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Listopadowe święto
w 96. rocznicę niepodległości

Uroczystości rozpoczęły się 11 listopada przed południem, w przepiękny, jesienny, słoneczny dzień od
złożenia kwiatów przy tablicy Kazimierza Jędrzejowskiego, upamiętniającej jego męczeńską śmierć
(26 maja 1944 r.) – za niesienie pomocy więźniom KL Auschwitz został stracony w Birkenau.
26 maja 2009 r. minęła 70. rocznica śmierci Kazimierza Jędrzejowskiego „Kazka”, żołnierza
Batalionów Chłopskich, działacza młodzieżowego ruchu ludowego, mieszkańca Osieka.

Przypomnienie: w czasie okupacji niemieckiej Kazek niósł pomoc więźniom
obozu Auschwitz-Birkenau. Wytrwale,
lojalnie i z bezgranicznym oddaniem narażał swoje życie, by ratować niewinne
ofiary hitlerowskiej machiny zbrodni.
Aresztowany w październiku 1943 r.
w Malcu, był przetrzymywany i przesłuchiwany w więzieniu w Mysłowicach. Poddawany był tam nieludzkim torturom. W połowie maja 1944 roku został przewieziony
do bloku 11. w obozie Auschwitz-Birkenau
na terenie Oświęcimia. Został skazany na
śmierć wyrokiem sądu doraźnego. W dniu
26 maja 1944 roku został zabity na terenie
krematorium obozu w Brzezince.
Maszerowali mieszkańcy, zaproszeni goście i poczty sztandarowe: PSL, strażaków
OSP Osiek i Głębowice, myśliwych z koła
łowieckiego „Orzeł” górników SGiRG,
przedstawicieli pszczelarzy, członkiń
KGW, stowarzyszenia „Wspólna Sprawa”,
orkiestry, członków chóru „Osieczanie”,
działających na terenie gminy, młodzieży szkolnej Gimnazjum, SP Nr 1, SP Nr
2 z Osieka i ZSP z Głębowic. Po złożeniu
kwiatów i zniczy pod tablicą Kazimierza
Jędrzejowskiego „Kazka”, zgromadzeni
przy dźwiękach marsza osieckiej orkiestry
pod dyrekcją Leszka Górkiewicza przeszli
do kościoła parafialnego na Mszę Św. za
Ojczyznę sprawowaną, w tym roku przez
ks. proboszcza Bogusława Wądrzyka wraz
z ks. Arielem Stąporkiem. Ksiądz proboszcz powitał zgromadzonych mieszkańców, władze Osieka, poczty sztandarowe
oraz orkiestrę z Osieka, która uświetniła
uroczystości.
Po Mszy Św. spotkaliśmy się wszyscy
na sali WDK Osiek, gdzie po odśpiewaniu Hymnu państwowego, powitaniu zaproszonych gości i mieszkańców gminy,
pani dyrektor z ZSP Nr 1 Krystyna Czerny i dyrektor GCKCiS w Osieku Krystyna
Dusik, zaprosiły do wspólnych przeżyć
i wspomnień. Życzenia złożył też wójt Jerzy Mieszczak, podkreślając w swoich słowach znaczenie tego ważnego dla każdego
Polaka święta.
Program artystyczny rozpoczęto od
występów zespołu „Kotlina”, którego choreografem jest Adam Adamowski. Zespół
taneczny występuje z towarzyszeniem ka-

peli pod kierownictwem Alicji Gębali. Zatańczyli poloneza i mazura.
My, z niego wszyscy
Ja to mam szczęście, że w tym momencie, żyć mi przyszło, w kraju nad Wisłą…
Ja, to mam szczęście… Mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy,
Ludzie uczynni, w sercach niewinni…
Ty to masz szczęście.
Urodziliśmy się już w wolnym kraju, ale powinniśmy przywoływać w tym
dniu emocje tych, którzy wywalczyli dla
Polski niepodległość – wzruszenie, dumę
i radość. Do takiego uroczystego obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości i wspólnych działań, które pozwoliły
w tym dniu poczuć się razem, zachęciła
młodzież Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku podczas przedstawienia, wyreżyserowanego przez Małgorzatę
Gwóźdź, w opracowaniu muzycznym
Barnadetty Stawowczyk-Zemanek. Przedstawienie nosiło tytuł „My z niego wszyscy – Obrazki z tamtych lat”. Prezentację
i wystawę dotyczącą powstania Polskiego
Państwa Podziemnego przygotowała Marzena Borkowska. Słowo wstępne wygłosiła dyrektor ZSP Nr 1 w Osieku Krystyna
Czerny. Soliści chóru: Marlena Klęczar,
Cezary Różycki, Sebastian Klęczar, Szymon Kuźma, Asia Mydlarz, Natalia Sałapatek, Łukasz Staroń, Julka Gibas, Kasia
Kolasa i Patrycja Mydlarz.
Scenografię przygotowali: Ewa Mrozik,
Wanda Nikliborc i Andrzej Czerw. Obsługę techniczną przedstawienia zapewnił:
Aleksander Piasecki wraz uczniami Jarkiem Lenartem, Mateuszem Wilkiem, Anią
Chmielniak i Agnieszką Grzesło. Przedstawienie bardzo się podobało, uczestnicy podziękowali brawami na stojąco.
Dziękujemy uczniom i nauczycielom
szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum
w Osieku.
Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie podziękowań – Dyplomów
i statuetek od wicepremiera – ministra
gospodarki Janusza Piechocińskiego
z okazji 25-lecia transformacji ustroju,
w uznaniu za aktywne propagowanie
i wkład w rozwój polskiej gospodarki.
Wręczenia dokonał wójt Jerzy Mieszczak, przewodniczący Rady Gminy
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Osiek Jerzy Czerny i sekretarz Gminy Andrzej Sobecki. Wójt pogratulował przedsiębiorcom za dotychczasowe osiągnięcia
i życzył wielu sukcesów w nadchodzących
latach. Te osiągnięcia składają się bowiem
na pomyślność nie tylko naszej gminy, ale
także całego naszego kraju.
Podziękowania otrzymali:
Elżbieta Marczyńska właściciel Piekarni
w Głębowicach, Barbara Sobecka właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „BARBARA”, Antoni
Pawlica wykonywanie konstrukcji i pokryć
dachowych, Paweł Bies, Bolesław Luranc,
Dariusz Górkiewicz, Łukasz Drabczyk, właściciele Firmy „KOTŁO-BUD”, Józef Patek,
Czesław Patek, właściciele Przedsiębiorstwa
Handel-Usługi „PATEK”, Janusz Szostak,
właściciel firmy „Gospoda Włosień”, Irena Kramarczyk właściciel Przedsiębiorstwa
Usługowo-Handlowego „KL-BRUK”, Bogdan Babiński właściciel firmy „ARC-POL”,
Maria Mostowik, Stanisława Salamon Apteka
Prywatna w Osieku, Adam Klęczar właściciel firmy „Aksam”, Anna Ciaputa Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR”,
Marian Kocemba właściciel firmy „Marian
Kocemba Handel-Usługi”, Ryszard Wandor
Usługi Remontowo-Budowlane, Zbigniew
Płonka właściciel firmy „Kotły Płonka”, Krystyna Nowak-Bubak właściciel firmy „Gospoda Tarniówka”, Krzysztof Grzywa właściciel Przedsiębiorstwa Stolarstwo-Produkcja
i Usługi „KATARZYNA”, Zofia Kubica Sklepy
Spożywczo-Przemysłowe, Tadeusz Krzemień
Prezes Ośrodka Hodowli Zarodowej Osieku,
Tadeusz Frej Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FREWEX”, Sławomir Klęczar
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„MERBES”, Roman Bliźnik właściciel Firmy-Usługi Budowlane, Leszek Górkiewicz
właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „STAL-DET”, Katarzyna Goc Prezes
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osieku, Andrzej Bębenek właściciel
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „IDEAL”, Zdzisława Krupnik
właściciel firmy „Kenpak”, Sławomir Oleksy
właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „OLMEX”, Mariusz i Agata Kusak właściciele firmy „Piekarnia Magellan”, Tadeusz
Jędrzejowski prezes Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej „Przyszłość” w Osieku, Jolanta
Wojtala, Sylwia Tobiczyk Apteka „ARNIKA”,
Jan Kramarczyk, Jerzy Sobecki Usługi Stolarskie. Oczekujemy jeszcze na potwierdzenie
kilku nazwisk przedsiębiorców przez ministra Janusza Piechocińskiego. Gratulacje.
Dziękujemy paniom ze stowarzyszenia
„Wspólna Sprawa” za pomoc i przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości.
Rozalia Ćwiertnia
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X Gaude Cantem
To Międzynarodowy Festiwal
Chórów im Kazimierza Fobera

Historia festiwalu sięga 1996 r., wtedy to
po raz pierwszy w Oświęcimiu odbył się
on pod nazwą impreza chóralna, określana jako Święto Pieśni. Głównym pomysłodawcą był ówczesny prezes bielskiego
oddziału PZCHiO – Kazimierz Fober
(1910-2002). W 1999 r. impreza została
przeniesiona do Bielska-Białej i tu odbywa
się do chwili obecnej. Najważniejszym celem imprezy jest upowszechnianie muzyki
chóralnej i dzielenie się radością płynącą
ze wspólnego śpiewania.

19 października 2014 r. nasz chór „Osieczanie” wziął udział w prezentacji (koncercie poza konkursem), śpiewali w Kościele pw. Najświętszej Rodziny w Małych
Kozach. W koncercie uczestniczyli też:
chór mieszany „Tutte le Corde” z Gdowa,
powiat wielicki oraz chór mieszany „Animato” z Pawłowic.
Osieczanie pod dyrekcją Andrzeja Luranca wykonali: Litanię do Matki Boga i Ludzi, Ty tylko mnie poprowadź, O Królowo Różańca Świętego, Janie Pawle teraz
przyjdź, Wierzę w Ciebie Panie i pieśń Ja
ufam Ci. Otrzymali gromkie brawa.
Rozalia Ćwiertnia

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada
i oddali głos na moją osobę oraz radnych
z mojego Komitetu Wyborczego NASZA
GMINA OSIEK.
Gorąco dziękuję za duże poparcie, które
od Państwa otrzymałem.
Chcę zapewnić, że zrobię wszystko, aby
tego zaufania nie zawieźć.
Z wyrazami szacunku
Jerzy Mieszczak

Kiermasz świąteczny - zapraszamy

Stowarzyszenie Integracyjne
Wspólna Sprawa
organizuje dwudniowy kulig
w Pieninach

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólna
Sprawa organizuje kiermasz świąteczny
w Klubie w Osieku
w dniach 19-20.12.2014 r.
w godz. od 9:00 do 15:00

w dniach 31.01- 01.02.2015
koszt 190 zł od osoby

Małgorzata Bańdur

do 15.01.2015 roku
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zgłoszenia w bibliotece lub
pod numerem 602-159-643

Osiecki karp uzyskał krajowy certyfikat!
Osiek od najdawniejszych czasów wyróżniał się
spośród wielu polskich miejscowości o tej samej
nazwie zarówno swoim dużym obszarem, liczebnością mieszkańców i ich gospodarnością,
jak również bogatą historią, związaną z obronnością tego rejonu. Świadczy o tym jego nazwa;
‹‹osiek›› to miejsce, które we wczesnych dziejach
Polski stanowiło obronną twierdzę zbudowaną z leśnych bali i z ziemnym umocowaniem,
który posadowiony był zwykle w punkcie granicznym lub przy ważnym trakcie komunikacyjnym. Potwierdza to również zachowany
jego historyczny herb, przedstawiający scenę
walki dwóch wojów na białą broń. Jeszcze
w XVIII wieku w zachowanych dokumentach
wspomniane jest tu tzw. „fortalicjum”, czyli
zamek obronny, otoczony wałem obronnym
i rowem wypełnionym wodą doprowadzoną
z przepływającej obok Osieczki. Do dziś zresztą
fascynuje także wszystkich niewyjaśniona historia „kopiecka”, zwanego wcześniej „Piekłem”,
a następnie „Grunwaldem”, który niewątpliwie
jest związany z nazwą osady, jak i jego historycznym, bo występującym na wielu zachowanych dokumentach herbem. Od dawna wśród
mieszkańców Osieka przewijała się nieprzypadkowa legenda jeszcze z XIII wieku o zapędzeniu
się w te strony zagonu tatarskiego, czyli jego
skrzydła, które tu zostało „usieczone”. Stąd próbowano wyprowadzić pierwotną nazwę osady
jako <<Usiek(ł)>>, przemianowaną później
w Osiek. Wprawdzie co do obecnej nazwy
nie ma wątpliwości, ponieważ i w starych
dokumentach krajowych zachowała się jego
łacińska nazwa „Ossek”, ale echa walk z Tatarami na tym terenie i innymi najeźdźcami
mogą mieć historyczne uzasadnienie. Jednak
tutejszy Osiek dodatkowo słynął i do obecnych czasów słynie także, o czym nie wszyscy
wiedzą, z osieckiego karpia.
Temu tematowi organizatorzy wspaniałego
muzeum etnograficznego w Osieku, pan
Marian Kocemba
z małżonką, poświęcili jedno
z wielu bogato
wyposażonych w eksponaty regionalne
pomiesz-

