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INFORMACJE

Kalendarium
1 maja

Święto Pracy
2 maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (polskie, nie jest
dniem wolnym od pracy)

WYDAWCA
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
w Osieku

3 maja
Święto Narodowe 3 Maja

REDAKCJA

4 maja
Dzień Strażaka i Hutnika
Dzień Kominiarza

ul. Osiedlowa 2A

5 maja

tel. 15 867 12 94

28-221 Osiek

Dzień Europy

g.lokalna@mgokosiek.pl

8 maja

www.mgokosiek.pl

Dzień Zwycięstwa
Dzień Bibliotekarzy
i Bibliotek

REDAKTOR NACZELNY
Jacek Piwowarski

15 maja

WSPÓŁPRACA
W NUMERZE:

Międzynarodowy
Dzień Rodziny

Witor Bednarczuk

19 maja

Urszula Dziakowska

Dzień Dobrych Uczynków

Patryk Fuks

26 maja

Mirosław Gajek

Dzień Matki

Damian Kaczmarczyk

27 maja

Agnieszka Kasprzyk

Dzień Samorządu
Terytorialnego

Kamil Kasprzyk

29 maja

Norbert Kiciński

Dzień Działacza Kultury
i Drukarza

Marek Kosior
Andrzej Król

31 maja

Beata Król

Dzień bez papierosa
Światowy Dzień Rozwoju
Kultury

Reklamuj się
w Gazecie Lokalnej!
Proponujmemy zmieszczenie
banneru reklamowego na
przedostatniej stronie gazety.
Szczegóły w M-GOK, ul. Osiedlowa 2A, tel. (015) 867 12 94 lub
e-mailowo: g.lokalna@mgokosiek.pl
z dopiskiem „Reklama”
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Magdalena Marynowska
Mateusz Nowak

Informacje
od Przewodniczącego Zarządu
Osiedla do mieszkańców Osieka:

1. Do 30 czerwca 2011 roku w Urzędzie
Miasta i Gminy w Osieku w pokoju 210 można
składać wnioski o przyznanie preferencyjnych
kredytów dla poszkodowanych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 20010 roku. Oprocentowanie tych kredytów jest w wysokości 2 %
w skali roku i mogą być przeznaczone zarówno
na zakup środków do produkcji rolnej jak i odtworzenie zniszczonych środków trwałych.
2. Do 15 czerwca 2011 roku właściciele
gospodarstw rolnych z terenu Osieka prowadzący produkcję rolniczą mogą przystąpić do
konkursu „PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA-PRZJAZNA ŚRODOWISKU”. Warunkiem
udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji
zgłoszenia udziału i złożenia jej do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku pokój 210, bądź pracownika terenowego WODR. Dla najlepszych są
ufundowane nagrody i wyróżnienia w zależności od zajętego miejsca na szczeblu gminnym,
powiatowym i wojewódzkim.
Przewodniczący Zarządu Osiedla
w Osieku
Andrzej Król

Robert Ryński
Mariusz Skotarek
Karolina Świątkiewicz
Józefa Zawadzka
SKŁAD
GRAFBIT
Dariusz Krajewski
DRUK
PHU Szostak Druk

25.05
M-GOK
ostateczny termin
dostarczenia prac w
konkursie „Bezpiecznie na wsi”

M-GOK
29.05
festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który
odbędzie się na Rynku
w Osieku od godziny
14.00
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WYWIAD

Z KULTURĄ ZA PAN BRAT
Rozmowa z panią dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku

Magdaleną Marynowską
Jak zmienił się M-GOK od momentu objęcia przez panią kierownictwa nad tą instytucją?

kierunków działania, planowanie
kalendarza imprez oraz trzymanie
pieczy nad budżetem .

Na wizerunek placówki przyjaznej ludziom pracuje się latami.
Dlatego chciałabym aby M- GOK
był postrzegany jako ciepły, otwarty, gdzie jest miejsce dla każdego,
kto pragnie rozszerzać swoje zainteresowania, rozwijać wiedzę, pasję, dzielić się tym co robi.
Uważam, że nasza instytucja
działa z wielkim rozmachem, dzięki zaangażowaniu i wielkiemu poświęceniu kadry. Z pewnością nie
byłabym w stanie niczego zorganizować bez moich pracowników.
Od momentu przejęcia przeze
mnie kierownictwa nad tą placówką wprowadziliśmy wiele zmian
i nowości . Nawiązujemy współpracę z różnym instytucjami, zakładami, ośrodkami, stowarzyszeniami.
Wprowadziliśmy w swój harmonogram następujące imprezy: Dni
Osieka, Majówka, Kiermasz i Śniadanie Wielkanocne, Dożynki, Dzień
Dziecka, Forum Kobiet, Dzień Kobiet, przeglądy zespołów tanecznych, konkursy plastyczne, spotkania ze sztuką, wystawy, warsztaty,
organizowanie czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży( ferie i wakacje),
promowanie naszej gminy itp.
W 2011 roku jako jedyna placówka w naszej gminie jesteśmy
Miejscem Odkrywania Talentów.
Tytuł ten został nadany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Co oferuje M-GOK w Osieku?

Jakie zadania stoją przed dyrektorem ośrodka kultury?
Do zadań dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku należy przede wszystkim
realizacja statutu, a w szczególności reprezentowanie instytucji
na zewnątrz, kierowanie bieżącą
działalnością, ustalanie głównych

OSIEK

Nasz ośrodek co roku rozszerza
swoją ofertę. Chcemy, aby każdy
znalazł coś dla siebie. Począwszy
od najmłodszych dla których prowadzimy : zajęcia z rytmiki, nauki
języka angielskiego i gry na instrumentach oraz zajęcia plastyczne.
Dla młodzieży i starszych proponujemy: zajęcia muzyczne (warsztaty bębniarskie, wokalne oraz nauka gry na wybranym przez siebie
instrumencie), sekcja cheerleaderek, aerobik, warsztaty teatralne.
W naszej instytucji znajduje się
kafejka internetowa, z której skorzystać może każdy.
Inicjatywy kulturalne cieszą
się popularnością wśród mieszkańców regionu?
Zróżnicowany charakter naszych działań spotyka się z popularnością na różnym poziomie. Są
inicjatywy, które cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem, a inne
zaś skupią umiarkowaną liczbę odbiorców. Mieszkańcy naszej gminy
dość sceptycznie patrzą na nowości kulturalne, ale staramy się powoli przekonywać społeczeństwo.
Czy ośrodek kultury pozyskuje środki z zewnątrz na swoją
działalność?
Nasza instytucja od 2008 roku
zaczęła pozyskiwać środki z zewnątrz. Z programów unijnych pozyskaliśmy około 33170,00 zł, od
sponsorów: około 50000 zł.
Dzięki otrzymanym funduszom
utworzyliśmy zespół taneczny, zaczęliśmy wydawać gazetę lokalną,
zorganizowaliśmy cykl warsztatów
i imprez, które na stałe wpisały się
w nasz kalendarz.

W 2011 roku podpisaliśmy dwie
umowy. Jedna z zakresu małych
projektów PROW 2007-2013 – na
dofinansowanie Dni Osieka , z kolei następna w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”- Zakup wyposażenia, którego celem jest podniesienie standardu świadczonych
usług przez M-GOK w Osieku.
Z jakimi problemami boryka
się M-GOK w Osieku?
Największym naszym problemem jest brak własnego budynku,
ale mam nadzieję, że to się wkrótce wyjaśni, szczegółów nie mogę
na razie zdradzić.
Początkiem lipca są Dni Osieka, jakie atrakcje czekają nas
w tym roku?
Dni Osieka są największą imprezą organizowaną przez nasz
ośrodek. Jeśli chodzi o atrakcje,
jak co roku staramy się wprowadzać coś nowego. Mamy przygotowany ramowy program, którego
nie zdradzę, już teraz wszystkich
serdecznie zapraszam.
29 maja to Dzień Działacza
Kultury. Czego można życzyć
w tym dniu osobom związanych
z działalnością kulturalną?
Wytrwałości, nie poddawanie
się pomimo napotkanych na swojej drodze przeszkód oraz dążenia
do celu.
Dziękuję za rozmowę i życzę
sukcesów.
Rozmawiał Jacek Piwowarski
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Wywiad z Markiem Kosiorem
–naszym bohaterem
Samochód z trzema osobami wpadł
z promu do Wisły. Nie myślał ani
chwili – skoczył im na ratunek.
Beata Król: Czy kiedykolwiek
w ciągu 10 lat pańskiej pracy
zdarzały się tak ekstremalne sytuacje?
Marek Kosior: To był pierwszy taki przypadek, nigdy takie
się nie trafiały.

