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II Konkurs

Konkurs odbył się 14 sierpnia się w Ośrodku Czarny Groń w
Rzykach Praciakach, a zorganizowany został przez SGW w Andrychowie. W konkursie udział wzięło 17 kół z powiatu wadowickiego i 3 z oświęcimskiego; KGW Osiek, KGW Głębowice,
KGW Bulowice. Inspiracją dla stworzenia konkursu była również
piękna, wielowiekowa tradycja obchodzenia przez Gospodynie
Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Święta Zaśnięcia Maryi albo też Uroczystości Matki Boskiej Zielnej.
Gospodynie wspólnie postanowiły zorganizować tematyczny
konkurs rękodzieła ludowego poświęcony sztuce wykonywania
bukietów oraz wiedzy o tradycji – w tym: wiedzy o gatunkach,
własnościach leczniczych i zastosowaniu większości święconych
podczas tego szczególnego święta roślin i ziół.
Tworzenie bukietów ma również wymiar artystyczny. Przeplatające się różnymi kolorami natury kompozycje potrafią zachwycić
nie tylko misterną budową kwiatów i liści, ale też wydawanych
przez nie zapachem.
Bukiet zielny ma ogromną moc – tworzy się go z kwiatów znajdujących się w pobliżu naszych domów.
Podczas konkursu zaśpiewał chór „Osieczanie”, przypomniano
krótko historię powstania chóru i jego zasług. W chwili obecnej
chór liczy 24 członków. Ze względu na święto – chór zaśpiewał
pieśń – „Zaufaj Maryi”, oraz inne, takie jak: „W moim ogródeczku”, „Nocka szumiała”, „Kocham kwiaty”, „Jadą goście”, „Polskie
kwiaty” oraz „Lipka”.
Prezes SGW przekazała podziękowania dla Urzędu Gminy Osiek
za pomoc w organizacji spotkania – poprzez zorganizowanie
występu chóru. Podziękowania dla chóru złożył również prezes

Bukietów
Zielnych

MSH Wizan – Jerzy Chylewski, składając na ręce członków chóru
słodki upominek.
Komisja oceniła 20 bukietów zielnych. W skład komisji konkursowej weszły Zofia Oboza oraz Stefania Matejko-Zaremba. Komisja postanowiła przyznać:
I miejsce otrzymały panie z KGW Osiek, KGW Głębowice
otrzymały wyróżnienie.
Bukiety przekazano przyjaciołom Stowarzyszenia i zaproszonym
– szczególnym gościom imprezy. Bukiety otrzymali Bogusław Sonik, poseł na Sejm RP Marek Polak oraz senator RP Andrzej Pająk, który podszedł do stolika i podziękował p. Krystynie Dusik
dyrektor GCKCiS w Osieku za piękne ziele wykonane przez panie
z KGW Osiek, także Marszałek Województwa Małopolskiego –
Marek Sowa.
Obdarowani podziękowali za przekazane bukiety, podkreślając
duże zaangażowanie Gospodyń w krzewienie tradycji. Marszałek zaprosił wszystkich obecnych na Dożynki Wojewódzkie do
Osieka!
Na zakończenie dla wszystkich gości zaśpiewali soliści zespołu
„Śląsk”. Co tu dużo mówić! Było po prostu super! Popularne piosenki śpiewała cała sala, kołysząc się w rytm muzyki.
KGW Osiek: Danuta Jurczyk, Helena Gałgan, Krystyna Matusiak, Władysława Bachowska i Władysława Handy.
KGW Głębowice: Helena Matyjasik, Maria Sala, Celina Jasińska, Zenobia Kowalska i Rozalia Kozub.
Rozalia Ćwiertnia
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Starostowie Dożynek w Osieku
Małgorzata i Tadeusz Jędrzejowscy,
mieszkańcy Osieka, kolejny już raz
podjęli się zaszczytnej roli starostów
dożynek, tym razem wojewódzkich pod

patronatem marszałka województwa
Marka Sowy, starosty Józefa Krawczyka i gospodarza gminy wójta Jerzego
Mieszczaka.
Starościna dożynek, pani Małgorzata, to
mama dwóch synów, Krzysztofa i Przemysława. Starszy, Krzysztof pracuje jako
inżynier budów kolejowych i jest jeszcze
studentem na Politechnice Krakowskiej,
młodszy Przemysław ukończył trzeci
rok studiów medycznych na Śląskim
Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu.
Pani Małgosia oprócz pracy w domu
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pracuje w dziale płacowym we włoskim
koncernie samochodowym.
Głowa rodziny, pan Tadeusz, znany jest
całej gminie jako radny, społecznik, a także od 20 lat prezes zarządu
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość” w Osieku.
Spółdzielnia liczy 12 członków,
od wielu lat wspólnie pracujących i wspierających się wzajemnie. Spółdzielnia gospodaruje na obszarze 310 hektarów,
z czego 280 ha to grunty orne,
reszta to stawy rybne, lasy, drogi dojazdowe do pól i działki
pod zabudowaniami.
Największą część upraw stanowi pszenica ozima, około 120 ha, reszta to
jęczmień, kukurydza, rzepak i niewielka ilość owsa i gorczycy jako ziarno
i nawóz zielony. Dodać jeszcze należy,
że pan Tadeusz w spółdzielni pracuje
od 1983 r., czyli 31 lat. Dzięki wytrwałej pracy i operatywności prezesa Tadeusza Jędrzejowskiego i jego zespołu,
spółdzielnia z Osieka przetrwała ciężkie
czasy zmian politycznych i gospodarczych w Polsce, gratulujemy.
RĆ.

GŁĘBOWICE

ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ – ŚWIĘTO PLONÓW

W piątek 15 sierpnia 2014 r. w święto popularnie zwane Świętem Matki Boskiej Zielnej,
korowód dożynkowy przeszedł do kościoła MB Szkaplerznej w Głębowicach, gdzie
w czasie uroczystej Mszy Św. proboszcz
ks. Krzysztof Błachut poświęcił tradycyjny
wieniec i chleb z tegorocznych zbiorów.
Po Mszy Św. wszyscy udali się na plac przy
Wiejskim Domu Kultury, by tam bawić się
na pikniku parafialnym połączonym ze
świętem plonów. Impreza odbywała się w
ramach Festiwalu Doliny Karpia.
Po starodawnym obrzędzie dożynkowym,

który przedstawiła grupa teatralna z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z opiekunem dh Beatą Obstarczyk razem z chórem
Wrzos, prowadzonym przez p. Leszka
Górkiewicza. Po przedstawieniu odbywało się tam wiele imprez towarzyszących i
koncertów. Wystąpił zespół Osieczanie
oraz Amatorska Orkiestra Dęta z Głębowic pod batutą p. Adama Sali. Swój recital miały nasze wschodzące gwiazdy Julia
Babińska i Karolina Obstarczyk, a następnie zaprezentowały się dzieci i młodzież z
grup tanecznych działających przy WDK,
prowadzone przez p. Joannę Kobielę.
W trakcie trwających ponad dwie godziny pokazach przedstawili się „rycerze” z
Bractwa Rycerskiego z Oświęcimia, którzy
nie tylko „walczyli” w różnym uzbrojeniu,

ale też przedstawili dawne średniowieczne
tańce. Nasi strażacy z OSP Głębowice pokazali uczestnikom pikniku akcję gaśniczą
od momentu uruchomienia syreny alarmowej, wyjazd samochodów do pożaru,
aż do gaszenia zainicjowanego pożaru. Nie
zabrakło stoisk rękodzieła, a na nich miodu, wyrobów z wikliny i koronek. Spore
zainteresowanie wzbudziły bukiety kwiatów wykonane z mydła. W trakcie trwania
imprezy nie zapomniano o dzieciach, bo
te mogły bawić się w obozie rycerskim,
strzelać z łuku, poznać i popróbować zabaw średniowiecznych. Dużą atrakcją było
też łowienie ryb czy zabawy rysunkowe.
Późnym wieczorem rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Głębowice w obiektywie”. Nagrodę publiczności zdobyło zdjęcie Izabeli Sali, natomiast w głosowaniu
internautów I miejsce zajęła Monika Trojak. Z kolei w III Regionalnym Konkursie
„Bukiet Ziela” zostało rozdanych aż 65
nagród (dorodne doniczkowe papryczki
chili). Dzięki naszym sponsorom między
innymi Akademii Zawodowej kilkanaście
wspaniałych zestawów trafiło do uczestników loterii fantowej. Były zaproszenia na
wspaniałą pizzę do p. Dominika Jarosz i
restauracji Villaggio w Polance Wielkiej,
były też leżaki czy maszynki do robienia
lodowych deserów.
Aby uczestnicy nie byli głodni, organizatorzy zadbali o pyszną kwaśnicę, prażone,
przysmaki z grilla. Można też było zajadać
się drożdżowym ciastem i słynną wędzoną
rybą z Doliny Karpia.
Z przysmaków rybnych na stołach pojawił
się dziesięciokilogramowy sum złowiony
przez miejscowego wędkarza, a oddany w
całości do usmażenia.
Gwiazdą wieczoru był zespół góralski
Dukat z Żywca, a następnie bawił biesiadników zespół Dobry Wybór, który na co
dzień działa przy OSP Głębowice. Całą
imprezę prowadziła niczym prezenterka
telewizyjna Sylwia Kawczak.
Całkowity dochód z imprezy przeznaczony zostanie na prace remontowe w
naszym zabytkowym kościele, gdzie właśnie odkryto XVI i XVII wieczne malowidła. Organizatorzy, czyli Parafia MB
Szkaplerznej, chór Wrzos i Stowarzyszenie
Ziemi Głębowickiej spisali się na medal i
sprawili, że piknik można zaliczyć do bardzo udanych.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za pomoc finansową, rzeczową
naszym partnerom i sponsorom, czyli
firmom i osobom prywatnym, bez których nie można by było zorganizować
tak wspaniałej imprezy. Dziękujemy tym
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wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do jej uświetnienia.
JZ.

Sponsorzy i Partnerzy
Akademia Zawodowa z Oświęcimia,
Restauracja Villaggio z Polanki Wielkiej,
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w
Osieku,
Irena Matusiak â TUW,
Jan Saferna, Józef Tomczyk – wędliniarstwo,
Ochotnicza Straż Pożarna Głębowice,
Ks. Proboszcz Krzysztof Błachut,
Joanna Zygmunt - sołtys Głębowic,
Paweł Frączek,
Bogdan Sobecki,
Stefania i Adam Wojnar,
Jan Szostak.

		

Pielgrzymka do Czech

PIEGRZYMKI

Kolejna pielgrzymka osieckich parafian wiodła do Czech. Zobaczyliśmy Ołomuniec –
drugi po Pradze największy ośrodek miejski
z kolumną Trójcy Przenajświętszej, wpisaną
na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Kutna Hora z kolei znana jest jako miejsce
wydobywania srebra, którego początki sięgają XIII w. Tu zwiedza się też kaplicę czaszek. Praga to oczywiście Hradczany i Kriżikowe fontanny – widowisko wody, światła
i muzyki. W kościele Matki Boskiej Zwycięskiej znajduje się Praskie Dzieciątko Jezus
– figurka Jezusa wykonana z wosku, a przywieziona do Pragi z Hiszpanii w XVII w. Jest
czczona i słynąca łaskami. W muzeum zgromadzono liczne szatki, w które figurka jest
przebierana. Pielgrzymi z ks. proboszczem
wybrali i przywieźli do Osieka figurkę Dzieciątka Jezus. Znaleźliśmy się też w słynnym
uzdrowiskowym mieście Karlowe Wary, aby
na koniec zobaczyć skalne miasto Adrspach
blisko naszej granicy i Kudowy Zdroju, skąd
wróciliśmy do Osieka.
fot. Adam Zadora

KC.

		

Pielgrzymka na Jasną Górę
W XXXI pieszej pielgrzymce na Jasną
Górę wzięło udział 26 osób z Osieka, którzy pielgrzymowali w grupie czerwonej
liczącej 137 osób. Przewodnikiem był ks.
Krzysztof Kozieł, a szli także ks. Tomasz
Walczak, neoprezbiter Piotr Bratek, który odprawił dla nas
prymicyjną Mszę Św.
w Mzykach, kleryk

Wojciech Lach i jezuita Wojciech Sobczuk.
Pięć dni wędrowania wypełniły Godzinki,
Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencje na temat świętych. W
tym roku częstymi intencjami były prośby
o zgodę w rodzinie, dobry wybór żony i
męża, wyleczenie z nałogów, o nawrócenie
i podziękowania za otrzymane łaski.

