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01 Lipca 
Dzień Psa

02 Lipca 
Dzień Dziennikarza 
Sportowego

7 Lipca 
Dzień Spółdzielczości

12 Lipca 
Światowy Dzień 
Imprezy

15 Lipca 
Dzień bez Telefonu 
Komórkowego

20 Lipca 
Dzień Kubusia 
Puchatka

23 lipca 
Dzień Włóczykija

24 Lipca 
Dzień Policjanta

25 Lipca
Dzień Bezpiecznego 
Kierowcy
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Dni Osieka 2011

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”.

Dopada cię wakacyjna nuda? 
Z M-GOK w Osieku to się nie uda! 

WAKACYJNE 
WARSZTATY 

BęBNIARSKIE 

Zapisy i bliższe 
informacje: 

g.lokalna@mgokosiek.pl

ZAPROSZENIE
Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia 

na Rzecz Rozwoju
Wsi Trzcianka i Trzcianka Kolonia

zapraszają dzieci z miejscowości Trzcianka, 
Trzcianka Kolonia, Tursko Wielkie i Matiaszów 

na wakacyjny festyn, który odbędzie się 

17 lipca 2011 r. (niedziela) 
o godzinie 15.00 

w Domu Ludowym w Trzciance Kolonii.

W programie:

8.00 – 10.00 zawody wędkarskie w Niekrasowie
            15.00 rozpoczęcie imprezy i powitanie gości 
            15.20 występy artystyczne uczniów 
   z PSP w Bukowej
            17.20 gry i zabawy na świeżym powietrzu 
            18.00 grill i występ zespołu muzycznego „Soft”

Organizatorzy 
zapewniają poczęstunek 
dla dzieci i opiekunów.

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY
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Od ilu lat pracuje Pan w po-
licji  i jak przebiegała Pańska 
kariera zawodowa?

W policji pracuję od 23 lat, 
zaczynałem tak jak chyba każdy, 
jako policjant w  plutonie patrolo-
wym, następnie byłem dzielnico-
wym, później w wydziale krymi-
nalnym pełniłem różne funkcje, 
a od kwietnia 2010 roku pracuję 
w posterunku policji w Osieku, 
który jest mi szczególnie bliski, 
bo tutaj się urodziłem.

Jak ocenia Pan zeszły rok? 
Czy osiecka policja odniosła 
jakiś spektakularny sukces?

2010 rok był rokiem trudnym, 
pamiętamy przecież o wiosennej 
powodzi, która nawiedziła nasz 
region, gdzie prócz walki z ży-
wiołem musieliśmy wykonywać 
codzienne obowiązki wynikające 
z przebiegu służby. Czy odnieśli-
śmy spektakularny sukces? Fakt, 
że nie odnotowaliśmy poważniej-
szych przestępstw już  można  
uznać za sukces.

Jak Pan ocenia stan bezpie-
czeństwa w naszym mieście 
i gminie? W porównaniu z la-
tami ubiegłymi przestępczość 
rośnie, czy spada?

Bardzo trudno odpowiedzieć 
na to pytanie, gdyż dla nas naj-
ważniejsze są odczucia lokalnej 
społeczności, to czy  oni czują się 
bezpiecznie, a nie  patrząc przez 
pryzmat danych statystycznych, 
obrazujących bądź to spadek 
bądź wzrost przestępczości.

Dlatego też zawsze pytamy lu-
dzi w rozmowach lub w różnych 

ankietach o ich zdanie, dzięki 
któremu diagnozujemy obszary  
szczególnie uciążliwe dla społe-
czeństwa i podejmujemy działa-
nia, które wpływają na wzrost,  
i poprawę poczucia bezpieczeń-
stwa. A co do danych statystycz-
nych są one zadawalające.

Co według Pana, przeszkadza 
policji w bardziej efektywnym 
wykonywaniu obowiązków?

Na pewno biurokracja, gdyż 
sprawy administracyjne i pro-
cesowe pochłaniają bardzo 
dużo czasu, przez co trudniej 
zobaczyć nas na ulicy. Również 
problemem jest mała liczba po-
licjantów.

Czy uważa Pan, że zasoby 
ludzkie, sprzętowe i wyposa-
żenie tutejszego posterunku 
są wystarczające w stosunku 
do stawianych przed policją 
zadań?

Jeżeli chodzi o wyposażenie 
techniczne, mam tu na myśli: 
pojazdy, środki łączności, sprzęt 
komputerowy i inne, to tak, są wy-
starczające, natomiast w kwestii 
liczby policjantów to uważam, że 
obsada naszej jednostki, która 
obecnie liczy sześciu policjan-
tów, powinna zostać zwiększo-
na, bo miasto i gmina Osiek jest 
obszarowo, i ludnościowo duża 
jak na realia powiatu, a przecież 
do łatwych nie należy.

