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Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Osieku zaprasza wszystkie
grzeczne dzieci i ich rodziców
na spektakl teatralny pt.:

„Zaczarowany młynek”.

Przedstawienie to
zaprezentuje Studio
Teatralne ART-RE
w ramach zabawy
mikołajkowej, która odbędzie się
06.12.2011 roku o godzinie 16.30.
Dla każdego dzieciaka coś słodkiego
od Świętego Mikołaja
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WYDAWCA
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Osieku

M-GOK

Przedstawienie teatralne „Zaczarowany
młynek”. Mikołajki

07.12

M-GOK

Warsztaty kulinarne

15.12

M-GOK

Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy
stroik świąteczny i szopkę bożonarodzeniową

16.12
Warsztaty dekoracji
świątecznych
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ROK PRACY RADY MIEJSKIEJ
Rozmowa z przewodniczącym Rady Miejskiej
w Osieku Wiesławem Kopciem
Został Pan ponownie wybrany
przewodniczącym Rady Miejskiej,
która to już kadencja w samorządzie i co Pana skłoniło do tego aby
zająć się sprawami politycznymi
i społecznymi gminy Osiek?

Jako przewodniczący Rady
Miejskiej w Osieku jestem trzecią
kadencję. Do decyzji aby zająć się
sprawami politycznymi i społecznymi gminy Osiek skłoniło mnie to,
iż od urodzenia jestem mieszkańcem tej gminy i pragnę pracować
na rzecz rozwoju naszego rejonu
i poprawy wizerunku całego Osieka i gminy. Myślę, że w poprzednich kadencjach udało mi się wywiązać z tego obowiązku. Nasz
region pozytywnie się zmienił oraz
udało się wykonać szereg inwestycji dla poprawy życia mieszkańców
miasta i gminy Osiek.
Jakie obowiązki wiążą się
z pełnioną przez Pana funkcją
i jaka jest odpowiedzialność przewodniczącego?

Obowiązki przewodniczącego
rady wynikają z ustawy o samorządach gminnych i do moich obowiązków należy przede wszystkim
prowadzenie obrad sesji, organizacja pracy rady oraz reprezentowanie Rady Miejskiej na zewnątrz.
Jeśli chodzi o odpowiedzialność,
to mam przestrzegać, aby sesje
Rady Miejskiej przebiegały prawidłowo, zgodnie z porządkiem obrad i prawa, aby nikt nie zakłócał
przebiegu sesji. Wszystkie czynności dotyczące działalności Rady
Miejskiej mają być zgodne z literą
prawa i ja nad tym czuwam.
Czym powinien się zajmować
radny?

Radny również podlega ustawie
o samorządzie gminnym, w którym
są określone dokładne zadania
radnego. W szczególności radny
powinien realizować bieżące potrzeby mieszkańców na terenie
gminy, dbać o jej rozwój oraz za-
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bezpieczyć w budżecie gminy środki na przeprowadzenie inwestycji,
które są niezbędne dla normalnego funkcjonowania gminy.
Jak przebiega
z radnymi?

współpraca

Skład Rady Miejskiej zmienił się
w ponad 90 procentach w stosunku do poprzedniej kadencji. Współpraca z radnymi układa się na ogół
dobrze, choć nie będę ukrywał, że
czasami dochodzi do różnych polemik. Jest to sytuacja jak najbardziej
normalna, bowiem radni nie zawsze muszą podzielać zdanie większości rady i dobrze, że dochodzi
do konstruktywnej rozmowy. Każdy
radny odpowiada za siebie i swoje
decyzje i jest całkowicie niezależny
w swoich poglądach, co przekłada
się na wyniki głosowania.

W ostatnim roku udało się zrealizować budowę dwóch odcinków
drogi na terenie wsi Bukowa. Zrobiono także szereg innych inwestycji drogowych w miejscowościach
takich jak: Grabowiec, Długołeka,
Ossala, Trzcianka Kolonia, Niekrasów, Tursko Wielkie i Szwagrów.
Przeprowadzono remont ulicy
MBS oraz zbudowano miejsca parkingowe przy osieckim cmentarzu.
W Pliskowoli, Ossali oraz Tursku
Wielkim powstały nowoczesne,
wielofunkcyjne boiska sportowe
wraz z placami zabaw.

Jakie inwestycje w naszej gminie są planowane na 2012 rok?

Co dla Pana - przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku jest największym problemem w gminie?

Co do planowanych inwestycji na 2012 rok jest to całkowicie
uzależnione od środków w budżecie gminy. Chciałbym podkreślić,
że budżet gminy jest mniejszy
w stosunku do roku poprzedniego
i kryzys, który dotknął nasz kraj
przekłada się także na kryzys samorządów, a co za tym idzie na
finanse publiczne. Można więc
założyć, że z tej właśnie przyczyny
może dojść do mniejszych inwestycji na terenie naszej gminy.
Kluczową inwestycją zaplanowaną na 2012 rok jest drugi etap
rewitalizacji Osieka, który już się
rozpoczął i będzie kontynuowany
w kolejnym roku. Pragniemy także
dokończyć już rozpoczęte inwestycje w miarę naszych możliwości,
a co do innych działań, to wszystko zależy od budżetu gminy, który
jeszcze nie jest uchwalony. Na razie mamy tylko prowizorium, które
może ulec zmianie.
Co udało się zrobić przez
ostatni rok.

Największym problemem w gminie jest bezrobocie i walka z tym
problemem jest dla mnie priorytetową sprawą. Również problemem
dla naszej gminy, jak i dla innych
gmin jest sprawa finansowania
oświaty, bowiem duży procent
środków jakie posiada gmina idzie
na utrzymanie szkół. Nie ukrywam,
że zamiar likwidacji szkoły w Bukowej nie jest łatwą decyzją dla mnie
i radnych, bowiem szkoła to nie
tylko miejsce nauczania, ale także
zakład pracy dla wielu osób, które w chwili likwidacji szkoły tracą
środki na utrzymanie. Musimy niestety stanąć przed tą bolesną dla
wszystkich decyzją, aby realnie myśleć o ratowaniu finansów gminy.
Sukcesy i porażki rocznej działalności Rady Miejskiej.

Nie można mówić o jakiś spektakularnych sukcesach Rady Miejskiej w Osieku, bowiem przez rok
pracy, nowopowstała rada musi
opracować sobie plan pracy, ukon-
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stytuować się, powołać odpowiednie komisje, pozatwierdzać plany,
a na to wszystko potrzeba czasu.
Niemniej jednak rada nie próżnuje
i w ciągu roku odbyło się 14 sesji,
na których podjęto 108 uchwał.
A co do porażek, jeśli można
nazwać to porażką, to ubolewam
nad tym, iż nie udało się rozwiązać
problemu z dopłatą do wody. Należy jednak podkreślić, że mieszkańcom gminy Osiek należy się jakaś
rekompensata za to, że na ich terenie znajduje się kopalnia siarki. Jednocześnie warto także wspomnieć
o tym, że gmina ponosi z tytułu dopłat do zużytej wody duże koszty,

OTWARCIE
„Są

rzędu 700 tysięcy złotych w skali
roku. Są to ogromne koszty, które
mogłyby zostać spożytkowane na
inwestycje, a nie dopłatę do wody.
W dalszej perspektywie czasu taki
stan rzeczy będzie dość wyraźnie
uszczuplał możliwości finansowe
gminy i dlatego tak ważne jest aby
dojść w tej sprawie do porozumienia. Nie jestem za tym, aby całkowicie pozbawić mieszkańców dopłat
do wody, ale powinno to być na
zasadzie zgodnej z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, która
mówi, że gminy mogą dopłacać do
jednego metra sześciennego zużytej wody.

