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• Obchody Dnia Kobiet w Mucharzewie

• Podsumowanie WOŚP w Osieku

• Kronika SP w Pliskowoli 1900-1939

• Sesja Rady Miejskiej w Osieku

• Młodzież zapobiega pożarom

• Wybory w OSP

• Wizytacja Biskupa w Osieku
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Kalendarium

•	 warsztaty	bębniarskie
•	 warsztaty	teatralne
•	 pracownia	plastyczna	
•	 pracownia	muzyczna
•	 sekcja	taneczna
•	 sekcja	rytmiki
•	 sekcja	cheerleaders
•	 sekcja	aerobiku
•	 koło	fotograficzne
•	 koło	małego	odkrywcy
•	 warsztaty	(bibułkowe,	
	 wilkinowe,	decoupage)

Masz ciekawy pomysł na artykuł? 

Chcesz poruszyć problem Twojej szkoły, 
gminy? 

Coś Cię denerwuje, z czegoś się cie-
szysz, ważne wydarzenie kulturalne 

zwróciło Twoją uwagę? 

Zostań dziennikarzem Gazety Lokalnej!	
Prześlij	artykuł	do	15go	każdego	miesiąca,	
a	masz	szansę	na	publikację!	 	g.lokalna@
mgokosiek.pl	z	dopiskiem	„Artykuł”.

Proponujmemy	zmieszczenie	
banneru	reklamowego	na	

przedostatniej	stronie	gazety.

Szczegóły	w	M-GOK,	ul.	Osiedlo-
wa	2A,	tel.	(015)	867	12	94	lub	

e-mailowo:	g.lokalna@mgokosiek.pl		
z	dopiskiem	„Reklama”

ReKlaMuj się  
w Gazecie lokalnej!

WYDAWCA
Miejsko-Gminny	
Ośrodek	Kultury	

w	Osieku

REDAKCJA
ul.	Osiedlowa	2A

28-221	Osiek
tel.	15	867	12	94

g.lokalna@mgokosiek.pl
www.mgokosiek.pl

REDAKTOR NACZELNY

Jacek	Piwowarski

WSPÓŁPRACA  
W NUMERZE:

Ilona	Bąk
Mirosław	Gajek
Zofia	Jarkowska

Irena	Marta	Kicińska	
Zdzisław	Krasa

Beata	Król
ks.	Henryk	Podgórski

Robert	Pyka
Robert	Ryński

Dorota	Skotarek
Mariusz	Skotarek

Michał	Sucharzewski
Tomasz	Zawada

Justyna	Żugaj

SKŁAD

GRAFBIT	
Dariusz	Krajewski

DRUK

PHU	Szostak	Druk

M-GOK

M-GOK

M-GOK

M-GOK

05.04
Warsztaty	kulinarne,	
godzina	14.00	

12.04 
Rusza	nauka	języka	
angielskiego

16.04
Śniadanie	Wielka-
nocne.	Rozstrzy-
gnięcie	konkursu	na	
kartkę,	stroik	i	palmę	
wielkanocną

17.04
Kiermasz	Wielkanocny

1 kwietnia
Prima	Aprilis

7 kwietnia 
Dzień	Pamięci	o	
Holocauście

8 kwietnia 
Międzynarodowy	
Dzień	Romów

11 kwietnia
Dzień	Radia

13 kwietnia 
Światowy	Dzień	Pa-
mięci	Ofiar	Katynia

20 kwietnia 
Międzynarodowy	
Dzień	Wolnej	Prasy

22 kwietnia 
Dzień	Ziemi	

23 kwietnia 
Światowy	Dzień	
Książki	i	Praw	Autor-
skich

29 kwietnia
Międzynarodowy	
Dzień	Tańca

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkiej Nocy 

życzę Państwu 
zdrowia 

oraz 
wszelkiej pomyślności.
Uśmiechu i życzliwości

każdego dnia. 
Niech 

Zmartwychwstały Pan 
napełnił Nas 

łaską i nadzieją 
na nadchodzący czas.

Burmistrz Miasta 
i Gminy Osiek
Włodzimierz 

Wawrzkiewicz

MIejSKO 
– GMINNY 
OŚRODeK 
KulTuRYW 
OSIeKu

zaprasza
na	organizo-
wane:
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Jak długo jest pani na stano-
wisku kierowniczym i jakie zmia-
ny zaszły w tym czasie w osiec-
kiej szkole?

W	 2003	 roku	 zostałam	 dyrek-
torem	 Publicznego	 Gimnazjum	
w	 Osieku,	 30	 maja	 2008roku	 na	
mocy	 Uchwały	 Rady	 Miejskiej	
w	 Osieku	 połączono	 szkoły	 i	 po-
wstał	Zespół	Szkół	 im.	Jana	Pawła	
II	w	Osieku,	w	skład	zespołu	weszło	
przedszkole,	 szkoła	 podstawowa,	
gimnazjum,	 liceum	 ogólnokształ-
cące,	 zasadnicza	 szkoła	 zawodo-
wa	i	zaoczne	uzupełniające	liceum	
ogólnokształcące	 dla	 dorosłych.	
1	września	2008	roku	zostało	mi	po-
wierzone	stanowisko	dyrektora	Ze-
społu	Szkół	im.	Jana	Pawła	II	w	Osie-
ku,	które	piastuje	do	chwili	obecnej.

Jakie wyzwania stoją przed 
dyrektorem tak dużej placówki 
jakim jest Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Osieku.

Każdy	 dyrektor	 szkoły,	 również	
i	 ja	 dąży	 do	 tego	 aby	 placówka,	
którą	 kieruje	 była	 szkołą	 nowo-
czesną,	 spełniającą	 oczekiwania	
uczniów,	rodziców,	nauczycieli	i	ca-
łej	społeczności	lokalnej.	Szkoła	po-
winna	 nieustannie	 doskonalić	 się	
w	dziedzinie	jakości,	efektywności	
i	 stosowaniu	 nowoczesnych	 me-
tod	 nauczania.	 To	 nie	 ulega	 wąt-
pliwości.	Równie	pewne	jest	także	
to,	 że	 powinna	 umieć	 skutecznie	
wykorzystywać	 nowoczesne	 tech-
nologie	 do	 wzmocnienia	 efektów	
edukacyjnych.	 Powinna	 również	
wyzwalać	 naturalną	 ciekawość	
dziecka	 dotyczącą	 wiedzy	 z	 okre-
ślonych	dziedzin.	W	obecnych	cza-
sach	rola	dyrektora	nieco	się	zmie-
niła.	 Dyrektor	 musi	 być	 otwarty	
na	 problemy	 współpracowników,	
sprawy	dotyczące	szkoły	rozwiązy-
wać	w	drodze	dialogu	i	kompromi-
su	z	zachowaniem	poszanowania	
godności	 ludzkiej,	 aktywizować	

nauczycieli	w	projektowaniu	dzia-
łań	 szkoły.	 Starać	 się	 pozyskiwać	
środki	 zewnętrzne	 na	 doposaże-
nie	 szkoły	 w	 sprzęt	 i	 pomoce	 dy-
daktyczne.	Również	bardzo	ważna	
jest	odpowiednia	promocja	szkoły	
poprzez	stronę	internetową,	orga-
nizowanie	 uroczystości,	 organizo-
wanie	akcji	charytatywnych	itp.

Jak wielu podopiecznych ma 
pani pod swoja opieką?

W	 obecnym	 roku	 szkolnym	
uczęszcza	 do	 naszej	 szkoły	 693	
uczniów	 i	 4	 osoby	 spełniają	 obo-
wiązek	nauki	poza	szkołą.

Do	 przedszkola	 uczęszcza	 56	
przedszkolaków,	SP	-	162,	PG	-	286	
i	4	osoby	poza	szkołą,	LO	-	74,	ZSZ	-	
75,	ZULO	–	40.	Zespół	Szkół	to	tak-
że	zakład	pracy,	w	którym	obecnie	
pracuje	 113	 osób	 w	 tym	 nauczy-
ciele,	administracja	i	obsługa.	Jest	
to	chyba	największy	zakład	pracy	
w	okolicy.	

Co oferuje uczniom nasza 
szkoła?

Staramy	 się	 aby	 nasza	 szkoła	
była	szkołą	nowoczesną,	bezpiecz-
ną,	w	pełni	wyposażoną,	aby	uczeń	
mógł	 rozwijać	 swoje	 zaintereso-

wania	 i	 zamiłowania.	 Uważam	
że	w	dzisiejszych	czasach	sprawą	
priorytetową	 jest	 nauka	 języków	
obcych	 zarówno	 zachodnich	 jak	
i	wschodnich,	a	także	umiejętność	
sprawnego	 korzystania	 z	 kompu-
tera.	 Posiadamy	 trzy	 pracownie	
komputerowe	 i	 centrum	 multime-
dialne	 zarówno	 w	 gimnazjum	 jak	
i	liceum,	z	których	uczniowie	mogą	
korzystać	po	lekcjach.	Również	na-
sze	przedszkolaki	mają	utworzoną	
pracownie	komputerową	dostoso-
waną	do	 ich	wzrostu	 i	umiejętno-
ści,	w	którym	znajduje	się	6	kom-
puterów	 i	 trzy	 laptopy	 z	 pełnym	
oprogramowaniem.	

Uczniowie	 naszej	 szkoły	 mają	
możliwość	korzystania	z	hali	spor-
towej	do	późnych	godzin	wieczor-
nych	 i	 rozwijania	 zainteresowań	
sportowych.	 Po	 zajęciach	 lekcyj-
nych	mogą	rozwijać	swoje	zainte-
resowania	 uczestnicząc	 w	 kołach	
przedmiotowych,	 artystycznych	
-	 plastycznych,	 tanecznych(grupa	
cheerleaderek,	grupa	mażoretek),	
organizacjach	 uczniowskich	 tj.	
Samorząd	 Uczniowski,	 PCK,	 Klub	
Turystyki	 Górskiej,	 Klub	 Filmowy,	
Ekolistek,	 Papirus.	 Mogą	 brać	
udział	w	projektach	edukacyjnych	
np.	uczniowie	LO	mają	możliwość	

SZKOŁA NA PIĄTKĘ Z PLUSEM
Rozmowa z panią Ireną Martą Kicińską, 
dyrektor Zespołu Szkół im. jana Pawła II w Osieku 
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uczęszczania	na	zajęcia	języka	an-
gielskiego	 ,,Język	 angielski	 w	 biz-
nesie”.