M.K: Absolutnie nie
uważam, że zrobiłem coś
wyjątkowego, wydaje mi
się, że każdy postąpiłby
podobnie w mojej sytuacji.

B.K: Dostał Pan statuetkę
„Bądź jak Ojciec Mateusz” przyznawaną osobą szczególnie
zasłużonym dla poprawy bezpieczeństwa. Wykazał Pan się
niebywałą odwagą, nie każdego
byłoby stać na taki gest. Co Panem kierowało?
M.K: To był zwykły ludzki odruch – ktoś mógł stracić życie,
dlatego taka była moja reakcja.
B.K: Czy sądzi Pan, że gdyby
nie było nikogo i takie zdarzenie
miałoby miejsce, Ci ludzie mieli
jakiekolwiek szanse na przeżycie?
M.K: Nie mieli żadnych szans.
W tym miejscu akurat jest około
5 metrów głębokości, silny nurt,
samochód był bardzo szybko
znoszony przez wodę, znajdował
się jakieś 250 metrów od promu.
Dobrze, że pasażer zrozumiał
moje gesty i wybił od środka szybę. Pojazd w ciągu 5 minut poszedł na dno.
B.K: Zadam teraz dość kolokwialne pytanie zważywszy, że
jest Pan skromnym człowiekiemczy uważa się Pan za bohatera?
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Tysiąc kapitalnych projektów
Ponad sto tysięcy mieszkańców
województwa
świętokrzyskiego
skorzystało dotychczas z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są wśród nich dzieci,
uczęszczające do nowych przedszkoli, uczniowie korzystający
z dodatkowych lekcji, pracownicy
i bezrobotni, podnoszący swoje
kwalifikacje oraz osoby przedsiębiorcze, które dzięki Kapitałowi
Ludzkiemu mogły założyć własny
biznes. Są to też osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym, z tak
różnych powodów, jak choćby
długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność czy uzależnienia.
Na dofinansowanie projektów
z PO KL województwo świętokrzyskie otrzymało 317,5 mln euro
(ponad 1,2 mld zł). Dotychczas za
pośrednictwem Świętokrzyskiego
Biura Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przyznano autorom projektów ponad 820 milionów złotych.
Do tej pory pieniądze te zostały przeznaczone na realizację

ponad tysiąca projektów ze sfer
edukacji, rynku pracy i walki z wykluczeniem społecznym. Najwięcej
z nich dotyczyło organizacji dodatkowych zajęć w szkołach oraz
tworzenia nowych przedszkoli.
Tego typu projekty skierowane są
m. in. do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Dotychczas
z finansowanych przez UE zajęć
pozalekcyjnych skorzystało 34 tys.
świętokrzyskich uczniów, a z zajęć
przedszkolnych – 8 tys. dzieci. Ponadto blisko 600 młodych ludzi,
szczególnie uzdolnionych w przedmiotach matematyczno – przyrodniczych, otrzymało przyznawane
przez ŚBRR stypendia naukowe.
Kapitał Ludzki dał również wielu
osobom możliwość doskonalenia
swoich umiejętności oraz nauki
nowych, lepszych profesji. Z projektów PO KL, w ramach których
realizowane były różnego rodzaju
szkolenia zawodowe, na przykład
nauka języka angielskiego, czy obsługa nowoczesnych maszyn budowlanych, skorzystało blisko 80

tys. osób, zarówno pracujących,
jak i odchodzących z rolnictwa,
czy bezrobotnych.
Elementem Kapitału Ludzkiego
są także bardzo popularne dotacje dla osób fizycznych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – możliwa do uzyskania
kwota wsparcia to nawet 40 tys.
zł. W firmach, które powstały w naszym regionie dzięki takim właśnie
dotacjom, pracę znalazło ponad 5
tys. osób.
Każdy mieszkaniec naszego województwa może być uczestnikiem
projektu PO KL. Jak znaleźć projekt
„dla siebie”? To proste. Wszelkie informacje o realizowanych właśnie
przedsięwzięciach z PO KL są w internetowej bazie – tzw. „Mapie
Projektów”, która znajduje się pod
adresem www.projekty.efs.gov.pl.
Mapa działa na zasadzie wyszukiwarki, w której, po zaznaczeniu
odpowiednich kryteriów, zainteresowane osoby mogą znaleźć odpowiedni dla siebie projekt.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr
Żołądek, nadzorujący wdrażanie PO KL w naszym regionie:
Województwo świętokrzyskie dobrze wykorzystuje pieniądze z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Na tle pozostałych
regionów jesteśmy na szóstym miejscu w kraju pod
względem zaawansowania w jego realizacji. Ale
to nie tylko liczby i statystyki. To również realny
wpływ na rozwiązywanie problemów naszego regionu. Na przykład bezrobotni z gminy Osiek za

pośrednictwem OPS, zyskają nowe kwalifikacje na
kursach zawodowych, poznają swe predyspozycje
zawodowe, dzięki zajęciom z doradcą zawodowym
oraz skorzystają z pomocy pedagoga. Pomoże im
to w znalezieniu zatrudnienia. Program Operacyjny Kapitał Ludzki będzie realizowany w Polsce
i w województwie świętokrzyskim jeszcze do 2013
r. Do dyspozycji wnioskodawców pozostało blisko
czterdzieści procent kwoty, którą nasz region otrzymał na dofinansowanie „kapitałowych” projektów.
Można więc jeszcze skorzystać z szansy, jaką daje
PO KL.

Materiał współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OSIEK
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Śniadanie Wielkanocne

Wielkanoc kojarzy się nam z kolorowymi pisankami, mnóstwem
pysznego jedzenia, śmigusem
-dyngusem i wieloma innymi przyjemnymi rzeczami.
Polska tradycja potraw wielkanocnych jest bardzo bogata i nie
ma chyba innej tak bogatej tradycji kulinarnej na czas obchodów
Świąt Wielkanocnych. Czekamy
na to śniadanie przez cały Wielki Post, zatem nie dziwi fakt, że
wszystkiego co znajduje się na stole staramy się skosztować choćby
przynajmniej po troszeczkę.
Na tradycyjnym stole wielkanocnym nie może zabraknąć
takich potraw jak: żurek wielka-

nocny, biała kiełbasa, sałatki,
galareta, pieczona szynka świąteczna, faszerowane jajka, ćwikła,
babka wielkanocna, mazurek i sernik. Taki właśnie zestaw zagościł
dnia 16.04.11 r. (sobota) na Rynku w Osieku podczas spotkania
wielkanocnego zorganizowanego
przez Burmistrza Miasta i Gminy
oraz M-GOK w Osieku.
W Śniadaniu Wielkanocnym
wzięły udział: Piekarnia „Alma”
z Turska Wielkiego, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Ossala ”Razem w przyszłość”, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Pliskowola, Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Wsi Sworoń, Sklep

Kiermasz Wielkanocny
Dnia 17.04.11 r. (Niedziela
Palmowa) M-GOK w Osieku jak
co roku zorganizował Kiermasz

Wielkanocny. Aktywne uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół:
PSP Długołęka, PSP Pliskowola,