Jak spędzi Pan święta i czego
można życzyć przewodniczącemu rady i całej Radzie Miejskiej
w Osieku?

Jeśli pozwoli mi na to mój zawód, to święta spędzę w gronie
rodziny i mam nadzieje, że będzie
to wesoły, spokojny czas, czego życzę wszystkim radnym jak również
mieszkańcom gminy Osiek.
Dziękuję za rozmowę i życzę
dalszych sukcesów w nadchodzącym roku oraz spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia.
Rozmawiał Jacek Piwowarski
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UROCZYSTOŚĆ

JUBILEUSZ

ZŁOTYCH GODÓW
W dniu 29 października 2011 roku w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku odbyła się uroczystość Jubileuszu Złotych Godów Pożycia Małżeńskiego. Medale
z tej okazji przyznawane są jako wyraz nagrody dla par,
które przeżyły w jednym związku małżeńskim pół wieku.
Na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
31 maja 2011 roku odznaczonych zostało MEDALEM ZA
DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 10 par małżeńskich z terenu naszej gminy.
Państwo:
* Genowefa i Marian Czech - Pliskowola
* Genowefa i Włodzimierz Nowak - Sworoń,
* Regina i Edward Niekurzak - Suchowola,
* Leokadia i Marian Tałaj - Pliskowola,
* Stanisława i Józef Żugaj - Kąty,
* Krystyna i Jan Niekurzak - Sworoń,
* Krystyna i Marian Żmuda - Mucharzew,
* Czesława i Włodzimierz Hemel - Matiaszów,
* Barbara i Edmund Wiącek - Szwagrów,
* Rozalia i Zbigniew Jońca – Suchowola.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale wręczyli Jubilatom: Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka - Koruba, Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Włodzimierz Wawrzkiewicz.

MEDAL DLA BOHATERA
Pani wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba miała
pracowity, ale jednocześnie bardzo przyjemny pobyt
w Osieku, bowiem nie każdego dnia otwiera się nową
drogę i odznacza tak wielu zasłużonych i bohaterskich
ludzi. Jednym z takich bohaterów, który nie zważając
na własne życie i zdrowie bez wahania ruszył na pomoc
ludziom jest Marek Kosior - przewoźnik przeprawy promowej, który 24 marca tego roku uratował z tonącego
auta trójkę pasażerów. Odebrał on z rąk wojewody świętokrzyskiego Medal za Ofiarność i Odwagę.
Odznaczony odebrał gratulację od Burmistrza Miasta i Gminy Osiek Włodzimierza Wawrzkiewicza,
z którego inicjatywy skierowano wniosek o nadanie odznaczenia. Medal za Ofiarność i Odwagę ustanowiony
został na mocy ustawy z 17 lutego 1960 roku. Zgodnie
z treścią art. 18 ust. 1 medal mógł „być nadany osobie,
która z narażeniem życia i zdrowia ratowała zagrożone
życie ludzkie lub mienie”. Ust. 2 tego samego artykułu
dotyczyła możliwości nadania tego odznaczenia wielokrotnie tej samej osobie. Organem, który na wniosek
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W uroczystości wzięli udział: radny powiatu staszowskiego: Marek Chyla, przewodniczący Rady Miejskiej
w Osieku - Wiesław Kopeć, wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Osieku: Jolanta Durma, Arkadiusz Matusak, radny Dariusz Borkowski, Sekretarz Miasta i Gminy
Osiek - Alicja Pławska, kierownicy Urzędu Miasta i Gminy
w Osieku: Barbara Sala, Przemysław Rękas, Włodzimierz
Kiciński, Grzegorz Nowak, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Osieku - Wiesława Pogorzelska, wicedyrektor
Zespołu Szkół w Osieku Stanisława Rusek, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku - Magdalena
Marynowska oraz najbliższa rodzina Jubilatów.
Były pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty, życzenia od przedstawicieli władz gminnych, rodziny i bliskich oraz tradycyjna lampka szampana. Przy herbatce
i ciastku całość uroczystości uświetnił występ w wykonaniu zespołu Soft.
Wszystkim Jubilatom, którzy w 2011 roku obchodzą
50 - lecie zawarcia związku małżeńskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i dalszych wspólnych szczęśliwych lat w otoczeniu rodziny i przyjaciół.
Wiesława Pogorzelska
Kierownik USC w Osieka
Zdjęcia: Jacek Piwowarski

wojewody decyduje o przyznaniu medalu jest Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej.
Pan Marek jest człowiekiem nad wyraz skromnym
i nie lubi, gdy mówi się o nim bohater, ale cieszymy się,
że wśród nas są tacy ludzie, którzy bez wahania ruszą
nam na ratunek.
Tekst i zdjęcia: Jacek Piwowarski
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SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
DLA BURMISTRZA OSIEKA

29 października 2011 roku był szczególnym dniem
dla Burmistrza Miasta i Gminy Osiek Włodzimierza
Wawrzkiewicza. Tego dnia otrzymał on z rąk pani wojewody Bożentyny Pałki-Koruby Srebrny Krzyż Zasługi
za działalność na rzecz rozwoju regionu i poprawy życia
mieszkańców gminy Osiek. Pani wojewoda podkreśliła, iż
burmistrz Osieka w swojej wieloletniej działalności społecznej dał się poznać jako człowiek szczególnie dbający
o wizerunek regionu i kładący nacisk na inwestycję, które wpływają na polepszenie życia lokalnej społeczności.
Pani Bożentyna Pałka-Koruba jako kluczowe działania
zaliczyła między innymi oddanie w 2007 roku do użytku przepompowni w Sworoniu, otwarcie rok później hali
sportowej w Zespole Szkół w Osieku, rewitalizację miasta Osieka, poprawę infrastruktury drogowej na terenie
gminy oraz działalność na rzecz lokalnych społeczności
poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej w Matiaszowie
i domu ludowego w Mucharzewiu.
Krzyż Zasługi początkowo był najwyższym odznaczeniem dla osób cywilnych, które po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości w 1918 roku wyróżniły się w pracy
dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny wychodzące
poza zakres ich codziennych obowiązków. Odznaczenie
to przyznawane jest od 1923 roku.

MIEJSKO – GMINNY

OŚRODEK KULTURY W OSIEKU
bierze udział w projekcie „Już nie zapomnisz
mnie, kartka Ci nie da zapomnieć”. Projekt ten
zakłada stworzenie i wydanie kartek pocztowych
oraz kalendarzy ze zdjęciami miasta i gminy Osiek.
Nasz region obfituje w ciekawe i malownicze miejsca, które warte są promocji w szerszym aspekcie.
Projekt zakłada również wykorzystanie w publikacjach zdjęć archiwalnych, które dokumentują bogatą historię i tradycję naszego regionu.
Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich,
którzy pragną wziąć udział w tym projekcie, poprzez nadsyłanie lub osobiste przynoszenie zdjęć
ukazujących walory naszego regionu, jak również
zdjęcia archiwalne, które zostaną wykorzystane
w tworzeniu kartek i kalendarzy. Współpraca z Państwem w znacznym stopniu wzbogaci ofertę kulturalną i wpłynie bezpośrednio na promocję naszej
małej ojczyzny.
KONTAKT:
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIEKU
Ul. Osiedlowa 2A, 28-221 Osiek, tel.: 15 867 12 94
mgokosiek@mgokosiek.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Według ustawy z 1992, Krzyż Zasługi jest nagrodą
dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych
obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu
lub obywatelom. Może być nadany także za ofiarną
działalność publiczną lub ofiarne niesienie pomocy oraz
działalność charytatywną. Odznaka ta nadawany jest
przez Prezydenta RP.
Panu burmistrzowi życzymy dalszych sukcesów na
rzecz rozwoju naszego regionu, a co za tym idzie polepszenie życia lokalnej społeczności.
Tekst i zdjęcia: Jacek Piwowarski

