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INFORMACJE
od Przewodniczącego Zarządu 

Osiedla do mieszkańców Osieka:

1. Do 30 czerwca 2011 roku w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Osieku w pokoju 210 można 
składać wnioski o przyznanie preferencyjnych 
kredytów dla poszkodowanych w wyniku po-
wodzi w maju i czerwcu 20010 roku. Oprocen-
towanie tych kredytów jest w wysokości 2 % 
w skali roku i mogą być przeznaczone zarówno 
na zakup środków do produkcji rolnej jak i od-
tworzenie zniszczonych środków trwałych.

2. Do 15 czerwca 2011 roku właściciele 
gospodarstw rolnych z terenu Osieka prowa-
dzący produkcję rolniczą mogą przystąpić do 
konkursu „PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRO-
DA-PRZJAZNA ŚRODOWISKU”. Warunkiem 
udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji 
zgłoszenia udziału i złożenia jej do Urzędu Mia-
sta i Gminy w Osieku pokój 210, bądź pracow-
nika terenowego WODR. Dla najlepszych są 
ufundowane nagrody i wyróżnienia w zależno-
ści od zajętego miejsca na szczeblu gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim.    

Przewodniczący Zarządu Osiedla
w Osieku

Andrzej Król

14.06
Zakończenie wystawy 
prac Albiny Róg z Bara-
nowa Sandomierskiego

m-GOK19.06
I Festiwal Piosenek 
Agnieszki Osieckiej
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AKADEmIA 
LEŚNICZEGO

W marcu rozpoczęła dzia-
łalność Akademia Leśniczego. 
Na weekendowych kursach 
leśniczowie będą się kształcić 
zarówno z leśnictwa, jak i ko-
munikacji czy zarządzania cza-
sem. Z inicjatywą powołania 
szkoły wyszła Dyrekcja Gene-
ralna LP. 

Leśniczowie mieli duży 
wpływ na tematykę zajęć. 
Lista tematów powstała na 
podstawie pytań uczestników 
wcześniejszych szkoleń oraz 
specjalnej ankiety wysłanej do 
nadleśnictw.

Akademia Leśniczego to 
cykl sześciu trzydniowych 
szkoleń. W całym kraju weź-
mie w niej udział 125 leśni-
czych, którzy będą się uczyć 
w pięciu zespołach w różnych 
miejscach Polski. Każde ze spo-
tkań kończy się egzaminem 
sprawdzającym zdobytą wie-
dzę. Na kolejne lata zaplano-
wano następne nabory. Udział 
w szkoleniu jest bezpłatny.

Zajęcia będą dotyczyć za-
równo zagadnień leśnych, 
jak i komunikacji, public 
relations, autoprezentacji, 
technik asertywności i zarzą-
dzania czasem. Wykładow-
cami są specjaliści z DGLP, 
naukowcy z IBL oraz praktycy 
z poszczególnych dyscyplin.

W Polsce jest około 5,5 ty-
siąca leśniczych i to właśnie 
oni są wizytówką Lasów Pań-
stwowych w terenie. Codzien-
nie kontaktują się z ludźmi ze 
społeczności lokalnych, tury-
stami, dziennikarzami, nauczy-
cielami, ekologami. To przede 
wszystkim od nich zależy wi-
zerunek LP, to oni realizują 
wszystkie zadania postawione 
przed współczesnym leśnic-
twem. Dlatego warto w nich 
inwestować.

Jarosław Szałata
Źródło: http://www.lasy.gov.pl/zakladki/

aktualnosci/lesniczowie-maja-swoja-akademie

Jak długo jest pan leśni-
czym leśnictwa Pliskowola 
i jak duży teren ma pan pod 
swoim nadzorem?

Od 12 lat jestem leśniczym 
Leśnictwa Pliskowola. Obszar 
działania 1258 ha. Na terenie 
leśnictwa znajduje się zbiornik 
małej retencji „Zajedle” Przed 
objęciem posady leśniczego pra-
cowałem 2 lata jako podleśniczy 
Leśnictwie Maziarka.2 lata w Le-
śnictwie Bukowa, po tym okresie 
przeszedłem do pracy do Leśnic-
twa Pliskowola na stanowisko 
leśniczego.

Co sprawiło, że wybrał Pan 
właśnie ten zawód ?

Przede wszystkim zamiłowa-
nie do przyrody. Praca w lesie 
to jest służba, człowiek musi być 
pod telefonem 24 godziny na 
dobę, trzeba być w ciągłej goto-
wości.

Jakie zadania stoją przed 
leśniczym?

LEŚNICZY XXI WIEKU

Rozmowa z leśniczym Leśnictwa Pliskowola
panem Zbigniewem Wiąckiem 

Praca leśniczego polega na 
ochronie lasu, a przede wszyst-
kim ochronie przeciwpożarowej, 
hodowli i  pozyskiwaniu drewna. 
Tymi działaniami głównie zajmu-
je się leśniczy. Leśniczy również 
dokształca się i doskonali swój 
warsztat pracy. Biorę udział jako 
jedyny leśniczy z nadleśnictwa 
Staszów w projekcie Akademia 
Leśnika. 

Jako jeden z pierwszych  
czterech leśniczych w naszym 
nadleśnictwie posiadam tzw. 
Biurko Leśniczego, czyli w pracy 
codziennej wykorzystuję laptopa 
z pamięcią zewnętrzną, drukar-
kę i mobilny Internet. W tym roku 
kolejnych siedmiu leśniczych bę-
dzie wyposażonych w Biurko Le-
śniczego.

Jakie zwierzęta można spo-
tkać w naszych lasach ?

W naszych lasach możemy 
natknąć się na łosie, które są 
zwierzętami przechodnimi, wy-
stępują również jelenie, sarny le-
śne, dziki. Ze zwierzyny drobnej 
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mamy lisy, kuny, borsuki, zające, 
kuropatwy, bażanty, cietrzewie, 
kaczki, słonki, wrony, wrony siwe, 
sroki i jastrzębie.

Jakim zagrożeniom muszą 
stawiać czoła obszary leśne 
i ich zasoby?