Zawód policjanta kojarzy 
się z niebezpieczeństwem, czy 
zdarzyło się Panu być w bez-
pośrednim zagrożeniu życia?

Zawód policjanta jest bar-
dzo niebezpieczny, bo przecież 
nawet najprostsza interwencja 
może skończyć się tragicznie,  
tak naprawdę podejmując ją nie 
wiemy z jaką reakcją możemy się 
spotkać, dlatego też musimy cały 
czas być skoncentrowani i czujni. 
W swojej karierze policyjnej zda-
rzyło mi się być kila razy  w trud-
nych sytuacjach.

Jak zachęciłby Pan młodych 
ludzi do wstąpienia w szeregi 
policji?

Służba w policji to pasja, 
a chęć zostania policjantem  
tkwi w części z nas praktycznie 
już od najmłodszych lat  i wtedy 
nie trzeba nikogo zachęcać do 
podjęcia się tak trudnego,  i od-
powiedzialnego zadania jakim 
jest zawód policjanta.

Zbliża się święto policji. Cze-
go Pan sobie i swym kolegom 
mógłby życzyć?

Dzień 24 lipca jest świętem 
policji, życzyłbym sobie oraz 
moim kolegom wytrwałości 
w wykonywaniu codziennych 
obowiązków służbowych, akcep-
tacji ze strony społeczeństwa, 
satysfakcji z wykonywanych 
obowiązków służbowych i jak 
najmniej sytuacji, w których 
musimy podejmować trudne 
decyzję, no i przede wszystkim 
awansów na kolejne stopnie po-
licyjne.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Jacek Piwowarski 

Rozmowa z nadkomisarzem 

MARKIeM ŻMuDą 
Kierownikiem Posterunku 

Policji w Osieku

SŁUŻBA W POLICJI TO PASJA
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GALERIA OTWARTA 
DLA WSZYSTKICH7 czerwca rozpoczęła się wystawa florografów 

Albiny Róg z Baranowa Sandomierskiego. Wer-
nisaż można było podziwiać w sali wystawowej 
M-GOK w Osieku do 14 czerwca 2011 roku.

Każda praca artystki powstaje na bazie jej 
wspomnień, wyjazdów na wakacje, a także tego, 
co widzi w swojej najbliższej okolicy.

Do wykonania florografów artystka używa 
tego, co daje sama natura. Kolorowe liście, płat-
ki kwiatów, trawa.  Z tych materiałów  powstają 
prace o różnorodnej tematyce. Ułożone i przykry-
te szkłem w antyramach piękne pejzaże, bukiety, 
zwierzęta, a nawet budowle zachwycają swym na-
turalnym pięknem.

Wszystko to można było zobaczyć podczas 
trwania wernisażu.

FESTYN RODZINNY W SZWAGROWIE
12 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Szwagrowie odbył się Festyn Rodzinny klasy dru-
giej. A okazja była wyjątkowa, ponieważ 26 maja ob-
chodziły swoje święto mamy, a 23 czerwca swój dzień 
będą świętować tatusiowie. Uczniowie wraz ze swo-
imi rodzinami oraz zaproszonymi gośćmi  w osobach 
p. dyrektor Anny Kłody oraz ks. proboszcza Piotra 
Góry, postanowili uczcić wspólnie oba święta.

Uroczystość rozpoczęła się programem artystycz-
nym przygotowanym przez uczniów. Dzieci  zapre-
zentowały najpiękniejsze wiersze i piosenki przygo-
towane dla swoich ukochanych Rodziców i wręczyły 
wykonane własnoręcznie upominki. Z olbrzymim za-
interesowaniem wszyscy wysłuchali gry na instru-
mentach zaprezentowanej przez Krystiana Jaku-
basa (keyboard) oraz Mikołaja Sulika (akordeon). 
Ostatnim punktem tej części była zabawa taneczna 
dzieci wraz z rodzicami którą poprowadzili Przemek 
Kwietniewski oraz Adam Kowalski.

Po części artystycznej wszyscy udali się na plac 
szkolny, gdzie odbyło się wspólne biesiadowanie 
przy ognisku. Po posiłku rozpoczął się mecz piłki 
nożnej tatusiowie – dzieci, który mimo licznej prze-
wagi rodziców  zakończył się zwycięstwem naszych 
milusińskich. Festyn rodzinny klasy drugiej przy 
PSP w Szwagrowie można uznać za udany, o czym 
świadczą uśmiechnięte twarze rodziców i dzieci. 
Z całą pewnością było to popołudnie pełne wrażeń.