ZMIANA STANOWISK
Dotychczasowy kierownik Posterunku Policji w Osieku,
nadkomisarz Marek Żmuda awansował na inne stanowisko i w związku z tym opuszcza tutejszy posterunek po ponad dwudziestomiesięcznym kierowaniu tą jednostką.
Od pierwszego grudnia tego roku nadkomisarz Marek
Żmuda został komendantem Komisariatu Policji w Bodzentynie. Komisariat ten obejmuje swoim zasięgiem teren
trzech gmin: Bodzentyn, Masłów i Zagnańsk, a w jego skład
wchodzą 2 posterunki.
Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 listopada,
burmistrz Włodzimierz Wawrzkiewicz w imieniu Rady
Miejskiej i pracowników UMiG w Osieku złożył gratulację
na ręce pana Marka Żmudy i jednocześnie podziękował za
wielomiesięczną współpracę na rzecz poprawienia bezpieczeństwa na terenie gminy Osiek.
Życzymy nadkomisarzowi Żmudzie dalszych sukcesów
zawodowych i osobistych, i mamy nadzieję, że współpraca
z nowym kierownikiem Posterunku Policji w Osieku będzie
tak samo owocna jak do tej pory.
Tekst i zdjęcia: Jacek Piwowarski
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KONCERT

Pro Patria – za ojczyznę, dla ojczyzny…
Koncert Jesienny z okazji 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Podczas Święta Niepodległości 11 listopada, każdy kto
czuję się Polakiem i patriotą mógł zamanifestować swoją
narodową przynależność. Również w Osieku tego dnia
można było oddać hołd wszystkim, którzy przyczynili się do
odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. Msza święta, zamówiona przez burmistrza Włodzimierza Wawrzkiewicza w intencji ojczyzny odbyła się w osieckim kościele
parafialnym i skupiła licznie zebranych mieszkańców. We
mszy uczestniczył także poczet sztandarowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Osieku.
W tym wyjątkowym dniu niektórzy z nas spotykali
się na wiecach i pochodach, niektórzy wywieszali flagi,
a jeszcze inni przybyli do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku, aby w kulturalny sposób podkreślić swoją pamięć o tym ważnym, narodowym święcie.
Tego właśnie wieczoru, osiecki dom kultury zorganizował Koncert Jesienny z okazji 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Artyści z Filharmonii Świętokrzyskiej
w składzie: Anna Kustra – narrator, Katarzyna Sroka
– pianino, Marzena Malecka – śpiew, Szymon Kustra
– wiolonczela; zaprezentowali dzieła polskich kompozytorów, które w ścisły sposób mają związek z polską historią
walki o niepodległość. Zebrani na koncercie mogli usłyszeć kompozycje Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego czy Wojciecha Kilara. Między utworami prowadząca koncert recytowała wiersze poetów polskich,
zaangażowanych w odzyskanie niepodległości przez Polskę. Podczas godzinnego koncertu widzowie odbyli sentymentalną podróż po burzliwych drogach naszej ojczyzny,
która po 123 latach odzyskała swą wolność.
Na zakończenie artyści wraz z zebraną publicznością
odśpiewali, przy muzycznym akompaniamencie, kilka legionowych pieśni. Budujący jest fakt, iż na koncercie pojawiła się grupa młodzieży, która w ten sposób postanowi-

ła spędzić ten odświętny wieczór. Miejmy nadzieję, że ten
czas, który poświęcili zaowocuje patriotyczną postawą.
Wśród zebranych dało się zauważyć także radnych
miejskich i powiatowych, którzy niejako „z obowiązku”
powinni dawać przykład społeczeństwu do patriotycznych działań. Koncert zainteresował także dyrekcję okolicznych szkół.
Dużą grupę stanowili także emeryci i renciści, którzy
nierzadko poświęcali swe życie i zdrowie w walce o wolności ojczyzny.
Koncert zebrał kilkadziesiąt osób, które swą obecnością zamanifestowały dumę z bycia Polakami. Mam
nadzieję, że ci którzy nie pojawili się na tym szczególnym wydarzeniu, w inny sposób zasygnalizowani swoją
patriotyczną postawę.
I tak jak kiedyś nasi przodkowie ginęli za ojczyznę, tak
my teraz powinniśmy dla ojczyzny pamiętać o ich ofierze i w szczególny sposób dawać wyraz swej polskości.
Tekst: Jacek Piwowarski
Zdjęcia: Norbert Kicińśki, Jacek Piwowarski

KRONIKA POLICYJNA
W okresie ostatniego miesiąca odnotowano na
terenie gminy Osiek:
• 6 zdarzeń drogowych, w tym:
• 3 kolizje drogowe bez osób rannych (w dwóch
przypadkach doszło do zderzenia ze zwierzęciem, a trzeci przypadek to zderzenie się pojazdów osobowych).
Zatrzymano także trzech kierujących, w tym
dwóch nietrzeźwych (przestępstwo). Jeden z nich
to 20-letni kierujący samochodem osobowym marki
Volkswagen, który miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Natomiast drugi zatrzymany to 45 letni,
nietrzeźwy rowerzysta, który miał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

OSIEK

W stanie po spożyciu alkoholu (wykroczenie) zatrzymano 62-letniego rowerzystę mającego w organizmie 0,4 promila.
Za przestępstwo kierowanie w stanie nietrzeźwości pojazdem mechanicznym kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 2 w przypadku jazdy w takim stanie rowerem jest to kara
pozbawienia wolności do roku. Natomiast za kierowanie po spożyciu alkoholu rowerem, co stanowi
wykroczenie ustawodawca przewiduje karę aresztu
albo grzywny.
Odnotowano także dwie kradzieże drzewa z lasu. Za
przestępstwo kradzieży drzewa ustawodawca wyznaczył karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Komenda Powiatowa Policji w Staszowie
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Rewitalizacja
Miasta Osiek
Rozpoczął się drugi etap rewitalizacji miasta Osieka,
który obejmuje zakres prac polegający na przebudowie
drogi i chodników wraz z odwodnieniem, budowę placu
międzyszkolnego wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych i autobusów, oświetleniem i monitoringiem, rozbudowę ulicy biegnącej do ulicy Mickiewicza, ujęcie okresowo pojawiającego się potoku rurami
systemowymi i uporządkowanie terenu zieleni wokół
niego, budowa placu zabaw oraz boisk przyszkolnych
(boisko do piłki nożnej z bieżnią i boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni poliuretanowej) wraz z odwodnieniem,
oświetleniem oraz monitoringiem, remont istniejących
schodów terenowych wraz z budową miejsc parkingowych, zagospodarowanie skarpy przykościelnej a także
zagospodarowanie terenów zielonych.
Całkowity koszt inwestycji ok. 2,5 mln zł. z czego środki unijne to ok.1,5 mln zł
Inwestycja ta realizowana będzie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