czenie. Wiele czasu i energii w celu zgromadzenia dokumentów, dotyczących wysiłków
twórców krzyżówki osieckiego karpia; Oskara i Edwarda Rudzińskich w latach 18861940, a następnie kontynuowanych później
przez POHZ Osiek, poświęcił wicewójt gminy Marek Jasiński, utrzymując bliski kontakt
z potomkami wyżej wymienionych, w tym za
pośrednictwem autora opracowania.
Aby uzyskać certyfikat o uznaniu odrębności krzyżówki karpia osieckiego, należało
bowiem zgromadzić nie tylko historyczne,
ale i współczesne dokumenty, a więc oceny
wybitnych ichtiologów. Na czym więc polega odrębność i wybitnie korzystna tak dla
produkcji, jak i konsumpcji cecha osieckiej
krzyżówki, obecnie już rozpowszechnionej
na szeroką skalę nie tylko w naszym kraju?
Przytoczmy kilka faktów historycznych.
W 1886 roku nowy właściciel osieckiego
majątku, w tym 250 morg stawów rybnych
Oskar de Rudno Rudziński, powiększając
je do 400-tu przez zalanie podmokłych łąk,
zakupił szlachetne tarlaki w majątku książąt
Lippe w Czechach oraz u hodowcy Adolfa
Gascha z Kaniowa. Krzyżując rasy czeską
i śląską, otrzymał po kilkuletnich dodatkowych zabiegach żywieniowych ryb i budowlano-melioracyjnych stawów, udoskonaloną
linię polskiego karpia określanego nazwą
„osiecki”. Z braku miejsca nie możemy opisać
wszystkich nowatorskich zabiegów Oskara
i jego syna Edwarda w tej pionierskiej stawowej hodowli ryb, nie tylko karpia. Wystarczy
przytoczyć fakt, że już w 1909 roku na wystawie krajowej we Lwowie gospodarstwo rybackie Oskara Rudzińskiego otrzymało „Palmę
pierwszeństwa” w Galicji za najlepszy gatunek
(rasę), a Zator hrabiów Potockich – za największą produkcję ryb stawowych w 181 stawach
o pow. 2500 morgów, drugą po Trzebini czeskiej w cesarstwie Austro-Węgierskim.
Po śmierci Oskara Rudzińskiego w 1919 roku
gospodarkę rybną w Osieku przejmuje wybitny specjalista po studiach w tym zakresie
i rodzinnej praktyce, syn inżynier Edward.
O tym, jak bardzo udoskonalił ten dział produkcji, niech świadczy opinia miesięcznika
„Przegląd Rybacki”, sławnego ichtiologa dra
Franciszka Staffa z Wydziału Rybackiego
PAN z tego okresu. Cytuję: „Na podstawie
własnej znajomości stosunków i opierając się
na dostępnych mi źródłach, stwierdzić mogę,
że najintensywniejszym zarówno pod względem wysokości osiąganego przyrostu z morga, w hodowli narybku, kroczków i produkcji
ryby kupieckiej, stosowania sztucznej karmy
(łubinu) i użycia wyborowego materiału hodowlanego, jest rybne gospodarstwo majątku
Osiek pod Oświęcimiem (…)”.
Nic dziwnego, że w 1929 roku na Po-

wszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu
osieckie karpie otrzymały Złoty Medal,
a liny Srebrny Medal. Kopie tych dokumentów oraz wiele innych zdjęć i dokumentów, można zobaczyć w izbie muzealanej prowadzonej przez Mariana Kocembę.
Opowiem jeszcze krótko, na czym polega ta
specyficzna i korzystna pod względem hodowlanym i konsumpcyjnym cecha karpia
osieckiego. W tym wypadku należy również
przytoczyć opinie fachowców, wspomnianego F. Staffa i niemieckiego ichtiologa prof.
Brunona Hoffera z Monachium, u którego
studiował właśnie Edward Rudziński. Cytuję: „Karp rasy osieckiej gromadzi w swoim
organizmie wszystkie zapasy w grzbiecie,
gdzie mięso jest najlepsze i gdzie występuje
w najbardziej zbitej formie. Im szybciej karp
wzrasta, tym bardziej jego grzbiet pulchnie,
przyjmując formę garbu. Dzięki stosowanej
selekcji przez E. Rudzińskiego, karp osiecki
osiągnął wysokość grzbietu w stosunku do
swojej długości jak 1:2,2. U rasowych karpi
bowiem mięso na grzbiecie osadza się szybciej niż wzrost na długość”.
Na wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r.
karpie osieckie wywołały wprost zdumienie fachowców i zwiedzających. Np. karpie
2-letnie miały 25 cm długości i 12 cm, czyli 1:2,08 wysokości. Karpie – 3-letnie (karmione) 35 cm dł., a 18 cm wys. (1:1,9), zaś
narybek – 12 cm długości i 6 cm wysokości (1:2). Właśnie ten stosunek wysokości
do długości karpia, im mniejszy decyduje
o jego rasie i wartości. Oczywiście, piszą
dalej wspomniani ichtiolodzy, nie może
u tego rodzaju karpia zaokrąglać się równocześnie brzuch przez jego tuczenie, ponieważ jelita nie są jadalne a karp wówczas
przybiera kształt okrągły prawie jak flądra.
Chociaż wtedy ten stosunek długości do
wysokości jest bardzo niski, bliski (1:1), to
karp traci swoją klasę.
Ponieważ większość danych o rasie karpia
osieckiego pochodzi z okresu międzywojennego, wnioskujący o certyfikat mieli pewien
problem z udowodnieniem, czy przetrwał on
do czasów współczesnych. Pomogły jednak
niektóre czasopisma powojenne oraz wcześniejsze autorytatywne stwierdzenie prof.
Brunona Hofera, że „rasowe karpie należycie
żywione nie potrzebują odświeżania krwi”.
A więc niezależnie od dalszego uszlachetnienia np. przez zmniejszanie łusek, rasa karpia
osieckiego nadal w Osieku istnieje i należy do
najszlachetniejszych (Mało przy konsumpcji odpadów i jest najsmaczniejszy nie tylko
w Dolinie Karpia, więc warto je kupować).
Na podstawie dostarczonych materiałów
z Warszawy przez śp. Władysława Rudzińskiego i jego syna Krzysztofa.
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Opracował Bronisław Jania

Osiek i Osieczanie w I wojnie światowej
(Przedstawiamy fragment artykułu który
zamieścimy w kolejnym wydaniu gazety.)
Kiedy w lipcu 1914 roku wybuchła jedna
z największych dotychczasowych wojen,
która z uwagi na swój ogromny zasięg
została nazwana przez historyków wojną światową, Osiek wraz z całą ówczesną
Galicją od ponad 130 lat był pod zaborem
austriackim. Początkowo jego mieszkańcy, od wieków uciskani ciężarami pańszczyźnianymi przez polską szlachtę, a więc
kolejnych właścicieli Osieka, faktycznych
panów ich losów i ich zagród wraz z uprawianą rolą. W większości nawet nie zdawali sobie z tego sprawy, że nie są już poddanymi Królestwa Polskiego.
Taka sytuacja praktycznie trwała do
1848 roku, kiedy to nowo wstępujący na
tron cesarski Franciszek Józef I pod naciskiem buntów narodowych w cesarstwie
zwanych „Wiosną Ludów”, ogłosił patent zwalniający chłopów galicyjskich od
poddaństwa miejscowym właścicielom
wsi i świadczenia dla nich przymusowej
pańszczyzny. Patent ten wszedł w życie dopiero w maju 1849 roku, stanowiąc wielkie
wydarzenie w ówczesnej galicyjskiej wsi,
w tym w Osieku, o czym w swojej kronice
wspomina Jan Niemiec.
Przy tej okazji warto przytoczyć wstęp zachowanego listu jednego żołnierza z Osieka
do swojej dziewczyny, napisany 28.VI. 1913
roku koszar w Bielinie w Bośni nad rzeką
Sawą. Żołnierz ten, który w liście tym nie
wymienił oczywiście swojego nazwiska,

(było pewnie na kopercie), ukończył 3-klasową szkołę ludową w Osieku i doskonale
znał grzecznościowy wstęp tej korespondencji, obowiązujący sto lat temu.
Cytuję: u góry – Bielina 28/6 1913
„Wyszło Słoneczko na środek Nieba, spomniało mi się, że mi do Ciebie pisać potrzeba. Za stoliczek siadam, liściczek rozkładam, za pióro się chwytam i z Tobą się
Kochana Zosiu Witam. Witam się z Tobą
tymi słowami, jak się witał Pan Jezus
z Apostołami. Oj, piszę ja piszę, serce mi
się kraje, pióro w mojej ręce liliją się staje.
A na tej liliji kwiateczki jaśnieją – niech się
Twoje Oczka, zawsze do mnie śmieją. Niech
się Twoje Oczka do mnie uśmiechają, bo te
Twoje Oczka radość mi sprawiają. Piszę ja
Ci piszę na białym papierze, ażebyś wiedziała, że Cię kocham szczerze. Nie piszę
ja piórem ani atramentem, tylko Szczerem
Sercem – jakby Dyjamentem. Przyleciał
Słowiczek, tak mi wyśpiewuje, że Moja Zosieńka listu oczekuje. I tak w tym liściczku
mojego pisania, Ty mi podaj rączki do pocałowania. Idź liściczku w drogę, bo ja iść
nie mogę, przez Góry Doliny do Polskiej
Krainy, do mojej Kochanej Zosieńki Ubogi,
ode mnie Ją pozdrów, mój liściczku Drogi!
Gdy wejdziesz w Oborę – udaj się w pokorę. Gdy wejdziesz do sieni – pokłoń się do
ziemi. Gdy wejdziesz do proga – Pochwal
Pana Boga. Niech będzie Pochwalony Jezus
Chrystus i Maryja – Matka Jego, bo Ona
nas prowadzi do Królestwa Niebieskiego...”

są święta, jaki niosą dar dla człowieka
i jego domu? Nie jest to wcale takie łatwe i oczywiste. Choć społeczeństwo
coraz bardziej staje się konsumpcyjne,
to jednak tęskni za prawdziwą tradycją przekazywaną z dziada pradziada.
Powinniśmy zrobić wszystko by tradycja kulinarna, obrzędowa czy ludowa
nadal odgrywała istotną rolę w naszym życiu i życiu kolejnych pokoleń. Wszystko to jest przecież naszym
dziedzictwem. Pamięć o Tych, którzy
byli przed nami, pamięć o tym jak żyli,
wspomnienia naszego dzieciństwa, pamięć o tych którzy odeszli - wszystko
to łączy się w tą jedną, niepowtarzalną
noc- noc wigilijną. Boże Narodzenie
i Wigilia to najpiękniejsze i najbardziej
polskie, rodzinne święta, to święta
przede wszystkim dzieci.

Wigilia
Raz w roku nadchodzi czas szczególny, niezwykły, magiczny. Czas gdy
gasną wystawy supermarketów, zanika ruch samochodów na zatłoczonych
ulicach. Każdy spieszy do domu, a dla
tych co go nie mają zawsze znajdzie się
wolne miejsce przy stole. Czas podsumowań upływającego bezlitośnie czasu.
Wigilia - wieczór szczególny, moment
spotkania się całej rodziny, wszystkich
nam bliskich, by chociaż na kilka godzin usiąść razem, przy wspólnym stole
i podzielić się radością i smutkiem codzienności, zaśpiewać kolędę, czas składania życzeń, wręczania prezentów. Czy
zastanawiamy się czym tak naprawdę
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Piękne czytanie… z Renatą Piątkowską

Kolejna edycja Konkursu Pięknego Czytania „O złote Usta” odbyła się tym razem
w Grojcu, w odnowionej Sali Domu Ludowego. Organizatorami konkursu byli:
Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu
z/s w Grojcu, Gminna Biblioteka Publiczna
w Przeciszowie, Gminne Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Osieku oraz Gminne
Centrum Kultury w Polance Wielkiej.
Wśród 16 uczestników konkursu Gminę
Osiek reprezentowali, wyłonieni wcześniej
w eliminacjach szkolnych: Szymon Kuźma
z ZSP Nr 1 w Osieku, Nicola Mitoraj z SP Nr 2
w Osieku i Kamila Kramarczyk z ZSP w Głębowicach.
Wszystkie dzieci czytały fragmenty książki
Renaty Piątkowskiej „Opowieści z piaskownicy”. Jury konkursowe w składzie: Stanisława
Niedziela – pracownik MBP w Oświęcimiu,
Jadwiga Szczerbowska – dyrektor OKSiR

Gminy Oświęcim oraz Ewa Orzechowska –
pracownik OK Brzeszcze wyłoniło mistrza
czytania, którym został Filip Mendyk z Grojca. Trzy główne nagrody przypadły również
Oliwii Zając z Piotrowic, Mikołajowi Kimak
z Przeciszowa oraz Nikoli Mitoraj SP Nr
2 z Osieka. Ponadto wyróżniono Martynę
Handzlik z Polanki Wielkiej, Bartłomieja Puskarczyk z Włosienicy, Kamilę Kramarczyk

reklama

Usługi stolarskie Henryk Kasperczyk
– układanie i cyklinowanie parkietu i mozaiki,
– wykonanie: montaż schodów i poręczy
drewnianych,
– drzwi na wymiar,
– układanie boazerii drewnianej i panelowej
– wykonanie balkonów drewnianych
– adaptacja poddaszy w drewnie
tel. 33 84 88 275
kom. 536 892 218

ZSP z Głębowic i Edytę Lasek z Brzezinki.
Nagrody wręczała osobiście pisarka Renata
Piątkowska, która po rozdaniu nagród spotkała się z uczestnikami konkursu oraz z klasami
czwartymi grojeckiej szkoły podstawowej.
Poziom tegorocznego konkursu był bardzo
wysoki, co cieszy tym bardziej, że czytały dzieci
z klas najmłodszych.
KD.

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku
ogłasza zapisy na wyjazd do Teatru STU w Krakowie
w dniu 27 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 16.45
na spektakl „To tylko miłość”
koszt wyjazdu -100 zł od osoby (bilet wstępu, przejazd, ubezpieczenie)
„To tylko miłość” opowiada historię trojga przyjaciół – tancerzy uwikłanych
w miłosny i zawodowy trójkąt. Przyjaciół, którzy po latach spotykają się
ponownie, gdy wszystko mają już za sobą, a przed sobą… nadal wszystko.
Tony Scott, Sara Daniels i Frank Daniels, dawni aktorzy kabaretowi wspomną
czsy swojej młodości i „wytańczą” perypetie miłosne w rytm przeboju Deana
Martina „That´s amore”.
Reżyseria: Janusz Szydłowski; Obsada: Tadeusz Huk, Krystyna Podleska,
Leszek Piskorz, Karol Jasiński, Barbara Garstka, Marcin Kątny

Zapisy w Bibliotece Publicznej w Osieku tel. 33 84 58 155
do dnia 23 stycznia 2015 r. (ilość miejsc ograniczona).

