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Kalendarium

10/06. Dzień Dziecka 
na osieckim Rynku

16/06. II Powiatowy Fe-
stiwal Piosenek Agniesz-
ki Osieckiej. Sala wido-
wiskowa M-GOK

• Zajęcia wokalne
• Zajęcia gry na instrumentach:
 • Saksofon
 • Pianino
 • Gitara
 • Perkusja
 • Bębny (djembe, kongi, bongosy)
 • Akordeon
 • Trąbka
• Warsztaty teatralne
• Warsztaty dziennikarskie
• Warsztaty filmowe i fotograficzne
• Zajęcia plastyczne
• Warsztaty tańca: hip-hop, breakdance
• Zajęcia fitness 
• Zajęcia tańca towarzyskiego prowadzo-

ne przez Studio Tańca Kick Kielce. 
• Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 

i młodzieży.

Wszystkich chętnych 
serdecznie zapraszamy
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28 -221 Osiek
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e-mail: mgokosiek@mgokosiek.pl

OFERUJE:

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń i reklam zamieszczanych w ga-
zecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do re-
dakcji i skracania nadesłanych tekstów.

MAJ
03/05. Międzynarodowy Dzień 

Wolności Prasy
04/05. Dzień Strażaka i Hutnika
08/05. Dzień Bibliotekarzy i Bi-

bliotek
15/05. Międzynarodowy Dzień 

Rodziny
22/05. Dzień Praw Zwierząt
25/05. Dzień Piwowara
25/05. Dzień Mleka
26/05. Dzień Matki
27/05. Dzień Samorządu Teryto-

rialnego
29/05. Dzień Działacza Kultury 

i Drukarza
31/05. Dzień bez papierosa
31/05. Światowy Dzień Rozwoju 

Kultury

CZERWIEC
01/06. Dzień Dziecka
01/06. Dzień bez Alkoholu
02/06. Dzień Leśnika
05/06. Światowy Dzień Ochrony 

Środowiska Naturalnego
09/06. Dzień Przyjaciela
14/06. Światowy Dzień Honoro-

wego Dawcy Krwi
21/06. Święto Muzyki
22/06. Dzień Kultury Fizycznej
23/06. Dzień Ojca
23–24/06. Noc Kupały. Noc 

świętojańska (etnicznie 
słowiańskie)

28/06. Narodowy Dzień Pamięci 
Poznańskiego Czerwca 
1956
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@ktywność dla dorosłych

Od kilku miesięcy prowadzone 
są w osieckim domu kultury warsz-
taty komputerowe dla osób 50+. 
Teraz idziemy krok dalej i rozpoczy-
namy współpracę w ogólnopolskim 
projekcie Polska Cyfrowa Równych 
Szans. Projekt ten ma nie tylko za 
zadanie podnieść wiedzę i umiejęt-
ności dorosłych Polaków (nie tylko 
emerytów) w zakresie korzystania 
z Internetu i komputera, ale przede 
wszystkim rozbudzić w nich cieka-
wość cyfrowego świata i dać możli-
wość poruszania się w tym niezna-
nym dla nich środowisku. Pomocą 
i drogowskazem w tej podróży ma 
być postać Latarnika, który swoją 
postawą i obecnością będzie za-
wsze służył pomocą rozświetlając 
mroki wirtualnej rzeczywistości. 

 

 

 
 

Notatka prasowa 
 

LATARNICY ZAPALĄ CYFROWE ŚWIATŁO 
DLA POLSKI! 

 
Ruszyła realizacja "Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego 
dostępu do Internetu". (Pełna nazwa: Projekt systemowy – działanie na rzecz rozwoju 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, współfinansowany w ramach VIII osi priorytetowej 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).  
 

To największe przedsięwzięcie dotyczące edukacji cyfrowej Polaków w historii 
naszego kraju.  

 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) wspólnie ze Stowarzyszeniem "Miasta w 
Internecie", działając pod hasłem "Polska Cyfrowa Równych Szans", zamierza w ciągu 
dwóch lat dotrzeć z cyfrową edukacją do każdej z niemal 2500 polskich gmin. Ponadto 
drugim priorytetem działań prowadzonych przez MAC jest wspieranie samorządów i 
prowadzenie działań doradczych i szkoleniowych niezbędnych dla skutecznej realizacji 
projektów inwestycyjnych na rzecz rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej 
zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu w Polsce. Nasz kraj jest bowiem 
największym beneficjentem środków UE przeznaczonych na budowę szybkich sieci 
szerokopasmowych. 

