei uderzyła w tył samochodu marki Seat, którym kierował
mieszkaniec Osieka, a który wykonywał manewr
skrętu w lewo. Pogotowie Ratunkowe do szpitala na
badania przewiozło kierującą renault.

Oświęcim. Kolizja drogowa
10 października 2018 o godzinie 10.20 w Oświęcimiu na ulicy Wyzwolenia doszło do kolizji drogowej. Jak ustalili policjanci 28-letnia mieszkanka gminy Oświęcim, kierując samochodem marki
Peugeot, najechała na tył samochodu marki VW,
którym kierowała 35-letnia mieszkanka powiatu
chrzanowskiego, który z kolei uderzył w tył samochodu marki Fiat Punto, kierowany przez 65-letniego mieszkańca Osieka, który zatrzymał się, aby
wykonać manewr skrętu na parking jednego ze
sklepów.

Głębowice. Kolizja drogowa
2 listopada 2018 o godzinie 20.30 w Głębowicach na ulicy Wadowickiej doszło do kolizji drogowej.
Jak ustalili policjanci, 23-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego, kierując samochodem marki
VW, zjechał z jezdni do przydrożnego rowu, gdzie
dachował. W wyniku zdarzenia kierowca doznał
potłuczeń ciała. Z jego relacji wynika, że na jezdnię
wbiegła sarna.

Osiek, kolizja
O godzinie 9.30, 09 listopada doszło do kolizji
w Osieku na skrzyżowaniu ulicy Głównej z Czereśniową. Wprowadzono ruch wahadłowy.
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Reklamy
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Z Urzędu

Zebrania wiejskie w sołectwach

O

dbyły się 23 września w sołectwie Osiek i Głębowice. Oba zebrania zostały otwarte w drugim
terminie ze względu na nieliczną obecność mieszkańców. Czas oczekiwania został zagospodarowany przez wójta Jerzego Mieszczaka, który zapoznał zgromadzonych z informacją na temat
wykonanych prac w okresie między wiosennym a jesiennym zebraniem.
XX

W Osieku:

••

Za promesę powodziową i środki gminy wykonaliśmy
remont trzech dróg gminnych w Osieku tj.:
•• ul. Jaśminowa – zakres robót obejmował położenie
nowej nawierzchni asfaltowej i remont poboczy na
długości 750 m.b. Koszt remontu wyniósł 258 335,00
zł, w tym z budżetu państwa 206 667,00 zł i gminy
51 668,00 zł.
•• ul. Zielona – zakres robót obejmował położenie nowej
nawierzchni asfaltowej i remont poboczy na długości
2716 m.b. Koszt remontu wyniósł 867 855,00 zł, w tym
z budżetu państwa 694 284,00 zł i gminy 173 571,00 zł.
•• ul. Ogrodowa – zakres robót obejmował położenie
nowej nawierzchni asfaltowej i remont poboczy na
długości 944 m.b. Koszt remontu wyniósł 260 478,00
zł, w tym z budżetu państwa 208 382,00zł i gminy
52 096,00 zł.
1. Wykonaliśmy chodnik przy ul. Starowiejskiej o długości 637 m.b. od sklepu GS do ul. Stawowej, koszt zadania wyniósł 390 759,00 zł i został pokryty z budżetu
gminy.
2. Wykonaliśmy remont drogi gminnej rolniczej (Kwaśniakówka) bocznej Ogrodowej na długości 256 m.b. za
kwotę 155 239,00 zł, przy dofinansowaniu z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego
w kwocie 52 858,00 zł.
3. Za środki własne wykonaliśmy remonty dróg gminnych polegające na położeniu nowej nawierzchni
asfaltowej i odbudowie rowów oraz poboczy, w tym:
•• ul. Brzozowa boczna – długość 200 m.b., kwota
98 824,00 zł,
•• ul. Czarny Las – długość 285 m.b., kwota 91 031,00 zł,
•• ul. Sobótkowa – długość 150 m.b. kwota 77 195,00 zł.
4. Zleciliśmy wykonanie podziału geodezyjnego działek
zajętych pod drogą ul. Podlesie za kwotę 23 600,00 zł.
5. Wykonaliśmy projekt przebudowy sali i zaplecza
w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Główna 88 za
kwotę 14 760,00 zł.
6. Wykonaliśmy remont rowów przy drogach gminnych
i wewnętrznych o długości 6,6 km za kwotę 64 944,00
zł.
7. Wykonaliśmy remont dróg gminnych i wewnętrznych
kamieniem łamanym za kwotę 57 515,00 zł.
8. Wykonaliśmy remont boiska wielofunkcyjnego przy
SP nr 1 (pokrycie nawierzchni poliuretanem) za kwotę
138 663,00 zł, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60 366,00 zł.
9. Wymieniliśmy stolarkę okienną i drzwiową w SP nr 1
za kwotę 44 256,00 zł.
10. Rozpoczynamy budowę sieci kanalizacji sanitarnej za
kwotę 3 323 426,00 zł. Zadanie realizować będzie firma
SILVER z Tomic.
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11. Zleciliśmy wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż
ul. Lanckorona, Ogrodowa, Sadowa, Główna i Działkowa w Osieku. Koszt budowy wynosi 130 624,79 zł.
Zadanie realizuje firma Elwatt z Kóz.
12. Zakończyliśmy przebudowę strażnicy OSP Osiek.
Koszt budowy zamknął się kwotą 307 330,00 zł, przy
dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego kwotą
38 041,00 zł.
13. Zakończyliśmy remont mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Główna 92 za kwotę 80 317,44 zł.
14. Zakończyliśmy termomodernizację budynku SP ZOZ
w Osieku. Remont zakończył się kwotą 540 000,00
zł, przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w kwocie
269 793,00 zł.
15. Wykonaliśmy pomieszczenie dla nauczycieli oraz remont korytarzy i pokoju dla intendenta w szkole SP nr
2 w Górnym Osieku. Całkowity koszt remontu wyniósł
42 000,00 zł.
16. Przeprowadziliśmy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, podczas której mieszkańcy Osieka oddali 125
ton odpadów.
17. W gminie z dożywiania w formie posiłku w chwili
obecnej korzysta 20 dzieci, w tym 15 z Osieka i 5 z Głębowic. Kwota pomocy wynosi 5 132,60 zł. Liczba świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki celowe na zakup
żywności to 27 osób, w tym 20 z Osieka i 7 z Głębowic.
Kwota pomocy wynosi 18 435,00 zł. Łączna kwota pomocy wynosi 23 567,00 zł.
18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał
w okresie od kwietnia do chwili obecnej 243 najuboższym mieszkańcom gminy 7 355,10 kg żywności, w tym
195 z Osieka i 48 z Głębowic.
19. Zasiłki wychowawcze 500+ wypłacono w kwocie
3 195 999,70 zł. Środki te trafiły do 577 rodzin, w tym
481 z Osieka i 96 z Głębowic.
20. W kadencji 2014–2018 na zadania realizowane
w gminie wydaliśmy kwotę 30 872 151,00 zł.
W kwocie tej znajdują się środki finansowe z:
•• Unii Europejskiej 5 531 185,00 zł,
•• państwa 3 526 019,00 zł,
•• województwa 2 415 363,00 zł,
•• powiatu 3 526 019,00 zł,
•• gminy 17 727 394,00 zł.
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Procentowy udział środków zewnętrznych w poniesionych wydatkach wynosi 43%.
21. Na chwilę obecną zadłużenie gminy wynosi
7 369 264,00 zł.
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Z Urzędu