Wychowawczyni klasy drugiej
Halina Kwietniewska
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W niedzielę 19 czerwca odbył się w M-GOK 
w Osieku I Festiwal Piosenek Agnieszki Osiec-
kiej. Impreza ta zgromadziła 34 uczestników 
z terenu powiatu staszowskiego i sandomier-
skiego, którzy rywalizowali w czterech katego-
riach wiekowych: Szkoła Podstawowa, Gimna-
zjum, Szkoły Ponadgimnazjalne i Open.

Festiwal rozpoczął się o godzinie 14.00 i ze 
względu na dużą liczbę uczestników potrwał do 
godziny 18.30. W tym czasie czteroosobowa komi-
sja w składzie: Czesława Oksińska, Marta Kra-
kowiak, Krzysztof Kos i Paweł Łach, oceniała 
występujących wokalistów pod względem doboru 
repertuaru, walorów wokalnych, aranżacji i ogól-
nego efektu scenicznego.

Poziom występów był bardzo wysoki i wyłonie-
nie finalistów było trudne. Mimo tego komisja 
sprawnie zdecydowała o przyznaniu poszczegól-
nych miejsc. Każdy z uczestników otrzymał dyplom 
i maskotkę, a zwycięzcy  zdobyli nagrody rzeczowe. 
Nagrody ufundowali Miejsko – Gminny Ośrodek 
Kultury w Osieku, Sklep ABC Kazimierz Ziół-
kowski, Karczma Sarmacka z Łoniowa.

Oto lista nagrodzonych:

Szkoła Podstawowa
1. Ada Banasiewicz SOK w Staszowie
2. Anna Cena PSP w Pliskowoli
3. Magdalena Mazur PSP w Szwagrowie

Gimnazjum
1. Agnieszka Bednarska PG w Zawichoście
2. Elwira Rejnowicz SOK w Staszowie
3. Katarzyna Chodurek SOK w Staszowie
Wyróżnienie: Patrycja Prus SOK w Staszowie

Ponadgimnazjalne
1.Patrycja Szubstarska I Liceum Ogólnokształ-

cące Collegium Gostomianum w Sandomierzu, 
Sandomierskie Centrum Kultury
2. Julia Darowska ZSP w Klimontowie
3. Patrycja Gołyska CKiS w Połańcu  

Open
Izabela Czapla CKiS w Połańcu  
Wszystkim finalistom i uczestnikóm gratuluje-

my talentu i zapraszamy na kolejny Festiwal, który 
odbędzie się za rok i miejmy nadzieję, że będzie 
równie udany.

Tekst: Jacek Piwowarski
Zdjęcia: Natalia Kos, Patrycja Wyka, Jacek Piwowarski
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W bieżącym roku szkolnym 
uczniowie naszej szkoły uczestni-
czyli w różnych konkursach i zawo-
dach sportowych odnosząc wspa-
niałe sukcesy.

I miejsce zajęli podczas meczu 
dożynkowego 5 września 2010 r. 

w Szwagrowie o puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Osiek oraz 
Prezesa OSP Szwagrów. 

I miejsce zdobyli również w za-
wodach sportowych zorganizowa-
nych w Szwagrowie dnia 16 wrze-
śnia 2010r. o puchar Dyrektora 
PSP Szwagrów i Naczelnika OSP 
Szwagrów.

Rozgrywki te zorganizowane 
były dla uczniów szkół podstawo-
wych klas IV – VI z terenu gminy 
Osiek. Oprócz naszej drużyny gra-

ły jeszcze szkoły z Ossali, Osieka 
i Szwagrowa.

IV miejsce zajęli uczniowie klas 
I – IV 28 kwietnia 2011 r. w Powia-
towym Finale XVI Pucharu w pił-
ce nożnej imienia Marka Wiel-
gusa. W zawodach brało udział 8 
zespołów, oprócz naszej drużyny 
grały jeszcze PSP Staszów 1 PSP 
Staszów 2, PSP Staszów 3, PSP 
Mostki, PSP Koniemłoty, PSP Bogo-
ria, PSP Oleśnica, Klub Sportowy 
Integro Staszów.

Nasi uczniowie wykazali się 
wielkim zaangażowaniem oraz 
umiejętnościami sportowymi. 
Zwycięstwa sprawiły wiele radości 
samym zawodnikom, jak również 
rodzicom i nauczycielom.

Anna Suchorowska
Łukasz Żurawski

Sukcesy sportowe uczniów PSP  
w Pliskowoli
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„MATEMATYCZNE ASY KLAS IV – VI”
W  Publicznej Szkole Podstawo-

wej w Pliskowoli odbył się po raz 
VII szkolny konkurs matematyczny 
dla klas IV-VI. Wzięło w nim udział 
13 uczniów. Celem konkursu była 
popularyzacja matematyki wśród 
uczniów oraz wyłonienie matema-
tycznych talentów. 