	
Zespół Szkół im. Jana Pawła 

II w Osieku pozyskał dużo środ-
ków zewnętrznych na swoją 
działalność. Gdzie tkwi źródło 
sukcesu?

To	 prawda.	 Udało	 nam	 się	
w	 ciągu	 ostatnich	 lat	 pozyskać	
786 734 ,00 zł.

W	2007	roku	-	gimnazjum	otrzy-
mało	Centrum	Multimedialne	skła-
dające	 się	 z	 4	 komputerów,	 urzą-
dzenia	 wielofunkcjonalnego,	 był	
to	projekt	systemowy	finansowany	
z	Europejskiego	Funduszu	Społecz-
nego	na	kwotę	16110,00 zł.

W	 2008	 roku	 -	 otrzymaliśmy	
pracownię	komputerową	dla	szko-
ły	 podstawowej	 i	 gimnazjum	 na	
kwotę	814518,00 zł.

W	 tym	 samym	 roku	 pozyskali-
śmy	środki	na	realizację	projektów	
finansowanych	 ze	 środków	 Poak-
cesyjnego	 Programu	 Wspierania	
Obszarów	Wiejskich.

Pierwszy	 projekt	 został	 zatytu-
łowany	 ,,Aktywne	 formy	 spędza-
nia	 wolnego	 czasu	 poprzez	 zaję-
cia	 sportowe:	 utworzenie	 grupy	
cheerleaderek,	wyjazdy	na	basen,	
utworzenie	 sekcji	 piłki	 siatkowej.	
Kwota	 dofinansowania	 projektu	
13183,00 zł.

Drugi	 projekt	 to	 ,,Integracja	
i	współpraca	społeczności	szkolnej	
z	 emerytowanymi	 nauczycielami	
i	 mieszkańcami	 Osieka”	 W	 ra-
mach	tego	projektu	organizowane	
były	 spotkania	 okolicznościowe,	
wycieczka	 do	 Krakowa	 i	 Wado-
wic	dla	nauczycieli	i	mieszkańców	
Osieka.	 Kwota	 dofinansowania	
projektu	15 055,00 zł.

W	 2009roku	 otrzymaliśmy	 do-
finansowanie	 na	 realizację	 pro-
jektu	 ,,Życiowa	 szansa”.	 Kwota	
dofinansowania	 235 674,49 zł. 
Projekt	 współfinansowany	 przez	
Unię	 Europejską	 ze	 środków	 EFS	
w	 ramach	 Programu	 Operacyj-
nego	 Kapitał	 Ludzki	 poddziałanie	
9.1.2	 Wyrównywanie	 szans	 edu-
kacyjnych	uczniów	o	utrudnionym	
dostępie	do	edukacji	oraz	zmniej-
szenie	różnic	w	jakości	usług	edu-
kacyjnych.

W	 ramach	 tego	 projektu	 reali-
zowane	 były	 zajęcia	 pozalekcyjne	
dla	 uczniów	 szkoły	 podstawowej,	
gimnazjum	i	liceum.	Zajęcia	odby-
wały	się	w	małych	grupach	i	miały	
na	celu	pomóc	uczniom	mającym	
trudności	w	nauce	z	matematyki,	
języka	polskiego	także	zajęcia	dla	
uczniów	zdolnych.	Zorganizowana	
była	 pomoc	 psychologiczno-pe-
dagogiczna	nie	 tylko	dla	uczniów	
biorących	 udział	 w	 projekcie	 ale	
i	 dla	 rodziców.	 Licealiści	 brali	
udział	w	zajęciach	z	preorientacji	
zawodowej	 a	 także	 w	 zajęciach	
przygotowujących	 do	 egzaminu	
maturalnego	 z	 języka	 polskie-
go	 i	 matematyki.	 Efektem	 pracy	
uczniów	 i	nauczycieli	była	dobrze	
zdana	matura.	Nasza	szkoła	w	ze-
szłym	 roku	 szkolnym	 uplasowała	
się	 na	 pierwszym	 miejscu	 pod	
względem	 zdawalności	 na	 ma-
turze	 w	 powiecie	 staszowskim.	
Oprócz	zajęć	zakupiliśmy	pomoce	
dydaktyczne	 wymienię	 tylko	 nie-
które	 –laptopy,	 urządzenia	 wie-
lofunkcyjne,	 aparat	 fotograficzny	
cyfrowy,	 ekran	 projekcyjny,	 tabli-
cę	 interaktywną,	 projektor	 multi-
medialny,	 drukarki,	 magnetyczne	
przybory	 matematyczne,	 tablicę	
białą,	 kalkulatory.	 Każdy	 uczeń	
biorący	 udział	 w	 projekcie	 został	
wyposażony	w	potrzebne	podręcz-
niki,	zbiory	zadań	 i	 inne	przybory	
niezbędne	podczas	zajęć.

W	 2009roku	 pozyskaliśmy	
środki	na	kolejne	projekty	realizo-
wane	 w	 naszej	 szkole.	 Projekty	 fi-
nansowane	były	ze	środków	Poak-
cesyjnego	 Programu	 Wspierania	
Obszarów	Wiejskich.	Jeden	z	pro-
jektów	dotyczył	organizacji	warsz-
tatów	muzyczno-	teatralnych	kwo-
ta	dofinansowania	15 145,00 zł,	
w	 drugim	 organizowane	 były	
działania	 wolontariatu.	 Na	 reali-
zację	 tego	 projektu	 otrzymaliśmy		
15 000,00 zł.

W	 tym	 samym	 roku	 w	 ramach	
Świętokrzyskiego	Programu	Wspie-
rania	 Rozwoju	 Edukacji	 na	 Ob-
szarach	 Wiejskich	 nasza	 szkoła	
została	 doposażona	 w	 nowocze-
sny	 interaktywny	 zestaw	 multime-
dialny	 w	 skład	 którego	 znajduję	
się	tablica	interaktywna,	projektor,	
laptop	z	oprogramowaniem	a	tak-
że	 szkolenia	 nauczycieli.	 Wartość	

przekazanego	 sprzętu	 wynosi		
15 790,00 zł.

Kolejny	wniosek	napisany	przez	
nasza	 szkołę	 i	 pozytywnie	 rozpa-
trzony	 to	 wniosek	 na	 monitoring	
wizyjny	 w	 szkole.	 Kwota	 dofinan-
sowania	8000,00 zł.	Dzięki	temu	
dofinansowaniu	w	szkole	założone	
zostały	 kamery	 na	 wszystkich	 ko-
rytarzach	 i	 w	 szatni,	 co	 wpłynę-
ło	 na	 poprawę	 bezpieczeństwa	
w	szkole.

Od	 września	 2010	 roku	 reali-
zujemy	 projekt	 ,,Mądraliński	 ma-
luch”	 współfinansowany	 przez	
UE	 ze	 środków	 EFS	 w	 ramach	
Programu	 Operacyjnego	 Kapitał	
Ludzki	 poddziałanie	 9.1.1	 Zmniej-
szenie	nierówności	w	stopniu	upo-
wszechniania	edukacji	przedszkol-
nej.	 Kwota	 dofinansowania	 353 
629,00 zł.	

W	 projekcie	 uczestniczy	 56	
przedszkolaków	 uczęszczających	
do	 naszego	 przedszkola.	 W	 ra-
mach	 projektu	 organizowane	 są	
zajęcia	 dla	 przedszkolaków	 –	 ję-
zyk	 angielski,	 zajęcia	 muzyczne,	
gimnastyka	 korekcyjna,	 zajęcia	
plastyczne,	 zajęcia	 z	 informatyki,	
edukacja	 ekologiczna,	 edukacja	
regionalna,	zajęcia	logopedyczne,	
zajęcia	 z	 psychologiem	 i	 pedago-
giem.	Organizowane	są	spotkania	
i	imprezy	okolicznościowe,	spotka-
nia	 z	 książką,	 szkolenia	 rodziców,	
wyjazdy	 edukacyjne	 dla	 przed-
szkolaków.	Dzięki	dofinansowaniu	
przedszkole	 w	 Osieku	 zostało	 do-
posażone	 w	 pomoce	 dydaktycz-
ne,	 zabawki,	 zestawy	 malarskie,	
instrumenty	 muzyczne,	 szafki	 na	
zabawki,	 kąciki	 tematyczne,	 stoli-
ki	dla	przedszkolaków,	wykładziny	
,dywany,	 zainstalowano	 rolety	 do	
wszystkich	 okien,	 lustra	 logope-
dyczne,	zakupiono	ponad	sto	ksią-
żek	 do	 biblioteczki	 przedszkolnej,	
laptopy	 i	 urządzenia	 wielofunk-
cyjne,	drukarki,	ekran	projekcyjny,	
projektor	 multimedialny	 a	 także	
zakupiliśmy	 dresy	 i	 koszulki	 dla	
wszystkich	 przedszkolaków.	 Dzię-
ki	 realizacji	projektu	nasze	przed-
szkole	 jest	 nowoczesnym	 przed-
szkolem	w	pełni	doposażonym	do	
którego	maluchy	chętnie	chodzą.

Polsko-Amerykańska	 Fundacja	
Wolności	i	Centrum	Edukacji	Oby-
watelskiej	 przyznało	 naszej	 szko-
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le	 15000,00 zł	 na	 wyposażenie	
szkoły	 w	 pomoce	 edukacyjne.	 Za	
przyznaną	 dotację	 zakupiliśmy	
ławki	i	krzesła,	szafki	do	pracowni	
plastycznej	a	także	sprzęt	sporto-
wy	do	prowadzenia	zajęć	z	gimna-
styki	korekcyjnej.

Jesteśmy	 jedyną	 szkołą	 w	 po-
wiecie,	 która	 posiada	 skuter	 do	
prowadzenia	 zajęć	 przygoto-
wujących	 uczniów	 do	 egzaminu	
na	 kartę	 motorowerową.	 Skuter	
otrzymaliśmy	w	ramach	projektu	
,,Skuterem	 bezpieczniej”	 orga-
nizowanego	 przez	 Urząd	 Mar-
szałkowski	 Województwa	 Świę-
tokrzyskiego	 i	 Wojewódzką	 Radę	
Bezpieczeństwa	Ruchu	Drogowe-
go	w	Kielcach.	

Rok	 2011	 dopiero	 się	 zaczął	
a	ja	staram	się	o	kolejne	dofinan-
sowania	 dla	 szkoły.	 W	 styczniu	
podpisałam	 umowę	 z	 Fundacją	
Narodowego	 Banku	 Polskiego	 na	
dostarczenie	naszej	szkole	kolejnej	
tablicy	 interaktywnej	do	realizacji	
programu	edukacyjnego	w	zakre-
sie	przedsiębiorczości.