Na zebraniu wybrano komisję uchwał i wniosków.
W skład komisji weszli: Maria Jekiełek, Krystyna Pawlik
i Jan Jekiełek.

W Głębowicach:
Za promesę powodziową i środki gminy wykonaliśmy remont drogi gminnej ul. Kulturowej. Zakres
robót obejmował położenie nowej nawierzchni
asfaltowej, remont rowów i poboczy na długości 560 m.b. Koszt remontu wyniósł 193 025,00 zł,
w tym z budżetu państwa 154 419,00 zł i gminy
38 606,00 zł.
Za środki właśnie wykonaliśmy remont odcinka
drogi gminnej ul. Zatorskiej. Zakres robót obejmował położenie nowej nawierzchni asfaltowej i remont poboczy na długości 120 m.b. Koszt remontu
wyniósł 32 760,00 zł.
Wykonaliśmy remont dróg gminnych i wewnętrznych kamieniem łamanym za kwotę 28 758,00 zł.
Za środki własne wykonano zagospodarowanie terenu przed budynkiem WDK Głębowice. Koszt zadania wyniósł 27 681,00 zł.
W ramach funduszu sołeckiego za kwotę 33 363,00
zł wykonano ogrodzenie placu zabaw przy budynku
WDK.
Wykonano remont pomieszczenia magazynku
w piwnicy WDK Głębowice za kwotę 5 580,00 zł.
Zamówiono wykonanie strojów regionalnych dla
KGW Głębowice za kwotę 9 480,00 zł.
Zakupiono patelnię elektryczną dla KGW Głębowice za kwotę 6 540,00 zł.
Dofinansowano kwotą 8 400,00 zł zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej z Głębowic.
Zamówiono dostawę wraz z montażem bramek
sportowych do wyposażenia boiska treningowego
LKS Głębowice za kwotę 9 246,00 zł.
Za kwotę 15 000,00 zł wyposażono w meble i pomoce dydaktyczne trzeci dodatkowy oddział przedszkolny.
Wystąpiliśmy do Ministerstwa Oświaty o dodatkowe środki finansowe w kwocie 34 000,00 zł z 0,4%
rezerwy oświaty z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla klas 7. i 8. W dniu 28.08.2018
środki te otrzymaliśmy i przekazaliśmy na zakupy
szkole.
Dofinansowano kwotą 11 035,00 zł zakup sprzętu
ratownictwa technicznego dla OSP Głębowice.
Rozpoczęto remont drzwi wejściowych do strażnicy OSP Głębowice i kotłowni WDK za kwotę
6 500,00 zł.
Przeprowadziliśmy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, podczas której mieszkańcy oddali 29 ton
wszystkich odpadów.
W gminie z dożywiania w formie posiłku w chwili obecnej korzysta 20 dzieci, w tym 15 z Osieka i 5
z Głębowic. Kwota pomocy wynosi 5 132,60 zł. Liczba świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki celowe na zakup żywności to 27 osób, w tym 20 z Osieka
i 7 z Głębowic. Kwota pomocy wynosi 18 435,00 zł.
Łączna kwota pomocy wynosi 23 567,00 zł.