„Rewitalizacja miasta Osiek – II etap”
Inwestycja ta będzie obejmowała:
1. Przebudowę ulicy Wolności wraz z chodnikami i oświetleniem,
2. Budowę boiska wielofunkcyjnego,
3. Budowę placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II,
4. Zostanie zagospodarowana również skarpa przy Kościele Parafialnym i Ośrodku Zdrowia,
5. Wyznaczone zostaną miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i autobusów dowożących młodzież szkolną,
6. Zagospodarowane będą tereny zielone.
Tekst: Katarzyna Stępień
Zdjęcia: Jacek Piwowarski
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NOWE BOISKA
W GMINIE OSIEK

W trzech miejscowościach: Pliskowoli, Ossali
oraz Tursku Wielkim w 2011 r. zostały ukończone
boiska szkolne wraz z placami zabaw na kwotę
ok. 600 tys. zł. Celem tego przedsięwzięcia jest
poprawa stosunków międzyludzkich, zwiększenie
aktywności mieszkańców, lepsza jakość życia,
oraz stworzenie oferty bezpiecznego spędzania
wolnego czasu przez dorosłych, młodzież i najmłodszych
Inwestycja ta realizowana jest z działania 4.1
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającym warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Ślubowanie
klasy pierwszej
PSP SZWAGRÓW
Dn. 26.10.2011r. w Publicznej Szkole Podstawowej
10 uczniów ubranych w odświętne stroje wzięło udział
w uroczystej akademii z okazji ślubowania klas I. Mottem
przewodnim uroczystości były słowa wieszcza Adama
Mickiewicza „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale
mądrości musimy nauczyć się sami.” Pierwszaki pod kierunkiem wychowawczyni mgr Grażyny Żyła przygotowały ciekawą program artystyczny, który zaprezentowały
w obecności swoich rodziców, nauczycieli i społeczności
szkolnej. Część artystyczna obejmowała piosenki, pieśni
patriotyczne i wiersze poświęcone szkole i ojczyźnie.
Po udanej części artystycznej dyrektor – mgr Anna
Kłoda pasowała wszystkich pierwszoklasistów na
uczniów przez symboliczne dotknięcie ramienia dziecka – dużym ozdobnym ołówkiem, przepasanym białoczerwoną wstążką, słowami „Pasuję cię na ucznia klasy pierwszej”. Od tamtej chwili pierwszoklasiści są już
prawdziwymi uczniami braci szkolnej. Podczas ceremonii wychowawczyni wręczyła dzieciom piękne dyplomy
i drobne upominki. Pamiątkowe upominki i słodki poczęstunek przygotowali dla swoich pociech rodzice. Wspólny poczęstunek i wspólna zabawa były uwieńczeniem
udanej uroczystości, która na długo pozostanie w pamięci dumnych pierwszoklasistów.
Grażyna Żyła
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PSP BUKOWA

Z wizytą
Dnia 18 października 2011 roku wybraliśmy się do
Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach z występem
wokalno – tanecznym przygotowanym przez dzieci z zespołu tanecznego „Bukowianie” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej.
Po naszym przybyciu do ośrodka i przygotowaniu się
do występu zaczęli schodzić się pensjonariusze. Jedni
zeszli o własnych siłach, a innych przywieziono na wózkach. Czuło się podniosłą atmosferę.
Czy ktoś młody często zastanawia się nad starością?
Czy ktoś mający rodzinę myśli o samotności? Raczej
nie. My mieliśmy okazję zastanowić się nad jednym
i drugim. Nie widzieliśmy dotąd tylu starszych, schorowanych i samotnych ludzi, którzy tak bardzo cieszyli się
na nasz widok, że mieli łzy w oczach. My wszyscy, rozkrzyczani zwykle i rozbiegani dzisiaj byliśmy cichutko jak
myszki. Na scenie daliśmy z siebie wszystko, występ był

na prawdę piękny, staraliśmy się najlepiej jak potrafiliśmy. Nasza dostojna publiczność siedziała jak zaczarowana. Za nasz występ zostaliśmy nagrodzeni brawami,
a jeden z pensjonariuszy wygłosił wzruszające podziękowanie. Wizyta w Domu Pomocy Społecznej była dla nas
wyjątkowym przeżyciem...
Żegnając się, umówiliśmy się na następny występ
z muzyką i tańcami cygańskimi.
Tekst: Lidia Chwała
Zdjęcia: Mariola Nawrocka

Śniadanie daje moc!
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu
nasze dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują
się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy
start w nowy dzień!
Dlatego Publiczna Szkoła Podstawowe w Bukowej
włączyła się aktywnie do obchodzonego w Polsce, 8 listopada 2011 r., Dnia Zdrowego Śniadania.
Cele akcji:
1) Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania
i roli śniadania w diecie dziecka
2) Przyczynianie się do obniżania poziomu niedoży-

wienia dzieci w Polsce – poprzez edukację
Dużo mówi się o znaczeniu śniadania w codziennym
żywieniu naszych dzieci, a to dlatego, że statystyki wciąż
pozostają niezadawalające…
Kilka przykładów:
1. Według badań (wywiady z wychowawcami klas 1-6
szkół podstawowych) przeprowadzonych w kwietniu
2011 r. przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie
Banków Żywności i firmy Danone:
- w blisko 40% klas 1-6 w polskich szkołach podstawowych są dzieci, które nie jedzą drugiego śniadania,
- prawie ćwierć miliona (220 tys.) dzieci szkół podstawowych odżywia się w sposób niewystarczający dla
ich prawidłowego rozwoju, np. wychodzą z domu
bez śniadania, przychodzą do szkoły bez drugiego
śniadania, nie jedzą codziennie obiadu,
- ok. 130 tys. uczniów szkół podstawowych w Polsce
skarży się z powodu niedożywienia;
2. Według badania „Zachowania i nawyki żywieniowe
Polaków” przeprowadzonego w 2010 r. przez Centrum Badań Opinii Społecznej:
- co piąty Polak rezygnuje z codziennego jedzenia śniadania, dotyczy to zwłaszcza uczniów i studentów (40%),
- aż 20% osób poniżej 24 roku życia rezygnuje ze
śniadania kilka razy w tygodniu,

OSIEK

- co szósty uczeń czy student je śniadanie tylko sporadycznie lub w ogóle go nie jada
3. Według badania IQS „Share of Stomach” zrealizowanego w grudniu 2009 roku na zlecenie firmy Danone:
- 24% dzieci w wieku 6 – 11 lat w ciągu tygodnia nie
je codziennie śniadania
- 95% dzieci w wieku 6 – 11 lat w ciągu tygodnia nie
je codziennie drugiego śniadania
Jak widać, jest jeszcze dużo do zrobienia w zakresie
zdrowego żywienia najmłodszych i młodzieży. Wierzymy, że nasza akcja „Śniadanie daje moc” przyczyni się
do zmiany nawyków żywieniowych i większej dbałości
o spożywanie śniadania – w domu i szkole.
Wszystkim nam zależy, aby dzieci były zdrowe i miały
energię do nauki i zabawy. Chcielibyśmy także, aby miały równy start i nie czuły się gorsze od innych. Codzienne
śniadanie pomaga im dobrze zacząć dzień i daje równy
start w szkolne obowiązki.
Akcja „Śniadanie daje moc” dała właśnie taką szansę
- tego dnia dzieci zjadły wspólnie śniadanie. Miały frajdę
nie tylko z dzielenia się z innymi, ale także spróbowania
nowych smaków, dowiedziały się, co lubią na śniadanie
inne dzieci i dlaczego właściwie śniadanie jest takie ważne. Przykład, który może przemówić do wyobraźni dzieci? Samochód bez benzyny nie zabierze nas na wycieczkę, a uczeń bez śniadania nie będzie miał siły do zabawy
i nauki. Jednemu i drugiemu potrzebne jest „paliwo”.
Tekst: Lidia Chwała
Zdjęcia: Mariola Nawrocka
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OGŁOSZENIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY NA NAJCIEKAWSZY
STROIK ŚWIĄTECZNY LUB
SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
Prace konkursowe: formy przestrzenne-materiały
i technika wykonania pracy jest dowolna. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz do przedszkolaków. Prace
przysłane na konkurs powinny być w formie przestrzennej, zrobione z różnego rodzaju materiałów, tworzyw. Zakazane jest wykorzystywanie gotowych stroików czy szopek dostępnych w sprzedaży.

numer 12 (20)

50+
na start !