W	styczniu	w	liceum	rozpoczął	
się	projekt	,,Młodzi	przedsiębiorcy	
na	 start-nowe	 umiejętności	 klu-
czowe	 szkół	 ponadgimnazjalnych	
Polski	Pd-Wsch.	Biorą	w	nim	udział	
uczniowie	 klasy	 I	 LO,	 których	
średnia	 ocen	 według	 świadectwa	
ukończenia	gimnazjum	wynosi	po-
wyżej	4,0.

W	 ramach	 projektu	 „Młodzi	
przedsiębiorcy	 na	 start”	 jego	
uczestnicy	mają	możliwość	nauki	
języka	angielskiego	zawodowego	
–	 Business	 English	 (240	 godz.).	
Certyfikowany	 kurs	 zakończy	 się	
przystąpieniem	do	egzaminu	mię-
dzynarodowego	Business	English	
Certyficate	 Preliminary,	 Vantage	
lub	Higher.	Nasi	uczniowie	w	 ra-
mach	projektu	będą	również	mo-
gli	 uczestniczyć	 w	 warsztatach	
z	 przedsiębiorczości	 organizowa-
nych	 w	 ramach	 szkolnego	 ruchu	
naukowego	 Młodych	 Przedsię-
biorców.	 Zajęcia	 odbywają	 się	
dwa	razy	w	tygodniu	po	2	godzi-
ny.

Otrzymałam	 wczoraj	 wiado-
mość,	 że	 złożony	 wniosek	 na	
projekt	 ,,Radosna	 szkoła”	 został	
pozytywnie	 rozpatrzony	 i	 przy-
znano	naszej	szkole	12000,00 zł	

na	miejsce	zabaw	dla	uczniów	kl.	
I-III.

Będziemy	 się	 starać	 o	 kolejne	
dodatkowe	 środki	 finansowe	 dla	
naszej	 szkoły.	 A	 źródłem	 sukcesu	
jest	 przede	 wszystkim	 systema-
tyczna	praca	 ,	dobra	współpraca	
nauczycieli,	 pracowników	 admini-
stracji	 i	 obsługi	 z	 dyrekcją	 mam	
na	 myśli	 nie	 tylko	 pozyskiwanie	
środków	ale	 również	pracę	na	co	
dzień.

Przed jakimi zagrożeniami 
staje dzisiejsza młodzież i dzieci?

Ogromnym	 problemem	 wystę-
pującym	 w	 polskich	 szkołach	 są	
nasilające	się	wśród	młodego	po-
kolenia	 zjawiska	 patologiczne	 tj.	
agresja,	 przemoc,	 palenie	 papie-
rosów,	 picie	 alkoholu,	 narkotyki,	
dopalacze.	 Zadaniem	 szkoły	 jest	
zapobieganie	 wszelkim	 patolo-
giom	 społecznym.	 Współpracuje-
my	 z	 różnymi	 organizacjami	 i	 in-
stytucjami	 np.	 Polica,	 poradnia	
psychologiczno	 –	 pedagogiczna,	
sąd	rodzinny	wspólnie	organizuje-
my	działania	profilaktyczne	w	myśl	
zasady	 ,,lepszy	 gram	 profilaktyki	
niż	kilogram	terapii”.	Działania	te	
są	realizowane	w	formie	akcepto-
wanej	 i	atrakcyjnej	dla	młodzieży,	

nastawione	 na	 rozwiązywanie	
problemu,	 wymagają	 dużego	 za-
angażowania	uczniów	i	nauczycie-
li.	Pocieszające	dla	nas	 jest	 to,	że	
jesteśmy	 postrzegani	 jako	 szkoła	
bezpieczna	 i	 dawni	 jako	 przykład	
najbezpieczniejszej	 szkoły	 w	 po-
wiecie.	

		
Zadania do realizacji na przy-

szłość.

Zadań	 do	 realizacji	 jest	 w	 każ-
dej	 szkole	 bardzo	 dużo	 ja	 wymie-
nię	tylko	kilka:
–	 szczególna	troska	o	wyniki	eg-

zaminów	zewnętrznych
–	 realizacja	 programu	 wycho-

wawczego
–	 dbanie	 o	 bezpieczeństwo	

uczniów	
–	 kultywowanie	tradycji	szkoły
–	 prawidłowa	 współpraca	 z	 ro-

dzicami
–	 pozyskiwanie	 środków	 unij-

nych	 na	 doposażenie	 szkoły	
w	nowoczesne	pomoce	dydak-
tyczne

–	 promocja	szkoły	w	środowisku	
lokalnym.
	 	 	 	

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Jacek Piwowarski

>>

W	 ramach	 wspierania	 działań	 promujących	 przedsiębiorczość	
Fundacja	Narodowego	Banku	Polskiego	przekazała	Zespołowi	Szkół	
im.	 Jana	 Pawła	 II	 w	 Osieku	 zestaw	 interaktywny	 w	 skład	 którego	
wchodzą:	tablica interaktywna z oprogramowaniem, projek-
tor.	Wartość	przekazanego	zestawu	8270,38	zł.



8	marca	to	czas	kiedy	nasza	miłość	do	kobiet	ma-
terializuje	się	w	postaci	prezentów,	uroczystości,	mi-
łych	spotkań	i	serdecznych	życzeń.	Dzień	Kobiet	jest	
idealnym	momentem	do	ukazania	jak	wiele	znaczycie	
dla	nas	–	mężczyzn.

Niemalże	w	każdym	zakładzie	pracy,	szkole,	urzę-
dzie	obchodzono	ten	świąteczny	dzień.	Warto	jednak	
pamiętać,	że	każdy	dzień	w	roku	powinien	być	świę-
tem	dla	kobiet	i	mężczyzn	również		:)	

06.03.2011	 r.	 niedzielnym	 wieczorem	 w	 Miejsko-
Gminnym	Ośrodku	Kultury	w	Osieku	odbyło	się	spo-
tkanie	z	okazji	Dnia	Kobiet.	Impreza	ta	zainicjowana	
przez	burmistrza	Miasta	i	Gminy	Osiek	Włodzimie-
rza Wawrzkiewicza,	radnego	powiatu	staszowskie-
go	Marka Chylę,	oraz	M-GOK	w	Osieku.

Uroczystość		skupiła	ponad	80	pań	z	terenu	naszej	
gminy.	Wyjątkowy	ten	dzień	swoją	obecnością	uświet-
nili:	poseł	na		sejm	RP	Andrzej Pałys	oraz	wicestaro-
sta	powiatu		staszowskiego		Michał Skotnicki.

Organizatorzy	 zadbali	 o	 wyjątkową	 oprawę	 	 po-
etycko-muzyczną,	a	pracownicy	M-GOK		perfekcyjnie		
przygotowali	poczęstunek	i	dekorację	stołów.	

Po		życzeniach		skierowanych	do	zgromadzonych	
pań	 przyszedł	 czas	 na	 niespodziankę,	 którą	 wszyst-
kim	 kobietom	 	 zaserwowali	 	 organizatorzy	 oraz	 za-
proszeni		goście.	W	tym	czasie		na	scenie	prezento-
wała	 swoje	 umiejętności	 instrumentalne	 i	 wokalne	
młodzież		ucząca	się	w	M-GOK	w	Osieku.

Dzień Kobiet w Osieku

Wspólna	praca	posła,	wicestarosty,		radnego	po-
wiatowego,	 burmistrza	 i	 przewodniczącego	 Rady	
Miejskiej	w	Osieku	Wiesława Kopcia,	spowodowała,	
iż	każda	z	pań	została	obdarowana	kwiatami	i	czeko-
ladowymi	łakociami.

Po	 tych	chwilach	pełnych	wzruszeń	oraz	 	ciepłych		
uśmiechów,	zaprezentował	swój	talent	poetycki	i	ora-
torski	 Adam  Ochwanowski.	 Poezja	 przypadła	 do	
gustu	uczestnikom	imprezy,	którym	uśmiech	nie	znikał	
z	twarzy.

Wprowadzone	w	bardzo	dobry	nastrój	panie	cze-
kała	 jeszcze	 jedna	 atrakcja,	 a	 mianowicie	 występ	
stworzonego	specjalnie	na	tą	okoliczność	duetu	pod	
przewodnictwem	 Pawła  Łacha.	 Zgromadzone	 pa-
nie	świetnie	bawiły	się	przy	granej	muzyce	i	wspólnie	
śpiewały	 polskie	 szlagiery.	 Obecni	 na	 uroczystości	
nieliczni	 panowie,	 stanęli	 na	 wysokości	 zadania	 po-
święcając	wszystkie	siły	na	taniec	z	każdą	niemalże	
kobietą.	Mężczyźni		udowodnili,	 iż	są	w	stanie	wiele	
uczynić		dla	kobiet,	nie	tylko	w	dniu	ich	święta.

Tekst: Jacek Piwowarski
Zdjęcia: Mateusz Chyla, Jacek Piwowarski

PODZIĘKOWaNIa
Słowa	 podziękowania	 i	 wdzięczności	 za	 pamięć	

o	nas	–	nauczycielach	emerytach	kierujemy	na	ręce:	
Pani Ireny Marty Kicińskiej - Dyrektor ZS im. Jana 
Pawła II w Osieku, Pana Włodzimierza Wawrzkie-
wicza - Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, Dyrekcji 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku.

Corocznie	jesteśmy	zapraszani	i	włączani	do	udzia-
łu	 w	 różnych	 uroczystościach	 lokalnych	 m.in.	 Dniu	
Kobiet,	Dniu	Edukacji	Narodowej,	Spotkaniu	opłatko-
wym,	wycieczkach,	które	organizowane	są	z	wielkim	
sercem	 i	 zaangażowaniem.	 Uczestniczymy	 w	 nich	
z	 wielką	 radością	 i	 satysfakcją.	 Zawsze	 spotykamy	
się	z	życzliwością,	wsparciem,	szacunkiem	i	ciepłym	
słowem.	To	najlepsza	rzecz,	 jak	może	nas	spotkać	–	
pamięć		wychowanków	i	społeczności	lokalnej.

Nauczyciele emeryci Miasta i Gminy Osiek
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Spełnienia wszystkich marzeń,
Zadowolenia z siebie
Radości życiowej
I aby każdy kolejny dzień
Był Dniem Kobiet

Tymi	życzeniami	prowadzący	rozpoczął	uroczyste	
spotkanie	 z	okazji	Dnia	Kobiet	w	Świetlicy	Wiejskiej	
w	Mucharzewie.