Mięsno – Wędliniarski „Zegadłowicz”, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Osieku. Podczas tego
uroczystego spotkania, zostały
wręczone również dyplomy i nagrody dla wszystkich biorących
udział w konkursie wielkanocnym.
Komisja miała także za zadanie
wyłonić najsmakowitszy mazurek
wielkanocny.
Laureatem zostało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Ossala
„Razem w przyszłość” - otrzymując
w nagrodę wielofunkcyjny mikser,
natomiast pozostałe stowarzyszenia otrzymały książki kulinarne.
Przy suto zastawionych stołach,
każdy mógł wybrać jakiś smakołyk
dla siebie. Uroczystej oprawy dodawała piękna słoneczna pogoda,
oraz starannie dobrany repertuar
muzyczny, a całości dopełniły występy dzieci z PSP z Suchowoli, PSP ze
Szwagrowa, oraz PSP z Długołęki.
Tekst: Beata Król
Zdjęcia: Beata Król, Jacek Piwowarski

PSP Szwagrów, PSP Suchowola, ZS w Osieku, oraz Świetlica
Socjoterapeutyczna przy OPS
w Osieku. Uczestnicy kiermaszu
wykonali oryginalne świąteczne ozdoby, a spotkanie stało się
okazją do rodzinnej refleksji nad
tym co przetrwało w naszych domach z dawnych tradycji i zwyczajów.
Poza tym w kiermaszu wzięli udział twórcy ludowi z innych
regionów, można było zakupić
obrazy, gliniane garnki, doniczki,
plecione kosze, pisanki, palmy,
baranki wielkanocne, serwetki
na świąteczne koszyki i inne wyroby związane z tymi świętami.
Tekst: Beata Król
Zdjęcia: Beata Król, Norbert Kiciński
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Dzieje osieckiej parafii
św. Stanisława w zarysie
Osiecka parafia erygowana został w II połowie XIII wieku. Patronem został kanonizowany w 1254
roku bp krakowski Stanisław ze
Szczepanowa.
Pierwszy drewniany kościół został zbudowany w Osieku około
1050 roku przez świętokrzyskich
Benedyktynów. Kolejny kościół również drewniany postawiony został
około 1410 roku przez miejscowego plebana Pawła Szmylowskiego. Według wizytacji kanonicznej
z 1691 roku parafia posiadała także Szpital św. Ducha z drewnianą
kapliczką oraz cmentarną kaplicę
Nawiedzenia N. M. Panny położoną na obrzeżach Osieka obok
cmentarza. Szpital św. Ducha położony był przy drodze na Połaniec.
W parafii funkcjonowały wówczas
dwa bractwa: Różańcowe i Literatów. Natomiast w ramach działalności Szpitala parafia sprawowała
opiekę nad biednymi.
W tym czasie parafia liczyła
około 900 dusz. Natomiast według
wizytacji parafii przeprowadzonej
w 1760 przez kanonika sandomierskiego Marcina Głoszkowskiego
parafia liczył 1600 osób.
W 1794 roku Osiek uległ niszczycielskiemu pożarowi ze względu
na swoja drewnianą zabudowę.
Spłonęły również budynki plebańskie, zaś sam kościół znajdował się
w fatalnym stanie. W związku z tym
proboszcz sulicławicki Jan Nepomucen Kolasiński w 1806 roku napisał w Księdze zmarłych Sulisławic:
„W tym roku w miesiącu marcu,
kwietniu, maju, czerwcu i lipcu był
zapieczętowany kościół w Osieku,
mocą administracyi Jego Cesarsko
Królewskiej Mci jako niebezpieczny
i do rozwalenia skłonny. Było to bardzo uciążliwe księżom, którzy mu-

OSIEK

sieli jeździć do kościoła w polu i lud
cisnął się w niewygodzie w szczupłych ścianach świątyni”. Dlatego
też w 1840 roku kościół ten został
rozebrany, a uzyskane z rozbiórki
drewno wykorzystano na budowę
prowizorycznej kaplicy po drugiej
stronie drogi, w której odprawiano
liturgię w okresie 1840 – 1852. Budowę obecnego kościoła w latach
1842-1852 podjął się ówczesny
donatariusz dóbr osieckich Wasilij
Pogodin, wespół z proboszczem
Piotrem Cybulskim i parafianami,
którzy zobowiązali się do składki
na ten cel w wysokości 6000 rubli
oraz pomocy przy budowie. Wykonawcą robót budowlanych został
staszowski Żyd Szmul. Jak pisze ks.
Jan Wiśniewski: „Postawił nareszcie
coś w rodzaju owczarni bez stylu
i trwałości: mury z kamienia, cienkie, belkowanie tak marne, że nie
wiązało dachu, na krokwach opierała się dziwnego kształtu kopuła”.
Kościół służył parafianom przeszło
40 lat do czasu, kiedy staraniem
ówczesnego proboszcza Tomasza
Sokalskiego i ks. Jana Kwietnia,
przystąpiono do jego rozbudowy
w latach 1896-1897, poprzez dobudowanie dwóch bocznych kaplic.
Prezesem parafialnego komitetu
rozbudowy kościoła został wieloletni wójt gminy Osiek Józef Zaborski.
W ten sposób budynek kościoła zyskał kształt krzyża równoramiennego, powiększając jednocześnie swoja powierzchnię. W 1904 roku obok
kościoła postawiona został kolumna z figurą N. M. Panny z napisem:
„na pamiątkę jubileuszu pięćdziesięciolecia dogmatu Niepokalanego Dogmatu N. M. Panny 1904. X
Tomasz Sokalski kanonik katedralny
Sandomierski, X Piotr Stępieński”.
Od strony drogi zaś napis: „O ła-

skawa, o litościwa, o słodka Panno
Maryo”. Kolumna ta wcześniej stała w niedalekich Dziękach. Kiedy
objął je w posiadanie Aleksander
Petrow zdjął z kolumny rzeźbę Matki Boskiej, zaś samą kolumnę nabył osiecki mieszczanin Witkowski
za 50 srebrnych rubli i postawił ją
w Osieku obok kościoła św. Stanisława, umieszczając na jej szczycie
wspomnianą figurę N. M. Panny.
W latach 1924-1925 zbudowana została z inicjatywy proboszcza
Piotra Bitnego-Szlachto nowa plebania, dotychczasowa bowiem zbudowana przez proboszcza Józefa
Urbańskiego około 1860 roku nie
nadawała się do dalszego użytkowania. Budową zajął się parafialny
Komitet Budowy plebanii, natomiast wykonawcą został Jan Dyl
ze Strzegomia. We wrześniu 1925
roku zostaje powołane w parafii
pod kierunkiem ks. Stanisława Skurskiego Stowarzyszenie Dziewcząt
i Chłopców, którego głównym celem była formacja religijna. W okresie II wojny światowej plac kościelny
stał się miejscem potyczki między
oddziałem Jędrusiów a Niemcami.
W 1965 roku kościół przeszedł wewnątrz gruntowny remont.
Obecnie parafia św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Osieku
obejmuje ulice: 11-go Listopada, Cicha, Grabowiec Płd, Grabowiec Płn,
Grobla, Jagiellońska, Jana Pawła II,
Klimontowska, Leśna, Mickiewicza,
Matki Bożej Sulisławskiej, Nowy
Osiek, Ogrodowa, Osiedlowa, Partyzantów, Polna, Połaniecka, Rynek,
Sandomierska, Słoneczna, Tarnobrzeska, Wiślana, Wolności i Wolska. Wioski: Długołęka, Kąty, Lipnik,
Pliskowola i Suchowola. Natomiast
liczba wiernych wynosi 4687.
Tekst: Mariusz Skotarek
Zdjęcie: Wiktor Bednarczuk
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Patron osieckiej parafii