Zagrożenia na moim terenie 
to głównie zagrożenia pożaro-
we, bowiem leśnictwo znajduje 
się w najwyższej strefie zagroże-
nia pożarowego. Przyczyną tego 
jest przebieg linii kolejowych 
w sąsiedztwie lasu oraz penetra-
cja terenu przez osoby postron-
ne zbierające jagody, grzyby itp. 
Pojawiającym się co jakiś czas 
zagrożeniem dla lasów są burze, 
wiatrołomy i śniegołomy.

Kiedyś zagrożeniem dla lasu 
była nielegalna wycinka drzew, 
ale w obecnym czasie jest to pro-
blem marginalny, tak samo jak 
zagrożenia ze strony owadów 
i kłusowników.

Jak określiłby Pan kondycję 
naszych najbliższych lasów?

Kondycja naszych najbliższych 
lasów jest dobra, a rzekłbym, że 
nawet bardzo dobra.

Jakie działania podejmuje 
leśnictwo w związku z ochro-
ną środowiska?

Dbamy o środowiska, nie za-
nieczyszczamy go. Do pielęgnacji 
i ochrony lasu używamy tylko cer-
tyfikowanych środków chemicz-
nych, które w znikomy sposób 
ingerują w środowisko naturalne. 
Kolejnym krokiem jaki podejmuje-
my dla ochrony lasów to działa-
nia prewencyjne mające na celu 
edukacje dzieci i młodzieży w kie-
runku ochrony środowiska.

Jak zaapeluje Pan do miesz-
kańców naszej gminy by nie 
zanieczyszczali  środowiska?

Zanieczyszczenia lasów ze 
strony mieszkańców to przede 

wszystkim śmieci. Jest to pro-
blem na skalę ogólnopolską. 
Nadleśnictwo wydaje ogromne 
pieniądze na działania związa-
ne z usuwaniem śmieci. Kara za 
wysypywanie odpadów na tere-
nie lasu wynosi do 500 zł, lecz 
trudno jest namierzyć sprawców 
takich wykroczeń. 

Dużo śmieci znajduje się w la-
sach prywatnych, które jednak 
nie są pod naszym bezpośrednim 
nadzorem i trudno nam wyegze-
kwować uprzątnięcie terenu.

Przebywając często w lesie 
spotkała Pana pewnie niejed-
na mrożąca krew w żyłach 
przygoda?

W trakcie mojej osiemnasto-
letniej pracy w lesie zapamięta-
łem szczególnie jedną przygodę. 
Był 15 sierpnia 2009 roku. Trwał 
odpust w klasztorze w Rytwia-
nach, gdzie znajdowali się wszy-
scy okoliczni strażacy i leśnicy. 
W pewnym momencie dostaję 
sygnał z wierzy obserwacyjnej 
w Wiśniówce, że na terenie mo-
jego leśnictwa zlokalizowano 
ognisko pożaru.  

Motocyklem udaję się w przy-
puszczalny rejon pożaru, ale 
widzę i czuje tylko dym.  W pew-
nym momencie, kiedy poko-
nałem wzniesienie na leśnej 
drodze oczom mym ukazał się 
pożar młodnika. Trzymetrowa 
ściana ognia była tuż przede 
mną. Zadzwoniłem do swojego 
przełożonego, ale działałem 
pod wpływem tak silnych emo-
cji, że  zupełnie nie pamiętam co 
wtedy mówiłem. Fala ognia zbli-
żała się do mnie. Zdałem sobie 
sprawę z zagrożenia w jakim 
się znalazłem, ale jednocześnie 
uzmysłowiłem sobie jakie znisz-
czenia lasu może spowodować 
pożar.  Należało niezwłocznie 
działać.  

Przy gaszeniu pożaru brało 
udział około 10 jednostek straży 
pożarnej ze strażą państwową 
na czele. Człowiek, który dowo-
dził akcją był z tego terenu więc 

bardzo dobrze znał las. Znajo-
mość terenu i skoordynowane 
działania pozwoliły na sprawne 
ugaszenie ogniska zagrożenia. 
Spaliło się około 1,5 ha, a gdyby 
pożar dotarł do dalszych młodni-
ków, wtedy byłby trudny do opa-
nowania i straty byłyby o wiele 
większe.

Na co należy zwrócić uwa-
gę przebywając na obszarach 
leśnych? Jak należy się zacho-
wać?

Będąc w lesie nie należy ha-
łasować, śmiecić i palić ognisk. 
Istnieje również całkowity zakaz 
wjazdu pojazdami mechanicz-
nymi na teren lasu. Zakaz ten 
nagminnie łamią użytkownicy 
quadów i motocykli terenowych,  
powodując w ten sposób duże 
zagrożenie.  Nie należy również 
wchodzić w uprawy i młodniki do 
czterech metrów wysokości. Bę-
dąc na spacerze z psem nie na-
leży go puszczać wolno bowiem 
może stwarzać zagrożenie dla 
innych użytkowników lasu, jak 
również może płoszyć zwierzęta 
leśne.

 Drugi czerwca to Dzień Le-
śnika. Czego można życzyć  
wszystkim, którzy pracują 
w lesie?

Moim marzeniem i nie tylko 
moim, jest życzenie aby lasy na-
dal były państwowe i działały na 
takich zasadach jak do tej pory. 
Jest to korzystne nie tylko dla 
samych leśników i lasów ale rów-
nież dla społeczeństwa. Obecne 
działania pozwalają na racjonal-
ną gospodarkę leśną i gwaran-
tują kompleksowe działania na 
rzecz hodowli, ochrony i pozyski-
wania drewna.

Dziękuję za rozmowę i życzę 
dalszych sukcesów w pracy.

Rozmawiał 
Jacek Piwowarski
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Sobotnim popołudniem 28 maja w malowni-
czym zakątku wsi Ossala, odbyło się spotkanie 
członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego. Zebranych gości powitał Prezes Zarządu 
Miejsko - Gminnego PSL w Osieku, a zarazem rad-
ny powiatowy,  pan Marek Chyla.

Zebranych gości swoją obecnością zaszczycił wi-
cemarszałek województwa świętokrzyskiego pan 

Kazimierz Kotowski oraz wicestarosta powiatu 
staszowskiego pan Michał Skotnicki. W trakcie 
trwania spotkania przybył euro deputowany pan 
Czesław Siekierski.

Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosfe-
rze i na długo pozostanie w pamięci obecnym 
tam gości. 