KC.

fot. Kasia Filip
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Z życia pszczelarzy
I tak oto, nie wiadomo kiedy, upłynął rok
czasu, od dnia, gdy jako Koło
Pszczelarskie pojawiliśmy się na łamach „Ech
Osieka” w majowo-czerwcowym wydaniu 2013 r.
Staraliśmy się w tym okresie przybliżyć problematykę związaną z funkcjonowaniem naszych
pasiek, przekazać wiedzę dotyczącą miodów
i ich właściwości, a także różne ciekawostki
związane z życiem rodzin pszczelich.
Kolejny sezon powoli zbliża się do końca. Na
jego podsumowanie przyjdzie jeszcze czas,
ale już wstępnie możemy ocenić go jako
niezbyt udany. Borykamy się z wieloma problemami, ale największym z nich jest walka
z chorobami, które nękają nasze pszczoły.
Jakby tego było mało, same pszczoły przysparzają pszczelarzom kłopotu, dopuszczając się tzw. „rabunków” w ramach pasieki. Jest to zjawisko, o którym większość
czytelników nie posiada żadnej wiedzy,
więc pokrótce o nim opowiemy….
….rabunek jest wykradaniem przez pszczoły
miodu z obcych uli. Występuje wtedy, kiedy
warunki pogodowe sprzyjają dużej aktywności pszczół, ale nie ma pożytku. Jeśli w okolicy
naszej pasieki, nie ma zbyt wielu roślin nektarodajnych, pszczoły przejawiają dużą skłonność do rabunków. Najczęściej mają one
miejsce w okresie wczesnej wiosny oraz pod
koniec sezonu, przy zakarmianiu na zimę.
Brak nektaru w przyrodzie wywołuje zwiększoną złośliwość pszczół oraz sprzyja wzajemnemu atakowaniu gniazd i wykradaniu

zgromadzonych w nim zapasów, szczególnie atakowane są rodziny słabe, bez matek
i mające zbyt obszerne gniazda. Dodatkowo
słaba rodzina ze zbyt dużym wylotem w ulu,
na pewno zostanie zaatakowana przez rabusie. Rodzina zaatakowana zawsze się broni.
Dochodzi do walki z rabusiami i ginie wtedy
dużo pszczół.
Atakowana –
słabsza rodzina
nie jest w stanie obronić się
przed atakiem
rabusiów, których coraz więcej przybywa.
Rabusie coraz
śmielej wciskają
się do ula, zabierają miód,
uszkadzając
przy tym pla- stry. Ostro walczą z miejscowymi pszczołami, ścinając je, a w końcu
zabijają matkę. Wtedy pszczoły rabowanej
rodziny przyłączają się do rabusiów i same
wynoszą swój miód oraz pozostają w ich ulu.
Napadnięta rodzina stawia opór tak długo,
jak długo widzimy na przedniej ścianie ula
wokół wylotu dużo robotnic w ruchu i liczne
rabujące pszczoły krążące niezdecydowanie wokół ula oraz dużo martwych pszczół
przed ulem. Przyczyna rabunku tkwi przede
wszystkim w skłonnościach dziedzicznych

REKLAMY

REM-BUD
Usługi Remontowo-Budowlane
OFERUJE:
- kafelkowanie
- gładzie gipsowe
- suche tynki
- malowanie

Rem-Bud
Usługi Remontowo Budowlane
Paweł Kuźma
32-608 Osiek
ul. Główna 239
tel. 503 760 949
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pszczół. Rabusie nie reagują na dym i nie
żądlą, ale lecą od razu do swego ula. Pszczoły rabowane są rozdrażnione i żądlą nawet
przy bardzo ostrożnym przeglądzie gniazda. W rodzinach rabowanych zasklep na
plastrach jest podziurawiony, na dennicy są
okruchy wosku a nieraz resztki wyssanego
czerwiu.
W
przeciwdziałaniu rabunkowi najważniejsze jest
usuwanie jego
przyczyn. W całej pasiece zwężamy wylotki na
jedną pszczołę.
Wylot rodziny
rabowanej zatykamy na kilka
minut mokrą
trawą, a na przedniej ścianie ula zawieszamy
płachtę namoczoną w zimnej wodzie, co pozwala miejscowym pszczołom ściąć rabusie
będące wewnątrz ula. Potem otwieramy wylot na jedną pszczołę, co pozwala rabowanej
rodzinie bronić się o wiele skuteczniej.
Intensywność rabunku staramy się przerwać, ustalając rodziny rabujące i przeszkadzając im w tej czynności. Rabusie wychodzące z napadniętego ula posypujemy mąką
i obserwujemy ich lot. W ten sposób identyfikujemy rabującą rodzinę. Najpewniejszym
i najlepszym zabiegiem działającym radykalnie na rabujące pszczoły jest zabranie im
na jeden dzień matki.
Koło osieckie bierze aktywny udział w życiu społecznym naszej gminy. W czasie Dni Osieka wystawiliśmy produkty
pszczele na stoisku pszczelarskim, połączone z degustacją miodów.
W drugiej połowie czerwca zorganizowaliśmy w pasiece kolegi Tadeusza Bębacza, cykl
spotkań z młodzieżą z naszego Gimnazjum,
w czasie których kolega Franciszek Adamus
i Tadeusz Bąbacz, przekazali młodym ludziom wiedzę dotyczącą życia pszczół i korzyści jakie uzyskujemy z ich produktów.
2 sierpnia członkowie Naszego Koła
uczestniczyli w XVI Regionalnych Dniach
Pszczelarza w Węgierskiej Górce. W trakcie uroczystości dokonano odznaczeń
zasłużonych pszczelarzy, wśród których
znaleźli się również nasi koledzy: Marian
Jęczalik, Bogdan Kruczała oraz Franciszek
Michalak otrzymali złotą odznakę, a Tadeusz Bąbacz srebrną odznakę.
9 sierpnia Franciszek Adamus, Tadeusz
Bąbacz, Marian Jęczalik oraz Bogdan Kruczała brali udział w obchodach Jubileuszu
100-lecia Koła Pszczelarskiego w Żywcu.
Franciszek Adamus
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13 września na stadionie Krakowskiego
AWF-u odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (14-15 lat) w lekkiej
atletyce, będące eliminacjami do Mistrzostw
Polski Młodzików, które odbędą się w Zielonej Górze w dniach 25-26 września. W stawce
startujących 34 drużyn z województwa małopolskiego i podkarpackiego drużyna LKS
Brzezina Osiek zajęła I miejsce zdobywając 38
pkt, wyprzedzając tym samym CWKS Resovie
Rzeszów – 37 pkt i KKS Victorie Stalowa Wola – 34 pkt.
Indywidualne zwycięstwo i
awans wywalczyli: Radosław
Huczek – pchnięcie kulą,
Maciej Pyza – rzut dyskiem,
Jakub Wąsik – rzut młotem,
Joanna Kasperek – rzut młotem, II miejsce Anna Mrozik
– rzut młotem, III Julia Płonka – 100 m ppł.
Udział w zwycięstwie również mieli Julia Konarczak,

Sandra Bies, Izabela Rusin, Sabina Kasprowska, Klaudia Noszka, Oliwia Matlak, Bartosz
Płachta, Sławomir Jurecki, Bartłomiej Luranc,
Michał Kawczak, Michał Jekiełek, Dominik
Machaczka, Hubert Bies. Wszyscy zawodnicy
są uczniami Gimnazjum w Osieku.

II Turniej o „Puchar Lata” Football Academy
Po raz drugi na obiektach Ośrodka Sportu
i Rekreacji został zorganizowany Turniej o
„Puchar Lata”. W tegorocznej imprezie, która
została rozegrana w dniach 23 i 31 sierpień
(br.) wzięło udział 13 zespołów w trzech kategoriach wiekowych.
Najpierw 23 sierpnia do rywalizacji przystąpiły zespoły z rocznika 2004 i młodsi oraz 2006
i młodsi. W tej pierwszej najlepiej spisała się
drużyna MiG Kęty, druREKLAMA
ga lokata przypadła
białoruskiej ekipie Junior
Firma Cateringowa EUFORIA
Mińsk, zaś na najniższym
stopniu podium stanęli
Katarzyna Bąbacz
zawodnicy Szkółki Piłkarskiej z Brzeszcz. Drużyna
fot. B. Kasperczyk
gospodarzy Football Academy Osiek musiała zaOrganizacja przyjęć okolicznościowych:
dowolić się czwartą lokatą.
W tej kategorii wiekowej
wesela, bankiety, komunie, chrzciny,
„Królem strzelców” został
Kacper Śmigiel z zespołu
roczki, stypy.
MiG Kęty, zaś na miano
najlepszego golkipera zasłużył Viktor Sutsiamov z
32-608 Osiek ul. Karolina 117
ekipy Junior Mińsk.
Zawodnicy Footbal AcaTelefon: 606 213 677, 517 759 062
demy Osiek o wiele lepszy
występ zanotowali w kaZAPRASZAM!!
tegorii roczników 2006 i
młodsi. Tutaj mimo komMożliwość wynajęcia sali na przyjęcia
pletu zwycięstw młodzi
osieczanie zajęli drugie
okolicznościowe.
miejsce, ustępując tylko
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Pierwsze ligowe
derby Gminy Osiek
w październiku
8 października (br.) zostaną rozegrane historyczne derby Gminy Osiek pomiędzy Brzeziną Osiek, a LKS Głębowice. Dlaczego będą
one tak wyjątkowe? Wprawdzie obydwa kluby
toczyły ze sobą boje w meczach sparingowych
czy Pucharze Polski, jednak nigdy stawką nie
były ligowe punkty. W tym momencie zapewne każdy z was zadaje sobie pytanie, jak to jest
możliwe skoro seniorzy Brzeziny grają w Klasie
Okręgowej, zaś ekipa z Głębowic rywalizuje w
Klasie B? Otóż wszystko za sprawą najmłodszych piłkarzy z Głębowic, którzy w tym sezonie debiutują w Powiatowej Lidze Młodzików.
Początek sezonu zarówno dla podopiecznych
Jacka Nowaka i Władysława Jaromina był
bardzo trudny, bowiem obydwa zespoły grały z ligową czołówką. Pierwsze zwycięstwo
młodzi osieczanie odnieśli w 4. kolejce nad
Pulsem Broszkowice 10:3, zaś głębowiczanie
tydzień później w Jawiszowicach pokonali
miejscowy LKS 4:2. Ten progres formy naszych zespołów zapowiada bardzo ciekawą
końcówkę jesieni.
O tym jak zakończy się ta pasjonująca batalia
młodzików w tym sezonie przekonamy się już
8 października o godz. 16:00. My zaś zachęcamy wszystkich do dopingowania najmłodszych piłkarzy zarówno z Osieka, jak i Głębowic, którzy już za parę lat będą stanowić o sile
piłki nożnej, nie tylko naszej gminie, ale kto
wie może i wyższych klasach rozgrywkowych.
Bartłomiej B. Kasperczyk

fot. Grzegorz Cinal

Najlepsi są z Osieka

SPORT

Szkółce Piłkarskiej z Brzeszcz. Trzecie miejsce
w tej grupie przypadło AP Silesia I Oświęcim,
zaś na czwartym uplasowała się AP Silesia
II Oświęcim. W tej kategorii wiekowej tytuł
„Króla strzelców” przypadł dla Tomasza Dusika z FA Osiek, zaś najlepszym bramkarzem
został Maciej Hajnos z SP Brzeszcze.
Rozłożony na dwa dni turniej zakończyła
najmłodsza kategoria wiekowa. Mimo wielu
emocjonujących spotkań w tej grupie nie było
przegranych, a systemie „każdy z każdym” rywalizowało pięć zespołów. Prócz gospodarzy
FA Osiek w imprezie udział wzięły AP Soła
Oświęcim, SP I Brzeszcze, SP II Brzeszcze oraz
FA Będzin.
Bartłomiej B. Kasperczyk

ZEBRANIE

Zebranie wiejskie w Osieku 28 września 2014 r.

Otwarcia zebrania dokonała sołtys Maria
Luranc, przedstawiając kolejność obrad.
Głos zabrał Piotr Nakonieczny, informując zebranych o aktualnych sprawach w
rolnictwie; nowym projekcie systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020.
Podstawowe elementy nowego systemu
to: jednolita płatność obszarowa (110
euro) do hektara, płatność za zazielenienie
(74 euro), płatność dla młodych rolników
(62 euro), płatność dodatkowa (41 euro),
płatności związane z produkcją (od 200
do 480 euro) w zależności od uprawy i
przejściowe wsparcie krajowe, płatność
dla małych gospodarstw (1250 euro na
gospodarstwo).
Więcej informacji u p. Piotra Nakoniecznego (wtorki w biurze sołtysa w
UG Osiek). Kolejno powołano Komisję
Uchwał i Wniosków, w skład komisji weszli: Krystyna Pawlik, Jan Jekiełek i Tadeusz Mucha.
Na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę
w sprawie funduszu sołeckiego (kwota
24.666,10 zł) do budżetu gminy na 2015
rok. Zaznaczono, że fundusz zostanie
przekazany na dokończenie wymiany
okien w ZSP NR 1 w Osieku. Wniosek
przegłosowano jednomyślnie.
Wystąpienie Wójta na Zebraniu Wiejskim w Osieku.
1. Gmina wspólnie z powiatem zbudowała
894 m.b. nowego chodnika oraz odbudowała 840 m.b. nawierzchni ul. Głównej za
kwotę 1.043.588,34 zł, z tego 405.855,00 zł
to środki unijne, 350.000,00 zł powiatu i
287.733,34 zł gminy.
2. Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji budowy chodnika i odbudowy nawierzchni kolejnego odcinka ul. Głównej,
tym razem na Górnym Osieku. Zostanie
wykonane 978 m.b. chodnika i położona nowa nawierzchnia jezdni na długości 1110 m.b. Wartość zadania wynosi
1.047.875,00 zł, z tego 327.875,00 zł to
środki unijne, 360.000,00 zł powiatu i
360.000,00 zł gminy.
3. Powiat wspólnie z gminą odbudował
1300 m.b. nawierzchni ul. Starowiejskiej
za kwotę 514.083,00 zł, z tego 274.083,06
zł to środki powiatu a 240.000,00 zł gminy.
4. W ramach inwestycji drogowych przeprowadzonych na drogach gminnych w
tym roku wykonaliśmy odbudowę nawierzchni ulic: Ceglanej, Zabrzezinie,
Podlesie, Cichej, Przecznicy bocznej w
Osieku oraz Łazy w Głębowicach. Łącznie
odbudowaliśmy 3288 m.b. w/w dróg za
kwotę 646.132,83 zł, z tego 373.862,91 zł
to środki z budżetu państwa a 272.270,83
zł gminy, co stanowi 42,14% ogólnej war-

tości środków przeznaczonych na te inwestycje.
5. Czynione są starania w Departamencie
Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o trzecią promesę na remont ulicy
Jagodowej w Głębowicach.
6. Jesteśmy po przeglądzie dróg gminnych
przez Komisje Wojewódzką ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez klęski
żywiołowe, uszkodzonych podczas intensywnych opadów atmosferycznych. Komi-