Kategorie:
1. indywidualna
2. grupowa /grupa nie może liczyć więcej niż 3 osoby/
Cele konkursu:
• rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży
• pobudzanie aktywności manualnej wśród uczniów
• poszukiwanie nowych rozwiązań plastycznych
• podtrzymywanie bożonarodzeniowych tradycji wykonywania stroików oraz szopek
• pobudzanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego układania
stroików świątecznych, korzystania z piękna natury i właściwego
jej zastosowania,
• popularyzacja wśród młodzieży tradycji świątecznych,

Warunki końcowe:
Konkurs skierowany jest do dzieci szkół podstawowych, obejmuje następujące grupy wiekowe:
• I grupa – przedszkola
• II grupa – klasy I– III

Opis:
Wszystkie prace powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane:
• imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasę, adres zamieszkania i numer telefonu,
• pełna nazwę placówki wraz z adresem i numerem telefonu,
• imię i nazwisko opiekuna
• komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny
prac w dwóch grupach wiekowych
Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora

Kryteria ocen:
• głównymi kryteriami ocen będą: wkład pracy, oryginalny pomysł,
technika wykonania oraz estetyka.
• organizator powiadomi laureatów konkursu o terminie wręczenia
nagród i wyróżnień
• termin nadsyłania prac: 12.12.2011r.
• ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród nastąpi podczas
wystawy prac 15.12.2011r. o godz.11.00
• nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora
• prace należy dostarczyć na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Osieku organizuje bezpłatne zajęcia i warsztaty skierowane do osób po 50 roku życia,
które cenią swój rozwój osobisty
i zależy im na aktywności zawodowej i społecznej. Celem warsztatów jest motywacja osób 50+
do większego zaangażowania
w integrację lokalnej społeczności, rozwijanie wolontariatu oraz
pokazanie korzyści płynących
z takiej formy udziału w życiu
społecznym.
W ramach projektu
M - GOK przygotował:
• warsztaty florystyczne
• podstawy obsługi
komputera i Internetu
• warsztaty kulinarne
• warsztaty manualne
(ozdoby ze słomy i bibuły)
• fitness
• nauka języka angielskiego
Celem warsztatów jest wyposażenie Państwa w uniwersalne
umiejętności kierowania swoim
życiem i działaniami w kierunku
lepszej jakości życia, poczucia
szczęścia i spełnienia. Nawet największa podróż zaczyna się od
pierwszego kroku. Pragniemy zaprosić Państwa do tej podróży.

ul. Osiedlowa 2A, 28-221 Osiek, tel.15 867-12-94, mgokosiek@mgokosiek.pl

Cykl warsztatów odbywać się
będzieod
odlistopada
grudnia 2011
będzie
2011r.r.
do kwietnia 2012 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie oraz życzymy dobrej zabawy

Serdecznie zapraszamy

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIEKU
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Projekt z Politechniką Świętokrzyską
W roku szkolnym 2011/2012 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku przystąpiło do projektu „W drodze do kariery z Politechniką
Świętokrzyską – szanse na lepszą przyszłość uczniów
szkół ponadgimnazjalnych”. Jest to projekt realizowany
przez Politechnikę Świętokrzyską i współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego realizacja odbywa się w szkole
oraz na Politechnice Świętokrzyskiej w terminie wrzesień
2011 – maj 2012. W ramach projektu prowadzone są
zajęcia ujęte w zadaniach:
I. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.
II. Warsztaty popularnonaukowe.
III. Wsparcie dla uczniów w zakresie wyboru ścieżki
kształcenia.
IV. Inkubator talentów.
W zadaniu I uczestniczy 30 uczniów klas II i III naszej
szkoły skupionych w dwóch grupach 15 - osobowych. Zajęcia prowadzi p. Jerzy Wilk, a dodatkowe 2 godziny poprowadzi nauczyciel akademicki. Dla każdej z grup jest
przewidzianych 25 godzin zajęć z matematyki.
Zadanie II realizowane jest na Politechnice Świętokrzyskiej. Uczestniczy w nim 15 uczniów klasy III. Będą
oni mogli wziąć udział w warsztatach popularnonaukowych, zwiedzaniu uczelni i laboratoriów oraz spotkać się
z władzami uczelni.
Do zadania III została wybrana grupa 10 uczniów. Na
terenie szkoły będą mogli uczestniczyć w spotkaniu z do-

radcą zawodowym i psychologiem. Zajęcia poświęcone
będą weryfikacji predyspozycji zawodowych uczniów
pod kątem umiejętności matematycznych, omówieniu
skutecznych technik uczenia się matematyki i radzenia
sobie ze stresem.
W zadaniu IV może wziąć udział 1 uczeń naszej szkoły. Zadanie obejmuje 7-dniowy obóz naukowy dla wyróżniającego się ucznia. Obóz ten będzie zorganizowany
w lutym w czasie ferii zimowych.
Do projektu rekrutowano osoby, preferując uczniów:
• niepełnosprawnych,
• posiadających niski status materialny,
• mieszkających na terenach wiejskich,
• wykazujących zdolności matematyczne.
Łącznie w całym projekcie uczestniczy 50% uczniów
naszej szkoły.
Opracował Jerzy Wilk

UCZEŃ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OSIEKU
STYPENDYSTĄ PREZESA RADY MINISTRÓW
W dniu 8 listopada 2011 r. Zespół
Szkół w Staszowie gościł w swoich
murach najlepszych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z powiatów:
opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego. W czasie uroczystości
uzdolniona młodzież otrzymała stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.
Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać tylko jeden uczeń
z danej szkoły, który w wyniku rocznej
klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią
ocen (minimum 4,75), uprawniającą
do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem lub wykazuje
szczególne uzdolnienia w co najmniej
jednej dziedzinie wiedzy.
Kandydaci nominowani są przez
swoje szkoły.
W uroczystości wręczenia stypendiów udział wzięli przedstawiciele
władz wojewódzkich, powiatowych
i gminnych m.in. wojewoda świętokrzyski p. Bożentyna Pałka-Koru-

OSIEK

ba, wicemarszałek województwa p.
Grzegorz Świercz, członek Zarządu
Województwa p. Kazimierz Kotowski, świętokrzyska kurator oświaty p.
Małgorzata Muzoł. Nie zabrakło
również przedstawicieli władz powiatowych i gminnych. Zaproszenie
przyjęli także przedstawiciele organów prowadzących szkoły z powiatów opatowskiego, sandomierskiego
i staszowskiego, a także dyrektorzy
szkół, w których uczą się stypendyści.
W uroczystości uczestniczyły także: dyrektor Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Osieku p. Irena Marta
Kicińska, wicedyrektor p. Anna Bojarska oraz wychowawczyni klasy
III LO - p. Dorota Pszczoła, które
towarzyszyły wręczaniu stypendium
swojemu uczniowi.
W gronie wyróżnionych stypendystów z powiatu staszowskiego znalazł się bowiem uczeń klasy III Liceum
Ogólnokształcącego w Osieku – Marcin Ziejewski, który w wyniku rocznej