Piękna idea, jedziesz po to żeby zobaczyć ludzi 
z całej Polski, pomodlić się za bezpieczny sezon, 
spotkać znajomych, zaplanować jakąś dalszą wy-
prawę. Z Osieka i okolic pojechało nas czterech, 
Marek, Zbyszek, i dwa Piotrki. W Połańcu już czeka-
ła reszta motocyklowej braci i w jakieś 10 motorów 
pojechaliśmy uczcić tą wielką dla nas uroczystość. 
Na miejscu organizowane są zbiórki, miedzy inny-

SPOTKANIE POD ZNAKIEM 
CZTEROLISTNEJ KOŃCZYNKI

17 kwiecień. Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego 

Jasna Góra 2011

mi zabawek dla dzieci z domów dziecka. To jest na-
prawdę impreza na Litwie, podebrałem córce parę 
miśków. To jest naprawdę impreza promująca jaz-
dę na motocyklu jako styl życia i bycia. Tu chodzi 
o nawijanie kilometrów na koła, a nie o szpan na 
rynku, ryczenie silnikiem, powodowanie zagroże-
nia dla innych. Ale w Osieku są i tacy co czują lęk 
przed taką trasą i wolą hałasować koło domu, ich 
też pozdrawiam może kiedyś dorosną do bycia bi-
kersem. 

Sumując: od 8.00 do 17.00 w siodle nawinięte 
ok. 550km i dzień spędzony z kumplami na poga-
duchach. Pozdrawiam Piotrek.

Tekst i zdjęcia: Piotr Gierek

czerwiec 2011

OSIEK 5

RELACJE



W sobotę 21 maja nowy Za-
rząd OSP w Pliskowoli zorganizo-
wał imprezę plenerową pod ha-
słem „STRAŻACKA MAJÓWKA 
2011”. Impreza odbyła się pod 
gołym niebem, przy budynku 
OSP w centrum wioski. Na za-
bawę licznie przybyli mieszkańcy 
Pliskowoli jak i również mieszkań-

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Heleny i Józefa Świątyń-
skich przystąpiła po raz kolejny  
do eliminacji Ogólnopolskiego 
Konkursu Ekologicznego ,,Eko-
Planeta”. Wielkim sukcesem 
jest zajęcie II miejsca w wo-
jewództwie w kategorii ,,Ma-
luch” przez  Angelikę Żyła 
z klasy IV oraz wyróżnienie za 

Sukcesy Szkoły w Ossali 
bardzo dobry wynik dla Pauli-
ny Sałaga uczennicy klasy IV 
zaś w kategorii Adept wyróżnie-
nie otrzymała Bałchan Nata-
lia uczennica klasy VI. Uczniów 
przygotowała nauczyciel przyro-
dy pani Ewa Buda. 

Dnia 20.05.2011r. w Połańcu 
odbył się XIV Konkurs Diece-
zjalny Wiedzy Biblijnej Ewange-

lia wg. Św. Łukasza, w którym 
to Angelika Żyła uczennica 
klasy IV zajęła III miejsce 
w Dekanacie, zaś IV miejsce 
zajęła Paulina Sałaga również 
z klasy IV. Uczennicę przygoto-
wał proboszcz Parafii Niekra-
sów ks. katecheta Stanisław 
Bastrzyk.

Krzysztof Sławiński

STRAŻACKA MAJÓWKA 
W PLISKOWOLI

cy pobliskich miejscowości. Ma-
jówkę rozpoczął występ kapeli 
„DASS”, która porwała ludzi do 
tańca. Strażacy zadbali również 
o zaplecze gastronomiczne i na 
przybyłych gości czekał grill oraz 
suto zaopatrzony bufet. Impreza 
trwała do białego rana. Straża-
cy zapewniają, że to nie ostatnia 
impreza tego roku zorganizowa-
na przez nich dla mieszkańców. 
Trzymamy za słowo.

Tekst: Wioletta Chałońska
Zdjęcia: Jacek Piwowarski
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Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Długołęce po zgłoszeniu swe-
go udziału w projekcie podjęła 
następujące działania:
• wybrano miejsce na terenie 

boiska godne osoby i wydarze-
nia, które ma upamiętniać,

• pozyskano okazały kamień, 
który dzięki zaangażowaniu 
rodziców i radnego wsi prze-
transportowano w miejsce 
upamiętniające dzień beatyfi-
kacji, 

• oczyszczono i polakierowano 
kamień w celu zabezpieczenia 
przed niszczącym działaniem 
czynników środowiskowych,

• przywieziono dużą ilość ziemi, 
obsypano boczne i tylną część 
kamienia, posadzono kwiaty 
białe i żółte, 

• przytwierdzono do kamienia 
tabliczkę z wizerunkiem Jana 
Pawła II i wygrawerowanymi 
napisami: 

„Wymagajcie od siebie, choć-
by inni od was nie wymagali”

---------------------------
„Człowiek jest wielki nie 

przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się 

z innymi”
                              J.P.II
--------------------------------------

01.05.2011r. Beatyfikacja 
Jana Pawła II

• umieszczono obok kamienia 
flagę papieską,

• zakupiono jodłę,
• zaproszono burmistrza, rad-

nego i sołtysa wsi, nauczycie-
li emerytów, Radę Rodziców, 
środowisko lokalne,

• uczniowie pod kierunkiem na-
uczyciela katechety przygoto-
wali montaż słowno- muzyczny. 

W dniu 29 kwietnia o godzinie 
12.00 na terenie boiska szkolne-
go w obecności Burmistrza Mia-
sta i Gminy Osiek dr Włodzimie-
rza Wawrzkiewicza, Radnego 
Wsi Długołęka Arkadiusza Ma-
tusaka, Sołtysa Wsi Długołęka 
Jarosława Klimowicza, emeryto-
wanych i czynnych nauczycieli, 
rodziców i uczniów oraz środo-
wiska lokalnego rozpoczęto uro-
czystość upamiętnienia beatyfi-
kację Jana Pawła II oddając tym 
samym hołd naszemu Wielkiemu 
Rodakowi.

Na wstępie dyrektor szkoły 
przedstawiła założenia Projek-
tu Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty „Żywe pomniki beaty-
fikacji Jana Pawła II”, następnie  
przypomniała znaczenie ponty-
fikatu Jana Pawła II dla współ-
czesnego świata, krótko opisała 
Jego życie, stwierdzając zasad-
ność tak szybkiej beatyfikacji.

