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XVIII spotkanie seniorów Osieka i Głębowic z 1950 r. i poniżej tego rocznika wraz z małżonkami odbyło się
tradycyjnie 6 stycznia 2020 r. Poprzedziła je Msza Św. sprawowana przez ks. dziekana Bogusława Wądrzyka
i ks. Stanisława Bindę.

O godz. 14.00 sala przy OSP w Osieku zapełniła się bardzo licznie przybyłymi w tym roku gośćmi (230 osób). Powitał wszystkich Marek Jasiński – wójt Gminy Osiek, a obecni
byli także Małgorzata Bańdur – przewodnicząca Rady Gminy,
Maria Lach – wiceprzewodnicząca RG, Edyta Matyjasik-Kulig – sołtys Głębowic i Stanisław Gąsiorek – sołtys Osieka.
Ks. proboszcz Bogusław Wądrzyk, ksiądz proboszcz Stanisław Binda i ks. wikariusz Dawid Kubień odmówili modlitwę, a ks. Bogusław złożył życzenia, po czym zainicjował
łamanie się opłatkiem. Objął modlitwą również zmarłych
seniorów, w tym Zofię Żmudę, która przez wiele lat przygotowywała posiłki dla seniorów.
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Nakład 1000 szt.

W Osieku i Głębowicach jest 946 osób, które urodziły się
przed 31.12.1950 r. i mogły uczestniczyć w spotkaniu. Należy do tego jeszcze dodać później urodzonych współmałżonków. 50 osób w gminie ukończyło już 90 lat, a 7 ukończyło 95,
w tym jedna osoba 101 i jedna 99 lat.
Najstarszymi mieszkańcami gminy przybyłymi na spotkanie byli: Janina Kuwik – rocznik 1924 z Głębowic, Michał
Wandor – rocznik 1924 z Głębowic i Amalia Klęczar – rocznik
1926 z Osieka.

Wydaje: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku
Redaguje Kolegium w składzie: Krystyna Czerny – red. naczelny
Dział sportowy – Magdalena Jasińska
„Echa Szkolne” – Anna Kacorzyk, Magdalena Kramarczyk, Marta Kramarczyk,
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Wystąpił chór „Osieczanie” prowadzony przez Andrzeja
Luranca, oprawę muzyczną zapewnił Jacek Klęczar, a o podniebienia zadbała Firma Cateringowa „Euforia” Moniki Bąbacz. Podziwiano także szopkę - bombkę własnoręcznie wykonaną przez Ryszarda Kramarczyka z ul. Starowiejskiej.
W tym roku gości odwiedziły 2 grupy kolędnicze dziecięce i dorosła grupa „Trzech króli” z akordeonistą, wykonawcą
muzyki na tarce i osobistym ochroniarzem, co spotkało się
z entuzjazmem uczestników spotkania.

Spotkanie przygotował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku z kierownikiem Marią Kufel, a obsługiwali
go wolontariusze: Andrea Drzewiecka, Dominika Zając, Anna
Grubka, Klaudia Jędrzejczyk, Aleksandra Kasperczyk, Anna
Koncka, Anna Kozłowska, Artur Kwaśniak, Justyna Woźniak,
Kinga Luranc. Serdecznie dziękujemy im za zaangażowanie
i pomoc.
				

K.Cz.
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Najstarszy mieszkaniec Osieka ma 101 lat!

M

ieszkaniec Osieka, pan
Feliks Wójcik, 2 stycznia
2020 roku skończył 101 lat!

Urodził się w Krzeszowie, a do Osieka przyszedł za żoną. Pracował jako
stolarz w ZCHO, a jego dom zdobią
własnoręcznie wykonane prace z cienkich deszczułek i słomy. Życzenia urodzinowe złożyli mu: Marek Jasiński wójt Gminy Osiek, Małgorzata Bańdur
- przewodnicząca Rady Gminy i Joanna
Luranc – kierownik USC. Jubilat bardzo
ucieszył się z odwiedzin, spełnił toast
i rozmawiał z gośćmi. Nie lubi pić zim-

nych napojów, ale przepada za czekoladą. Wspominał swoją pracę. Pan Feliks

przeżył żonę, syna i córkę. Ma wnuka,
			
prawnuka i prawnuczkę.
K.Cz.

KGW Osiek w Graboszycach

G

mina Zator, Regionalny
Ośrodek Kultury w Zatorze i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu byli organizatorami
Powiatowego Przeglądu Potraw Wigilijnych „Zatorski Karp na Świątecznym Stole”, który odbył się 14 grudnia
w ośrodku wypoczynkowym „Karpik”
w Graboszycach.

sława Bachowska, Krystyna Kwaśniak
i Grażyna Kaizik, a pomagały w przygotowaniu potraw: Róża Gros, Anna Płonka i Stanisława Kozieł. Panie nie tylko
gotowały i piekły, ale też udekorowały
stół własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Wszystko wybornie smakowało,

9 kół gospodyń wiejskich oraz uczniowie z klasy gastronomicznej WZS
w Zatorze zaprezentowało potrawy wigilijne na udekorowanych i bogato zastawionych stołach. Królował oczywiście karp w różnych postaciach, ale też
barszcz, pierogi, ciasta i nalewki. Koło
Gospodyń Wiejskich z Osieka reprezentowały panie: Danuta Jurczyk, Włady-

a wśród degustujących gości byli m.in.
senator Andrzej Pająk, wójt Marek Jasiński i członek Zarządu Powiatu Jerzy
Mieszczak. Wystąpił zespół „DIP Acoustic Trio”, prezentując kolędy i utwory
o tematyce świątecznej.
K.Cz.

Koncert w Głębowicach

15

grudnia 2019 r. parafia w Głębowicach była
organizatorem świątecznego koncertu.

Wystąpił chór „Wrzos”, Amatorska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Włodzimierza Szymanka, schola z Bielan i Głębowic
oraz przedszkolaki, które zaprezentowały jasełka przygotowane
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pod opieką Marii Lach. Na kiermaszu można było nabyć własnoręcznie wykonywane przez głębowiczan ozdoby choinkowe,
kartki, pierniczki oraz drzewka i wędzonego karpia. Dochód
przeznaczono na dalszą renowację kościoła w Głębowicach.
Dzięki dużej frekwencji Dom Ludowy pękał w szwach. Imprezę
prowadzili Joanna Zygmunt i ks. diakon Tobiasz Zoń.
						 K.Cz.
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Koncert Noworoczny

A

matorska Orkiestra Dęta w Głębowicach zaprosiła do wysłuchania koncertu w kościele
pw. Matki Bożej Szkaplerznej.

Grano też znane standardy, a na koniec, prawie jak
w Wiedniu, Marsz Radetzkiego. Za pulpitem stanął też poprzedni dyrygent orkiestry Adam Sala. Prowadzący koncert
Ryszard Nowak przybliżał historię orkiestry, a prezes Artur
Matyjasik dziękował wójtowi za zakup instrumentów i prosił
o dalsze wsparcie ich działalności.
K.Cz.

W niedzielny wieczór 12 stycznia 2020 roku świątynia
głębowicka wypełniła się słuchaczami i dźwiękami. Dzięki życzliwości ks. proboszcza Krzysztofa Błachuta, który
wszystkich powitał, mogliśmy zasłuchać się w utwory grane pod batutą Włodzimierza Szymanka. To nie tylko kolędy,
ale pieśni grane zwykle w okresie bożonarodzeniowym, chociaż, jak wyjaśnił konferansjer, niewiele mające wspólnego
z Bożym Narodzeniem.

Kolędowali

D

ziewczynki ze scholi, chociaż w niepełnym
składzie, śpiewały kolędy i pastorałki na Mszy
Św. 19 stycznia.

„Pastorałkę od serca do ucha” dźwięcznym głosem wyśpiewała Malwina Bogdan w stroju góralskim. Dzieci śpiewały też piękną kolędę „Gwiazdy tańczyły” oraz znane
wszystkim „Świeć gwiazdeczko” i „Skrzypi wóz”.
							
K.Cz.
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Koncert kolęd i pastorałek

W

ieczorem 19 stycznia w kościele św. Andrzeja Apostoła ks. proboszcz Bogusław
Wądrzyk powitał wykonawców i słuchaczy
„Koncertu kolęd”, którzy tłumnie wypełnili świątynię.

Jako pierwszy wystąpił chór „Wrzos” wykonujący kolędy
a cappella pod kierunkiem Leszka Górkiewicza. Można było zasłuchać się w wielogłosowe, doskonale harmoniczne brzmienie
pieśni, jak np. „Płacze Jezus mały” czy „Gdy śliczna panna” .

Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina” rozpoczął występ tanecznie - polonezem do kolędy „B óg się rodzi”. Niewątpliwym atutem zespołu jest kapela złożona z profesjonalistów grających
pod kierownictwem Alicji Gębali. Wśród znanych kolęd usłyszeliśmy też nieco nowsze pastorałki „Jezusa narodzonego”
czy „Skrzypi wóz”.

Babiogórzanie - Polana Makowska to regionalny zespół
z Makowa Podhalańskiego. Z towarzyszeniem kapeli ( dwa
rodzaje heligonki, skrzypce, kontrabas) wykonali mniej znane u nas pastorałki, np. „Na kopie siana”, „Dziecina mała”.
Przekazywane życzenia uzupełnili szczodrze sypanym na
odbiorców owsem.
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Chór „Osieczanie” śpiewał z akompaniamentem akordeonu, na którym grał prowadzący zespół Andrzej Luranc. Silne
i liczne głosy niosły po kościele znane nam kolędy i pastorałki. Szczególnie zapadły w pamięć „Bracia patrzcie jeno”
i „Przystąpmy do szopy”.

Na zakończenie koncertu zagrała Orkiestra Dęta z Osieka pod batutą Leszka Górkiewicza, wykonując na początek
„Marsz świąteczny” i „Last Christmas”, a niespodzianką był
utwór „Jest taki dzień” w wykonaniu solistki Kasi Kolasy
grającej w orkiestrze na flecie. W tym świątecznym nastroju
pięknie wybrzmiało też „Zacznij od Bacha”. Koncert zakończyło wspólne śpiewanie kolęd „Wśród nocnej ciszy” i „Bóg
się rodzi” i to właśnie kolęda do słów Franciszka Karpińskiego była najczęściej wykonywaną tego wieczoru, zapewne nie
tylko dla dostojnej melodii, ale też poetyckiego tekstu.
						 K.Cz.
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Pamiętniki pokoleń

P

rojekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1
w Osieku zakłada przeprowadzenie wywiadów
z naszymi mieszkańcami, którzy we wrześniu
1939 r. nie mogli podjąć nauki. Rozpoczęcie roku szkolnego
2019/2020 odbywało się właśnie z ich udziałem. Chcemy
utrwalić ich wspomnienia i zachować je w pamięci. Wojenne przeżycia pani Władysławy Jekiełek przedstawiliśmy w numerze 5 z 2019 r. „Ech Osieka”. W tym numerze
prezentujemy wspomnienia pani Zofii Płonki.
Urodziłam się w 1929
roku w Osieku, moje dzieciństwo spędziłam jednak
we Francji. Mój tata pracował w kopalni „Brzeszcze”,
ale podjął decyzję o wyjeździe do Francji. Tam również był górnikiem. Ja miałam 8 miesięcy, gdy z mamą
udałyśmy się do niego.
Mama często opowiadała o tej podróży. Było to
ogromne wyzwanie, bo kto
Zofia Płonka
w tamtych czasach podróżował ? Podróż pociągiem trwała trzy dni. Na dworcu w Paryżu moja wycieńczona mama rozpłakała się, nie miałyśmy
co jeść, zabrakło dla mnie pieluch. Wszyscy przechodzili, gła-

dowód osobisty,
na zdjęciu Zofia z mamą

skali nas, mówili coś, ale mama nic nie rozumiała. Co począć,
znikąd pomocy. Nagle poczuła silną dłoń i usłyszała słowa:
,,polska opieka”. Mama wspominała, że poczuła się jak w niebie. Wypoczęła trochę, ja zostałam nakarmiona, wykąpana,
przygotowana do dalszej podróży. Ta pani z polskiej opieki
wprowadziła nas do pociągu i poprosiła podróżujących Francuzów o opiekę nad nami. I tak dojechałyśmy pod „fachowym okiem” do Tesonnières, gdzie czekał na nas tata. Mężczyzna, który się nami opiekował w podróży, wysiadł z nami
z pociągu, porozmawiał z moim tatą po francusku i dopiero
wtedy się oddalił, gdy był pewien, że jesteśmy bezpieczne.
I tak zaczął się francuski rozdział mojego życia.
Mieszkaliśmy w miasteczku Cagnac Les Mines
niedaleko Albi - na południu Francji. We Francji urodziła
się moja siostra – Gienia, 3 lata młodsza ode mnie. W 1936
r. obydwie z mamą pojechały do Polski na wakacje, ja zosta-