4 października w sali WDK w Osieku odbyło się
szkolenie informacyjne dla mieszkańców naszej gminy dotyczące programu antysmogowego pn. Czyste
Powietrze organizowanego przez Ministerstwo Ochrony Środowiska w Warszawie.
Na zebraniach została podjęta uchwała w sprawie
przeznaczenia funduszu sołeckiego w Osieku (kwota
36 600,10 zł, które zostaną przeznaczone na dalszą wymianę okien w ZSP nr 1, natomiast w Głębowicach ta
sama kwota zostanie przeznaczona na kontynuację poprawy wizerunku centrum wsi (plac zabaw dla dzieci).
Uchwały zostały przyjęte jednomyślnie. Podczas zebrań
mieszkańcy zgłaszali wiele zapytań.
W Osieku pytano między innymi: kiedy wreszcie
będzie oddana droga na Tarniówkę; czy będą jakieś konsekwencje finansowe dla firmy budującej o niedotrzymanie terminu; czy jest planowane spotkanie przedwyborcze; czy wiadomo, kiedy będzie remontowana
ul. Beskidzka; jakie działania podejmowane są, jeśli
chodzi o budowę chodnika na ul. Karolina; proszono
o lepsze oznakowanie przy ul. Kościelnej przy wjeździe
do kościoła; na ul. Dębowej mieszkańcy chcieliby oddać
grunty pod budowę drogi; jaka jest przyszłość budowy
kanalizacji na ul. Zielonej i Głównej w Górnym Osieku.
Odpowiedzi na bieżąco udzielał wójt Jerzy Mieszczak
i wicewójt Marek Jasiński.
Zapytania w Głębowicach: jaką kwotę wydano na
remonty za 3 kadencje dla Głębowic. Odpowiedzi udzielił wójt: to kwota 15 390 506 zł w przeliczeniu średnio na
mieszkańca gminy to prawie 2 miliony więcej wydano
w Głębowicach niż w Osieku. Wójt przedstawił także
ranking zamożności gmin województwa małopolskiego.
Osiek jest na I miejscu gmin wiejskich i na IV ogólnie
po Oświęcimiu, Wadowicach i Zatorze. Sołtys Edyta
Matyjasik-Kulig podziękowała mieszkańcom za pomoc
przy organizacji odpustu, dożynek i wójtowi za pomoc
finansową.
Pytano także: kiedy na ul. Łazy zostaną załatane
dziury; mieszkańcy proszą o zmianę umiejscowienia
tablicy ogłoszeniowej przy ul. Plebańskiej; proszą o zasypanie dziur na parkingu i wykonanie objazdu przy
alei Grunwaldzkiej dla starszych osób; pytano dlaczego przy gabarytach nie zabierają opon traktorowych;
zgłoszono sprawę regulacji geodezyjnej ul. Zielonej,
poprawienie nasypu do poziomu drogi, wyrównanie poziomu drogi tak, żeby woda nie wlewała się na posesję
i zamieszczenie tablicy informacyjnej przy ul. Zielonej;
zgłoszono budowę windy w filii Ośrodka Zdrowia w Głębowicach i nowe pomieszczenie dla niepełnosprawnych. Na tym zebranie sołtys zamknęła.
Rozalia Ćwiertnia
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Czyste powietrze?