W dalszej części uroczystości 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek 
dr Włodzimierza Wawrzkiewicz 
dokonał odsłonięcia tablicy upa-
miętniającej dzień beatyfikacji 
a Radny i Sołtys wsi Długołęka 
posadzili „Jodłę Papieską”. Po 
tak uroczystej chwili uczniowie 
przedstawili przygotowany mon-
taż słowno-muzyczny o Janie 

Pawle II, który z zainteresowa-
niem, wzruszeniem i zadumą 
został wysłuchany przez zebra-
nych. 

Na zakończenie głos zabrali 
goście dziękując szkole, uczniom, 
nauczycielom za zorganizowanie 
uroczystości.

Lucyna Leśniak dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Długołęce 

Adres szkoły: Długołęka 20
28-221 Osiek

tel/fax 156465225
e-mail: spdlugoleka@interia.pl

www.pspdlugoleka.vot.pl

Opis realizacji Projektu Edukacyjnego 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

„Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II”

czerwiec 2011
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W dniu 20.05.2011 r. w Publicznym Gimnazjum 
w Osieku odbył się Dzień Profilaktyki i Promocji 
Zdrowia pod hasłem: „Aktywność fizyczna, zdrowe 
odżywianie, promowanie zdrowego stylu życia.” 
Dzień rozpoczął się meczem o Puchar Dyrektora 
Szkoły. Tego dnia uczniowie wraz z opiekunami or-
ganizowali prelekcje i degustacje na temat:

Klasa I a,b - „Nabiał i jego walory odżywcze”
Klasa III c,d - „Dieta a grupa krwi”
Klasa I c,d - „Pieczywo i jego rodzaje”
Klasa II a - „Herbaty świata”
Klasa II c,b: „Warzywa i owoce” – podsumowa-

nie projektu edukacyjnego: „Jak żyć by zdrowym 
być”.

Klasa III a,b: „Kuchnia śródziemnomorska”.
Oprócz tego odbyło się spotkanie z kuratorem 

sądowym p. A. Warchałowską i zajęcia z udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Odbyła się również konferencja dla dyrekto-
rów szkół uczestniczących w pilotażu.: „Uczniowie 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.” Go-

ściem honorowym konferencji była p. Agnieszka 
Sprzączka-Piłacik. 

Dyrekcja szkoły dziękuje nauczycielom i opie-
kunom za zaangażowanie w działania i promocję 
szkoły.

Tekst: Agnieszka Kasprzyk
Zdjęcia: Tomasz Zawada

DZIEŃ 
PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM
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Egzamin maturalny ma for-
mę pisemną i ustną; może być 
zdawany na poziomie podsta-
wowym lub podstawowym i roz-
szerzonym. Wyboru poziomu 
dokonuje zdający niezależnie 
od programu realizowanego 
w szkole.

Od roku szkolnego 2009/2010 
w ramach przedmiotów obo-
wiązkowych absolwenci muszą 
zdawać: 
– język polski (część ustna i pi-

semna),
– język obcy nowożytny – do 

wyboru: angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki, rosyjski 
lub włoski (część ustna i pi-
semna), 

– matematykę (część pisemna).
Egzamin maturalny z przedmio-

tów obowiązkowych jest zdawany 
na poziomie podstawowym.

Egzamin maturalny z przed-
miotów dodatkowych może być 
zdawany na poziomie podstawo-
wym albo na poziomie rozszerzo-
nym, z wyjątkiem przedmiotów 
zdawanych jako obowiązkowe 
- język polski, język obcy nowo-
żytny, matematyka. Wymienione 
przedmioty jako przedmioty do-
datkowe absolwent zdaje na po-
ziomie rozszerzonym. W ramach 
egzaminu maturalnego absol-
went może wybrać do sześciu 
przedmiotów dodatkowych. 

Sesja egzaminacyjna w na-
szej szkole trwała od 4 maja do 
18 maja 2011r. Wyniki egzaminu 
maturalnego zostaną podane do 
wiadomości 30 czerwca 2011r.

W bieżącym roku szkolnym 
nasi abiturienci zdawali:
• Obowiązkowo (na poziomie 

podstawowym):
 – język polski
 – matematykę
 – język angielski
 – język rosyjski
• Dodatkowo (na poziomie pod-

stawowym i rozszerzonym):
 – biologię
 – geografię
 – matematykę
 – wiedzę o społeczeństwie
 – chemię

Ocena egzaminu jest wyrażo-
na w skali procentowej, co po-
zwala na większe zróżnicowanie 
wyników uzyskanych przez po-
szczególnych zdających, niż przy 
stosowanej dotychczas skali sze-
ściostopniowej. Dzięki takiemu 
przygotowaniu egzaminu może 
on być wykorzystany do rekruta-
cji na wyższe uczelnie, gdyż oce-
ny na świadectwie maturalnym 
w sposób obiektywny szeregują 
kandydatów na studia wyższe.

Absolwent zdał egzamin matu-
ralny, jeżeli w części ustnej i czę-
ści pisemnej ze wszystkich przed-
miotów obowiązkowych uzyskał 
co najmniej 30% punktów moż-
liwych do uzyskania z egzaminu 
z danego przedmiotu. 

Maturzyści przystępujący do 
wszystkich przedmiotów obo-
wiązkowych w części ustnej i pi-

semnej, którzy nie uzyskali 30% 
punktów tylko z jednego przed-
miotu zdawanego jako obowiąz-
kowy, mogą przystąpić ponownie 
do egzaminu z tego przedmiotu 
w sierpniu tego samego roku.

Absolwent ma prawo ponow-
nie przystąpić do egzaminu ma-
turalnego, jeżeli:
– chce podwyższyć wynik zda-

nego egzaminu,
– chce zdać egzamin maturalny 

z przedmiotów dodatkowych,
– nie zdał egzaminu z określo-

nego przedmiotu lub przed-
miotów przed upływem 5 lat 
od pierwszego egzaminu ma-
turalnego.
Tegorocznym maturzystom 

życzymy jak najlepszych wyni-
ków egzaminów i dostania się na 
wymarzone uczelnie.