Tytuł „MATEMATYCZNEGO 
ASA” uzyskali: Damian Kalina 
i Katarzyna Kamińska z kl. VI, 
Kamil Jendrycha z kl. V oraz 
Jakub Sośniak z kl. IV. Ponadto 
wyróżnienia zdobyli: Ilona Gli-
ca – kl. VI, Michał Sośniak kl. 
– V, Klaudia Bojarska i Kamila 
Wieczorek z kl – IV. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali 
upominki, a finaliści nagrody 
książkowe, dyplomy oraz ser-
deczne gratulacje z rąk pani 
dyrektor Stanisławy Sulibor-

Sukces 
Publicznej Szkoły 

Podstawowej 
w Pliskowoli

Jeden ze zwycięzców konkur-
su matematycznego Damian 
Kalina jako jedyny uczeń ze 
szkół podstawowych z terenu 
gminy Osiek został finalistą 

VIII WOJEWÓDZKIEGO 
KONKURSU MATEMATYCZ-
NO - PRZYRODNICZEGO. Do 
konkursu przygotowywał się 
pod okiem Wiolety Mysłek 
i Barbary Maleckiej.
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Uczestnicy konkursuskiej. Fundatorami nagród było 
Gdańskie Wydawnictwo Oświa-
towe. Konkurs zorganizowała 

nauczycielka matematyki Bar-
bara Malecka.



Pierwszy etap ogólnopolskiego 
konkursu „Młodzież zapobiega po-
żarom” odbył się w PSP w Pliskowo-
li. Katarzyna Mysłek oraz Katarzy-
na Kamińska uzyskały najwyższe 
wyniki, w związku z tym zostały za-
kwalifikowane do etapu gminnego. 

15 kwietnia 2011r. w Osieku 
odbył się Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczj Kasia Mysłek, 
uczennica klasy IV PSP w Plisko-
woli zdobyła I miejsce w kategorii 
szkół podstawowych 

Konkurs Wiedzy Pożarniczej
Kasia została zakwalifikowana 

do etapu powiatowego, gdzie zdo-
była V miejsce.

W konkursie uczestniczyło 9 
uczniów szkół podstawowych z po-
wiatu staszowskiego.

Celem konkursu jest populary-
zowanie wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów przeciwpo-
żarowych.

Zagadnienia konkursu dotyczyły:
- znajomości przepisów przeciw-

pożarowych,

- zasad postępowania na wypa-
dek pożaru,

- umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśni-
czym,

- wiedzy na temat techniki pożar-
niczej,

- organizacji ochrony przeciwpo-
żarowej,

- historii i tradycji ruchu strażac-
kiego.

Anna Suchorowska
Łukasz Żurawski

Rocznica Pacyfikacji Strużek
5 czerwca 2011 roku o godz. 

16.00 w Strużkach została odpra-
wiona przez ks. Stanisława Ba-
strzyka, proboszcza parafii Nie-
krasów uroczysta msza w intencji 
pomordowanych przez Niemców, 
w czasie II wojny światowej miesz-
kańców wsi Strużki. W uroczysto-
ści wzięli udział: Burmistrz Miasta 
i Gminy Osiek – Pan Włodzimierz 
Wawrzkiewicz, Przewodniczący 
Rady Gminy – Pan Wiesław Ko-
peć, Radni Gminy – Pan Tadeusz 
Jarkowski, Radny Powiatu Sta-
szowskiego - Pan Marek Chyla. 
Oprócz władz samorządowych 
udział w uroczystości wzięli kom-

batanci, społeczność lokalna oraz 
zaproszeni goście. 

Z tej okazji dzieci z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Ossali, pod 
kierunkiem Pana Krzysztofa Sła-
wińskiego przygotowały program 
artystyczny (recytacja wierszy 
i śpiewanie pieśni patriotycznych). 
Młodzież z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Osieku, pod kierunkiem Pani 
Elżbiety Cieślik wraz dziećmi z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Ossa-
li, w tym dniu pełnili honorową war-
tę ze sztandarem. Na zakończenie 
uroczystości  delegacje złożyły wień-
ce pod pomnikiem pomordowanych 
mieszkańców wsi Strużki.

Opracował Krzysztof Sławiński 
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„Piknik Rodzinny” w Długołęce

ci, które przybyły na piknik, poza 
nagrodami zdobytymi w konkur-
sach, otrzymały specjalne broszki-
zapinki, wśród których odbyło się 
losowanie szczęśliwej nagrody. 