Cagnac
Les Mines

Zofia z mamą
Stefanią Bies oraz
siostrą Genowefą
we Francji

łam z tatą. Potem wróciły. Chodziłam do szkoły francuskiej, ale
miałyśmy też lekcje prowadzone
przez polskie nauczycielki. Lekcje te zawierały głównie treści
historyczne, patriotyczne. Pamiętam nazwiska tych nauczycielek.
Francuzki to były: panny Gilardi
i Vianez , a Polka to panna Zalawa. Za dobre sprawowanie
w szkole co czwartek każdy mógł otrzymać bilet do kina.
Pewnego razu podczas przerwy, gdy nasze nauczycielki się
przechadzały, idąc za nimi, zaczęłam naśladować ich kroki.
Jedna się odwróciła, pogroziła palcem i powiedziała, że biletu do kina nie dostanę. Wiem, że wtedy mama kupiła mi
ten bilet. Pamiętam też, jak w 1935 r. zmarł Józef Piłsudski.
Dużo o tym mówiono we Francji. O jego śmierci powiadomił
nas też w liście nasz dziadek Jan Kozieł, on potrafił pisać, był
przecież wieloletnim wójtem Osieka. Pamiętam to dokładnie, bo mama listy z Polski czytała nam na głos. Wiele z nich
mam do dzisiaj, są to niezwykle cenne pamiątki.
Starszyzna
gminy Osiek
- jest na niej
Jan Kozieł
długoletni wójt
gminy Osiek
- stoi w drugim
rzędzie

W 1939 r. razem wybrałyśmy się do Polski na wakacje,
tak jak i wielu Polaków pracujących wówczas we Francji.
Tata został. Przyjechałyśmy i udałyśmy się w odwiedziny do
dziadków, a następnie miałyśmy zamieszkać u siostry mamy
– Franciszki Roznerowej. Nie pamiętam dokładnie, ile czasu
upłynęło, ale nasuwa mi się obraz żołnierza na koniu, który
krzyczał: „Uciekajcie ludzie, uciekajcie, bo Niemcy wchodzą
do nas”. Zapanował ogromny chaos, wszyscy zaczęli uciekać,
my też. Nasz dziadek postanowił zostać, powtarzał tylko, że
jak ma zginąć, to u siebie. W trójkę udałyśmy się w stronę
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kościoła, cmentarza, panował ogromny tłok. Ludzie mieli
ze sobą swój dobytek, konie, wozy, taczki. Naraz usłyszałyśmy: ,,Stefcia, Stefcia”- to siostra wołała moją mamę. Razem
skierowałyśmy się na Głębowice. Pamiętam, że tam mieszkał pan Kuźma, mówił: ,,Ludzie nie uciekajcie, to nic nie da”.
Zatrzymałyśmy się u siostry mojej mamy. Wkrótce zaczęli
pojawiać się Niemcy, domagali się dokumentów. W czasie
kontroli stwierdzili: ,,Wy nie jesteście stąd tylko z Francji,
więc was nie wysiedlimy”. Nie trwało to długo, wkrótce i my
musiałyśmy opuścić dom. Wysiedlono nas do Bielan. Najpierw mieszkałyśmy u państwa Żurków, ale bardzo krótko.
Następnie przeniesiono nas do innego gospodarza. Dom
stał niedaleko mostu na Sole, był niewykończony, nie było
podłogi, mieszkałyśmy w jednej izbie. Gospodarz nazywał
się Chwierut, miał troje dzieci. Jego najstarsza córka została wywieziona na roboty do Niemiec; był jeszcze Staszek
i Zosia. Staszek pracował razem ze swoim ojcem na kopalni. Pamiętam taki epizod. Pewnego wieczoru ktoś zapukał
do naszego gospodarza, okazało się, że to był Rosjanin. Szukał pomocy, ponieważ rozbił się im samolot, podążali na
Kraków, szli nocami. Prosił o masło, żeby nasmarować broń.
Tego wieczoru nawet nie wypuścił naszego gospodarza i jego
syna do pracy na kopalni. Żołnierz obawiał się, że może oni
kogoś poinformują o jego obecności. Mieszkali z nami też
dziadek i babcia, ale niedługo, ponieważ zabrał ich do siebie
syn - Andrzej Kozieł.
Mama pracowała w Oświęcimiu u Salezjanów; tam stacjonowali Niemcy i potrzebowali sprzątaczek. Czy zimą, czy
latem mama jeździła do pracy na rowerze. Była zmęczona tą
jazdą i pracą. Ktoś jej doradził, aby poszukała pracy u bauerów, którzy byli też w Bielanach. Tak zaczęła pracować na gospodarstwie u pewnej kobiety. Ona nie miała męża, miała
syna Filipa. Pamiętam, że wkrótce został on wzięty na wojnę. Była kobietą trochę nieporadną. Ludzie często to wykorzystywali, czasami ją okradali, np. podczas wykopków czy
żniw. Mama bardzo się tym denerwowała. Bywało, że wybierałyśmy się z moją młodszą siostrą Gienią do Osieka - do cioci. Chodziłyśmy piechotą, nie przez Tarnówkę tylko wprost
- koło folwarku na Włosieni, wychodziłyśmy na Karolinę
(obok domu pp. Malików), dalej przez tzw. Kramarczykówkę,
gdzie odpoczywałyśmy przy kapliczce św. Tekli i dalej w kierunku Osieka Górnego. Tam spędzałyśmy czasami nawet
2 tygodnie. Ciocia też nas odwiedzała.
Chciałyśmy się uczyć, ale wówczas był to ogromny problem. W Bielanach nie było szkoły, była w Łękach i ktoś wpadł
na pomysł, żebyśmy tam chodziły. Nasza edukacja nie trwała
jednak długo. To mama tak naprawdę nas uczyła.
Gdy wojna miała się ku końcowi, do Bielan dotarł front
rosyjski. Za Sołą byli Niemcy, a po naszej stronie rzeki - Rosjanie. Było niebezpiecznie, wciąż słychać było wybuchy.
Mieszkańcy Bielan rozpierzchli się do pobliskich miejscowości, my zostałyśmy w pozbawionym na wskutek działań
wojennych okien domu Chwierutów. Nagle w drzwiach stanął rosyjski żołnierz zaniepokojony faktem, że my jesteśmy
z mamą w takim niebezpiecznym miejscu. Mama wyjaśniła
mu, że nie możemy odejść i zostawić dobytku. On nalegał,
żebyśmy wróciły do domu – do Osieka. Mówił, że na pewno ktoś tam na nas czeka. Zapewnił, że zajmie się naszymi
rzeczami. Mama jednak nie chciała wychodzić, bo Gienia
była chora. Wtedy żołnierz sprowadził radzieckiego lekarza,
który dał mamie różne medykamenty. Był bardzo uprzejmy.
Pomógł nam przedostać się do Osieka. Znalazłyśmy schronienie w piwnicy na plebanii. Gdy front się uciszył, Niemców

przegoniono z Bielan i wróciłyśmy po swój dobytek. Było tak,
jak obiecał żołnierz - nic nie zginęło.
Koniec wojny. Nie pamiętam nic szczególnego związanego z końcem wojny. Każdy chciał tylko jak najszybciej wrócić
do domu. Ale gdzie tu wrócić? Poszłyśmy do domu rodzinnego naszego dziadka Jana Kozła. Dziadek stwierdził: ,,Już
tutaj zostaniecie, nie będziecie się błąkać, Franciszka dostała
swoje, ty zostaniesz tu”. Z rodziny mojej mamy Stefanii Bies
(z domu Kozieł) było ich sześcioro, 2 dziewczyny i 4 chłopców. Tata Marcin Bies - ułan z Szóstego Pułku Ułanów Kaniowskich miał dwóch braci i sześć sióstr. Moja mama była
wychowywana przez macochę - Rozalię, z którą Jan Kozieł
ożenił się po śmierci jego ukochanej Katarzyny. Nie zdążył na
pogrzeb swej żony. Słyszał dzwony kościelne obwieszczające
pogrzeb, gdy był na granicy Osieka - wracał z pierwszej wojny
światowej do domu, ale nie zastał już żony wśród żywych.
Pamiętam jeszcze, że gdy wróciłyśmy już do Osieka,
we wsi pojawili się rosyjscy żołnierze. Tak się złożyło, że
nasz dom wybrano, aby zamieszkał w nim ich kapitan. Gdy
pojawili się u nas, byli bardzo obcesowi. Pytali, gdzie są mężczyźni z tego domostwa. Wskazywałyśmy na mojego dziadka
Jana Kozła, ale oni nie wierzyli, że mieszka tu jeden mężczyzna, bo w sieni wisiały dwa kapelusze. Nie mieściło im się
w głowach, że ktoś może mieć dwa kapelusze - to była dla
nich rozpusta.
Marcin Bies
i Alojzy Kozieł
na winobraniu
we Francji

Tata Zofii
- ułan Marcin Bies

Tata wrócił do domu po paru
latach, chciał uzyskać francuską
emeryturę. Całą wojnę pracował
w kopalni. Wspominał, że okupacja we Francji nie była tak bardzo odczuwalna. Chciał, żebyśmy
my wróciły do niego, ale nie było
takiej możliwości, mimo że miałyśmy we Francji rodzinę. Mama
sprowadziła tam przecież brata
Alojzego. Jego potomkowie żyją tam do dziś i utrzymujemy
z nimi bardzo ciepłe kontakty. Mamy też rodzinę w Argentynie, tu z kolei wyemigrował inny brat - Franciszek, który
potem sprowadził do siebie jeszcze brata Ludwika. I tak wojenne losy rozproszyły po świecie moją rodzinę. Ja wróciłam
do Osieka, wielu ułożyło sobie jednak życie w „nowych ojczyznach”. Ważne jednak, że więzi rodzinne, bardzo mocne i serdeczne, pozostały do dziś.
Serdecznie dziękuję pani Zofii Płonce za przybliżenie mi niezwykle ciekawej historii swojego życia. Podziękowania kieruję
też do p. Ewy Mrozik za dopełnienie wspomnień swojej babci.
Wysłuchała i opracowała Marzena Borkowska
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Nowe urodziny Adriana

W

styczniu minął rok od wybudzenia ze śpiączki
Adriana Mikuły z Osieka. Był wtedy 52. pacjentem wybudzonym w klinice „Budzik” im. Oli
Janczarskiej w Warszawie. Rozmawiałam z Adrianem i jego
mamą Barbarą, która cały czas była z nim w „Budziku”.
Jak Adrian znalazł się w Budziku?
Mama
Po wypadku 12 maja
2018 r. helikopter zabrał
Adriana do Prokocimia.
Lekarze określili jego
stan jako bardzo ciężki. Najważniejsze były
pierwsze 3 doby. Leżał
na oddziale OIOM i nie
zawsze nas tam wpuszczano. Miał dużo złamań, w tym rozległe
urazy głowy, oddychał
przez respirator. Często
miał wysoką temperaturę. Już w Krakowie
wykonano niektóre zabiegi, ale ciężki stan
nie pozwalał wszystkich wykonać. Lekarze
w Prokocimiu doradzali nam, że jak tylko będzie wolne
miejsce w „Budziku”, a Adrian spełni warunki, to należy
go tam przenieść. 11 czerwca znalazł się w Warszawie. To,
że trafiliśmy do „Budzika”, to było najlepsze, co mogło nam
się przytrafić, bardzo dużo chorych dzieci czeka.
Adrian
Ja nie pamiętam wypadku. Nie pamiętam 3 dni przed wypadkiem, tylko to, co było wcześniej.
Jakie są twoje pierwsze wspomnienia?
Adrian
Oczy to chyba miałem już wcześniej otwarte, patrzyłem
i nic się nie bałem. Widzę ten nasz pokój na parterze, pamiętam go i wszystko się urywa. Znowu coś pamiętam, np.
jak jechaliśmy do takiego Krzyśka na pożegnanie i chciałem wracać do swojego pokoju, bo nie wiedziałem, gdzie
jestem. I znowu nic nie pamiętam. Dziwiłem się, gdzie jestem, co się stało.
Mama
To wybudzenie działo się po troszce, etapami, to nie jest
proste. Najpierw oczy otwarte patrzące w jeden punkt, jakby
niewidzące, potem te oczy się poruszają, wodzą za osobami w pokoju, później patrzą już świadomie. Najgorsze były
przykurcze rąk i nóg, bo Adrian miał porażoną całą prawą
stronę. Aby ubrać mu koszulkę, trzeba było ją przeciąć i jakoś powoli włożyć, bo rąk nie dało się wyprostować.
Adrian
Mogłem ruszać trochę lewą ręką, a prawą nie.
Mama
Pierwsza oznaka, że Adrian wraca, to był uśmiech. Dzień
wcześniej rehabilitantka ćwiczyła rękę, zginała, a Adrian
próbował ją zabierać i robił niezadowoloną minę. Na drugi
dzień opowiadałam jej to w czasie terapii ręki i Adrian wtedy się uśmiechnął.