 

DLACZEGO TO WAŻNE DLA POLSKI 
 

Jak wynika z ostatnich badań, fakt, że na niespełna 13 mln Polaków po 50 roku życia, 
prawie 10 mln nie korzysta z sieci, nie byłby aż tak społecznie ważną sprawą, gdyby nie to, 
że bycie internautą mocno przekłada się na jakość życia i pracy. Brak umiejętności 
korzystania z nowych technologii oznacza marginalizację, prowadzącą do cyfrowego 
wykluczenia.  – Nie tylko coraz więcej można zrobić z pomocą Internetu, ale również coraz 
więcej można robić tylko przez Internet – tłumaczą eksperci Zespołu Warsztatów Analiz 
Socjologicznych, autorzy opracowania pt. "Pokolenie 50+. Pierwsze kroki w cyfrowy 

 POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS 
 

Polska Cyfrowa Równych Szans 

 

  
 

świat". Jako dowód przytaczają kolejne dane, z których wynika, że internauci, w 
porównaniu do osób, które z sieci nie korzystają, mają wyższe zarobki, łatwiej dostają 
pracę, częściej podnoszą kwalifikacje i częściej awansują. Coraz więcej firm szuka 
pracowników tylko w sieci, coraz więcej imprez i wydarzeń kulturalnych ogłasza się tylko w 
Internecie. Internet to też – czasem wyłączne – medium wsparcia działań społecznych, 
obywatelskich i konsumenckich. 
 
Warto podkreślić także ekonomiczny aspekt integracji cyfrowej. – W czasie kryzysu należy 
szukać "mądrych" oszczędności. Z badań PWC Polska wynika, że wyedukowane cyfrowo 
społeczeństwo oznacza miliardowe oszczędności dla budżetu. Wynikają one z racjonalnego 
administrowania, rozwoju e-handlu oraz e-usług i przedsiębiorczości – przekonuje Krzysztof 
Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie". 

 

WIEMY, JAK TO ZROBIĆ 
 

Wyjątkowość działań w ramach "Polski Cyfrowej Równych Szans" polega na pomyśle, by 
głównymi beneficjentami projektu byli konkretni ludzie – "Latarnicy Polski Cyfrowej". W 
połowie 2012 roku skompletowana zostanie grupa 2600 "Latarników" (obecnie jest ich już 
1672, część z nich przeszła już pilotażowe szkolenie), którzy swoim działaniem obejmą 
każdą gminę naszego kraju. – Nim jednak ruszą w Polskę zostaną kompleksowo przeszkoleni i 
uzbrojeni w materiały edukacyjne i środki dydaktyczne. Szkolenia obejmą nie tylko 
zagadnienia merytoryczne, ale także podstawy cyfrowej metodyki i dydaktyki – wyjaśnia 
Artur Krawczyk, sekretarz Stowarzyszenia "Miasta w Internecie". 
 
Tak przygotowani "Latarnicy" wezmą udział w konkursie na opracowanie "Lokalnych 
Planów Edukacji Cyfrowej". – Dwieście najlepszych projektów może liczyć na sfinansowanie 
w ramach Projektu – dodaje Artur Krawczyk.  

 
Lista potencjalnych "Latarników" ciągle jest otwarta. – Chcemy zbudować grupę ponad 2600 
aktywnych liderów działających lokalnie, lecz połączonych wspólną pasją. Poszukujemy ludzi, 
którzy będą umieć i chcieć pomóc innym w pokonaniu ich nieufności, obaw i barier 
psychicznych w zapoznaniu się praktycznymi korzyściami z poruszania się po cyfrowym 
świecie – mówi Krzysztof Głomb. 

 

 

Internet poradzi sobie bez Ciebie, 
ale czy Ty poradzisz sobie bez znajo-
mości Internetu w dzisiejszym świe-
cie? Przełam bariery, zapytaj zna-
jomych, zgłoś się do nas. Niektórzy 
z twojego otoczenia dzięki nam już 
wkraczają w świat komputerów i In-
ternetu. Dołącz i Ty, nie jesteś sam!