14. Za środki z budżetu gminy w kwocie
10 tys. zł Spółka Wodna z Osieka wyremontowała 50 m.b. rowu „Ulica”.
15. Wykonano nawierzchnię pod trybunę oraz zakupiono trybunę na 60 miejsc
przy boisku w Głębowicach za kwotę
25.356,18 zł.
16. Wymieniliśmy 24 okna i dwoje drzwi
w elewacji ZSP Nr 1 w Osieku od strony
zachodniej za kwotę 46.096,70 zł.
17. Za kwotę 26.400,00 zł wykonaliśmy

sja zakwalifikowała do odbudowy 6 dróg
w tym ul. Przecznicę, Ceglaną, Stawową z
Osieka i Wiśniową, Ogrodową i Jagodową
z Głębowic. Wartość strat oszacowano na
kwotę 490 tyś. zł.
7. Zakończyliśmy remont zbiorników na
Puścinach ze stacją uzdatniania wody
oraz budowę nowej pompowni na Karolinie. Koszt zadania wyniósł 897.861,68 zł,
z czego 547.542,00 zł to środki unijne a
350.319,68 zł gminy.
8. Jeszcze w tym roku będziemy mieć pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej
na odcinku od Hemplówki do Państwa
Zielińskich pod Grunwaldem.
9. Zakończyliśmy projekt unijny przebudowa wejść do Urzędu Gminy wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych.
Koszt inwestycji wyniósł 267.525,00 zł, z
czego 161.997,00 zł to środki unijne a gminy 105.528,00 zł.
11. W październiku rozpoczniemy budowę wodociągu przy ul. Słonecznej (boczna w kierunku p. Depta). Koszt zadania
wyniesie około 35 tys. zł. Zadanie będzie
realizowane przez pracowników GZGK.
12. Wykonaliśmy II etap oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonej w Osieku za kwotę
40.306,40 zł.
13. Zakupiono działkę pod budowę sali
gimnastycznej w Głębowicach oraz opracowano koncepcję jej budowy za kwotę
36.778,40 zł.

remonty cząstkowe na drogach gminnych
nawierzchni asfaltowej.
18. Za kwotę 39.859,38 zł wbudowaliśmy
kamień łamany w nawierzchnie dróg wewnętrznych i parkingów.
19. Za kwotę 74.962,00 zł wyremontowaliśmy rowy i przepusty przy drogach gminnych.
20. Wykonaliśmy dwa koszenia rowów
przy drogach gminnych. Aktualnie zleciliśmy trzecie koszenie. Koszt całego zadania
wyniesie 27.459,00 zł.
21. Zakupiono do budynku pompowni
na Górnym Osieku system monitoringu
GPRS.
22. Wykonano remonty i doposażono
świetlice w placówkach oświatowych za
kwotę 114.772,98 zł, w tym ZSP Nr 1 na
kwotę 76.276,98 zł, w tym 10 tys. z budżetu państwa , SP Nr 2 na kwotę 17.496,00
zł, w tym 10 tys. z budżetu państwa i ZSP
Głębowice na kwotę 21.000,00 zł, w tym
10 tys. z budżetu państwa .
23. Ogółem w 2014 roku na inwestycje i
remonty w gminie zainwestowano kwotę
5.391.567,80 zł z budżetów: Unii Europejskiej 1.630.226,97 zł, państwa 403.862,91
zł, powiatu 993.083,06 zł i gminy
2.364.394,86 zł. Udział procentowy gminy
wyniósł 43,8%.
24. W tym roku przyznałem nagrody za
dobre wyniki w nauce 49 uczniom naszych
szkół. W tym ZSP Nr 1 – 17; Gimnazjum
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ECHA OSIEKA
18; SP 2 – 7; Głębowice – 7 .
25. Wzrasta nam koszt gospodarki odpadami. Bardzo dużo mieszkańców oddaje
odpady zielone – około 50 ton/m-c, co
przekłada się wraz ze zwiększonymi innymi odpadami na bilans ujemny wpływów
do wydatków.
26. Ogółem dochody gminy wynoszą
23.741.771,50 zł, a wydatki 23.737.423,89
zł. Bilans jest dodatni. Zadłużenie gminy
wynosi 5.976.716,00 zł, co stanowi 25,1%
dochodów gminy.
Wójt odpowiedział na zapytania z poprzedniego zebrania wiejskiego.
Dyskusja:
Poruszono temat odpadów zielonych,
radny Jan Jekiełek zwrócił się z apelem o
ich ograniczenie, podniósł też temat rowu
melioracyjnego „Taskierka” i zalewania
posesji Państwa Kolasów i Falasów.

Zapytania:
Czy Potok „osiecki” będzie remontowany
w kierunku Górnego Osieka i czy przy rowach melioracyjnych można sadzić drzewa i krzewy, kiedy będzie dokończenie
remontu ul. Włosieńskiej, kto ma czyścić
rowy przy polach uprawnych i zjazdy z pól
na ulicę, czy odbierany jest azbest. Podjęto
jeszcze temat kursowania PKS i busów.
Odpowiedzi wójta:
Z informacji uzyskanych w Małopolskim
Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych
wynika, że remonty prowadzą tylko na
tych odcinkach, które mają uregulowany
stan prawny własnościowy. Odcinek w
kierunku Górnego Osieka nie jest uregulowany, muszą więc taką regulację zrobić a
dopiero później prowadzić remont. Gmina
dodatkowo zgłosiła Potoki Osiecki i Grodziecki z Osieka i Stronik z Głębowic do

remontu do wojewody. Nie dostaliśmy w
tej sprawie żadnej odpowiedzi, kiedy będą
pieniądze na remont potoku - nie wiem,
obsadzanie proszę zgłaszać do prezesa
Spółki Wodnej Franciszka Mitoraja administratora rowów melioracyjnych, według
mojej wiedzy nie wolno, ale proszę o to
pytać Prezesa Spółki. Ulicę Włosieńską
powiat miał remontować w tym roku ze
środków powodziowych budżetu państwa,
własnych i gminy. Nie dostał jednak środków powodziowych w tym roku, przełożył
więc tę inwestycję na 2015 rok. Rowy i
zjazdy mają remontować właściciele danego pola lub wspólnie, jeśli korzysta z niego
kilku użytkowników. W sprawie azbestu
proszę kontaktować się w pok. nr 10.
Komisja odczytała uchwałę i wnioski. Na
tym zebranie zakończono.
Rozalia Ćwiertnia

Zebranie wiejskie w Głębowicach 28 września 2014 r.

Otwarcia zebrania dokonała sołtys Joanna
Zygmunt, przedstawiając kolejność obrad.
Głos zabrał Piotr Nakonieczny, informując
zebranych o aktualnych sprawach w rolnictwie; w nowym projekcie systemu płatności
bezpośrednich w latach 2015-2020.
Podstawowe elementy nowego systemu to:
jednolita płatność obszarowa (110 euro)
do 1 hektara upraw, płatność za zazielenienie (74 euro), płatność dla młodych rolników (62 euro), płatność dodatkowa (41
euro), płatności związane z produkcją (od
200 do 480 euro) w zależności od uprawy
i przejściowe wsparcie krajowe, płatność
dla małych gospodarstw (1250 euro na
gospodarstwo).
Więcej informacji u p. Piotra Nakoniecznego (wtorki w biurze sołtysa w
UG Osiek). Kolejno powołano Komisję
Uchwał i Wniosków, w skład komisji weszli: Jerzy Obstarczyk, Eugeniusz Lofek i
Paweł Frączek.
Zebranie wiejskie większością głosów
podjęło uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego do budżetu gminy na 2015 rok
(kwota funduszu 24.666,10 zł). Zaznaczono, że fundusz zostanie przekazany na:
zakup mebli kuchennych i szafy do pomieszczeń klubu, zakup szaf do sali prób
zespołów artystycznych, zakup mundurów galowych dla OSP i dużego namiotu
na potrzeby straży pożarnej i wykonanie
dalszego remontu piwnicy w WDK.
Na zebraniu wiejskim w Głębowicach wójt
odpowiedział na zapytania mieszkańców z
poprzedniego zebrania i poinformował o
pracach bieżących samorządu, dotyczących sołectwa Głębowice. Większość z

nich jest zawarta w sprawozdaniu z Zebrania Wiejskiego w Osieku poza informacją o pomalowaniu budynku socjalnego
i kabin dla zawodników przy boisku LKS
w kwocie 950 zł i remoncie centralnego
ogrzewania w pomieszczeniach OSP Głębowice za kwotę 3,5 tys. zł.
Odpowiedzi na wnioski z Zebrania
Wiejskiego w Głębowicach w dniu 22
czerwca 2014 r.
1. Wywieszenie harmonogramu przyjęć

lekarz p. Liszka i p. Klęczar. Poprosił, żeby
na bieżąco sprawdzać Internet, bowiem
w piątki o godz: 14:00 przedstawiany jest
już harmonogram przyjęć na następny
tydzień, można też dzwonić do ośrodka
zdrowia do pielęgniarki Agaty i pytać . Na
pytanie dlaczego trzeba czekać na rehabilitację 3 miesiące, dyrektor odpowiedział:
od 3 lat fundusz nie podniósł nam świadczeń ani o złotówkę, natomiast świadczeń
rehabilitacyjnych wykonujemy 130% . Po-

lekarzy w przychodni w Głębowicach na
okres dłuższy niż 1 tydzień.
*Wniosek przekazany do Dyrektora SP
ZOZ Osiek. W tej sprawie głos zabrał dyrektor SP ZOZ w Osieku Witold Chmielowski. Przekazał, iż od poniedziałku do
środy włącznie punkt przyjęć w Głębowicach będzie w stałych godzinach, natomiast czwartek i piątek uzależniony będzie
od obsady lekarzy. Od listopada będzie to

łowa świadczeniobiorców pochodzi spoza
terenu gminy, nie możemy odmówić, bo
jest to związane kontraktem z NFZ.
2. Wstawienie przez powiat lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Jodłowej i
Oświęcimskiej.
*Lustro zostało wstawione.
*Zamontowanie oświetlenia na ul. Śmietanówka.
*Na chwile obecną nie jest to możliwe z
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uwagi na brak projektu budowy oświetlenia na tej ulicy. Aktualnie gmina posiada
jeden duży projekt budowy oświetlenia
na ciągu ulic Kościelna i Przecznica i w
najbliższym czasie to zadanie będzie realizowane.
4. Malowanie sali WDK Głębowice.
*Przyjmiemy w budżecie na 2015 rok
środki na malowanie sali.
5. Utwardzenie parkingu przy Browarniku.
*Przyjmiemy w budżecie na 2015 rok
środki na zarurowanie kolejnego odcinka
rowu i wówczas powiększymy i utwardzimy cały parking.
6. Remont figury Św. Jana Nepomucena.
*Figurę Św. Jana Nepomucena gmina
przekazuje Stowarzyszeniu Ziemi Głębowickiej. Stowarzyszenie będzie remontować pomnik ze środków PO RYBY.

W dniu 20 września 2014 roku na zaproszenie księdza proboszcza Bogusława
Wądrzyka Orkiestra Dęta Osiek uczestniczyła w VII Pielgrzymce Rodzin Diecezji
Bielsko-Żywieckiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Uświetniła swoją grą mszę św.
na Placu Rajskim kalwaryjskiego sanktuarium celebrowaną przez biskupa Romana
Pindla. W pielgrzymce do kalwaryjskiego
sanktuarium pasyjno-maryjnego uczestniczyło około 2 tysięcy osób z różnych
zakątków Podbeskidzia. W godzinach
popołudniowych pielgrzymi wysłuchali
koncertu naszej orkiestry na dziedzińcu
klasztoru. Występ mimo zmęczenia pielgrzymów spotkał się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła duża ilość
słuchaczy.

7. Czyszczenie rowów i poboczy na ul. Plebańskiej.
*Wniosek został wykonany.
W dyskusji przedstawiono sprawy:
*pan Frączek zgłosił, że parametry lustra
nie spełniają zadania. (Wójt odpowiedział,
że lustro montował powiat, ale zgłosi zastrzeżenia do powiatu.),
*proszono o wykoszenie terenu wokół
krzyża,
*pytano, kiedy będzie wyremontowana ul.
Jagodowa,
*pytano, z jakich funduszy wyremontowano ul. Cichą w Osieku, czy z tych samych
funduszy można by wyremontować ul. Tęczową w Głębowicach,
*podjęto dyskusję na temat własności
dróg dojazdowych i poruszono problem
odszkodowania za zajęte tereny pod drogi,

Z życia orkiestry

*zgłoszono remont ulicy Kulturowej i Plebańskiej, a także budowy boiska treningowego przy LKS,
*pytano o spółkę wodną i jej działalność,
*zgłoszono budowę placu zabaw dla dzieci
przy budynku szkolnym i na terenie gminnym obok WDK.
Członek zarządu powiatu Andrzej Kacorzyk zapewnił, że w przyszłorocznym
budżecie powiatu powinny być środki na
remont ul. Zamkowej w Głębowicach.
Odczytano wnioski zgłoszone na zebraniu
wiejskim. Na tym zebranie zakończono.
Rozalia Ćwiertnia

Sprawy bieżące – wystąpienie wójta przeczytać można w artykule z zebrania wiejskiego w Osieku.

