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Masz ciekawy pomysł na artykuł? Chcesz poruszyć problem Twojej szkoły, gminy? Coś Cię dener-
wuje, z czegoś się cieszysz, ważne wydarzenie kulturalne zwróciło Twoją uwagę? Zostań dzienni-
karzem Gazety Lokalnej! Prześlij artykuł do 15go każdego miesiąca, a masz szansę na publikację!  
g.lokalna@mgokosiek.pl z dopiskiem „Artykuł”.
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DRUK
PHU Szostak Druk

2 Lutego

Dzień Handlowca, 
Dzień Świstaka

4 Lutego

Światowy Dzień 
Walki z Rakiem

8 Lutego

Dzień  
Bezpiecznego  
Internetu

9 Lutego

Międzynarodowy 
Dzień Pizzy

11 Lutego

Światowy Dzień 
Chorego,  
Dzień  
Dokarmiania  
Zwierzyny Leśnej

14 Lutego

   Walentynki

23 Lutego

Ogólnopolski  
Dzień Walki  
z Depresją

Liczba ludności (zameldowanych na pobyt stały) 
w poszczególnych miejscowościach z terenu miasta 
i gminy Osiek. Stan na dzień 31.12.2010 rok.

L.p. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców

1. Bukowa 330

2. Długołęka 335

3. Kąty 79

4. Lipnik 120

5. Łęg 1

6. Matiaszów 218

7. Matiaszów - Staszówek 48

8. Mikołajów 3

9. Mucharzew 269

10 Nakol 65

11 Niekrasów 209

12 Niekurza 242

13 Ossala 492

14 Ossala - Lesisko 68

15 Pliskowola 1025

16 Strużki 99

17 Suchowola 1090

18 Sworoń 122

19 Szwagrów 516

20 Trzcianka 220

21 Trzcianka - Kolonia 88

22 Tursko Wielkie 349 

Wieś ogółem 5988

23 Miasto Osiek 2043

Ogółem Wieś + Miasto 8031

MIASTO I GMINIA OSIEK

ROK
LICZBA

URODZEŃ
LICZBA

ZGONÓW
2005 76 95

2006 81 98

2007 82 80

2008 94 96

2009 87 87

2010 81 80

Dane pochodzą z Urzędu Stanu Cywilnego w Osieku. Ewidencja ludności.
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych gminy Osiek oraz szeroko rozumiana praca 
socjalna.

OPS w Osieku uchodzi za jeden z prężniejszych 
ośrodków w regionie? Jaka jest recepta na suk-
ces?

Bardzo mnie cieszy taka opinia. Owszem muszę 
przyznać, że budynek i teren OPS jest odnowiony, 
zadbany. Wewnątrz budynku parter zajmuje punkt 
wydawania posiłków i świetlica socjoterapeutyczna, 
w wyremontowanych pomieszczeniach piwnicznych – 
punkt interwencji kryzysowej. Pietro zajmują pomiesz-
czenia biurowe - dwa pokoje pracowników socjalnych, 
świadczenia rodzinne, księgowość, sekretariat i moje 
biuro, będące jednocześnie biurem projektu „Lepsze 
jutro”. W związku z rozszerzoną działalnością Ośrod-
ka zwiększyła się kadra Ośrodka. Obecnie w Ośrodku 
jest zatrudnionych 18 osób. Receptą na sukces wyda-
je mi się, że jest wytrwałość i systematyczna praca, te 
dwa czynniki wystarczą.

Projekty, które udało się zrealizować.
W ciągu kilku ostatnich lat z dużym powodzeniem 

angażowaliśmy się w wiele projektów i programów 
mających na celu polepszenie i urozmaicenie form 
pomocy oferowanej naszym podopiecznym, a także 
przyczyniających się do dalszego rozwoju  naszej jed-
nostki

W latach 2007 - 2010 realizowaliśmy pilotażowy 
program finansowany z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Uczeń na 
wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby 
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz 
gminy miejsko-wiejskie”.

Z programu korzystali niepełnosprawni uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych mieszkający na terenie miasta i gminy 
Osiek.

Od września 2008 r. Ośrodek realizuje projekt pod 
nazwą „Lepsze jutro” w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. W 2008 roku w projekcie 
uczestniczyło 6 kobiet długotrwale bezrobotnych - 
klientów pomocy społecznej, a w roku 2010 było ich 
już 20. W ramach aktywnej integracji uczestniczki 
podjęły naukę w Zaocznym Uzupełniającym Liceum 
Ogólnokształcącym  w Osieku, brały udział w szkole-
niu informatycznym stopnia podstawowego, odbyły 
warsztaty z doradcą zawodowym oraz warsztaty 
psychologiczne, ukończyły kurs prawa jazdy kat. B., 
ukończyły kurs wizażu i autoprezentacji, skorzystały 
z kursu nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kasy 
fiskalnej, część z nich podjęło naukę na studiach 
wyższych, wszystkie otrzymały wsparcie finansowe. 
Projekt „Lepsze jutro” dał szansę doposażyć stanowi-
ska pracy, co przyczyniło się w rezultacie do większej 

RECEPTA NA SUKCES OPS W OSIEKU
Rozmowa z panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku  Małgorzatą Skwarzec

Ile lat kieruje pani Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Osieku? Jak zmieniła się przez ten czas pod-
legła pani instytucja?

Stanowisko kierownika zostało mi powierzone 
w listopadzie 2003 r. Jednakże pracę w pomocy spo-
łecznej rozpoczęłam już 24 lata temu jako pracow-
nik socjalny. Do 2006 r. z nasza jednostka zajmowa-
ła w UMiG w Osieku trzy pomieszczenia, w których 
pracowało   6 pracowników. W 2006 r. otrzymaliśmy 
w trwały zarząd budynek po byłym Ośrodku Zdrowia, 
lecz musiał on zostać gruntownie wyremontowany. 
Zaczęliśmy więc od zdobycia środków na ten cel ze 
źródeł zewnętrznych.

W styczniu 2007 r. OPS zmienił swoją siedzibę, 
dzięki czemu mogliśmy zacząć rozwijać naszą dzia-
łalność.

Jak pani ocenia zasobność mieszkańców gmi-
ny, czy OPS ma dużo podopiecznych?

Teren gminy Osiek jest  przeważnie terenem rolni-
czym, przemysł to tylko Kopalnia Siarki. Spora część 
mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa i z sezono-
wych wyjazdów za granicę. Należy tu jednak podkre-
ślić, że od około 4 lat liczba korzystających z pomocy 
społecznej zaczęła maleć. Na koniec 2010 r. z pomo-
cy społecznej korzystało 597 rodzin (1850 osób w ro-
dzinach).

Czym dokładnie zajmuje się OPS i w jakich 
sprawach mogą zgłaszać się potrzebujący?

Jak wcześniej wspomniałam od 2007 r. Ośrodkowi 
z roku na rok przybywa zadań. Do tego czasu były to 
tylko zadania wynikające z ustawy o pomocy społecz-
nej i ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli pomoc 
finansowa (zasiłki stałe, okresowe, celowe), rzeczo-
wa, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, 
świadczenia rodzinne. Obecnie, oprócz powyższych, 
OPS wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go, stypendia socjalne, działania wobec dłużników 
alimentacyjnych, prowadzi Punkt Interwencji Kryzy-
sowej, Punkt Wydawania Posiłków. Ale największą 
chlubą i radością naszego Ośrodka jest świetlica 
socjoterapeutyczna, do której uczęszcza 70 dzieci 
z całej gminy. Ponadto realizujemy Gminną Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych, Program >>
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wydajności pracy nad projektem. W ramach projektu 
zatrudnionych zostało 2 pracowników socjalnych, pe-
dagog oraz asystent ds. promocji projektu.