Adrian
Pamiętam, jak tam przy drzwiach stałaś, a ja siedziałem
na wózku.
Mama
Najpierw rehabilitacja odbywała się na łóżku, potem na materacu, a dopiero później przyzwyczajał się do pionizacji w specjalnym pionizatorze, no i na wózku. Czasami była bolesna.
Adrian
Rozciągali mi te przykurczone ręce, ale tylko do bólu, tyle,
ile wytrzymałem, powoli, zakładali mi też ortezę, żeby się
ręce prostowały.
Co działo się w Budziku? Jak wyglądał dzień?
Mama
Cały dzień jest zajęty, od rana do wieczora. Wszyscy rodzice
są ogromnie zmęczeni, nie ma czasu dla siebie, ale może to
lepiej, bo człowiek nie rozmyśla, tylko wykonuje to, co musi.
Pielęgniarki podawały leki, a wszystkie czynności pielęgnacyjne wykonywali rodzice.
Adrian
Nie tylko rehabilitacja, uczyłem się mówić. Mama dowiedziała się później, że miałem nie mówić, ale się udało.
Mama
Oprócz ćwiczeń odbywała się normalnie nauka. Myśmy
trafili przed wakacjami, więc dopiero we wrześniu rozpoczęło się nauczanie. Jest ono dostosowane do każdego. Niektórzy nic nie pamiętają, ale Adrian coś kojarzył. To było
takie przypominanie: czytanie, opowiadanie, dodawanie,
mnożenie i obserwacja, czy pacjent reaguje i w ten sposób
sprawdza się, co ktoś pamięta.
A co z odżywianiem?
Mama
Na początku był karmiony przez sondę, a potem uczył się
jeść po kropelce i poznawał smaki.
Adrian
Wszystko mi smakowało, jak przyjechałem z Krakowa to
ważyłem 39 kg, bo wszystko szło na regenerację, a teraz
ważę 63 kg.
Mama
Pod koniec pobytu mu gotowałam, bo nie chciał już tamtego jeść.
Adrian
Musiałem przecież dobrze jeść, bo miałem tyć, im więcej
tłuszczu, to więcej idzie na mięśnie.
Jak wygląda klinika? Cały czas spędza się w pokoju?
Adrian
Jak się jest w ciężkim stanie, to się jest na parterze. Jak byłem
w lepszym stanie, to dali nas na piętro, a potem jeszcze wyżej
przed samym wyjściem.
Nie zawsze mogłem wychodzić z pokoju, bo miałem bakterie,
ale wtedy jechałem wózkiem na taras, a jak była pogoda, to do parku.
Mama
W „Budziku” było tak rodzinnie, obchodziliśmy święta,
była Wigilia i Mikołaj. To bardzo ładne miejsce, wokół jest
park i niedaleko do lasu.
Adrian
Przyjaźniłem się z Abigail, mówiłem do niej Abi. Chodziliśmy na spacery do parku. Kto jeszcze nie chodził, to jechał
na wózku. A na mnie mówiono Adek albo Adson - tak mówił
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mój rehabilitant, gdy wróciłem do domu.
Miałem tam różne pomysły, musiałem sobie rozrywkę zapewnić. Kiedyś wziąłem sterownik od łóżka i pojechałem do góry,
i stamtąd oglądałem telewizję.
Mama
Przychodzę do pokoju, a Adrian z łóżkiem pod samym sufitem!
Czy mógł cię ktoś odwiedzać?
Adrian
Tata i brat przyjeżdżali do mnie. Koledzy z klasy mieli przyjechać do „Budzika”, gdy byli na wycieczce w Warszawie,
ale wtedy nie było zgody kliniki.
Tata
Obok kliniki jest hotel i za zniżkową opłatą można tam nocować.
Adrian
Byliśmy sami w pokoju, ale ja chciałem wracać do domu.
Mama
Wyszliśmy wcześniej, po 7 miesiącach, a mogliśmy być rok.
Adrian nie chciał tam już być, tylko chciał do domu. Wtedy już
samodzielnie stał.
Adrian
Liczyłem sekundy, kiedy wrócę do domu, a jak wróciłem
do domu, to tak się cieszyłem, tak się cieszyłem...
Czy miałeś kontakt z kolegami?
Adrian
Koledzy z klasy pisali do mnie do szpitala, przesyłali filmiki.
Gdy wróciłem do domu, jeździłem do szkoły, do klasy, na ognisko. Pierwszy raz to jeszcze byłem kiepski.
Po feriach przyjeżdżali nauczyciele i zacząłem się uczyć.
Jak wygląda twoja nauka?
Adrian
Codziennie mam lekcje po 3 lub 4 godziny, ale szybko się męczę . Nauczyciele przyjeżdżają do mnie. W tym roku skończę
klasę ósmą i chcę iść do technikum. Chciałbym zostać architektem
Mam też w domu codziennie rehabilitację - 2 godz. rehabilitacji ruchowej ze szkoły, a za resztę płacą rodzice. Jeden dzień
jadę na rehabilitację do Oświęcimia.
Mama
Musimy też odwiedzać różnych specjalistów, bo leczenie nadal
trwa. Do „Budzika” nie jeździmy, nie ma potrzeby, ale na kontrole do różnych lekarzy każdy musi jeździć, żeby leczyć to, co
komu zostało po wypadku.
Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy wspierali finansowo Adriana.
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Adrian z bratem i rodzicami

Adrian
Z mojej strony uroczyste podziękowania dla 4 osób: Małgosi
Filip, Jakuba Zajasa, Patryka Żmudki i Maksa Kramarczyka
– dziękuję im za wszystko! Kontaktujemy się na Messengerze.
Życzę Ci jak najszybszego powrotu do zdrowia oraz
zrealizowania wszystkich planów i marzeń.
		

Rozmawiała Krystyna Czerny

Klinika „Budzik” działa
przy Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie.
Budowa kliniki została sfinansowana przez
Fundację „Akogo?” założoną przez Ewę Błaszczyk. Uruchomiono ją
w lipcu 2013 r. a już 13
września wybudziła się
pierwsza pacjentka. „Budzik” posiada 15 łóżek
dla dzieci po ciężkich
urazach mózgu. Pobyt
i rehabilitacja są finansowane przez NFZ dla
dziecka i jego opiekuna,
który mieszka z dzieckiem i jest włączony w proces rehabilitacji. Dzieci mogą być leczone w klinice przez 12 miesięcy.
Adrianowi można pomóc poprzez dobrowolne wpłaty
na konto:
Nr rachunku: 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
z dopiskiem: „1994 pomoc dla Adriana Mikuły”
lub przekazując 1% podatku
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Podaruj 1 % podatku Frankowi
„Autystyczne dzieci są różne: nie słuchają, ale słyszą, nie patrzą, ale widzą, nie okazują uczuć, ale czują emocje kierowane
do nich, nie mówią, ale ich milczenie jest krzykiem o pomoc…”
Pieniądze na leczenie Franka Jarzyny z Osieka (ur. 14.12.2009 r.) gromadzi

Fundacja Pomóc Więcej
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec
W rocznym zeznaniu PIT
prosimy podać
KRS: 0000389968
Cel szczegółowy:
Franciszek Jarzyna

LKS „Brzezina” w Osieku zwraca się do
wszystkich kibiców i sympatyków sportu o przekazanie 1% swojego podatku na
rzecz rozwoju sportu w naszej gminie
KRS: 0000064944

Fundacja na rzecz chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy,
31-133 Kraków , ul. Dunajewskiego 5.
SUBKONTO : 43 1020 2892 0000 5102 0186 7076
HASŁO- JACEK KLĘCZAR
KRS-0000055578

Mam na imię Adaś. Zdiagnozowano u mnie Zespół Westa (padaczka) i mózgowe porażenie

dziecięce. Nie potrafię chodzić ,siedzieć. Wymagam stałej i intensywnej rehabilitacji. Proszę Cię o oddanie na mnie 1%podatku. Pomoże

mi to w dalszym leczeniu i rehabilitacji. Andrychów Fundacja Promyczek nr KRS 0000437424
z dopiskiem dla Adasia Tadych. Dobro powraca
ze zdwojoną siłą.
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„Być dobrym jak chleb”

T

a myśl św. Brata Alberta
wrosła w naszą świadomość i jest z nim kojarzona.
Imię Brata Alberta nosi wiele instytucji, w tym Fundacja im. Brata Alberta
założona w 1987 roku przez śp. Zofię
Tetelowską, śp. inż. Stanisława Pruszyńskiego, kapelana „Solidarności”
Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego
oraz osoby wywodzące się z Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych
i wspólnot „Wiara i Światło” z Krakowa.
W Radwanowicach niedaleko Krakowa znajduje się placówka macierzysta w wyremontowanym dworze przekazanym przez Zofię Tetelowską.
Fundacja opiekuje się osobami
dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie organizując schroniska,
świetlice terapeutyczne i warsztaty terapii zajęciowej. W grudniu 1999 roku
otwarto Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chełmku, a w 2004 roku jego filię
w Przeciszowie – Lesie. W powiecie
oświęcimskim powstały jeszcze WTZ
w Jawiszowicach i Oświęcimiu. W zajęciach w 4 placówkach uczestniczy 100
osób. Warsztat Terapii Zajęciowej
w Przeciszowie jest placówką pobytu
dziennego dla 20 osób, w tym 7 z Osieka oraz z Przeciszowa, Piotrowic, Polanki Wielkiej i Zatora.
17 stycznia byłam w Przeciszowie,
gdzie podopieczni kolędowali z opieku-

nami i obecnym Prezesem Fundacji ks.
Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim.
Przygotowali potrawy oraz żywiołowo
wykonane kolędy. Z dumą pokazywali swoje prace plastyczne i dyplomy
z przeglądów artystycznych. Zapytani
o marzenia odpowiadali, że chcieliby
być zdrowi i żeby dom był własnością
Fundacji.
Dom WTZ w Przeciszowie mieści
się w użyczonym po starym przedszko-

nie o niepełnosprawności w stopniu
umiarkowanym lub znacznym wraz
ze wskazaniem do uczestnictwa
w WTZ. Warsztat zapewnia terapię
w ramach pracowni gospodarstwa domowego, reedukacyjnej, plastycznej
i ogrodniczo – technicznej. Podopieczni objęci są rehabilitacją oraz opieką
specjalisty ds. rewalidacji i psychologa.

lu budynku. Niedawno wymieniono
dach, ale pilnie trzeba wykonać elewację i taras. We wszelkie prace ogromnie
angażują się rodziny i opiekunowie.
Można zgłaszać dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, aby nie
pozostawali w domach. W Warsztacie
Terapii Zajęciowej mogą uczestniczyć osoby, które posiadają orzecze-

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Przeciszowie – Lesie
ul. Leśna 12, 32 – 641 Przeciszów
tel.: (33) 8437519
e-mail: wtzprzeciszowlas@interia.pl
Konto na darowizny:
PEKAO S.A.
76 1240 4184 1111 0000 4650 4560
K.Cz.

Jasełka WTZ Oświęcim - Dwory

W

Domu Kultury w Głębowicach dnia 23 stycznia
2020 roku odbyło się
spotkanie integracyjne przedszkolaków oraz dzieci klas I - III z podopiecznymi Fundacji im. Brata Alberta
z Oświęcimia - Dworów.

bionego upominku na pamiątkę wspólnie spędzonego czasu. Dziękujemy za
możliwość spotkania p. Dyrektorowi
Andrzejowi Sokalskiemu. P. Marii Lach
oraz Urszuli Luranc. Mamy nadzieję, że
to pierwsze spotkanie nie było ostatnim.
				
ZSP w Głębowicach

Wychowankowie tejże fundacji zaszczycili nas pięknym i wzruszającym
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przedstawieniem jasełkowym. Podczas występu wspólnie kolędowaliśmy, a po spektaklu odbył się mini
quiz z nagrodami. W podziękowaniu
za zaproszenie i możliwość występu
widzowie otrzymali drobne upominki.
Przedszkolaki również przygotowały niespodziankę w postaci słodkiego
poczęstunku oraz własnoręcznie zro-

Fundacja im. Brata Alberta jest Organizacją Pożytku Publicznego i działa
w oparciu o prywatne darowizny, kwesty oraz państwowe i samorządowe
subwencje celowe.
				