Z	 inicjatywy	Zarządu	w	dniu	5.03	na	godz.	1800	
zostały	zaproszone	wszystkie	Panie	zrzeszone	w	Sto-
warzyszeniu	na	Rzecz	Rozwoju	Wsi	Mucharzew.	

Każda	Pani	przekraczając	próg	świetlicy	wraz	z	ży-
czeniami	otrzymała	od	panów	piękną	różę	ze	słodkim	
upominkiem.

Imprezę	rozpoczął	toast	z	szampanem	oraz	grom-
kie	sto	 lat	w	wykonaniu	panów	 i	 zespołu	„Biss”.	Był	
tort	 z	 gracją	 podany	 przez	 panów,	 kawa,	 herbata,	
owoce	i	inne	słodycze.	Atrakcją	wieczoru	był	Koncert	
Życzeń	dla	Pań,	które	w	trakcje	dedykacji	muzycznej	
popisywały	 się	 swoimi	 umiejętnościami	 tanecznymi.	
Wiele	śmiechu	dostarczył	konkurs	karaoke,	w	którym	
uczestniczki	demonstrowały	tym	razem	swoje	umie-

Obchody 
Dnia Kobiet 
w Mucharzewie

jętności	wokalne.	Nie	zabrakło	również	popisów	Pań	
w	 opowiadaniu	 dowcipów.	 Trudno	 opisać	 całą	 at-
mosferę	słowami.	Żadna	z	Pań	nie	była	zawiedziona	
i	wszystko	było	przygotowane	(oczywiście	wyłącznie	
przez	Panów)	na	wysokim	poziomie.	W	czasie	impre-
zy	każdy	mógł	coś	przekąsić	oraz	napić	się	w	bardzo	
przyjemnej	i	wesołej	atmosferze.

Święto	Kobiet	w	Świetlicy	Wiejskiej	w	Mucharzewie	
to	miejsce	gdzie	w	niepowtarzalnej	 i	wyjątkowej	at-
mosferze	oraz	gustownie	zastawionych	stołach	ciało	
i	umysł	poddaje	się	prawdziwemu	odprężeniu.	

Zabawa	trwała	do	późnego	wieczoru	 i	 skończyła	
się	zapewnieniem	Zarządu	Stowarzyszenia	na	Rzecz	
Rozwoju	 Wsi	 Mucharzew,	 że	 spotkanie	 to	 było	 po-
czątkiem	w	kultywowania	Święta	Dnia	Kobiet	w	Mu-
charzewie.

Krasa Zdzisław 

15	marca	w	godzinach	przedpołudniowych	odbyła	się		
impreza	podsumowująca	19	Finał	WOŚP	w	Osieku.	Na	
Sali	widowiskowej	Miejsko	–	Gminnego		Ośrodka	Kultury	
zebrali	się	wolontariusze,	organizatorzy,	sponsorzy	oraz	
osoby,	które	w	sposób	czynny	pomogły	w	przeprowadze-
niu	już	po	raz	siódmy	kwesty	na	terenie	gminy	Osiek.

Podczas	 spotkania	 głos	 zabrała	 pani	 dyrektor	 Ze-
społu	 Szkół	 Irena Marta Kicińska	 oraz	 pani	 dyrektor	
M-GOK	 Magdalena Marynowska.	 Przy	 asyście	 pra-
cownic	domu	kultury	 rozdały	specjalne	podziękowania	
dla	wszystkich,	którzy	włączyli	się	w	pomoc	przy	organi-
zacji	WOŚP	w	Osieku.	Spotkanie	przebiegało	w	miłej	i	to-
warzyskiej	atmosferze.	Na	zdjęciu	wolontariusze,	którzy	
zebrali	najwięcej	do	orkiestrowych	puszek.

Tekst i zdjęcie: Jacek Piwowarski 

PODSUMOWANIE WOŚP W OSIEKU
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Kronika Szkoły Podstawowej w Pliskowoli
1900 – 1939

szkolny 1927/1928
Rok	 szkolny	 1927/1928	 	 rozpoczął	 się	 w	 dniu	

1	września.	Stan	organizacyjny	szkoły.	Zapisanych	do	
szkoły	ogółem	142	dzieci.	Na	oddział	 I	–	51,	 II	–	49,	
III	–	25,	IV	–	17.	Oddział	I	i	II	uczą	się	osobno,	III	i	IV	
razem.	Wymiary	sal	szkolnych:	Nr	1	–	36m2,	sala	Nr	
2	–	43m2.

Nieprzyjęto	do	szkoły	z	braku	miejsc	7	dzieci.
W	 ciągu	 roku	 szkolnego	 odbyła	 się	 uroczystość	

w	 dniu	 19	 III	 ku	 czci	 imienin	 P.	 Marszałka	 Józefa	 Pił-
sudskiego	 Budowniczego	 Polski.	 W	 dniu	 13	 VI	 1928	
wizytował	tutejszą	szkołę	p.	Inspektor	W.	S.	Laskowski	–	
oddziały	III	i	IV.	W	ciągu	roku	szkolnego	nauczyciele	tu-
tejszej	szkoły	otrzymali	urlop	od	dnia	4	XI	–	21	XI	w	celu	
złożenia	egzaminu	kwalifikacyjnego.	Frekwencja	dzieci	
w	ciągu	roku	szkolnego	ogółem	dobra.	Stosunek	rodzi-
ców	do	szkoły	dość	przychylny.	Opiekunem	szkoły	wy-
brany	został	przez	nieznaczną	liczbę	rodziców	p.	Błażej	
Kosowicz.	(…).	Z	pomocy	naukowych	otrzymała	szkoła:	
mapę	 Polski	 fizyczną.	 Z	 biblioteki	 szkolnej	 1	 broszurę	
z	 Inspektoratu	 Szkolnego	 „List	 do	 mamusi	 w	 sprawie	
szkarlatyny”.	Z	funduszy	Sejmiku	Powiatowego:	6	dzieł	
wartości	16	zł	50	gr.

Sadzenie	drzewek	owocowych	śliw	i	wiśni	w	liczbie	
47	sztuk	odbyło	się	w	terminie	wiosennym	(drzewka	te	
zniszczono	zupełnie).	Z	remontu	w	roku	1928	wiosną	
zbudowano	w	ogrodzie	szkolnym	studnie	betonową	na	
żóraw.	W	roku	szkolnym	1927/28	prowadzono	„kurs	

dla	dorosłych”1.	Uczęszczało	dwóch	mężczyzn	w	wie-
ku	lat	26,	reszta	ludności	nie	brała	udziału	w	kształce-
niu	się.	W	roku	tym	odbyła	się	wycieczka	dzieci	do	lasu	
rządowego	w	Pliskowoli.	Dzieci	odegrały	staraniem	p.	
A.	 Pieprznej	 kierownika	 szkoły	 3	 przedstawienia,	 m.	
in.:	„Prządka	pod	Krzyżem”,	ze	starszą	młodzieżą	„Po-
pychadło”.	Ogólny	poziom	naukowy	dzieci	dobry.

Zakończenie	roku	szkolnego	odbyło	się	uroczyście	
w	 dniu	 24	 IV	 1928	 r.2.	 Na	 uroczystość	 złożyło	 się:	
przedstawienie	z	młodzieżą	„Czyja	wina”	przeplata-
ne	śpiewem	i	deklamacjami.	W	drugiej	sali	odbyło	się	
przemówienie	 o	 potrzebie	 oświaty	 –	 o	 zachowaniu	
się	młodzieży	przez	ferie.	Odczytanie	klasyfikacji.	Po-
uczenie	o	zapisie	do	szkoły	dzieci	w	wieku	szkolnym.

Opracował: Mariusz Skotarek

1	 Kurs	 ten	 trwał	 w	 okresie	 15	 listopad	 1927	 –	 15	 marzec	
1928.

2	 Zajęcia	 dydaktyczno-wychowawcze	 prowadzone	 były	 fak-
tycznie	do	28	czerwca	1928	roku.

Rok

Front Szkoły Podstawowej w Pliskowoli lata 30. Szkoła 
uległa pożarowi w 1983 roku.

Zdjęcie zrobione w 1927 roku. W środku Stefan i Anna 
Pieprzni w otoczeniu swoich uczniów. Przy Stefanie Pieprz-
nym z lewej siedzi Maria Jastrzębówna.
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21	lutego	 i	23	marca	odbyły	się	sesje	Rady	Miejskiej	
w	 Osieku.	 Na	 pierwszej	 z	 nich,	 po	 długotrwałych	 obra-
dach	 (ponad	 6	 godzin)	 przegłosowano	 szereg	 uchwał	
oraz	 ustalono	 budżet	 gminy	 i	 miasta	 na	 2011	 rok.	 Nie	
było	to	zadanie	łatwe	z	uwagi	na	wiele	potrzeb	a	ograni-
czoną	ilość	środków	do	dyspozycji.	Ostatecznie	udało	się	
dopiąć	napięty	budżet.

Mieszkańcy	 gminy	 Osiek	 byli	 najbardziej	 zaintereso-
wani	wynikiem	głosowania	nad	uchyleniem	„przywileju”	
darmowych	5	m³	wody.	Po	krótkiej	debacie,	podczas	któ-
rej	burmistrz	przedstawił	roczne	wydatki	gminy	na	wodę	
–	ok.600	000	zł,	ścieki	–	300	000	zł,	śmieci	–	460	000	
zł	i	szkoły	–	3	300	000	i	zaapelował	do	radnych	o	to,	że	
muszą	myśleć	 również	o	 inwestycjach	dla	gminy.	 Te	ar-
gumenty	 jednak	nie	przemówiły	do	radnych,	którzy	 jed-
nogłośnie	 zdecydowali	 o	 utrzymaniu	 dotychczasowego	
limitu	dopłat	do	wody	pitnej.

W	dalszej	części	sesji	ustalono	cenę	taryfy	za	zbiorowe	
zaopatrzenie	w	wodę	i	zbiorowe	odprowadzanie	ścieków	
na	terenie	Miasta	i	Gminy	Osiek.	Cena	za	1	m³	wody	pit-
nej	dla	taryfowej	grupy	nr	1	i	2	wynosi	3,70	zł	plus	należ-
ny	podatek	VAT.	Natomiast	cena	za	odprowadzenie	1m³	
ścieków	do	sieci	kanalizacji	sanitarnej	wynosi	7,00	zł	plus	
należny	podatek	VAT.	Dla	1	i	2	grupy	taryfowej	ustalono	
opłatę	abonamentową	w	wysokości	2,00	zł	plus	należny	
podatek	VAT	za	miesiąc.	Za	odprowadzanie	ścieków	w	wy-
sokości	1,50	zł	plus	należny	podatek	VAT	za	miesiąc.