Św. Stanisław Biskup ze Szczepanowa żył w latach ok. 1030
– 1079. Był jedynym synem Wielisława ze Szczepanowa i Bogny,
urodziwszy się w trzydziestym
roku ich małżeńskiego pożycia.
Wychowywany był oraz pobierał
nauki najpierw w szkole katedralnej w Gnieźnie, potem prawdopodobnie studiował w Paryżu. Kiedy
powrócił do kraju otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa krakowskiego Lamberta. Stanisław ze
Szczepanowa szybko zasłynął jako
świetny kaznodzieja, a także gorliwy misjonarz ziemi małopolskiej.
Po śmierci bpa Lamberta objął biskupstwo krakowskie. Sprawując
posługę biskupią zasłynął jako kapłan pełen miłosierdzia, oddania
i troski o ubogich, wdowy i sieroty.
W 1079 roku doszło do konfliktu
między bp Stanisławem a królem
Bolesławem Szczodrym, który zakończył się niestety śmiercią biskupa. Nie jest znane tło przyczynowe
tego tragicznego zajścia. Według
Galla Anonima czyn biskupa został zakwalifikowany jako zdrada,
a sam biskup zostaje określony
przez kronikarza mianem „traditor”, czyli zdrajca. Niemniej – jak
pisze prof. Jerzy Wyrozumski –
„Nie ma potrzeby rozumienia wyrazu zdrada w jej dzisiejszym wybitnie pejoratywnym znaczeniu.
Nie musiała to być zdrada w sensie politycznym. W okresie kiedy
biskupi byli mianowani przez monarchę i na jego ręce składali przysięgę wierności, wszelkie nieposłuszeństwo w stosunku do króla,
choćby płynęło z pobudek czysto
etycznych, mogło być poczytane
za zdradę”. Najprawdopodobniej
bp Stanisław publicznie upominał
króla Bolesława w związku z jego
niemoralnym
postępowaniem
w stosunku do swoich poddanych.
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W każdym bądź razie pomazaniec
boży podniósł rękę na drugiego
pomazańca.
Dlatego też biskupa spotkała
powszechnie stosowana w takich
przypadkach kara obcięcia członków. Innymi słowy, ciało Stanisława
ze Szczepanowa zostało poćwiartowane, a sam król widząc to napawał się swoim zwycięstwem. Ta
wersja śmierci biskupa zawarta
w Kronice Galla sprzeczna jest
z wersją przekazaną przez innego polskiego kronikarza – Mistrza
Wincentego Kadłubka. Otóż Mistrz
Wincenty pisze, że biskup zginął
z rąk samego króla i jego siepaczy
podczas odprawiania liturgii, co
miało miejsce w kościele św. Michała na Skałce pod Krakowem.
Powszechnie panuje więc opinia, że biskup Stanisław padł
ofiarą swojego duszpasterskiego
obowiązku jako obrońca godności
duszy ludzkiej i wolności chrześcijańskiej przeciw samowoli autokraty. Początki kultu biskupa sięgają roku 1088, co było związane
z przeniesieniem jego szczątków
do katedry na Wawelu. Kult ten
w XIII wieku stał się swoistą emanacją tendencji zjednoczeniowych
ziem polskich rozbitych na dzielnice. Istniała wówczas legenda
o zrośnięciu się rozczłonkowanego
ciała św. Męczennika, która była
w istocie zapowiedzią procesu
zjednoczenia, a którego ukoronowaniem stała się realizacja politycznej idei Corona Regnii Polonia
(zjednoczonej Korony Królestwa
Polskiego).
Uroczysta kanonizacja bp Stanisława odbyła się w Asyżu 8
września 1253 roku, a dopełnił jej
papież Innocenty IV (1243-1254)
przy grobie św. Franciszka.
O dziejowej roli biskupa Stanisława ze Szczepanowa zarówno

Źródło: http://www.ultramontes.pl/zywoty_stanislaw_bp.htm

Św. Stanisław ze Szczepanowa:
Biskup i Męczennik

dla kościoła katolickiego jak i Polski, pisał Jan Paweł II w swoim Liście do Kościoła w Polsce Rutilans
Agmen z 8 maja 1979 roku: „Głębokie są korzenie tej czci. Sięgają
w całe prawie dzieje w Polsce, odzwierciedlają się w życiu Narodu,
towarzyszą jego losom. Świadczą
o czci świętego Stanisława nie tylko doroczne uroczystości, ale też
liczne wezwania diecezji w Polsce
oraz kościołów i parafii w Polsce,
a także poza Polską. Wszędzie
tam, gdzie trafili synowie polskiej
ziemi, przynosili tę cześć wielkiego Patrona. Od wielu stuleci był
święty Stanisław Patronem Polski.
Patronat ten – z mocy ustanowienia papieża Jana XXIII, mojego
poprzednika – sprawuje wspólnie z Matką Bożą, Królową Polski
oraz ze świętym Wojciechem (…).
(…) święty Stanisław stał się na
długie wieki rzecznikiem pojednania z Bogiem wszystkich swoich
rodaków, zarówno sprawujących
władzę, jak poddanych. Czyż nie
mówi o tej szczególnej duchowej
jedności, która przez jego śmierć
męczeńską stała się ich udziałem
i jest nim nadal?”.
Liturgiczne wspomnienie św.
Stanisława przypada na dzień 8
maja, podczas którego w naszej
parafii odbywa się coroczny odpust.
Mariusz Skotarek
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Kronika Szkoły Podstawowej w Pliskowoli
1900
–
1939
1928/1929
Rok
szkolny

Rok szkolny 1928/1929 rozpoczął się w dniu
1 września nabożeństwem w Osieku. Stopień organizacyjny szkoły I stopnia 2 klasowej. Zapisanych
do szkoły ogółem 160 dzieci. W tem chłopców 87,
dziewcząt 73.
Odział I 65, II 51, III 27, IV 17 dzieci. W ciągu
roku szkolnego opuściło szkołę 6 dzieci. Niezapisanych z powodu braku miejsca 7 dzieci. Oddziały
I i II uczą się osobno w sali nr 2. Oddział III i IV razem w Sali nr 1. W ciągu roku szkolnego odbyły się
następujące uroczystości narodowe: „Dziesięciolecie Niepodległości Polski” w dniu 11 XI – Imienin
P. Marszałka Józefa Piłsudskiego „Budowniczego
Polski” – „Konstytucji 3 Maja”. W dniu 13 VI wizytował szkołę tutejszą p. Inspektor W. S. Laskowski
oddział III i IV i oddział I. Frekwencja w ciągu roku
szkolnego dość dobra. Jedynie w oddziale I słabsza w miesiącu styczniu i lutym i częściowo w marcu z powodu mrozów i zawiei śnieżnych. Stosunek
rodziców do szkoły przychylny. – Z portretów (obrazów) otrzymała szkoła „Godło Państwa” do sali
nr 1. – Do biblioteki dla młodzieży 7 książek. Sadzenie drzewek owocowych odbyło się w terminie
jesiennym, ogółem zasadzano 16 drzew, z których
6 przyjęło się, 8 krzewów. Drzewka posadzono

w ogrodzie szkolnym i poza szkołą. Remont wykonano następujący: pokrycie drugiej połowy dachu
ludowej szkoły i zabudowań gospodarskich. Pobudowano nowe ustępy i gnojownik – naprawiono
częściowo płot szkolny.
Kursów dla dorosłych nie prowadzono, gdyż
nikt się nie zapisał. W roku szkolnym Kierownictwo
szkoły urządziło 4 przedstawienia, dochód szczupły
przeznaczono na prenumeratę Płomyka i Płomyka
dla dzieci. W ciągu roku urządzono z dziatwą wycieczkę do Wisły. Z przedstawień odegrano sztuki:
„Majster i czeladnik” z młodzież dorosłą – szkolną.
„Pilnuj swego”, „Kopciuszek” – „Jasełka”.
Ogólny poziom naukowy wśród dzieci dobry –
wychowawczy bardzo dobry. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w dniu 28 VI. Dzieci
odegrały sztukę „Współpraca” przeplataną śpiewem, tańcami – deklamacjami – poczem odbył się
popis. – Przemówienie do rodziców o wychowaniu
i współpracy domu ze szkołą. Odczytanie klasyfikacji. – Pokaz prac dzieci.
Na zakończenie pouczono młodzież o zachowaniu się przez ferie, o uszanowaniu cudzej własności,
nie niszczeniu drzew i czynieniu szkód w ogrodach.
Nabożeństwo dziękczynne odbyło się w dniu 29 VI.
Opracował: Mariusz Skotarek