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich,
przypominamy podstawowe zasady, którymi
należy się kierować podczas korzystania z wyrobów pirotechnicznych:
- należy kupować fajerwerki tylko wiadomego
pochodzenia, każde opakowanie powinno być
zaopatrzone w napisy w języku polskim i zawierać: nazwę producenta lub importera, instrukcje
obsługi, znak dopuszczenia do użytku. Sprzedaż
nieprawidłowo oznaczonych lub bez oznakowania stanowi wykroczenie zagrożone karą
ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł,
- wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane tylko osobom pełnoletnim. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami osobie, która
sprzedaje je niepełnoletniemu grozi nawet do
dwóch lat pozbawienia wolności,
- nie należy używać fajerwerków w grupie osób
i w miejscach publicznych, w których mogą one

spowodować obrażenia u osób postronnych,
- nie wolno odpalać petard z ręki, na balkonie, z okna. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię np. beton, asfalt, aby
uniemożliwić ich przewrócenie się,
- nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować
je odpalać, kierować nieodpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na
etykiecie lub wrzucać do ogniska.
Aby radość ze świętowania nie zakończyła się tragedią, apelujemy zwłaszcza do
rodziców dzieci, aby objęli swe pociechy
większym nadzorem, gdyż posiadanie
przez nich lub używanie fajerwerków bez
nadzoru osoby dorosłej jest realnym zagrożeniem dla ich zdrowia, a nawet życia.

Przypominamy i apelujemy – ostrożnie z fajerwerkami

ECHA OSIEKA

Kolekcje Kazimierza Klęczara
Kolekcjonowanie to ciekawy pomysł na
hobby dla dorosłych, a także dla młodzieży i dzieci. Kolekcjonować możemy rzeczy
zupełnie nieprzydatne, takie jak zużyte
opakowania, puszki czy kapsle, ale także
np. znaczki pocztowe, obrazy, płyty analogowe, gazety EO, pieniądze lub przedmioty codziennego użytku z konkretnym
motywem. Zdarza się, że dorośli kolekcjonują lalki, a dzieci skamieliny. Emerytowany p. Kazimierz od lat kolekcjonuje
fragmenty drewniane wyrzucone przez
morze bałtyckie. Można wyrazić zdziwienie, jak woda potrafiła swoją siłą nadać
kawałkom drzewa przeróżne kształty. Są
tam łyżki, widelce, noże, bełty do kuszy

czy łuku, jaszczurki, ptaki, ryby. Fragmenty te mają niewiadomy początek, ale domyślać możemy się, że mogą pochodzić z
różnych epok, nawet od wikingów; może
są to kawałki łodzi wikinga, który wypłynął na połów i już nigdy do rodziny nie
wrócił, bo jego statek pochłonęły morskie
tonie, a może to fragmenty łodzi wikinga,
który wybrał się na podbój obcych dla niego krajów, a może to resztki kutrów rybackich, które zatonęły i morze teraz we fragmentach zwraca rodzinom ich dobytek.
Moglibyśmy tak w nieskończoność fantazjować na ten temat, ważne w tym wszystkim jest to, że ludzie a w tym przypadku p.
Kazimierz, ma dodatkowe zajęcie, które go

cieszy. Kolekcjoner kilka razy w roku wyjeżdża nad morze i tam urządza nadmorskie spacery dla zdrowia i przyjemności. P.
Kazimierz część piwnicy przeznaczył na
gromadzenie – kolekcjonowanie nie tylko drewienek, ale także butelek o różnych
kształtach, kufli do piwa. Wszystko to w
idealnym porządku stoi na półkach przyozdobione rycinami, obrazami kościółka
osieckiego malowanymi farbami olejnymi
i obrazami – kopiami sławnych malarzy.
Drodzy czytelnicy pochwalcie się swoimi
ulubionymi zajęciami po pracy zarobkowej w naszej wspólnej gazecie – Echach
Osieka.
RĆ.

Zbiór drewnianych fragmentów wyrzuconych przez morze
Bałtyckie,KOLELKCJA p. KLĘCZARA Kazimierza.

REKLAMA

Firma Cateringowa EUFORIA
Katarzyna Bąbacz
Organizacja przyjęć okolicznościowych:
wesela, bankiety, komunie, chrzciny,
roczki, stypy.
32-608 Osiek ul. Karolina 117
Telefon: 606 213 677, 517 759 062
ZAPRASZAM!!
Możliwość wynajęcia sali na przyjęcia
okolicznościowe.

100 lat „Konara”

Należy przypomnieć, że w mijającej kadencji Zarząd Powiatu w
Oświęcimiu i okoliczne gminy zainwestowali w Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu kilka milionów złotych, co zdecydowanie przełożyło się na poprawę komfortu
nauczania. Gmina Osiek wspólnie z innymi gminami ufundowała
klasopracownię dla uczniów liceum. Wójt Jerzy Mieszczak uczestnik
uroczystości odebrał podziękowanie, które przekazał Radzie Gminy
jako dowód wdzięczności uczniów i pracowników liceum .
Po oficjalnej inauguracji Roku Jubileuszowego nastąpiło przekazanie nowego sztandaru dyrektorom
Liceum oraz uczniom. W
jego obecności, ślubowanie złożyli pierwszoklasiści.
Gwoździe pamięci wbijane
w drzewce sztandaru również stały się wymiernym
znakiem obecności i roli
darczyńców w historii szkoły. Ukoronowaniem tej części obchodów było otwarcie wystawy pt. „Oni nas
wspierali”.
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Krok od zwycięstwa

Katowice. Finał Zawodów Dzielnicowy
Roku 2014. Małopolskę reprezentowali mł.
asp. dzielnicowy gminy Osiek, Dariusz Jakubowski z KPP Oświęcim oraz sierż. sztab. Jacek Polakiewicz z KMP Kraków.
W tegorocznym finale VII
Ogólnopolskich
Zawodów
Dzielnicowy Roku 2014, tytuł
najlepszego dzielnicowego zdobył policjant z województwa
opolskiego, jednakże dzielnicowi z Małopolski: mł. asp. Dariusz Jakubowski – dzielnicowy
gminy Osiek z oświęcimskiej
KP oraz sierż. sztab. Jacek Polakiewicz z KMP Kraków byli
najlepsi w zakresie wiedzy policyjnej z Małopolski.
Zwycięstwo w wojewódzkich eliminacjach do VII Ogólnopolskich
Zawodów Dzielnicowy Roku 2014
dało Dariuszowi Jakubowskiemu – Dzielnicowemu gminy Osiek tytuł Najlepszego Dzielnicowego w Małopolsce, a tym samym możliwość udziału w zawodach ogólnopolskich.
W dniach 13-15 października razem
z sierż. sztab. Jackiem Polakiewiczem z
Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

reprezentowali Małopolskę na zawodach
ogólnopolskich, które odbyły się w Szkole
Policji w Katowicach.
Podczas trzydniowej rywalizacji dzielni-

cowi musieli stawić czoła takim konkurencjom jak: test z wiedzy policyjnej, w którym
najlepsi okazali się małopolscy dzielnicowi,
analiza dokumentów, symulacja – przyjęcie
interesanta oraz strzelanie. W tym roku tytuł
najlepszego dzielnicowego przypadł sierż.
Pawłowi Kleszczowi, reprezentującemu Ko-

mendę Wojewódzką Policji w Opolu.
W finałowej uroczystości udział wziął
Komendant Główny Policji gen. insp.
Marek Działoszyński, który wraz z Komendantem Szkoły insp. Jarosławem Kaletą wręczyli laureatom
nagrody. W uroczystym
zakończeniu
zawodów
uczestniczył również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
mł. insp. Paweł Dzierżak, który
podziękował policjantom reprezentującym małopolski garnizon
za udział w zawodach i dobre
przygotowanie oraz życzył im
dalszych sukcesów zawodowych.
Po powrocie do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu
mł. asp. Dariusz Jakubowski
otrzymał podziękowania od Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu za wykazanie się bardzo dobrą
wiedzą policyjną i godne reprezentowanie powiatu oświęcimskiego. Mieszkańcy Gminy Osiek gratulują p. Dariuszowi
wiedzy, umiejętności i zaszczytnego tytułu NAJLEPSZEGO!

Nie daj się oszukać – „Ufaj, ale sprawdzaj”
Biorąc pod uwagę skalę problemu i ilość interwencji dotyczących nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedstawicieli handlowych, Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu we czwartek, 6 listopada, organizuje spotkanie edukacyjne pod nazwą
„Ufaj, ale sprawdzaj”. Spotkanie skierowane jest
przede wszystkim do konsumentów mających niewystarczającą wiedzę na temat zasad panujących
na rynku telekomunikacyjnym i podatnych na zabiegi marketingowe wykorzystujące niewiedzę na
temat uprawnień i obowiązków użytkowników
usług telekomunikacyjnych.
Jak podkreśla Joanna Maciąga, Powiatowy
Rzecznik Konsumentów, najczęściej ofiarami nieuczciwych praktyk są osoby starsze.
– Mieszkańcy myślą, że podpisują umowę z
obecnym operatorem, po czym otrzymują
fakturę od zupełnie innego podmiotu i czują
się oszukani. Skala tego problemu jest bardzo
duża, miesięcznie otrzymujemy kilkadziesiąt
zgłoszeń, głównie od osób starszych – zaznacza Joanna Maciąga.
Działania nieuczciwych przedstawicieli handlowych mają na celu wykorzystanie łatwowierności i zaufania osób starszych, którzy w
podstępny sposób nakłaniani są do zmiany
dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych. W szczególności działania

te polegają na podawaniu się za przedstawiciela innego dostawcy usług niż faktycznie reprezentowanego, powoływanie się na
niezaistniałe fakty, takie jak zakończenie
działalności przez danego dostawcę usług
telekomunikacyjnych oraz wyłudzanie danych abonenta poprzez uzyskanie wglądu
do ostatniej faktury.
We czwartek, 6 listopada, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (sala narad I piętro, pokój 101 A) o godzinie 12.00 odbędzie
się spotkanie edukacyjne, podczas którego
specjaliści z Urzędu Komunikacji Elektronicznej będą wskazywać na nieetyczne
praktyki handlowe stosowane przez operatorów. – Przede wszystkim będziemy uczulać,
jakich dokumentów nie wolno podpisywać, w
jakich sytuacjach zachować największą czujność – zaznacza Joanna Maciąga, Powiatowy
Rzecznik Konsumentów i dodaje. – Powiemy także jak wygląda prawo do odstąpienia
od umowy, z jakimi konsekwencjami finansowymi dla klienta jest to związane.
Podczas rozmowy z przedstawicielem
handlowym:
• Jeżeli na umowie widnieje logo innego
przedsiębiorcy, a jesteś przekonywany, że
zawierasz umowę z dotychczasowym do-
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stawca usług, NIE PODPISUJ UMOWY.
• BĄDŹ CZUJNY, jeśli przedstawiciel handlowy/kurier zjawił się w domu z gotową
umową, bez wcześniejszego umawiania się
na spotkanie i bez Twojego wnioskowania
o zmianę usług lub operatora.
• Jeżeli masz wątpliwości jaką firmę reprezentuje przedstawiciel handlowy, który
Cię odwiedził – ZAŻĄDAJ OKAZANIA LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ.
• Jeżeli już podpisałeś umowę zadbaj, aby
przedstawiciel handlowy/kurier pozostawił Ci kopię zawartej umowy, jej regulamin, cennik oraz formularz odstąpienia
od umowy. NIE DAJ SIĘ PRZEKONAĆ, ŻE
TE DOKUMENTY ZOSTANĄ DOSTARCZONE PÓŹNIEJ.
• Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwego działania – MASZ PRAWO ODSTĄPIĆ OD UMOWY w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia,
bez ponoszenia żadnych kosztów.
Jeśli podejrzewasz dostawcę usług telekomunikacyjnych o nieuczciwe praktyki, skonsultuj
się z Centrum Informacji Konsumenckiej UKE:
• infolinia 801 900 853
(koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora)
• 22 534 91 74 (pon. - pt. w godzinach 8:15-16:15)

• www.uke.gov.pl/formularz
• www.cik.uke.gov.pl

OGŁOSZENIA POLICYJNE
Kęty – nietrzeźwy kierowca wpadł
podczas policyjnej kontroli, dodatkowo odpowie za próbę przekupienia policjantów.
W dniu 3 października 2014 policjanci z Komisariatu Policji w Kętach zatrzymali 32-letniego mieszkańca Osieka podejrzanego o jazdę w stanie nietrzeźwym i próbę wręczenia
korzyści majątkowej policjantom, aby ci odstąpili od dalszych czynności wobec niego.
Do zdarzenia doszło w Kętach na ul. Mickiewicza, gdzie bezpieczeństwa na drodze
strzegli policjanci z oświęcimskiej drogówki. Około godziny 11.00 do kontroli drogowej zatrzymali kierowcę samochodu marki
VW, za którego kierownicą siedział 32-letni
mieszkaniec Osieka. Policjanci od razu wyczuli od niego woń alkoholu, co potwierdziło
badanie stanu trzeźwości – 1,70 promila alkoholu. Kierowca został zatrzymany i pouczony
o odpowiedzialności za jazdę w stanie nietrzeźwym. Mężczyzna jednak, chcąc uniknąć
odpowiedzialności zaczął pertraktować z policjantami, a następnie próbował wręczyć jednemu z funkcjonariuszy kilkaset złotych, na

co otrzymał stanowczą odpowiedź, że popełnił kolejne przestępstwo. Mężczyzna trafił do
pomieszczeń dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji i wkrótce odpowie
za popełnione czyny.

Głębowice – skradziono rower
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu prowadzą czynności mające
na celu ustalenie sprawcy kradzieży roweru.
Do kradzieży doszło 6 października 2014
około godziny 11:20 w Głębowicach na ulicy Ogrodowej, gdzie swój rower pozostawiła mieszkanka Głębowic. Skradziony rower
jest typu damka o nazwie Amanda.

Grojec – rowerzysta z zakazem kierowania
W dniu 21 listopada 2014 o godzinie 16.00
w Grojcu na ul. Głównej policjanci podczas
kontroli drogowej zatrzymali 36-letniego
mieszkańca Osieka, który jechał na rowerze
posiadając sądownie orzeczony zakaz kierowania pojazdami.