Impreza przyniosła wiele 
radości najmłodszym oraz ich 
rodzicom i przyczyniła się do 
wzmocnienia więzi rodzinnych, 
propagowania idei wspólnego, 
aktywnego spędzania czasu wol-
nego, jak też integracji społecz-
ności lokalnej.  

Piknik odbył się przy wsparciu 
licznych sponsorów, którym ser-
decznie dziękujemy, wdzięczni 
za okazaną pomoc.

Całkowity dochód  z imprezy  
przeznaczony został na dofinan-
sowanie wycieczki szkolnej dla 
naszych uczniów. 

Elżbieta Kuśmierz i Ilona Witczak

5 czerwca 2011 roku po raz 
pierwszy w naszej szkole zorga-
nizowany został Piknik Rodzin-
ny. Zaproszeni zostali wszyscy 
mieszkańcy Długołęki i Otoki. Do 
głównych atrakcji należały: 
• występ uczniów z okazji Dnia 

Matki i Dnia Ojca
• konkursy dla dzieci i rodziców
• loteria fantowa
• kiermasz rozmaitości

Spotkanie przygotowane zo-
stało z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach  Długołęki i Otoki 
oraz ich opiekunach.

Impreza spotkała się z dużym 
zainteresowaniem, co znala-
zło potwierdzenie w ilości osób 
w niej uczestniczących. Na pik-
niku bawiło się około 60 dzie-
ci z opiekunami, dla których 
przygotowano liczne konkursy 
i zabawy. Podczas imprezy każ-
dy uczestnik mógł dobrowolnie 
zakupić cegiełkę, wśród których 
odbyło się losowanie dwóch na-
gród rzeczowych. 

Dla uczestników „Pikniku Ro-
dzinnego” przygotowano bufet 
z napojami, domowe wypieki 
przygotowane przez nauczycieli, 
słodycze i kiełbaski z grilla. Dzie-
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SZKOŁY W GMINIE OSIEK

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
2010/2011 22 czerwca zakończył się kolejny rok szkolny. Wszystkim 

uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy udanych 
i bezpiecznych wakacji. Oto foto relacja z uroczystości zakończenia 
roku szkolnego na terenie gminy Osiek.



ABSOLWENCI PSP W OSIEKU
Podczas zakończenia roku 

szkolnego 2010/1011 absolwen-
ci Szkoły Podstawowej w Osieku 
pożegnali się uroczyście ze swo-
imi wychowawcami i nauczy-
cielami. Podziękowali dyrekcji  

i nauczycielom za przygotowa-
nie fundamentów do dalszego 
kształcenia, za wyrozumiałość 
i każdy gest pomocy. Wyrazem 
wdzięczności były piękne kwia-
ty wręczone podczas akademii. 

Rodzice szóstoklasistów przygo-
towali również dla grona peda-
gogicznego wspaniały tort. Uro-
czystość przebiegała w bardzo 
miłej atmosferze.
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Kronika Szkoły Podstawowej w Pliskowoli
1900 – 1939

szkolny 1930/1931
Rok szkolny 1930/1931 rozpoczął się w dniu 

2 września nabożeństwem inauguracyjnym w kościele 
parafialnym w Osieku. Stopień organizacyjny szkoły. 
Zapisanych do szkoły ogółem 155 dzieci. Wtem chłop-
ców 91, dziewcząt 64. Opuściło szkołę w ciągu roku 
szkolnego 7 dzieci. Odroczono obowiązek szkolny 26 
dzieciom (z braku pomieszczenia i słabego rozwinięcia 
fizycznego). Oddział I 56, na II 56, III 32, IV 12. Oddział 
I i II uczą się w sali Nr 2. III i IV razem w sali Nr 1. Wcią-
gu roku odbyły się uroczystości szkolne: Dziesięciolecie 
zwycięstwa nad bolszewikami, Setna rocznica powsta-
nia (listopadowego) i 25 lecie szkoły polskiej. Obchód 
imienin P. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Konstytucja 
3 Maja.

Kierowniczka szkoły otrzymała urlop 41 dniowy od 
dn. 2 maja – 12 czerwca. Zastępstwa objęła druga 
siła, nauka odbywała się co drugi dzień w oddziałach 
I – II i III – IV. Stosunek rodziców do szkoły dobry – zro-
zumienie potrzeb oświaty. Opieka szkolna nie istnieje 
z powodu niewykonania jej przez rodziców. Z pomocy 
naukowych otrzymała szkoła Mapę Polski polityczną. 

W roku tym w terminie jesiennym z własnych fundu-
szów zasadzano 2 śliwy, 1 jabłoń i różę w ogrodzie 
szkolnym. 