Uczniowie osieckiego Liceum w Warszawie
15 kwietnia uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Osieku razem z panią dyrektor Ireną Martą
Kicińską i wicedyrektor Anną Bojarską wzięli udział
w wycieczce do Warszawy. Zorganizowanie tej wycieczki było konsekwencją nawiązania w zeszłym
roku, przy okazji organizacji konferencji „Polska
w Unii Europejskiej”, współpracy Liceum Ogólnokształcącego w Osieku z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.
W organizację tej wycieczki zaangażował się również pan Burmistrz sponsorując uczniom autokar.
Program wycieczki obejmował zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie uczniowie
spotkali się z niezwykle ekspresyjnym ukazaniem
tego fragmentu tragicznej historii Polski. Atmosfera
półmroku jaki panuje w Muzeum sprzyja zadumie
i refleksji nad losem powstańców, którzy stanęli do
nierównej walki z niemieckim agresorem w imię
wartości, z którymi walczyły reżimy hitlerowski
i sowiecki, a które zawierały się dążeniu do niczym
nieskrępowanej wolności. Była to prawdziwa lekcja
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historii i patriotyzmu. Kolejnym punktem wycieczki
były zajęcia zorganizowane w Przedstawicielstwie
KE w Polsce na temat zasad funkcjonowania najważniejszych instytucji UE. W trakcie zajęć uczniowie poznali więc zasady funkcjonowania takich instytucji
jak: Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada
Europejska i innych. Następnie wzięli udział w quizie
w formie koła fortuny. Były to cenne zajęcia, pokazały bowiem w sposób wymierny wpływ tych instytucji
na nasze życie. Z kolei uczniowie poznali najważniejsze zbytki Warszawy, o których barwnie opowiadał
pan Robert Pyka. Ostatnim punktem wycieczki było
zwiedzanie gmachu sejmu - serca polskiej demokracji. Uczestnicy wycieczki poznali podstawowe zasadami funkcjonowania polskiego parlamentu jako
najważniejszego ośrodka decyzyjnego w naszym
państwie. Następnie zwiedzili najważniejsze sale
sejmowe jak: Sala Posiedzeń, Sala Kolumnowa idąc
m. in. Korytarzem Marszałkowskim.
Niewątpliwie wycieczka dostarczyła uczniom
dużo niezapomnianych wrażeń.
Mariusz Skotarek
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Dzień Przedsiębiorczości
31 marca 2011 roku odbył się
ogólnopolski „Dzień Przedsiębiorczości”, w którym udział
wzięli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego.
Koordynatorem
i pomysłodawcą projektu była pani
wicedyrektor Anna Bojarska.
„Dzień przedsiębiorczości” to program skierowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, jest projektem sprzyjającym podejmowaniu
przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. W ramach
tego projektu jego uczestnicy mieli
możliwość odbycia jednodniowego
stażu w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
• odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy

predyspozycjach niezbędnych do
wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą
zawodową,
• zapoznania się z organizacją
i zarządzaniem firmą.
Nasi uczniowie odbyli staż w:
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku, Posterunku Policji
w Osieku, Urzędzie Miasta i Gminy
w Osieku, Ośrodku Opieki Społecznej w Osieku, Przedszkolu w Osieku, zakładzie Siarkopol w Grzybowie, Państwowej Straży Pożarnej
w Staszowie, Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Staszowie.
Dzięki uczestnictwu w projekcie
nasi uczniowie nabyli nowe umiejętności w wybranym przez siebie
zawodzie.
Uczniowie uczestniczący w projekcie: Kamil Brożyna, Agata Cebula, Michał Cena, Sebastian Cie-

Sukces w konkursie
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Osieku wzięli
udział w II edycji konkursu wiedzy
o Unii Europejskiej „Europa To
My” zorganizowanego przez Poseł do Parlamentu Europejskiego
Różę Thun oraz miasto Niepołomice. Konkurs przeznaczony był
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.
1 kwietnia odbył się etap szkolny, w którym wzięło udział 23
uczniów. Uczniowie mieli do rozwiania test jednokrotnego wyboru, składający się z 45 pytań.
Zwycięzcą został Marcin Ziejewski, drugie miejsce zajął z kolei
Przemysław Pyszczek, natomiast
trzecie miejsce zajęli ex aequo:
Dudek Dominika, Kasprzyk Kamil, Trzaska Kamila, Wieczorek
Iwona. Nasze Liceum reprezentowała Kamila Trzaska.
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ślik, Dariusz Dziuba, Patryk Fuks,
Jolanta Glica, Kinga Golonka,
Kamil Gwóźdź, Kamil Kasprzyk,
Katarzyna Kopeć, Kazimierz Krala, Katarzyna Kruszewska, Jakub
Maruszak, Mateusz Nowak, Ewa
Okoń, Daria Sierant, Marlena Żugaj, Marta Żugaj.
Tekst i zdjęcia : Kamil Kasprzyk
Nowak Mateusz
(stażyści Gazety Lokalnej „Osiek”)

„Europa To My”

Finał II edycji konkursu odbył się w dniach 16-17 kwietnia
w Zamku Królewskim w Niepołomicach, w którym znaleźli sie
przedstawiciele 37 powiatów
z obu województw. Finaliści wzięli
udział w ciekawej grze symulacyjnej, która polegała przeprowadzeniu negocjacji Rady Europejskiej w sprawie kształtu budżetu
UE na lata 2007-2013. Symulację
przygotowali oraz przeprowadzili, wcielając się w przedstawicieli
Komisji Europejskiej, pracownicy
Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego z dr Mirosławem Natankiem na czele.
Uczniowie zostali podzieleni na
6-osobowe zespoły, reprezentujące niektóre państwa członkowskie
UE i przeprowadzili między sobą
negocjacje, które ostatecznie zakończyć się miały głosowaniem.
Uczennica naszego Liceum Kami-

la Trzaska znalazła się w zespole
reprezentującym Francję.
Sesja plenarna odbyła się w Sali
Akustycznej
niepołomickiego
Zamku. Głos zabierali przedstawiciele poszczególnych zespołów,
prezentując stanowiska w kwestii
budżetu, po czym jednogłośnie
ów budżet uchwalono.
Jury konkursu, oceniając umiejętności negocjacyjne i skłonność
do kompromisu, ogłosiło zwycięzcami uczniów reprezentujących
Francję, wśród których znalazła
się uczennica osieckiego Liceum.
Zwycięzcy w nagrodę odbędą
wizytę studyjną w Brukseli, gdzie
zwiedzać będą Parlament Europejski, Komisję Europejską oraz
Stałe Przedstawicielstwo Polski
przy UE. Serdecznie gratulujemy
i życzymy niezapomnianych wrażeń.
Mariusz Skotarek
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Zakończenie roku
II klasa ZULO

29 kwietnia w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Osieku odbyło się zakończenie roku szkolnego klasy III Liceum Ogólnokształcącego oraz II klasy Zaocznego
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego. Osiecka szkoła
po raz kolejny daje przepustkę
abiturientom do dalszego kształcenia bądź podjęcia pracy. Większość uczniów od 4 maja zmierzy
się z „maturalnym maratonem”,
który potrwa do 27 maja. Życzymy sukcesów podczas egzaminu
dojrzałości.
Zdjecia: Patryk Fuks