„Nie daj się wkręcić” – tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego chce dotrzeć do świadomości rolników i zwrócić ich
uwagę na zagrożenia, jakie czyhają na nich
w indywidualnych gospodarstwach. Akcja ma
na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych
podczas użytkowania ciągników, maszyn
i urządzeń rolniczych. Pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn to jedne
z głównych przyczyn wypadków w gospodarstwach rolnych, powodujące najcięższe urazy.
Takim wypadkom można zapobiec, pamiętając
o podstawowych zasadach bhp:
• każdą maszynę rolniczą należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem,
• wszystkie fabryczne osłony maszyn i urządzeń powinny być na swoich miejscach, uszkodzone osłony należy niezwłocznie wymienić
na nowe, a osłony zdjęte na czas naprawy lub
konserwacji powinny być zamontowane po
zakończeniu prac naprawczych,
• przyczepiania lub zaczepiania maszyn rolniczych do ciągnika powinna dokonywać jedna
osoba, zaznajomiona z instrukcją obsługi maszyny,
• każdorazowo przed uruchomieniem maszyny należy sprawdzić sprawność elementów
i podzespołów, decydujących o bezpieczeństwie obsługi, w szczególności: wszelkich przekładni, końcówek wałów, czopów, sprzęgieł
oraz świateł i hamulców,
• przed rozpoczęciem pracy maszyną rolniczą

należy upewnić się, że w jej pobliżu nie ma
żadnych osób, a zwłaszcza dzieci, które nie
zawsze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw
związanych z zabawą na terenie podwórka,

ny urządzenia, jak i ciągnika był pozbawiony
ciśnienia,
• podczas przemieszczania się maszyn po drogach publicznych, powinny one znajdować się
w pozycji transportowej,
• niedozwolona jest praca maszynami naprawianymi prowizorycznie,
• każdorazowo przed opuszczeniem ciągnika
lub maszyny należy odpowiednio zabezpieczyć sprzęt np. maszynę zawieszaną na ciągniku trzeba całkowicie opuścić, następnie można
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki,
• w celu uniknięcia samoczynnego przetoczenia, wszystkie maszyny w czasie postoju
powinny być zabezpieczone klinami podłożonymi pod koła,
• dołączenie i odłączanie wałów przegubowo-teleskopowych można wykonywać tylko przy
wyłączonym napędzie wałka odbioru mocy,
wyłączonym silniku ciągnika i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Wiedzę o zagrożeniach związanych m.in. z wykorzystywaniem w pracy rolniczej maszyn
i urządzeń można zdobyć podczas szkoleń,
konkursów, pokazów i innych działań, organizowanych przez jednostki terenowe KRUS.
Informacje o takich spotkaniach publikowane
są w „Kalendarzu Wydarzeń Prewencyjnych”,
który znajduje się na stronie internetowej KRUS.

Uwaga na oszustów internetowych
Pod koniec września br. mieszkaniec Osieka za pośrednictwem jednego z aukcyjnych portali internetowych, zakupił telefon komórkowy, za który zapłacił 600 zł.
Kiedy pokrzywdzony nie doczekał się na
realizacji transakcji powiadomił Policję.
Osiek – z zakazami kierowania
18 listopada 2014 o godzinie 09:10 w Osieku
na ul. Głównej policjanci zatrzymali 51-letniego mieszkańca Osieka, który jechał na rowerze, posiadając sądownie orzeczony zakaz
kierowania pojazdami.

Rolniku pamiętaj!
• do prac z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych należy zakładać ubrania przylegające do ciała, bez zwisających elementów
oraz buty z podeszwą zmniejszającą ryzyko
poślizgu,
• maszyny rolnicze należy utrzymywać w czystości, elementy elektryczne trzeba często
oczyszczać z kurzu i pyłu, aby zapobiec zagrożeniom pożarowym,
• nie należy przewozić ludzi na pracujących lub
transportowanych maszynach, chyba, że producent dopuszcza taką możliwość, a maszyny
są wyposażone w siedziska dla pasażerów,
• koła i pasy napędowe, przekładnie, wały przegubowo-teleskopowe oraz końcówki wałów
bezwzględnie muszą posiadać komplet osłon,
• osprzęt uruchamiający (linki, łańcuchy,
drążki itp.) urządzeń zdalnie sterowanych
powinien być tak ułożony, aby we wszystkich
położeniach transportowych i roboczych nie
doszło do samoczynnego uruchomienia,
• podczas podłączenia węży hydraulicznych
do układu hydraulicznego ciągnika należy
zwrócić uwagę, aby zarówno układ hydraulicz-
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KRUS PT w Oświęcimiu
Informację opracowano na podstawie broszur i informatorów dot. bhp przy użyciu maszyn i urządzeń rolniczych.

GOPS

Przepis na zdrowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku przy współpracy
Banku Żywności w Krakowie zorganizował 20 listopada 2014 r.
w godz. 11.00 do 14.00 w sali widowiskowej WDK w Osieku –
Debatę Społeczną pn. „Przepis na zdrowie! Zdrowe odżywianie
– Moda czy konieczność?”.
Debatę dla mieszkańców Gminy Osiek poprowadziła pani Justyna Liptak – koordynator projektów edukacyjnych Banku Żywności w Krakowie.
Panele dyskusyjne:
Jak powinna wyglądać dieta najmłodszych, prelegenka Maria
Brzegowy – dietetyczka.
Jak pokochać zdrowe gotowanie-prelegentka Angelika Knop –
blogerka kulinarna.

Komunikat
zaproszenie
Tradycyjnie w dniu 6 grudnia 2015
roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku odbędzie się spotkanie najstarszych mieszkańców
Osieka i Głębowic. W spotkaniu
będą uczestniczyć osoby urodzone
w 1945 roku oraz urodzone poniżej
tego rocznika. Indywidualne zaproszenia będą dostarczone na adres uczestników. Zaproszeni goście
z Głębowic o godz. 12.30 autobusem podstawionym obok kościoła
w Głębowicach, będą mogli zabrać
się do Osieka na mszę świętą, która odbędzie się o godz. 13.00 w kościele Parafialnym św. Andrzeja
w Osieku. Autobus po wyjechaniu
z Głębowic przejedzie ul. Główną
w Osieku, więc wszystkich chętnych
do skorzystania z tego środka lokomocji zapraszamy na przystanki
PKS usytuowane wzdłuż tej ulicy.
Po mszy św. odbędzie się spotkanie
w sali OSP w Osieku. Mieszkańcy
z Głębowic o godz. 20.00 będą mogli wrócić do domu podstawionym
autobusem (obok sali OSP). Osoby,
które dysponują własnym środkiem
lokomocji, prosimy o zabranie i odwiezienie innych uczestników spotkania.

Serdecznie zapraszają
organizatorzy!
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SESJA

Nowoczesna pracownia
rehabilitacji otwarta
dla pacjentów
Zmodernizowane centrum rehabilitacji i
odnowy biologicznej to ostatni etap największej w ciągu ostatnich kilku lat inwestycji w
Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
Zadanie pod nazwą „Przebudowa Pawilonu
nr 2 pod potrzeby Centrum Rehabilitacji,
Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych”
kosztowało blisko 10 mln złotych, z czego

dofinansowanie z budżetu powiatu wyniosło
ponad 7 milionów złotych.
To jedna z najważniejszych inwestycji w powiecie. W szpitalu zostały stworzone warunki godne dla przywrócenia sprawności oraz
likwidacji niedogodności osobom, które korzystały dotychczas z obiektu przy ulicy Olszewskiego w Oświęcimiu. Jak zaznacza Sabina Bigos-Jaworowska dyrektor szpitala, nowy
oddział rehabilitacji to nowa jakość. – Sprzęt,
który mieliśmy do tej pory został całkowicie
wymieniony. Kupiliśmy nową aparaturę medyczną m.in.: aparaty do krioterapii, których
do tej pory brakowało oraz sprzęt, który pozwoli usprawniać przede wszystkim pacjentów
z chorobami po wylewach i z chorobami neurologicznymi. Oddział został także wyposażony w nowoczesne aparaty, które będą służyły
pacjentkom po zabiegach mastektomii piersi
– zaznacza dyrektor szpitala i dodaje. – Poszerzyliśmy panel naszych usług o krioterapię, inhalację ultradźwiękową oraz falę uderzeniową.

W nowoczesnej pracowni rehabilitacji
pacjenci będą mogli skorzystać z 16 zabiegów fizykoterapii oraz 12 zabiegów kinezyterapii, a także z zabiegów z zakresu
hydroterapii i masażu leczniczego.
– Nowy oddział spełnia wszystkie wymagania,
jakie stworzyła nowoczesna medycyna w zakresie rehabilitacji. Jest doskonale wyposażony
i znajduje się w tym miejscu, gdzie pozostałe
obiekty szpitalne. Jest dopełnieniem kompletnym naszego szpitala. Jesteśmy przekonani, że
wreszcie w parze z umiejętnościami naszych
rehabilitantów, pójdzie standard, czyli wyposażenie i dostępność miejsca, w którym odbywa
się rehabilitacja. Dodajmy, że zadanie, które
rozpoczęto w 2013 roku pod nazwą „Przebudowa Pawilonu nr 2 pod potrzeby Centrum
Rehabilitacji, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy
oraz zespołu poradni i pracowni specjalistycznych” kosztowało blisko 10 mln zł, z czego powiat oświęcimski wyasygnował ponad 7milionów złotych.		
Starostwo

38. sesja Rady Gminy – 7 listopada 2014 r.

Stała się okazją do posumowania czteroletniej pracy Rady Gminy. Podsumowania dokonał jej przewodniczący Jerzy Czerny. Na
sesję zaproszono przedstawicieli firmy, która
na terenie gminy wykonują prace wiertnicze
w poszukiwaniu gazu i ropy. Przedstawiciele
firmy zapoznali radnych z przebiegiem prac
(zwiększenie hałasu na ulicy Grunwaldzkiej
w Osieku, Jodłowej i Świerkowej) i ewentualnymi korzyściami w razie odkrywki
surowców. W sesji uczestniczył też członek
zarządu powiatu Andrzej Kacorzyk.
Zgodnie z wcześniejszym przyjęciem kolejności obrad i protokołem z poprzedniej
sesji wójt przedstawił sprawozdanie z pracy
między sesjami: *Uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Nauczyciela, podczas których wręczył nagrody
wyróżniającym się nauczycielom. *Uczestniczył w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
i Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Ochrony Środowiska Rady Gminy.
*Przeprowadzili przetarg na położenie nakładki asfaltowej na remontowanym odcinku ul.
Głównej na Górnym Osieku. Przetarg wygrała
FIRMA SKANSKA kwota 430.671,79 zł.
*Uczestniczył w posiedzeniu wyjazdowym
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
oraz Spraw Społecznych, podczas którego
dokonano wizytacji placówek oświatowych
i obiektów sportowych.
*Podpisał u notariusza akt notarialny dotyczący sprzedaży działki o powierzchni
92m2 położonej przy ul. Starowiejskiej.
*Uczestniczył w spotkaniu w Oświęcimiu
zorganizowanym przez Marszałka Województwa Marka Sowę, podsumowującym
działania Samorządu Województwa Małopol-

skiego „Co zrobiliśmy – Nasze osiągnięcia”.
Kolejno radni przeszli do podjęcia uchwał
w sprawie:
a) uchwalenia programu współpracy gmi-

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
(radny J. Obstarczyk przeciw, uchwała
przyjęta większością głosów),

ny Osiek z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2015
roku (uchwała przyjęta jednomyślnie),
b) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy
Osiek (uchwała przyjęta jednomyślnie),
c) zmiany Uchwały nr XXXVII/283/2014
Rady Gminy Osiek z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przyjęcia zadania od
powiatu oświęcimskiego, polegającego na
przebudowie nawierzchni drogi powiatowej
nr 1758K – ul. Główna w km od 3+690 do
km 4+580 (uchwała przyjęta jednomyślnie),
d) zmiany uchwały Nr XXIX/230/2013

e) zmian planu budżetu gminy na 2014 rok
(radny J. Obstarczyk wstrzymał się od głosu, uchwała przyjęta większością głosów).
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji udzielił wójt. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Wnioski
złożył radny: Henryk Kramarczyk (pełny tekst
wniosków w protokole Rady Gminy).
Na zakończenie części oficjalnej sesji przewodniczący Rady wraz z wójtem podziękowali radnym, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy za
współpracę i pracę na rzecz Gminy.
Na tym sesję zakończono.
Rozalia Ćwiertnia

Uzupełnienie do Raportu Gminy Osiek 2010-2014 finansowanego przez Komitet
Wyborczy Wyborców NASZA GMINA OSIEK.W dziale Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej pełne zdanie powinno brzmieć:
– W ramach współpracy: ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Osieku i Stowarzyszeniem Szansa w Oświęcimiu pozyskano ponad dwie tony żywności ze zbiórek
żywności w ramach akcji Podziel się posiłkiem.
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Dekada z Big-Beatem

Postscriptum do wspomnień
„Dekada z Big-Beatem” od autora.
Kiedy na przykład kończy się pewien etap
w życiu, a to następuje czasem z różnych
powodów, tworzy się nowy rozdział w życiu. Czasem ciekawszy niż ten poprzedni,
zwłaszcza, gdy mamy za sobą wieloletnią,
pełną doświadczeń drogę muzyczną oraz
nieeksponowany dotąd potencjał twórczy. Wtedy też nadarza się okazja, aby to
coś wyeksponować, napisać, podzielić się
z kimś, kto ma większe możliwości techniczne czy też wydawnicze. Ja tak zrobiłem. Pierwszą piosenką, która przyniosła
mi duży sukces, był utwór pt. „Disco Lato”.
Powstała przypadkowo. Dokładnie po obejrzeniu programu muzyczno-rozrywkowego
w telewizji POLSAT o takim samym tytule.
Lipiec 1995 rok. Ten wspaniały wówczas
program rozrywkowy bawił wtedy całą Polskę. A mnie osobiście tak zainspirował twórczo, że postanowiłem napisać piosenkę dla
tegoż programu, z zachowaniem takiej samej formy pt. „Disco Lato”. Piosenka ta, tak
bardzo ujęła producentów tego programu,
że w błyskawicznym tempie powstała wersja
studyjna na potrzeby programu. Przez kolejne dni programu muzyczno-rozrywkowego
piosenka „Disco Lato”, była atrakcją oraz
kolorową oprawą tego programu. A wykonał ją wspaniały zespół muzyczny LOVERS.
W taki oto sposób, inspiracja dobrego programu w TV Polsat, umożliwiła autorowi

napisanie piosenki, która stała się zaczynem
współpracy z Firmą Fonograficzną „BLUE
STAR” z Warszawy. Piosenka ta ukazała się
na płycie „DISCO LATO” vol. 3.
Drugim pozytywnym zdarzeniem, a zarazem
przygodą z piosenką mojego autorstwa był
program telewizyjny pt. „Kawa czy Herbata”.
Do tegoż programu porannego prowadzonego przez red. Iwonę Schymalla oraz Pawła Pochwałę został zaproszony znany piosenkarz i
gitarzysta Andrzej Rybiński. W trakcie trwania programu „Kawa czy Herbata” artysta ten
wykonał piosenkę mego autorstwa o takim
samym tytule jak program. A było to w piątek
1marca 1996 r. między godz.6:00 a 8:00. Jest
to niebywały zaszczyt i wyróżnienie od losu,
gdyż jak sam przyznał, rzadko wykonuje piosenki obcego autorstwa. Wniosek nasuwa się
taki, że zawsze warto coś robić w życiu, choć
nie zawsze są to korzyści materialne, o których często myślimy.
Z marzeń powstają piosenki, czyli krótka
historia piosenki ACAPULCO. Druga piosenka dla wydawnictwa fonograficznego
„BLUE STAR”, z którym nawiązałem współpracę jako autor, była wspaniała kompozycja
o zabarwieniu latynoskim pt. „Acapulco”.
Powstała po przeglądnięciu czasopisma kolorowego. Stąd to natchnienie. Acapulco to
cudowne miasto, miejsce w Meksyku z mieszanką obyczajów dawnych oraz współczesną kulturą, wykorzystywaną na potrzeby
turystyczne. Zwłaszcza przy okazji świąt Bo-

Autor z własnym domowym wydawnictwem płytowym!