Kierowniczka szkoły urządziła z młodzieżą szkolna 
przedstawień 4: „W Wielkopolskiej chacie”, „Młynarz 
i młynarka”, „W szponach czarownicy”, „W czerw-
cowa noc” bezpłatnie dla rodziców dzieci szkolnych. 
W ciągu roku odbyły dzieci wycieczkę do lasu rządo-
wego. Ogólny poziom naukowy dzieci bardzo dobry – 
wychowawczy – bardzo dobry.

Zakończenia roku szkolnego odbyła się uroczystość 
w dniu 28 VI poprzedzona nabożeństwem w dniu 27 
VI.

W dniu 28 VI dzieci odegrały sztukę: „Baba Jaga”. 
Po przedstawieniu odbył się popis, na który złożyły się 
deklamacje – śpiewy, odczytanie klasyfikacji – przemó-
wienie w związku z dniem uroczystości we współpracy 
w wychowaniu dziatwy rodziców ze szkołą i pouczenie 
dzieci o zachowaniu się przez ferie. Potem odbył się 
pokaz prac dzieci szkolnych.

Opracował: Mariusz Skotarek

Rok

lipiec 2011

OSIEK 11

Z DZIEJÓW ZIEMI OSIECKIEJ

W dniu 06 czerwca 
2011 r. Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Suchowoli 
po raz czwarty  brała udział 
w Programie Dzień Szkoły 
bez Przemocy. Celem akcji 
jest zapobieganie zachowa-
niom agresywnym, wzrost 
poczucia bezpieczeństwa 
uczniów oraz integracja ze-
społów klasowych. W tym 
dniu uczniowie ubrani 
w czerwone koszulki ak-
tywnie uczestniczyli w zor-
ganizowanych na terenie 
szkoły konkursach, wysta-
wach prac plastycznych, 
rozgrywkach sportowych 
i przedstawieniach teatral-
nych. Na koniec wszyscy 
uczestnicy imprezy wypu-
ścili czerwone balony. 

Dzień Szkoły bez Przemocy



,,W świecie baśni i bajek”
podsumowanie projektu „Mądraliński maluch”

10 czerwca 2011 roku w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II 
w Osieku odbyła się konferencja 
podsumowująca projekt „Mą-
draliński maluch” realizowany 
przez Publiczne Przedszkole 
w Osieku.

Projekt skierowany był do dzie-
ci w wieku przedszkolnym tj. od 3 
do 6 lat. W ramach projektu  pro-
wadzone były różnorodne, wzbo-
gacające dzieci zajęcia m.in.: 
teatralne, taneczne, muzyczne, 
informatyczne, logopedyczne, 
j. angielskiego, ekologiczne, re-
gionalne. Łączna wartość pro-
jektu 353629,00 zł.

W uroczystości wzięli udział: 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek 
dr Włodzimierz Wawrzkie-
wicz, Pani Agnieszka Sprzęcz-
ka – Piłacik ekspert MEN do 
spraw specjalnych potrzeb edu-
kacyjnych, Pani dr Ewa Szumilas 
wykładowca Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, 
Pani Alicja Misiak - dyrektor  
przedszkola w Staszowie, Radni 
Powiatu Staszowskiego, Radni 
Gminy Osiek, rodzice przedszko-
laków, nauczyciele i pracownicy 
przedszkola.

Spotkanie rozpoczęło się wy-
stępem dzieci przedszkolnych, 
które przedstawiły pięknie przy-
gotowany program artystyczny  
oraz nabyte podczas zajęć umie-
jętności taneczno - wokalne. 
Następnie zaproszeni goście, 
rodzice dzieci biorących udział 
w projekcie i nauczyciele uczest-
niczyli w konferencji podsumo-
wującej projekt. Konferencję 
prowadziła  dyrektor szkoły Pani 
Irena Marta Kicińska. Działa-
nia w ramach projektu podsu-

mowali: Pani Agnieszka Sprzęcz-
ka – Piłacik, Pani Alicja Misiak, 
Pani Lucyna Kozoduj, Pani dr 
Ewa Szumilas.

Projekt z całą pewnością przy-
czynił się do poprawy wiedzy 
rodziców na temat roli przed-
szkola w życiu dzieci i spotkał 
się z ogromną przychylnością 
wszystkich zainteresowanych.

Tekst: Irena Marta Kicińska
Zdjęcia: Natalia Kos, 

Norbert Kiciński, 
Tomasz Zawada
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SPORT

KONIEC SEZONU
W ostatnim meczu kl. A  gr. II 

ŚZPN Kielce Podokręg w Sando-
mierzu, przed własną publiczno-
ścią w dniu 19-06-2011 r. Senio-
rzy MKS „Piast” Osiek pokonali 
drużynę „Sokoła” Jachimowice 
1:0 (1:0), a bramkę na wagę 3 
punktów zdobył w 28 minucie 
spotkania Krzysztof Kotlarz.