III klasa LO

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Egzamin gimnazjalny jest:
• powszechny i wszyscy uczniowie
klas trzecich gimnazjum muszą
do niego przystąpić
• obowiązkowy, bo przystąpienie
do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
• przygotowany w formie pisemnej
– testy egzaminacyjne mają postać kilkustronicowej broszury
• przeprowadzany w gimnazjum
w czasie trzech kolejnych dni
• zaplanowany na 120 minut dnia
pierwszego i drugiego oraz na
90 minut trzeciego dnia.
Pierwszego dnia gimnazjalista
musi się wykazać wiadomościami
i umiejętnościami z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki.
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Drugiego dnia powinien się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki z astronomią.
Trzeciego dnia gimnazjalista
musi się wykazać wiadomościami
i umiejętnościami z języka obcego
nowożytnego, zapisanymi w trzech
obszarach standardów wymagań
egzaminacyjnych: odbiór tekstu
słuchanego, odbiór tekstu czytanego i reagowanie językowe.
Tegoroczny egzamin gimnazjalny odbył się 12,13,14 kwietnia 2011 r. Przystąpiło do niego
97 uczniów. Pierwszego dnia tj.
12 kwietnia uczniowie pisali test
z części humanistycznej na hali
gimnastycznej podzielonej na trzy
sale: 501,502 i 503 oraz w sali nr
6. Drugiego dnia tj. 13 kwietnia
uczniowie pisali test z części matematyczno- przyrodniczej również
na hali gimnastycznej podzielonej na trzy sale: 501,502 i 503
oraz w sali nr 6. Trzeciego dnia tj.
czwartek uczniowie pisali test z ję-

zyków obcych nowożytnych aż w 9
salach.
Test z języka angielskiego pisało 61 uczniów w 6 salach, a z języka rosyjskiego 26 uczniów w 3
salach. Uczniowie mieli dostosowane formy i warunki pisania egzaminu gimnazjalnego. Egzamin
przebiegał zgodnie z Procedurami
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Łodzi. Opinie uczniów o trudności egzaminu gimnazjalnego były
zgodne. Za najtrudniejszą część
egzaminu uczniowie uznali test
z części humanistycznej a za najłatwiejszą test z języka angielskiego.
Mamy nadzieję, że wyniki egzaminu gimnazjalnego będą wysokie
i nasi uczniowie dostaną się do
swoich upragnionych szkół ponadgimnazjalnych. Powodzenia.
Tekst: Agnieszka Kasprzyk
Zdjęcia: Damian Kaczmarczyk
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali otrzymuje

„interaktywny zestaw multimedialny”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dnia 5 maja 2010r. ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy rzeczowej w ramach II edycji
„Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji 2010r.”
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Heleny i Józefa Świątyńskich
w Ossali przystąpiła do w/w projektu.
Biorąc pod uwagę wyposażenie
i zapotrzebowanie naszej szkoły
zdecydowaliśmy się złożyć wniosek o „interaktywny zestaw multimedialny”.
Głównym celem tego projektu
było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Nasza
szkoła jest szkołą wiejską znajdującą się na terenie gminy Osiek. Do
obwodu naszej szkoły należy 6 wiosek, z których uczęszcza 136 dzieci.
Większość uczniów jest dowożona.
Uczniowie na terenie szkoły mają
możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, mamy dobrze
wyposażoną pracownię komputerową z Internetem szerokopasmowym. Wielu rodziców nie ma stałego zatrudnienia, często utrzymują
się z pracy dorywczej lub sezonowej, kilkanaście rodzin objętych jest
opieką Pomocy Społecznej. Często
uczniowie nie mają możliwości
korzystania z nowoczesnych technologii. Szkoła stanęła naprzeciw
temu problemowi i we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy
Osiek Włodzimierzem Wawrzkiewi-
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czem oraz dyrektorem szkoły Stanisławą Jońca i nauczycielami Józefą
Zawadzką i Urszulą Dziakowską
został przygotowany Wniosek wraz
z załączoną dokumentacją, który
trafił do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Końcem września
2010r. do szkoły dotarła miła informacja, że sponad 400 wniosków
z terenu całego województwa około
200 szkół otrzymało nowoczesny
sprzęt multimedialny i również nasza szkoła otrzymała taką pomoc.
W miesiącu listopadzie 2010r.
w naszej szkole został zainstalowany i uruchomiony – zgodnie z określonymi wymogami – nowoczesny
sprzęt multimedialny.
W ramach Świętokrzyskiego
Programu Wspierania Edukacji
2010r. przeprowadzone zostały
szkolenia dla dyrektora oraz nauczycieli naszej szkoły w zakresie
umiejętności obsługi sprzętu multimedialnego. W trakcie szkolenia
nauczyciele zapoznali się z elementami multimedialnego zestawu interaktywnego, sposobem wykonania kalibracji tablicy interaktywnej,
zasadami bezpieczeństwa pracy
z zestawem prezentacyjnym, poznali prezentowane możliwości zestawu (funkcjonalność załączonego do zestawu oprogramowania).
Tablica interaktywna przyczynia się do podnoszenia wyników
nauczania, wyrównuje szanse
uczniom rozpoczynającym naukę
w szkole, przyczynia się do ich roz-

woju intelektualnego, uczniom mającym trudności w nauce pomaga
w zrozumieniu treści edukacyjnych
i rozwija zdolności wizualne oraz zachęca do uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.
Nowoczesny sprzęt multimedialny
daje możliwość urozmaicenia zajęć uczniom, korzystania z różnych
źródeł informacji i nowoczesności
w edukacji. Otrzymana pomoc
umożliwia przede wszystkim wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów, zachęca do korzystania
z ofert edukacyjnych naszej szkoły
oraz do podnoszenia jakości kształcenia i promowania naszej szkoły.
Interaktywny zestaw multimedialny znajduje się w naszym budynku dopiero drugi miesiąc a korzystali z niego już prawie wszyscy
uczniowie. Wykorzystywany jest
na wielu przedmiotach zarówno
w klasach młodszych jak i starszych. Tablica ta sprawia uczniom
ogromną radość a ich ciekawość
poznawania świata poprzez nowoczesne technologie pobudza
ich myślenie, daje możliwość poszukiwania różnych rozwiązań
a przede wszystkim uczniowie
chętniej pracują. Podczas pracy
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej dostrzega się – szczególnie
u dzieci nieśmiałych większą chęć
pracy, mobilizują się do nauki,
pobudza się ich myślenie twórcze
a nauczyciele mają możliwość
aktywowania uczniów do nauki
szkolnej. Zestaw multimedialny wykorzystywany jest również na zajęciach pozalekcyjnych, ale przede
wszystkim na zajęciach z uczniami
mającymi trudności w nauce.
Otrzymana pomoc w postaci „interaktywnego zestawu multimedialnego” osiągnęła swój cel, mobilizuje
nas do coraz większego poszukiwania i wykorzystywania szans dawanym szkole w celu wyrównywania
szans edukacyjnych uczniów.
Opracowały:
Urszula Dziakowska
Józefa Zawadzka
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Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Puławiaków 12
tel. (15) 8323404, fax (15) 8334580
MON 514 794; 514795; fax 514793
Adres e-mail: sow6c_001@sow.mil.pl
Adres strony internetowej: www.sandomierz.wku.wp.mil.pl

Narodowe Siły Rezerwowe zapraszają ochotników
Siły Zbrojne rozpoczęły od 1
lipca 2010 roku nabór do nowo
utworzonej formacji wojskowej
- Narodowych Sił Rezerwowych.
Narodowe Siły Rezerwowe będą
utrzymywane na potrzeby reagowania kryzysowego, jako wzmocnienie
jednostek w sytuacjach kryzysowych i w tym sensie nie staną się one oddzielną formacją; nie będą tworzone nowe
jednostki organizacyjne ani związki
taktyczne. Ochotnicy będą przydzielani do już istniejących jednostek.
Kandydat do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące
osób powoływanych do czynnej służby wojskowej: polskie obywatelstwo,
odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej. W tym
roku do NSR przyjmowani będą żołnierze rezerwy, którzy pełnili wcześniej czynną służbę wojskową, a od
początku 2011 roku o służbę w NSR
będą mogły się ubiegać także osoby
nie posiadające przeszkolenia wojskowego, które odbędą służbę przygotowawczą.
Podstawą powstania zobowiązania będzie kontrakt, podpisywany z MON na okres od 2 do 6 lat,
z możliwością jego przedłużenia do
lat 15. Odpowiednio wyszkoleni żołnierze rezerwy-ochotnicy otrzymają
przydział kryzysowy, który będzie
oznaczał zaliczenie ich do Narodowych Sił Rezerwowych i nałoży na
nich obowiązek pełnienia określonej
formy czynnej służby wojskowej lub
dyspozycję do jej pełnienia w razie
zaistnienia takiej potrzeby.
Ochotnik, który zgłosi się do
NSR, będzie miał obowiązek uczestniczyć w organizowanych przez wojsko szkoleniach, do 30 dni rocznie.
W tym czasie wojsko wypłaci mu
odpowiednie uposażenie finansowe,
a także może zrekompensować straty jego pracodawcy. Po podpisaniu
kontraktu będzie on nadal wykonywał swoją pracę, a do jednostki zostanie wezwany wtedy, gdy będzie
potrzebny.
Planuje się, że do Narodowych Sił
Rezerwowych do końca 2011 roku
trafi do 20 000 rezerwistów - ochotników. Za nabór odpowiadać mają
dowódcy poszczególnych jednostek,