Istotną	 zmianę	 dla	 mieszkańców	 naszego	 regionu	
zgotował	Zakład	Gospodarki	Komunalnej,	który	od	maja	
2011	r.	nie	będzie	już	monopolistą	na	odbiór	nieczystości.	
Od	 tego	 momentu	 każdy	 właściciel	 gospodarstwa	 do-
mowego	lub	rolnego	będzie	mógł	zawrzeć	umowę	z	do-
wolną	firmą,	której	warunki	będą	dla	niego	najbardziej	
dogodne.	W	związku	z	tym	Rada	Miejska	określiła	górne	
stawki	opłat	za	odbiór	odpadów	komunalnych	oraz	od-
biór	i	transport	nieczystości	ciekłych.	Oto	fragment	treści	
uchwały:

„§	 1.	 1.	 Ustala	 się	 górne	 stawki	 opłat	 ponoszonych	
przez	właścicieli	nieruchomości	za	usługi	w	zakresie	od-
bioru	odpadów	komunalnych:	
1)	 opróżnienie	 pojemnika	 o	 pojemności	 120	 litr-	 14	 zł	

(plus	podatek	VAT);	
2)	opróżnienie	pojemnika	o	pojemności	240	 litr	–	25	zł	

(plus	podatek	VAT);	
3)	opróżnienie	pojemnika	o	pojemności	1100	litr	–	120	zł	

(plus	podatek	VAT);	
4)	opróżnienie	pojemnika	typu	KP7	–	450	zł	(plus	podatek	

VAT).	
2.	Ustala	się	górną	stawkę	opłat	ponoszonych	za	odbiór	

i	transport	nieczystości	ciekłych	w	wysokości	25zł	
(plus	podatek	VAT)	za	1m3.	
§	2.	W	przypadku,	gdy	odpady	komunalne	są	zbierane	

i	odbierane	w	sposób	selektywny	górne	stawki	opłat	za	
usługi,	o	których	mowa	w	§	1	obniża	się	o	25%.”

Kilka		firm	wyraziło	chęć	świadczenia	swoich	usług	na	
terenie	gminy	Osiek	i	w	najbliższym	czasie	za	pośrednic-
twem	 sołtysów,	 zebrań,	 a	 także	 ogłoszeń,	 przedstawią	
swoje	oferty.

W	dalszej	części	sesji	głos	zabrał	starosta	staszowski	
pan	Andrzej	Kruzel,	który	zaapelował	do	radnych	o	chęć	
dofinansowania	 przez	 gminę	 gruntownego	 remontu	
drogi	 we	 wsi	 Mucharzew.	 Radni	 po	 wysłuchaniu	 argu-
mentów	wstępnie	przystali	na	dofinansowanie	inwestycji	
w	wysokości	10%	kosztów	całkowitych.

W	 końcowym	 etapie	 sesji	 podjęto	 debatę	 nad	 tego-
rocznym	budżetem	i	po	dość	szybkim	czasie	przystąpio-
no	do	głosownia,	w	wyniku	którego	jednogłośnie	przyjęto	
budżet.

Szczegółowy	przebieg	sesji	 i	 treść	uchwał	wraz	z	 za-
łącznikami	dostępne	na	stronie	Biuletynu	Informacji	Pu-
blicznej	 Urzędu	 Miasta	 i	 Gminy	 Osiek	 http://www.bip.
osiek.iap.pl

Tekst i zdjęcia: Jacek Piwowarski

Sesja Rady Miejskiej w Osieku
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23	 marca	 2011	 r.	 odbyły	 się	
w	Miejsko	Gminnym	Ośrodku	Kultu-
ry	w	Osieku	eliminacje	Ogólnopol-
skiego	Turnieju	Wiedzy	Pożarniczej	
pod	 hasłem	 „Młodzież	 zapobiega	
pożarom”.

Zgodnie	 z	 obowiązującym	 regu-
laminem	eliminacje	miejsko	-	gmin-
ne	 rozegrane	 były	 w	 III	 grupach	
wiekowych:
–	 szkoły	podstawowe
–	 gimnazjum
–	 szkoła	ponadgimnazjalna.

Do	 udziału	 w	 konkursie	 wiedzy	
pożarniczej	zgłosiło	się	27	uczestni-
ków	w	tym:
–	 w	grupie	I	-	12	uczniów	szkół	pod-

stawowych:	 	 PSP	 w	 Osieku,	 PSP	
w	 Ossali,	 	 PSP	 w	 Pliskowoli,	 PSP	
w	Suchowoli,	PSP	w	Bukowej

–	 w	grupie	 II	 -	9	uczniów		Publicz-
nego	Gimnazjum	w	Osieku

–	 w	 grupie	 III	 -	 6	 uczniów	 Liceum	
Ogólnokształcącego	w	Osieku.
Uczestnicy	 konkursu	 wykazali	 się	

dużym	zasobem	wiedzy	pożarniczej.
Nad	 przebiegiem	 konkursu	 czu-

wało	jury	w	składzie:	st.	kpt.	Janusz	
Juszczak,	st.	kpt.	Dariusz	Ciemiński,	
Prezes	Zarządu	Oddziału	Miejsko	-	

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

Gminnego	Związku	OSP	RP		w	Osie-
ku	Henryk	Stawiarz,	inspektor		Zofia	
Jarkowska.

Walka	 była	 zaciekła,	 ale	 osta-
tecznie	pierwsze	miejsca	zajęli:
–	 w	 grupie	 I	 -	 Katarzyna	 Mysłek	

uczennica	Publicznej	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Pliskowoli

–	 w	 grupie	 II	 -	 Krystian	 Drach	
uczeń	 	 Publicznego	 Gimnazjum	
w	Osieku

–	 w	grupie	III	-	Jolanta	Glica	uczen-
nica	 Liceum	 Ogólnokształcące-
go	w	Osieku.
Ww.	 uczniowie	 zakwalifikowali	

się	dalej	do	eliminacji	powiatowych	
Ogólnopolskiego	 Turnieju	 Wiedzy	
Pożarniczej,	 który	 odbędzie	 się	
w	dniu	15.	04.	2011	r.	o	godz	10.00	

w	 Starostwie	 Powiatowym	 w	 Sta-
szowie.

Uczestnicy,	 którzy	 zajęli	 I,	 II	 i	 III	
miejsca	w	kolejnych	grupach	wieko-
wych	otrzymali	nagrody	ufundowa-
ne	przez	Burmistrza	Miasta	 i	Gmi-
ny	 w	 Osieku	 Pana	 Włodzimierza	
Wawrzkiewicza,		a	pozostali	ucznio-
wie	otrzymali	upominki.

Turniej	 ma	 na	 celu	 populary-
zowanie	 wśród	 dzieci	 i	 młodzieży	
wiadomości	 na	 temat	 przepisów	
przeciwpożarowych,	 zasad	 postę-
powania	 na	 wypadek	 pożaru	 oraz	
kształtowanie	 praktycznych	 umie-
jętności	w	zakresie	posługiwania	się	
sprzętem	ratowniczo	-	gaśniczym.

Tekst: Zofia Jarkowska
Zdjecia: Beata Król, Ilona Bąk

numer 4 (12)
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Zarząd OSP Osiek:
Prezes	-	Wacław	Słodkowski
Wiceprezes	-	Stanisław	Pleśniak
Naczelnik	-	Grzegorz	Ryński
Zastępca	Naczelnika	-	Tomasz	Mysłek
Skarbnik	-	Tadeusz	Drzymalski
Sekretarz	-	Edward	Ryński
Gospodarz	-	Piotr	Gregorowicz
Członek	Zarządu	-	Piotr	Błąk
Członek	Zarządu	-	Sylweriusz	Ziejewski

Komisja Rewizyjna OSP Osiek:
Przewodniczący	-	Dariusz	Sławiński
Sekretarz	-	Andrzej	Strojnowski
Członek	Komisji	-	Leszek	Suliborski

Zarząd OSP Długołęka
Prezes	-	Zygmunt	Kusik
Naczelnik	-	Marek	Rogala
Zastępca	Naczelnika	-	Ryszard	Kopeć
Gospodarz	-	Mateusz	Król
Sekretarz	-	Jarosław	Seremak
Skarbnik	-	Adam	Kabata

Komisja Rewizyjna OSP Długołęka:
Przewodniczący	-	Jarosław	Klimowicz
Członek	Komisji	-	Stanisław	Miklewicz
Członek	Komisji	-	Paweł	Pietrzyk

Zarząd OSP Pliskowola
Prezes	-	Tomasz	Oleszek
Wiceprezes	-	Eugeniusz	Wdowiak
Naczelnik	-	Adam	Pełka
Zastępca	Naczelnika	-	Bogusław	Mróz
Gospodarz	-	Paweł	Wieczorek
Kronikarz	-	Sławomir	Drożdżal
Skarbnik	-	Marian	Baszak
Sekretarz	-	Stanisław	Stępień
Członek	Zarządu	-	Tomasz	Reczko

Komisja Rewizyjna OSP Pliskowola:
Przewodniczący	-	Łukasz	Dąchór
Sekretarz	-	Marek	Serafin
Członek	Komisji	-	Arkadiusz	Zdonek

Zarząd OSP Suchowola
Prezes	-	Edward	Niekurzak
Wiceprezes	-	Józef	Dziewiątak	
Naczelnik	-	Krzysztof	Stawiarz
Zastępca	Naczelnika	-	Jerzy	Seremak
Sekretarz	-	Adam	Kaczymarczyk
Gospodarz	-	Tadeusz	Mysłek
Skarbnik	-	Roman	Pargieła

Komisja Rewizyjna OSP Suchowola:
Przewodniczący	-	Mieczysław	Drach
Sekretarz	-	Edward	Wieczorek
Członek	Komisji	-	Karol	Nawrot

Zarząd OSP Szwagrów
Prezes	–	Jan	Chmielowiec
Wiceprezes	–	Mateusz	Wiśniewski
Naczelnik	–	Łukasz	Żurawski
Skarbnik	–	Zbigniew	Żyła
Sekretarz	–	Sebastian	Trytek
Gospodarz	–	Marcin	Seremak
Członek	Zarządu	–	Adam	Zięba

Komisja Rewizyjna OSP Szwagrów
Przewodniczący	–	Robert	Kabata
Sekretarz	–	Maciej	Rendziński
Członek	Komisji	–	Jerzy	Wiatr	
	

Podziękowania	 dla	 pani	 Zofii	 Jar-
kowskiej	 i	Justyny	Żugaj	za	udziele-
nie	i	opracowanie	informacji.