W

raz z rozpoczęciem sezonu grzewczego warto zastanowić się na przyczynami powstania smogu oraz jego
wpływu na zdrowie i życie ludzi. Głównymi przyczynami powstawania smogu jest tzw. niska emisja, czyli wprowadzanie
szkodliwych pyłów i gazów z niskiej wysokości (do 40m), a zatem
głównie z lokalnych kotłowni (pieców) domowych. Kominy odprowadzające spaliny (dym) powstałe podczas spalania paliw (np. węgla
kamiennego czy drewna) w domach jednorodzinnych, najczęściej
znajdują się na wysokości 10-20m. Jest to bardzo niekorzystne, ponieważ wszystkie szkodliwości znajdujące się w dymie gromadzą się
blisko miejsca powstawania. Wówczas na bardzo małym obszarze
występuje bardzo duże stężenie szkodliwych gazów i pyłów. Sprawa
jest zupełnie inna, w przypadku wysokich kominów np. elektrociepłowni (ok.70-306 m), gdzie to zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się
na duże odległości. Dzięki temu stężenie zanieczyszczeń w danym
punkcie jest bardzo małe. Ukształtowanie terenu ma duży wpływ na
stan powietrza atmosferycznego. W miejscowościach znajdujących
się w kotlinach (np. Osiek, Żywiec) czy rowach tektonicznych (np. Kraków) wymiana powietrza jest utrudniona np. przez pasma górskie.
Ponadto, brak wiatru, w metrologii nazywany poziomym ruchem
powietrza, powoduje jeszcze większą kumulację zanieczyszczeń. Zatem sami mieszkańcy decydują o tym jakim powietrzem oddychają.
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Pyły zawieszone PM10, PM5 i PM2,5 - część mineralna, pozostała po spalaniu. Pył PM10 odznacza się cząstkami o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, pył PM5 cząstkami o średnicy mniejszej niż 5 mikrometrów, a pył PM2,5
mniejszej niż 2,5 mikrometra. Najniebezpieczniejsze są pyły najdrobniejsze, które trwale gromadzą się w górnych i dolnych drogach oddechowych oraz przedostają się do krwi. Na powierzchni pyłów mogą znajdować się też inne substancje
takie jak: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), metale ciężkie,
dioksyny czy furany.
Pyły powodują kaszel, trudności z oddychaniem, zadyszkę, obniżają odporność organizmu na infekcje górnych dróg oddechowych, a także zaostrzają objawy alergiczne. Pyły są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych oraz
osób zmagających się z astmą.
Dwut lenek siarki SO2 - zawarta w węglu siarka, podczas spalania utlenia się do dwutlenku siarki, który wraz z dymem odprowadzany jest do powietrza
atmosferycznego. Dwutlenek siarki reaguje z parą wodną znajdującą się w powietrzu atmosferycznym, przez co jest głównym źródłem powstawania kwaśnych
deszczy. U ludzi dwutlenek siarki wpływa niekorzystnie na górne drogi oddechowe i struny głosowe. Przenika przez ściany górnych dróg oddechowych do krwi,
a następnie magazynują się w ścianach tchawicy, oskrzelach, wątrobie, śledzionie
czy nawet mózgu.
Tlenki azotu NOx - podczas spalania węgla zostają odprowadzane z dymem tlenki azotu, które również są szczególnie szkodliwe dla ludzi i środowiska.
Tlenki azotu, reagując z parą wodną tworzą kwas azotowy, który podobnie jak
kwas siarkowy jest źródłem kwaśnych deszczy. Poza tym, tlenki azotu są źródłem powstawania dziury ozonowej oraz smogu. Tlenki azotu obniżają odporność
organizmu na infekcje bakteryjne, działają drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
Na związek ten powinny szczególnie uważać kobiety w ciąży, ponieważ działa
szkodliwie na płód.
Metale ciężkie - do głównych przedstawicieli tej grupy zaliczamy kadm,
rtęć, chrom czy ołów. Mają one zdolność do akumulacji w środowisku. Pierwiastki
te magazynują się w szpiku kostnym, nerkach i śledzionie. Powodują anemie,
agresywność czy zaburzenia snu. Metale ciężkie mogą mieć właściwości rakotwórcze.
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA - do tej
grupy zaliczamy m.in. silnie rakotwórczy benzo(a)piren, powstający głównie podczas spalania odpadów oraz podczas spalania w piecach o bardzo niskim standardzie emisyjnych (pot. kopciuchów). WWA zostały znalezione również w warzywach
i owocach, prawdopodobnie na skutek zanieczyszczonego powietrza. Benzo(a)
piren przenika do płuc podczas oddychania. Działa szkodliwie na wątrobę, układ
odpornościowy i krwionośny. Niestety Polska znajduje się, na pierwszym miejscu
na liście krajów, w których stężenie w powietrzu benzo(a)pirenu jest największe.
Dioksyny- związki chemiczne wykazujące właściwości kancerogenne. U ludzi
narażonych na wysokie stężenie dioksyn zaobserwowano trądzik chlorowy, zaburzenia w oddychaniu czy zapalenie spojówek.
Katarzyna Flisek