Tekst: Anna Bojarska
Zdjęcia: Damian Kaczmarczyk 

EGZAmIN DOJRZAŁOŚCI 
W OSIECKIm LICEum



Kronika Szkoły Podstawowej w Pliskowoli
1900 – 1939

szkolny 1929/1930

Rok szkolny 1929/1930 rozpoczął się w dniu 3 
września nabożeństwem inauguracyjnym w kościele 
w Osieku. Stopień organizacyjny szkoły. Zapisanych 
ogółem do szkoły 150 dzieci. W tem chłopców 82, 
dziewcząt 68. W ciągu roku szkolnego opuściło szkołę 
3 dzieci. Nie zapisano do szkoły (odroczono obowią-
zek szkolny 20- tu dzieciom (z braku pomieszczenia). 
Na oddział I uczęszczało 56 dzieci, na II 56, na III 27, 
IV 11. 

Oddział I uczy się w sali Nr 1 oraz oddział II osobno. 
Oddział III i IV połączone razem. W ciągu roku szkol-
nego odbyły się następujące uroczystości: Odzyskania 
Niepodległości w dniu 11 XI – 19 III ku uczczeniu imie-
nin P. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 3 Maja nadania 
Konstytucji. Frekwencja w ciągu roku szkolnego na po-
szczególnych oddziałach dobra. Od dnia 1IX Kierow-
niczka szkoły miała urlop do 30 IX, wobec czego na-
uka odbywała się do tego dnia co drugi dzień. W jeden 
dzień na I i II oddział w drugi na III i IV nauki udzielała 
druga siła nauczycielska.

Stosunek rodziców do szkoły polepsza się znacznie. 
W dniu 20 IX nastąpiło powiększenie biblioteki szkol-

nej dla młodzieży przez otrzymanie z Inspektoratu 
Szkolnego i funduszów Sejmiku Powiatowego 7 dzieł. 
W roku tym dokonano pomalowania i remontu lam-
perii w salach szkolnych, zrobienie boiska – poprawy 
ogrodzenia.

Urządzono z młodzieżą szkolną 4 przedstawienia: 
„Małgosine szczęście” – „Czerwony Kapturek” – „Jan-
ko Doktorem” – „Jasełka i Racławice” (3 bezpłatne dla 
rodziców dzieci a 2 płatne na prenumeratę Płomyka 
i Płomyczka dla dzieci). Ogólny poziom naukowy i wy-
chowawczy dzieci dobry. W ciągu roku urządzono 
z dziatwą do pobliskiego lasu.

Zakończenie roku szkolnego nastąpiło 28 VI na-
bożeństwem dziękczynnem w Osieku, a uroczystość 
w szkole w dniu 29 VI. Dzieci odegrały sztukę Legendy 
o królowej Kindze i Łokietek w grotach Ojcowa. Później 
nastąpiły śpiewy, deklamacje – odczytanie klasyfikacji. 
Następnie przemówienie o potrzebie oświaty i wycho-
waniu obywatelskim i poszanowaniu władz. Pouczenie 
o zachowaniu się przez ferie. Oglądanie robót ręcz-
nych dzieci.

Opracował: Mariusz Skotarek

Rok

Zdjęcie zrobione prawdopodobnie w latach trzydziestych. 
Anna i Stefan Pieprzni w sali lekcyjnej podczas zajęć dydaktycznych.
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Drużyna młodzików młod-
szych Piasta Osiek po rozegraniu 
16 meczów zajęli I miejsce w gru-
pie E zdobywając 43 pkt. Strzelili 
rywalom 83 bramki tracąc tylko 
7. Rywalizowaliśmy z drużynami: 

NIEPOKONANI

GKS Świniary, Olimpia Klecza-
nów i LZS Samborzec; szkole-
niowcem młodzików młodszych 
jest instruktor piłki nożnej Mar-
cin Urbański.

Tekst: Mirosław Gajek
Zdjęcia: Jacek Piwowarski

Lista „Młodzików Młodszych”
Sezon 2010/2011
       
 1. Bańkowski Dominik 
 2. Bąk Dawid 
 3. Cena Sebastian 
 4. Chmiel Jakub 
 5. Cieślik Adrian 
 6. Domagała Kamil 
 7. Dzieciuch Hubert 
 8. Dziewiątak Damian 
 9. Ferenc Dawid
 10. Figacz Mariusz 
 11. Figacz Paweł 
 12. Gawłowicz Kamil 
 13. Jońca Przemysław 
 14. Kozoduj Jakub 
 15. Książka Wiktor 
 16. Kubik Norbert 
 17. Mikus Hubert 
 18. Nawrot Dawid 
 19. Nowak Sebastian 
 20. Okoń Krzysztof 
 21. Siuda Patryk 
 22. Suliborski Przemysław 
 23. Walczak Krzysztof 
 24. Wilk Piotr 
 25. Zawolik Daniel 
 26. Żyła Patryk

DZIEŃ DZIECKA Z WĘDKĄ W RĘKU
Koło Wędkarskie w Osieku zorganizowało zawody wędkarskie dla 

dzieci z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka. Wczesnym rankiem 
28 maja 6 drużyn z Bukowej, Długołęki, Osieka, Ossali, Pliskowoli 
i Szwagrowa rywalizowało na stawie w Niekrasowie o zwycięstwo 
w kategorii drużynowej i indywidualnej.

Oto wyniki zawodów:
Drużynowo:

1. Długołęka
2. Pliskowola
3. Szwagrów

Indywidualnie:
1. Wojciech Niekurzak - Długołęka
2. Kamil Maruszak - Pliskowola
3. Michał Biśtyga - Pliskowola
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Adam Bień 
Urodził się 14 grudnia 1899 r. we wsi Ossala 