Przez 3 lata gmina Osiek realizowała Poakcesyjny 
Program Wsparcia Obszarów Wiejskich finanso-
wany przez Bank Światowy, którego byłam gminnym 
koordynatorem. W ramach środków PPWOW utrzy-
mywane były: Punkt Interwencji Kryzysowej i Świe-
tlica Socjoterapeutyczna. Została utworzona także 
Grupa Wsparcia składająca się z 5-8 kobiet (ofiary 
przemocy), grupę prowadził psycholog i pedagog. 
W roku 2010 do zrealizowanych usług w ramach 
PPWOW zaliczyć można: usługi dla dzieci i młodzie-
ży, usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz 
rodzin, usługi dla dzieci, młodzieży oraz rodzin, usłu-
gi dla osób starszych.

W Punkcie Wydawania Posiłków w OPS pod-
opieczni mogą skorzystać z pomocy w formie jedne-
go gorącego dania nieodpłatnie i za odpłatnością. 
Posiłki też są dowożone do domów podopiecznym  
z terenu gminy Osiek. Z posiłków w punkcie korzystają 
także dzieci uczestniczące w zajęcia świetlicowych.

Przy współudziale Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Długołęka i Okolic otrzymywana jest żywność ze 
Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. W roku bieżącym z Punktu Wydawania 
Żywności korzysta około 900 osób.

Od stycznia 2007 roku w Ośrodku funkcjonuje 
Świetlica Socjoterapeutyczna, do której uczęsz-
czają dzieci (70) z rodzin patologicznych, niewy-
dolnych finansowo, zaniedbanych środowiskowo 
 i wychowawczo z terenu całej gminy. Dzieci mają za-
pewniony dojazd z pobliskich miejscowości z terenu 
naszej gminy. Świetlica obsługiwana jest przez pe-
dagoga, który prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne 
oraz opiekunów dziecięcych (odbywających staż). 
Świetlica proponuje dzieciom zabawy i gry rucho-
we, zajęcia przy muzyce, gry edukacyjne, rozwijanie 
umiejętności plastycznych, zajęcia komputerowe, 
wyświetlanie filmów i bajek, pomoc w nauce i przy 
odrabianiu lekcji, wycieczki krajoznawcze, ćwiczenia 
pomagające w rozwoju motoryki małej i dużej, im-
prezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Walentynki, 
Dzień Matki, Babci i Dziadka, na które zapraszani są 
członkowie rodzin dzieci, Mikołajki, itp.).

W Ośrodku funkcjonuje Punkt Interwencji Kry-
zysowej, który jest obsługiwany według potrzeb 
klientów. W ramach działalności Punktu zatrudniany 
jest psycholog na umowę zlecenie. Podopieczni mają 
możliwość skorzystania z bezpłatnej i fachowej po-
rady oraz pomocy przy rozwiązywaniu problemów, 
z którymi nie są sobie w stanie sami poradzić. Pomoc 
udzielana przez Punkt obejmuje diagnozę sytuacji 
kryzysowej, zapewnienie osobie i rodzinie wsparcia 
emocjonalnego, dostarczenie osobie i rodzinie infor-
macji o instytucjach, organizacjach itp., które mogą 
udzielić dalszej pomocy, współdziałanie na rzecz 
rozwiązywania problemów, które były bezpośrednią 
przyczyną kryzysu, mobilizację różnych grup wspar-
cia.

Od grudnia 2008 roku podopieczni Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Osieku mają możliwość nieodpłat-

nego korzystania z usług radcy prawnego w Punkcie 
Porad Prawnych. Prawnik pełni swój dyżur w miarę 
potrzeb, klienci zgłaszają chęć skorzystania z porady 
pracownikowi socjalnemu.

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych działająca przy Ośrodku 
realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do 
zadań tych zaliczyć możemy programy profilaktyczne 
dla szkół, dofinansowanie zielonych i białych szkół dla 
uczniów, współorganizowanie konkursów o tematyce 
profilaktycznej, wzywanie osób nadużywających al-
koholu i przeprowadzanie z nimi rozmów, kierowanie 
na badania mogące stwierdzić stopień uzależnienia, 
dofinansowywanie imprez typu spotkania integracyj-
ne pokoleń, które na celu mają prowadzenie profilak-
tyki przeciwalkoholowej.

W sierpniu 2009 Ośrodek otrzymał zadanie reali-
zacji wypłat stypendiów szkolnych. W chwili obec-
nej z tej formy pomocy korzysta 213 uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych z terenu naszej gminy.

OPS w Osieku od lat realizuje rządowy program 
wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywia-
nia”. Celem realizacji Programu w gminie Osiek jest 
w szczególności dożywianie dzieci oraz zapewnienie 
posiłku osobom jego pozbawionym. Ponadto realizu-
jąc ten Program dochodzi do poprawy poziomu życia 
osób i rodzin o niskim dochodzie. W gminie rozwija się 
baza żywieniowa, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb dzieci i młodzieży. Współpracą objętych jest 
15 szkół na terenie i poza terenem naszej gminy.

W 2006 roku dzięki Ministerstwu Pracy i Polity-
ki Społecznej zrealizowaliśmy zadanie pod nazwą 
Zapobieganie kierowaniu dzieci pozbawionych 
częściowo lub całkowicie opieki rodziców do 
placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez 
wsparcie w ramach działalności placówek opie-
kuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego. 
Plan działania obejmował adaptację budynku, wypo-
sażenie budynku wraz z przygotowaniem bazy żywie-
niowej, zawarcie umów zleceń z kadrą: psycholog, 2 
pedagogów, prawnik, rekrutację uczestników (dzieci 
7-15 lat)(projekt konkursowy).

Realizacja zadania Wielokierunkowa pomoc 
i opieka profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci  
z rodzin niewydolnych wychowawczo realizowa-
na w placówce wsparcia dziennego w 2007 roku 
miała na celu dalszy rozwój działalności Świetlicy So-
cjoterapeutycznej i zakładała doposażenie placówki 
wsparcia dziennego w sprzęt komputerowy i inny dla 
celów dydaktycznych i socjoterapeutycznych, zakup 
materiałów dydaktycznych, zawarcie umów z kadrą: 
2 pedagogów, psycholog, stała rekrutacja uczestni-
ków, diagnoza psychologiczno-pedagogiczna uczest-
ników programu (projekt konkursowy).

Zadanie Wsparcie rodzin wielodzietnych i nie-
pełnych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczej i ekonomicznej rodziny poprzez 
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dało 
nam szansę doposażenia placówki wsparcia dzien-
nego w sprzęt komputerowy i inny dla celów dydak-
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tycznych i socjoterapeutycznych, zakupu materiałów 
dydaktycznych (tablice, materiały biurowe, kredki, 
programy multimedialne, książki, gry, itp.), organizo-
wania zajęć  na basenie, wyjazdów do kina, wycie-
czek krajoznawczych (projekt konkursowy).

Dzięki projektowi finansowanemu w ramach pro-
gramu Bank Dziecięcych Uśmiechów – Fundacja 
Banku Zachodniego WBK S.A. dzieci kilkakrotnie mia-
ły okazję wyjechać na różnego rodzaju imprezy tury-
styczne na naszym terenie (projekt konkursowy).