Jak zapobiegać niskiej emisji?
Każdy z nas ma wpływ na jakość
powietrza atmosferycznego. Przede wszystkim ważne jest, aby palić
w piecu węglem dobrej jakości, nie
spalać śmieci, butelek plastikowych,
ubrań, mebli, oleju przepalonego, do
tego zachęcamy od kilkunastu lat
mieszkańców naszej gminy. Są jednak domy w których spala sie w piecach wszystko, co nazwać możemy
śmieciami, płacą za segragacje, a jakże, ale robią zupełnie co innego. Warto również zastanowić się nad alternatywnymi źródłami energii np.
gaz czy suche drewno (sezonowane
co najmniej 2 lata), oraz odnawialnymi źródłami energii np. ogniwa
fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe.
Warto zainwestować w docieplenie
domu, dzięki czemu zużyjemy mniej
paliwa energetycznego i mniej wyemitujemy szkodliwych gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego.
W okresach grzewczych należy też
efektywnie wietrzyć pomieszczenia
domu, a zatem zakręcamy kaloryfer
i wówczas otwieramy okno na krótki czas. Po przewietrzeniu pokoju zamykamy okno i włączamy kaloryfer.
W przypadku wystąpienia smogu, pogorszenia jakości powietrza
atmosferycznego zaleca się, by dzieci i osoby starsze ograniczyły wychodzenie na dwór oraz ograniczenie
wietrzenia pomieszczeń. Osoby aktywne fizycznie powinny również
zrezygnować ze sportu na świeżym
powietrzu.

Źródło: www.niebieskiatmoludek.pl

Do głównych substancji, które znajdują się w dymie zaliczamy:
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Z całą Polską świętujemy 100 – lecie niepodległości. Do Hymnu

2

października uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w I etapie ogólnopolskiego konkursu „Do Hymnu” zorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
Uczniowie pod kierunkiem p. Bernadety Stawowczyk – Zemanek zaśpiewali hymn
państwowy, Rotę i pieśń „Żeby Polska była Polską”. Wspólne śpiewanie dostarczyło
wszystkim wiele radości i satysfakcji. Z niecierpliwością czekamy na wynik jury.

Wystawa „Ojcowie niepodległości”
W dniach 24 – 31 pażdziernika gościła w naszej szkole wystawa „Ojcowie niepodległości”, której pomysłodawcą był IPN. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z wybitnymi bohaterami, którzy zasłużyli się dla powstania wolnej Rzeczypospolitej. Zdaniem uczniów na miano „Ojca polskiej niepodległości” zasługuje Józef
Piłsudski. Wystawie towarzyszyła również akcja skierowana do uczniów klas pierwszych. Otrzymali oni pamiątkowe zeszyty z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego i ołówki z serii „Moja Niepodległa”.

Widowisko Dumy i Radości z okazji 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości
19 października uczniowie naszej szkoły byli uczestnikami Widowiska Dumy i Radości w Krakowie organizowanego przez Kuratorium Oświaty. Uroczystość rozpoczęła
się Mszą św. na Wawelu pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego. Następnie
uczniowie małopolskich szkół i przedszkoli w strojach nawiązujących do walki Polaków
o niepodległość przemaszerowali traktem królewskim na Rynek, a następnie do Parku
Miejskiego, gdzie czekał na nich poczęstunek. Nasi uczniowie pod opieką p. Małgorzaty
Gwóźdź wyróżniali się na tle innych szkół oryginalnością strojów i rekwizytów.

Drogi do Niepodległej
9 listopada uczniowie wraz z nauczycielami obejrzeli okolicznościowe przedstawienie pt. „Drogi do
Niepodległej – obrazki z przeszłości” przygotowane przez uczniów klasy VIIIa, VIIIb i IVa pod kierunkiem
p.Małgorzaty Gwóźdź oraz szkolny chóry pod batutą p.Bernadety Stawowczyk – Zemanek. Żywa lekcja historii
uświadomiła nam, że droga do wolności kosztowała Polaków wiele krwi, wyrzeczeń i poświęcenia. Przedstawienie to było lekcją historii, które dostarczyło uczestnikom wielu wzruszeń. Ozdobą widowiska były piękne
kostiumy uszyte przez mamę naszych uczniów p. Barbarę Dusik.

Moja Ojczyzna Niepodległa
Uczniowie klas I- III uczcili święto niepodległości organizując przegląd piosenek patriotycznych. Spotkali się na wspólnym śpiewaniu. Poprzez melodię i tekst przypomnieli o ważnych wydarzenia z historii Polski,
a także o tęsknocie za wolnością.

Konkursy
XX

Gminny Konkurs Ortograficzny „Pamięć ukryta w języku”

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Szkoła Podstawowa nr 2 w Osieku zorganizowała Gminny Konkurs Ortograficzny „Pamięć ukryta w języku”.
Uczniowie naszej placówki odnieśli w nim następujące sukcesy:
kategoria klas IV-VI: I miejsce– Paweł Lasatowicz (kl. 6a), II miejsce– Kamil Luranc (kl. 6c)
Kategoria klas VII-VIII i gimnazjum – III miejsce – Martyna Paluch
Laureatom serdecznie gratulujemy!