DOŻYNKI
Dożynki to święto, na które przez cały rok czekają mieszkańcy wsi.
31 sierpnia 2014 roku w naszej gminie odbyły się XVI Dożynki Województwa Małopolskiego. Organizatorem uroczystości byli: Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Starosta Powiatu Oświęcimskiego Józef Krawczyk oraz Wójt Gminy
Osiek Jerzy Mieszczak, natomiast Starostami Dożynek byli Państwo Małgorzata i Tadeusz Jędrzejowscy.
Obchody tego staropolskiego dziękczynnego święta rozpoczęły się od powitania
przed Kościołem Świętego Andrzeja Apostoła delegacji wieńcowych oraz gości, którzy
przybyli do Osieka z całej Małopolski. Msza święta dziękczynna, na której poświęcono
wieńce i chleby dożynkowe rozpoczęła się o godzinie 14:00. Sprawowana była przez
Księdza Biskupa Piotra Gregera z Diecezji Bielsko-Żywieckiej w asyście kapłanów
z okolicznych parafii.
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DOŻYNKI

W homilii Ksiądz Biskup podziękował
wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę
i przywiązanie do ojczystej ziemi. Nabożeństwo zostało uświetnione przez Orkiestrę Dętą z Osieka pod kierownictwem
Leszka Górkiewicza, a także przez osiecki
chór „Camminando”, którego opiekunem
artystycznym i zarazem dyrygentem jest
Bernadetta Stawowczyk-Zemanek.
Po zakończonym nabożeństwie barwny korowód dożynkowy w takt muzyki granej przez Orkiestrę Dętą z Osieka
przemaszerował na plac przy Urzędzie
Gminy, gdzie o godzinie 15.30 rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Organizatorzy zwrócili uwagę wszystkich
zebranych, że XVI Dożynki Województwa Małopolskiego mają upowszechniać
wiedzę na temat ochrony przyrody oraz
kształtować postawy pro-ekologiczne.
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Korowód powitał konferansjer Robert
Karpowicz, który w wyjątkowy sposób
prowadził całą imprezę. Gości witali
krótkimi wystąpieniami Jerzy Mieszczak
Wójt Gminy Osiek oraz Józef Krawczyk
Starosta Powiatu Oświęcimskiego. Tradycję żniwiarską mogliśmy podziwiać
dzięki inscenizacji przedstawiającej tradycyjny obrzęd dożynkowy. Widowisko
zostało wyreżyserowane przez Małgorzatę Gwóźdź, a wykonane przez dzieci,
młodzież, Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina”, a także przez chór „Osieczanie”.
W dalszej części uroczystości głos zabrał gospodarz dożynek marszałek Marek Sowa oraz wojewoda Jerzy Miller,
który odczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Rozstrzygnięty został Konkurs
Wieńca Dożynkowego w dwóch katego-

riach. W kategorii wieńca współczesnego
pierwsze miejsce zajęło Koło Gospodyń
Wiejskich Białka z gminy Maków Podhalański, natomiast w kategorii wieńca tradycyjnego pierwsze miejsce zajęło Koło
Gospodyń Wiejskich Poręba Radlna z
gminy Tarnów. Największą atrakcją kulinarną dożynek był pokaz przygotowany
przez profesjonalnych kucharzy, którzy
według autorskiego przepisu przygotowali pikantną zupę rybną z tradycyjnego
Karpia Osieckiego. Można było również
częstować się innymi przysmakami oferowanymi przez stoiska: Zasmakuj w Małopolsce, Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Osieku czy stoiska Kół
Gospodyń Wiejskich. Osiecki Ośrodek
Hodowli Zarodowej oraz Firma URSON
z Włosienicy zaprezentowali najnowsze
ciągniki i maszyny rolnicze. Wielkim
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zainteresowaniem cieszył się odremontowany przez Panów Michała i Marcina
Pomorzewskich ciągnik URSUS C 325 z
1962 roku. O godzinie 17:30 rozpoczęły
się występy artystyczne. Zaprezentowały
się chóry i zespoły: Osieczanie, Camminando, Kotlina i Górale Łąccy z Łącka.
Na wszystkich zgromadzonych czekały
jeszcze inne liczne atrakcje, takie jak wesołe miasteczko, namiot „Graj w Korale”
oraz lot prawdziwym balonem. Gwiazdą
wieczoru, na którą niewątpliwie wszyscy z niecierpliwością czekali, był zespół
„Elektryczne Gitary”, który dał wspaniały
koncert, podczas którego wszyscy świetnie się bawili, nie obeszło się również bez
bisów. Zwieńczeniem uroczystości był
pokaz sztucznych ogni oraz zabawa biesiadna.

DOŻYNKI
XVI Dożynki Województwa Małopolskiego nie mogły by się odbyć, gdyby nie pomoc sponsorów, którym serdecznie
dziękujemy byli to:
•
Beata i Adam Klęczar AKSAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
•
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
•
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie
•
Franciszek Fryc Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc
•
ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
•
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku
•
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osieku
•
Firma MASPEX Wadowice
XVI Dożynki Wojewódzkie zostały objęte patronatem medialnym przez:
•
TVP Kraków
•
Radio Kraków
•
Gazetę Krakowską
Składamy również podziękowania wszystkim innym osobom i instytucjom za wszelką
pomoc okazaną przy organizacji Dożynek Wojewódzkich w Osieku. Bez Waszej pomocy ta
uroczystość nie byłaby tak profesjonalnie przygotowana.
							DZIĘKUJEMY
Zaproszeni goście na Dożynki
Wojewódzkie
Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego, Jerzy Miller Wojewoda Małopolski,
Bp. Diecezji Bielsko – Żywieckiej Piotr Greger
Małgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
Parlamentarzyści: Edward Czesak, Dorota
Niedziela, Jacek Osuch, Beata Szydło, Czesław
Siekierski, Kazimierz Barczyk, przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego, radni
Województwa Małopolskiego.
Generał Mariusz Dąbek Komendant Policji
Wojewódzkiej, Edward Siarka prezes Zarządu
Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządowcy: wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci, radni
i sołtysi. Przedstawiciele mediów regionalnych,
Delegacja z województwa Kluż z Rumunii, regionu Partnerskiego Województwa Małopolskiego na czele z Istwanem Walentinem Wakarem
przewodniczącym Rady Województwa Kluż.
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36. sesja Rady Gminy Osiek
Odbyła się 30 września po stwierdzeniu
prawomocności obrad przez przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Czernego
i przyjęciu protokołu z ostatniej sesji, wójt
zdał sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
Kolejno wójt przekazał informacje o pracy
między sesjami :
• Uczestniczył w uroczystych obchodach  
95-rocznicy powstania Policji zorganizowanych przez KPP Oświęcim.
• Podpisał w Krakowie w Departamencie
Funduszy Europejskich umowę na budowę
chodnika przy ul. Głównej na Górnym Osieku.
• Dokonali odbioru końcowego wykonanego przez Firmę DROG-BUD Spytkowice
remontu nawierzchni ul. Łazy w Głębowicach.
• Uczestniczył w uroczystym przekazaniu
ambulansu sanitarnego zakupionego dla
Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu przez
wszystkie samorządy powiatu oświęcimskiego. (więcej na ten temat na str: 22)
• Uczestniczył w Zatorze w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dolina Karpia w sprawie rozdziału pozostałych
środków z lat 2007-2014.
• Zorganizował kilka spotkań z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego pod kątem
organizacji Dożynek Wojewódzkich w Osieku.
• Udział w Dożynkach Wojewódzkich.
• Zorganizował spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych dotyczące roku
szkolnego 2014-2015.
• Wspólnie z przedstawicielami Spółki
Wodnej z Osieka dokonali odbioru odremontowanego rowu „Ulica”.
• Uczestniczył w posiedzeniu Rady Sołeckiej sołectwa Osiek, podczas którego przyjęto
do realizacji na 2015 rok w ramach Funduszu Sołeckiego dalszą realizację wymiany
okien w budynku ZSP Nr 1 w Osieku.
• Zorganizował posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Osieku, podczas którego
omówiono wykonanie planu finansowego
zakładu za I półrocze 2014 roku.
• Uczestniczył w posiedzeniu zarządu
Spółki Wodnej w Osieku, podczas którego
omówiono aktualne wykonanie rzeczowe
i finansowe budżetu Spółki.
• Uczestniczył w Krakowie w spotkaniu
z dyrektorem Departamentu Rolnictwa
w sprawie dofinansowania odbudowy ul. Jagodowej w Głębowicach.
• 28 września brał udział w Zebraniach
Wiejskich w Osieku i Głębowicach i poinformował o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Osiek za I półrocze 2014 roku.
Podjęto uchwały w sprawie:
a) uchwalenia programu osłonowego
w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na lata 2014-2020. (dopis od

redakcji - Na poziomie województwa przygotowany został projekt wsparcia dla rodzin
wielodzietnych „Pierwszy dzwonek” finansowany z dotacji celowej przyznawanej na
podstawie uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego gminom, na realizację zadań
w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych
uczniów z rodzin wielodzietnych 4+. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin
wielodzietnych (rodzinom składającym
się z rodziców lub rodzica/opiekunów lub
opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci – przy czym przynajmniej 1 z dzieci jest
uczniem, i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze
województwa małopolskiego). Jednorazowa
kwota wsparcia, na jedno uczące się dziecko
wynosi 150 zł. W tych bowiem rodzinach
najpierw zaspokajane są podstawowe potrzeby życiowe, takie jak: zakup żywności, opłata
mediów, zakup odzieży a potrzeby edukacyjne są realizowane jako ostatnie).
b) zmiany Uchwały Nr XIX/154/2008
Rady Gminy Osiek z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji dla województwa małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych tj. przebudowę drogi wojewódzkiej nr 949 w miejscowości Osiek wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowę trzech obiektów
mostowych.
c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
d) zmian planu budżetu gminy na 2014 rok
Wójt Jerzy Mieszczak odpowiedział na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
• Interpelację do wójta złożyła radna Elżbieta Klęczar w sprawie ofosowania, to jest
naprawę i oczyszczenie rowów, jak i przepustów zlokalizowanych wzdłuż ulicy Słonecznej w Osieku.
• Radny Bogdan Sobecki zwrócił się
w sprawie zarezerwowania w budżecie
gminy na 2015 r. środków finansowych na
współfinansowanie z powiatem remontu ul.
Zamkowej w Głębowicach, prosi o wyremontowanie przepustu na ul. Modrzewiowej
w Głębowicach na wprost posesji p. Sygułów
i Tomczyków.
• Kolejna interpelacja od radnego Henryka Kramarczyka: naprawić wyciek wody
na posesji Henryka Rusina przy ul. Głównej,
zagraża pojazdom i kierowcom. Zwrócił się
o wydanie ksera pisma, które wysłał Urząd
Gminy do Zarządu Dróg Wojewódzkich
i zwrotnej odpowiedzi w sprawie pionowego
oznakowania tzw. „sierżantów” zakrętu przy
posesji Stanisława Jekiełka ul. Browarna oraz
naprawę uszkodzonych koryt, jak również
znaków ograniczających prędkość. Wnioskuję o wykonanie chodnika na ul. Browar-
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nej od ul. Głównej do ul. Zabrzezinie.
W miedzy czasie podejmowania uchwał
głos zabrał członek zarządu powiatu Andrzej Kacorzyk, powiedział: wszystko co było
zobowiązaniem powiatu dla Gminy Osiek
zostało przydzielone i zrobione. Zostają 1600
m ulicy Głównej, Starowiejska, Włosieńska
w Osieku i Zamkowa w Głębowicach. Przewodniczący podziękował Andrzejowi Kacorzykowi za staranie o remonty dróg powiatowych, poprosił aby podziękowania przekazać
staroście Józefowi Krawczykowi.
Informacje:
Radny Tadeusz Mucha poinformował
radnych o wpłynięciu do Komisji Oświaty
pisma od dyrektora SP ZOZ w sprawie docieplenia budynku Ośrodka Zdrowia, założenia nowych rynien.
Odpowiedź wójta: Zrobimy kosztorys inwestorski,audyt energetyczny budynku, może
trzeba będzie założyć wymianę pieca węglowego na gazowy i wtedy w zależności od kosztów podejmiemy decyzję.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał
pismo które wypłynęło do Rady Gminy podpisane przez rodziców dzieci dochodzących
do szkoły z ul. Przecznica i Graniczna, aby
umożliwić im bezpłatny transport do szkoły.
Odpowiedź wójta: Po przeprowadzonej
przez pracowników Urzędu Gminy w Osieku
kontroli odległości drogi dziecka z domu do
szkoły ustalono, iż w przypadku uczniów klas
od V doVI szkół podstawowych oraz uczniów
gimnazjum zamieszkałych przy w/w ulicach
droga nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty
(4 kilometry). W przypadku uczniów klas od
I do IV szkół podstawowych z ulicy Przecznica (numery 89, 98, 102, 104, 106, 108) droga
z domu do szkoły przekracza odległość wymienioną w ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty
(3 kilometry). W związku z dogodnym połączeniem komunikacyjnym (autobus/BUS
odjazdy z Przecznicy 6:42, 7:32, 7:47, powrót
13:17, 13:50, 13:55, 15:05, 15:27) proponuję
refundację zakupionych biletów Autobus/BUS
dla kwalifikujących się dzieci.
Przewodniczący przypomniał o głównych uroczystościach LO im. Konarskiego
w Oświęcimiu 4 października, natomiast
3 października o godz. 15:00 spotkanie na
cmentarzu i uroczysta msza święta w intencji
nieżyjących już nauczycieli „Konara”. To bardzo ważna szkoła dla naszego terenu – dodał
przewodniczący i zachęcił do udziału w uroczystościach.
Na zakończenie sesji w imieniu radnych
i społeczności osieckiej podziękował wójtowi
za perfekcyjne przygotowanie dożynek wojewódzkich.
Na tym sesje zakończono. Rozalia Ćwiertnia