w powiecie staszowskim, zmarł 4 marca 1998 roku 
w Warszawie – polski polityk ruchu ludowego, praw-
nik, członek władz Polskiego Państwa Podziemnego. 
Urodzony w rodzinie chłopskiej, rozpoczął swą edu-
kację od jednoklasowej, rosyjskiej Szkoły Podstawo-
wej w Ossali. Chodził do niej jedną zimę, a następnie 
przygotowywał się indywidualnie do egzaminu wstęp-
nego do rosyjskiego Progimnazjum w Sandomierzu. 
Uczniem tej szkoły został w roku 1911. W Progimna-
zjum uczył się do roku 1914 i ukończył trzy klasy. Po 
rocznej przerwie spowodowanej wybuchem I wojny 
światowej wstąpił jesienią 1915 roku do czwartej 
klasy zorganizowanego w Sandomierzu, już pod au-
striackim zaborem, polskiego gimnazjum. W czerw-
cu 1920 roku zdał maturę. W lipcu tegoż roku wstąpił 
jako ochotnik do wojska i uczestniczył w wojnie pol-
sko-bolszewickiej, w kampanii litewsko-białoruskiej. 
Po powrocie z frontu, późną jesienią 1920 roku, za-
pisał się na Wydział Prawa Uniwersytetu Poznańskie-
go, skąd po pierwszym semestrze przeniósł się na 
Uniwersytet Warszawski, który ukończył 1925 roku, 
uzyskując tytuł magistra prawa. Pracę zawodową 
rozpoczął w marcu 1926 roku jako aplikant sądo-
wy. Aplikację skończył w 1928 roku i zdał egzamin 
sędziowski. Pracował jako sędzia grodzki w Grójcu 
i w Warszawie. Był wiceprzewodniczącym Sądu Pracy 
w Warszawie, następnie sędzią X Wydziału Cywilne-
go Sądu Okręgowego.

Adam Bień był społecznikiem. Wynikało to z pre-
dyspozycji osobistych, jak również z patriotycznego 
wychowania, które wyniósł z domu i sandomierskiej 
szkoły. To właśnie w Gimnazjum brał pierwsze lekcje 
społecznego działania. W latach 1912-1914 należał 
do tajnej drużyny skautowej przygotowującej szkolną 
młodzież do walki o wyzwolenie Polski. W Gimnazjum 
sandomierskim pod opieką wielkiego wychowawcy 
młodzieży Aleksandra Patkowskiego, działał w samo-
rządzie uczniowskim, był jego aktywnym członkiem. 
Udzielał się także w kole historyczno-literackim, które 
organizowało widowiska teatralne, obchody uroczy-
stości narodowych, dożynki, koncerty, dyskusje lite-
rackie.  Z kolegami pochodzącymi ze wsi organizował 
na terenie powiatu sandomierskiego koła młodzieży 
wiejskiej, które prowadziły okolicznościową działal-
ność społeczno-oświatową, kulturalną i polityczną. 
Wierny środowisku, z którego wyszedł, należał do 
czołowych organizatorów postępowej i popular-
nej w okresie międzywojennym organizacji Związku 
Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej Wici. 
W czerwcu 1928 roku, na założycielskim zjeździe tej 
organizacji, której był współtwórcą, wygłosił autorski 
referat programowy ,, Demokracja w wychowaniu 
młodego człowieka w wolnym kraju”. W latach 1929-

1931 pełnił funkcję prezesa Wici. Jednocześnie w la-
tach 1924-1939  był jednym z czołowych działaczy 
Związku Teatrów Ludowych. 

Jako ,,wiciarz” włączył się na początku 1940 roku 
do konspiracyjnej pracy w Stronnictwie Ludowym 
Roch, gdzie powierzono mu przewodnictwo Komisji 
Prawnej Centrali Ruchu Ludowego, która opracowała 
szereg dokumentów dotyczących ustroju prawnego, 
politycznego, społecznego i gospodarczego przyszłej 
powojennej Polski. Z ramienia Rocha powołany został 
w 1943 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej na 
emigracji na stanowisko I zastępcy delegata rządu 
na kraj w randze ministra. W delegaturze podlegały 
mu departamenty: sprawiedliwości, oświaty i kultury, 
Komitet Koordynacji Ustawodawczej oraz sprawy na-
rodowościowe. W czasie powstania warszawskiego 
Adam Bień, jako I zastępca delegata rządu i członek 
Krajowej Rady Ministrów, był faktycznym kierownikiem 
władzy cywilnej i przyczynił się znacznie do wydania 
dwóch Dzienników Ustaw, w których zawarte zostały 
przygotowane w konspiracji akty prawne, regulujące 
podstawowe sprawy w odradzającej się Polsce.

W marcu 1945 roku Adam Bień, wraz z innymi 
czołowymi przywódcami Polskiego Państwa Podziem-
nego, został podstępnie aresztowany przez NKWD 
i wywieziony do Moskwy, gdzie został skazany w tak 
zwanym procesie szesnastu na pięć lat więzienia. Zo-
stał osadzony na Łubiance. Wrócił z moskiewskiego 
więzienia w sierpniu 1949 roku dzięki staraniom żony 
Zofii, sandomierzanki, absolwentki sandomierskiego 
Seminarium Nauczycielskiego. Po powrocie z więzie-
nia Adam Bień nie mógł otrzymać pracy w sądownic-
twie. Przez pewien czas zajmował się tłumaczeniami 
literatury rosyjskiej dla Ludowej Spółdzielni Wydaw-
niczej. W 1953 roku zezwolono mu na pracę w zawo-
dzie adwokata, lecz nie w Warszawie, a na prowincji, 
w Przasnyszu.

Po przejściu na emeryturę, w początkach lat sie-
demdziesiątych wrócił do rodzinnej Ossali i zamiesz-
kał w domu, który tam wybudował. Zajął się w owym 
czasie głównie pisaniem, a także działalnością spo-
łeczną. Był między innymi współzałożycielem Sta-
szowskiego Towarzystwa Kulturalnego, a od roku 
1987 jego honorowym prezesem, członkiem Towa-
rzystwa Naukowego Sandomierskiego, Polskiego To-
warzystwa Czytelniczego, a także honorowym człon-
kiem Ligi Krajowej. Zapraszany na różnego rodzaju 
spotkania i uroczystości dawał świadectwo prawdzie 
o historycznych wydarzeniach, w których w ciągu 
prawie 100 lat życia przyszło mu uczestniczyć. Publi-
kował własne artykuły, w których wyrażał swoje opi-
nie na temat tworzącej się III Rzeczypospolitej. Adam 
Bień został pochowany na cmentarzu parafialnym 
w Niekrasowie.

W czerwcu 1999 roku w rodzinnej Ossali został 
otwarty Dom Pamięci Adama Bienia, w którym pod pa-
tronatem merytorycznym Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego, zostały zgromadzone i wyekspono-
wane liczne pamiątki, dokumenty, listy i fotografie Ada-
ma Bienia. W Częstochowie jest ulica nazwana jego 

– wielki człowiek naszego regionu

numer 6 (14)

12 Gazeta lokalna

BIOGRAFIA



imieniem, w Milanówku pod Warszawą, gdzie mieszkał 
przez wiele lat, znajdują się skwer i tablica, upamiętnia-
jąca jego osobę. W Staszowie znajduje się park jego 
imienia, jego imię nosi również miejscowe koło PTTK. 