XX

„Ojcowie polskiej niepodległości w obrazie” - konkurs historyczny

Nasza szkoła wspólnie z Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku była organizatorem
konkursu „ Ojcowie polskiej niepodległości”. Jego celem było zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski. Zadaniem uczestników było wybranie osoby – ojca polskiej niepodległości, zebranie informacji
oraz przedstawienie wyników swoich poszukiwań w jednej w formie filmu krótkometrażowego, prezentacji
multimedialnej lub plakatu. W kategorii klas I – III wyróżnienie otrzymała - Lena Kolber z klasy III .
W kategorii klas starszych:I miejsce - Karol Borkowski, Filip Marszałek, II miejsce - Natalia Wojtala, Anna
Tolarczyk, Paula Kryta, wyróżnienie - Dawid Jurczyk , Filip Kacorzyk, Krystian Szarafiniak
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„ Piękna nasza Polska cała”

W gminnym konkursie plastycznym nasi uczniowie zajęli: w kategorii klas I-III: I miejsce - Kaja Głuszek,
II miejsce - Magdalena Pacyga, III miejsce - Ireneusz Piecha, Wyróżnienia: Aleksandra Kusak i Lena Kolber.
W kategorii klas IV-VIII: II miejsce - Roksana Jasińska, III miejsce - Natalia Talik, wyróżnienie:Natalia Tlałka. W kategorii: gimnazjum:I miejsce- Kacper Rusek, II miejsce - Izabella Boba, III miejsce - Nina Płonka,
wyróżnienie:Anna Tolarczyk,

XX

„Złote usta”

ZSP NR 2 Osiek

15 listopada 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grojcu odbył się 13. Międzygminny Konkurs Pięknego Czytania o „Złote Usta”. Współorganizatorami przedsięwzięcia były także Gminne Biblioteki Publiczne
w Osieku i Przeciszowie. Nasi uczniowie: Karolina Luranc (kl.6b) i Paweł Lasatowicz (kl.6a) zajęli exaequo
trzecie miejsce. Gościem wydarzenia była pani Grażyna Bąkiewicz, autorka wielu książek i opowiadań historycznych dla dzieci m.in. „Walka o wolność. 10 opowiadań z czasów rozbiorów”.
Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów.
AK.JSZ.

Dzień Głośnego Czytania w klasach I-III

U

czniowie klas I–III uczestniczyli w konkursie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”.
16.10.2018 r. w szkole odbył się Dzień Głośnego Czytania. Wysłuchano fragmentów opowiadań z książki
Renaty Piątkowskiej „Co się dzieje na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”. Do grona czytających uczniów: Karoliny Wieczorek, Mileny Syty, Aliny Feruga, Agaty Kwaśniak, Pauliny Mitoraj, Karola
Kawczaka, Kamila Jureckiego, Kamila Śmietańskiego, Konstancji Szczepaniak, Karoliny Niegel, Julity Dudek,
Jakuba Mitoraja, Kacpra Jekiełka, Cezarego Czaplińskiego dołączył też dyrektor szkoły, p. Miłosz Studziński.
Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”
Uczniowie z klasy trzeciej otrzymali wyróżnienie w konkursie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu
Słodziaków”. Stworzyli oni własne historie Słodziaków i narysowali do nich ilustracje. Kreatywność i praca
włożona w zadanie konkursowe została doceniona przez jury.

„100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości”

Z

okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości została zorganizowana ogólnopolska akcja „100 pozdrowień na 100-lecie
Niepodległości”. Przedsięwzięcie polegało na wysłaniu stu szkołom w stu
miastach Polski pozdrowień z okazji 100. rocznicy Niepodległości. W treści pocztówki
należało zapisać krótką notkę o miejscowości, z której pochodzą nadawcy. Dzięki takiej
akcji uczniowie mogą się poznać i poczuć wspólnotę mimo dzielącej ich odległości. Otrzymane pocztówki są umieszczane na mapie Polski znajdującej się w holu szkoły.
Dziękujemy Wójtowi Gminy Osiek, p. Jerzemu Mieszczakowi za sfinansowanie wydrukowania okolicznościowych pocztówek.

XI Niepodległościowy Turniej Piłki Ręcznej Szkół Podstawowych
o Puchar Wójta Gminy Osiek
W tym roku odbywał się on w 100. rocznicę powstania tej dyscypliny sportowej w Polsce.
Drużyna Dwójki w składzie: Oliwia Bies, Łukasz Drabczyk, Ernest Mosur z klasy VII, Paulina Jekiełek, Faustyna Klęczar, Nicola Mitoraj, Paulina Musiał, Piotr Frączek, Szymon Jurecki
i Wojciech Mydlarz z klasy VIII zajęła I miejsce.