Okładki płyty wydawnictwa „BLUE
STAR” z piosenką „ACAPULCO” 5
poz. Zapraszam wszystkich, którzy
chcą odnieść sukces do aktywności
intelektualnej! Patrząc z perspektywy tamtego okresu (lata dziewięćdziesiąte) i przekładając na dzień
dzisiejszy to różnice można zobrazować powiedzeniem: niebo a ziemia. Dziś biznes fonograficzny prowadzą mali środowiskowi wydawcy
lub duże korporacje, nie mające z
wrażliwością twórczą nic wspólnego.

Nakłady są małe, wręcz reklamowe.
Dziś kto ma pieniądze sam sobie
może wydać płytę na potrzeby własne. I już! Ogólnie ta forma wydawnicza pomału się kończy poprzez
powszechny dostęp do Internetu i
innych mediów. Można ściągać nawet pojedyncze utwory.
Ale we własnym środowisku, powinniśmy być aktywni w różnej formie artystycznej i pielęgnować swoje hobby.
Z muzycznym pozdrowieniem!
Jan NECZEK
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żego Narodzenia i Nowego Roku. Piosenka
jest formą peanu dla tego miejsca oraz miasta. Kolejnym wykonawcą z listy zespołów
firmy fonograficznej „BLUE STAR” piosenki
„ACAPULCO” jest prekursor muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej; najbardziej znany
i lubiany przez fanów muzyki disco polo,
zespół FANATIC. Aranż i wykonanie nawiązuje do klimatu latynoamerykańskiego.
Rok produkcji 1997. Również ważnym i doniosłym wydarzeniem dla tej piosenki była
wielka Gala Piosenki Disco Polo w Katowickim Spodku 08.06.1997 r., gdzie oprócz zespołu FANATIC na scenie Spodka wystąpiły
najlepsze i najważniejsze zespoły tego gatunku muzycznego jak: BOYS, BAYER FULL,
Atlantis, Stan Tutaj, SHAZZA i inni. Występujące zespoły zapowiadał znany konferansjer i dziennikarz telewizyjny „Tele Express”
Marek Sierocki. Koncert ten uświetnił również swoją osobą, miłośnik oraz sympatyk
tego gatunku muzycznego ówczesny premier Waldemar Pawlak (PSL), który zachęcał do aktywnego udziału oraz odbioru
tegoż koncertu. Jako autor piosenki wraz
z rodziną mieliśmy przyjemność siedzieć
po sąsiedzku z premierem Pawlakiem w
loży dla VIP. To niezapomniane wrażenie,
uczestniczyć w tak dużym wydarzeniu muzycznym przy sześciotysięcznej widowni.
I słuchać własnej kompozycji. Tego się nie
da opisać! „Marzenia się spełniają”, chociaż
trwają tak krótko!

M
U
J
Z
A
N
M
I
G
W
A
D
A
P
O
T
S
I
L
11

11 Listopada – Święto Niepodległości, czas radości. Ale i czas
refleksji. Bo przecież niepodległość nie jest nam dana na zawsze. W tym dniu szczególnie powinniśmy wspominać te wydarzenia i tych ludzi, którzy za wolność i niepodległość zapłacili najwyższą cenę.
„100 lat temu Pierwsza Kompania Kadrowa pod wodzą Józefa
Piłsudskiego ruszyła z krakowskich Oleandrów ku wolności.
I wojna światowa to dla nas, Polaków, czas dramatycznej walki
o niepodległość. Krzepnięcia politycznej zgody. Dojrzewania
wspólnoty, która po 123 latach niewoli zdolna była w niedługim czasie zorganizować się w państwo.”
Ale 1939 rok pozbawił nas wolności. Nadszedł więc czas kolejnej walki. I już 27 września 1939 r. zaczęto tworzyć struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość z okazji 11
Listopada przypominała o jego dziedzictwie, ideałach, które
potem, w wolnej Polsce, się ziściły.
Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej
przybliżającej historię Polskiego Państwa Podziemnego.
A potem uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Osieku przedstawili program artystyczny pt. „My z niego
wszyscy – obrazki z tamtych lat”, który opowiadał historię
tragicznych dla miasta i jego mieszkańców 63 dni powstania
warszawskiego.
Przejmujące obrazki powstańczej codzienności: naloty, świst
spadających bomb, determinacja walczących, tragizm ludzkich losów, ucieczka w modlitwę, ale i radość z każdego kolejnego dnia stały się udziałem widzów. A muzyka dopełniała
całość! Niosła łzy, ukojenie, oddawała tragizm ludzi i miasta,
dodawała otuchę, wiarę i radość.
Program przygotowała pani Małgorzata Gwóźdź, dekoracje
panie Wanda Nikliborc i Ewa Mrozik, o oprawę muzyczną,
przygotowanie solistów (Magdalena Klęczar, Cezary Różycki, Sebastian Klęczar, Szymon Kuźma, Joanna Mydlarz, Natalia Sałapatek, Łukasz Staroń, Julia Gibas, Katarzyna Kolasa, Patrycja Mydlarz, Adam Klęczar, Maciej Pyza, Bartosz
Płachta, Radosław Huczek, Patryk Spadek, Jacek Górkiewicz, Paweł Grzesiewicz ) i chóru zadbała pani Bernadeta
Stawowczyk-Zemanek.

Podziękowanie
Mieszkańcom ulic; Beskidzka, Czarny Las, Kwiatowa, Podlesie i
Zielona, bardzo dziękuję za udział w wyborach oraz głosowanie
na moją osobę.

Uroczystości towarzyszyła wystawa „Przywódcy Polski
Walczącej”.

Z wyrazami szacunku

Franciszek Mitoraj

AW.
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Święta Bożego Narodzenia to święta, które otwierają nasze
serca dla innych, wzmacniają wiarę, pogłębiają miłość
i dają nadzieję.

Wszystkim Naszy
m Klientom prag
niemy złożyć
najserdeczniejsze
życzenia:
Spokojnych i rado
snych Świąt Boże
go Narodzenia.
Niech opatrzność
pomaga Państwu
zrealizować wszys
plany i spełnić na
tkie
wet te najskrytsz
e marzenia tak, ab
w każdej chwili m
yście
ogli odnajdywać
szczęście.
Właściciele i Prac
ownicy Sklepów
„Delfin”

ć
Na radosne Święta Bożego Narodzenia pragnę złoży
m
acioło
naszym Pacjentom, ich Rodzinom i Przyj
kiej
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia i wszel
pomyślności.
Niechaj spełnią się marzenia i nadzieje, które niesie
nadchodzący Nowy Rok.
Dyrektor i Pracownicy SP ZOZ w Osieku.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia proszę
przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha
oraz spełnienia najskrytszych marzeń. Niech świąteczna
atmosfera spokoju i szczęścia zagości w sercach nas
wszystkich.
Życzę także, aby nadchodzący Nowy 2015 Rok przyniósł
wszystkim mieszkańcom Gminy Osiek dużo szczęścia,
uśmiechu i codziennych radości.
Dzielnicowy Dariusz Jakubowski

Szanowni Mieszka
ńcy Gminy Osiek
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Życzenia bożonarodzeniowe
Szczęścia, zdrowia, radości
Miłości, pieniędzy, pomyślności
By uśmiech co dzień witał na waszej twarzy
Życzy redakcja i współpracownicy EO.
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POKAZ SZTUCZNYCH KWIATÓW

Stowarzyszenie Wspólna Sprawa

Nowa Rada
Gminy Osiek
od lewej panie: Jekiełek Maria, Płonka Bożena, Bańdur Małgorzata, Bielecka Józefa,
Filip Katarzyna.
Panowie od lewej: Bąbacz Tadeusz, Czerny
Jerzy (przewodniczący rady), Mieszczak
Jerzy (wójt), Noszka Radosław, Obstarczyk
Jerzy, Jekiełek Jan (wiceprzewodniczący
rady), Żurek Zbigniew, Baścik Stanisław,
Mitoraj Franciszek, Mucha Tadeusz, Domasik Jerzy, Jasiński Marek (wicewójt).
RĆ
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A jak z karpiem było?
11.10.2014 r. sobotnie, wprost upalne, przedpołudnie stało się dla grupy 36
uczniów ze szkół podstawowych powiatu oświęcimskiego atrakcyjną formą aktywnego spędzania wolnego czasu.
Wszystko przez grę terenową „Jak to
z karpiem było?”. Uczestników przywitała sołtys Joanna Zygmunt. Po rejestracji oraz losowaniu grup wszyscy
wyruszyli do gospodarstwa rybnego pana Krzysztofa Kuwika,
by tam dowiedzieć się, na czym
polega hodowla karpia, skąd
się bierze narybek, jak nazywają się ryby ze względu na wiek,
jak musi być zbudowany staw,
by można tam hodować karpie
itp. Tam też młodzież obejrzała wystawę sprzętu rybackiego. W drodze powrotnej
przedstawiciele zespołów
szukali
zakodowanych
informacji, gdzie należy
skierować swe kroki i jakie
są zadanie do wykonania. Każda z grup
musiała się jednak zameldować na wyznaczonych punktach kontrolnych. Na jednym
z nich „Nawet w kościele karp może wiele”,
podczas spotkania z konserwatorami zabytków uczestnicy zapoznawali się z rodzajem
malarstwa ściennego, wyszukiwali XVI „za-

cheuszków” oraz próbowali swoich sił jako
konserwatorzy. Specjalnymi narzędziami
zdzierali delikatnie warstwy malarskie, mając nadzieję, że im również uda się odkryć
XVI i XVII malowidła.
W wędzarni u państwa Joanny i Bogdana Zygmuntów, była nie tylko degustacja
wędzonego karpia, ale także sposób przyprawienia oraz dobór
odpowiedniego drewna

i temperatury do rodzaju
wędzenia, stały
się tematem numer jeden. Natomiast zwolennicy zdrowego jedzenia uczestniczący
w pokazie kulinarnym przeprowadzonym przez p. Franciszka Sałaciaka, mogli wspólnie przygotować smaczne frytki
z karpia.
Na zakończenie każda z grup prezentowała swoją wiedzę, by odpowiedzieć na

postawione na początku gry pytanie „Jak
to z karpiem było?”
Zajęcia odbywały się w ramach projektu
realizowanego przez naszą parafię: „Odkrywamy malowane tajemnice zapisane na
ścianach XVI w. kościoła w Głębowicach
wraz z cyklem imprez promujących pielęgnowanie tradycji rybactwa i produktu lokalnego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej składa
podziękowania nauczycielom – opiekunom grup, Stowarzyszeniu Dolina Karpia,
Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Zatorskiej, Stowarzyszeniu Ziemi Głębowickiej,
Ochotniczej Straży Pożarnej Głębowice. Dziękujemy też osobom prywatnym, które pomogły w przygotowaniu
i prowadzeniu imprezy. Szczególne podziękowania dla: sołtys Głębowic Joanny
Zygmunt i pani Urszuli Babińskiej (pomysłodawczyń i realizatorek imprezy), dla p.
Pawła Frączka, p. Stefanii i Adama Wojnarów, p. Bogdana Zygmunta, p. Haliny Kuwik, p. Marii Szczelinie, p. Jadwigi Tobiczyk, p. Moniki Domańskiej, p. Krzysztofa
Kuwika, dh. Beaty Obstarczyk, p. Jerzego
Obstarczyka – prezesa OSP Głębowice.
WZ- SZG

Wystawa fotograficzna
W ramach projektu „Nasze zdrowie –
w naszych rękach” w niedzielę 19.10.2014
roku można było zobaczyć wystawę zdjęć
nie tylko uczestników warsztatów fotograficznych, ale również zdjęcia z konkursu
fotograficznego zorganizowanego w sierpniu tego roku przez Stowarzyszenie Ziemi
Głębowickiej. Wernisaż stał się miejscem,
w którym można było porozmawiać na
temat fotografowania oraz przeglądać czasopisma poświęcone tej dziedzinie sztuki
czy po prostu je wypożyczyć.
Były to ostatnie zajęcia w ramach
projektu dofinansowanego z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska
Lokalnie: „Nasze zdrowie – w naszych
rękach” realizowanego przez Stowarzyszenie Ziemi Głębowickiej.
W realizacji projektu pomogli nasi
sponsorzy i partnerzy, którym serdecznie
dziękujemy. Podziękowania składamy:
p. Natalii Gorysz – fotograf, Małgorzacie
Tobiczyk – dietetyk, p Joannie Zygmunt
– sołtys Głębowic i współautorce projektu, p. Pawłowi Frączkowi – ratownikowi

medycznemu i współautorowi projektu,
Katarzynie Bielas – z grupy nieformalnej
Głębowice i współautorce projektu, Hipermarketowi Carrefour z siedzibą w ga-
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lerii Niva w Oświęcimiu, Siłowni Gladiator, cukierni Kołaczek z Oświęcimia oraz
OSP Głębowice.
WZ -SZG / fot. Paweł Frączek

TWÓJ 1%
PODZIĘKOWANIE ZA 1%
przeznaczonego na rehabilitację
PATRYKA FRĄCZKA za dar serca.

Patryk Frączek wraz z Rodzicami pięknie
dziękują WSZYSTKIM DARCZYŃCOM
za przekazanie 1% z podatku na Jego Fundację. Pieniądze te pomogą kontynuować
rozpoczętą 5 lat temu rehabilitację, zbliżającą Patryka do samodzielnego chodzenia.
Największym marzeniem Patryka
jest samodzielne pobieganie z kolegami
z przedszkola.
Pomóż to nic nie kosztuje. FUNDACJA DZIECIOM „Zdążyć z Pomocą”
Numer KRS 0000037904 tytułem 1% na
leczenie i rehabilitację. Nr 14236 Frączek Patryk.