Wspieraj działalność
Warsztatów swoim 1%
KRS 0000028246
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Chór „Wrzos” cieszy się z I miejsca!

X

XIX Festiwal Tyskich Wieczorów Kolędowych
rozpoczął się konkursem chórów 4 stycznia
2020 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach. Wzięło w nim udział 19 chórów, wśród których znalazł się także chór „Wrzos” z Głębowic.
Jury obradowało w składzie: dr Henryk Jan Botor – dyrektor artystyczny festiwalu od 2014 roku, wykładowca na Krakowskiej Akademii Muzycznej; ks. prof. dr hab. Antoni Reginek
– przewodniczący jury, muzykolog, profesor Uniwersytetu Śląskiego, konsultor komisji muzyki kościelnej Episkopatu Polski;
prof. zw. dr hab. Jan Ballarin – solista opery i operetki, profesor
Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach;
mgr Tadeusz Piszek – śpiewak operowy, reżyser i pedagog.
Przez kolejne dni odbywały się różne koncerty. Występowali „Skaldowie”, Andrzej i Maja Sikorowscy, chór „Canticum
Novum” z Suszcza (ubiegłoroczny laureat), chór Politechniki
Śląskiej z Gliwic oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”.
Koncert finałowy obejmujący koncert laureatów oraz wręczenie nagród odbył się 11 stycznia w kościele św. Marii Magdaleny. Każdy z laureatów zaszczycił słuchających swoim krótkim
repertuarem, a po występach ogłoszono wyniki i wręczono nagrody.
Chór „Wrzos” pod dyrekcją Leszka Górkiewicza zdobył
I miejsce w kategorii chóry kameralne ex aequo z Rybnickim
Chórem Kameralnym „ Autograph” pod dyr. Joanny Glenc.

Grand Prix XXIX Tyskich Wieczorów Kolędowych zdobył chór
„Ale Cantare” z Zamościa pod dyrekcją Barbary Rabiegi.
Aby ochłonąć i nacieszyć się jeszcze wspaniałą muzyką,
można było wysłuchać wspaniałego koncertu Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy z chórem kameralnym, wspaniałymi solistkami Joanną Spandel – sopran oraz Julietą González – mezzosopran i utalentowanym organistą Michałem Botorem pod batutą
wybitnego kompozytora Henryka Jana Botora. Na zakończenie
orkiestra i chóry wykonali wspólnie kolędę „Bóg się rodzi”, która
zakończyła ten wspaniały festiwal.
Barbara Górkiewicz

Osieczanie w Domu Pomocy Społecznej

P

olski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku
– Białej był organizatorem uroczystości w DPS –
„Domu Nauczyciela” w dzielnicy Mikuszowice Śląskie w parku Cygański Las 11 stycznia 2020 r.
Chór „Osieczanie” zaprosiła i pięknie przywitała pani dyrektor Grażyna Tobur – Jasonek. Po złożeniu życzeń zaprezentowaliśmy nasz program kończąc go pieśnią „Hymn seniora”. Radość
w oczach pensjonariuszy, ogromne brawa, dyplom, statuetka,
przepiękne słowa podziękowań są pamiątką i zapłatą. Ale największą satysfakcję daje zaspokajanie potrzeby naszych serc.
W tym dniu koncertował również chór z Pisarzowic, z którym
wspólnie zaśpiewaliśmy „Bóg się rodzi”.
Danuta Bandrowska

XI Sesja Rada Gminy Osiek 12 grudnia 2019 r.
1. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gmi-

ny Małgorzata Bańdur i po części proceduralnej wójt
Marek Jasiński poinformował o swojej pracy między
sesjami.
Brał udział w posiedzeniach Rady Doliny Karpia w Zatorze, w obchodach Święta Niepodległości, w wieczornicy „Pamięć wszystko obejmie”, forum wójtów Małopolski, spotkaniu opłatkowym dla seniorów górników, w uroczystościach
barbórkowych, spotkaniu chóru „Osieczanie”, Konkursie
Stołów Wigilijnych w Inwałdzie, spotkaniu opłatkowym
Warsztatu Terapii Zajęciowych w Przeciszowie, spotkaniu
przedstawicieli gmin i powiatów Małopolski.

2. Uchwały podjęte przez Radę Gminy:
- kilka uchwał dotyczyło wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osiek w związku poszerzaniem pasa drogowego ulic w Osieku i Głębowicach,
- odrzucono wniosek grupy mieszkańców Osieka w sprawie nadania imienia Jana Sommera rondu w Osieku na skrzyżowaniu ulicy Głównej z ulicą Karolina,
- uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019/2020,
- uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od nieruchomości oraz uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
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W związku z wejściem w życie 6 września 2019 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach radni
podjęli kilka uchwał:
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Osiek,
- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,
- w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Osiek,
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kolejne uchwały dotyczyły przesunięcia terminów spłat obligacji, zmian planu budżetu na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
Interpelacja nr 18 radnego Mateusza Hałata z dnia
25 .10. 2019 r.
Bardzo proszę o dokonanie przeglądu tablic informacyjnych
przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń. Z tablic tych korzystają zarówno mieszkańcy, jak i różne instytucje. Stan niektórych tablic wymaga podjęcia drobnych prac naprawczych bądź
konserwacyjnych. W związku z tym bardzo proszę o podjęcie
działań w tej sprawie.
Odpowiedź: Wójt Gminy Osiek informuje, że dokonano
przeglądu gminnych tablic informacyjnych i w najbliższym czasie zostanie dokonana ich naprawa i konserwacja.
Interpelacja nr 19 radnego Tadeusza Muchy z dnia
30.10.2019 r.
Zasilanie w energię elektryczną mieszkańców Osieka zamieszkałych przy ul. Zabrzezinie
( droga gminna). Wnioskuję o:
- przebudowę linii energetycznej z ominięciem skupiska drzew
oraz wymianą słupów, które są w bardzo złym stanie technicznym ( co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz częste uszkodzenia linii),
- podpięcie linii energetycznej przy ul. Zabrzezinie do zasilania znajdującego się na terenie gminy Osiek. Obecnie linia ta
podpięta jest do transformatora znajdującego się na terenie
Grojca – Bugaj, gmina Oświęcim.
Ponadto:
- ul. Zabrzezinie wymaga remontu na dł. ok. 300 m. b. od strony
Grojca,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Zabrzezinie przy p.
Jarosz Stanisław i na ul. Browarna przy p. Jekiełek Stanisław
(wieloletnie prośby mieszkańców).
Mieszkańcy proszą o realizację – jeżeli tak – to kiedy?
Wójt Gminy Osiek przekazuje następujące informacje:
1.Gmina Osiek wystąpiła do firmy Tauron o wykonanie modernizacji sieci zasilającej budynki przy ul. Zabrzezinie.
2.W budżecie na 2020 rok zaplanowano wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego dla ulic Zabrzezinie i Browarna.
3.Remont ul. Zabrzezinie na odcinku około 300 m. b. od granicy z m. Grojec z przyczyn finansowych nie będzie możliwy

do wykonania w przyszłym roku budżetowym.
Interpelacja nr 20 radnego Franciszka Mitoraja z dnia 30.10.
2019 r.
Zwracam się do pana Wójta z zapytaniem, czy będziemy
w przyszłym roku robić drogę gminną od ul. Podlesie do państwa Michalaków. Czy jest możliwe zabezpieczenie środków
pieniężnych w przyszłorocznym budżecie na budowę tej drogi.
Wójt Gminy Osiek informuje, że decyzja o przystąpieniu
do realizacji przedmiotowego zadania nastąpić może w ciągu
roku budżetowego po uzyskaniu dofinansowania ze środków
zewnętrznych.
Interpelacja nr 21 radnego Mateusza Hałata z dnia
15.11.2019 r.
Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości naprawy poboczy wzdłuż ul. Czereśniowej w Osieku poprzez uzupełnienie
ich destruktem asfaltowym utwardzonym emulsją i gryzem.
Ulica Czereśniowa jest alternatywą dla pojazdów kierujących
się w stronę drogi wojewódzkiej Kęty – Oświęcim, w sytuacji
dużego natężenia ruchu na ul. Głównej przy wyjeździe na „Tarniówkę”. Ponadto w momencie ostatniego remontu DW 949
ul. Czereśniowa była jedną z najczęściej wybieranych dróg objazdowych.
W chwili obecnej pobocza ul. Czereśniowej wymagają
w wielu miejscach poważnych uzupełnień. Ich naprawa poprawi bezpieczeństwo na wskazanej drodze oraz podniesie komfort jej użytkowania.
Wójt Gminy Osiek informuje, iż ze względu na obecnie
występujące niskie temperatury powietrza niezasadnym byłoby wykonywanie wymienionych robót drogowych. Zostały
zlecone prace polegające na uzupełnieniu kamieniem ubytków
w poboczu ul. Czereśniowej. W przyszłorocznym okresie wiosenno –letnim, gdzie planowane będą pozimowe naprawy drogowe, zostaną również zlecone prace polegające na utrwaleniu
powierzchniowym przedmiotowych poboczy.
4. Zapytania radnych.
W związku z pytaniami radnej Marii Lach wójt wyjaśnił
sprawę sprzątania chodników przy drogach powiatowych, potwierdził zgłoszenie przekopu na ul. Kwiatowej i Ogrodowej
w Głębowicach oraz poinformował, że w sprawie ul. Sportowej
nadal gmina czeka na rozstrzygnięcie sądu.
Radna Bożena Płonka zwraca uwagę na niedostateczne doświetlenie przy wjeździe na ul. Akacjową oraz prosi o przedłużenie kursu autobusu z Kęt ok. g.10.00 do centrum.
Wójt odpowiedział, że oświetlenie przy tych ulicach jest
wykonane zgodne z projektem i wystarczające. Rozezna sprawę
przedłużenia kursu autobusu.
Radny Mateusz Hałat zwrócił uwagę na przewrócony znak
pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej ze Stawową
oraz rozważenie ustawienia zielonych pachołków sygnalizujących zjazd na Wieprz na skrzyżowaniu ul. Oświęcimskiej i Wadowickiej.
Radna Katarzyna Filip pyta, kto odpowiada za zimowe
utrzymanie dróg i prosi w mieniu mieszkańców ul. Starowiejskiej, aby na wąski chodnik nie sypać soli tylko piasek.
Wójt: zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych zajmuje się Kółko Rolnicze.
5. Informacje.
Wójt złożył życzenia świąteczne.
Przewodnicząca RG przekazała informacje od Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy, który rekomenduje kominiarzy
będących jego członkami, oraz złożyła świąteczne życzenia.
6. Na tym sesję zakończono.
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Gospodarka odpadami w Gminie Osiek w roku 2020
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku przyniosła wiele zmian w gminnych systemach
gospodarki odpadami. Jedną z nich jest obowiązek zmiany
aktów prawa miejscowego dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m. in. regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Osiek i wdrożenia
nowych przepisów.