OSIEK

którym przydzielone zostaną na ten
cel odpowiednie limity osobowe.
Dla osób, które chciałyby zapoznać się z zasadami tworzenia
i funkcjonowania Narodowych Sił
Rezerwowych, oraz tych, którzy rozważają wstąpienie do nich, zamieszczamy pod adresem http://www.
profesjonalizacja.wp.mil.pl/pl/58.
html - Vademecum Narodowych Sił
Zbrojnych, a także szczegółowy poradnik dla kandydatów do NSR.
Ze względu na rozmieszczenie
jednostek wojskowych w Polsce licz-

ba oferowanych stanowisk NSR jest
zróżnicowana na terenie kraju np.:
w Szczecinie wynosi około1800 stanowisk, Zielonej Górze około 1100
stanowisk, Gdańsku około 1000
stanowisk, Olsztynie, Warszawie,
ok.1000 stanowisk, najmniej oferuje
administracja wojskowa w Kielcach
i Białymstoku: około 30 stanowisk.
Do dyspozycji jest szeroki wybór
specjalności zawodowych obejmuje
około 3282 grupy stanowisk (m.in.
kierowcy, mechanicy, kucharze, psycholodzy, lekarze).

Służba przygotowawcza
Służba przygotowawcza to nowy
rodzaj służby wojskowej wprowadzony dla – mężczyzn i kobiet, które
nigdy nie pełniły służby wojskowej,
a chcą odbyć szkolenie wojskowe
i zdobyć podstawowe umiejętności
związana z profesją żołnierza.
Powołanie do służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie na
podstawie dobrowolnego zgłoszenia
się do tej służby.
Ochotnicy, w dniu rozpoczęcia
służby przygotowawczej stają się
żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.
Służba przygotowawcza trwa:
• dla żołnierza kształcącego się na
oficera do 6 miesięcy;
• dla żołnierza kształcącego się na
podoficera do 5 miesięcy;
• dla żołnierza kształcącego się na
szeregowego do 4 miesięcy.
Do służby przygotowawczej może
być powołana osoba niekarana za
przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, orzeczoną
zdolność do czynnej służby wojskowej (kat. zdrowia A), wiek co najmniej
osiemnaście lat i wykształcenie co
najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu
szeregowych, średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu
podoficerów i wyższe - w przypadku
kształcenia na potrzeby korpusu oficerów. Nabór ochotników do tej służby dotyczy zarówno mężczyzn jak
i kobiet.
W okresie szkolenia przysługuje
bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, a także opieka
medyczna i stomatologiczna

Miesięczne uposażenie:
• dla żołnierza kształcącego się na
oficera wynosi 60% najniższego
uposażenia żołnierza zawodowego tj. 1500 złotych brutto,
• dla żołnierza kształcącego się na
podoficera wynosi 40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego tj. 1000 złotych brutto,
• dla żołnierza kształcącego się na
szeregowego wynosi w wysokości 30% najniższego uposażenia
żołnierza zawodowego tj. 750 złotych brutto.
Po otrzymaniu karty powołania
do jej pełnienia: ustawowa ochrona stosunku pracy. Okres pełnienia
służby przygotowawczej wlicza się
pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień
wynikających ze stosunku pracy.
W trakcie służby przygotowawczej
i po jej zakończeniu istnieje możliwość
złożenia wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
W 2010 roku uruchomiono już
trzy tury służby przygotowawczej
dla potrzeb korpusu szeregowych –
4 i 25 października oraz 6 grudnia.
W 2011 roku uruchomiono już
jedną turę służby przygotowawczej dla potrzeb korpusu szeregowych – 7 marca. Planowane jest
jest jeszcze uruchomienie dwóch
tur służby przygotowawczej dla
potrzeb korpusu szeregowych: 29
czerwca i 1 grudnia.
Tych, którzy poszukują odpowiedzi
na konkretne pytania, zapraszamy
do Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Sandomierzu.
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SPORT / WYKAZ SOŁTYSÓW

PIAST WYGRYWA!
Ogromną niespodziankę sprawili nasi „seniorzy” pokonując na stadionie miejskim w Osieku w dn. 1704-2011 r. lidera kl. A gr. II drużynę
„Zdroju” Busko - Zdrój 2:0 do przerwy 1:0. Bramki zdobyli: Marcin
Bąk w 45 minucie spotkania oraz
Dominik Cieśla min. 69. Podopieczni trenera Szymona Kozłowskiego

wystąpili w nast. składzie: w bramce
Krzysztof Wolak, w obronie - Łukasz Bąk (89 min. Łukasz Loc),
Marcin Urbański, Paweł Gregorowicz i Krzysztof Kotlarz; w linii
pomocy - Kamil Gwóźdź ( 70 min.
Krzysztof Kot), Jakub Janas, Konrad Cebula i Bartłomiej Ryński; napastnicy - Marcin Bąk (83 min. Kamil Brożyna) oraz Dominik Cieśla,
rezerwowi: Paweł Bień, Wojciech

Nowak, Maciej Wyraz, Radosław
Dąchur, Grzegorz Strojnowski
i Marcin Ziejewski.
Aktualnie zespół MKS „Piast”
Osiek zajmuje 7 miejsce na 14 drużyn z dorobkiem 21 pkt. Mecz obserwowało ok. 200 kibiców.Swój sobotni
mecz 16-04-2011r. wygrali również
Juniorzy Młodsi rocznik 1994 i młodsi z drużyną LZS Samborzec 6:1.
Tekst: Mirosław Gajek
Zdjęcia: Norbert Kiciński

POWIATOWE ZAWODY PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT
W dniach 18.04.2011 (dziewczęta) i 20.04.2011 (chłopcy) uczniowie
Publicznego Gimnazjum w Osieku
reprezentowali nas na Powiatowych
Zawodach Piłki Nożnej w Staszowie.
Skład drużyny dziewcząt : Patrycja Kabata, Klaudia Buda, Iza Sudół,
Karolina Pargieła, Patrycja Smagłoska, Ilona Nowicka, Angelika Szko-

lak, Iza Basińska, Katarzyna Wyrzykowska.
Skład drużyny chłopców: Przemek
Sośniak, Adrian Żaba, Piotr Wieczorek, Kamil Borkowski, Paweł Żmuda,
Tobiasz Rendziński, Grzegorz Dudek,
Hubert Komański, Kamil Kozoduj.
- Dziewczęta zajęły dobre II miejsce na 5 zespołów oprócz naszej

drużyny w turnieju brały jeszcze
udział szkoły z Łubnic, Staszów Nr1,
Staszów Nr2, Bogoria.
- Chłopcy zajęli IV miejsce na 9 zespołów, oprócz naszej drużyny grały
jeszcze szkoły z Połańca, Oleśnicy,
Łubnic , Staszów Nr1, Staszów Nr2,
Szydłów, Rytwiany, Czajków.
Robert Ryński

WYKAZ SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH (CZĘŚĆ DRUGA)
lp

Miejscowość

Data wyborów

Sołtys

Członkowie Rady Sołeckiej

OSSALA

29 marca
2011 r.

Kandydaci na Sołtysa Sołectwa Ossala:
1
Sołtys Sołectwa Ossala:
Marian Sowiński

Członkowie Rady Sołeckiej Sołectwa Ossala:
1.Durma Marek
2. Kiciński Jakub
3.Kwiatkowski Rafał
4. Żugaj Elżbieta
5.Mikus Danuta

2

SZWAGRÓW

30 marca
2011 r.