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Osieku jako jeden z nielicz-
nych w regionie stał się prekursorem działania na rzecz eliminacji wy-
kluczenia cyfrowego dorosłych mieszkańców naszego regionu.
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Polska Cyfrowa Równych Szans 

 

  
 

Ważnym elementem projektu będzie także uruchomienie Portalu Edukacji Cyfrowej. Za 
jego pośrednictwem „Latarnicy” będą mogli korzystać ze wsparcia ekspertów. – W gronie 
tutorów znajdą się między innymi: informatycy, psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, 
samorządowcy i wielu innych – tłumaczy Artur Krawczyk.  

 

EDUKACJA, A GDZIE ŚWIATŁOWODY? 
 

Problemem polskich "wykluczonych" nie jest tylko dostęp do sieci, lecz głównie brak 
kompetencji. Internet już dziś jest dostępny nie tylko w takich miejscach jak biblioteki, 
ośrodki kultury, ale też w domach osób niekorzystających z sieci. 70,5 proc. Polaków  
w wieku powyżej 16 roku życia ma w domu dostęp do Internetu (73 proc. wszystkich 
Polaków). Jednak korzysta z niego tylko 60 proc.  
 
Nie chodzi zatem tylko o "bycie internautą", ale posiadanie umiejętności korzystania  
z sieci, które poprawiają jakość życia i pracy. Bez działań na rzecz ich rozwijania, pogłębi 
się rozwarstwienie społeczeństwa, a osoby pozbawione e-kompetencji będą wykluczone  
z możliwości dostępu do wielu dóbr i usług. Obecnie zaledwie 9,2 proc. Polaków w wieku  
16+ posiada umiejętności obsługi podstawowych programów biurowych oraz korzystania  
z Internetu! 
 
– Wyniki badań wskazują że problemem przestaje być brak dostępu do sieci czy brak sprzętu. 
Największą barierą jest niski poziom kompetencji cyfrowych Polaków. To przede wszystkim 
kwestia nieświadomości, braku motywacji i wiedzy – przekonuje Magdalena Gaj, Prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej..  
 

PAŃSTWO POMOŻE SAMORZĄDOM 
 

W ramach Projektu samorządy otrzymają pomoc i wsparcie w formie kompleksowych 
działań doradczych w realizacji trudnych i niezwykle złożonych projektów inwestycyjnych 
na rzecz rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej szerokopasmowy 
dostęp do Internetu w Polsce.  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Lider Projektu), po 
przygotowaniu Raportu Otwarcia, począwszy od marca 2012, zapewni możliwość 
skorzystania z profesjonalnego doradztwa, którego przedmiotem będzie: 
 

  

Polska Cyfrowa Równych Szans 

 

  
 

 przygotowywanie opinii, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, technicznych 
i finansowych, modeli współpracy itp., 

 przygotowywania opinii i interpretacji aktów prawnych oraz propozycji zmian 
legislacyjnych, 

 przygotowywania wzorów dokumentów (np. umów, dokumentacji postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego), 

 rozstrzyganie bieżących problemów związanych z budową infrastruktury 
szerokopasmowej zgłaszanych przez podmioty realizujące lub zamierzające 
realizować projekty z zakresu działania 8.3 lub 8.4 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, a także Regionalnych Programów Operacyjnych oraz 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,  

 przeprowadzanie szkoleń, w szczególności warsztatów, spotkań informacyjnych 
we wskazanym powyżej zakresie. 

 

NASZ POMYSŁ "KUPI" EUROPA? 
 
Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem jedynie w Polsce. Szacuje się, że w Europie 
zagrożonych jest 150 mln ludzi. Dlatego polski pomysł na integrację cyfrową zrobił wielkie 
wrażenie na wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Neelie Kroes, która jest 
odpowiedzialna za Agendę Cyfrową.  
 
Unijna komisarz miała już okazję poznać awangardę "Latarników". – Jesteście tymi, którzy 
cały czas idą do przodu, cały czas wcielają w życie innowacje, często nie dysponując dużymi 
pieniędzmi. W czasach kryzysu potrzebujemy was jeszcze bardziej. Chciałabym abyście łączyli  
się, rośli w siłę oraz umieścili cyfrową edukację w samym centrum zmian społecznych i 
ekonomicznej odbudowy Europy – mówiła Neelie Kroes podczas spotkania z "Latarnikami", 
do którego doszło na początku października 2011 r. w Gdańsku, w trakcie konferencji 
"Innowacje dla Integracji Cyfrowej" [www.innodig.eu]. 