Najważniejsze zmiany to:

całkowita, obowiązkowa segregacja odpadów dla wszystkich mieszkańców oraz przedsiębiorców,
zwiększona częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych
oraz bioodpadów zgodnie z narzuconą min. częstotliwością z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. w miesiącach od kwietnia do października odbiór
odpadów zmieszanych i bioodpadów z częstotliwością nie
rzadziej niż co 2 tygodnie,
obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów (tj. odpadów
kuchennych pochodzenia roślinnego, odpadów z ogrodów), które należy wystawiać w brązowych kontenerach
w przypadku gdy nie są kompostowane na nieruchomości.
Wzrost kosztów mających wpływ na wysokie ceny ofert
spowodowany jest wieloma czynnikami,
w tym między innymi:
1. Prognozowaną inflacją na 2020 rok.
2. Wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska tzw. opłaty
marszałkowskiej, za składowanie 1 tony odpadów na instalacjach, która w poszczególnych latach wynosiła:
2017

2018 rok

2019 rok

2020 rok

24,15 zł

140,00 zł

170,00 zł

270,00 zł

3. Wzrostem kosztów energii elektrycznej i kosztów
paliwa.
4. Wzrostem płacy minimalnej.
5. Zaostrzeniem w prawie polskim wymagań dotyczących
gospodarki odpadami w instalacjach dotyczących magazynowania, składowania odpadów oraz monitoringu
wizyjnego.
6. Zmianami w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej
składowisk odpadów.
7. Ze zmianą zapisów ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która narzuca wzrost
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz bioodpadów.
8. Coraz mniejszą konkurencją na rynku.
Oferty złożone w poszczególnych latach :
-na rok 2018:
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Kraków - lider konsorcjum, Zakład Usług Komunalnych Oświęcim - partner konsorcjum. Kwota 888.586,20 zł
Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Komax” Kęty.
Kwota 841.924,80 zł
-na rok 2019:
Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Komax” Kęty - lider konsorcjum, Zakład Usług Komunalnych Oświęcim - partner

konsorcjum, Składowisko Odpadów Komunalnych Oświęcim - partner konsorcjum.
Kwota 1.462.246.56 zł
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Kraków
Kwota 1.748.142 zł
-na rok 2020:
Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Komax” Kęty - lider konsorcjum, Zakład Usług Komunalnych Oświęcim -partner konsorcjum, Składowisko Odpadów Komunalnych Oświęcim
- partner konsorcjum.
Kwota 2.435.508 zł
9. Problemami z zagospodarowaniem odpadów selektywnie
zbieranych w związku z brakiem odbiorców na surowce
wtórne.
10. Nadal utrzymującym się wzrostem masy odpadów odbieranych z terenu Gminy Osiek.
Na przełomie kilku ostatnich lat koszt odbioru i zagospodarowania odpadów 1 tony odpadów zmieszanych wynosił:
Rok

Cena brutto za 1 tonę odpady zmieszane

2020r.

766,80 zł

2019r.

561,60 zł

2018r.

360,72 zł

Także koszty odbioru i zagospodarowania frakcji segregowanej z roku na rok rosną:
Rok

Cena brutto za 1 tonę
odpady segregowane (worki żółte/zielone/
niebieskie)

2020r.

864.00 zł/734,00 zł/756.00 zł

2019r.

482,76 zł

2018r.

171,72 zł

Także niemałe znaczenie ma wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, których
ceny również drastyczne wzrastają z roku na rok:
Rok

Cena brutto za 1 tonę odpady
wielkogabarytowe

2020r.

1 242,00 zł

2019r.

572,40 zł

2018r.

360,72 zł

Jednocześnie z roku na rok nadal wzrastają ilości odbieranych odpadów komunalnych zwłaszcza zmieszanych,
jak i wielkogabarytowych:
Rok

Zmieszane [tony]

Wielkogabaryty [tony]

2019

1 954,92

168,32

2018

1 967,52

139,30

2017

1 880,03

102,94

W 2020 roku planowany całkowity koszt systemu gospodarki odpadami wyniesie: 2 593 008,00 zł. W skład tego wliczone jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów, prowadzenie punktu PSZOK – punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, obsługa administracyjna systemu.
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Zasady Segregacji
w Gminie Osiek
Wrzucamy:
- papier biurowy,
-tekturę i kartony,
-zeszyty i książki,
-gazety (nie z papieru lakierowanego),
-torby papierowe i papier do pakowania,
-katalogi i ulotki (nie z papieru lakierowanego).
UWAGA:
Ważne jest, aby papier trafiający do niebieskiego worka był suchy i niezatłuszczony, a kartony
i pudełka były poskładane na płasko. Nie trzeba
usuwać zszywek, spinaczy, niedużych ilości taśmy
klejącej.

Wrzucamy:
-plastikowe butelki i opakowania po żywności
i napojach,
-plastikowe worki i reklamówki,
-opakowania po szamponach, płynach i chemii
gospodarczej,
-tubki po paście do zębów,
-zabawki plastikowe,
-nakrętki z butelek i słoików,
-puszki po napojach i konserwach,
-elementy styropianowe (tylko opakowaniowe),
-drobny złom metalowy,
-drobne części metalowe,
-butelki po olejach spożywczych,
-czystą folię aluminiową,
-opakowania wielomateriałowe (np. opakowania
typu TETRA PAK po mleku, napojach),
-artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw
sztucznych np. wiadra, skrzynki itp.
UWAGA:
Wszystkie butelki i opakowania powinny być puste
i zgniecione.

Wrzucamy:
- butelki szklane (białe i kolorowe),
- słoiki bez nakrętek,
- szklane opakowania po kosmetykach,
- inne całe opakowania szklane.
UWAGA:
Wszystkie butelki, słoiki i opakowania muszą być puste. Należy odkręcać metalowe i plastikowe nakrętki,
które należy wrzucać do żółtego worka.
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Niebieski worek

Żółty worek

Zielony worek

Nie wrzucamy:
- pieluch, artykułów higienicznych
i kosmetycznych,
- kartonów po przetworach mlecznych
i sokach,
- tapet, worków po materiach budowlanych,
- papieru woskowego, faksowego, termicznego,
- kalek i paragonów, papieru przebitkowego,
- mokrego i tłustego papieru,
- papierowych worków po nawozach,
- opakowań po środkach piorących
z resztkami tych produktów.
Nie wrzucamy:
- pustych opakowań po lekach,
- baterii i akumulatorów,
- opakowań po farbach i lakierach,
- części samochodowych,
- zużytego sprzętu AGD i RTV,
- foli budowalnej, poremontowej, styropianu
budowalnego,
- opon i węży ogrodowych,
- opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach,
- tworzyw z pianki i ceramiki,
- azbestu, płytek ceramicznych, laminatów, gum, gąbek, obuwia,
- strzykawek, igieł, artykułów medycznych,
- artykułów wykonanych z połączeń
tworzyw sztucznych z innymi materiałami np. porcelana, szkło, tekstylia,
- opakowań po aerozolach,
- zużytych baterii i akumulatorów.
Nie wrzucamy:
- szkła stołowego, żaroodpornego,
zbrojonego,
- ceramiki, fajansu, porcelany, kryształów,
- doniczek,
- zużytych zniczy,
- żarówek, świetlówek, lamp neonowych i fluorescencyjnych,
- termometrów,
- szyb okiennych i samochodowych,
- luster i witraży,
- ekranów i monitorów,
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Wrzucamy:
- roślinne resztki żywności,
- obierki z warzyw i owoców,
- zepsute warzywa i owoce,
- skorupki z jaj,
- fusy po kawie i herbacie,
- kwiaty cięte i doniczkowe,
- trociny i korę drzew,
- skoszoną trawę, liście i drobne gałęzie,
- stare pieczywo.
UWAGA:
Wszystkie odpady powinny być wyrzucane bez opakowań, worków, siatek, słoików, itp.
Wrzucamy:
- pozostałe odpady, których nie udało się wysegregować,
- popiół z palenisk domowych,
- zatłuszczony mokry papier,
- szkło stołowe, żaroodporne, zbrojone,
- lustra,
- długopisy, ołówki, kredki, pisaki,
- kosmetyki typu tusze, pomadki do ust, fluidy,
- niedopałki papierosów,
- pampersy, pieluchy,
- worki z odkurzacza,
- niewielkie elementy drewniane,
- zużytą odzież i buty, których nie da się już wykorzystać,
- kości i mięso, nabiał,
- żwirek i inne podłoża służące dla zwierząt.

Brązowy kubeł
z napisem BIO

Kubeł
z odpadami
zmieszanymi
zmieszanymi

Nie wrzucamy:
- mięsa, ryb, kości i ości,
- foli, szkła, metalu,
- nabiału,
- płynnych resztek żywności,
- popiołu z kominka i pieca,
- kamieni,
- odchodów zwierząt,
- żwirku i innego podłoża służącego
dla zwierząt,
- padłych zwierząt,
- oleju jadalnego,
- drewna impregnowanego,
- płyt wiórowych i MDF.
Nie wrzucamy:
- odpadów niebezpiecznych typu leki,
baterie, akumulatory,
- odpadów niekwalifikujących się
do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek
- odpadów wielkogabarytowych w tym
mebli,
- opon i gumy,
- sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- odpadów budowalnych i remontowych.
UWAGA:
Nie wrzucamy gorącego popiołu. Zaleca się
aby odzież i buty nadające się jeszcze do noszenia oddawać do specjalnych pojemników.

Harmonogram odbioru odpadów w 2020 roku

Odpady zmieszane
(kontenery)
- cały rok

Odpady segregowane
(worki żółte, zielone, niebieskie)
- cały rok

Bioodpady
(kontenery brązowe)
- od kwietnia do października

Osiek

Głębowice

I piątek miesiąca

I piątek miesiąca

III piątek miesiąca

III piątek miesiąca

V piątek miesiąca
(jeżeli wypada w danym miesiącu)

V piątek miesiąca
(jeżeli wypada w danym miesiącu)

III piątek miesiąca

I piątek miesiąca

I piątek miesiąca

I piątek miesiąca

III piątek miesiąca

III piątek miesiąca

V piątek miesiąca
(jeżeli wypada w danym miesiącu)

V piątek miesiąca
(jeżeli wypada w danym miesiącu)
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W Gminie Osiek nadal będzie organizowana jeden raz
w roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miesiącu
sierpniu lub wrześniu (dokładna data zbiórki zostanie podana w późniejszym terminie). Podczas tej zbiórki zbierane będą wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, chemikalia.
Przeterminowane lekarstwa można oddawać do specjalnie do tego przeznaczonego kontenera znajdującego
się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku oraz w Punkcie Lekarskim w Głębowicach w godzinach pracy tych instytucji.
Zużyte baterie i akumulatory przenośne można oddawać do specjalnie przeznaczonego kontenera znajdującego
się w budynku Urzędu Gminy Osiek oraz w Domu Kultury
w Głębowicach w godzinach pracy tych instytucji.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany
Kęty ul. Kęckie Góry Północne przyjmuje indywidualnie
od mieszkańców z terenu naszej gminy:
- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
- odpady kuchenne,
- odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

- gruz ceglany,
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
- chemikalia (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw
domowych,
- odpady segregowane w workach niebieskich z napisem „Papier”,
- odpady segregowane w workach zielonych z napisem
„Szkło”,
- odpady segregowane w workach żółtych z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
- inne komunalne odpady niebezpieczne.
UWAGA:
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów należy dostarczać odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

XII Sesja Rady Gminy
Osiek 30 grudnia 2019 r.
1. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Bańdur i po części proceduralnej wójt Marek
Jasiński poinformował o swojej pracy między sesjami.
Brał udział w Powiatowym Przeglądzie Stołów wigilijnych w Graboszycach, w spotkaniu w Zarządzie Dróg
Wojewódzkich Krakowie, w spotkaniu opłatkowym
Rady Sołeckiej w Głębowicach oraz LKS „Brzezina”
w Osieku.
2. Podjęto uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok oraz w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na obszarze Gminy Osiek.
3. Wójt przedstawił inwestycje zrealizowane w poprzednim roku budżetowym.
4. Podjęto uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek oraz w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2020 rok.
5. Zapytania radnych.
Radna Róża Gros pyta o działania dla seniorów, np. kursy komputerowe, o program Senior +, prosi o seniorskie
skrzynki obywatelskie.
Wójt: Zadania opieki nad seniorami, działania dla nich
będą realizowane przez GCKCziS i GOPS - te instytucje
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będą aplikować o środki, gdy pojawi się taka możliwość.
Radny Andrzej Kacorzyk zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację mieszkańców w związku ze złą jakością powietrza, co pokazują czujniki w Osieku. Żyjemy w najbardziej zatrutym kraju w Europie. To, co wrzucamy
do pieców, powoduje choroby i wysoką umieralność.
Konieczna jest na pewno wymiana pieców, ale winny
jest też duży ruch samochodowy. Warto zastanowić się
nad zorganizowaniem sesji na temat z udziałem doradców, ekspertów, instytucji lokalnych.
Wójt zaproponował konferencję na ten temat.
Radny Jan Jekiełek dodał, że w okresie letnim, gdy ogrzewa się wodę, paląc w tych piecach co popadnie, też trudno oddychać.
Wójt: Z analizy czujników wynik, że winna jest niska
emisja czyli piece kopciuchy.
Radna Maria Jekiełek prosi, aby przy odśnieżaniu dróg
pamiętać o ul. Starowiejskiej, bo ul. Główna i drogi
gminne są lepiej utrzymane.
Wójt przekaże do powiatu te uwagi.
6. Informacje
Wójt podziękował za współpracę radnym oraz radom
sołeckim, pracownikom gminy, jednostek organizacyjnych i organizacjom. Wyraził nadzieję na udany nowy
rok i złożył życzenia dla mieszkańców Osieka.
7. Po złożeniu życzeń przewodnicząca zakończyła sesję.
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F.H.U. „Mag-Met”

SKUP ZŁOMU GŁĘBOWICE
Oferuje:

SKUP ZOMU STALOWEGO, KOLOROWEGO, MAKULATURY I INNYCH ODPADÓW
adres: Głębowice, ul. Oświęcimska 6
Oferujemy również odbiór złomu
własnym transportem z domu klienta.
Ważymy złom na miejscu (waga elektroniczna na
aucie) i od razu wypłacamy pięniądze za tower.