Zainwestuj
w Osiek!!!
Twój 1%

wpływa na nasze działania!
Nie bądź obojętny! Oddaj swój 1%
na Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku! To tylko jeden
dodatkowy wpis na Twoim druku
PIT.
Dzięki Tobie organizujemy wiele
inicjatyw dla dzieci z Naszej Gminy,
m.in. Dzień Dziecka i Zimową Ligę
Piłki Nożnej Halowej.
Zmieniaj z nami na lepsze!
Numer KRS:

0000250018
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ECHA OSIEKA
Mamy w gminie takich, którzy nie oddają śmieci, a płacą zgodnie z ustawą śmieciową.

Spalanie odpadów w paleniskach domowych
Skutki oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi

Każdy z nas korzysta z powietrza, wody
i żywności, zaspokajając w ten sposób podstawowe potrzeby życiowe organizmu.
Kupując różne produkty niezbędne dla
naszego funkcjonowania, przyczyniamy się
niestety do produkcji niezliczonej ilości odpadów komunalnych.
Nie zawsze bywają to odpady łatwo-rozkładalne, tzn. przyjazne środowisku.
Pomimo aktualnie obowiązującej ustawy
o odpadach (z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w dalszym ciągu stosowaną metodą
pozbywania się śmieci i odpadów z tworzyw
sztucznych, takich jak: plastik, folia, stare
meble, wszelkiego rodzaju opakowania, stare
obuwie i odzież, czasopisma, itp. jest ich spalanie w paleniskach gospodarstw domowych.
W procesie spalania ważną rolę odgrywa
temperatura spalania, gdy jest niewłaściwa,
tzn. zbyt niska – w emitowanych spalinach
powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zdrowie
ludzi i zwierząt jest bardzo szkodliwe.
Spalanie różnego rodzaju materiałów
w paleniskach domowych oraz w ogniskach na wolnym powietrzu przy sprzątaniu posesji czy na ogródkach działkowych
odbywa się właśnie w niskich temperaturach (tj. od 200 do 500 stopni C) i powoduje emisję do atmosfery:
1. Pyły – pył odkładając się w glebie, powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka i zwierząt
zanieczyszczenia roślin metalami ciężkimi.
2. Tlenek węgla (CO) – jest trujący dla ludzi
i zwierząt.
Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie, oddziałuje także na
centralny układ nerwowy.
3. Tlenki azotu (NOx) – są przyczyną podrażnienia i uszkodzenia płuc, a odkładając
się w glebie w postaci azotanów, szkodliwie
podwyższają ich zawartość w roślinach.
4. Dwutlenek siarki (SO2) – u ludzi i zwierząt
powoduje trudności w oddychaniu, a u roślin
zanik chlorofilu, czego efektem jest zamieranie blaszek liściowych. Jest przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego,
co powoduje suche i mokre opady kwaśnych
deszczy.
5. Chlorowodór – tworzy z parą wodną
kwas solny.
6. Cyjanowodór – tworzy z wodą kwas pruski.
Wymieniłam tu tylko kilka najbardziej

znanych i szkodliwych związków chemicznych, oprócz nich w procesie spalania
wydzielają się dziesiątki innych trujących
związków.
Przykładowo:
Spalając 1 kilogram odpadów z polichlorku winylu PVC (butelki plastikowe,
folie, skaja, itp.), wytwarzamy aż 280 litrów
gazowego chlorowodoru, który, jak wspomniałam przed chwilą, tworzy z parą wodną kwas solny.
Spalając 1 kilogram pianki poliuretanowej PU (która występuje np. w obuwiu,
odzieży, meblach), wytwarza się 50 litrów
cyjanowodoru tworzącego w połączeniu
z wodą kwas pruski – jedną z najsilniejszych trucizn.
Średnie gospodarstwo domowe składające się z 3 osób „produkuje” około 750 kilogramów odpadów rocznie, z czego przeważająca część (60-70%) to odpady z tworzyw
sztucznych, w szczególności plastik.
Umożliwienie wynoszenia zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie
przez wiatr, daje w efekcie lokalny wzrost
substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.
Stan ten szczególnie nasila się w okresie
jesienno-zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające
czynniki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (głównie to: niska temperatura i duża
wilgotność powietrza).
Jako produkty uboczne spalania różnych
odpadów z tworzyw sztucznych, powstają
rakotwórcze związki zwane dioksynami
i furanami.
Tak często praktykowane przez ludzi
spalanie materiałów, takich jak: drewno
meblowe zawierające chlorowane fenole –
czyli substancje do jego konserwacji oraz
pozostałości farb i lakierów, które z kolei
zawierają metale ciężkie (głównie I klasy,
np. rtęć), torby plastikowe z polietylenu
(tzw. reklamówki) czy papieru bielonego
nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej
zawartości różnego rodzaju metali ciężkich
– powoduje powstawanie tych szczególnie
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groźnych związków dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.
Wierzę, że wszyscy, którzy dowiedzą się
o szkodliwości palenia odpadów plastikowych, nie będą tak postępować, a proszę
o to w swoich artykułach już od kilku lat,
lecz niektórzy mieszkańcy mają to gdzieś.
Są domy, a w nich mieszkańcy, którzy od
początku segregacji jeszcze za byłego wójta
Jana Jekiełka i teraz, kiedy płaci się za odpady nie oddali jeszcze ani jednego śmietka, ani jednej butli, ani garści odpadów.
Pytam więc, gdzie to wszystko jest przez te
lata, a no w piecu i w powietrzu i w pyłach
na ziemi. Według mnie ludzie ci powinni
odpowiadać za naruszenie zdrowia mieszkańców całej ulicy, a może jeszcze więcej.
Bardzo przychylnie ochrona środowiska
została przyjęta przez szkoły, gdzie odbyły
się specjalne pogadanki na temat szkodliwości spalania odpadów i segregacji odpadów, bo jak wiemy, edukację najprędzej
przyswajają sobie młodzi ludzie.
Urząd Gminy w Osieku opracował ulotkę informacyjną, wiedza społeczeństwa
w tym zakresie znacznie się podniosła, ale
nie u wszystkich. Dodam jeszcze o czym
wszyscy wiemy, że społeczeństwo nasze
jest wierzące, ludzie chodzą i modlą się
w kościele, a popełniają ciężki grzech zaniechania i narażania na utratę zdrowia.
Obecnie przy odpłatnej segregacji tylko
nieliczne domy spalają śmieci, ale i to jest
bardzo szkodliwe. Czy tak trudno jest zakupić kosz, a gdzie tam lepiej popiół wysypać pod płot. Z uwagi na to, że spalane
wymienionych wyżej, odpady zawierają
bardzo niską wartość energetyczną, a stwarzają ogromne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, w trosce o ochronę
środowiska, w którym żyjemy, zwracam
się do wszystkich ludzi rozumiejących
wagę tego zagadnienia o zainteresowanie
się tym problemem i w dalszym ciągu proszę o włączenie się do akcji uświadamiania
społeczeństwa, co niniejszym czynię.
Rozalia Ćwiertnia

GŁĘBOWICE

Podsumowanie roku w Chórze Wrzos
Koniec roku staje się czasem podsumowań.
Ten rok to rok zmian i nowości, a rozpoczęło
się od zmiany składu zespołu i jego zarządu.
Nie zmienił się tylko charakter zespołu. Nadal
jest chór mieszany czterogłosowy, śpiewający
utwory a capella, a dyrygentem nadal jest pan
Leszek Górkiewicz.
Można było nas usłyszeć podczas IV „Diecezjalnego Przeglądu Chórów, Scholi i Zespołów” w Mazańcowicach. Na zaproszenie
PZCHiO oddział w Bielsku-Białej, starostwa
powiatowego w Bielsku-Białej, Gminnego

Ośrodka Kultury w Jasienicy, parafii św. Andrzeja Apostoła w Osieku i Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku
braliśmy udział w XIV festiwalu kolęd i pastorałek pod nazwą ,,Spotkania z kolędą”.
Kolędy śpiewaliśmy też w styczniu tego roku
w kościele parafialnym w Głębowicach podczas jednej z mszy św.
W czasie wielu imprez i uroczystości śpiewamy pieśni i piosenki o charakterze ludowym.
Tak było podczas festynów w Głębowicach
i w Oświęcimiu. Mieliśmy okazję prezentować
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dorobek artystyczny naszej gminy w czasie
140-lecia Amatorskiej Orkiestry Dętej z Głębowic, Żniw Karpiowych w Zatorze, jak również podczas Międzynarodowego Festiwalu
Gaude Cantem w Bielsku-Białej.
Postanowiliśmy działać na rzecz naszej
małej społeczności nie tylko koncertując, ale
sami też byliśmy współorganizatorami wielu imprez i uroczystości. Zorganizowaliśmy
koncert kolęd z udziałem zespołu „Seven
Heawen” z Czechowic Dziedzic.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Ziemi Głębowickiej i parafią zorganizowaliśmy piknik
parafialny połączony ze Świętem Plonów.
Był niezwykły pod wieloma względami.
Miał charakter imprezy charytatywnej, ponieważ całkowity dochód przeznaczyliśmy
na remont naszego zabytkowego kościoła.
W przeddzień Święta Niepodległości
z naszej inicjatywy odbył się „Wieczór
z pieśnią patriotyczną” i mamy nadzieję, że
to taka nowa tradycja.
Pomagamy też w przygotowaniach do
sympozjum naukowego, które odbędzie
się w kościele parafialnym w Głębowicach
28.11. pod patronatem Muzeum Diecezjalnego w Bielsku Białej i jego dyrektora ks. Dr
Grzegorza Klaja.
Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie
obfitował w wiele wspaniałych wydarzeń
z naszym udziałem i wiele udanych koncertów i festiwali.
WZ Chór

Marek Sowa marszałkiem województwa małopolskiego
29 listopada (Sobota) radni sejmiku województwa małopolskiego zdecydowali,
że marszałkiem Małopolski pozostanie
na kolejną kadencję sejmiku Marek Sowa
(PO). Marek Sowa zdobył 22 z 39 głosów
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radnych. W trakcie sesji wybrano również zarząd województwa, w skład którego wchodzą: Stanisław Sorys, Wojciech
Kozak, Jacek Krupa i Leszek Zegzda.
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Tajemnice ulicy Grunwaldzkiej
Najpierw odkrycie fragmentów osady
z czasów rzymskich z przełomów wieków
II i III, trwają dalsze prace w tym temacie.
Obecnie przy ulicy Grunwaldzkiej firma
Energia Karpaty Zachodnie przeprowadza
odwiert poszukiwawczy konwencjonalnego złoża gazu ziemnego. Zaplanowany na
listopad i początek grudnia odwiert i testy
złożowe potrwają prawdopodobnie do
końca grudnia 2014 r.
25 listopada, kiedy odwiedziłam budowę, pracownik, który odpowiedzialny
jest za nadzór inwestora, pan Marcin Baran poinformował mnie że obecnie prace
wiertnicze są na głębokości 213m, a zaplanowano na 1100m, czyli ponad kilometr
w głąb ziemi (jeszcze nie natrafiono na
złoża węglowodorowe, za płytko). Prace
wiertnicze ze względów technologicznych muszą być prowadzone w systemie
ciągłym – 24h, ponieważ nie można przerwać pracy świdra wiertniczego. Na jednej
zmianie pracuje od 10 do 15 pracowników
wysoko wykwalifikowanych i znających
się na rzeczy. W przypadku odkrycia złoża gazu w trakcie testów trwających kilka
dni gaz ten będzie spalany w pochodni.
W przypadku negatywnego wyniku wier-

cenia i testów odwiert zostanie zlikwidowany, a teren zrekultywowany i oddany
w pierwotnej formie. Gdyby jednak doszło
do pozytywnego wyniku, (a mieszkańcy
mają taką nadzieję)to firma wydobywcza
wydzierżawi część terenu pod eksploatację, a i gmina zyskałaby finansowo.
Odwiert na bieżąco jest w pełni zabezpieczony i szczelny na całym odcinku po-

przez zarurowanie i zacementowanie rur
okładzinowych. Inwestor dokłada starań,
aby działania związane z odwiertem nie
wiązały się z większymi utrudnieniami
i niedogodnościami dla mieszkańców. Firma dba również o bezpieczeństwo podczas
transportów oraz prac na terenie budowy.
Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje o pracach, pisząc na adres energiakarpaty@sanleonenergy.com lub dzwonić pod numer 48 571 392 934.
Projekt realizuje firma Energia Karpaty Zachodnie, która jest częścią grupy
kapitałowej San Leon Energy, która przy
wykorzystywaniu najnowszej wiedzy
technicznej poszukuje w Polsce złóż węglowodorów. Firma posiada udziały w 33
koncesjach poszukiwawczych na terenie
Polski, na których dotychczas zrealizowano ok. 3000 km prac sejsmicznych 2D oraz
ok. 1550 km2 prac sejsmicznych 3D i 14
odwiertów poszukiwawczych. Ostatnio
firma wykonywała poszukiwania w okolicach Bielska-Białej, jednak z niewielkim
powodzeniem, jeśli chodzi o ilość i jakość
złoża gazowego.
Rozalia Ćwiertnia

Św. Mikołaj w bibliotece
Początek grudnia to radosny czas oczekiwania na magiczną noc mikołajkową.
Wszystkie dzieci stają się wtedy grzeczniejsze i z niecierpliwością czekają na odwiedziny św. Mikołaja. Czasem się zdarza, że same
wyruszają na poszukiwania. W trakcie takich poszukiwań dzieci z pierwszej klasy
szkoły podstawowej (klasa sześciolatków)
oraz grupa zespołu tanecznego dotarły
do biblioteki. Były bardzo zaskoczone, bo

przecież w bibliotece zwykle czekają
książki, a nie Mikołaj. Święty był
bardzo zmęczony,
więc żeby chwilę
odpocząć, poprosił o przeczytanie
historii o radości
ob darow y wania

nie tylko prezentami, ale także miłością i dobrym
uczynkiem. Dzieci
z uwagą wysłuchały
opowieści, wspaniale odpowiadały
na „trudne” pytania
związane ze świę-
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tami i nie tylko, śpiewały piosenki, opowiadały w jaki sposób pomagają rodzicom
w pracach domowych. W miłej i wesołej
atmosferze upłynął czas przeznaczony na
spotkanie. Na zakończenie Św. Mikołaj obdarował wszystkich drobnymi upominkami i obiecał, że 6 grudnia na każde grzeczne
dziecko prezenty będą czekały w domu.
ZP