Realizujemy także już po raz trzeci rządowy 
program Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia 
 w środowisku wiejskim. Za otrzymane dotacje 
świetlica mogła zostać doposażona w odzież kąpielo-
wą dla uczestników zajęć na basenie, obuwie zmien-
ne do chodzenia w trakcie zajęć, plecaki do przetrzy-
mywania i przewozu odzieży kąpielowej, szafkę do 
przechowywania obuwia, materace do wykonywania 
ćwiczeń, pomoce dydaktyczne, artykuły edukacyj-
ne, zabawki edukacyjne, przybory do prac plastycz-
nych, malarskich, artykuły do wykonywania dekoracji  
i stroików, artykuły przeznaczone na prezenty dla 
dzieci z okazji urodzin, gwiazdki, Mikołaja. Ponadto 
zakupiony został plac zabaw dla dzieci (projekt kon-
kursowy).

W listopadzie 2009 roku OPS został laureatem 
nagrody specjalnej przyznanej przez Minister Pra-
cy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecz-
nej w kategorii „nagroda zespołowa”. Uzasadnienie 
nagrody dotyczyło kompleksowego i systemowego 
rozwiązywania problemów społecznych mających na 
celu integrację środowisk wiejskich, podnoszenie po-
ziomu ich życia i zapobieganie patologiom społecz-
nym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i problemom 
podopiecznych związanych z trudnościami w znale-
zieniu zatrudnienia na rynku OPS nawiązał czynną 
współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Sta-
szowie. Dzięki jego działaniom wiele osób mogło 
skorzystać ze szkoleń, ulg i innych uprawnień oraz 
podjąć zatrudnienie w różnych zakładach pracy. 
Pośredniczy również w zatrudnieniu osób niepełno-
sprawnych Oprócz znajdowania zatrudniania dla 
podopiecznych sami są pracodawcami. 

Ośrodek współpracuje również z Policją w celu 
eliminowania przemocy w rodzinach oraz z Sądem 
Rejonowym w Staszowie poprzez składanie wnio-
sków o wgląd w sytuację opiekuńczo-wychowawczą 
w poszczególnych rodzinach, o skierowanie na lecze-
nie odwykowe osób ze stwierdzonym uzależnieniem 
od alkoholu.

Ponadto od maja 2004 roku do dnia dzisiejszego 
realizujemy wypłaty świadczeń rodzinnych; liczba 
rodzin korzystających - 1200. Zaliczka alimentacyj-
na realizowana była od 1 września 2005 roku do 30 
września 2008 r. Fundusz alimentacyjny realizowany 
jest od 1 października 2008 roku do dnia dzisiejsze-
go; liczba rodzin korzystających - 30.

Jako nasze pozostałe działania mogę też dodać, 
że Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku od 2008 
r. jest realizatorem Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, utrzymuje stały kon-
takt z fundacjami i organizacjami pozarządowymi. 
Fundacja Dobroczynności „Atlas” pomaga rodzi-
nom z terenu gminy m. in. w zakupie leków i usług 
medycznych, pracownicy pomagają gromadzić do-
kumentację kombatantom z terenu gminy do wnio-
sków o pomoc finansową z Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych w Warszawie, opiekunki 
środowiskowe zatrudniane w ramach prac interwen-
cyjnych świadczą usługi opiekuńcze zwykłe. Starszy 
opiekun zatrudniony w OPS świadczy usługi specja-
listyczne oraz usługi dla osób psychicznie chorych. 
Oprócz finansowych i usługowych form pomocy pra-
cownicy Ośrodka pomagają klientom w formie pracy 
socjalnej, służą radą i pomocą w załatwianiu różnych 
spraw urzędowych, rentowych, organizowaniu odpo-
czynku letniego dla dzieci i w sprawach codziennych. 
Organizowane są również zbiórki odzieży, sprzętu go-
spodarstwa domowego dla osób najbardziej potrze-
bujących. Pracownicy Ośrodka cały czas służą pomo-
cą w przygotowaniu dla podopiecznych pozwów do 
sądu o rozwód,  alimenty, separację, ograniczenie 
władzy rodzicielskiej, ustanowienie ojcostwa i inne. 
Pomagają w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności. 
W ramach pracy socjalnej pracownicy służą pomocą 
w przygotowywaniu dokumentacji do domów pomo-
cy społecznej, ośrodków opiekuńczych, rehabilitacyj-
nych i leczniczych.

Plany na przyszłość.
Nie mamy sprecyzowanych i konkretnych zamie-

rzeń. Wiem jedno, że działalność naszego Ośrodka 
nie może być na niższym poziomie niż obecny.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jacek Piwowarski

W ramach współpracy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Osieku ze Stowarzyszeniem Rozwoju 
Wsi Długołęka i Okolicy w dniu 19.01.2011 r. 
o godz. 16.00 na hali sportowej w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Osieku został zorganizowa-
ny mecz towarzyski pomiędzy dziećmi z naszej 
świetlicy socjoterapeutycznej,  a dziećmi ze szkoły 
w Długołęce.
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KRÓTKA HISTORIA OSP W OSIEKU

Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku powstała 12 
marca 1912 roku, a jednym z założycieli i pierwszym 
prezesem był aptekarz Lucjan Rudziński.

W 1968 r. oddano do użytku usytuowany w osiec-
kim rynku Dom Strażaka oraz zakupiono samochód 
pożarniczy marki Star.

W roku 1974 zdecydowano się na sprzedaż Domu 
Strażaka, który nabyła Gminna Spółdzielnia w Osie-
ku. W kolejnym roku rozpoczęto budowę nowoczesnej 
strażnicy na osieckim Osiedlu. Działkę o powierzchni 
33 arów przekazał pod budowę Skarb Państwa, a uro-
czyste oddanie Domu Strażaka odbyło się w 1978 r.

Obecnie OSP w Osieku posiada samochód ga-
śniczy Jelcz, samochód do ratownictwa drogowego 
oraz samochód marki Żuk. Osiecka straż należy do 

Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i posia-
da nowoczesny sprzęt do ratownictwa drogowego. 
Obecnie w zastępach OSP w Osieku znajduję się 32 
druhów.

Za ofiarny udział w powodzi 2010 roku OSP otrzy-
mała od Komendy Wojewódzkiej nowoczesną moto-
pompę szlamowa WT-40 oraz osuszacz powietrza do 
pomieszczeń. 

Z fundacji  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
osiecka straż otrzymała pływającą motopompę Hon-
da GXK-160.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP 
w Osieku odbędzie się 20 marca 2011, o godzinie 
17.00 w Domu Strażaka. Wacław Słodkowski

Prezes OSP w Osieku  

HARMONOGRAM 
WALNYCH ZEBRAŃ 
SPRAWOZDAWCZO– 
WYBORCZYCH OSP 
W GMINIE OSIEK

 05.12.2011 – Niekrasów
 12.02.2011 – Bukowa 
 19.02.2011 – Ossala
 27.02.2011 – Tursko Wielkie
 06.03.2011 – Suchowola
 19.03.2011 – Długołęka
 20.03.2011 – Osiek
 26.03.2011 – Szwagrów
 27.03.2011 – Pliskowola  

DANE STATYSTYCZNE ZA 2010 ROK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSIEKU.

Wszystkich wyjazdów 58 w tym: 9 – pożarów
Miejscowych zagrożeń 48 w tym:
30 – pompowanie wody z zalanych piwnic i posesji, wzmacnianie wałów wiślanych 
7 – wypadków drogowych 
1 – usuwanie gniazd owadów
1 – pomoc dla pogotowia ratunkowego w transporcie osoby poszkodowanej 
9 – usuwanie powalonych drzew na drogach
1 – alarm fałszywy

Grzegorz Ryński
Naczelnik OSP w Osieku

Uroczyste  wręczanie sztandaru w 60 rocznicę powstania 
OSP w Osieku. Rok 1972.
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RADNI RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
Piotr Bednarski – 46 lat, żonaty, trzy córki i syn, miesz-

ka w Suchowoli gdzie zajmuję się gospodarstwem rolnym. 
W wolnych chwilach pasjonuje się piłką nożną. 