ECHA OSIEKA

DEKADA Z BIG-BEATEM (1971-1981 r.) cz. IV

Następny i ostatni już fragment historii pana Jana Neczka, który nie tylko przybliża nam swe wspomnienia dotyczące zespołu FENIX, ale również doskonale pokazuje nam muzyczny klimat „tamtych” lat oraz subtelnie przemyca obraz specyficznej epoki, jaką niewątpliwie była PRL.
pliwie dla mnie zespół muzyczny FENIKS. Te
dziesięć lat dały mi szczęście, czasem rozterki,
czego nigdy żałuję, gdyż cały zapał oraz marzenia zostały spełnione w 100%. Dziś spotykam się z pamięcią i życzliwością rówieśników,
wspominających tamten okres: jak to fajnie na
zabawach, wieczorkach tanecznych było, jak
wiele dobrego się działo i jak wiele pozostało.
To była dobra dekada Gierkowska, każdy
miał pracę oraz pieniądze. Więc można się
było bawić i cieszyć po całym tygodniu pracy.
Lata osiemdziesiąte to smutny okres rządów
gen. Jaruzelskiego. Strajki i inne zakazy skasowały zabawy taneczne, nastąpił smutny okres.
Trzeba było się przestawić na wesela a to już
Cały czas trwa rywalizacja pomiędzy starym
i nowym nurtem muzycznym (czyli tradycja
kontra elektronika). Dużo zespołów starej generacji nie wytrzymuje nowej nowoczesnej
konkurencji i upada. Po odejściu Krzysztofa
Kramarczyka, zastąpił go na organach Janusz
Naglik z Malca. Była to nieodpowiedzialna decyzja Krzyśka. Ta współpraca z Januszem też
nie trwała długo. Trzeba przypomnieć, że w
owym czasie było bardzo trudno znaleźć szybkie zastępstwo. To wszystko tak wyglądało, ponieważ nikt nie traktował tego zawodowo, ale
jako amatorski dodatek, gdyż pozostałą część
życia pochłaniały rodziny oraz praca zawodowa. Pomimo różnych trudności, gdyż podpisane umowy musieliśmy realizować w trójkę,
czyli: ja, Staszek, Kazimierz. Wszystko skończyło się dobrze, ale szczęście wciąż nam sprzyjało.
Rozsypał się konkurencyjny zespół PASAT. Do
zespołu dołączył młody wówczas organista,
akordeonista Adam Klęczar (obecnie właściciel
AKSAM). Zespół FENIKS uczestniczył w tym
okresie w 4 Festiwalach Wojewódzkich Zespołów Amatorskich działających wówczas przy
Klubach „RUCH”. Miejsce festiwali to: Wadowice – 1977 r., Grojec – 1978 r. i 1979 r., Bystra –
1980 r. Te nagrody i wyróżnienia to wyraz dużej
sympatii uczestników i widzów.
Zespół muzyczny FENIKS miał zawsze
duże ambicje i wysoko postawioną poprzeczkę, jeżeli chodzi o sprzęt nagłaśniający i instrumenty muzyczne.
Trzeba powiedzieć, że cały sprzęt nagłaśniający był wyprodukowany u krakowskiego rzemieślnika Jacka KAFLA. Przypomnę, że Jacek
KAFEL, to były gitarzysta krakowskiego zespołu „CZARNE PERŁY”. Obok Jacka grał na
trąbce młody wówczas Zbigniew WODECKI.
Jacek KAFEL to kultowa postać w Krakowie.

To dzięki niemu mieliśmy w okolicy najlepszy sprzęt nagłaśniający oraz gitary elektryczne typu ( Fender, Gibson) copy. Finansowo
to był bajoński wydatek, ale za luksus trzeba
słono płacić. Powiem, że w zespole panowała
także pomoc finansowa, ale do spłacenia. Tutaj na pochwałę zasługuje Staszek Górkiewicz,
gdyż jego pomoc była bezcenna. Na przedsiębiorczości zespołu muzycznego FENIKS korzystała również gmina Osiek przy różnego
rodzaju uroczystościach państwowych, gdy
trzeba było nagłośnić takie imprezy oraz wiele innych, gdyż gmina takiego sprzętu nagłaśniającego nie posiadała.
I tak moja dekada z Big-Beatem oraz zespołem FENIKS się kończyła wraz z wiosną
1981 r. Wszyscy dorastamy, wchodzimy w
nowy etap życia. Mnie również ta zmiana dotknęła. Czas podjąć trudną decyzję jaką jest
opuszczenie zespołu, dziecka jakim był niewąt-
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trochę inny etap oraz repertuar. Zamieszkałem
w Oświęcimiu. Nie zaprzestałem muzykowania. Tu nawiązałem kontakt z innymi kolegami oraz zespołami muzycznymi. Moim hobby
oraz pasją stało się pisanie piosenek, muzyki.
Aby tej twórczości nie zmarnować wysłałem
do TV POLSAT autorską piosenkę. Gdzie po
zaadaptowaniu została wykorzystana w programie letnim DISCO LATO. Po tym programie, nastąpiła również współpraca z firmą
fonograficzną „Blue Star”, jako autor, kompozytor wielu piosenek. To kolejny radosny etap
na mojej drodze muzycznej. Aż do dziś.
W przyszłości i planie współpraca z innymi
wydawnictwami muzycznymi.
Dziękuję za przeczytanie niniejszych
wspomnień!
Wieloletni twórca oraz kreator
sceny muzycznej w OSIEKU.
Kierownik zespołu FENIX.
Jan NECZEK

KRONIKA POLICYJNA
Osiek – w biurku posiadał kilka
porcji narkotyków
26 sierpnia 2014 w Osieku policjanci
zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków.
Do ujawnienia zakazanych środków doszło podczas przeszukania miejsca zamieszkania 19-latka, gdzie w szufladzie biurka
policjanci ujawnili woreczek z suszem roślinnym. W związku z powyższym mężczyzna został zatrzymany, a przeprowadzone
badanie zabezpieczonego suszu potwierdziło, że jest to marihuana, z której można było
sporządzić kilka porcji narkotyku.
Zatrzymany mężczyzna był już karany
za przestępstwa kryminalne. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Powiat oświęcimski – policjanci przeprowadzili akcję „Pasy”, jej wyniki ujawniły, że ponad połowa skontrolowanych
kierowców ich nie zapina.
Od początku tego roku na terenie powiatu oświęcimskiego podczas kontroli
drogowych policjanci ujawnili aż 1706
przypadków jazdy bez zapiętych pasów
bezpieczeństwa oraz 30 przypadków
nieprawidłowego przewożenia dzieci.
Apelujemy więc o rozwagę i zapinanie
pasów bezpieczeństwa, pasów, które ratują życie, a przypadku mniej groźnych
zdarzeń pozwalają uniknąć poważniej-

szych obrażeń ciała.
Osiek – rowerzysta wywrócił się na jezdnię, zareagował mieszkaniec Osieka
W dniu 13 września 2014 w Osieku w pobliżu skrzyżowania ulic Głównej z Wiśniową
doszło do zdarzenia drogowego z udziałem
rowerzysty będącego pod wpływem alkoholu. O zdarzeniu służby powiadomił
32-letni mieszkaniec Osieka. Ranny rowerzysta 66-letni mieszkaniec
Osieka z obrażeniami głowy trafił
na leczenie do szpitala, gdzie została mu pobrana również do badań
krew z uwagi na wyczuwalną woń
alkoholu. W trakcie czynności policjanci ustalili, że rowerzysta wywrócił się na jezdnię w chwili, gdy
próbował wjechać na przejście dla
pieszych.
Osiek – wypadek drogowy,
ranny kierowca
23 września 2014 o godzinie 8.00 w
Osieku na ul. Browarnej doszło do wypadku drogowego, w którym ranny został
jeden z kierowców. Jak wstępnie ustalili
policjanci 36-letni mieszkaniec z Bielan,
kierując samochodem ciężarowym marki
Star wpadł w poślizg, a następnie zjechał
na przeciwległy pas, gdzie zderzył się z samochodem marki Fiat Siena, którym kierował 77-letni mieszkaniec Osieka. W wy-

niku wypadku ranny został kierowca fiata,
którego Pogotowie Ratunkowe przewiozło
na leczenie do szpitala. Policjanci ustalili
również, że na jezdni w pobliżu miejsca
wypadku znajdowała się rozlana substancja, która mogła być przyczyną poślizgu
ciężarówki. Na miejscu pracują również
strażacy, którzy zneutralizują substancję.

W trakcie dalszych czynności policjanci
ustalą dokładne okoliczności wypadku.
Motorowerzysta w stanie nietrzeźwym
27 września 2014 około godziny 17.25
w Osieku na ul. Starowiejskiej policjanci
zatrzymali 25-letniego mieszkańca Osieka, który jechał na motorowerze w stanie
nietrzeźwym – 0,81 promila alkoholu.
opracowała: Rozalia Ćwiertnia

Sukces naszego dzielnicowego
Młodszy aspirant Dariusz Jakubowski
z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu będzie reprezentował Małopolskę
w VII Ogólnopolskich Zawodach Dzielnicowych Roku 2014. Rewirem młodszego aspiranta są Osiek i Głębowice.

w Nowym Sączu. Puchary i nagrody pieniężne wręczył im młodszy inspektor Paweł
Dzierżak, wicekomendant wojewódzki.
– To kolejny sukces oświęcimskich policjantów. W ubiegłorocznych zawodach woje-

Jury oceniało wiedzę merytoryczną,
przygotowanie zawodowe i predyspozycje
psychiczne 40 dzielnicowych, wyłonionych
w eliminacjach na szczeblu miejskich i powiatowych komend małopolskiej policji.
– Uczestnicy pisali test z wiedzy policyjnej,
po którym przystąpili do kolejnej konkurencji – symulacji przyjęcia interesanta – mówi
rzeczniczka Komendy Powiatowej w Oświęcimiu starsza aspirant Małgorzata Jurecka,
eliminacje przeprowadzono w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Wygrał młodszy aspirant Dariusz Jakubowski i to on w październiku pojedzie na
ogólnopolskie zawody do Katowic. Drugie
miejsce wywalczył sierżant sztabowy Jacek
Polakiewicz z Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie, a trzecie sierżant sztabowa
Ewelina Łagosz z Komendy Miejskiej Policji
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wódzkich pierwszy był aspirant Robert Klima
z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu –
przypomina rzeczniczka KPP w Oświęcimiu.
Gratulujemy dzielnicowemu Dariuszowi Jakubowskiemu.
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Bezpieczniej z nowym ambulansem
Dzięki wspólnym działaniom powiatu
oświęcimskiego z gminami i Zespołem
Opieki Zdrowotnej flota karetek w oświę-

cimskim szpitalu stale się powiększa
i unowocześnia. W poniedziałek, 25 sierpnia został oddany do użytku nowoczesny
ambulans, który
usprawni funkcjonowanie Zespołu
Ratownictwa Medycznego.
Nowy ambulans
będzie funkcjonował jako karetka
typu „S” i stacjonował w Oświęcimiu.
To kolejna wspaniała inicjatywa samorządów powiatu
oświęcimskiego.

– Dzięki wspólnym inicjatywom możemy
utrzymywać w dobrym stanie technicznym
naszą flotę samochodów. Jest to kolejny
przykład wzrastającego poziomu integracji samorządów naszego powiatu – zaznaczył starosta Józef Krawczyk w rozmowie
z wójtem Osieka Jerzym Mieszczakiem.
Przypomnijmy, że użytkowany przez
Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego ambulans realizuje średnio 300
wyjazdów w ciągu miesiąca. Ich ilość
wpływa na szybką eksploatację karetki.
Nowy pojazd kosztował ponad 300 tysięcy złotych. Powiat wyłożył na jego zakup
z własnego budżetu 80 tysięcy złotych.
Pozostałą kwotę przekazały gminy, w tym
gmina Osiek oraz ZOZ Oświęcim.

Biała Niedziela, Pamiętaj o sercu!