Wybory w OSP



W	dniu	25.02.2011	roku	szkołę	
w	Suchowoli	odwiedził	Biskup	Die-
cezji	 Sandomierskiej	 –Krzysztof 
Nitkiewicz.	 Wizyta	 trwała	 oko-
ło	30	minut.	Najpierw	ks.	Biskup	
spotkał	się	ze	wszystkimi	ucznia-
mi	na	sali	gimnastycznej.	Po	krót-
kim	 powitaniu	 i	 przemówieniu	
pani	 dyrektor	 Joanny Walczak	
ks.	 Biskup	 rozmawiał	 z	 dziećmi	
na	temat	roli	nauki	i	szkoły	w	ich	

W	dniach	26	–	27	lutego	odbyła	
się	wizytacja	biskupia	parafii	Osiek.	
Wizytacji	 dokonał	 biskup	 sando-
mierski	 Krzysztof Nitkiewicz.	
Wizytacja	Kanoniczna	odbywa	się	
w	każdej	parafii	na	terenie	djecezji	
raz	na	5	lat.	Wówczas	biskup	doko-
nuje	oceny	 funkcjonowanie	parafii	
pod	względem	duszpasterskim,	or-
ganizacyjnym	i	materialnym.

Wizytacja	 ma	 na	 celu	 nie	 tyl-
ko	 ocenę	 funkcjonowania	 parafii,	
ale	staje	się	też	okazją	do	spotkań	
z	 wiernymi,	 czasem	 umacniania	
ich	 wiary	 i	 wskazywania	 drogi	 na	
przyszłość.	

Prawo	 kanoniczne	 w	 kanonie	
396	mówi:	„Biskup	obowiązany	jest	
wizytować	 diecezję	 każdego	 roku,	
albo	w	całości,	albo	częściowo,	tak	
jednak,	by	przynajmniej	raz	na	pięć	
lat	zwizytować	całą	diecezję.	Obo-
wiązek	ten	ma	wypełnić	osobiście,	
a	 w	 wypadku	 uzasadnionej	 prze-
szkody,	 przez	 biskupa	 koadiutora	
lub	 pomocniczego,	 albo	 przez	 wi-
kariusza	generalnego	lub	biskupie-
go,	albo	przez	innego	prezbitera”.

Wizytacji	 biskupiej	 podlegają	
wszystkie	 dziedziny	 życia	 religij-
nego,	 moralnego,	 apostolskiego	
i	administracyjno-	gospodarczego.	
Dlatego	wcześniej	delegaci	księdza	
Biskupa	 wizytują	 sprawy	 admini-
stracyjno	 -	 gospodarcze	 parafii	 tj.	
stan	 i	 potrzeby	 kościoła	 parafial-
nego,	 kaplic,	 sal	 katechetycznych,	
cmentarza,	 budynków	 gospodar-
czych,	 kancelarii	 parafialnej,	 spisy	
inwentarza	kościoła	 i	wszystko,	co	
należy	 do	 parafii.	 Przedmiotem	
wizytacji	 jest	również	sprawdzenie	
czy	 zostały	 wypełnione	 zalecenia	

WIZYTACJA BISKUPIA W OSIEKU
ostatniej	 wizytacji	 zawarte	 w	 pro-
tokole	powizytacyjnym.

Ksiądz	 biskup	 w	 ramach	 wizy-
tacji	odwiedził	wszystkie	szkoły	na	
terenie	parafii,	spotkał	się	z	przed-
stawicielami	 władz	 samorządo-
wych,	 odwiedził	 rodziny	 kapłań-
skie,	 spotkał	 się	 z	 chorymi	 oraz	
udzielił	sakramentu	bierzmowania	
gimnazjalistom.	 Spotkał	 się	 rów-
nież	z	przedstawicielami	OSP	oraz	
wspólnotami	działającymi	w	parafii.	

Wizyta	biskupa	była	wielkim	wy-
darzeniem	 dla	 wszystkich,	 którzy	
gościli	 tak	 znakomitego	 gościa,	
dlatego	 też	 dołożyli	 wszelkich	 sta-
rań	aby	to	spotkanie	było	przygoto-
wane	jak	najlepiej	i	długo	zapadło	
w	 pamięci	 	 diecezjalnego	 duszpa-
sterza.	 Świadczy	 o	 tym	 fakt,	 iż	 bi-
skup	 będąc	 na	 wizytacji	 w	 parafii	
Wiązownica	 Kolonia	 ciepło	 wspo-
minał	pobyt	w	Osieku.

Biskup w PSP w Suchowoli

rozwoju	 intelektualnym	 i	 ducho-
wym.	 Następnie	 ks.	 Biskup	 udał	
się	na	krótkie	spotkanie	z	gronem	
pedagogicznym.	 W	 pokoju	 na-
uczycielskim	 spędził	 kilka	 minut,	
rozmawiając	 z	 pracownikami	
szkoły.	 Wizyta	 ks.	 Biskupa	 była	
wielkim	 wydarzeniem	 w	 szkole,		
to	pierwsza	 taka	wizyta	 i	mamy	
nadzieję,	że	będą	następne.

Biskup w ZS w Osieku

Przygotowanie	parafii	do	wizyta-
cji	biskupiej	wymagało	wiele	wysiłku	
ze	strony	księdza	proboszcza	Hen-
ryka Podgórskiego,	który	pracuje	
w	parafii	Osiek	od	21	lat.	Dzielnie	
wspomagają	 księdza	 proboszcza	
jego	 wikariusze	 ks.	 Zbigniew Ko-
zieł	i	ks. Stanisław Tylus.

Tekst: Jacek Piwowarski
Zdjęcia: Tomasz Zawada,

PSP Suchowola, parafiawiazownica.pl

Dzieci z PSP w Bukowej witają biskupa

Wizyta Biskupa Sandomierskiego  
w PSP w Suchowoli
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W	dniu	02.03.2011	r.	siatkarska	drużyna	dziewcząt	
reprezentująca	naszą	szkołę	po	raz	pierwszy	wzięła	
udział	w	powiatowych	zawodach	w	piłkę	siatkową.	Za-
wody	zorganizowane	były	przez	ZS	w	Połańcu.	Do	za-
wodów	zgłosiło	się	pięć	zespołów:	ZS	z	Połańca,	ZSE	ze	
Staszowa,	LO	ze	Staszowa,	ZS	ze	Staszowa	i	ZS	z	Osieka.	

W	meczu	otwarcia	nasza	drużyna	spotkała	się	z	ZSE	
ze	 Staszowa.	 Po	 niezbyt	 pewnym	 początku	 i	 prowa-
dzeniu	naszych	rywalek	w	pierwszej	fazie	seta,	nasze	
dziewczęta	wzięły	się	ostro	do	pracy		i	wygrywał	go	25	
do	20.	Drugi	set	to	prawdziwy	popis	naszych	zawod-
niczek,	które	nie	oddały		prowadzenia	od	początku	aż	
do	 samego	 końca	 i	 zdecydowanie	 wygrywały	 25:18,	
a	całe	spotkanie	2:0.	To	zwycięstwo	dało	nam	już	moż-
liwość	gry	o	trzecie	miejsce.	

W	drugim	meczu	w	grupie	spotykamy	się	z	gospo-
darzami	turnieju	ZS	z	Połańca.	Pierwszego	seta	zdecy-
dowanie	przegrywamy	16:25.	Prawdziwa	walka	zaczy-
na	się	w	drugim	secie,	wyrównana	gra	punkt	za	punkt	
toczy	się	do	stanu	po	23.	Niestety	decydujące	punkty	
zdobywają	nasze	rywalki	i	wygrywają	spotkanie	2:0.	

Po	 porażce	 z	 Połańcem	 został	 nam	 jeszcze	 jeden	
mecz	do	rozegrania,	miał	on	zadecydować	o	tym,	kto	
zajmie	trzecie	miejsce	w	całym	turnieju.	Naszymi	rywa-
lami	w	tym	spotkaniu	był	ZS	ze	Staszowa.	W	pierwszym	
secie	wszystko	toczyło	się	bardzo	dobrze	do	wyniku	po	
20	 i	 tu	niestety	nastąpił	słabszy	moment	w	grze	na-
szych	zawodniczek.	W	końcówce	 tracimy	 trzy	punkty	
pod	rząd	 i	niestety	nie	 jesteśmy	w	stanie	 już	odrobić	
tej	straty	i	przegrywamy	23:25.	Porażka	w	pierwszym	
secie	podziałała	mobilizująco	na	całą	naszą	drużynę.	
Drugi	 set	 to	 fantastyczna	 postawa	 naszej	 drużyny,	
bardzo	 dobra	 zagrywka	 i	 gra	 w	 obronie	 dają	 nam	
zdecydowane	 zwycięstwo	 25:16.	 0	 losach	 trzeciego	
miejsca	miał	zdecydować	trzeci	set.	Dziewczęta	pod-
budowane	 zdecydowaną	 wygraną	 w	 drugim	 secie	
z	 ogromną	 wolą	 walki	 i	 determinacją	 przystępują	 do	
gry	i	już	na	samym	początku	zdobywają	dwupunktowe	

Sukces siatkarek LO i ZSZ z Osieka
prowadzenie.	Prowadzenia	nie	oddają	już	do	samego	
końca	 powiększając	 je	 i	 kończą	 seta	 wynikiem	 15:11,	
co	daje	naszej	drużynie	świetne	III	miejsce.	W	meczu	
o	pierwsze	miejsce	 spotkały	 się	ZS	 z	Połańca	 i	 LO	ze	
Staszowa.	Po	zaciętym	spotkaniu	pierwsze	miejsce	zdo-
bywa	drużyna	z	Połańca.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
	 1.	 ZS	POŁANIEC
	 2.	 LOSTASZÓW
	 3.	 ZS	OSIEK
	 4.	 ZSSTASZÓW
	 5.	 ZSESTASSZÓW

SKŁAD NASZEJ DRUŻYNY
	 1.	 Alicja	Grabska
	 2.	 Daria	Sierant
	 3.	 Paulina	Bryk
	 4.	 Marlena	Żugaj
	 5.	 Wiktoria	Jońca
	 6.	 Joanna	Kaczmarczyk
	 7.		 Dominika	Dudek
	 8.	 Katarzyna	Kopeć
	 9.	 Agata	Filipkowska
		10.		 Barbara	Bednarska

Naszym	 zawodniczkom	 serdecznie	 gratulujemy	
bardzo	udanego	debiutu	w	zawodach	na	szczeblu	po-
wiatowym	i	życzymy	im	dalszych	sukcesów	sportowych.	
Bardzo	cieszy	fakt,	że	nasza	drużyna	była	najmłodsza	
w	całym	turnieju,	złożona	w	większości	z	uczniów	klas	
pierwszych.	 Co	 bardzo	 dobrze	 rokuje	 na	 przyszłość.	
Miejmy	nadzieje,	że	w	przyszłości	da	nam	jeszcze	wie-
le	radości	zdobywając	coraz	lepsze	lokaty	w	kolejnych	
zawodach.