Tel. 782-832-551
NASZE ATUTY TO UCZCIWOŚĆ I WYSOKIE CENY

MARMUR, GRANIT, ONYX, PIASKOWIEC
Nagrobki pojedyncze
Nagrobki podwójne
Kolumbaria
Schody zewnętrzne, wewnętrzne
Posadzki,
Tarasy
Blaty łazienkowe oraz łazienki
Blaty kuchenne
Kominki
Inne

Grzegorz Lukasek
mistrz kamieniarstwa
ul. Długa 287
32-607 Polanka Wielka
tel. 504 085 881
608 314 878-WhatsApp
e-mail: lukasekgrzegorz@
interia.pl
www.lukasek.eu
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Wieści z powiatu
Powiat nie żałuje grosza na ważne społecznie inwestycje

B

udżet Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok charakteryzuje się dużym zaangażowaniem środków na inwestycje.
Jednocześnie, jak podkreśla starosta Marcin Niedziela,
mimo niekorzystnych zmian narzuconych przez ustawodawcę, jest
to budżet stabilny i bezpieczny.

Przypomnijmy, że za przyjęciem budżetu na 2020 r. głosowali
radni rządzącej koalicji. Od głosu wstrzymali się radni klubu PiS.
Plan dochodów Powiatu Oświęcimskiego w 2020 r. wynosi
191,8 mln zł. Spośród wszystkich zaplanowanych dochodów 92%
stanowią te na zadania własne. Na pozostałe 8% składają się dochody na zadania zlecone.
Wydatki mają wynieść 209,3 mln zł.
Deficyt w wys. blisko 17,5 mln zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz z wolnych środków.
Starosta Marcin Niedziela podkreślił, że jest to budżet stabilny
i bezpieczny. Jednocześnie podkreślił, że w związku z rządową decyzją
o ograniczeniu wpływów z podatku PIT dla samorządów oraz konieczności znalezienia dodatkowych środków na wzrost płac dla nauczycieli
i w administracji w przyszłorocznym budżecie nie udało się zawrzeć
wszystkich oczekiwanych przez mieszkańców powiatu inwestycji.
Ogółem na inwestycje zarezerwowano rekordowe blisko 43 mln zł.
Największym wyzwaniem pozostaje dokończenie rozbudowy
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. Szacunki wskazują, że ta wieloletnia, bardzo ważna społecznie inwestycja, pochłonie ponad 50 mln zł. W tegorocznym budżecie powiatu
na to zadanie zarezerwowano 12,5 mln zł. To największa pozycja pośród wydatków przeznaczonych w br. na inwestycje w powiatowych
placówkach oświatowych. Środki w tym dziale zarezerwowano także m.in. na rozbudowę kompleksu sportowego przy Powiatowym
Zespole nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach oraz
termomodernizację warsztatów Powiatowego Centrum Kształcenia
Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu (popularne „Ozety”).
Na inwestycje w Szpitalu Powiatowym zaplanowano 2 mln zł.
Środki mają pomóc w budowie przewiązek między budynkami lecznicy oraz na dostosowanie lądowiska dla helikopterów do nowych
standardów.

Na zdjęciu: Największym wyzwaniem pozostaje dokończenie
rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Oświęcimiu.
Najwięcej środków na inwestycje pochłoną zadania drogowe.
Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych modernizowane będą m.in. ul. Powstańców Śląskich i Kolbego w Oświęcimiu
oraz droga powiatowa przebiegająca przez gm. Przeciszów. Z kolei
z puli OSPR wykonana zostanie przebudowa ul. Tysiąclecia, na odcinku między ul. Słowackiego a Chemików. Natomiast przy współudziale środków gm. Brzeszcze planowana jest modernizacja ul. Oświęcimskiej w Skidziniu. Planowane są ponadto środki na drogi (i chodniki)
w innych miejscowościach powiatu, m.in. w gm. Zator (ul. Graniczna
i Centralna) i gm. Chełmek (ul. Nowowiejska, Gorzowska, Mickiewicza), gm. Kęty (ul. Św. Maksymiliana Kolbe).

Wszyscy gramy w jednej drużynie
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stycznia w restauracji Molo w Osieku odbyło
się spotkanie noworoczne Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu z sołtysami i przewodniczącymi
rad osiedli z terenu naszego powiatu. Obecni byli także włodarze gmin. Podsumowano miniony rok, wymieniono uwagi
na temat tegorocznych planów, nagrodzono ustępujących sołtysów. O atrakcje artystyczne zadbał chór „Wrzos” z Głębowic.
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Gospodarzami spotkania w restauracji MOLO byli starosta
oświęcimski Marcin Niedziela i wójt Gminy Osiek Marek Jasiński.
Gości powitał Krzysztof Harmata z Pław, prezes Powiatowego
Koła Stowarzyszenia Sołtysów Małopolski.
- Dzisiejsze spotkanie to efekt wieloletniej współpracy sołtysów oraz
przewodniczących rad osiedli ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu.
To także docenienie naszej pracy i zaangażowania – powiedział Harmata.
Następnie głos zabrał starosta Marcin Niedziela.
- To Państwo jako pierwszy szczebel administracji jesteście najbliżej
mieszkańców, ich trosk i problemów. Później przekazujecie uwagi mieszkańców swojemu wójtowi i staroście. Bardzo dziękuję za Waszą pracę,
a w zasadzie misję. Bardzo sobie ją cenimy - powiedział sternik Powiatu
Oświęcimskiego.
- Życzę Państwu, by 2020 był rokiem dobrych decyzji podejmowanych w otoczeniu dobrych ludzi. Ze swej strony obiecuję, że zrobimy
co w naszej mocy, by nasze decyzje nadal ułatwiały życie mieszkańcom
powiatu - dodał starosta.

W podobnym tonie wypowiedział się wójt Gminy Osiek Marek
Jasiński. Podkreślił, że jest mu bardzo miło gościć tak liczne grono
znamienitych gości w Osieku.
- To spotkanie jest okazją do lepszego poznania się, wymiany poglądów i doświadczeń - powiedział wójt, dziękując sołtysom i przewodniczącym rad osiedli za zaangażowanie w sprawy swoich lokalnych
społeczności.
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– Bez Waszego zaangażowania wiele naszych inicjatyw nie mogłoby
zostać zrealizowanych. Serdeczenie dziękuję za pomoc, za to że możemy
na Was liczyć. Chciałbym Państwu życzyć, by ten rok był pełen optymizmu,
spełnił Wasze marzenia. Życzę wytrwałości w realizacji planów, satysfakcji
z pełnionych funkcji. Życzę zdrowia dla Was i Waszych bliskich – dodał wójt.
Marek Jasiński podziękował także właścicielom kompleksu
MOLO, pp. Beacie i Adamowi Klęczarom za pomoc i życzliwość
oraz wszystkich tym, którzy przyczynili się do organizacji spotkania.
Następnie głos zabrał prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Grzegorz Przybyło. Dołączając się do życzeń przedmówców,
podziękował swoim współpracownikom – Krzysztofowi Harmacie
i Władysławowi Zalińskiemu za zaangażowanie we wspieraniu
małopolskich sołtysów. Wspomniał o ważnych dla gospodarzy sołectw wydarzeniach, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich
12 miesięcy, w tym organizowanych także w naszych powiecie szkoleniach. Włodarzom gmin życzył realizacji zamierzonych celów i inwestycji.
Głos zabrał także prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.
- Wszyscy gramy w jednej drużynie. Nasz kraj zmienia się także dzięki Waszej aktywności i kreatywności. Zachęcam do współpracy, szukania kompromisów w trudnym dla samorządów czasie, które są ogromną
wartością. Życzę Państwu dużo satysfakcji, sukcesów na niwie społecznej
i prywatnej, energii i chęci do zmieniania otaczającej rzeczywistości - powiedział sternik stolicy naszego powiatu.
Po przemowach nadszedł czas na wzniesienie toastu noworocznego.
W części artystycznej z koncertem kolęd wystąpił chór “Wrzos”, który jest kontynuatorem bogatych tradycji śpiewaczych wsi Głębowice.
W repertuarze chóru znajdują się pieśni religijne, melodie ludowe,
utwory polskich i zagranicznych kompozytorów. Prezesem chóru jest
Dorota Momot, a dyrygentem Leszek Górkiewicz.
Podczas uroczystości wręczono podziękowania dla sołtysów, którzy
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zytając przekazywane przez
rzecznika prasowego KPP
w Oświęcimiu notatki, zwróciłam uwagę na dwie sprawy. Pierwszą
z nich są coraz częstsze informacje o obywatelskich zatrzymaniach nietrzeźwych
kierowców. Przykładem jest reakcja
mieszkanki Kęt.

Odważna mieszkanka Kęt wykazała się wzorową postawą
obywatelską i ujęła nietrzeźwego kierowcę. Idąca chodnikiem 40
– letnia mieszkanka Kęt zauważyła, że jadący ulicą samochód
marki Kia ma uszkodzone koło. W związku z tym zatrzymała
pojazd, aby powiadomić o tym kierowcę. Kiedy jednak podczas
rozmowy z mężczyzną wyczuła od niego woń alkoholu, wyjęła
kluczyki ze stacyjki i powiadomiła Policję. Na miejsce natychmiast udał się jeden z patroli, który przejął nietrzeźwego 40 – letniego mieszkańca Kęt. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało,
że wsiadł za kierownicę mając w organizmie 2,70 promila alkoholu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia
wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka kara
grzywny.
Nie jest to przykład odosobniony. Cieszy fakt, że wzrasta świadomość zagrożenia ze strony pijanych kierowców, ale też odwaga,
aby temu przeciwdziałać i eliminować ich z ruchu drogowego.
Druga sprawa dotyczy ujawniania cofniętych liczników.
Od 1 stycznia 2020 r. dzięki nowelizacji rozporządzenia
w sprawie kontroli ruchu drogowego, policjanci w celu wyeliminowania procederu związanego z tzw. „kręceniem liczników”,
weryfikują stan drogomierzy w kontrolowanych pojazdach, a odczytane wskazania przesyłają do Centralnej Ewidencji Pojazdów.
Od początku roku podczas każdej kontroli drogowej policjanci sprawdzają aktualny stan licznika i porównują go
z danymi wprowadzonymi do systemu przez diagnostów wykonujących okresowe badania techniczne.
Pilnując bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci
z oświęcimskiej drogówki do kontroli drogowej zatrzymali samochód marki Peugeot Boxer, którego kierowca jechał z prędkością

skończyli kadencję. Otrzymali je: Edyta Bogusz, Stanisław Sajdak,
Jerzy Krawczyk, Andrzej Drabek i Tomasz Szostek.

Na wniosek Stowarzyszenia Sołtysów Małopolski Koło w Gminie
Zator wyróżnienia odebrali nadal sprawujący funkcje sołtysów Józef
Semik i Kazimierz Stachura.
Specjalne podziękowania starosta skierował do obecnego na spotkaniu radnego powiatu, a zarazem przewodniczącego zarządu Osiedla
Podlipki w Zatorze Sławomira Momota.
		

Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

82km/h przy dozwolonej 50km/h. W trakcie czynności policjanci
ujawnili, iż stan drogomierza samochodu z ostatniego badania
technicznego wynosił 510 896km, natomiast stan w chwili kontroli 117 460km, czyli o 393 436 km mniej. Innym razem policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód dostawczy
marki VW LT, którego kierowca nie posiadał zapiętych pasów
bezpieczeństwa. Podczas kontroli policjanci dokonali sprawdzenia stanu drogomierza i okazało się, że wskazywał on o 21 874km
mniej w stosunku do wskazania z Centralnej Ewidencji Pojazdów
zarejestrowanego podczas ostatniej wizyty w stacji diagnostycznej. W Oświęcimiu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej
samochód marki Citroen Berlingo, którego kierująca przekroczyła dozwoloną prędkość o nieco ponad 20km/h. Podczas czynności policjanci dokonali sprawdzenia drogomierza w wyniku czego ujawnili, że jego stan został zaniżony o 74 906km w stosunku
do stanu zarejestrowanego w bazie CEP.
Za popełnione wykroczenia na kierujących zostały nałożone mandaty i punkty karne, natomiast w związku podejrzeniem
popełnienia przestępstwa polegającego na zmianie wskazań drogomierza lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru, sprawami
zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego. Będą oni wyjaśniać
okoliczności, w jaki sposób doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny.
Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 306a Kodeksu Karnego, kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze
podlega ten, kto zleca innej osobie wykonanie tego czynu.
Policjanci przypominają, że każdy może sam sprawdzić podstawowe dane pojazdu.
Każdy właściciel lub nabywca pojazdu może bezpłatnie w łatwy sposób sprawdzić podstawowe dane pojazdu. W tym celu
należy znać: numer rejestracyjny, numer VIN oraz datę pierwszej rejestracji. Szczegóły na stronie Ministerstwa Cyfryzacji:
https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/moj-pojazd.
		