Dariusz Borkowski – 52 lata, żonaty, troje dzieci, miesz-
ka w Osieku, rencista. Interesuję się turystyką. 

Ewa Buda – 43 lata, mąż Włodzimierz, córka Klaudia 
i syn Bartłomiej. Mieszka i pracuję jako nauczycielka w Ossa-
li. Żywo interesuję się tańcem i muzyką. 

Jolanta Durma – 43 lata, mężatka, dwóch synów, ma-
gister ekonomii. Mieszka w Pliskowoli gdzie w wolnych chwi-
lach czyta dobre książki i ogląda filmy.

Zbigniew Figacz – 32 lata, żonaty, siedmioletnia córka, 
mieszka w Bukowej, zawód wyuczony elektromechanik. Za-
kres jego zainteresowań jest bardzo szeroki. Czynnie uprawia 
piłkę nożną. Jego marzeniem jest podróż do Skandynawii.

Tomasz Grabowski – 31 lat, żonaty, ojciec dwóch sy-
nów. Mieszka w Matiaszowie – Staszówku i pracuję jako 
monter urządzeń energetycznych. W wolnych chwilach 
wędkuje.  

Tadeusz Jarkowski – 50 lat, żonaty, dwoje dzieci, 
mieszka w Trzciance, wykonuje zawód elektromontera. Jest 
pasjonatem historii i turystycznych podróży.

Stanisław Jońca – 57 lat, żonaty, dwoje dzieci, zamiesz-
kały w Osieku, pracuje jako starszy monter. Interesuję się 
polityką, piłką nożną i sportem.

Robert Kabata – 42 lata, żonaty, dwoje dzieci. Pracuje 
jako dyspozytor PKS. W wolnych chwilach wędkuje. 

Wiesław Kopeć – 33lata, żonaty, jedno dziecko, pracu-
ję jako policjant, mieszka w Osieku. Interesuję się sportem 
oraz łowiectwem.

Rafał Łysiak – 39 lat, żonaty, troje dzieci, mieszka w Osie-
ku. Pracuje w Staszowie jako pracownik umysłowy. Interesuje 
się wędkarstwem i sportem.

Arkadiusz Matusak – 39 lat, żonaty, dwoje dzieci, 
mieszka w Długołęce, pracuje jako policjant. Z racji zawodu 
interesuje się prawem karnym i problemami młodzieży.

Zdzisław Mierzyński – 59 lat, żona Zdzisława, córka 
Małgorzata. Mieszka w Niekrasowie, rencista. Udziela się 
w pracach społecznych oraz interesuje się sportem.

Roman Pargieła – 52 lata, żonaty, dwoje dzieci, miesz-
ka w Suchowoli, zajmuję się mechaniką samochodową.

Mariola Wydro – 39 lat, mężatka, jedno dziecko, miesz-
ka i prowadzi działalność gospodarczą w Pliskowoli.

Ledwo opadł bitewny pył po wyborach samorządo-
wych, a już czekają nas nowe, obywatelskie wyzwania. 
Luty upłynie nam pod znakiem wyborów sołtysów i za-
rządów OSP. W każdym sołectwie odbędą się wybory na 
stanowisko sołtysa i członków rady sołeckiej. 

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
– zwoływanie zebrań wiejskich, 
– zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej, 
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, 

rady gminy i wójta, 
– wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkań-

ców służącej poprawie gospodarki i warunków życia 
w sołectwie, 

– reprezentowanie mieszkańców sołectwa na ze-
wnątrz, 

– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 
okresowo przez burmistrza, 

– pobieranie podatków i opłat lokalnych.

Natomiast główne zadania Rady Sołeckiej to: 
– opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu 

projektów uchwał w sprawach będących przedmio-
tem rozpatrywania przez zebranie, 

– opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiej-
skiemu projektów programów pracy samorządu, 

– zbieranie i rozpatrywanie wniosków oraz innych wy-
stąpień mieszkańców w sprawach dotyczących sołec-
twa, 

– występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjaty-
wami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązy-
waniu problemów sołectwa i realizacji zadań samo-
rządu, 

– organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji, 

– współdziałanie z właściwymi organizacjami społecz-
nymi w celu wspólnej realizacji zadań. 
Sołtysi oprócz obowiązków mają też przywileje. Za 

każdy udział w sesji Rady Miejskiej w Osieku otrzymu-
ją 150 złotych. Od kwoty podatku zebranego w swoim 
sołectwie, sołtys otrzymuje 15%. Największym jednak 
przywilejem jest możliwość godnego reprezentowania 
swojej miejscowości i prestiż z tym związany. Więc może 
warto zastanowić się nad kandydaturą…

Jacek Piwowarski

NOWE WŁADZE

Autor zdjęcia:  Ilona Bąk
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SESJA RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
Rada Miejska w obecnym składzie spotkała się na 

dwóch grudniowych sesjach, podczas których uchwa-
lono szereg uchwał oraz wybrano przewodniczące-
go i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,  członków 
i przewodniczących stałych Komisji: Rewizyjnej; Budże-
tu; Infrastruktury, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa; 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Osieku został 
Wiesław Kopeć, a wiceprzewodniczącymi  Jolanta 
Durma i Arkadiusz Matusak.

Skład osobowy poszczególnych Komisji przedstawia 
się następująco:

Komisja Rewizyjna:
1. Tadeusz Jarkowski – przewodniczący
2. Zbigniew Figacz 
3. Tomasz Grabowski

Komisja Budżetu:
1. Jolanta Durma – przewodnicząca
2. Zdzisław Mierzyński 
3. Tadeusz Jarkowski 
4. Roman Pargieła

 
Komisja Infrastruktury, Rozwoju Gospodarczego 

i Rolnictwa:
1. Jońca Stanisław – przewodniczący
2. Dariusz Borkowski 
3. Piotr Bednarski 
4. Robert Kabata 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej:
1. Buda Ewa – przewodnicząca  
2. Rafał Łysiak 
3. Arkadiusz Matusak 
4. Mariola Wydro 
5. Wiesław Kopeć. 

W trakcie dwóch sesji powstały uchwały, które doty-
czyły między innymi: uchwalenia planu pracy Rady Miej-
skiej w Osieku  na rok 2011; wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek na 
rok 2011; określania zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji dotyczących zniesienia sołectwa Mikołajów 
z przysiółkiem Łęg; opracowania projektów zmian w sta-
tutach sołectw; ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Osiek; wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości gruntowych położonych w Osieku; wyraże-
nia zgody na zbycie nieruchomości; ustalenia wysokości 
oraz zasady obliczania diet dla radnych Rady Miejskiej 
w Osieku.

Rad Miejska ustaliła zryczałtowaną dietę miesięczną 
dla radnego Rady Miejskiej w Osieku:
1) w wysokości 600,00 zł;
2) pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w wysokości 1300,00 zł;
3) pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w wysokości 700,00 zł;
4) pełniącego funkcję przewodniczącego stałej Komisji 

Rady Miejskiej w Osieku w wysokości 650,00 zł.
Wszystkie, wyczerpujące informację dotyczące 

uchwał Rady Miejskiej oraz przebiegu prac Urzędu Mia-
sta i Gminy Osiek są dostępne na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej: www.bip.osiek.iap.pl

Opracował Jacek Piwowarski 

Teren Posterunku Policji w Osieku obejmuje 22 miejscowości oraz miasto Osiek. Zamieszkuje go 8031 miesz-
kańców. Teren ten obsługuje  5 policjantów, to jest o jednego policjanta mniej niż w 2009 roku. W 2010 r. 
wszczęto 84 postępowania  przygotowawcze wobec 75 w 2009 roku. Procentowo stanowi to 12 procent prze-
stępstw w Powiecie Staszowskim. Z czego:

Rodzaj przestępstwa Liczba przestępstw w 2010 roku Liczba przestępstw w 2009 roku Różnica
Kradzieży z włamaniem 7 9 spadek o 2

Kradzieży 21 20 wzrost o 1
Kradzież samochodu 1 nie odnotowano

Groźby karalne 3 3 -
Oszustwa 3 nie odnotowano

Uszkodzenie ciała 3 nie odnotowano
Nietrzeźwy kierujący 27 22 wzrost o 5

DANE STATYSTYCZNE POSTERUNKU POLICJI W OSIEKU

Innych przestępstw odnotowano w 2010 
roku 19. Nałożono 328 mandatów karnych. 
W roku 2009 nałożono natomiast 314 manda-
tów.