Michał Sucharzewski

Brąz koszykarek z Osieka
Dnia	09.03.2011r.	w	Starachowicach	w	hali	miej-

skiej	 odbyły	 się	 wojewódzkie	 zawody	 półfinałowe	
w	 koszykówce	 dziewcząt.	 Po	 raz	 pierwszy	 w	 historii	
naszego	gimnazjum	drużyna	z	Osieka	wzięła	udział	
w	zawodach	na	tym	szczeblu.

Początki	bywają	trudne,	więc	po	meczach	z	zespo-
łami	ze	Starachowic	i	Skarżyska-Kamiennej	dziewczę-
ta	z	Osieka	zajęły	III	miejsce.

Drużyna	istnieje	dopiero	półtora	roku,	więc	gratu-
lujemy	i	życzymy	dalszych	postępów	i	sukcesów.

Skład	 zespołu	 koszykarek	 w	 roku	 szkolnym	
2010/2011:	 Katarzyna	 Wyrzykowska,	 Sylwia	 Cena,	
Adrianna	 Suliborska,	 Katarzyna	 Sabat,	 Marta	 Sa-
rzyńska,	Anna	Baruch,	Sylwia	Iwasieczko,	Klaudia	Mi-
rowska,	Patrycja	Kasprzycka	oraz	Patrycja	Kabata.

Tekst i zdjęcia: Robert Pyka

numer 4 (12)
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Dnia	24.03.2011	 r.	uczniowie	Publicznego	Gimnazjum	w	Osie-
ku	w	składzie:	Tomasz	Kuc,	Marek	Glica,	Mateusz	Dybus,	Mariusz	
Michalik,	Kamil	Jońca,	Kamil	Borkowski,	Przemek	Sośniak	i	Bartek	
Wawrzkiewicz,	 reprezentowali	 naszą	 szkolę	 w	 półfinałach	 woje-
wódzkich	w	Zagnańsku.	Po	rozegraniu	wszystkich	spotkań	tabela	
końcowa	przedstawiała	się	następująco:

Gimnazjum	Gowarczów,	Gimnazjum	Fałków,	Gimnazjum	Osiek,	
Gimnazjum	Kielce	nr	1,	Gimnazjum	Zagnańsk.

Jak	wynika	z	powyższej	tabeli	nasza	szkoła	zajęła	dobre	III	miej-
sce,	 lecz	 nie	 awansowała	 do	 finału	 wojewódzkiego.	 Gratulujemy	
zawodnikom	z	Gowarczowa	awansu	do	finału	 i	życzymy	dobrych	
wyników.

Tekst i zdjęcia: Robert Ryński

WOjeWÓDZKI PÓŁFINaŁ W PIŁCe SIaTKOWej CHŁOPCÓW

14marca	w	Miejsko	–	Gminnym	Ośrodku	Kultury	
w	Osieku	odbyło	się	Walne	Sprawozdawczo	–	Wybor-
cze	 Zebranie	 Miejskiego	 Klubu	 Sportowego	 „Piast”	
Osiek,	podczas	którego	wybrano	skład	osobowy	Za-
rządu.	Oto	wyniki	wyborów:

Prezes	Zarządu	Klubu	–	Mirosław Gajek
Wiceprezes	Zarządu	ds.	finansowych	–	Łukasz Bąk
Wiceprezes	Zarządu	ds.	organizacyjnych	

–	Kazimierz Rajca
Członek	Zarządu	–	Jerzy Ryński	
Członek	Zarządu	–	Piotr Świerk

Komisja	Rewizyjna:
Przewodniczący	–	Rajmund Suliborski
Członkowie	–	Henryk Bednarski, Wiesław Król

Zarząd	 Miejskiego	 Klubu	 Sportowego	 „Piast”	
Osiek	 informuje,	 iż	 mecze	 rundy	 wiosennej	 sezonu	

WYBORY W MKS „PIaST” OSIeK 2010/2011	 K1.”A”	 grupy	 II	 Podokręgu	 Sandomierz	
będą	 rozgrywane	 na	 stadionie	 w	 Osieku	 przy	 ul.	
Sportowej	l,	w	następujących	terminach	i	czasie:
1.	Dnia	03.04.2011	r.	o	godz.	15.00
	 Niedziela:	„Piast”	-	„GKS”	Górno
2.	Dnia	17.04.2011	r.	o	godz.	15.00	
	 Niedziela:	„Piast”	-	„ZDRÓJ”	Busko-Zdrój
3.	Dnia	23.04.2011	r.	o	godz.	11.00	
	 Sobota:	„Piast”	-	„ZRYW”	Zbigniewice
4.	Dnia	01.05.2011	r.	o	godz.	17.00		
	 Niedziela:	„Piast”	-	„Zorza-Tempo”	Pacanów
5.	Dnia	08.05.2011	r.	o	godz.	17.00
	 Niedziela:	„Piast”	-	„PIAST”	Stopnica
6.	Dnia	22.05.2011	r.	o	godz.	17.00
	 Niedziela:	„Piast”	-	„STAL”	Kunów
7.	 Dnia	05.06.2011	r.	o	godz.	17.00
	 Niedziela:	„Piast”	-	„AGRICOLA”	Łoniów
8.	Dnia	19.06.2011	r.	o	godz.	15.00
	 Niedziela:	„Piast”	-	„SOKÓŁ”	Jachimowice

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH SYMPATYKÓW SPORTU
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WYBORY PRZeWODNICZĄCeGO 
ZaRZĄDu OSIeDla W OSIeKu

9	marca	w	Sali	widowiskowej	M-GOK	w	Osieku	odbyło	
się	zebranie,	które	miało	na	celu	wybranie	Przewodniczące-
go	Zarządu	Osiedla	oraz	członków	Zarządu	Osiedla.	

Na	zebraniu	obecni	byli	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	pan	
Włodzimierz Wawrzkiewicz	 oraz	 Przewodniczący	 Rady	
Miejskiej	 pan	 Wiesław Kopeć.	 Burmistrz	 przedstawił	 ze-
branym	plany	 inwestycyjne	na	przyszłość,	które	obejmują	
budowę	niemalże	4	km	drogi	 z	Osieka	 	 (ul.	Matki	Boskiej	
Sulisławskiej)	do	Grabowca	oraz	chodniki	i	miejsca	parkin-
gowe	przy	cmentarzu	na	około	100	samochodów.	W	kolej-
nych	zdaniach	burmistrz	krótko	określił	zakres	prac,	które	
będą	wykonane	w	ramach	II	etapu	rewitalizacji	Osieka.	Pra-
ce	te	będą	obejmować	wykonanie	skarpy	przy	kościele,	plac	
zabaw,	parking	dla	autobusów	i	deptak.

Po	pytaniach	mieszkańców	Osieka,	które	najczęściej		do-
tyczyły	inwestycji	drogowych,	pani	Wiesława Pogorzelska	
zapoznała	zebranych	z	celem	spotkania	oraz	przedstawiła	
porządek	zebrania.

W	skład	komisji	skrutacyjnej	weszły	następujące	osoby:	
Małgorzata Oleszek,	 Irena Kos,	Grzegorz Kubik.	 Spo-
śród	 zebranych	 zgłoszono	 trzy	 kandydatury	 na	 przewod-
niczącego.	Nim	przystąpiono	do	głosowania	pani	Dorota 
Skotarek	 przypomniała	 o	 procedurach	 oddawania	 gło-
sów.	

Na	 Przewodniczącego	 Zarządu	 Osiedla	 w	 Osieku	 spo-
śród	 trzech	 kandydatów	 wybrano	 pana	 Andrzeja Króla.	
Ustępujący	Przewodniczący,		pan	Stanisław Jońca	pogra-
tulował	wygranej	i	złożył	życzenia	sukcesów	w	pracy.	Do	ży-
czeń	dołącza	się	również	redakcja	Gazety	Lokalnej.

W	dalszej	 części	 zebrania	wybrano	członków	Zarządu.	
Szczegółowe	dane	są	dostępne	w	tabeli	poniżej.

Za nami wybory w kilku wioskach, z których wyłonili się nowi lub pozostali dotych-
czasowi przedstawiciele sołectw. Życzymy wszystkim sołtysom owocnej pracy  
w lokalnej społeczności i samych sukcesów w dążeniu do wyznaczonego celu.

>>



lp Miejscowość Data	
wyborów

Liczba	uprawnionych	do	
głosowania

/liczba	obecnych	na	zebraniu

Przewodniczący	Zarządu	
Osiedla
/Sołtys

Członkowie	Zarządu	Osiedla
/Członkowie	Rady	Sołeckiej

1 OSIEK
9	

marca	
2011	r.

1633	–	uprawnionych	do	
głosowania

82	–	obecnych	na	zebraniu

Liczba	kandydatów	na		
Przewodniczącego	Zarządu	
Osiedla		
w	Osieku:	3
Przewodniczący	Zarządu	
Osiedla		
w	Osieku:	Andrzej	Król

Członkowie	Zarządu	Osiedla	w		Osieku:
1.	Suliborski	Rajmund
2.	Wanat	Alina
3.	Jońca	Mateusz
4.	Florkiewicz	Ewa
5.	Kmidowska	Halina
6.	Kot	Stanisława

2 SWOROŃ
15	

marca
2011	r.

157	-	uprawnionych	do	
głosowania

27	-	obecnych	na	zebraniu

Liczba	kandydatów	na	Sołtysa	
Sołectwa	Sworoń:	3
Sołtys	Sołectwa	Sworoń:	
Marzena	Serafin

Członkowie	Rady	Sołeckiej	Sołectwa	
Sworoń:
1.	Żugaj	Rafał
2.	Wawrzkiewicz	Aneta
3.	Nowak	Józef

3 STRUŻKI
16	

marca
2011	r.