SPORT

Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej
w lekkiej atletyce

26.09.2014 r. na stadionie MOSiR-u w Oświęcimiu odbyły się zawody sportowe zorganizowane przez Szkolny Związek Sportowy
- Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce. W zawodach startowało 16 uczniów naszego gimnazjum.
Zdobyliśmy 5 złotych, 1 srebrny i 2 brązowe medale. Opiekunami uczniów byli Jan
Bulkiewicz i Magdalena Jasińska.
Wyniki poszczególnych konkurencji:
• 1 miejsce w pchnięciu kulą –
Radosław Huczek
• 1 miejsce w pchnięciu kulą –
Joanna Kasperek
• 1 miejsce w rzucie oszczepem –
Oliwia Płonka
• 1 miejsce w rzucie oszczepem –
Bartłomiej Luranc
• 1 miejsce w biegu na 100 m –
Sandra Bies

• 2 miejsce w sztafecie 4x100 m –
Sandra Bies, Julia Konarczak, Klaudia Frączek i Wiktoria Nowak
• 3 miejsce w biegu na 300 m – Sabina Dusik
• 3 miejsce w biegu na 100 m – Julia Konarczak

Osoby, które zajęły miejsca od 1-3, uzyskały awans do finału wojewódzkiego,
który odbędzie się 2.10.2014 r. na stadionie AWF w Krakowie.
MJ

w biegach przełajowych
29.09.2014 r. na terenach nad Sołą
w Oświęcimiu, odbyły się zawody w biegach przełajowych, rozgrywane w ramach
Powiatowej Gimnazjady Młodzieży. Pięciu uczniów naszej szkoły uzyskało awans

do finału wojewódzkiego: Wiktoria Nowak • 2 miejsce w kategorii klas drugich,
Kamila Kramarczyk i Klaudia Drabczyk
• 5 i 6 miejsce w kategorii klas pierwszych, Michał Lach • 5 miejsce w ka-

tegorii klas drugich i Kamil Narwojsz
• 5 miejsce w kategorii klas drugich.
Uczniowie wystartowali w finale wojewódzkim, który odbył się 8.10.2014 r.
w Nowym Targu.

w halowej piłce nożnej dziewcząt
23 października w Chełmku rozegrano zawody Powiatowej Gimnazjady Młodzieży w halowej piłce nożnej
dziewcząt. Gimnazjalistki z Osieka za-

jęły II miejsce. Skład drużyny: Wiktoria
Nowak, Oliwia Płonka, Agnieszka Grzesło, Karolina Witek, Aleksandra Szałajko, Monika Waksmundzka, Sandra Bies,

Klaudia Rączka, Anna Filip i Martyna
Kuźma. Opiekunem zespołu była Magdalena Jasińska.

w halowej piłce nożnej chłopców
5 listopada 2014 r. w Chełmku. odbyły się rozgrywki w halowej piłce nożnej
chłopców w ramach Powiatowej Gimnazjady Młodzieży. Chłopcy z Gimna-

zjum w Osieku zajęli III miejsce. Zespół
wystąpił w składzie: Hubert Bies, Michał Jekiełek, Kamil Narwojsz, Kamil
Jekiełek, Sławomir Jurecki, Dominik

Machaczka, Sławomir Pacocha, Michał
Kawczak i Bartosz Tyran. Opiekunem
drużyny był Edmund Mieszczak.
MJ.

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy Górnikom za okazaną pomoc w postaci zbiórki pieniędzy dla Kordianka,
dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, za szczodrość i życzliwość.
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na dalsze leczenie naszego chorego dziecka.
Rodzice
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Finał Małopolskiej Gimnazjady Młodzieży w lekkiej atletyce
2 października 2014 r. w Krakowie odbył się finał Małopolskiej Gimnazjady
Młodzieży w lekkiej atletyce.
Rezultaty uczniów naszej szkoły:
• 1 miejsce w pchniecie kulą –
Radosław Huczek,
• 2 miejsce w rzucie oszczepem –
Joanna Kasperek,
• 4 miejsce w rzucie oszczepem –
Oliwia Płonka,
• 5 miejsce w biegu na 100 m dziewcząt –
Sandra Bies,
• 5 miejsce w sztafecie 4x100 m dziewcząt –
Sandra Bies, Wiktoria Nowak, Julia
Konarczak, Klaudia Frączek.

Pozostałe wyniki:
• 4 miejsce w biegu na 100 m –
Bartosz Płachta
• 7 miejsce w biegu na 1000 m –
Michał Lach
• 6 miejsce w biegu na 600 m –
Klaudia Drabczyk
• 7 miejsce w biegu na 600 m –
Kamila Kramarczyk
• 6 miejsce w biegu na 100 m –
Klaudia Frączek
• 7 miejsce w biegu na 100 m –
Wiktoria Nowak
MJ

Szanowni Wyborcy Gminy Osiek
Dziękujemy Mieszkańcom Gminy Osiek za udział w wyborach samorządowych, które odbyły się
16 listopada 2014 r. oraz poparcie kandydatów na Radnych i Wójta Gminy Osiek startujących
z komitetu „Nowe Spojrzenie na Gminę”. Szczególnie dziękujemy mieszkańcom Głębowic
za obdarzenie nas zaufaniem i udzieleniem tak znacznego poparcia. Jesteśmy do Państwa
dyspozycji, w miarę przekazywania Państwa problemów i oczekiwań będziemy przedstawiać je
grupie rządzącej w Gminie Osiek oraz Wójtowi Gminy Osiek.
Do dyspozycji mieszkańców Głębowic, chętni do rozmów jesteśmy, na dyżurach
w każdy pierwszy poniedziałek danego miesiąca w świetlicy WDK w Głębowicach, w godz. 16:00 do
18:00. Pondato można się z nami kontaktować na adresy e-mail: jerzyobstarczyk@o2.pl,
radeknoszka@wp.pl.
						
Radosław Noszka, Jerzy Obstarczyk
							
Radni Gminy Osiek
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Zmarli w naszej gminie:
Wrzesień
Naglik Maria – Osiek, ul. Beskidzka 77 – 60 lat
Październik
Kwaśniak Filomena – Osiek, ul. Główna 194 – 87 lat
Listopad
Matyjasik Stanisława Karolina – Głębowice, ul. Plebańska 4
– 74 lata
Rusin Helena – Osiek, ul. Główna 56 – 90 lat

Serdeczne podziękowania
Dla Wszystkich,
którzy w tak bolesnej dla nas
chwili dzielili z nami smutek
i żal, okazali wiele serca
i życzliwości, uczestnicząc
we mszy świętej
i ceremonii pogrzebowej

Śp. Mieczysława Mrozika
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Kwaśniak Władysława – Osiek, ul. Ogrodowa 32
– 86 lat
Kramarczyk Kazimierz – Osiek, ul. Talarówka 9
– 82 lata
Rączka Jan Krzysztof – Osiek, ul. Ogrodowa 76
– 61 lat
Wandor Stanisława Zofia – Głębowice,
ul. Plebańska 29 – 83 lata
Spadek Marian – Osiek, ul. Działkowa 5 – 71 lat
sporządziła Iwona Górowicz

SKŁAD OPAŁU
SPRZEDAŻ KOSTKI
GRANITOWEJ
KRUSZYWA
PIECE CO

Serdeczne podziękowanie
Wszystkim, którzy tak licznie
uczestniczyli w ostatniej drodze

ul. CEGLANA 3,

Śp. Mariana Spadka

32-608 OSIEK

za złożone wieńce i kwiaty
oraz zamówione msze święte.
Dziękujemy wszystkim
za okazaną pomoc i wsparcie
w tak trudnych dla nas chwilach.

(BYŁA CEGIELNIA)

składa Rodzina

żona, syn z Rodziną

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
W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
zorganizowano w naszej szkole dwie wielkie imprezy
25 października, w sobotę, pojechaliśmy na 18. Międzynarodowe Targi Książki
w Krakowie.
Podróż zaczęła się z małymi przygodami
– spóźnił się bus, który miał nas zawieźć na
miejsce. W drodze weterani wyjazdów na targi nie mogli się doczekać, by zobaczyć nową
halę wystawową i opowiadali nowicjuszom,
czego się mogą tam spodziewać. Zatrzymaliśmy się niedaleko hali targowej. Kilkaset
metrów przeszliśmy pieszo i ukazała się nam
nowa siedziba i… dość spora kolejka do kas.
My, dzięki naszym opiekunkom, mieliśmy
darmowe wejście (za co dziękujemy paniom
Dorocie Stelmach, Bożenie Cybuli, Annie
Woszczynie i pani komisarz Katarzynie Popieluch-Kmiecik). Musieliśmy chwilę poczekać, by wejściem dla VIP-ów przekroczyć
próg Targów.
A tam czekały na nas przeróżne atrakcje!
Wydawnictwa zapraszały na spotkania ze
znanymi postaciami kultury, nauki, sportu.

Mogliśmy spotkać się m.in. z Wojciechem
Cejrowskim (jak zwykle był boso), Mają
Włoszczowską. Nie mogliśmy się doczekać
na panią Annę Dymną, ale spotkaliśmy wielkie autorytety z dziedziny języka polskiego,
profesorów Jana Miodka, Andrzeja Markowskiego i Jerzego Bralczyka.
Kiedy wędrowaliśmy po labiryncie stoisk,
towarzyszyły nam postacie księżniczek, czarodziej Gandalf, zwierzaki z Tatrzańskiego
Parku Narodowego, a na górze, pod sufitem,
nad wszystkim czuwał smok.
Uczta dla ducha musiała się jednak kiedyś
skończyć. Utrwaliliśmy naszą fotką na tle nowej hali wystawowej i pojechaliśmy do centrum Krakowa.
Tu też podczas spaceru spotkaliśmy
dziwne postaci: husarza w pełnym rynsztunku, unoszącą się w powietrzu kobietę,
zamarłego w bezruchu złotego maga. Niektórzy z nas próbowali swych sił w grach video i uzyskali tytuł Mistrza gier Lego Video.

Trzeba było jednak żegnać się z magicznym
Krakowem. Zaopatrzeni więc w precle na
drogę wróciliśmy do domu.
Za rok jedziemy znowu!
A kilka dni później w szkolnej bibliotece uczniowie klasy III c i pani Dorota Stelmach, nauczyciel bibliotekarz, przygotowali
dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum wiele ciekawych zabaw i konkursów z książką w roli głównej.
AW.

„Opowieści o Żydach polskich”
Uczniowie klas trzecich za pomocą internetowej telewizji uczestniczyli 23 października w specjalnej lekcji przygotowanej
przez Muzeum Historii Żydów Polskich
w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Opowieści o Żydach polskich”. Lekcję
przygotowano w związku z planowanym na
28 X 2014 r. otwarciem wystawy o 1000-letniej historii polskich Żydów.
Przewodnikami gimnazjalistów po stałej wystawie byli aktorka, Maria Seweryn

i dziennikarz, Maciej Orłoś.
W trakcie lekcji uczniowie przenieśli
się do Krakowa z XVI w., obejrzeli bogato
zdobione sklepienie synagogi w Gwoźdźcu, spacerowali zatłoczonymi ulicami międzywojennej Warszawy. Przeszli również
przez galerię opowiadającą o Zagładzie.
Patronat honorowy nad projektem
„Opowieści o Żydach polskich”
objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej
AW.

„Światy, których już nie ma…”
27 października pod opieką pań Marzeny
Borkowskiej i Anny Woszczyny grupa gimnazjalistek uczestniczyła w zorganizowanej przez
Kuratorium Oświaty i Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie konferencji „Utracone dziedzictwo – losy ziemian po wywłaszczeniu.”
Konferencja inaugurowała II edycję projektu
poświęconego roli społecznej, polityczne i kulturalnej ziemiaństwa, jego tradycjom w walkach
niepodległościowych oraz martyrologii.
Przybyłych na konferencję do Muzeum Archeologii powitał jego dyrektor, dr Jacek Górski, i Małopolski Kurator Oświaty, Aleksander
Palczewski.
W pierwszej części uczniowie wysłuchali wykładu dr. hab. Filipa Musiała, potem usłyszeli
opowieść dr. hab. Mariana Wolskiego na temat
zmian politycznych i społecznych w Polsce w latach 1944 – 1949 i ziemiaństwa wczoraj i dziś.
Potem dr Marcin Chorązki przedstawił kon-

kurs „Opowieść o końcu świata… reforma rolna. Losy ziemiaństwa po wywłaszczeniu.”
A dalej czekało uczniów nie lada wyzwanie – warsztaty dziennikarskie „Vademecum
reportera historycznego” prowadzone przez
dziennikarkę Radia Kraków, Magdalenę Wadowską. Przeprowadzała ona wywiad na żywo
z panią Amelią Dunin, która opowiadała
o swoim życiu w PRL-u. Momentami emocje
sięgały zenitu – łzy ocierali wszyscy!
Po wywiadzie, pan Palczewski zaproponował, by wszyscy uczestnicy uczcili pamięć
zmarłych ziemian, zapalając na ich grobach
znicze. Uczniowie klasy IIIa zapalili światło pamięci na grobach rodziny Rudzińskich.
Na zakończenie p. Aleksander Palczewski
zaprosił wszystkich na wystawy Muzeum Archeologicznego – jubileuszową „Dla Ciebie,
Polsko! W stulecie czynu legionowego” i wystawy stałe. Nas najbardziej zainteresowały
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wystawy: „Pradzieje: wczesne średniowiecze
Małopolski”, „Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera” i „Bogowie starożytnego Egiptu”.
AW.

SP nr 1

„Oto nadeszła pora taka, by ucznia zrobić z przedszkolaka…”
10 października ogromnym przeżyciem
dla pierwszoklasistów była szkolna uroczystość – ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA
UCZNIA. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje szkolne umiejętności. Recytowali wiersze o szkole, klasie, naszej ojczyźnie
i bezpieczeństwie na drodze. Śpiewali skoczne
i wesołe piosenki. Odpowiadali na pytania dotyczące Polski, swojej miejscowości i szkoły. Pokazali, że wiele już się nauczyli. Złożyli ślubowanie
na sztandar szkoły.