 
 
 
 
 
 

 

numer 3 (23)

4 Gazeta lokalna

LATARNIK

>>

17 kwietnia  w sali konferencyjnej Starostwa Powia-
towego w Staszowie odbyło się spotkanie informacyjne 
w związku z wdrażaniem projektu Polska Cyfrowa Rów-
nych Szans. Podczas spotkania uczestniczyli przedstawi-
ciele władz powiatu staszowskiego oraz osoby zaintere-
sowane działalnością Latarników.

 

Polska Cyfrowa Równych Szans 

 

  
 

 

KONTAKT 

 
Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji nt. działalności Latarników Polski Cyfrowej 
prosimy o kontakt z p. Michałem Golemo ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” 
(m.golemo@mwi.pl, +48 502 358 454). 

! Więcej informacji uzyskać można w serwisie: http://www.latarnik.mwi.pl lub na stronie: 
http://www.facebook.com/polskacyfrowa 
 

Instytucje  realizujące projekty budowy sieci szerokopasmowych, jak również te 
zainteresowane tego typu przedsięwzięciami, prosimy o kontakt z 
przedstawicielami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: 

p. Stanisławem Dąbkiem (sdabek@transport.gov.pl, +48 22 522 5033) 
p. Piotrem Kowalskim (pkowalski@transport.gov.pl, +48 22 522 5024) 
p. Małgorzatą Matecką (mmatecka@transport.gov.pl, +48 22 522 5007). 
 

Więcej informacji nt. projektu można uzyskać także pod adresem: http://www.mac.gov.pl. 
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ŚWIĘTO KOBIET 
Dzień Kobiet to dzień pełen radości, miłych gestów 
i uśmiechów, jednak nie zawsze tak było. Historia 
Dnia Kobiet pokazuje, że jego początki wiązały się 
bardzo mocno z walką kobiet o równouprawnienie, 
niestety niejednokrotnie batalie te zbierały krwawe 
żniwo. Dzięki działalności ruchu emancypacyjnego 
udało się kobietom wywalczyć dla siebie powszech-
ny dostęp do edukacji i prawa wyborcze. Niezależ-
nie od historii, pamiętajmy, że Dzień Kobiet to oka-
zja do okazania szacunku wszystkim paniom. z ogromną przyjemnością wręczał Paniom wicestarosta 

Michał Skotnicki.
Konsultantki oferowały również chętnym Paniom 

usługi wizażu kosmetycznego.
Impreza cieszyła się dużym powodzeniem. Tłumy 

przybyłych kobiet licznie wypełniły salę widowiskową, by 
w miłej atmosferze wspólnie uczcić to wspaniałe świę-
to. Wśród przybyłych osób znalazły się przedstawicielki 
lokalnych Stowarzyszeń działających w naszej gminie, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele, emeryci oraz mieszkanki 
Miasta i Gminy Osiek. 

Liczne niespodzianki takie jak: występy artystyczne, 
kwiaty i słodkie przekąski były atrakcjami tego przesym-
patycznego spotkania.

Osoby przybyłe do M-GOK w Osieku spędziły bardzo 
miłe chwile. Niezwykle miła atmosfera na stałe pozosta-
nie w pamięci uczestniczek uroczystości.

Tekst: Barbara Zysk – Leśniak
Zdjęcia: Barbara Zysk – Leśniak, Jacek Piwowarski

Festiwal Dobrego Smaku z M-GOK w Osieku
Festiwal Dobrego Smaku, to cykl imprez organizowa-

nych dla społeczności lokalnej przez M-GOK w ramach 
działania 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  
objętego PROW 2007-2013. W skład działania weszły  
zajęcia kulinarne, warsztaty dekoracji świątecznych, 
śniadanie i kiermasz wielkanocny.

Festiwal został rozpoczęty warsztatami dekoracji 
świątecznych, które poprowadziła Pani Alicja Stępień. 
Licznie przybyli uczestnicy pokazali umiejętności two-
rzenia przeróżnych stroików, które niewątpliwie wiodły 
prym wśród ozdób wielkanocnych. Każdy z nich był wy-
konany w innym tonie. Jedne bardziej tradycyjnie, inne 
wyszukane.

Miłośnicy dobrej kuchni, również znaleźli coś dla sie-
bie. Na warsztatach prowadzonych przez Panią Irenę 
Okoń, można było dowiedzieć się jak przyrządzić świą-
teczne dania, jak spróbować innego podejścia do goto-
wania - łatwego, zdrowego i efektownego.