76	-	uprawnionych	do	
głosowania

21	-	obecnych	na	zebraniu

Liczba	kandydatów	na	Sołtysa	
Sołectwa	Strużki:	1
Sołtys	Sołectwa	Strużki:
Agata	Sagan

Członkowie	Rady	Sołeckiej	Sołectwa	Strużki:
1.	Sałat	Tadeusz
2.	Ferenc	Renata
3.	Wiącek	Andrzej

4 MATIASZÓW
19	

marca
2011	r.

205	-	uprawnionych	do	
głosowania

41	-	obecnych	na	zebraniu

Liczba	kandydatów	na	Sołtysa	
Sołectwa	Matiaszów:	1
Sołtys	Sołectwa	Matiaszów:
Anna	Wiatr

Członkowie	Rady	Sołeckiej	Sołectwa	
Mariaszów:
1.	Lipińska	Maria
2.	Anioł	Irena
3.	Bryk	Beata
4.	Wawrzkiewicz	Jan
5.	Bugaj	Maria

5 DŁUGOŁĘKA 18	marca
2011	r.

261	-	uprawnionych	do	
głosowania

89	-	obecnych	na	zebraniu

Liczba	kandydatów	na	Sołtysa	
Sołectwa	Długołęka:	3
Sołtys	Sołectwa	Długołęka:
Jarosław	Klimowicz

Członkowie	Rady	Sołeckiej	Sołectwa	
Długołęka:
1.	Zaręba	Anna
2.	Pietrzyk	Magdalena
3.	Cabaj	Leszek
4.	Kogut	Małgorzata
5.	Cebula	Anna
6.	Niekurzak	Małgorzata
7.	Matusak	Marzena

6 PLISKOWOLA 20	marca
2011	r.

807	-	uprawnionych	do	
głosowania

160	-	obecnych	na	zebraniu

Liczba	kandydatów	na	Sołtysa	
Sołectwa	Pliskowola:	2
Sołtys	Sołectwa	Pliskowola:
Zygmunt	Włudyka

Członkowie	Rady	Sołeckiej	Sołectwa	
Pliskowola:
1.	Włudyka	Janina
2.	Baszak	Marian
3.	Czosnek	Mirosław
4.	Łach	Beata
5.	Sośniak	Bożena

7 BUKOWA 21	marca
2011	r.

267	-	uprawnionych	do	
głosowania

79	-	obecnych	na	zebraniu

Liczba	kandydatów	na	Sołtysa	
Sołectwa	Bukowa:	3
Sołtys	Sołectwa	Bukowa:
Augustyn	Wielopolski

Członkowie	Rady	Sołeckiej	Sołectwa	
Bukowa:
1.	Kubik	Mariusz
2.	Baran	Bolesław
3.	Kubik	Jan
4.	Młodziński	Andrzej
5.	Kubik	Anna
6.	Gąska	Adam

8 KĄTY 22	marca	
2011	r.

64	-	uprawnionych	do	
głosowania

14	-	obecnych	na	zebraniu

Liczba		kandydatów	na	Sołtysa		
Sołectwa		Kąty:	1
Sołtys	Sołectwa	Kąty:
Adam	Misiak

Członkowie	Rady	Sołeckiej	Sołectwa	Kąty:
1.	Sowiński	Andrzej
2.	Banaś	Stanisław
3.	Pogorzelski	Marek

9 LIPNIK 24	marca
2011	r.

107	-	uprawnionych	do	
głosowania

48	-	obecnych	na	zebraniu

Liczba		kandydatów	na	Sołtysa		
Sołectwa		Lipnik:	2
Sołtys		Sołectwa		Lipnik:	Sebas-
tian	Gębalski

Członkowie	Rady	Sołeckiej	Sołectwa	Lipnik:
1.	Osemlak	Marian
2.	Gębalska	Jolanta
3.	Kosior	Krystyna

Podziękowania	dla	pani	Doroty	Skotarek	za	opracowanie	i	udostępnienie	wykazu.

>>
numer 4 (12)

14 Gazeta lokalna

WYBORY

BuKOWa WYBIeRa SOŁTYSa

Pierwszy	dzień	kalendarzowej	wiosny	Bukowa	powitała	wy-
borami	na	stanowisko	sołtysa	wsi.	Na	zebraniu	pojawiła	się	
dość	spora	grupa	mieszkańców,	którzy	z	trudem	mieścili	się	
w	przygotowanej	szkolnej	sali.	Spotkanie	zaszczycili	swą	obec-
nością		Burmistrz	Miasta	i	Gminy	pan	Włodzimierz Wawrz-
kiewicz,	Wiceprzewodnicząca		Rady	Powiatu	Staszowskiego	
pani	 Lucyna Kozoduj,	 oraz	 radny	 powiatowy	 pan Marek 
Chyla. Obecni	byli	również	radny	wsi	Bukowa	pan Zbigniew 
Figacz oraz sołtys pan Augustyn Wielopolski. Nad	przebie-
giem	głosowania	czuwała	pani Dorota Skotarek.

Na	początku	zebrania	burmistrz	odniósł	się	do	trudnej	
sytuacji	w	jakiej	znajduję	się	Szkoła	Podstawowa	w	Bukowej	

i	poinformował	o	ewentualnych	planach	wobec	tej	placów-
ki.	Przedstawił	też	planowane	inwestycje	na	terenie	wsi,	któ-
re	głównie	dotyczą	poprawy	infrastruktury.	

Spośród	 zebranych	 wybrano	 do	 komisji	 skrutacyjnej	
następujące	osoby: Krystyna Gawłowicz, Monika Klisie-
wicz i Zygmunt Stępień.	Zgłoszono	trzech	kandydatów	na	
sołtysa	wsi.	Zwyciężył	dotychczasowy	sołtys,	pan	Augustyn 
Wielopolski.

Po	wyborze	Rady	Sołeckiej	zebrani	mieszkańcy	Bukowej	
jeszcze	 długo	 zabierali	 głos	 w	 nurtujących	 ich	 sprawach,	
a	przybyli	goście	w	miarę	swych	możliwości	odpowiadali.

Szczegółowe	dane	dotyczące	wyników	wyborów	są	do-
stępne	w	tabeli	poniżej.

 Jacek Piwowarski
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Regulamin

Organizator konkursu:
Miejsko-Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Osieku,	 Święto-

krzyski	 Ośrodek	 Doradztwa	 Rolniczego	 w	 Modliszewi-
cach.	

Cele konkursu:
Propagowanie	tradycji	i	folkloru	związanego	ze	świę-

tami	wielkanocnymi,	pogłębianie	wiedzy	na	temat	sym-
boliki	 i	znaczenia	palm		w	obrzędowości	 ludowej.	Kon-
kurs	stwarza	też	okazję	do	integracji	wielu	pokoleń	oraz	
wymiany	 i	 przekazywania	 wiedzy	 i	 tradycji	 na	 temat	
zanikającego	 zwyczaju	 własnoręcznego	 wykonywania	
palm.

Zasady uczestnictwa:
1.	 Konkurs	 odbywa	 się	 w	 następujących	 kategoriach	

wiekowych:
	 •	uczniowie	klas	0-III
	 •	uczniowie	klas	IV-VI
	 •	uczniowie	klas	gimnazjum
	 •	dorośli	–	wiek	bez	ograniczeń
2.	 Na	konkurs	należy	dostarczyć			kartkę	wielkanocną,	

lub	 jedną	 palmę	 własnoręcznie	 wykonaną	 z	 natu-
ralnych,	 ekologicznych	 materiałów	 lub	 stroik	 (mile	
widziana	inwencja	twórcza).

3.	 Głównym	kryterium	oceny	będą	walory	artystyczne	
i	estetyczne.

4.	 Oceny	prac	dokona	jury:
5.	 W	każdej	kategorii	wiekowej	będą	przyznane	nagro-

dy	i	wyróżnienia.
6.	 Jury	może	przyznać	dodatkowe	wyróżnienie.
7.	 Prace	należy	oznaczyć	metryczką	zawierającą	imię	

i	nazwisko,	wiek	autora,	adres	i	telefon.
8.	 Prace	zgłoszone	do	konkursu	po	terminie	lub	uszko-

dzone	nie	będą	rozpatrywane.
9.	 Prace	 należy	 dostarczyć	 	 do	 M-GOK	 w	 Osieku	 ul.	

Osiedlowa	2A	do	dnia	11.04.2011	r.
10.	W	 sprawach	 organizacyjnych	 należy	 kontaktować	

się	z	M-GOK	pod	nr.tel.15-867-12-94
11.	 Wszystkie	prace	nadesłane	na	konkurs	nagrodzone	

i	wyróżnione	pozostają	własnością	M-GOK
12.	Rozstrzygnięcie	 konkursu	 nastąpi	 16.04.11	 r.	

o	godz.12.00		podczas		śniadania	wielkanocnego	na	
Rynku	w	Osieku	lub	w	M-GOK	(uzależnione	od	pogo-
dy).

Organizatorzy konkursu

ŚNIaDaNIe WIelKaNOCNe
16.04.2011	 r.	 (sobota)	 o	 godz.	 11.00	 Miejsko-

Gminny	Ośrodek	Kultury	wraz	z	Burmistrzem	Miasta	
i	Gminy	Osiek	 serdecznie	 zapraszają	 	na	 tradycyjne	
spotkanie	wielkanocne,	na	którym	poszczególne	miej-
scowości	i	stowarzyszenia	wraz	z	organizatorami	za-
prezentują	świąteczne	kosze	wielkanocne.

Przygotowany	 będzie	 również	 poczęstunek	 dla	
wszystkich	 mieszkańców	 gminy.	 Uroczystość	 ta	 bę-
dzie	miała	miejsce	na	Rynku	w	Osieku	lub	na	sali	wi-
dowiskowej	M-GOK	(w	zależności	od	pogody).

Również	tego	dnia	podczas	śniadania	wielkanocne-
go	o	godz.12.00,	odbędzie	się	rozstrzygnięcie	konkur-
su	na	świąteczną	kartkę,	stroik	i	palmę.

KIeRMaSZ WIelKaNOCY
	17.04.2011	r.	(Niedziela	Palmowa)	od	godziny	9.00,	

Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Osieku	serdecznie	
zaprasza	na	kiermasz	wielkanocny,	który	będzie	miał	
miejsce	przy	kościele	parafialnym	w	Osieku.	Podczas	
kiermaszu	będzie	można	nabyć	ręcznie	robione	deko-
racje	i	smakołyki	wielkanocne.

KONKURS  
NA KARTKE, STROIK

LUB PALMĘ 
WIELKANOCNĄ