Ogłoszenie

W ramach obchodów Światowego Dnia Serca, Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii G.V.M. Carint w
Oświęcimiu, zorganizuje „Białą Niedzielę” – akcję poświęconą
profilaktyce chorób układu krążenia. Z tej okazji 28 września, w
godz. 9:00-14:00, pacjentom udzielane były bezpłatne konsultacje lekarskie oraz badania profilaktyczne, mające na celu wczesne
wykrycie chorób serca.
Światowy Dzień Serca jest międzynarodowym wydarzeniem,
które obchodzone było po raz 15-sty w ponad 120 krajach. Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat poważnych
zagrożeń dla zdrowia, takich jak: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca,
nadwaga, otyłość, cukrzyca, stres i depresja.
Współorganizatorem Białej Niedzieli w Oświęcimiu oraz kilku
innych ośrodkach (na terenie Polski Południowej oraz Południowo-Wschodniej) było „G.V.M. Carint” oraz Fundacja „Cardiovascular
Center Foundation”, która w ramach tzw. Klubu Pacjenta, prowadzi
działalność edukacyjną, poświęconą zapobieganiu chorób sercowo
naczyniowych. Choroby układu krążenia stanowią jedną z głównych
przyczyn zgonów w Polsce, dlatego wczesne ich wykrywanie oraz profilaktyka, mają ogromne znaczenie. Podczas tego typu spotkań, zachęcamy naszych pacjentów do zdrowego trybu życia i umiarkowanej
aktywności fizycznej – mówi prof. Dariusz Dudek z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
W ostatnią niedzielę września, pacjenci z Oświęcimia mieli
okazję zmierzyć ciśnienie krwi, zbadać poziom glukozy i cholesterolu oraz sprawdzić swoją wagę czy BMI. Po uprzedniej rejestracji
telefonicznej, pacjenci będą mieli również możliwość skorzystania z
bezpłatnych konsultacji kardiologicznych, poprzedzonych badaniami
EKG – informuje dr n. med. Witold Żmuda, ordynator z Centrum
Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii G.V.M. Carint w
Oświęcimiu. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym
Starosty Powiatu Oświęcimskiego oraz Dyrektora Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.

Spotkanie przedwyborcze kandydatów na radnych Gminy Osiek, radnych do Powiatu, Sejmiku
Wojewódzkiego i wójta odbędzie się 9 listopada
(niedziela) godz. 10:15 w sali WDK Osiek.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
REKLAMA

Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w
Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim
Rejestracja: 48 33 842 75 65 w.22
źródło: Starostwo
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Ciężkie zmagania gminy Osiek w latach 1920-1924
W listopadzie, w 1918 roku po blisko 5-letniej wyniszczającej I wojnie światowej i 145ciu latach niewoli, Polacy znajdujący się pod
zaborem austriackim, a z nimi mieszkańcy
Osieka, odzyskali wolną Ojczyznę. Niestety,
w początkowych latach niepodległości naród
rozczłonkowany był przez blisko 125 lat na
3 części pod różnymi zaborami; kraj przeżywał ogromne trudności związane nie tylko ze
scaleniem i ocaleniem odrodzonego państwa,
ale przede wszystkim ogromne trudności gospodarcze. Nowo utworzona armia oparta na
trakcji konnej, walcząca o utrwalenie niepewnych jeszcze polskich granic potrzebowała
stałego zaopatrzenia w żywność i paszę dla
koni. Tymczasem pierwsze lata niepodległości nie należały w rolnictwie do urodzajnych,
a sytuację pogarszały jeszcze: niski poziom
uprawy, nieuregulowane stosunki wodne i
notoryczny brak siły pociągowej, czyli koni,
spowodowany zabieraniem ich na potrzeby
długotrwałej wojny. Aby dopełnić „kielich
goryczy”, załamała się gwałtownie obowiązująca dotąd austriacka waluta koronowa, a
puszczona do obiegu przez władze polskie
marka polska tylko przez rok dorównywała
dotychczasowej koronie. Od 1921 roku zaczęła jednak gwałtownie spadać na wartości,
aby na początku 1924 roku w banknotach
już milionowych, stać się prawie bezwartościowym papierem. Wystarczy przytoczyć,
że stróż nocny Luranc Franciszek, nie chciał
pełnić warty, kiedy mu na 1924 rok Rada
Gminna na czele z Wójtem Janem Kozłem
wyznaczyła stawkę w kwocie 150 milionów
marek polskich (Mkp).
Kwotą tą po 350 tysięcy Mkp Rada postanowiła obciążyć właściciela budynków, których liczba wówczas w Osieku wynosiła 440.
Uchwalony przez gminę budżet dla obu szkól
na 1924 rok opiewał na kwotę 459.500 000
Mkp, czyli prawie pół miliarda!!!
W drugiej połowie tego roku po wprowadzeniu złotówek, przeliczono go na 913 zł.

Z polecenia starostwa każde 10.000 Mkp
przeliczano wówczas na 1 złoty 25 groszy.
Na sesji 19 grudnia 1920 roku, w której brał
udział p. Edward Rudziński, wójt Jan Kozieł
przedstawił nałożony na gminę kontygent
siana i słomy. Nie podał jednak jego wielkości. Rada za zgodą p. E. Rudzińskiego dokonała jego podziału na gminę, posiadającą
wówczas 3.838 morgów w ¾ częściach i na
obszar dworski, liczący 1181 mórg, w ¼ -tej.
Ale już 31 grudnia naczelnik gminy powiadomił członków rady o nałożeniu przez starostwo dodatkowego kontygentu na gminę
Osiek, w tym 10 kwintali siana i 50 kwintali
słomy. Rada postanowiła się jednak od tej
decyzji odwołać do Namiestnictwa we Lwowie „z powodów, że gmina Osiek wskutek
nieurodzaju zbóż i słabych zbiorów siana, nie
jest w stanie dostawić (na wagony w Kętach)
nałożonego kontygentu”.
Oprócz wspomnianych kontygentów, które obejmowały też zboże i ziemniaki, dużym
problemem dla władz gminnych był obowiązek zaopatrzenia miejscowych szkół w węgiel
na okres opałowy. W 1921 roku 23 września
był to na razie problem tylko jego zwózki, bo
jeszcze zebrano opodatkowanie, czyli tzw.
„konkurencję” od posiadaczy gruntów powyżej 3 morgów, po 3 kg zboża do 9 mórg i po 6
kg od 16 morgów. W sumie było do przewiezienia z Brzeszcz 220 q, czyli 22 tony. P. Marian Rudziński zobowiązał się do zwiezienia
przez obszar dworski bezpłatnie 10 ton, jeżeli
gmina również bezpłatnie zwiezie pozostałe
12 ton węgla. Ta propozycja zaskoczyła rajców osieckich i postanowili odłożyć decyzję do następnego posiedzenia, na którym
zmniejszono przydział węgla z 22 do 17 ton i
powołano 2 osoby do kontroli nad zużyciem
węgla w szkołach. Na następnej sesji okazało
się, że KWK Brzeszcze nie zamieni węgla za
zboże, a ponieważ zboża jeszcze nie zebrano,
uchwalono zeszłoroczną stawkę konkurencyjnie w markach, powiększyć 10-krotnie i

kupić węgiel za pieniądze. Do zbierania konkurencji wyznaczono radnych: Józefa Domasika i Jana Kusaka. Nie podano jednak, czy
gmina zwiezie bezpłatnie tym razem proponowaną przez M. Rudzińskiego połowę z 17
ton węgla na okres opałowy 1921/22.
Mimo tak trudnego czasu gmina na wniosek inspektora szkolnego w marcu 1921 roku
powołała Komitet budowy piętra na budynku szkolnym nr 144 pod przewodnictwem
Edwarda i Mariana Rudzińskich. Jeszcze
pod koniec 1920 r. wybrano nową Radę i
zwierzchność gminną. Naczelnikiem został
Jan Kozieł. W 1922 roku odbyły się wybory
do Sejmu i Senatu.
Ważniejszym wydarzeniem w tych pierwszych latach było m. in. wprowadzenie obowiązku świadczeń drogowych w naturze, to
jest pracy pieszej i konnej. Drogi gminne i
prywatne w tym czasie nie tylko w Osieku, ale
w całym kraju przedstawiały stan opłakany.
Wysokość świadczenia ustalała Rada Gminna. W Osieku każdy jednorodzinny dom bez
pola i z polem do 3-ch morgów miał świadczyć – 1 dzień pieszy, od 3-ch do 6 morgów
– 2 dni piesze, powyżej 6 morgów – 3 dni piesze. Posiadający konie: od 4-8 mórg – przywóz 1 m3 szutru na drogę, 8-12 mórg – 2m3 ,
powyżej 12 mórg – 3m3 szutru. W lipcu tego
roku odbył się powszechny spis ludności. W
1924 roku przyznano obywatelstwo gminy
pracownikom przybyłym na teren Obszaru
dworskiego: Zarządcy dóbr Rudolfowi Gajdzikowi, Leśniczemu Antoniemu Nowakowi
z żoną Teresą i synami Antonim, Józefem i
Franciszkiem.
Na stróża zamiast po 350 tys. Mkp wyznaczono po 80 gr (rocznie) co wyniosło 352 złote. Wprowadzono stemple skarbowe, rejestrację i ewidencję koni .
Rząd w wypadku przystąpienia do melioracji zapewniał Komitetowi ew. gminie zwrot
(dotacji) w wysokości 2/3 kosztów.
opracował Br. Jania

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku organizuje wyjazd
do Gliwickiego Teatru Muzycznego na spektakl „Dźwięki Muzyki”
Wyjazd 14 listopada (piątek) o godzinie 15.45, całkowity koszt - 65 złotych (przejazd, bilet wstępu, ubezpieczenie)
Zapisy do 31 października w bibliotekach: Osiek, Głębowice.
„Rok 1938. Maria jest nowicjuszką w zakonie w austriackim Tyrolu. Ponieważ jej niepokorna dusza nie poddaje się rygorom klasztornej reguły, matka przełożona znajduje jej zatrudnienie u kapitana Georga von Trappa. Maria ma być guwernantką jego osieroconych przez matkę
siedmiorga dzieci. Szybko przełamuje lody i zdobywa serca podopiecznych – nie tylko dzięki wrodzonemu urokowi, ale również miłości do
śpiewu. Między nią a kapitanem zawiązuje się uczucie. Tymczasem nad Austrią zbierają się chmury – kraj zostaje opanowany przez nazistów.”
„My Favorite Things”, „Do-Re-Mi”, „Sixteen Going on Seventeen”, „Climb Ev’ry Mountain” – to nie tylko największe przeboje „Dźwięków muzyki”, to również jedne z najbardziej znanych musicalowych standardów.
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Sprawozdanie z działalności Rady Gminy
w kadencji 2010 – 2014

Za kilka tygodni, 16 listopada upływa kolejna kadencja Rady Gminy Osiek
przypadająca na lata 2010-2014, pora
więc na podsumowanie naszej działalności w tym okresie. Chciałbym Państwu
w skrócie przedstawić, czym w tej kadencji zajmowała się Rada Gminy i co udało
się nam wspólnie osiągnąć.

W wyniku wyborów, które odbyły się
21 listopada 2010 roku, w skład Rady
Gminy VI kadencji weszły następujące
osoby:
Stanisław Baścik, Jerzy Czerny, Jerzy
Domasik, Jan Jekiełek, Tadeusz Jędrzejowski, Elżbieta Klęczar, Anna Klęczar,
Henryk Kramarczyk, Maria Luranc,
Adam Majda, Tadeusz Mucha, Jerzy Obstarczyk, Bogdan Sobecki, Janusz Szostak, Zbigniew Żurek.
Na I sesji, 2 grudnia 2010 r. radni dokonali wyboru przewodniczącego Rady
Gminy i jego zastępcy, zostali nimi odpowiednio: Jerzy Czerny i Bogdan Sobecki.
Na kolejnej sesji 6 grudnia 2010 r.
Wójt Gminy Jerzy Mieszczak złożył
przed Radą Gminy ślubowanie i ponownie objął swój urząd.
29 grudnia 2010 r. dokonano wyboru
składu stałych Komisji Rady Gminy.
Komisja Rewizyjna (przewodnicząca Anna Klęczar, wiceprzewodniczący - Je-