W ruchu drogowym odnotowano:

Rodzaj zdarzenia
Liczba zdarzeń

w 2010 roku
Liczba zdarzeń

w 2009 roku
Kolizje 84 83

Wypadki 8 13
Osoby ranne 11 21

Zabici 1 1

Kierownik Posterunku Policji w Osieku, nadkomisarz Marek Żmuda
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12 listopada 1887 roku w osieckiej parafii św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika1 przeprowadzona została 
wizytacja dziekańska przez ks. Juliana Wosińskiego 
(dziekana sandomierskiego). Sporządzony wówczas do-
kument, podsumowujący spostrzeżenia ks. Wosińskiego, 
zawiera syntetyczna ocenę duszpasterskiej pracy ów-
czesnego proboszcza osieckiego ks. Kacpra Barabasza, 
który na mocy tzw. reskryptu „Przeświętego Konsystorza 
Generalnego Diecezji Sandomierskiej” objął zarząd ko-
ścioła i parafii w Osieku 5 października 1873 roku; pro-
boszczem był do 1890 roku. Do dziś jego grób znajduje 
się na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Ks. Kacper Barabasz jako duszpasterz cieszył się zarów-
no wśród duchowieństwa diecezjalnego jak i swoich para-
fian dużym poszanowaniem, ze względu na swój charakter 
i umiejętności obchodzenia się z ludźmi. Miał opinie du-
chownego, który poczuwał się do obowiązków duszpaster-
skich wedle swoich sił i możliwości. Również jego życie pry-
watne nie dawało jakichkolwiek okazji do różnego rodzaju 
pomówień. Ks. Julian Wosiński pisze: „Jak w domu, tak koło 
jego osoby, porządek, ochędóstwo widoczne – ponosi się 
(prowadzi się) jak Duchownemu przystoi”.

Przez 14 lat dotychczasowego pobytu w Osieku 
(1873-1887), w ciągu których przez 8 lat sam admini-
strował parafią (do 1881 roku kiedy to wikarym został 
ks. Piotr Papiewski2), usilnie pracował nad religijnym 
oświeceniem i unowocześnieniem parafian. Dzięki temu 
– jak stwierdza ks. Wosiński – zaszczepił w parafianach 
Bożą bojaźń, chęć uczęszczania do kościoła i słuchania 
słowa Bożego. Wpajał dokładne mówienie pacierza 
i znajomość podstawowych zasad wiary. W miesiącu 
maju zaś: „dzieci zachęcał na pacierz i nauki potrzebne, 
celem przygotowania ich należycie do pierwszej spowie-
dzi”. Pod jego baczną a opieka duszpasterską funkcjono-
wało w parafii Bractwo Różańca Świetego3, które regu-
larnie zbierało się na wspólne modlitwy.

Duszpasterska działalność ks. Kacpra Barabasza 
przynosiła niewątpliwie efekty wymierne. W wizytacji 
wszak stwierdzono, iż parafia pod względem religijnym: 
„na obecne czasy nie jest w tak złym stanie”.

1 Św. Stanisław Bp ze Szczepanowa (ok. 1030-1079) - jedyny syn Wielisława 
ze Szczepanowa i Bogny, który przyszedł na świat w trzydziestym roku ich pożycia 
małżeńskiego. Wychowany i kształcony najpierw w szkole katedralnej w Gnieźnie, 
potem prawdopodobnie w Paryżu. Powróciwszy do kraju otrzymał święcenia kapłań-
skie z rąk biskupa krakowskiego Lamberta. Szybko zasłynął jako świetny kaznodzieja 
i gorliwy misjonarz ziemi małopolskiej. Po śmierci bpa Lamberta objął biskupi stolec 
krakowski. Niestety w 1079 roku doszło do konfliktu biskupa z królem Bolesławem 
Szczodrym, który zakończył się śmiercią biskupa podczas odprawiania liturgii w ko-
ściele na Skałce w Krakowie. 8 września 1253 roku w bazylice św. Franciszka z Asyżu, 
bp Stanisław został kanonizowany przez papieża Innocentego IV.

2 W osobie ks. Piotra Papieskiego ks. Barabasz znalazł godnego siebie współ-
pracownika. Oto charakterystyka ks. Papieskiego napisana przez ks. Wosińskiego: 
„Ks. Papieski ze szczególnym poświęceniem pracuje nad sobą. Wyręcza w czym za-
chodzi potrzeba proboszcza. Prowadzi się dobrze, moralnie i obyczajnie. Naucza 
z przygotowaniem się, gorliwie. Doznaje miłości u kapłanów i parafian, prowadzi się 
jako kapłan właściwie i ochędożnie. Nabywa najnowsze dzieła teologiczne i nad nimi 
przez czas zbywający od obowiązków parafialnych ślęczy. Stosunek do proboszcza 
jest poprawny i odnosi się do Niego z należytym szacunkiem”.

3 Bractwo Różańca Świętego powstało w osieckiej parafii w 1754 roku. Podnie-
sione zostało zapisem 1126 zł, 20 gr poczynionym przez dwóch braci księży pocho-
dzących z Osieka, tj.: Jędrzeja Golańskiego kanonika opatowskiego, proboszcza pa-
rafii Szczyglice i Stanisława Golańskiego doktora prawa kanonicznego świeckiego, 
Promotariusza Stolicy Apostolskiej i kolegiaty sandomierskiej.

Ks. Barabasz – w świe-
tle relacji ks. Wosińskiego 
– daje się też poznać jako 
sprawy administrator pa-
rafii. W jej dziejach zapi-
sał się jako budowniczy: 
muru okalającego cmen-
tarz, budynków gospodar-
czych, a także dzwonnicy, 
wzniesionej w 1883 roku, 
nawiązującą do stylu 
neogotyckiego z bramą 
w przyziemiu. Budowa 
dzwonnicy była przedsię-
wzięciem niezbędnym, 
zważywszy na stan tech-
niczny kościoła, który był 
początkowo budowlą 
jednonawową z dzwonnicą nad chórem. Niestety ściany 
kościoła po pewnym czasie zaczęły pękać, co wymogło 
decyzję o budowie dzwonnicy oraz późniejszej rozbudo-
wie kościoła w latach 1896-1897, poprzez dodanie naw 
bocznych, co miało wzmocnić konstrukcję budynku ko-
ścioła, naruszoną wcześniej przypuszczalnie przez bijące 
dzwony. 

Stawiając nową dzwonnicę ks. Barabasz postarał się 
też o renowację dzwonów kościelnych (było ich 3), z któ-
rych 2 były pęknięte. Staraniem więc ks. proboszcza 
uszkodzone dzwony przesłano do Warszawy, gdzie zosta-
ły przelane. Po ich sprowadzeniu do Osieka zawieszono je 
na nowej już dzwonnicy, aby: „odzywały się do wiernych 
echem dźwięcznym i harmonijnym – trzechgłosowym”.