Pani dyrektor wielkim ołówkiem pasowała ich na uczniów. Gratulowała zdobytych
umiejętności. W imieniu uczniów życzenia
złożyli starsi uczniowie z klas IV. Życzyli
pierwszakom samych piątek. Ponadto obdarowali darami przyjaźni, uśmiechu, życzliwości, pracowitości i ostrożności. Rodzice mocno przeżywali występy dzieci, nie szczędzili
swoim pociechom gromkich braw. Nagrodą
dla każdego był dyplom i niespodzianki. Był
również słodki poczęstunek.

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Uczniowie klas I- VI obejrzeli przedstawienie pt. „Uczeń pół żartem, pól serio”,
które zostało przygotowane przez Marię
Ziębę i Krystynę Szostak z udziałem chó-

ru (klasy IV i V) oraz aktorów z klas IV
i VI. Na koniec uroczystości przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego na ręce
pań dyrektor Krystyny Czerny oraz Ewy
Mrozik złożyła podziękowania i życzenia
dla wszystkich nauczycieli.

Konkurs fotograficzny
W dniu 23.10.2014 r. grupa zwycięzów
w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez panią psycholog i pedagog
w ramach nagrody spotkała się z niesamowitą osobowością Osieka, panem
Marianem Kocembą, który przybliżył

30 października w naszej szkole pasowano
na żaka uczniów klas IV. Otrzęsiny są średniowiecznym zwyczajem polegającym na
poddawaniu każdego, kto wstępował na uniwersytet różnym żartobliwym próbom. Jeśli
zwycięsko je przebył, zaliczano go w poczet
studentów.
Również i nasi kandydaci na żaków pozytywnie przeszli rozmaite sprawdziany.
Obecni na sali przyglądali się czwartoklasistom i decydowali, czy są godni zaszczytu
przyjęcia w poczet uczniów starszych, czy
powinni wrócić do klasy III i spróbować
szczęścia za rok.
„Od 1 września tworzycie wraz z nami grupę
uczniów starszych, szkolną rodzinę. W rodzinie
każdy obok praw ma obowiązki, które powi-

uczniom historię tego miejsca i regionu
i zaprezentował przez lata gromadzone
przez siebie skarby i pamiątki oraz zbiory kolekcjonerskie. Na zakończenie tej
przygody uczniowie zostali obdarowani
słodyczami i pełni pozytywnej energii i

Pasowanie na Żaka
nien sumiennie wypełniać. Naszym wspólnym
obowiązkiem jest przede wszystkim nauka. Do
niej zachęcą was nauczyciele. My, starsi koledzy, podamy wam pomocną dłoń. Korzystajcie
z naszych rad i pomocy, a sami otaczajcie opieką
uczniów od was młodszych i słabszych” – takimi słowami starano się wspierać niedawnych
trzecioklasistów w pomyślnym przejściu sprawdzianu.
Aby zostać Żakiem
należało szczęśliwie
swoisty tor przeszkód,
który stanowiły między innymi: jak najszybsze przepisanie
tekstu, przejście pod
płotkami i po odwró-

mocnych wrażeń wrócili do szkoły. Szczęśliwi zwycięzcy to: z IIIa: M. Kusak, J. Mitoraj, J. Marchewka, O. Drabczyk, G. Tyran,
S. Klęczar, J. Jurczyk, S. Tyran, IIa:
D. Chmiel, VIa: K. Kublińska i M. Biziorek.
AHAK

conej ławeczce z wypełnionym plecakiem,
skoki na skakance, pompki czy też wykonywanie w zespole przedmiotów z papieru.
Pozakończonych sukcesem zmaganiach
czwartoklasiści zostali pasowani na żakow
i złożyli uroczyste przyrzeczenie tym samym
zostając podniesieni do rangi Żaków.
AHAK

Opowieść o Żydach polskich – lekcja na żywo

„Opowieść o Żydach polskich” to projekt realizowany przez Muzeum Żydów
Polskich w Warszawie, nad którym patronat objął Minister Edukacji Narodowej. 23
października uczniowie klas VI za pomocą transmisji internetowej uczestniczyli
w niezwykłej podróży wirtualnej do Muzeum. Prowadzeni przez 13-letnich braci

bliźniaków Andrzeja i Kamila Tkaczy, /
odtwórcy postaci Srulika/Jurka w filmie
niemieckiego reżysera PepeDanquarta pt.
„Biegnij chłopcze, biegnij” / przenieśli się
do XVI-wiecznego Krakowa, stanęli pod
zdobnym sklepieniem XVII-wiecznej synagogi w Gwoźdźcu i trafili na zatłoczoną
ulicę międzywojennej Warszawy, poznając
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piękne uliczki, żydowskie stragany i sklepy,
skąd docierały rozmowy w języku jidysz.
Lekcja na żywo to doskonałe uzupełnienie
szkolnego programu nauczania, spotkała się
ona ze szczerym zainteresowaniem biorących w niej udział szóstoklasistów, którzy
uważnie śledzili opowieść, notując ciekawostki o bogatej historii Narodu Izraelskiego.

SP nr 2

Wycieczka rowerowa
8.10.2014 r. odbył się rajd rowerowy klas V
i VI. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy.
Opiekę nad grupą pierwszą sprawowały p. dyrektor i p. K. Frej, nad drugą pan R. Łapiński i p. M.
Kramarczyk, nad trzecią p. E. Gara i p. S. Bąbacz.
Obowiązkowym wyposażeniem każdego
uczestnika była: karta rowerowa, sprawny rower
i kamizelka odblaskowa.
Trasa wynosiła 18,25km. Wiodła przez
ul. Główną, Wiśniową, Starowiejską, Browarną, Włosieńską, przez Witkowice, ul.

Beskidzką i Główną.
Zwiedziliśmy Stary Kościół w Osieku, po
którym oprowadziła nas p. Małgorzata Blamek. Później udaliśmy się na stary cmentarz.
Przejechaliśmy również malowniczą trasą na
Włosień. Mogliśmy podziwiać piękną panoramę Doliny Karpia. Cieszymy się, że wszystkim udało się bezpiecznie pokonać wyznaczoną drogę. To była wspaniała wycieczka!
Maciej Rajczykiewicz, Olga Ziarno

Narodowe Święto Niepodległości

Rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę można uczcić na wiele sposobów.
10.11.2014 r. w szkole odbył się Festiwal
Pieśni Patriotycznej. Uczniowie przygotowali wybrane przez siebie utwory i wykonali je klasowo, grupowo lub solo. Krótkie
historie prezentowanych pieśni odczytały
uczennice klasy III: Oliwia Bies, Emilia Gałuszka i Martyna Kozłowska.
11.11.2014 r. grupa 24 uczniów z klas IV-VI wraz z opiekunami: p. Magdaleną Kramarczyk, p. Katarzyną Frej i panią dyrektor Jolantą Żurek wyruszyła na wycieczkę
krajoznawczo-turystyczną do Lanckorony
i Kalwarii Zebrzydowskiej.
Na miejscu zwiedzili muzeum. Przewodnik
opowiedział uczniom o I wojnie światowej.
Głównym eksponatem wystawy „Śladami
wojny” była mapa Lodomerii i Galicji. Następnie wysłuchali występu chóru ze szkoły w Jastrzębi. Zebrani przyłączyli się do śpiewania
patriotycznych pieśni. Każdy uczestnik obchodów Święta Niepodległości w Lanckoronie
otrzymał flagę Polski.
Później zwiedzili ruiny XIV-wiecznego

podległości szkoła organizuje Niepodległościowy Turniej w Piłce Ręcznej o Puchar
Wójta Gminy Osiek.
12 listopada w zawodach, które odbyły
się już siódmy raz, wzięły udział drużyny
mieszane ze szkół w Osieku i Głębowicach.
I miejsce w turnieju zajęli szczypiorniści
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach. II miejsce wywalczyli uczniowie
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
w Osieku, a III miejsce przypadło drużynie
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osieku.
Puchary oraz dyplomy wręczyli zawodnikom wójt Gminy Osiek, p. Jerzy Mieszczak
oraz dyrektor szkoły, p. Jolanta Żurek.

zamku oraz spacerowali alejkami wokół budowli. Pogoda była piękna, dlatego do klasztoru w Kalwarii udali się pieszo, zaczynając
wędrówkę od Mostu Aniołów.
Tradycją stało się, że z okazji Święta Nie-

Kronika przedszkolna
25 11.2014 r. w przedszkolu obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. Wszystkie
dzieci przyniosły swoje ulubione „pluszaki”. Tego dnia odwiedził ich też gość specjalny – Pluszowy Miś, którym mile spędziły czas przy zabawach ruchowych oraz
tańcach. Maluchy z okazji święta zaśpiewały mu i swoim przytulankom „Sto lat!”. Misiu poczęstował dzieci
słodyczami i wręczył
dyplomy. Przedszkolaki podziękowały mu
za wizytę pracą plastyczną i dyplomem.
26.11.2014 r. dwie
starsze grupy przedszkolne miały okazję

zobaczyć spektakl kukiełkowy pt. „Królewna
Śnieżka” w teatrze „Banialuka” w Bielsku-Białej. Przedstawienie bardzo im się podobało.
Dzieci z zaciekawieniem śledziły losy bohaterów. Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie dzieciom przejazdu autokarowego.
Renata Baścik-Suchara

Osiągnięcia uczniów
w konkursach
• awans Nicoli Bień i Żanety Kusak z kl. VI
do etapu rejonowego Konkursu przyrodniczego „Skarby przyrody i ich ochrona”
• awans Nicoli Bień i Żanety Kusak z kl. VI
do etapu międzywojewódzkiego II Interdyscyplinarnego Konkursu Historycznego
„Odkrywamy średniowiecze”
• I miejsce Nicoli Mitoraj z kl. IV w Konkursie Pięknego Czytania „Złote usta”
• awans Martyny Kozłowskiej z kl. III
i Faustyny Klęczar z kl. IV do XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”
M.K.
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Dzień Patrona w ZSP Głębowice
We wtorek 21 października 2014 r.
obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły.
Uroczystość rozpoczęliśmy mszą świętą
w kościele, którą sprawował ks. Krzysztof Błachut wraz z diakonem Karolem
Żółcińskim.
Po zakończeniu mszy św. udaliśmy
się do szkoły, gdzie miała miejsce dru-

ga część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu szkoły przy udziale pocztu
sztandarowego, uczniowie klasy VI wystąpili w części artystycznej przygotowanej przez księdza diakona oraz panią
Angelikę Łysoń. Do tego dnia społeczność uczniowska przygotowywała się,
wykonując prace plastyczne oraz or-

ganizując wystawy poświęcone postaci
Ojca Świętego. Uczniowie zapoznali się
szczegółowo z najważniejszymi wydarzeniami i datami związanymi z życiem
Patrona. Zorganizowany został również
konkurs wiedzy o Patronie.

Dzień Jabłka
W naszej szkole we wtorek 8.10.14 świętowaliśmy Dzień Jabłka. Ten najpopularniejszy polski owoc zasługuje na uwagę ze
względu na swoje liczne walory zdrowotne,
różnorodne sposoby wykorzystania i piękne
jesienne kolory. Chcemy promować zdrowie
w naszej szkole, dlatego każda klasa włączyła
się w przygotowanie tego święta. Uczniowie
wykonali elementy dekoracyjne i plakaty,
które ozdobiły nasz korytarz. Główne hasło dnia brzmiało: „Jabłka wszyscy chętnie
jemy, więc Dzień Jabłka świętujemy.”
We wszystkich działaniach brali udział
uczniowie całej szkoły. Na początek przeprowadzono zabawę ruchową, bo przecież
nasz bohater dostarcza każdemu mnóstwo
energii. Po skocznym tańcu najlepiej zjeść
chipsy, ale tylko te zdrowe - czyli jabłkowe!
Każdy uczeń mógł poczęstować się suszonymi (też przez dzieci) jabłkami. W międzyczasie inni uczniowie przygotowywali
w klasach zdrowy sok jabłkowo-marchew-

kowy, który został wypity w okamgnieniu.
Były też smaczne jabłkowe koreczki.
Nie mogło zabraknąć też jabłek w naturalnej postaci. Na parapecie poustawiano
koszyki z podpisanymi, różnymi odmianami, którymi uczniowie także chętnie się
częstowali. Ale oprócz spożywania różnych
form jabłka, mogliśmy się też dowiedzieć
mnóstwa istotnych informacji na temat
zdrowotnych możliwości tego na pozór
niepozornego owocu. Przedstawiciele klas
brali udział w quizie, wykazując się dużą
wiedzą na ten temat. Na koniec nasi dziennikarze przeprowadzili wywiad z jabłkami
- naszymi gwiazdami.
Wszyscy bardzo aktywnie i ciekawie
przygotowali to święto. Dzień spędziliśmy
niezwykle miło, dzieci były pięknie przebrane w jabłkowe kolory, a całą szkołę wypełniał zapach dojrzałego lata zamkniętego
w tym pięknym, polskim, zdrowym owocu.

Święto Niepodległości
Dnia 09.11.14 w naszej szkole odbyła się
akademia, upamiętniająca 95. rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę. Program artystyczny przygotowali
uczniowie klasy V pod kierunkiem pani
Marty Kramarczyk i pani Angeliki Łysoń.
Młodzi artyści zaprezentowali montaż
słowno-muzyczny. Refleksja i smutek poezji przeplatały się z radością i ekspresją
pięknych pieśni patriotycznych.
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Barbórka 2014

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

BLACK
Krzysztof Czarny

PROFESJONALNE SZKOLENIE KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

KAT. AM,A1, A 2 , A i B
OŚRODEK ZAPEWNIA ;
-pomoc w załatwieniu wszystkich formalności związanych z PROFILEM KIEROWCY,
-kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego,
-nauka jazdy na identycznym samochodzie,motocyklu oraz motorowerze jak na egzaminie,
-rozpoczęcie i zakończenie jazd w miejscowości zam.kursanta,
-krótki czas trwania kursu,
-jazdy uzupełniające dla wszystkich chętnych,
-doskonalenie techniki jazdy, pod okiem Instruktora Doskonalenia Techniki Jazdy
-ATRAKCYJNĄ CENE KURSU,płatną również w RATACH

UWAGA!!!
-BADANIA LEKARSKIE,TESTY I MATERIAŁY DO NAUKI W CENIE KURSU!
-UCZNIOWIE ZNIŻKI!
Informacje i zgłoszenia na kurs;
tel. 693 449 272 lub black33@autograf.pl

www.osk-black.ovh.org

Więcej w kolejnym wydaniu gazety Echa Osieka
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