rzy Obstarczyk, członkowie – Jerzy Domasik, Jan Jekiełek, Maria Luranc).
Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska (przewodniczący – Janusz Szostak, wiceprzewodniczący
– Jan Jekiełek, członkowie – Jerzy Czerny,
Tadeusz Jędrzejowski, Anna Klęczar).
Komisja oświaty, zdrowia, kultury
i sportu oraz spraw
społecznych (przewodniczący – Tadeusz Mucha, wiceprzewodniczący
– Zbigniew Żurek,
członkowie - Stanisław Baścik, Elżbieta Klęczar, Henryk
Kramarczyk, Adam
Majda, Bogdan Sobecki).
W obecnej kadencji do dnia 30
września
Rada
Gminy odbyła 36
posiedzeń.
Frekwencja radnych na sesjach
wynosiła prawie 97
%, a Rada Gminy
uchwaliła dotychczas 282 uchwały.
Komisje Rady odbyły w sumie 54
posiedzenia.
Radni wizytowali wszystkie gminne jednostki organizacyjne: szkoły i przedszkola, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu. Bardzo aktywnie
włączali się w różnego rodzaju inicjatywy mieszkańców Osieka i Głębowic. Brali
udział w ważnych dla swoich środowisk
uroczystościach i wydarzeniach o charakterze kulturalnym, patriotycznym,
religijnym i sportowym. Uczestniczyli w wielu formalnych i nieformalnych
spotkaniach z mieszkańcami. Zgłaszali
wnioski poprawiające funkcjonowanie
naszej gminy.
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jej zadania
określone są w ustawie o samorządzie
gminnym. Wymienię tylko najważniejsze z nich, a są to: podejmowanie uchwał
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budżetowych, dotyczących podatków lokalnych i opłat, finansowania inwestycji
realizowanych przez gminę, współdziałania z innymi gminami, uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii, uchwalanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy, emitowania obligacji,
zaciągania długoterminowych kredytów
i pożyczek, przejęcia lub wykupu gruntów na drogi lub inne gminne inwestycje, sprzedaży gminnych nieruchomości,
uchwały dotyczące ochrony środowiska,
w tym cały zakres spraw dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
coroczne udzielanie wójtowi gminy absolutorium z wykonania budżetu.
Za wieloma uchwałami i zgłaszanymi
przez radnych wnioskami podejmowane są konkretne działania realizowane
przez Urząd Gminy lub gminne jednostki organizacyjne. Z pokaźnej ilości zadań, jakie zostały zrealizowane w naszej
gminie przez ostatnie 4 lata przedstawię
Państwu tylko te najważniejsze, a są to:
kompleks sportowy (4,274 mln zł), modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę
pitną (897 tys. zł), remont mostu przy Tarniówce (943 tys. zł), plac zabaw dla dzieci
przy ZSP nr 1 (122 tys. zł), remont elewacji
Urzędu Gminy wraz z pojazdem dla osób
niepełnosprawnych (276 tys. zł), budowa elektronicznej platformy komunikacji
publicznej (646 tys. zł), remont potoków
Grodzieckiego i Macochy (500 tys. zł),
projekt realizowany przez GOPS – „Nie
trać szansy” (757 tys. zł).
Osobny rozdział to inwestycje drogowe. Przez ostanie cztery lata wyremontowano ponad 23,5 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Największą
poprawę widać na drogach gminnych,
zarówno w Osieku, jak i w Głębowicach.
W sumie na tych drogach położono nakładkę asfaltową o długości około 14,9
km. Znaczna poprawa nastąpiła na drogach powiatowych. Położono nowy asfalt na ul. Wadowickiej i Oświęcimskiej
w Głębowicach oraz na ul. Bielańskiej,
Karolina, Główna i Starowiejska w Osieku o całkowitej długości ponad 8 km.
Należy jednak podkreślić znaczący wkład
finansowy gminy przy remontach dróg
powiatowych, sięgający nawet do 50 %
wartości inwestycji.
Poprawie uległo bezpieczeństwo pie-

ECHA OSIEKA
szych za sprawą budowy ronda w centrum Osieka oraz chodników na części
ul. Głównej i na ul. Karolina. Do końca
listopada zostanie wykonany kolejny odcinek chodnika i położony będzie nowy
asfalt na ul. Głównej; od ul. Beskidzkiej
do granicy Osieka z Głębowicami o długości 890 m.
O gminie Osiek i o jej dokonaniach
mówi się, czasem z zazdrością, nie tylko
w sąsiednich miejscowościach. Nie jest
przypadkiem, że to właśnie Osiekowi
przypadł w bieżącym roku zaszczyt organizacji dożynek wojewódzkich. Przez
ostatnie lata wielokrotnie gościliśmy na
naszym terenie wojewodę Jerzego Millera, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę, Starostę Oświęcimskiego Józefa Krawczyka, posłów
i senatorów, którzy dostrzegli zmiany,
jakie w naszej gminie zaszły. Oprócz
Urzędu Gminy mocno zaangażowały się
przy ich organizacji działające na naszym
terenie stowarzyszenia i zespoły, którym
należą się wielkie słowa uznania. Na ręce
Pana Wójta spłynęło wiele ciepłych słów
i podziękowań za wzorową organizację
tej uroczystości, za gościnność osieczan
i piękne przyjęcie wszystkich przybyłych
delegacji. Możemy być dumni, że w naszej gminie mieszkają i pracują ludzie,
którzy w sposób profesjonalny potrafili
zorganizować taką dużą imprezę. Ktoś
powie, że taka uroczystość sporo kosztuje. Pragnę jednak zaraz Państwa uspokoić. W związku z organizacją dożynek
budżet gminy nie ucierpiał. Zawdzięczamy to, miedzy innymi, dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego oraz hojności wielu
sponsorów, do których Wójt, tylko sobie znanymi sposobami potrafił dotrzeć
i przekonać ich, aby wspomogli gminę
przy organizacji tej imprezy.
W latach 2011-2014 na remonty, inwestycje oraz inne zadania realizowane
przez jednostki organizacyjne gminy, wydaliśmy kwotę ponad 23,7 mln zł, z czego
wkład własny gminy to niespełna 8,6 mln
zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetów starostwa powiatowego, województwa małopolskiego, budżetu państwa
i Unii Europejskiej. Kilka razy już pisałem o tym jak trudno pozyskać te pieniądze i ile trzeba wysiłku wielu osób, aby te
zewnętrzne fundusze zasiliły budżet gminy. To przecież prawie 15,1 mln zł.
Należy podkreślić, że inwestycje rozłożone były w miarę równomiernie na
terenie całej gminy. W dalszym ciągu
kontynuujemy, wspólnie z Wójtem taką
politykę inwestycyjną, aby najpierw
realizować, w miarę możliwości, te za-

dania, na które można pozyskać część
środków zewnętrznych. Wówczas można zrobić o wiele więcej.
Oczywiście, nie można ubiegać się
o dofinansowanie wszystkiego. Zakup
działki pod budowę sali gimnastycznej
w Głębowicach, naprawa dachu SP ZOZ,
zakup często bezmyślnie dewastowanych
wiat przystankowych, wykonanie dokumentacji na wykonanie dalszej części
kanalizacji ul. Starowiejskiej, Brzozowej
i Dębowej, remont budynku i kotłowni
oraz zakup wyposażenia WDK w Głębowicach, budowa oświetlenia ulicznego, remont budynku komunalnego (byłej Lecznicy), zakup sprzętu i remonty
w jednostkach organizacyjnych gminy,
to tylko niektóre z zadań inwestycyjnych
finansowanych wyłącznie z budżetu gminy. Nie będę wyręczał Pana Wójta, który
jest organem wykonawczym w gminie
i wkrótce przedstawi obszerne sprawozdanie ze swojej działalności oraz podległych mu jednostek w mijającej kadencji.
Zawarta w nim będzie dokładna informacja, na jakie zadania zostały wydane
nasze pieniądze, bo wydatki gminy to nie
tylko inwestycje.
Nie mogę pominąć bardzo ważnego
zadania, jakie zostało w gminie zrealizowane. 29 listopada 2012 r. Rada Gminy
przyjęła regulamin utrzymania czystości
i porządku, który określa nowe zasady
gospodarki odpadami komunalnymi.
Do tych działań zmusiła nas uchwalona
przez Sejm ustawa, która weszła w życie
1.01.2012 r. Wiąże się to, niestety, z pewnymi obciążeniami finansowymi dla gospodarstw domowych. Ochrona środowiska jest sprawą kosztowną. My również
musimy ponieść pewien wysiłek w tym
zakresie. Ustawa nakazuje, aby cały system odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych był finansowany
przez mieszkańców.
Pomimo zrealizowania tak wielu zadań, czujemy zapewne pewien niedosyt.
Zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze
dużo do zrobienia. Przecież nie wszędzie
jest kanalizacja, jeszcze wiele dróg, szczególnie powiatowych; jak Starowiejska
i Włosieńska w Osieku oraz Zamkowa
w Głębowicach czeka na remont, a chodników i lamp ulicznych ciągle za mało.
Każdy z nas mógłby pewnie wymienić
jeszcze kilka pilnych spraw, które należy
załatwić, najlepiej załatwić natychmiast.
Trzeba jednak realnie patrzeć na budżet
gminy, który ma swoje ograniczenia. Nie
zabraknie zapewne wśród nas osób, które są trochę zawiedzione, które pewnie
wszystko zrobiłyby lepiej i więcej, które
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mają receptę na wszystko. Być może mają
rację. Nie chcę wdawać się z nimi w dyskusję. Proponuję natomiast, żeby każda
i każdy z nas cofnął się pamięcią 4 lata
wstecz, wówczas łatwiej nam będzie dostrzec zmiany, jakie zaszły w naszej gminie.
Poddając się Państwa sprawiedliwej
ocenie mam jednak głębokie przeświadczenie, że mijające cztery lata były dla
Gminy Osiek bardzo udane.
Bardzo dziękuję wszystkim radnym,
a w szczególności swojemu Zastępcy
Panu Bogdanowi Sobeckiemu oraz Przewodniczącym Stałych Komisji Rady za
ich czteroletnią, bardzo odpowiedzialną
pracę, za zgodną współpracę, za podejmowanie rozważnych decyzji.
Dziękuję Panu Wójtowi Jerzemu
Mieszczakowi, jego zastępcy Markowi
Jasińskiemu, wszystkim, nie wymienionym z nazwiska pracownikom Urzędu
Gminy, pracownikom, dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom, członkom gminnych
stowarzyszeń i organizacji, Radom Rodziców przy szkołach i przedszkolach za
ich pracę i zapał, który przyczynia się do
sukcesu całej gminy.
Dziękuję Marszałkowi Województwa
Małopolskiego Panu Markowi Sowie,
Radzie i Zarządowi Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu za zrozumienie naszych potrzeb i pomoc w ich realizacji.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej
gminy za skuteczny doping do działania,
za krytyczne uwagi, ale również za słowa
podziękowania pod naszym adresem.
Zbliża się czas wyborów samorządowych, które odbędą się 16 listopada. Decyzją Sejmu została zmieniona ordynacja
wyborcza w wyborach do rad gmin. Zostaliśmy zobowiązani wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze. Gmina
Osiek została podzielona na 15 okręgów
wyborczych (13 w Osieku i 2 w Głębowicach). W każdym z tych okręgów wybrany będzie tylko jeden radny. Nie uległy
natomiast zmianie siedziby Obwodowych
Komisji Wyborczych, w których Państwo
tradycyjnie głosujecie w wyborach. Niedługo zostaną przedstawieni kandydaci
na wójta i radnych gminy Osiek. Państwo
zdecydują, kto z nich zasługuje na Wasze
zaufanie. Bardzo Państwa proszę o liczny
udział w tych wyborach. Samorząd gminny to najniższy szczebel władzy, ale dla
każdego z nas najbliższy i najważniejszy.
To Twój głos może zdecydować o przyszłości naszej gminy.
Jerzy Czerny
Przewodniczący Rady Gminy

ECHA OSIEKA

Zmarli w naszej gminie:
Sierpień
Płonka Bronisława - Osiek, ul. Akacjowa 10 - 78 lat
Mitoraj Anna - Osiek, ul. Główna 269 - 68 lat
Płonka Waleria - Osiek, ul. Starowiejska 85 - 93 lata
Wrzesień
Paw Bronisław - Osiek, ul. Ogrodowa 33 - 73 lata

REKLAMA

Klęczar Teresa - Osiek, ul. Cicha 6 - 85 lat
Sporysz Kazimierz - Osiek, ul. Przecznica - 60 lat
Mikołajek Joanna - Głębowice, ul. Zielona 18 - 83 lata
Buchcik Agnieszka Zofia - Osiek, ul. Starowiejska 299 - 38 lat
sporządziła Iwona Górowicz

SKŁAD OPAŁU
SPRZEDAŻ KOSTKI
GRANITOWEJ
KRUSZYWA

Drodzy Mieszkańcy!

PIECE CO

W związku ze stale zwiększającą się ilością oddawanych odpadów zielonych (brązowe
worki) apelujemy o rozsądne i racjonalne gospodarowanie tymi odpadami. W przypadku
posiadania możliwości zagospodarowania odpadów zielonych we własnym zakresie, zwracamy się o rozważenie takiej możliwości jako alternatywy dla przekazywania odpadów do
podmiotu zbierającego odpady z terenu gminy Osiek. Koszt odbierania odpadów zielonych
jest bardzo wysoki i drastycznie zwiększa koszty funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami, co w przypadku utrzymania się na tak wysokim poziomie, będzie skutkować
w ostateczności podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jak Państwo wiecie, odpady zielone mogą być wykorzystywane na potrzeby własne lub
kompostowane we własnych kompostownikach, które wykazaliście Państwo w deklaracjach
i nie koniecznie muszą być przekazywanie podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.
W związku z czym, zwracamy się do wszystkich mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w gminie Osiek o rozwagę przy gospodarowaniu odpadami zielonymi z ich posesji.

ul. CEGLANA 3,
32-608 OSIEK
(BYŁA CEGIELNIA)
JAN SOBECKI
607 326 202

tel. 601 446 453
Salon psiej urody

PUPIL

Beata Czarny
TELEFON: 697 440 013

NAJTAŃSZE W OKOLICY NAGROBKI
•
•
•

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

Tel. 033 8458 014 0509 327 258
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GIMNAZJUM
Rok szkolny rozpoczęty! Za nami już pierwsze zaplanowane spotkania
17 września odbyło się spotkanie
uczniów klas pierwszych z dzielnicowym i pracownikiem cywilnym wydziału prewencji KPP w Oświęcimiu.
Zaproszeni goście przybliżyli młodzieży,
na czym polega odpowiedzialność karna
i prawna nieletnich. Dzielnicowy przestrzegał uczniów przed popełnianiem
błędów, których nie da się naprawić.
Zachowania ryzykowne i niebezpieczne
nazwał wprost. Tłumaczył, czym są wykroczenia, czym czyny karalne i jakie są
ich konsekwencje.
Pracownicy KPP przestrzegali młodych ludzi przed czynami świadczącymi
o demoralizacji, jak palenie papierosów,
picie alkoholu, niszczenie mienia. Szczególną uwagę zwrócono na cyberprzemoc.
Dzielnicowy prosił, aby w trudnych
bądź niebezpiecznych sytuacjach nie
podejmować działań na własną rękę, ale

zwrócić się o pomoc do dorosłych. On
sam również służy młodzieży pomocą,
wiedzą i doświadczeniem.
Dzień później, 18 września, odbył się
14 Rajd Integracyjny klas pierwszych

Primus Inter Pares
Aleksandra Płonka tegoroczna absolwentka Gimnazjum w Osieku, laureatka dwóch wojewódzkich tematycznych
konkursów historycznych: „Przymusowi emigranci II wojny światowej”;
„Dwór małopolski w zmaganiach o niepodległość” oraz językowych, plastycznych i literackich otrzymała w roku
szkolnym 2013/2014 tytuł PRIMUS
INTER PARES. Ola ukończyła gimnazjum ze średnią ocen 5,31 uzyskując
bardzo wysokie wyniki z egzaminu: 100
% z języka polskiego i obu poziomów
języka nowożytnego. Wykorzystując
swoje uzdolnienia plastyczne wykonała
w czasie wakacji poczet królów Polski,
który będzie ozdobą sali historycznej
w Gimnazjum. Bardzo serdecznie Oli
dziękujemy i życzymy wielu sukcesów
i twórczego zapału realizowanego w wy-

branej szkole ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej.
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Gimnazjum. Rozpoczął się zwiedzeniem zabytkowego starego kościoła. Pani
przewodnik zapoznała uczniów z jego
historią, ksiądz diakon opowiedział ciekawostki z życia świętych, których wizerunki znajdują się
w kościele.
Główna część rajdu miała miejsce
na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Zabawy, gry integracyjne,
zawody
sportowe i wspólne
grilowanie pozwoliły pierwszoklasistom
lepiej się poznać i zaprzyjaźnić.