Kandydaci na Sołtysa Sołectwa Szwagrów:
1
Sołtys Sołectwa Szwagrów:
Maciej Rendziński

Członkowie Rady Sołeckiej Sołectwa Szwagrów:
1.Żyła Zbigniew
2. Chmielowiec Jan
3.Glica Alicja
4. Adaś Zbigniew
5.Kwietniewska Halina

3

NIEKRASÓW

8 kwietnia
2011 r.

Kandydaci na Sołtysa Sołectwa Niekrasów:
1
Sołtys Sołectwa Niekrasów:
Janusz Sagan

Członkowie Rady Sołeckiej Sołectwa Niekrasów:
1. Mikus Maria
2. Łukaszek Anna
3. Sadłocha Mirosław

1

SUCHOWOLA

9 kwietnia
2011 r.

Kandydaci na Sołtysa Sołectwa Suchowola:
1
Sołtys Sołectwa Suchowola:
Czesław Bąk

Członkowie Rady Sołeckiej Sołectwa Suchowola:
1.Wieczorek Edward
2. Stawiarz Krzysztof
3. Zaleśny Marian
4. Cieślik Zofia
5. Nieckarz Wojtek
6. Okoń Marek
7.Cebula Adam

5

TRZCIANKA

10 kwietnia
2011 r.

Kandydaci na Sołtysa Sołectwa Trzcianka:
1
Sołtys Sołectwa Trzcianka:
Tadeusz Jarkowski

Członkowie Rady Sołeckiej Trzcianka:
1. Siekierska Beata
2. Piechniak Jan
3. Wyrazik Krystyna
4. Janiec Wioletta

6

TRZCIANKA
KOLONIA

10 kwietnia
2011 r.

Kandydaci na Sołtysa Sołectwa Trzcianka Kolonia:
2
Sołtys Sołectwa Trzcianka Kolonia:
Anna Bandziarowska

Członkowie Rady Sołeckiej Trzcianka Kolonia:
1.Jaworski Józef
2. Szkolak Maria
3.Pawlak Danuta

7

NIEKURZA

11 kwietnia
2011 r.

Kandydaci na Sołtysa Sołectwa Niekurza;
1
Sołtys Sołectwa Niekurza :
Elżbieta Cena

Członkowie Rady Sołeckiej Niekurza:
1.Sulik Zbigniew
2. Dąchór Stanisława
3. Woś Danuta
4. Siejka Jerzy

8

TURSKO WIEL- 7 kwietnia
KIE
2011 r.

Kandydaci na Sołtysa Sołectwa Tursko Wielkie:
2
Sołtys Sołectwa Tursko Wielkie:
Maria Konat

Członkowie Rady Sołeckiej Tursko Wielkie:
1. Sowińska Aneta
2. Mazur Sylwia
3. Stawiarz Mieczysław
4.Pęś Bronisław

9

MUCHARZEW

Kandydaci na Sołtysa Sołectwa Mucharzew:
1
Sołtys Sołectwa Mucharzew:
Lucyna Kubicka

Członkowie Rady Sołeckiej Mucharzew:
1. Śledź Alfreda
2. Jońca Marian
3. Kwiatkowski Józef

4

28 marca
2011 r.

Podziękowania dla Karoliny Świątkiewicz za udostępnienie i opracowanie materiału.
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REKLAMY

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIEKU
ORAZ KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
OGŁASZA KONKURS POD HASŁEM

„BEZPIECZNE WAKACJE”
Oto szczegółowy regulamin
§1
Temat i cel konkursu.
1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi”.
2. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań
związanych z pracą i zabawą na
terenach wiejskich, poszerzenie
wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości
estetycznej oraz indywidualnych
zdolności twórczych.
§2
Organizator i współorganizatorzy
konkursu.
1. Organizatorem konkursu jest
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

2.
3.
4.
5.

Społecznego - Centrala z siedzibą
w Warszawie, Al. Niepodległości 190.
Konkurs został objęty patronem honorowym przez Pana Marka Sawickiego,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Patronem medialnym konkursu jest Redakcja dwutygodnika „AGRO SERWIS”
Współorganizatorem konkursu jest
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Osieku.
Prace należy nadsyłać do 25.05.2011
r. do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku.
Ogłoszenie
konkursu
nastąpi
29.05.2011 r. (niedziela) podczas festynu zorganizowanego z okazji Dnia
Dziecka na Rynku w Osieku.

§3
Uczestnicy konkursu.
Uczestnikami konkursu mogą być ucznio-

wie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:
I grupa - klasy 0 - III szkoły podstawowej
II grupa - klasy IV - VI szkoły podstawowej
§4
Zadania konkursowe.
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A - 3, w dowolnej technice
plastycznej, o tematyce związanej z bezpieczeństwem w środowisku wiejskim.
2. Praca plastyczna powinna być
wykonana indywidualnie przez
uczestnika konkursu.

ORGANIZATORZY KONKURSU SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH CHĘTNYCH
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OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku informuje,
że od dnia 4 maja do 17 czerwca 2011r. prowadzony jest nabór do:
Liceum Ogólnokształcącego (dziennego) o profilu:
– humanistycznym (z rozszerzonymi: j. polskim, wiedzą o społeczeństwie, historią);
– matematyczno-przyrodniczym (z rozszerzonymi: geografią, matematyką).

Zasadniczej Szkoły Zawodowej – w zawodach:
- sprzedawca,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- fryzjer,
- murarz,
- piekarz,
- monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
- cukiernik,
- górnik eksploatacji otworowej,

- stolarz,
- elektryk,
- lakiernik,
- kucharz małej gastronomii,
- blacharz samochodowy,
- betoniarz zbrojarz,
- posadzkarz,
- malarz-tapeciarz.

Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
– dwuletnia nauka zakończona nową maturą (szkoła bezpłatna).

ATUTY NASZEJ SZKOŁY:
• profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna (czynni egzaminatorzy przedmiotów maturalnych,
nauczyciele dyplomowani),
• rzetelna praca bez korepetycji,
• wysoka jakość kształcenia,
• wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego,
• otwarty dialog ucznia z nauczycielem,
• liczne zajęcia pozalekcyjne, między innymi przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego,
• przyjazna atmosfera bez przemocy i nałogów,
• możliwość podjęcia studiów na prestiżowych uczelniach.

ZASTANÓW SIĘ, PRZEMYŚL…TO TWOJA SZKOŁA!!!
PROJEKTY W NASZEJ SZKOLE:

• Młodzi przedsiębiorcy na start – nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch.;
• FENIX - długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania
podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów;
• Życiowa szansa;
• Moja firma w mojej gminie;
• OHP jako realizator usług rynku pracy ;
• Wzmocnienie proekologicznego stylu życia młodzieży zamieszkującej Dorzecze Pradoliny Górnej Wisły;
• Wolontariat.

ZASADY REKRUTACJI:
• Do Liceum Ogólnokształcącego są przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60 punktów.
• Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani uczniowie na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum, zdanego
egzaminu gimnazjalnego i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie.
• Do Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego są przyjmowani słuchacze na podstawie świadectwa
ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Wymagane dokumenty w roku szkolnym 2011/2012
LO i ZSZ:

a) podanie o przyjęcie do szkoły pobrane w sekretariacie szkoły,
b) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
c) oryginał zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wynikami egzaminu gimnazjalnego,
d) karta informacyjna,
e) trzy zdjęcia,
f) dokumentacja zdrowotna (karta zdrowia i karta szczepień),
g) w razie potrzeby opinia poradni pedagogiczno – psychologicznej,
h) zaświadczenie o przyjęciu na praktykę uczniowską (do ZSZ).
i) zaświadczenie lekarza medycyny pracy (do ZSZ).

ZULO:

a) podanie o przyjęcie do szkoły pobrane w sekretariacie szkoły
b) oryginał świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
c) trzy zdjęcia,
d) potwierdzona kserokopia dowodu osobistego,
e) potwierdzona kserokopia aktu zawarcia związku małżeńskiego

ZAPRASZAMY
do nauki w naszej szkole

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
ul. Wolności 24a
28-221 Osiek
tel: (15) 867 12 01 lub (15) 646 52 80
www.zsosiek.pl
zsosiek@gmail.com; sekretariat@zsosiek.pl