W środku Marcin Ziejewski

klasyfikacji 2010/2011 uzyskał najwyższą średnią ocen oraz świadectwo
promocyjne z wyróżnieniem.
Uroczystość uświetnił koncert zespołu ,,Staszicówka Band”.
Naszemu stypendyście gratulujemy wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów.
Anna Bojarska
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Kronika Szkoły Podstawowej w Pliskowoli
Rok szkolny

1935/1936
Rok szkolny 1935/1936 rozpoczął się w dniu 3
września nabożeństwem w kościele w Osieku.
W roku 1935 z dniem 3 września przemianowana została tutejsza szkoła na szkołę II stopnia
o trzech etatowych nauczycielach. Kierownictwo
szkoły poczyniło starania o trzecią salę szkolną.
Salę o powierzchni 40 m² wynajęto pośród wsi
u gospodarza Franciszka Gawła oraz w tym budynku mieszkanie dla nauczyciela.
Dzieci zapisanych do szkoły było ogółem 238
w tem chłopców 118, dziewcząt 120. Oddziały: I –
61, II – 50, III A – 41, III B – 41. IV – 29 i V – 16.
Oddziały I, II, III A i III B uczą się osobno, a IV i V
łącznie. Oddziały III A i III B, IV i V uczą się rano,
I i II po południu. Oddział IV i V uczyła w Sali nr 1.
Kierowniczka Szkoły Anna Pieprzna, II i III A w Sali
nr 2 uczył Stefan Pieprzny, I i III B w Sali nr 3 uczyła
Eugenia Spalanka. Nauki religii w oddziałach II, III
a, IV i V w liczbie 6 godzin tygodniowo ks. Aleksander Kamiński. Religii w oddziałach I i III B udzielała
E. Spalanka
Oddział I uczy się tygodniowo 14 godzin, II 10
godzin, III A 17 godzin, III B 18 godzin, IV 26 godzin, V 29 godzin. W roku tym realizowane są programy naukowe dla szkół III stopnia tymczasowo
we wszystkich oddziałach. Nauczycielstwo bierze
nadal udział w konferencjach rejonowych w Ko-

1900 – 1939

przywnicy, organizowanych 4 razy w roku. Wszystkie uroczystości narodowe obchodzone są przez
szkołę. W pierwsza rocznice zgonu I Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego w dniu 12 maja 1936 r.
odbyło się nabożeństwo żałobne z udziałem dziatwy szkolnej. W ciągu roku szkolnego urządzono
z dziećmi dwa przedstawienia i kilka zabaw tanecznych z udziałem rodziców dzieci. Święto Matki, również dzieci składały życzenia i kwiaty w dniu
imienin Kierowniczki szkoły. Frekwencja roczna
całej szkoły 81%. Starsze oddziały prowadzą „Samorząd Szkolny”. Dziatwa prenumeruje pisemko
„Płomyk” i „Płomyczek” jak również chętnie czyta
książki z biblioteki szkolnej dla młodzieży. Biblioteka szkolna dla dzieci powiększyła się o 9 książek
otrzymanych z Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. W roku tym otrzymano z Inspektoratu
Szkolnego w Ostrowcu Św. Globus, a ze składek
rodziców zakupiono mapę fizyczną Europy i opłacono prenumeratę roczną za „Gazetkę Ścienną
Szkolną”.
Staraniem kierownictwa Szkoły Zarząd Gminy
Osiek przebudował piece w salach szkolnych po
jednym w Sali nr 1 i nr 2, reszty remontów nie wykonał. Jednak sprawił do Sali nr 3 20 ławek z siedzeniami, stół i komplet umywalni. Zakończenie
roku szkolnego odbyło się 20 czerwca 1936 r.
Opracował: Mariusz Skotarek

6 października 2011 r. dzieci z PSP
w Pliskowoli pod opieką wychowawców wzięły udział w wycieczce do
piekarni Alma w Tursku Wielkim. Był
to ostatni etap projektu, który realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pliskowola. Dzieci z dużym
zainteresowaniem słuchały opowiadania właściciela piekarni pana Marka Chyli. Zwiedzający mogli również
zobaczyć wszystkie nowoczesne urządzenia, dzięki którym powstaje chleb.
Po zwiedzaniu piekarni wszyscy
uczestnicy wycieczki zostali poczęstowani słodkimi wypiekami.
Wycieczka została dofinansowana ze środków Programu „Działaj
Lokalnie VII” z Ośrodka Promowania
i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.

WYCIECZKA DO PIEKARNI

Bożena Sośniak
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XXVI HARCERSKI RAJD

„SZLAKAMI JĘDRUSIÓW”
10-13 Listopada 2011 r.
W sobotę 12 listopada w lesie
niedaleko Starego Tuchowa k. Starachowic odbył się 26 Rajd Harcerski
„Szlakiem Jędrusiów”. Uroczystość
poświęcona 67 rocznicy bohaterskiej
śmierci dwóch partyzantów Armii
Krajowej z oddziału „Jędrusie” – „Junakowi” (Józef Pęcek) oraz „Kokoszce” (Jan Krala) zgromadziła rekordową liczbę około 250 - ciu uczestników,
którzy przez kilka dni przemierzyli historyczny szlak 4 komp. 2 p. Piechoty
Legionów Armii Krajowej.
Jak co roku, pełen patosu apel
odbył się przy grobach bohaterów
tamtych walk. Poza zgromadzonymi
przedstawicielami władz, tj. wicestarostą starachowickim Dariuszem
Dąbrowskim, senatorem Adamem
Massalskim, będącym jednocześnie
przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego, swoją obecnością
zaszczycili nas wyjątkowi ludzie z tamtych lat. Przede wszystkim należy
w tym miejscu wspomnieć o jednym
z ostatnich żyjących partyzantów
ww. Oddziału „Jędrusie” – o Janie
Gałuszce (pseud. „Mizerny”), który
przybył na tą uroczystość z Krakowa.
Obecny był także brat jednego z poległych partyzantów, Kazimierz Krala
z Trzcianki, który wraz z rodziną od
lat pielęgnuje pamięć o heroicznym

Oddziale Armii Krajowej. W uroczystości wzięli także udział dowódcy
Stowarzyszenia „Orlęta Armii Krajowej”; Komendant OAK - Andrzej
Karyś „Pomian” oraz kpt. „Orlik”. Ta
patriotyczna organizacja, szerząca
wiedzę historyczną na temat działań
militarnych z czasów pierwszej i drugiej wojny światowej, ze szczególnym
uwzględnieniem Polskiego Państwa
Podziemnego oraz Armii Krajowej –
wzbudziła szczególne zainteresowanie zgromadzonych (o czym poniżej).
Rzecz jasna na spotkaniu nie mogło
zabraknąć harcerzy ze Starachowic,
Staszowa, Łodzi jak i członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku także ze
Starachowic. Druhowie z Łodzi, przy
pomocy ww. dowódców OAK, przeprowadzili „kurs” na temat uzbrojenia
strzeleckiego Wojska Polskiego, któremu towarzyszył pokaz replik ASG.
Uroczystość uświetniło wręczenie odznaki Zasłużonych dla Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
w Starachowicach – druhnie phm.
Agnieszce Czaja – Szewera oraz
druhowi Pawłowi Szypulskiemu.
Ponadto uchwała kapituły Odznaki
Jędrusiowej przyznała Honorowe
Odznaczenia:
I stopnia:
druh hm Stefan Derlatka.