Oto skład naszego zespołu: 
Wolak Krzysztof - Bąk Łukasz 
(67 min Loc Łukasz), Urbański 
Marcin, Gregorowicz Paweł, 
Kotlarz Krzysztof - Dąchur Ra-
dosław (57 min Kot Krzysztof), 
Janas Jakub, Cebula Konrad, 

Ryński Bartłomiej - Gwóźdź 
Kamil (75 min Brożyna Kamil), 
Cieśla Dominik (75 min Bień 
Paweł) oraz Nowak Wojciech 
i Ziejewski Marcin - rezerwowi.

Ostatecznie nasi piłkarze zaję-
li 7 miejsce na 14 drużyn, zdoby-
wając 33 punkty. Nasi piłkarze 
zdobyli 29 bramek, a  stracili 34 
zapewniając sobie pewne utrzy-
manie w A klasie.

Dwa tygodnie wcześniej 
05-06-2011 r. miało miejsce 
uroczyste zakończenie kariery 
piłkarskiej zawodnika Macie-
ja Wyraza, który godnie repre-
zentował nasz klub przez kilka 
sezonów. Otrzymał on od Za-
rządu Klubu i kolegów z drużyny 
pamiątkową statuetkę w postaci 
złotego buta z wygrawerowaną 
dedykacją.

Tekst: Mirosław Gajek
Zdęcia: Norbert Kiciński



– WIeŚ 
Z HISTORIą

Mieszkańcy Bukowej dłu-
go czekali na ten moment. 12 
czerwca 2011 roku w Zielone 
Świątki mieszkańcy wsi oraz licz-
nie przybyli goście uczestniczyli 
w uroczystości związanej z wy-
daniem książki „Bukowa i Bu-
kowianie. Historia wsi i ludzi”. 
Każdy mieszkaniec wsi mógł się 
zapoznać z tą książką, bowiem 
stowarzyszenie, które jest wy-
dawcą,  przekazało po jednym 
egzemplarzu książki na każdy 
dom w Bukowej. 

Prace nad tą publikacją trwały 
kilka lat i obejmowały swym za-
kresem kwerendę w archiwach 
Warszawy, Krakowa, Radomia, 
Kielc i Sandomierza. Wykorzy-
stano również księgi parafialne 
parafii Wiązownica. Po zebraniu 
i opracowaniu dokumentacji hi-
storycznej przystąpiono do skom-
pletowania starych fotografii, 
które przedstawiały ludzi i daw-
ną wieś. Wielu byłych i obecnych 
mieszkańców Bukowej udzieliło 
swych pamiątkowych zbiorów 
fotograficznych na potrzeby two-
rzenia książki. Stare fotografie 
bardzo wzbogaciły wydaną pu-
blikację i pozwoliły lepiej ukazać 
historię wsi.

Bardzo ważnym elementem 
książki jest rozdział poświecony 
życiu codziennemu i kulturze lu-
dowej. Współautorka książki spę-

dziła w Bukowej kilka miesięcy 
zbierając i dokumentując wspo-
mnienia najstarszych mieszkań-
ców wsi. W ten sposób powstał 
obraz ginącego już świata, peł-
nego tradycji, wierzeń i codzien-
nego trudu życia.   

Głównymi autorami książki 
są Justyna Masłowiec i Jacek 
Piwowarski, ale nad finalnym 
efektem dzieła pracowała duża 
grupa osób skupiona wokół Sto-
warzyszenia Przyjaciół Szkoły 
i Wsi Bukowa „Bukowianie”, 
którego prezesem jest pan Józef 
Bednarczyk. To właśnie z inicja-
tywy tego człowieka i przy jego 
bezgranicznym zaangażowaniu 
powstała idea stworzenia książ-
ki o historii wsi. Idea, która prze-
rodziła się w pokaźnych rozmia-
rów książkę ukazującą Bukową 
od XIV wieku do końca II wojny 
światowej.

Impreza z okazji wydania 
książki była także okazją do 
Zjazdu Pokoleń, czyli kolejnego 
już spotkania byłych i obecnych 
mieszkańców Bukowej, którzy 
sercem pozostali w tej wiosce, 
chętnie do niej wracając.

Uroczystość  rozpoczęła się 
mszą świętą prowadzoną przez 
księdza dziekana Wiesława 
Opiata, proboszcza parafii 
Wiązownica i księdza Andrzeja 
Sosnowskiego Wiceprowincja-

ła Zgromadzenia Zmartwych-
wstańców, który jest rodowitym 
Bukowianinem.