Ks. Kacper Barabasz nie zacieśniał swojej pracy dusz-
pasterskiej jedynie w granicach swojej parafii. Bardzo chęt-
nie udzielał się w różnego rodzaju posługach kapłańskich 
w parafiach sąsiednich, budząc mu u współczesnych sze-
rokie uznanie. Dlatego też ks. Wosiński zawarł w wizytacji 
szczególna prośbę, aby: „Bóg raczył Go obdarzyć zdro-
wiem to by udzielał się z pomocą religijną u sąsiadów, co 
mu tak chętnie i głośno przed Biskupem przyznawali”.

Cennym przymiotem  ks. proboszcza, co wynikało z jego 
charakteru, była umiejętna współpraca z ks. wikariuszem. 
Ks. dziekan mając więc na uwadze efektywną współpracę 
ks. Barabasza i ks. Papieskiego, stwierdza autorytatywnie, 
aby w innych parafiach tak: „odpowiednie i właściwe sto-
sunki zachodziły między proboszczem a wikarym”.

Chcąc podsumować krótko duszpasterską działal-
ność ks. Kacpra Barabasza, należy stwierdzić, iż jawi się  
on jako kapłan, który dbał o duchowy i materialny rozwój 
powierzonej jego pieczy osieckiej parafii. Duszpasterska 
posługa ks. Barabasza stwarzała niewątpliwie alterna-
tywę wobec ówczesnej popowstaniowej rzeczywistości, 
w której zniewolony naród stracił nadzieję na lepsze ju-
tro. Starał się, aby jego parafianie nie poddali się jakiej-
kolwiek inercji, lecz by stawili czoło owym „tragicznym 
czasom” – jak określił je ks. Julian Wosiński – budując 
w ten sposób lepszą przyszłość.

Mariusz Skotarek

Ks. Kacper Barabasz  
  jako duszpasterz osiecki w świetle 
  wizytacji dziekańskiej z 1887 roku.

fot.: Jacek Piwowarski 

Dzwonnica przy kościele parafialnym w Osieku wznie-
siona w 1883 roku przez ks. Kacpra Barabasza
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Okres 1900 – 1918
(…) W roku 1900 zrealizowały się marzenia 

większej części ludności – bowiem rząd rosyjski 
wydał projekt budowy szkoły w tutejszej wsi. Rzu-
cono więc pierwsze cegiełki pod budowę, ale cała 
ta akcja budowy wlekła się dość długo z powodu 
biernych czynników zewnętrznych. Pole pod szkołę 
w ilości 2 mórg jest własnością wsi Pliskowola. Na 
gruncie tym postawiono drewniany budynek szkol-
ny o jednej izbie szkolnej, 2 sionkach wchodzących 
od strony południowej i północnej, 2 pokojach 
i kuchni dla nauczyciela. Resztę pola przeznaczono 
na podwórze szkolne, ogród, pod budynek gospo-
darski i ustępy. Pole orne w ilości 1 morga i ½ mor-
gi łąki znajdujące się tuż przy szkole przeznaczono 
do użytku nauczyciela. Według opinii starszych 
miał być budynek większy – lepiej skonstruowany, 
ale wobec braku odpowiedniego nadzoru ze rządu 
– drogą nielegalną pieniądze ulotniły się na boki 
– wskutek tego budynek robi wrażenie forsownej 
i prymitywnej roboty – ot aby się pozbyć. (…). Bu-
dynek szkolny nosi nazwę „Szkoła ludowa”. Sprzę-
ty szkolne: 2 tablice,-1 stół,-stopień, krzesło, szafa 
na pomoce naukowe i bibliotekę i 16 ławek sześcio-
osobowych dla dzieci. Szkoła posiada skromną bi-
bliotekę dla młodzieży w ilości 41 dzieł (posiadała 
54 dzieła) zakupionych z funduszów szkolnych w r. 
1916/1917 w czasie okupacji austriackiej przez c. 
k. Komendę Powiatową w Sandomierzu z wydaw-
nictw książek Ossolineum Lwów, z których 13 sztuk 
zaginęło w czasie wojennym. (…). Pierwszym wy-
chowawcą dzieci polskich z czasów rządów rosyj-
skich był nauczyciel narodowości rosyjskiej niejaki 
p. Amroz, który stosownie do ustaw rządowych 
pełnił obowiązki nauczania przez 4 lata w języku 
wykładowym rosyjskim z wyjątkiem kilku godzin 
języka polskiego tygodniowo. Nauka odbywała się 
jednorazowo od godziny 8-mej przy czem dzieci 
oddziałów I i II uczyły się razem.

Ustawy o obowiązku szkolnym nie było, to tez 
dzieci uczęszczały do szkoły nieregularnie  kiedy 

rodzice ich posyłali – zwykle z nastaniem wiosny, 
kończyła się i nauka szkolna – co też było prak-
tykowane aż do  wyjścia ustawy w dn. 19 lipca           
1919 r. o obowiązku szkolnym i odbiło się ujemnie 
na wychowaniu i nauczaniu młodzieży. Z chwilą 
wyjścia ustawy o powszechnym obowiązku szkol-
nym frekwencja z roku na rok stale wzrastała. Do 
szkoły zapisywane były przeważnie dzieci w wieku 
od 9-10 – uczęszczały przez 2 -3 lat a i na tem koń-
czyło się ich nauczanie. Opieki szkolnej nie było. 
Według opowiadań pierwsze drzewa owocowe 
(śliwy, wiśnie i 2 grusze) jak i dzikie (kasztany i aka-
cje) zasadził nauczyciel p. Amroz. Ogródek szkolny 
ogrodzony był sztachetami, ale podczas wojny zo-
stał doszczętnie zniszczony.

Drugim nauczycielem był p. Cupieluwski? (na-
zwisko nieczytelne) narodowości polskiej. (…). 
Nauczyciel pełnił obowiązki nauczania w tutejszej 
szkole przez kilka lat.

Trzecim nauczycielem był p. Sienkiewicz narodo-
wości polskiej, który pracował krótki czas. Po jego 
wyjściu pełniła obowiązki nauczania niejaka p. Pe-
trowowa nauczycielka narodowości rosyjskiej do 
czasu wojny światowej (tj. do roku 1914), podczas 
której wyjeżdża do Rosji.

Tu kończy się okres szkolny z czasów zaboru ro-
syjskiego.

Okres okupacji austriackiej
W czasie okupacji austriackiej od roku 1915 do 

1918 obejmuje stanowisko nauczycielka narodo-
wości polskiej p. Lucyna Weryńska – nauka odbywa 
się w języku wykładowym polskim w oddziałach: 
wstępnym w liczbie 87 w oddziałach I – 15 i w od-
dziale II w liczbie 4. Władzą szkolną powiatową jest 
C. K. Komenda Powiatowa w Sandomierzu, (która 
do roku 1916 nosi w aktach szkolnych nazwę nie-
miecką). W tym czasie rząd austriacko-węgierski 
wydaje „Dziennik Rozporządzeń c. k. Generalnego 
Gubernatora wojskowego z dn. 12 XI 1915 roku, 
który znajduje się w aktach szkolnych.

Opracował: Mariusz Skotarek

1 Dzięki uprzejmości Dyrektor Szkoły Podstawowej pani Stanisławie Suliborskiej rozpoczynamy publikację „Kroniki Szkoły Podstawowej w Pliskowoli”, która 
obejmuje okres 1900-1939. Jest to niezwykle cenne źródło historyczne do poznania  fragmentu przedwojennych dziejów oświaty na ternie gminy Osiek. 