II stopnia :
pwd Elżbieta Pryciak,
pwd Mateusz Ślaski,
phm Dariusz Kanclerz
III stopnia (pamiątkowa) :
Kazimierz Krala
Konkludując, taka forma czci minionych lat powinna być dla nas lekcją patriotyzmu.
„Jędrusie” – Oddział Armii Krajowej, wywodzący się z lokalnej organizacji konspiracyjnej „Odwet”, której
pierwszym założycielem i przywódcą
był Władysław Jasiński („Jędruś”).
Od pseudonimu Jasińskiego w 1941
roku utworzono grupę dywersyjno –
bojową „Jędrusie”. Partyzanci przeprowadzali akcje sabotażowe przeciwko okupantowi m. in. na banki
i magazyny niemieckie, urzędy gminne czy na infrastrukturę kolejową.
Po śmierci Wł. Jasińskiego, 9-tego
stycznia 1943 roku, dowództwo nad
oddziałem przejął Józef Wiącek
pseud. „Sowa” z Trzcianki. W październiku 1943 roku, zdyscyplinowana jednostka partyzancka „Jędrusie”
została oficjalnie wcielona w szeregi
Armii Krajowej. Od tego momentu oddział ten podlegał Komendzie
Inspektoratu Sandomiersko – Opatowskiego. W niedługim odstępie
czasowym, w trakcie trwania ogólnonarodowej akcji „Burza”, w 1944
roku ok. 260 osobowa grupa partyzantów została przekształcona w 4
kompanie 2 pułku piechoty Legionu
Armii Krajowej. W wyniku reorganizacji, jesień 1944, 2 pp. Leg. AK „Jędrusie” przedostał się w rejon Gór
Świętokrzyskich, gdzie pozostali do
wyzwolenia (styczeń 1945). Znajdująca się w lesie mogiła upamiętnia
ostatnią potyczkę (listopad 19441)
tego oddziału partyzanckiego w wyniku której zginęli ww. „Junak” i „Kokoszka”. Cześć ich pamięci.
Alicja Jarkowska-Natkaniec
1

OSIEK

Źródła podają dwie daty: 15 i 17 listopad
1944, Eugeniusz Dąbrowski, Szlakiem Jędrusiów, Kraków 1992; przytacza 17 XI 1944
jako dzień starcia „Jędrusiów” z oddziałami
niemieckimi w lesie k. Starachowic.
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SŁUGA DOBRY I WIERNY
cz. 1

ks. prof. Jan Stępień (1910 - 1995)

Ks. Jan Stępień urodził się w naszym Osieku prawie100 lat temu – 23 czerwca 1910r. Rodzicami jego
byli Jan Stępień i Marianna z domu Cukierska. Miał dwie
siostry: Anielkę i Marię oraz brata Lucjana. Do 1922r.
mieszkali w Osieku ( niestety nie wiemy w którym miejscu, jak i też o jego korzeniach). W tym okresie przez
krótki czas mieszkali też w Staszowie. Beztroskie lata
dziecinne spędził Janek u nas, tu chodził do szkoły, modlił się w naszym kościele i posługiwał jako ministrant, tu
przystąpił do I Komunii Świętej. Jego ojciec był od 1918r.
tj. od odzyskania przez Polskę niepodległości do 1922r.
komendantem posterunku policji w Osieku. Potem przenieśli się do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie ojciec
podjął pracę w urzędzie skarbowym. Janek uczył się tam
w Państwowym Gimnazjum Męskim. Gdy ojciec zachorował i w krótkim czasie zmarł, Janek pomagał matce
dorabiając na życie licznymi korepetycjami. W szkole był
aktywnym działaczem Sodalicji Mariańskiej. Po latach
pisał o swym powołaniu: „w duszy mojej zapłonęła gorąca miłość do Stwórcy wszechświata, zabłysła iskra powołania Bożego i objawiła się szczególna chęć służenia
Bogu do końca życia”.1
Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 4 czerwca 1933r w katedrze sandomierskiej
z rąk bp. W. Jasińskiego.” Nieprzeciętnie zdolny, wcześnie
zwrócił na siebie uwagę swych przełożonych. Został skierowany na dalsze studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego (doktorat z teologii – 1936),
a także na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (stopień kandydata nauk biblijnych- 1939). Ponadto, poza
tymi studiami, znalazł czas na dokształcanie się w zakresie orientalistyki, studiując starożytne i nowożytne języki
Orientu.(..) Znał osiemnaście języków m.in. irański.
(...) Jego wiedza i talent pedagogiczny zostały wykorzystane natychmiast po powrocie do kraju - został
bowiem powołany na stanowisko wykładowcy Pisma
Świętego i prefekta alumnów w Wyższym Seminarium
Duchownym w Sandomierzu.”2 Wybuch wojny uniemożliwił prowadzenie normalnej pracy dydaktycznej. „Ksiądz
Stępień został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy
Radzie Miejskiej w Sandomierzu. Podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. pełnił posługę kapelana
wojskowego w miejscowym szpitalu powiatowym. Podczas pożaru placówki dzięki przytomności umysłu zdołał
zorganizować przy pomocy alumnów seminarium ewakuację rannych - zarówno Polaków, jak i Niemców”.2
Zagrożony aresztowaniem, w 1942 r. uciekł do Warszawy, gdzie ukrywał się w klasztorze karmelitanek bosych na Woli. Za zgodą Stolicy Apostolskiej angażował
się w prace polityczne Stronnictwa Narodowego. Wydawał czasopisma, rozbudowywał wydział propagandy. „Po
wybuchu Powstania Warszawskiego został kapelanem
- dziekanem dla Mokotowa. W stopniu podpułkownika
WP mianowano go szefem Biura Informacji i Propagan-
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dy na Mokotowie. Z racji wrodzonych zdolności dyplomatycznych i biegłej znajomości języków obcych podjął
się misji specjalnej - na polecenie Komendy Głównej AK
przedarł się do Zalesia, gdzie stacjonował sztab II Korpusu Węgierskiego. Nakłonienie Węgrów do wystąpienia po
stronie polskiej nie było możliwe. Polacy nie mogli udzielić
Węgrom gwarancji uzyskania statusu aliantów, szczególnie wobec zbliżającej się Armii Czerwonej.
Po upadku powstania osiadł w Krakowie, gdzie ukrywał się w klasztorze Karmelitów Bosych jako brat Józef
Maria od Jezusa.” 2
Po zakończeniu działań wojennych ks. Jan Stępień
zdawał sobie sprawę, że w nowej sytuacji politycznej - ujawnienie się i dekonspiracja własna oraz kolegów jest drogą donikąd. „Rozpoczął więc kolejny etap
swego tułaczego życia. Latem 1945 przeniósł się do
Poznania, szykując się do objęcia wykładów z iranistyki na miejscowym Uniwersytecie. Okazało się jednak,
że komunistyczna bezpieka dosłownie deptała mu po
piętach i musiał pośpiesznie szukać dla siebie nowego miejsca. (…) Ks. Kardynał August Hlond, Prymas
Polski poradził mu by wyjechał na Ziemie Zachodnie.
(…) Pod zmienionym nazwiskiem jako ks. dr Stanisław
Jankowski został proboszczem w Krośnie Odrzańskim.
Był tam nie tylko duszpasterzem. Wszędzie bowiem,
gdzie przebywał, natychmiast uwalniał swą pasję społecznikowską, a tam, na Ziemiach Odzyskanych było
to szczególnie potrzebne. Został więc przewodniczącym Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej, założycielem i pierwszym przewodniczącym Ochotniczej Straży
Pożarnej, przewodniczącym cechu rzemiosł, twórcą
ośrodka sanitarnego - zalążka przyszłego szpitala.” 2
Ponieważ UB ciągle było na jego tropie, w lutym 1947
pod nowym nazwiskiem - jako ks. Stanisław Janczar - został proboszczem w Jezioranach k. Olsztyna. Niedługo
jednak pełnił posługę kapłańską i realizował się w pasji
społecznikowskiej. Po niespełna półrocznym pobycie
w Jezioranach 5 lipca 1947 r. ks. Stępnia dopadło UB.
Tak zaczęły się jego „najdłuższe, bo ośmioletnie rekolekcje zamknięte” jak nazwał ten okres w swoich wspomnieniach z okresu 1947 - 1955 zatytułowanych. „Droga
Krzyżowa w słońcu”. Czyta się te wspomnienia z zapartym tchem, nie mogąc wyjść z podziwu jak w tych potwornych warunkach ks. Jan potrafił zachować swoją godność, miłość do bliźnich - nawet dla swoich oprawców,
niezachwianą wiarę w Boga – myślę, że tak może postępować człowiek święty, który żyje pełnią miłości Boga.
Opracowała: Teresa Wawrzkiewicz
Zdjęcia: http://www.cmentarzwlaskach.pl/stepienbig.html
Bibligrafia
1. „Ksiądz rektor Jan Stępień żołnierz więzień celi śmierci profesor” – księga pamiątkowa opublikowana w 60. Rocznicę Powstania Warszawskiego pod redakcją ks.
Romana Bartnickiego
2. „Godnie przeżył swój czas” – Leszek Żebrowski artykuł z cyklu „Księża niezłomni” zamieszczony w „Naszym Dzienniku” w numerze 77 (2790) z dnia 31 marca 1 kwietnia 2007r
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ANDRZEJKI