Sukcesy uczniów

W

Gminnym Konkursie Ortograficznym „Pamięć zaklęta w języku” w kategorii klas VII-VIII oraz III gimnazjum I miejsce zajęła Daria Klęczar, a II miejsce przypadło Faustynie Klęczar. W młodszej kategorii
wiekowej III miejsce uzyskała Milena Kwaśniak. Dziewczyny odebrały nagrody w czasie gminnych obchodów Święta Niepodległości.
Daria Klęczar zakwalifikowała się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego, a Nicola
Mitoraj do Małopolskiego Konkursu Geograficznego organizowanego przez Małopolskie Kuratorium Oświaty.
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Wieczornica z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

W

piątkowy wieczór, 9 listopada, w sali gimnastycznej zebrali się mieszkańcy Osieka Górnego, aby
wspólnie z uczniami Dwójki uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

ZSP GLębowice

Część artystyczną rozpoczął chór, który wykonał piosenkę „Niepodległość” oraz utwór zespołu Stare Dobre
Małżeństwo „Jak”. Tego wieczoru nie mogło zabraknąć także poloneza. Ten taniec wykonali pierwszoklasiści.
Po nim w sali zrobiło się ciemno, bowiem nadszedł czas na inscenizację „niepodległościowej” wersji „Dziadów”
Adama Mickiewicza. Na scenie oprócz głównych bohaterów dramatu, czyli Guślarza, Starca, chóru pojawiły się
dzieci z Wrześni, szlachta, powstańcy, Cyprian Kamil Norwid i Józef Piłsudski. Piękna dekoracja, tajemniczy
nastrój i przede wszystkim wspaniała gra aktorów wpłynęły na to, że przedstawienie długo zostanie w pamięci
widzów. Zasłużone, gromkie brawa długo rozbrzmiewały w osieckiej Dwójce.
Po krótkiej przerwie, w czasie której każdy mógł się poczęstować drożdżowym ciastem, kawą, herbatą, nie
zabrakło wspólnego śpiewu patriotycznych pieśni
Uroczystość była doskonałym podsumowaniem obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Organizatorzy dziękują p. Celinie Grzywie i członkom zespołu „KOTLINA” za wypożyczenie strojów oraz
wszystkim, którzy upiekli pyszne ciasta.

Stulecie odzyskania niepodległości w przedszkolu

W

dniu 9 listopada przedszkolaki ZSP
w Głębowicach uczciły stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dzieci, z przypiętymi do piersi kotylionami,
przeszły ulicami naszej wsi, niosąc na ustach
pieśni oraz recytując wiersze patriotyczne. Trzymały w dłoniach biało-czerwone chorągiewki.
Dzieci oddały w ten sposób hołd poległym za
naszą ojczyznę, przeżywając jednocześnie piękną lekcję patriotyzmu. Elementem naszych
obchodów był też wyjazd do kina na filmy i warsztaty patriotyczne, gdzie nasi najmłodsi, wraz z innymi dziećmi
z naszego powiatu, czerpały dumę z tego, że są Polakami.
ML

Wycieczka do Warszawy

W

dniach 22 i 23 października 2018 roku uczniowie ZSP w Głębowicach
uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Wyjazd ten, zorganizowany
i ufundowany przez Radę Rodziców przy ZSP, był nagrodą dla uczniów, którzy
uzyskali w poprzednim roku szkolnym wysokie średnie ocen i w efekcie świadectwa z paskiem.
Centralnym punktem wyjazdu były odwiedziny w Centrum Nauki Kopernik,
gdzie uczestnicy wycieczki mogli przez kilka godzin, bawiąc się i angażując wszystkie zmysły, obcować z nauką. Wstępem do tej fascynującej przygody była wizyta
w planetarium i projekcja filmu „Polaris”. Pobyt w Warszawie obfitował jeszcze
w inne, równie ciekawe wydarzenia. Duże wrażenie zrobiła na uczestnikach wizyta
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Odwiedzili także Muzeum Ewolucji, odbyli
wieczorny spacer po starówce. Nie obyło sią także bez wjechania na taras wido-
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kowy PKiN oraz wyjścia na najwyższe trybuny Stadionu Narodowego. Ciekawym
punktem warszawskiej wizyty była Niewidzialna Wystawa. Ten ciekawy projekt
polega na przejściu w absolutnych ciemnościach przez pomieszczenia zaaranżowane m.in. na kuchnię, łazienkę, ruchliwą ulicę, muzeum czy las. Ma on pomóc
odwiedzającym w wyobrażeniu sobie tego, co na co dzień przeżywają ludzie niewidomi.
Mimo że pogoda, zwłaszcza drugiego dnia, nie należała do idealnych, wycieczkę do Warszawy należy uznać za bardzo udaną.
Uczestnicy pragną w szczególny sposób podziękować pani Paulinie Górkiewicz (mieszkance Warszawy, której rodzina wywodzi się z Głębowic), bez której
wizyta w stolicy nie przebiegałby tak miło i sprawnie.

MK

Żywa lekcja przyrody
14 listopada 2018 roku uczniowie naszej szkoły byli uczestnikami żywej
lekcji przyrody. W czasie spotkania mieli okazję zobaczyć z bliska takie gatunki
płazów jak: rzekotka, traszka, kumak, ropucha i salamandra. Dodatkowo pani
prowadząca lekcję przekazała wiele informacji o życiu tych zwierząt. Zaprezentowała także nagrania z odgłosami, jakie wydają te fascynujące zwierzęta.