Kronika (oryginalny tytuł „Kronika szkolna w Pliskowoli”) spisana została przez Annę Pieprzną, która wraz ze swym mężem Stefanem Pieprznym rozpoczęła 
pracę w szkole w Pliskowoli 1 lutego 1921 roku jako jej kierowniczka. Wcześniej pracowała  w powiatach nowosądeckim, opatowskim na Wołyniu oraz jędrze-
jowskim i sandomierskim. Przebywając na Wołyniu zaangażowana była działalność Polskiej Organizacji Wojskowej. W szkole pracowali również: Eugenia 
Spalanka od września 1935, ks. Aleksander Kamiński wikary osiecki od października 1936 do 30 czerwca 1938, Helena Wosiówna od 1 października 1937.

Okres 1900-1927 stanowi jedną całość(do 1921 autorka opisuje funkcjonowanie szkoły post fatum). Natomiast począwszy od roku szkolnego 1927/1928 
każdy rok szkolny opisywany jest oddzielnie. Anna Pieprzna starała się w miarę obrazowo ukazywać wewnętrzne życie szkoły. Opisuje zatem  wyposażenie 
szkoły, organizację uroczystości szkolnych(wyeksponowana jest postać marszałka Józefa Piłsudskiego) i całego procesu dydaktycznego, a także podaje dane 
statystyczne dotyczące liczebności poszczególnych roczników za poszczególne lata, dzięki czemu można dokładnie prześledzić kwestie związane z przyrostem 
demograficznym. Kronika liczy 16 kart formatu A 4, zapisanych pismem ręcznym w miarę czytelnym. W publikacji zachowano tekst oryginalny.

kronika szkoły podstawowej w pliskowoli
1900 – 19391.

Na zdjęciach fragment Kroniki Szkoły Podstawowej w Pliskowoli. 
Fot.:  Jacek Piwowarski
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WOŚP W OSIEKU

W OSIEKU SERCA ZNÓW ZAGRAŁY!
9 stycznia odbył się 19 finał WOŚP, a w Osieku 

Orkiestra grała po raz siódmy. Jak od dwóch lat,  
tak i w tym roku główny sztab oraz wszelkie wy-
stępy odbywały się w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury, skupiając sporą grupę zainteresowanych. 
Od godzin rannych grupa 20 wolontariuszy kwe-
stowała na ulicach miasta i gminy Osiek. Hojność 
mieszkańców gminy i tym razem nie zawiodła.  

Oficjalne rozpoczęcie 19 finału WOŚP w Osieku 
odbyło się o godzinie 15.00. Zebranych mieszkań-
ców regionu powitała pani dyrektor Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Osieku Irena Marta Kicińska 
oraz pełniąca rolę gospodarza imprezy pani dy-
rektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury Mag-
dalena Marynowska. 

Po oficjalnym otwarciu imprezy rozpoczęły się 
występy artystyczne, które zapoczątkowała gru-
pa taneczna „Happy Dance” pod kierownictwem 
pani Małgorzaty Ciach. Uzdolnione dziewczyny 
na co dzień ćwiczą w M-GOK-u wciąż poszerzając 
swój taneczny repertuar. 

Podczas 19 finału swój talent zaprezentowały 
również najmłodsze dzieci z przedszkola w Osieku 
oraz uczniowie szkół podstawowych z Szwagrowa, 
Długołęki, Suchowoli i Osieka. Między występami 
artystycznymi trwała licytacja orkiestrowych ga-
dżetów, która momentami miała bardzo gorący 
charakter. Pośród licytowanych przedmiotów moż-
na było nabyć cenne książki ufundowane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Osiek pana Włodzi-
mierza Wawrzkiewicza, posrebrzane filiżanki 
oraz albumy okolicznościowe przekazane przez 
wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Staszowskiego 
panią Lucynę Kozoduj. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się pięknie zdobione chleby ufundowane 
przez państwo Alicję i Marką Chylę z piekarni 
Alma.

Po występach szkół podstawowych zaprezen-
towała swój talent wokalny młodzież działająca 
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku. 
W dalszej części występów można było podziwiać 
program artystyczny uczniów osieckiego gimna-
zjum i liceum. Ostatnie godziny 19 finału WOŚP 
w Osieku upłynęły w tanecznych rytmach zespołu 
muzycznego „Soft”. 

O godzinie 20.00 Osiek rozbłysnął tysiącem 
świateł w ogólnopolskiej akcji Światełko do nieba 
w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.

Przez cały dzień trwania 19 finału dzielnie pra-
cowała komisja licząca zebrane pieniądze. W póź-
nych godzinach wieczornych podliczono wszystkie 
pieniądze zebrane do puszek przez wolontariuszy 
oraz z licytowanych przedmiotów. Suma zebra-

nych pieniędzy przerosła oczekiwania i potwierdzi-
ła raz jeszcze ogromne zaangażowanie w niesie-
niu pomocy mieszkańców miasta i gminy Osiek. 
Pełni poświęcenia wolontariusze zebrali do puszek 
6046,48 zł. Natomiast suma kwoty z licytacji była 
największa w siedmioletniej  historii WOŚP w Osie-
ku i wynosiła 2347,00 złotych. To dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu osób biorących udział w licyta-
cjach oraz poprzez przekazane przedmioty udało 
się uzyskać tak dobry wynik. 

Suma pieniędzy zebranych w 19 finale WOŚP 
w Osieku wyniosła 8393,48 zł.

W imieniu wszystkich potrzebujących dzieci oraz 
organizatorów 19 finału WOŚP w Osieku składa-
my najserdeczniejsze podziękowania ludziom 
wielkiego serca. Jacek Piwowarski

Zdjęcia: Ilona Bąk
Norbert Kiciński
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16 stycznia mieszkańcy miasta i gminy Osiek 
mieli niepowtarzalną okazję posłuchać na żywo 
artystów muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej. 
Muzycy prezentowali swój zróżnicowany repertu-

20 stycznia Osiek nawiedził niecodzienny gość, 
który większą część dorosłego życia spędził podró-
żując po odległych krajach. Mieszkańcy miasta 
i gminy, którzy pojawili się na spotkaniu mieli oka-
zję zobaczyć liczne zdjęcia z podróży po Bałkanach 
oraz Rosji i Mongolii.  

Jacek Jarosik prezentował filmy z podróży jedy-
nym w świecie samochodem z nadwoziem Żuka 
i silnikiem Mercedesa oraz zmodyfikowanym za-
wieszeniem. Zebrani widzowie mogli na bieżąco 
pytywać podróżnika, który w bardzo ciekawy spo-
sób opowiadał o swoich przygodach. Zaintereso-
wani mieli możliwość kupna pięknych zdjęć, które 
obrazowały podróżny szklak Jacka Jurasika.

Co oznacza słowo Bradziaga i wiele ciekawo-
stek podróżniczych  można znaleźć na stronie 
www.bradziaga.pl

Zdjęcia z podróży

Jacek Jarosik z Bradziaga Team

BRADZIAGA W OSIEKU

„POWAŻNE” GRANIE
ar na scenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury. 
Zebrani widzowie mogli usłyszeć arie z operetek, 
muzykę saksofonową w rytmie jazz, liryczne utwo-
ry obojowe przy akompaniamencie fortepianu. 
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25 stycznia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kul-
tury odbył się Przegląd Zespołów Kolędniczych, 
podczas którego zaprezentowali się uczniowie 
szkół podstawowych z Suchowoli i Szwagrowa 
oraz przedszkolaki z Ossali.

Poziom imprezy był bardzo wysoki i wyrównany. 
Występujące dzieci były dobrze przygotowane, 
a scenografia dobrze oddawała charakter przed-
stawienia.