 
W marcu, w trzynastą rocznicę śmierci w szkole 

w Ossali odbył się uroczysty apel ,,Dlaczego war-
to pamiętać” przygotowany przez Panią Ewę Buda. 
Uczniowie przedstawili fragmenty z książek Adama 
Bienia upamiętniające życie, krajobraz i tradycje pa-
nujące na polskiej wsi początkiem XX wieku. W dniu 
01.06. 2011r. uczniowie PSP w Ossali spotkali się 
w Domu Pamięci Adama Bienia z córką Hanną Biel-
ską, która zaprezentowała zgromadzone pamiątki hi-
storyczne i ciekawie opowiadała o życiu i działalności 

Adama Bienia. Następnie Pani Hanna Bielska zapo-
znała wszystkich z nowo wydaną książką pt: ,,Trans-
formacja i my”.  Książka ta została napisana przez 
córkę Adama Bienia – Hannę Bień – Bielską oraz jej 
męża Stanisława Bielskiego.  W książce tej autorzy 
przedstawiają zmieniającą się rzeczywistość Polski, 
widzianej z okien dwóch domów: ossalskiego i war-
szawskiego. W pracy tej, częstokroć uwaga autorów  
odrywa się od politycznych spraw, by śledzić to, co 
w danym momencie było równie ważne, bo ludzkie. 
Interesowały ich losy ,,zwykłych” ludzi, którym przy-
szło, tak jak autorom książki , żyć w owym ciekawym 
czasie.                                              

Opracował Krzysztof Sławiński 
Nauczyciel PSP w Ossali
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M-GOK w Osieku organizuje Festiwal Piose-
nek  Agnieszki Osieckiej i zaprasza do udziału 
wszystkich chętnych, którzy chcą spróbować 
swych sił wokalnych.  

Oto szczegółowe dane: 
 

Regulamin I Festiwalu Piosenek  
Agnieszki Osieckiej

organizowanego przez  
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku

1. Organizatorem Festiwalu jest Miejsko – Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Osieku.

2. W Festiwalu przewidziane są 4 kategorie wie-
kowe:

 • szkoła podstawowa
 • gimnazjum
 • szkoły ponadgimnazjalne
 • kategoria OPEN (może wystąpić każdy 
  bez ograniczeń wiekowych)
3. Festiwal odbędzie się 19.06.2011 r. o godz. 

14.00 na rynku w Osieku. (Próby od godz. 
12.00)

4. Cele festiwalu: 
 • promocja młodych, utalentowanych 
  artystycznie, nieprofesjonalnych 
  wokalistów i zespołów muzyczno-
  instrumentalnych
 • popularyzacja twórczości Agnieszki 
  Osieckiej
 • integracja młodzieży o wspólnych 
  muzycznych zainteresowaniach.
5. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści – wo-

kaliści zgłoszeni przez macierzystą placówkę, 
którzy zaprezentują jeden utwór z repertuaru 
Agnieszki Osieckiej.

6. Do akompaniamentu może być stosowany je-
den instrument bądź półplayback (wyłącznie 
płyta CD Audio)

7. Dopuszcza się wytęp solisty z chórkiem
8. W festiwalu nie mogą brać udziału grupy ta-

neczne oraz laureaci podobnych konkursów
9. Uczestników konkursu oceni jury powołane 

przez organizatorów.
 Ocenie podlegają:
 • dobór repertuaru
 • walory wokalne
 • aranżacja
 • ogólny efekt sceniczny (prezentacja, 
  choreografia)
10. Na podstawie wyników jury ustala się zdo-

bywców I, II, III miejsca oraz przyznaje wyróż-
nienia. Dopuszcza się możliwość zajęcia tego 
samego miejsca przez kilku uczestników festi-
walu. Na podstawie liczby zdobytych punktów 
przyznaje się nagrody rzeczowe oraz dyplo-
my.

11. Podsumowanie oraz rozdanie nagród nastąpi 
19.06.2011 r.

12. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
nadesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 
10.06.2011 r. na adres:

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 Ul. Osiedlowa 2a
 28-221 Osiek

 bądź drogą mailową: mgokosiek@mgokosiek.pl 
(w tytule prosimy wpisać „Festiwal Piosenek 
Agnieszki Osieckiej”)

13. Szczegółowe informacje pod numerem telefo-
nu (15) 867 12 94, pan Paweł Łach

14. Godziny festiwalu i prób mogą ulec zmianie, 
o tym fakcie poinformujemy telefonicznie.

PIOSENKI AGNIESZKI OSIECKIEJ W OSIEKu
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OGŁOSZENIA

Europosłowie Róża Thun i Rafał Trzaskowski 
oraz Stowarzyszenie Projekt: Polska 

rozpoczynają projekt edukacyjny 
„Unia bez barier“

Weź udział w konkursie - wygraj staż  
w Parlamencie Europejskim!

W 20 lat po powołaniu jednolitego rynku wewnętrzne-
go, Unia Europejska planuje pogłębioną reformę i zlikwi-
dowanie kolejnych barier – początek tych ważnych zmian 
ma przypaść na okres przewodnictwa Polski w Radzie UE. 
Dlatego Róża Thun oraz Rafał Trzaskowski, europosłowie, 
postanowili zapoczątkować publiczną debatę na temat roli 
Polski w kreowaniu rynku wewnętrznego, który jest jednym 
z priorytetów polskiej prezydencji. Wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Projekt: Polska uruchamiają projekt „Unia bez 
barier” - platformę, która umożliwi Polakom lepsze pozna-
nie idei rynku wewnętrznego UE, a przede wszystkim da 
im wpływ na zmianę jego funkcjonowania. Projekt obejmie 
ogólnopolskie działania edukacyjne, a także konkurs an-
gażujący uczniów i studentów – ci z uczestników, którzy 
najciekawiej wypromują dyskusję o rynku wewnętrznym, 
wygrają staże w Parlamencie Europejskim,tablety typu 
iPOd, wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego oraz 
udział w prestiżowej europejskiej konferencji. Przyłącz się 
na www.uniabezbarier.pl/!