Konkurs „Złote Usta”
15 listopada 2018 roku w sali widowiskowej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Grojcu odbyła się XIII edycja Konkursu Pięknego Czytania o „Złote Usta”. Teksty czytane przez
uczestników konkursu pochodziły w tym roku z książki pt. „Walka o wolność. 10 opowiadań
z czasów rozbiorów”. ZSP w Głębowicach reprezentowały w tym roku uczennice klasy IV –
Zuzanna Frączek i Julia Sikora. Julia zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy.

Wieczornica patriotyczna

6

listopada 2018 roku w sali w Wiejskim Domu Kultury w Głębowicach odbyła się wieczornica patriotyczna z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Program przygotowany przez dyrektora ZSP Andrzeja Sokalskiego pod tytułem „O mój rozmarynie, rozwijaj
się” oparty został na żołnierskich pieśniach z okresu
I wojny światowej, a przeplatany był wierszami, których
głównym motywem było pragnienie wolności i miłość do
ojczyzny. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klas
V-VIII, którzy śpiewali i recytowali utwory poetyckie.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy Głębowic mogli także
oklaskiwać uczniów klas młodszych tańczących poloneza oraz przedszkolaków recytujących pełne miłości do naszego kraju wiersze. Swój duży wkład w ostateczny kształt wieczornicy miał pan Jarosław Cieciak akompaniujący
uczestnikom na akordeonie oraz pani Bożena Ślesak
odpowiedzialna za dekoracje. Uczniowie klas młodszych zostali przygotowani
przez panią Lucynę Kolasę
oraz panią Bożenę Wandor,
przedszkolaki - przez panią
Marię Lach. W przygotowaniu strojów pomagały panie
Mariola Drabczyk i Bożena
Mitoraj.
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Oddano do użytkowania boisko przy ZSP Nr 1 w Osieku
28 maja 2018 roku Gmina Osiek podpisała umowę z wykonawcą
PPHU CHEC z Rudy Śląskiej na kwotę 130 663,06 zł (brutto) na remont
boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Osieku w ramach projektu „Małopolskie boiska”. W dniu 12 września 2018 roku dokonano otwarcia remontowanego boiska.
Wykonano nawierzchnię poliuretanowej EPDM o gr. 13 mm o powierzchni 924 m² z malowaniem linii 4 boisk, logo Województwa Małopolskiego, wykonano opaskę z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej oraz zamontowano nowe bramki stalowe. Boisko z nawierzchnią
poliuretanową tworzy bezpieczną strefę do uprawiania sportu i zabawy.
Boisko o takiej nawierzchni nie wymaga zabiegów konserwacyjnych, charakteryzuje się wysoką elastycznością, co bezpośrednio ma wpływ na bezpieczeństwo i komfort użytkownika.

Podziękowanie za wybory
Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych w dniu 21 października i oddali głos na moją osobę. Gorąco dziękuję za duże poparcie, które od Państwa otrzymałem.
Zapewniam, że jako radny Rady Powiatu będę pracował na wspólne dobro naszej gminy, jak
i całego powiatu.
Z wyrazami szacunku
Jerzy Mieszczak

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Osieka i Głębowic!
Pragnę serdecznie podziękować Wam za udział wyborach samorządowych i wybór mojej osoby
na Wójta Gminy Osiek. Wysokie poparcie, które otrzymałem, to nie tylko wielkie wyróżnienie
dla mnie, ale także zobowiązanie i motywacja do pracy dla dobra mieszkańców naszej gminy.
Chcę zapewnić Państwa, że zrobię wszystko, by nie zawieść Waszego zaufania.
Z wyrazami szacunku
Marek Jasiński

Podziękowanie
Wszystkim Mieszkańcom Okręgu nr 13 tj. ulic: Beskidzkiej, Kwiatowej, Czarny Las, Podlesie
oraz części ul. Zielonej składam serdeczne podziękowanie za udział w wyborach do Rady
Gminy Osiek.
Z poważaniem
Franciszek Mitoraj

Podziękowanie
Pani Joanna Żabińska-adwokat kończy współpracę z naszą gazetą.
Bardzo jej dziękujemy za bezpłatne publikacje prawne na
łamach „Ech Osieka” i mamy
nadzieję, że rezygnacja ta będzie czasowa.
Redakcja „Ech Osieka”
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Zapraszamy na spektakl

„Operetka
Wczoraj i dziś”

w wykonaniu Teatru Muzycznego Iwia

5.01.2019
godz. 18.00

Sala WDK w Osieku

Operetka „Wczoraj i Dziś” to połączenie historii i melodii
z najpiękniejszych operetek. Przeniesiemy się na bal
do XIX-wiecznego Wiednia, gdzie zobaczymy hulaszczy
tryb życia lekkodusznych arystokratów.
Zabawne postaci i intrygi, zjawiskowe kostiumy i piękne
melodie gwarantują niezapomnianą zabawę.
Muzyka, taniec i śpiew w wyjątkowej oprawie w Osieku!
Zapraszamy serdecznie!
Bilety w cenie 40 zł
Do nabycia w Bibliotece Publicznej w Osieku