Komisja oceniająca, w której skład wchodziły 
panie Magdalena Marynowska i Marta Krako-
wiak oraz ks. Stanisław Tylus, miała nie lada pro-
blem aby wyłonić zwycięzcę. Ostatecznie pierwsze 
miejsce zdobyła szkoła z Szwagrowa, drugie miej-
sce przypadło w udziale dzieciom z Suchowoli, 
a przedszkolaki z Ossali zadowoliły się trzecią po-
zycją, choć gdyby przyznawano nagrodę publicz-
ności zdobyłyby pierwsze miejsce. 

M-GOK W OSIEKU

JASEŁKA NA SCENIE
Każdy z występujących zespołów otrzymał oko-

licznościowy dyplom i upominek. Szkoła, która 
zwyciężyła, w ramach nagrody zaprezentuje swój 
jasełkowy repertuar przed szerszą publicznością 
w kościele parafialnym w Osieku.

 W czasie obrad komisji oceniającej dzieci, ro-
dzice i nauczyciele posilali się  pączkami ufundo-
wanymi przez piekarnię Alma z Turska Wielkiego.

Przedszkolaki z Ossali

Szkoła Podstawowa z Szwagrowa

Szkoła Podstawowa z Suchowoli
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Vii kOnkuRs 
jezyka pOlskiegO 

dla ucznióW giMnazjuM

24 stycznia 2011 r. w Zespole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Osieku odbył się drugi etap Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego, który był skierowany do 
uczniów gimnazjum. W konkursie uczestniczyło 56 
uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego, któ-
rzy mieli za zadanie napisać pracę na jeden trzech 
podanych tematów. Przed jakim wyzwaniem stanęli 
młodzi humaniści zobrazują podane poniżej tematy:
1. Literatura i telewizja są źródłem wiedzy o świecie 

i człowieku. Udowodnij słuszność tej tezy w roz-
prawce, odwołując się do dwóch utworów literac-
kich i wybranego programu telewizyjnego lub fil-
mu dokumentalnego.

2. Dokonując wyboru, człowiek zmienia świat. Na-
pisz na ten temat artykuł. W pracy odwołaj się do 
dwóch utworów literackich oraz własnych przemy-
śleń.

3. Poeta to odkrywca piękna świata i prawdy o czło-
wieku. W liście do czytelników Kącika poetyckiego 
szkolnej gazetki podziel się swoimi rozważaniami 
na ten temat. Odwołaj się do trzech utworów li-
rycznych.
Kiedy uczniowie skończyli pisać do pracy przystą-

piła komisja sprawdzająca składająca się z siedmiu 
nauczycieli, którym przewodniczyły panie Ewelina 
Świątkiewicz – Maj oraz Mariola Gawłowicz.

21 stycznia 2011 roku o godzinie 14.00 w Publicznym 
Przedszkolu 

w Osieku odbyła się corocznie obchodzona uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dziadka w ramach realizacji 
Projektu „Mądraliński Maluch”. Dzień wcześniej przy 
dużym zaangażowaniu nauczycieli i rodziców sala gim-
nastyczna, na której odbyła się uroczystość została przy-
gotowana i udekorowana. Przybyło na nią około 130 
osób.  

Z tej okazji nauczyciele przedszkola, pod kierunkiem 
p. Anny Kicińskiej wraz z dziećmi przygotowali program 
artystyczny, na którym dzieci zaprezentowały bożonaro-
dzeniowe jasełka oraz wiersze i piosenki dla babć 

i dziadków. Dzieci wręczyły gościom własnoręcznie 
wykonane upominki – serduszka z życzeniami. Uroczy-

zaWOdy piłki halOWej
W Osieku

11.01.2011r w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Osieku odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Ha-
lowej Szkół Ponadgimnazjalnych. W zawodach tych 
udział wzięli: Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszo-
wie, Liceum Ogólnokształcące w Staszowie, Zespół 
Szkół w Połańcu, Zespół Szkół w Staszowie, Zespół 
Szkół w Bogorii oraz Zespół Szkół w Osieku. 

W skład zespołu reprezentującego naszą szkołę 
wchodzili:

Dąchór Radek , Brożyna Kamil, Dziuba Darek, 
Sowa Tomasz, Kos Wojciech, Żugaj Błażej, Cieślik 
Sebastian, Gwóźdź Kamil, Figacz Hubert, Wójci-
chowski Mateusz.

Turniej był  rozgrywany systemem „każdy z każ-
dym” za zwycięstwo drużyna otrzymała 3 pkt. za re-
mis 1 pkt.  za porażkę O pkt. Sędzią całego turnieju 
był Marcin Bąk. Po rozegraniu wszystkich spotkań 
końcowa tabela przedstawiała się następująco:
I miejsce – Zespół Szkół w Połańcu
II miejsce – Zespół Szkół w Staszowie
III miejsce – Zespół Szkół w Osieku
IV miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszo-

wie
V miejsce – Zespół Szkół w Bogorii 
VI miejsce – Zespół Szkół w Staszowie

Robert Ryński

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU
stość zakończyła się przy wspólnym poczęstunku i zaba-
wie. Na całej uroczystości panowała miła i serdeczna 
atmosfera, która na długo pozostanie w pamięci wszyst-
kich.       

Babcie i dziadkowie przedszkolaków

Przedszkole w Osieku



Prócz tego zapisy nadal prowadzi:

• pracownia plastyczna  
(gr. młodsza – przedszkolaki, gr. starsza)

• pracownia muzyczna
• sekcja taneczna
• sekcja rytmiki
• sekcja cheerleaders
• sekcja aerobiku
• koło fotograficzne
• koło małego odkrywcy

warsztaty (bibułkowe, wilkinowe, decoupage)

MiejskO – gMinny OŚROdek 
kultuRyW Osieku

M-GOK Osiek
ul. Osiedlowa 2A

tel. (015) 867 12 94

przygotował 
nowość!

luty 2011
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Wiktor Bednarczuk (autor zdjęć) – urodził 
się 5 września 1949r. w Chełmie, gdzie ukoń-
czył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Czarnieckiego.  Dyplom mgr inż. elektronika 
uzyskał  w roku 1973 na Politechnice Warszaw-
skiej. W tym samym roku przeprowadził się do 
Jastrzębia Zdroju i pracował  m.in. jako sztygar 
w kopalni, jako nauczyciel w szkole zawodo-
wej, jako laborant w zakładzie fotograficznym. 
W 1981 został członkiem JKF Niezależni. W la-
tach osiemdziesiątych prowadził własny zakład 
fotograficzny, w którym przez kilka miesięcy 
w 1991 roku  odbywały się spotkania JKFN. 
Członek Związku Polskich Artystów  Fotografi-
ków. W roku 2001 przeprowadził się do woje-
wództwa Świętokrzyskiego, mieszka we wsi Świ-
niary Stare gmina Łoniów. Ma troje dorosłych 

dzieci. Jest członkiem Fotoklubu „Galeria MCK” 
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ostatnio w ośmiu miastach i gminach prezento-
wał swoją wystawę fotograficzną „Dwie przestrze-
nie?” Wystawa była prezentowana w Kielcach 
w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej, w Za-
mościu, Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim, 
w Chełmie i innych miejscowościach, a obecnie 
można ją oglądać w Koprzywnicy.  W sąsiedniej 
wsi Zawidza prowadzi „Galerię Sztuki Wzgardzo-
nej i Zapomnianej”. Galeria ta w dorocznym plebi-
scycie „Scyzoryków Świętokrzyskich” organizowa-
nym przez Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny 
„Teraz” otrzymała dwa scyzoryki. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że tylko dwa działania spoza Kielc 
zostały wyróżnione, oprócz Zawidzy (dwa scyzory-
ki) tylko Pacanów otrzymał jeden scyzoryk.
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