SP nr 1

P

WITAJ SZKOŁO!
Szkoła woła mnie i was, na naukę przyszedł czas

oranna pobudka
pierwszego września to dla uczniówczęsto
bolesne doświadczenie
- próba przestawienia zegarka wakacyjnego na zegar odmierzany rytmem
szkolnego dzwonka.
1 września 2014 roku
66 uczniów - w tym 23
sześciolatków - rozpoczęło naukę w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Osieku. Rozpoczęcie nauki w szkole jest
ważnym wydarzeniem w
życiu sześciolatka, siedmiolatka jak i jego ro-

dziców. Każdy uczeń pierwszej klasyprzekraczając próg szkoły zaczyna
zdobywać pierwsze szkolne doświadczenia. Nieraz towarzyszy mu niepokój, częściej duża ciekawość poznania
nowych umiejętności.
Pani dyrektor Krystyna Czerny ciepłymi słowami przywitała pierwszoklasistów, ich starszych kolegów z klas
II-VI , rodziców i nauczycieli. Życzyła
wszystkim dużo sukcesów w nowym
roku szkolnym.
Uczniowie z klas drugich w krótkim programie wspominali wakacyjne
dni, które były pełne swobody: „…żal
nam słonecznej pogody, słońca i piasku i wody, żal wakacyjnej przygody”.
Przypomnieli o szkolnych kolegach
i czekających nowych wyzwaniach.
Skoczną piosenką „O-le, o-le o-la!Szkołę lubić się da!” zaprosili koleżanki

i kolegów do klas na pierwsze spotkanie z
wychowawcami.
Nowy rok szkolny 2014/2015 to rok
zmian w polskiej oświacie.
Do szkoły przyszły sześciolatki, w naszej
szkole stanowią 33% wszystkich uczniów
klas I. Pierwszoklasiści otrzymali nowe,
darmowe „Elementarze”, zapewniono im
bezpłatne „Ćwiczenia z pomysłem” i podręczniki do nauki języka angielskiego.
Pani dyrektor przedstawiła wychowawców klas pierwszych i przeczytała listy
uczniów klas pierwszych: kl. Ia, kl. Ib, kl.
Ic. Zaprosiła uczniów, rodziców do klas
lekcyjnych na pierwsze spotkanie z wychowawcami.
Ogromnym przeżyciem dla pierwszoklasistów będzie szkolna uroczystość
– ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA
UCZNIA, które odbędzie się 10 października.

BEZPIECZNIE
3 września najmłodsi uczniowie naszej szkoły spotkali się z policjantami ruchu drogowego z Powiatowej Komendy Policji
w Oświęcimiu.
Policjanci w rozmowie z pierwszoklasistami zwracali uwagę na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Uczyli,jak bezpiecznie zachować się na ulicy, jakie zasady obowiązują w ruchu drogowym. Przypomnieli o noszeniu znaczków odblaskowych przy plecakach i ubraniach. Ważne dla wszystkich – młodszych i starszych uczniów – by przepisy nie tylko znać, ale
pamiętać i zgodnie z nimi postępować.Przechodzenie przez drogę nie jest zabawą! Bądźmy na drodze zawsze uważni i ostrożni.
AHAK
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Pasowania na ucznia klasy I

Jedną z ważniejszych
uroczystości szkolnych
jest pasowanie na ucznia
klasy I. W naszej szkole
święto to odbyło się 1
września, w dniu rozpoczęcia nowego roku
szkolnego.
W imieniu braci
szkolnej pierwszoklasistów powitała
Izabela Boba.
Życzyła im,
by śmiało i
z
radością
chodzili do
szkoły, pamiętali czarodziejskie
słowa: przepraszam, proszę, dziękuję i
otrzymywali

same uśmiechnięte słoneczka.
Następnie na scenę wyszli uczniowie klasy
I a i I b. W galowych strojach, w biretach na
głowach i z uśmiechem na twarzy przedstawili program artystyczny. Śpiewali piosenki,
recytowali wiersze. Wykazali się także wiedzą
na temat patronki szkoły. Pokazali, że dobrze
przygotowali się do nowej roli. Po uroczystym
ślubowaniu dyrektor szkoły, p. Jolanta Żurek
dokonała pasowania na ucznia klasy I. Po ceremonii pani dyrektor podziękowała pierwszoklasistom za występ, życzyła im sukcesów
w nauce i dodała, że od tej chwili oficjalnie
należą do grona uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osieku.
Na pamiątkę tej uroczystości dzieci otrzymały dyplom i legitymację szkolną. Natomiast
rodzice przygotowali dla swoich pociech upominki książkowe i słodką niespodziankę.
Program artystyczny został przygotowany
pod kierunkiem p. B. Bies.
B.B.

XXXV Ogólnopolski Bieg „Powsinogi”
21.09.2014 r. w Wadowicach odbył się
XXXV Ogólnopolski Bieg „Powsinogi”.
W zawodach popularyzujących bieganie wzięło udział 38 uczniów „Dwójki”.
Oprócz zajęcia miejsc w pierwszej dziesiątce udało im się też wywalczyć miejsca
na podium w następujących kategoriach
wiekowych:
• dystans 50 m: chłopcy 6 lat II miejsce JAKUB KLIMCZAK,
• dystans 200 m: chłopcy III klasa -

I miejsce ERNEST MOSUR
• dystans 400
m: dziewczęta IV
klasa - II miejsce
KINGA WITEK
Organizatorem
wyjazdy był pan
Robert Łapiński.
R.Ł.

„Odblaskowe” Sprzątanie świata
18.09. uczniowie klas IV-VI wzięli udział
w akcji Sprzątanie świata. Tym razem przedsięwzięcie miało nieco inny przebieg - grę
w „podchody”.
Pięć drużyn: „Tygrysy” i „Robaczki” z klasy IV, „Ekopralki” z klasy VI, „Ekosiódemka” i „Drużyna Z” z klasy V wyposażonych
w worki na śmieci i ubranych w kamizelki
odblaskowe wyruszyło wyznaczoną przez
panią dyrektor trasą. Wiodła ona przez ul.
Wiśniową, „wałki”, obok Kopca Grunwaldzkiego, ul. Starowiejską, Jaśminową, wzdłuż
granicy z Głębowicami, do ul. Głównej. Po
drodze zespoły wykonały 29 zadań. Niektórych, ukrytych pod kopkami trawy, nie udało
się odnaleźć. Uczestnicy zabawy, m.in.: pisali
Absolwentki
Primus
Inter rebusy
Pares
piosenki
ekologiczne,
rozwiązywali
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którym upieczono kiełbaski. Po
krótkim odpoczynku zmęczeni,
ale zadowoleni uczniowie wrócili
do szkoły.
Dziękujemy państwu Płonkom
za udostępnienie miejsca na przygotowanie ogniska. Grę
w podchody przygotowała pani K. Frej.

matematyczne, rozpoznawali drzewa oraz
grzyby.
Po dwugodzinnym marszu zespoły dotarły do celu podchodów, czyli nad stawy p.
klasa IV
Płonki. Tam czekało już na nich ognisko, przy

ZSP GŁĘBOWICE

Bezpieczna droga do szkoły – odblaskowe pierwszaki
telikach. Pierwszoklasiści otrzymali odblaski, które będę czyniły ich widocznymi
i bezpiecznymi na drodze. Policjanci zaapelowali również, aby dorośli przypominali
dzieciom podstawowe zasady poruszania
się na drodze. Dodatkowo, aby dziecko
czuło się pewniej należy mu pokazać najbezpieczniejszą trasę do szkoły i sposób
jej pokonania ze szczególnym zwróceniem
uwagi na przejście przez ulicę.
B. Handzlik

W pierwszym tygodniu września w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” uczniów klasy pierwszej odwiedzili
policjanci z Powiatowej Komendy Policji
w Oświęcimiu - dzielnicowy gminy Osiek
sierżant sztabowy Dariusz Jakubowski oraz
sierżant sztabowy Andrzej Urban, dzielnicowy gminy Polanka Wielka. Dzielnicowy Dariusz Jakubowski przeprowadził dla
uczniów klasy pierwszej prelekcję na temat

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjant przypomniał
dzieciom podstawowe zasady poruszania
się po drodze, zaznajomił z koniecznością
noszenia odblasków
oraz obowiązku przewożenia dzieci w fo-

Spotkanie księży rodaków z Łodygowic
W sobotę 20 września 2014r. odbyło się kolejne spotkanie księży rodaków pochodzących
z Łodygowic, tym razem uczestniczyły w nim
również siostry zakonne.
Okazją do spotkania w domu rekolekcyjnym księży Michalitów w Rycerce Górnej
„Michael” było 25-lecie kapłaństwa ks. Tadeusza Cadra, michality. To on właśnie zaprosił
siostry zakonne i księży-rodaków pochodzących z Łodygowic.
We wspólnym spotkaniu przy ołtarzu
wzięli udział wraz z 20 kapłanami 4 siostrami
zakonnymi wierni przebywający w domu rekolekcyjnym na wypoczynku, jak i sąsiedzi.
Obecny był także ks. proboszcz parafii Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, ks. Zdzisław Gro-

chal. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie
wygłosił ks. Tadeusz Musz, rektor seminarium
i radca generalny księży michalitów. W słowie
kaznodzieja przypomniał sylwetkę patrona
zgromadzenia i domu rekolekcyjnego Św. Michała Archanioła, a po Mszy św. poświęcił obraz Świętego, który uzupełnił tryptyk w ołtarzu
głównym kaplicy, gdzie króluje Matka Boża
(wizerunek poświęcony przez św. Jana Pawła II wczasie wizyty w Polsce w 10.06 1997r.
w czasie VI pielgrzymki do Polski).
W modlitwie łączyli się nieobecni kapłani
i siostry. Była to też okazja do wspomnień:
w tym roku mija bowiem 50. rocznica święceń ks. infułata Michała Jagosza; jest to także
rok, w którym wspominamy 25-lecie śmierci
nieodżałowanego ks.
prałata Jana Marszałka, kapłana mającego wielki udział
w kapłaństwie wielu
z nas, pracując długie lata i cierpiąc aż
do śmierci w naszej
parafii. Wielu z nas
jest przekonanych
o świętości tego
wielkiego człowieka.
W tym roku też od-
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szedł od nas wieloletni ks. proboszcz Andrzej
Wąchal współpracownik ks. Marszałka i budowniczy kościoła św. Stanisłąwa BiM w Łodygowicach Górnych. Całe swoje kapłańskie
życie spędził w jednej miejscowości i zżył się
z wieloma z nas, jak rodak. Do Łodygowic
przybył jako neoprezbiter, gdzie rozpoczął
pracę w Parafii śśw. Szymona i Judy Tadeusza,
a później oddelegowano go do nowotworzonej parafii z budową kościoła w Łodygowicach Górnych.
Wspomnienia dotyczyły także czasów II
wojny przywołane za sprawą ks. Stanisława
Hetnała, który pracował w archidiecezji wrocławskiej a dziś jest mieszkańcem domu emerytów księży tej diecezji. Opowiadał o wysiedleniach z Łodygowic w czasie okupacji,
które dotyczyły także jego i jego całej rodziny,
zwłaszcza o drugiej wywózce, często zapominanej, w okolice Wrocławia do Gubernii. 70.
rocznicę tego bolesnego wydarzenia obchodziliśmy w zeszłym roku. Ks. Hetnał podzielił się również planami wydania wspomnień
z tamtych trudnych czasów.
Obecnie jest nas 36 kapłanów na różnych
kontynentach i 14 sióstr zakonnych. Mam nadzieję, że tradycja spotkań rodaków-osób konsekrowanych będzie kontynuowana.
Ks. dr Stanisław Cader
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