Idea projektu „Unia bez barier” polega na wywołaniu 
publicznej dyskusji i promowaniu wiedzy o jednolitym rynku 
poprzez młodych ambasadorów. W ramach adresowane-
go do uczniów i studentów z całej Polski konkursu wyróż-
nieni zostaną ci uczestnicy, którzy w najbardziej kreatywny 
i przystępny sposób przedstawią w swoich środowiskach 
propozycje możliwych zmian i zaangażują rówieśników 
w decydowanie, które są dla nich najistotniejsze. Do kon-
kursu można się zgłaszać na stronie www.uniabezbarier.pl 
do 9 czerwca 2011 r.  

Informacje od 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla 

do mieszkańców Osieka:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii /PLW/ w Sta-
szowie przypomina, że zgodnie z art. 42 ust. 
1a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochro-
nie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt / Dz. U. Nr 213, poz. 
1342 z późn. zm. / obowiązkiem posiadacza 
zwierzęcia jest natychmiastowe zgłoszenie 
faktu padnięcia bydła, owiec lub kóz właści-
wemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi 
weterynarii. Dalsze postępowanie i powia-
domienie zakładu utylizacyjnego jest prowa-
dzone przez PLW.

 W przypadku padnięć trzody chlewnej i koni 
właściwy terytorialnie PLW nie jest zobowią-
zany do przyjmowania tego typu zgłoszeń 
i informowania zakładu utylizacyjnego. 

 W takiej sytuacji zgłoszenia dokonuje posia-
dacz zwierzęcia we własnym zakresie. Dane 
adresowe i numery telefonów zakładu uty-
lizacyjnego: „SARIA” Małopolska Sp. z o.o. 
w Krakowie, Oddział Wielkanoc, 32-075 Goł-
cza, tel. 012 387 30 60, Fax: 012 387 30 61.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Staszowie informuje, że na podstawie 
art. 61 pkt 1, art. 61 pkt 1, art. 63 ust. 1, art. 
64, art. 65 ust. 1 pkt 1 Uz dnia 25.08.2006 
r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  
/Dz.U. Nr 914 z późń. zm./, gospodarstwa 
rolne prowadzące działalność w zakresie 
produkcji roślinnej podstawowej owoców 
i warzyw na terenie powiatu staszowskiego 
podlegają obowiązkowi rejestracji przez tu-
tejszego Inspektora.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
w Osieku

Andrzej Król

OGŁOSZENIE
Koło Emerytów i Rencistów w Osieku organi-

zuje 2-dniową wycieczkę do Krynicy, Szczawnicy 
z przejściem na Słowację, w dniu 18.06.-19.06. 
2011r. Cena wycieczki 90zł. W tym zapewniamy 
nocleg oraz przewodnika na dwa dni. Wyjazd 
18.06.o godz.5.00 powrót 19.06. wieczorem. 
Zapisy u pana Dariusza Borkowskiego Kontakt 
tel.(15) 867-11-46, 604-450-095.
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Burmistrz Miasta i Gminy Osiek oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osie-
ku  nie zapomnieli o zbliżającym się Dniu 
Dziecka i zorganizowali dla naszych  
milusińskich imprezę z tej okazji. W nie-
dzielne popołudnie, 29 maja, na  Rynku 
w Osieku odbył się festyn skierowany 
głównie do dzieci młodszych i starszych.

Imprezę rozpoczęła agencja artystycz-
na „Joanna” z Kielc, która w swoim  pro-
gramie miała występy iluzjonistów prze-
platane piosenkami w wykonaniu  duetu 
wokalnego. Na przybyłych czekało rów-
nież wiele innych atrakcji m.in. koncert 
Filharmonii Świętokrzyskiej „na wesoło”, 
występy „Klaunów z Centrum  Europy” 
oraz wesołe miasteczko. Chętni mogli 
zrobić sobie zdjęcia z bajkowymi posta-
ciami lub pomalować twarze. Powodze-
niem cieszyły się  również liczne konkursy 
z nagrodami. 

Wyłoniono także laureatów konkursu 
„Bezpiecznie na wsi” zorganizowanego 
przez KRUS w Staszowie oraz M-GOK 
w Osieku. Przed licznie zgromadzoną 
publicznością swój talent zaprezentowa-
ły  dziewczyny z grupy tanecznej „Happy 
Dance” wzbudzając duży aplauz wśród 
zebranych.

Około godziny 18.30 na scenie stanął 
zespół „Soft”, który wprowadził  zgro-
madzonych licznie mieszkańców Osieka 
i okolic w taneczny nastrój. Przed i po 
występie zespołu swój talent w kategorii 
Beatbox zaprezentował Kazimierz Krala.

Zabawa  w skocznym rytmie zakończy-
ła się około godziny 20. Wszyscy zgroma-
dzeni, a zwłaszcza najmłodsi wracali do 
domu zadowoleni z opalonym twarzami 
i mokrymi  ubraniami po kąpieli w fontan-
nie, która skutecznie chłodziła gorącą  at-
mosferę tego niedzielnego popołudnia. 

Mamy nadzieje, że za rok mieszkań-
cy zaszczycą nas znów tak licznie swoją 
obecnością i wyjdą nie mniej w dobrych 
humorach.

Tekst: Wioletta Chałońska
Zdjęcia: Ilona Bąk, Norbert Kiciński, 

Jacek Piwowarski

I grupa wiekowa (klasy 0-3)
  I miejsce - Natalia Sowińska z PSP Szwagrów, kl. II,
 II miejsce - Weronika Tworek z PSP Szwagrów, kl. I,
III miejsce - Bartłomiej Rosiński, PSP Szwagrów, kl. 0.

 II grupa wiekowa (klasy 4-6)
  I miejsce - Angelika Żyła z PSP Ossala, kl. IV,
 II miejsce-Dawid Bąk z PSP Osiek. kl. V,
III miejsce - Natalia Tomczak z PSP Suchowola, kl.V.

Komisja wyróżniła 3 prace dla uczestników konkursu, tj.:
1. Aleksandra Bień z PSP Ossala, kl. VI
2. Kuba Kieraś z PSP Szwagrów, kl. 0
3. Karolina Żmuda z PSP Ossala, kl.0.

LISTA NAGRODZONYCH uCZNIÓW
W KONKuRSIE PLASTYCZNYm  

„BEZPIECZNIE NA WSI”

DZIEŃ DZIECKA
NA OSIECKIM RYNKU