Informacje przesłane przez KPP w Oświęcimiu
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10 zasad cyberbezpieczeństwa

Z

dalny dostęp do własnych pieniędzy przez
komputer lub telefon to z jednej strony wygoda, a z drugiej ryzyko, że padniemy ofiarą cyberprzestępców.
W raporcie Polska i Europa. Wyzwania i ograniczenia,
eksperci Związku Banków Polskich zauważają: Codziennie,
na całym świecie atakowanych jest 0,5 mln stron internetowych,
a 76 procent stron internetowych ma słabe punkty, przez które
można było je zaatakować.
Czego nie robimy w sieci, a powinniśmy?
Niestety, jak wynika z analiz Komisji Europejskiej – jesteśmy najmniej ostrożnym narodem w UE, jeśli chodzi
o zachowania w Internecie. Aż 57 proc. z nas nie instaluje
oprogramowania antywirusowego, 72 proc. odwiedza strony
internetowe mimo braku przekonania o ich bezpieczeństwie,
83 proc. Polaków używa tego samego hasła do różnych kont,
86 proc. nie zmienia regularnie haseł do posiadanych kont
i 92 proc. nie zmienia ustawień dotyczących bezpieczeństwa
w przeglądarkach internetowych.
Jeżeli więc chcemy być bezpieczni w sieci, to powinniśmy
robić to, czego większość Polaków nie robi.
10 zasad cyberbezpieczeństwa
1. Instalujmy na swoim komputerze dobry program antywirusowy i regularnie go aktualizujmy.
2. Stosujmy się do ustalonych przez bank zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na stronie. Jeśli coś odbiega od normy, to przerwijmy transakcję i skontaktujmy się z bankiem. Kupujmy tylko w takich sklepach internetowych,
gdzie jest szyfrowane połączenie – widzimy kłódkę i odpowiedni certyfikat, najlepiej znanych nam już wcześniej.
3. Dokonujmy płatności tylko z własnego komputera
lub telefonu. Nie korzystajmy z publicznej sieci np. na lotnisku, w kawiarence internetowej. Nie wchodźmy na stronę banku z linku w wyszukiwarce, lecz wpisujmy adres
ręcznie. Tak samo postępujmy z numerem konta odbiorcy
naszego przelewu.
4. Jeśli „bank” pyta Cię o hasła, czy też inne poufne dane, np.
kod PIN do karty płatniczej, nie odpowiadaj! Na pewno
nie jest to bank!

5. Nie oszczędzajmy, instalując na komputerze nielegalne

oprogramowanie. Może ono zawierać przygotowane przez
hakerów wirusy, które pomogą im w opanowaniu naszego komputera, wyłudzeniu danych, i w końcu pozwolą
na okradzenie nas.
6. Nie otwierajmy wiadomości i dołączonych do nich załączników z nieznanych źródeł. W załącznikach może być
ukryte złośliwe oprogramowanie.
7. Nie wchodźmy na podejrzane strony, np. strony z treścią
pornograficzną. To także źródło wirusów.
8. Skanujmy od czasu do czasu nasz komputer, szczególnie
przed zalogowaniem się na stronę banku.
9. Regularnie aktualizujmy oprogramowanie na komputerze, szczególnie oprogramowanie przeglądarek internetowych. Hakerzy szukają luk, a producenci cały czas
„uszczelniają” wykryte luki w oprogramowaniu. Dzięki
aktualizacjom mamy zawsze na komputerze najbardziej
odporne na ataki hakerskie oprogramowanie.
10. Zmieniajmy regularnie hasła do swojego komputera, hasła dostępu do konta internetowego. Powinny to być hasła
trudne i różne do każdej usługi internetowej.

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden
z największych programów edukacji finansowej w Europie.
Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków
Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem
jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie
podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów,
bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.
Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl

SPRZEDAM PIEC ZASYPOWY
GOTOWY DO MONTAŻU.
CENA PRZYSTĘPNA TEL. 739476120

Hiszpański & Angielski na terenie Osieka i okolic
Lekcje języka hiszpańskiego – 505 123 286
Korepetycje z języka angielskiego – 792 855 169
Osoby zainteresowane zapraszamy serdecznie do kontaktu
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LUDNOŚĆ
ROK

GMINA
stan na 31 grudnia

OSIEK
stan na 31 grudnia

GŁĘBOWICE
stan na 31 grudnia

2010

8054

6714

1340

2011

8066

6719

1347

2012

8059

6723

1336

2013

8095

6750

1345

2014

8120

6776

1344

2015

8125

6782

1343

2016

8128

6793

1335

2017

8195

6848

1347

2018

8165

6814

1351

2019

8178

6817

1361

Osiek
Urodzenia

Głębowice

Małżeństwa
Osiek
Zgony

Głębowice

2018

2019

66

77

14

14

76

78

66

76

Osiek, dnia 15 stycznia 2020 r.

19

12

sporządziła : Iwona Górowicz

KRONIKA
LISTOPAD
1. Żmuda Zofia				

Osiek, ul. Główna 41			

- lat 81

Osiek, ul. Przecznica 68			
Osiek, ul. Browarna 17			
Osiek, ul. Starowiejska 324			
Osiek, ul. Zaolszynie 6			
Osiek, ul. Karolina 71			
Osiek, ul. Zabrzezinie 19			

- lat 65
- lat 65
- lat 65
- lat 81
- lat 77
- lat 81

Osiek, ul. Karolina 123

- lat 93

1. Bies Zofia				
2. Bury Andrzej				
3. Dąbrowski Czesław			
4. Drabek Władysława			
5. Jekiełek Anna				
6. Molik Teresa				
STYCZEŃ
1. Szarek Maria				

		

Sporządziła: Iwona Górowicz

GRUDZIEŃ

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali
wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy Św. pogrzebowej

Ś.P. Andrzeja Burego

Rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym za okazaną pomoc, współczucie, modlitwy, kwiaty, za złożone intencje mszalne serdeczne Bóg zapłać składa Rodzina.
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Opłatek u pszczelarzy

D

oroczne spotkanie pszczelarzy z Osieka
18 stycznia zaszczycili swoją obecnością: Marek Jasiński - wójt Gminy Osiek, ks. Bogusław
Wądrzyk, Małgorzata Bańdur - przew. Rady Gminy, Jerzy
Mieszczak - członek Zarządu Powiatu oraz Józef Krawczyk
- były starosta oświęcimski.

Brązową Odznakę PZP otrzymali:
Kazimierz Kruczała, Józef Kasperek, Adam Grzesło, Stanisław Drzewiecki, Zdzisław Kózka, Sebastian Kruczała.

W zastępstwie prezesa spotkanie prowadzili: wiceprezes
Adam Grzesło i sekretarz Franciszek Adamus. Życzenia złożyli: ksiądz proboszcz oraz wójt.

Na spotkaniu obecne były Koła Pszczelarzy z Jawiszowic,
Oświęcimia, Bestwiny, Wadowic, Pszczyny, Buczkowic, Porąbki. Przygrywał duet góralski: Iwona i Natalia ze Szczyrku.

W czasie spotkania Prezes Zarządu BZP Andrzej Wysogląd wręczył odznaczenia Polskiego Związku Pszczelarskiego dla pszczelarzy zrzeszonych w Beskidzkim Związku
Pszczelarzy „Bartnik”.
Złotą Odznakę PZP otrzymali:
Karol Naglik, Jan Mitoraj, Tadeusz Płonka

Srebrną Odznakę PZP otrzymali:
Andrzej Bies, Józef Bajorski, Maciej Merta
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Legitymacje członkowskie z rąk opiekuna koła Bogdana Kruczały odebrały Panie: Kazimiera Himstedt i Rozalia Ćwiertnia, a tym samym osieckie koło liczy już 48 członków.
							
K.Cz.
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Osiek
ZSP Nr 1

Niezwykłe kolędowanie
21 stycznia na sali WDK odbył się wyjątkowy koncert
kolęd. Przedszkolaki z ZSP nr 1 w Osieku zaprosiły zespół
„Osieczanie”, aby wspólnie świętować czas Bożego Narodzenia.
Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem jasełkowym
w wykonaniu grupy „Motylków”. Był to dla nich debiut sceniczny, z którym poradzili sobie doskonale. Wzruszająca
i zarazem bawiąca historia narodzin Jezusa przypadła do

gustu wszystkim widzom. Po przedstawieniu przyszedł czas
na wspólne kolędowanie. Dzieci zachęcane przez pana Andrzeja Luranca całym sercem śpiewały znane kolędy. Na zakończenie wszyscy „Osieczanie” obdarowani zostali prezentami wykonanymi przez dzieci. Mamy nadzieje, że jeszcze
kiedyś nas odwiedzą.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki z ZSP nr 1
w Osieku składają najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, pomyślności i uśmiechu każdego dnia.

Jasełka
W świąteczną atmosferę wprowadzili nas uczniowie klas
III a, III b, III c, którzy 19 grudnia zaprezentowali jasełka,
przypominając w ten sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch
tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Dzieci wcieliły się w role Maryi i Józefa, pasterzy, trzech
króli, przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu
w ubogiej stajence. Uroku inscenizacji dodały tańczące anioły
oraz kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością.

Jasełka przygotowały panie: Irena Kruczała, Danuta Wiktor,
Małgorzata Rozdolska, Katarzyna Kubień – Sikora, Aneta Kała.

Witaj Święty Mikołaju
6 grudnia jest szczególnym dniem, w którym w naszej szkole
podtrzymujemy mikołajkową tradycję. W tym dniu próbujemy
odejść nieco od rutyny dnia codziennego. Od samego rana na korytarzach spotkać można uczniów w mikołajkowych czapkach.
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Jaka była radość, gdy zawitał do naszej szkoły św. Mikołaj wraz
ze swoimi pomocnikami. Dzieci witały go z ogromnym entuzjazmem. Każdy czekał na prezent - niespodziankę. W okolicy naszej
szkoły pojawił się również Święty Mikołaj na koniu. Wzbudził
wielką sensację i sprawił, że ten dzień miał jeszcze więcej uroku.
Świąteczny nastrój można poczuć na naszym szkolnym holu,
który wygląda zjawiskowo. Jego wspaniały wygląd jest zasługą
p. Ireny Kramarczyk - projektantki dekoracji, p Agnieszki Turek,
p. Elżbiety Micor, p. Ewy Lasatowicz oraz p. Janusza Dusika.

„Góra” książek
W ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 –
2020 organów prowadzących szkoły (…) w zakresie rozwijania
zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Osieku otrzymała w roku 2019 środki
finansowe na zakup książek. Dzięki temu księgozbiór biblioteki
znacznie się powiększył. Zakupiono 867 książek oraz 9 audiobooków o wartości 14999,06 zł. Szkoła ze swojej strony zaangażowała się w realizację różnych akcji i projektów czytelniczych.
Biblioteka na bieżąco reklamuje nowe książki poprzez wystawy,
gazetki, spotkania promocyjne w bibliotece.

Na tropie legend, historii Ziemi Oświęcimskiej
Uczniowie klas II wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Pamięci Ziemi Oświęcimskiej. Miały
one na celu zainteresowanie historią lokalną. Podczas zajęć
drugoklasiści poznali legendy związane z okolicznymi miejscowościami, a także herby gmin należących do powiatu. Uczniowie wykonali również herby swoich rodzin. To były bardzo
ciekawe warsztaty.

Zostań przyjacielem Ziemi

Osiek
ZSP Nr 1

W dniu 14.01.2020r. w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia realizowane w ramach innowacji pedagogicznej „Zostań
przyjacielem Ziemi”–„Powietrze wokół nas”. Celem zajęć
było zapoznanie uczniów ze zjawiskami atmosferycznymi,
rozbudzanie zainteresowań poznawczych, poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, zdobywanie wiedzy na temat jakości powietrza. Dzieci wykonywały doświadczenia związane z badaniem jakości powietrza
w naszej wsi. Wykonały pojemniki, które umieściły na zewnątrz do długoterminowej obserwacji. Zajęcia prowadziły
p. mgr inż. A. Lacheta i p. A. Turek.