W dalszej części uroczystość 
uświetnili uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Buko-
wej, którzy w kolorowych i pięk-
nie zdobionych strojach ludo-
wych zaprezentowali program 
wokalno-taneczny pod kierow-
nictwem pani Urszuli Jońcy. 
Impreza miała podniosły cha-
rakter, który został spotęgowany 
występem tenora Opery Łódz-
kiej Andrzeja Jurkiewicza. Ar-
tysta wraz z żoną przygotował 
program obfitujący w narodową 
i religijną tematykę, odnoszącą 
się do podstawowych wartości 
takich jak „Bóg i Ojczyzna”. Bo-
gaty program artystyczny urzekł 
licznie zebranych gości.

Prezes stowarzyszenia „Bukowianie” 
Józef Bednarczyk

BUKOWA
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W Bukowej swoją obecnością 
zaszczycili zebranych przed-
stawiciele władz powiatowych, 
gminnych, delegacje stowarzy-
szeń działających na terenie 
gminy Osiek, przedstawiciele 
placówek oświaty i kultury.

Byli także członkowie Sta-
szowskiego Klubu Turystyki 
Rowerowej im. Adama Bie-
nia, którzy specjalnie na tą oka-
zję w licznej grupie przybyli na 
swych rowerach do Bukowej.

Zgromadzeni mieszkańcy wsi  
oraz goście byli zachwyceni go-
ścinnością organizatorów, któ-
rzy dołożyli wszelkich starań aby 
ten dzień był wyjątkowy. Serwo-
wano darmowe piwo i kiełbaski, 
a przyjazne otoczenie sprzyjało 
wspólnej zabawie. Dodatkową 
atrakcja był przelot balonem 
i ognisko, które integrowało licz-
nie przybyłą młodzież. Przygo-
towania do imprezy trwały kilka 
tygodni i zjednoczyły w działaniu 
członków Stowarzyszania Przy-
jaciół Szkoły i Wsi Bukowa, na-
uczycieli, mieszkańców Bukowej, 
a przede wszystkim strażaków 
z miejscowej OSP Bukowa.

Dużą pomoc w przygotowa-
niu imprezy okazał także Miej-
sko – Gminny Ośrodek Kultury 
w Osieku.

Wielodniowe trudy przygo-
towań zostały zwieńczone peł-
nym sukcesem, czego dowodem 
może być zabawa taneczna, któ-

ra trwała do bardzo póź-
nej nocy. Najbardziej 
wytrwałych gości za-
grzewała do tańca ka-
pela Jana Stępnia 
„Rytmy Powiśla”.

Wszystkich czy-
telników, którzy są 
zainteresowani książ-
ką „Bukowa i Buko-
wianie. Historia wsi 
i ludzi” zapraszamy 
do Biblioteki Publicznej 
w Osieku, gdzie można 
wypożyczyć i przeczytać 
historię wsi o ponad pięć-
setletniej tradycji.

Tekst: Jacek Piwowarski
Zdjęcia: Wioletta Chałońska

    Norbert Kiciński

Kapela Jana Stępnia Rytmy Powiśla

Księża odprawiający 
Mszę. W tle strażacy 
OSP Bukowa

Uczniowie 
PSP w Bukowej 
podczas występu

Autorzy książki
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Miejsce: Stadion MKS”Piast”

09.07.2011 r. (sobota)
START IMPREZY - godz.16.00

W PROGRAMIE:
• Turniej Piłki Nożnej szkół podstawowych
• Zespół LIDER DANCE
• Zespół DRIFT
• 22.00 – Gwiazda wieczoru - WEEKEND

10.07.2011 r. (niedziela)
START IMPREZY - godz.16.00

5.00 – 12.00 Zawody wędkarskie Koła Wędkarskiego 
nr 52 w Osieku o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Osiek. Zawody odbędą sie na kanale wodnym 
Elektrowni Połaniec.
• Mecz reprezentacji kl. A 
 na kl.B Podokręgu Sandomierz ŚWPN w Kielcach
• 18.00 – NORBI
• Program artystyczny z M-GOK w Osieku
• 21.00 – Gwiazda wieczoru - WANDA I BANDA
• Zabawa taneczna z zespołem DANCE

Z A P R A S Z A J Ą

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek wraz 
z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osieku 
Ponadto:  • wesołe miasteczko, 
  • konkursy, 
  • malowanie włosów, 
  • tatuaże i wiele innych atrakcji.

Sponsorzy:                                                      Patronat medialny:

DNI OSIEKA
09-10 lipiec 2011 r.