ZABAWA ANDRZEJKOWA
DLA DZIECI

Tradycja wróżb andrzejkowych sięgała prawdopodobnie już czasów pogańskich. W Europie Środkowej
i Zachodniej znany od XII wieku, do Polski zwyczaj przywędrował w wieku XVI, a pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 r.
Wiadomo, iż wróżby te odbywały się w wigilię św.
Andrzeja. Patronem tego dnia jest Św. Andrzej z Galilei
z zawodu rybak, później podróżnik. Był młodszym bratem św. Piotra. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł za Chrystusem, gdy Ten
przyjmował chrzest w Jordanie. Pierwszy powołany przez
Jezusa na apostoła. Życie tego świętego zakończyło się
męczeńską śmiercią na krzyżu w kształcie litery X. Przed
śmiercią pobłogosławił świadków egzekucji. Ostatnie
słowa jakie miał wypowiedzieć przed skonaniem to: „O,
dobry krzyżu, od dawna upragniony, weź mnie od ludzi
i zwróć mnie mojemu Mistrzowi”. Imię Andrzej pochodzi
z greckiego, oznacza siłę i odwagę.
Święty Andrzej uznany jest za patrona panien chcących szybko zmienić stan cywilny. Miał on pomóc dziewczętom w odkrywaniu przyszłości, które chciały dowiedzieć się, kiedy wyjdą za mąż; poznać imię i charakter
przyszłego małżonka. Kobiety zamężne nie brały w tym
udziału, ponieważ ich los, był już przesądzony.
Chłopcy gromadzili się na podobne wróżby w wigilię
świętej Katarzyny, 24 listopada. Jednak katarzynki były
mniej atrakcyjne od dziewczęcych andrzejek i z czasem

OSIEK

uległy zapomnieniu. Obecnie oba obrzędy zostały połączone i są obchodzone jako andrzejki.
Dziś zarówno dziewczęta jak i chłopcy, dzieci i dorośli
bawią się żartobliwymi wróżbami, najczęściej wspólnie,
na organizowanych zabawach i imprezach lub kameralnych, domowych spotkaniach.
Również Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury przygotował w swojej ofercie wieczór wróżb, skierowany głównie
do najmłodszych mieszkańców miasta i gminy Osiek.
Każdy, mały czy duży, mógł uchylić rąbka tajemnicy i poznać swoją przyszłość w licznych wróżbach i zabawach.
Liczni uczestnicy, rządni poznania tajemnicy przyszłości
bawili się świetnie, jak przystało na prawdziwą zabawę
andrzejkową. Szczególnie dzieci były zadowolone z możliwości aktywnego i wspólnego spędzenia czasu, a przygotowane przez pracowników wróżby i słodkości cieszyły
najmłodszych szczególnie. Budujący jest fakt, że imprezy
organizowane przez M – GOK w Osieku spotykają się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu.
Na koniec warto przypomnieć sobie przysłowia, które
traktują o dniu Świętego Andrzeja: Gdy święty Andrzej
ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży. Gdy
w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.
Wszystkim Andrzejom i nie tylko im życzymy spełnienia wróżb, a młodym pannom na wydaniu rychłego
ożenku.
Tekst: Jacek Piwowarski
Zdjęcia: Beata Król, Ilona Bąk, Jacek Piwowarski
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Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla wszystkich Mieszkańców
Miasta i Gminy Osiek uroczystością radosną i pełną blasku oraz zapowiedzią
szczególnie głębokiego doświadczenia łaski i miłosierdzia Bożego w całym
przyszłym 2012 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Włodzimierz Wawrzkiewicz

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Państwu
przez cały Nowy Rok. Życzę, aby był to rok szczęśliwy w osobiste doznania,
spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele
satysfakcji z własnych dokonań.
Rada Miejska i Przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
Wiesław Kopeć

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, realizacji wszystkich
planów i zamierzeń w Nowym 2012 Roku oraz wszelkiej pomyślności
mieszkańcom Osieka życzy w imieniu swoim i całego Zarządu
Przewodniczący Zarządu Osiedla
Andrzej Król

GRAMY W OSIEKU!
Jeśli chcecie zagrać w największej orkiestrze na świecie już 8
stycznia 2012 roku macie taką okazję. Po raz XX w Polsce startuje Finał
WOŚP, a w Osieku już ósmy raz spotykamy się, by pomóc najmłodszym
dzieciom. To głównie dzięki zaangażowaniu mieszkańców naszego
regionu oraz przybyłym w tym cza-

sie gościom udało nam się uzbierać
ponad 67 tysięcy złotych. Możemy
śmiało mówić, że mamy swój wkład
w to wielkie dzieło, jakim jest pomoc
chorym dzieciom.
Liczymy, że i w tym roku nasi przyjaciele w orkiestrowym graniu nie zawiodą i jak co roku wspomogą nasz
sztab w tym szlachetnym działaniu.
Apelujemy do wszystkich ludzi wielkich
serc o pomoc w organizacji XX Fina-

łu WOŚP w Osieku. Każda pomoc,
zarówno finansowa jak i rzeczowa
będzie mile widziana i sprawi, że
nasza wspólna inicjatywa będzie
mogła być świetnie zorganizowana.
Jeśli ktoś z Państwa chce przekazać
przedmiot do licytacji lub udzielić
pomocy w organizacji XX Finału
WOŚP prosimy o kontakt z siedzibą sztabu w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Kultury w Osieku, ul Osiedlowa 2a, Tel.: 15 867 12 94, mgokosiek@mgokosiek.pl
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