Dobroczynna Bombka
Bożonarodzeniowa
Nasza szkoła już od wielu lat aktywnie angażuje się
w akcje charytatywne. Również i w tym roku uczniowie klas
od I – III wzięli udział w konkursie „Dobroczynna Bombka
Bożonarodzeniowa, zorganizowanym przez fundację „Mała
Orkiestra Wielkiej Pomocy”. Uczestnicy wykazali się kreatywnością i chęcią niesienia pomocy tym najbardziej potrzebującym. W tym roku I miejsce zdobyły: Emilia Kolasa, Natalia Sporysz, natomiast III miejsce przypadło Julii Grzesło
i Gabrieli Czuwaj. Gratulujemy!!!

Konkurs z języka angielskiego
W grudniu rozstrzygnięty został konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas I-III. Zadanie konkursowe polegało
na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenia wybranego słowa w języku angielskim, np. słowo shell (muszla)
wykonane z muszelek. Uczniowie bardzo się zaangażowali
i otrzymaliśmy wiele niezwykle ciekawych oraz kreatywnych
prac. Jury postanowiło wyróżnić następujące osoby: Alicja
Gałgan, Nikola Sermak , Emilia Kolasa, Klaudia Wolas, Karol Wójcik, Kacper Drozdowski, Amelia Urbańczyk, Michał
Szczepaniak, Jacek Pilarz, Maja Wojtala, Pola Płoszczyca.

A.K. J.Sz.
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Osiek
SP Nr 2

„Misie
Ratownisie”

nie przywitał licznie przybyłych gości,
złożył życzenia oraz zaprosił na słodki
poczęstunek przygotowany przez rodziców. Następnie przedszkolaki i uczniowie zaprezentowali zebranym inscenizację pt. „Historia Babci i Dziadka”,
która wszystkich przeniosła w czasy
PRL-u. Otóż było tak… Babcia i dziadek
poznali się dawno temu, stojąc w kolejce do sklepu. Co chcieli kupić? Może
pralkę Franię, może meble Bieszczady,
a może po prostu cukier? Dziadek na
randkę zaprosił babcię do baru mlecz-

„Noc
w szkole”

Noc w szkole? Niemożliwe, a jednak!
Samorząd uczniowski zorganizował
swoim kolegom i koleżankom z klas VI
– VIII niecodzienne wydarzenie, które

W szkole zakończyła się akcja ,,Misie
Ratownisie”. Jej celem było zebranie jak
największej ilości maskotek. Wspólnie
udało się zgromadzić ponad 20 worków
pełnych pluszaków. Misie zostaną przekazane Fundacji Wsparcie112, a następnie trafią do rąk dzieci, które ucierpiały
w wypadkach drogowych.
Dziękujemy wszystkim dzieciom,
rodzicom i innym darczyńcom biorącym udział w akcji za wsparcie i wielkie serce. Szczególnie dziękujemy pensjonariuszom z Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej
w Zatorze, którzy włączyli się w przedsięwzięcie. Razem możemy więcej!

nego i przynosił goździki. Niejeden
uśmiech i łezka wzruszenia zagościła
na twarzach babć i dziadków dzięki
chwili wspomnień z lat młodości.
Dzieci przy okazji dowiedziały się,
że kiedyś nie było galerii handlowych,
sklepów samoobsługowych i półek
pełnych towarów, a ludzie po prostu
ze sobą rozmawiali, zamiast patrzeć
w ekrany smartfonów.Wszyscy dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to,
aby jak najlepiej odtworzyć czasy, które są im przecież zupełnie nieznane.
Na koniec wszystkie dzieci zaśpiewały piosenkę i obdarowały najbliższych
własnoręcznie przygotowanymi prezentami, buziakami oraz życzeniami.
Ten wyjątkowy dzień, po raz kolejny
ukazał, jak ważną rolę w życiu każdego
dziecka odrywają Babcie i Dziadkowie,
a ich szczęśliwe twarze udowodniły, że
wspólnie spędzone chwile są bezcenne.

rozpoczęło się 24.01. o godz. 19, a zakończyło 25.01. o godz. 7.
W tym czasie na uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Najpierw przeprowadzono Turniej Gier. Uczniowie
rywalizowali, grając w: warcaby, państwa-miasta, statki, Kolejkę, Manhattan, 5 sekund, Chińczyka, Dobble, Bystre
oczko, Kocham cię, Polsko. Puchar „Mistrza Gier” wywalczył Krystian Mleczko z klasy VII. W rozgrywki włączyli
się również nauczyciele. Ks. Binda i p.
Robert Łapiński rozegrali dwie zacięte partie szachów. Zakończyły się one
remisem. Po wysiłku umysłowym
nadszedł czas na przekąskę – uwielbianą przez wszystkich pizzę. Kolejnym
punktem spotkania były zabawy integracyjne. Zaplanowany seans filmowy
nie odbył się z powodów technicznych,
jednak zaradne członkinie samorządu przygotowały wieczorną dyskotekę, która zakończyła „Noc w szkole”.
O godz. 7 w sobotę wszyscy radośni
i wypoczęci wrócili do domu, żeby
w końcu porządnie się wyspać.
Celem inicjatywy było zintegrowanie społeczności szkolnej oraz propagowanie aktywnego spędzania wolnego
czasu.

M. K.

Samorząd uczniowski

B. C.

Dzień Babci
i Dziadka
„ Są takie dwa dni jedyne w roku, to
Święto Babci i Dziadka… Łza kręci się
w oku…”
Babcia i Dziadek to osoby, które
każdemu z nas kojarzą się z ciepłem
i dobrocią. 24 stycznia dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie
klas I – III zaprosili Babcie i Dziadków,
aby podziękować im za cierpliwość,
opiekę, troskę i wielkie serce.
Uroczystość rozpoczął dyrektor
szkoły, p. Miłosz Studziński. Serdecz-
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Konkurs plastyczny
W październiku z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci Bajek uczniowie klasy II ZSP w Głębowicach, pod opieką
wychowawczyni Lucyny Kolasy, wzięli udział w zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Baśni Polskiej w Niedźwiedzie Dolnej ogólnopolskim konkursie plastycznym
pt. „Maska niejedną kryje tajemnicę”. Uczniowie według
własnych pomysłów wykonali maski ulubionych bohaterów legend i baśni. Wykazali się dużym zaangażowaniem,
pomysłowością, inwencją twórczą i znajomością wielu technik plastycznych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy otrzymali ponad 2000 masek z 16 województw. Uczeń naszej szkoły Maciej Luranc z klasy III, który
wziął udział w konkursie razem z drugoklasistami, został
szczęśliwym laureatem. Zdobył zaszczytne III miejsce. Maciek otrzymał nagrodę i pamiątkowy dyplom. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
L.K.

Konkurs recytatorski
„Pierścień św. Kingi”

W dniu 27.11.2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w Eliminacjach Rejonowych XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji
Religijnej w MDK w Oświęcimiu.
Miło nam poinformować,
że w kategorii klas I – III drugie miejsce zajęła uczennica
klasy III Aleksandra Kurek,
a wyróżnienie zdobył uczeń
klasy II Sławomir Cinal. Ola
zakwalifikowała się do finału i wzięła udział w etapie
ogólnopolskim, który odbył
się w kopalni soli w Bochni w dniach 16-17 grudnia 2019 r.
W jury konkursu zasiadali: aktor i reżyser Józef Mika, poetka Izabela Michta, redaktor Polskiego Radia Dzieciom Marta
Kawalec oraz ks. Piotr Adamczyk. Po przesłuchaniach laureatów konkursów rejonowych z całej Polski uczestnicy udali się
na zwiedzanie zabytkowej kopalni. Pani przewodnik w bardzo interesujący sposób opowiadała o historii najstarszej
kopalni soli w Polsce. Zwiedzający mieli możliwość przeje-

chania się kolejką ”Kuba”, zobaczyli piękną Kaplicę św. Kingi
oraz stare urządzenia i przedmioty, które służyły górnikom
do wydobycia soli. Kolejną niespodzianką podczas pobytu
był nocleg w kopalni. Następnego dnia wczesnym rankiem
uczestnicy konkursu udali się do Kaplicy św. Kingi na mszę
świętą roratnią. Mszę odprawił współorganizator konkursu
ksiądz Andrzej Mulka - redaktor „Promyczka”. O godzinie
10-tej odbyło się ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród.
Wszyscy laureaci wyjechali z Bochni z prezentami oraz ciekawymi przeżyciami.

Głębowice
ZSP

B.W.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2020
W niedzielę 12 stycznia 2020 roku uczennice VIII klasy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach (Angelika Paluch, Kinga Szatan oraz Kinga Trzaska) wzięły udział
w zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Celem tegorocznej akcji było zebranie środków na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia
dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Dzięki hojności mieszkańców Głębowic zebraliśmy w tym roku 3 859,74
złotych. Dziękujemy.
M.K.
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Kabaret Starszych Panów

22

stycznia w sali WDK obejrzeliśmy spektakl muzyczny „ W cylindrze na lwy by”.

Tytuł od razu kojarzy się z piosenką „Na ryby” z repertuaru Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. I dobrze
się kojarzy, bo wykonawcy przenieśli nas w czasy panów
J. z sentymentu do nich i do tamtej rzeczywistości, gdy nie
było smartfonów i disco polo. Utrzymany w konwencji i stylu kabaretu pamiętanego przez starszych widzów program,
wysmakowany język, kalambury językowe, wykorzystanie
bogactwa znaczeń języka polskiego złożyły się na spektakl
prowadzony z lekkością, humorem i wdziękiem. Nie bez znaczenia pozostawała muzyka w wykonaniu saksofonisty, kontrabasisty, perkusisty i klawiszowca, a znane piosenki („Przeklnę cię”, „Jeżeli kochać to nie indywidualnie”, „Bo we mnie
jest seks”) i trochę mniej znane, ale wykonane przez aktorów
po mistrzowsku, przeniosły widzów w czasy elegancji i pięknego języka.
Spektakl zorganizowało Gminne Centrum Kultury
Czytelnictwa i Sportu z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
Obdarowani serdecznie dziękują organizatorom.
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Gala Noworoczna

G

minne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu
5 stycznia zaprosiło osieczan i gości na spektakl „Paryski romans” w wykonaniu Teatru
Muzycznego „IWIA”.
W nowocześnie urządzonej sali WDK w Osieku można
było podziwiać występy grupy baletowej, posłuchać operetkowych przebojów i skrzących się humorem dialogów.
Życzenia noworoczne złożyli: Marek Jasiński – wójt Gminy Osiek oraz Krystyna Dusik – dyrektor GCKCziS.
Spektakl miał swoją fabułę, na którą składały się perypetie
Antoniny i Edwina, którzy trafiają do Paryża, aby tam szukać
szczęścia i miłości. To oczywiście musi się spełnić, ale po drodze napotykają różne trudności i niespodzianki. Pomaga im
żandarm Pol w tajemniczej scenerii paryskich uliczek, kawiarni i zaułków. Z przyjemnością słuchało się znanych melodii
operetkowych, a pani Izabela Witwicka sprawnie włączyła
widownię we wspólne wykonanie piosenki „Szła dzieweczka”.
Od czasu oddania do użytku odremontowanej sali WDK
osieczanie mają możliwość, (ale czy zawsze chęci?) goszczenia
i obejrzenia artystów, występów, na które wcześniej należało
się wybierać dość daleko. Należałoby życzyć organizatorom,
aby zawsze brakowało na te wydarzenia biletów.
						 K.Cz.

Spotkanie klasowe
W dniu 23 listopada 2019 r. absolwenci Szkoły Podstawowej Nr1 w Osieku
(klasa VIII, rok ukończenia szkoły 1974)
spotkali się w sali „SERENADA” w Osieku. To kolejne, czwarte spotkanie klasowe w gronie wspaniałych koleżanek i kolegów. Podczas spotkania nie zabrakło
śpiewania biesiadnych piosenek oraz
ciekawych i miłych wspomnień z dawnych szkolnych lat. Czas upłynął bardzo
szybko w sympatycznej i wesołej atmosferze. Następne spotkanie już za pięć
lat. W imieniu wszystkich uczestników
spotkania klasowego bardzo dziękujemy
Krzysztofowi Kubicy za wykonanie pamiątkowych zdjęć.
					
				A.T.
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Szopki pod chmurką

Szopka przy kościele św. Andrzeja

Szopka przy kościele św. Stanisława

Szopka przy Resorcie Molo

Szopka przy Resorcie Molo