M-GOK zorganizował także konkursy z licznymi na-
grodami na najpiękniejszy stroik i palmę wielkanocną.  
Mogły one być podziwiane podczas kiermaszu i śniada-
nia. W ramach tego działania  odbyły się także konkur-
sy z ciekawymi nagrodami  na najpiękniejszy kosz, oraz 
najsmaczniejszą babę wielkanocną, którą okazała się 
być ta, przygotowana przez Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Ossala. Najpiękniejszy kosz wielkanocny natomiast 
przygotowali uczniowie PSP w Suchowoli. 

Po raz kolejny dane nam było spotkać się w miłej, 
świątecznej atmosferze, jarmarcznym gwarze i w we-
sołym nastroju wśród lokalnych produktów. Można 
było usiąść, spokojnie wypić kawę lub herbatę, oraz po-
smakować różnych frykasów przygotowanych podczas 
warsztatów kulinarnych, a zapach gorącego żurku na-
prawdę wabił wszystkich przybyłych.

Życzymy sobie i mieszkańcom, aby kolejny kiermasz 
i śniadanie wielkanocne, były również udane i stały się 
miłą tradycją. Dziękujemy mieszkańcom naszej gminy 
za wspólne spędzenie tego niedzielnego przedpołudnia.

Tekst: Beta Król
Zdjęcia: Beta Król, Urszula Wiącek 

W niedzielę 4 marca 2012 roku miało miejsce wyjąt-
kowe wydarzenie kulturalne w M - GOK w Osieku, gdzie 
odbyły się uroczyste obchody Święta Kobiet. Po uroczy-
stym powitaniu i złożeniu najserdeczniejszych życzeń 
wszystkim Paniom, kwiaty wręczali Burmistrz Miasta 
i Gminy Osiek Włodzimierz Wawrzkiewicz, wicesta-
rosta Powiatu Staszowskiego Michał Skotnicki, radny 
powiatowy Marek Chyla oraz Piotr Gierek. Na scenie 
zaprezentował się duet muzyczny Artur Binek i Kamil 
Powrózek z bardzo ciekawym repertuarem, który został 
przyjęty z wielkim aplauzem. Duże brawa zebrał za swój 
występ również zespół muzyczny „Bez nazwy” działają-
cy przy M-GOK w Osieku. 

Panie miały także możliwość nabycia kosmetyków 
firmy Avon, która miała swoje stoisko na tegorocznym 
święcie. Dodatkową atrakcją cieszyła się loteria upomin-
ków ufundowanych przez tą firmę kosmetyczną, które 
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Wraz z nastaniem ciepłych dni dochodzi do powstania po-
żarów, które związane są z wypalaniem traw oraz porządko-
waniem terenu po okresie zimowym. Najwięcej tego rodzaju 
zdarzeń występuje na przełomie marca i kwietnia.

Wypalanie trwa to nic innego jak sposób niszczenia tere-
nów zielonych. Wbrew obiegowej opinii wypalanie traw nie 
przynosi  żadnych pozytywnych skutków, a jedynie szkody.

O szkodliwości wypalania traw świadczą poniższe fakty:
1. Wypalanie nawet jednorazowe, obniża wartość plonów 

o 5-8%; pogarsza się skład botaniczny siana. Niszczone są 
między innymi rośliny motylkowe. Ogień niszczy także roz-
poczynające wegetację rośliny. Uszkodzeniu ulegają nawet 
drzewa. Bardzo często wychodzą z niego bez szwanku jedy-
nie chwasty, takie jak perz. Dzięki głęboko ukrytym w glebie 
kłączom jest on odporny na lokalne krótkotrwałe pożary;

2. Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a wraz z nią przebo-
gaty świat mikroorganizmów, warunkujących życie roślin; 
Wysoka temperatura prowadzi do wyginięcia szczepów 
bakterii azotowych, które potrafią wzbogacać glebę w jakże 
cenny azot, pobrany z atmosfery. Pojawiający się niekiedy 
argument, że wypalanie traw przyczynia się do użyźnienia 
gleby jest więc fałszywy.

3. Na zboczach i pochyłościach gruntów wypalanie powoduje 
erozję gleb;

4. Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, 
które są sprzymierzeńcami człowieka w zwalczaniu szkodni-
ków;

5. Giną także owady zapylające rośliny, np. trzmiele (warunku-
jące rozwój koniczyny), pszczoły i inne;

rach przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych, re-
zerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i użytków 
ekologicznych). Również w ostatnim czasie pożary traw stały się 
przyczyną groźnych pożarów zabudowań gospodarczych. W 
podstarachowickich Brodach w wyniku podpalenia trawy spaliła 
się stodoła oraz uszkodzony został budynek gospodarczy.

Gęsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliżu 
dróg też często może stać się przyczyną tragedii. Ograniczając 
widoczność może prowadzić do poważnych wypadków. Nie bra-
kuje przykładu z ostatnich dni. W okolicach Łagowa zderzyło się 
osiem samochodów. Przyczyną wypadku był dym z palących się 
łąk i nieużytków, który ograniczył widoczność na drodze. 

 

Pamiętajmy! Każdy pożar, a co za tym idzie – każda 
interwencja straży sporo kosztuje. Te ogromne sumy pokry-
wane są w ostatecznym rozrachunku z Budżetu Państwa. 
Oznacza to, że wszyscy – całe społeczeństwo – ponosimy 
ciężar finansowy walki z pożarami traw.

Pamiętajmy! Kiedy strażacy są zadysponowani do ak-
cji gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym 
czasie mogą być potrzebni w innym miejscu, gdzie trzeba 
ratować życie. Gdzie trwa wyścig z czasem. Gdzie o życiu 
człowieka decydują minuty...

Pamiętajmy! W świetle obowiązującego prawa, kto 
bez dozoru i bez zachowania wszelkich środków ostrożno-
ści wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, 
rowach, pasch przydroż-nych, szlakach kolejowych, w strefie 
oczeretów i trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny.

Pamiętajmy! Wypalanie traw jest surowo zabronione! 
Co roku w Polsce w  trakcie takich poża-rów ginie od kilku do 
kilkunastu osób!

6. W ogniu ginie też wiele pożytecznych zwierząt kręgowych, jak 
np. żaby, ropuchy, jaszczurki, a z ssaków ryjówki, jeże i inne;

7. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnież-
dżących się na ziemi lub w strefie krzewów. Palą się również 
gniazda już zasiedlone, a więc już z jajami lub pisklętami;

8. Płomienie niszczą także miejsca bytowania zwierzyny łow-
nej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren;

9. Wśród spalonych roślin jest wiele gatunków leczniczych 
i miododajnych;

10. Zadarnione w wyniku wypalania powierzchnie uniemożli-
wiają powstawanie samosiewów drzew i krzewów tzw. lek-
konasiennych; zniszczeniu ulegają samosiewy już istniejące 
– głównie brzóz, wierzb i topól oraz sosny i świerka;

11. Z palących się traw ogień łatwo przerzuca się na żywopło-
ty, zakładane wzdłuż torów kolejowych i dróg publicznych. 
W wyniku przeniesienia się pożaru na tory kolejowe może 
dojść do zniszczenia drewnianych podkładów kolejowych, 
co może być przyczyną groźnych katastrof;

12. Dymy pochodzące z wypalania zasnuwają często drogi pu-
bliczne do tego stopnia, że stają się przyczyną groźnych wy-
padków;

13. Ogień palących się traw i zarośli dochodzi nieraz do osiedli 
ludzkich; powstają wówczas pożary budynków i budowli, w tym 
także przemysłowych. Bywa, że w płomieniach giną ludzie;

14. Wypalanie jest świadectwem zupełnego braku kultury. Wy-
palacze kompromitują nas jako społeczeństwo w oczach 
gości i turystów zagranicznych;

15. Bezmyślne uśmiercanie roślin i zwierząt poprzez wypalanie go-
dzi także w uczucia religijne wielu ludzi (nie niszcz, nie zabijaj);

Świętokrzyskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży Pożar-
nej w sprawie zaniechania wypalania 
traw i pozostałości roślinnych !!!APEL

W okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje się wzrost 
liczby interwencji Straży Pożarnej związanych z wypalaniem 
traw. Na terenie województwa świętokrzyskiego powstaje śred-
nio ok. 2,5 tys. pożarów rocznie. 

Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skut-
kujące niejednokrotnie dużymi stratami materialnymi, a nawet 
ofiarami śmiertelnymi. W tym roku w Siekiernie w powiecie 
kieleckim podczas gaszenia pożaru traw znaleziono zwłoki 54 
letniego mieszkańca tej miejscowości.

Celowe podpalenia traw stanowią ponad 80% wszystkich 
pożarów łąk i lasów. 

W ubiegłym roku jednostki świętokrzyskiej straży pożarnej 
interweniowały w tym zakresie ponad 4 tys. razy, natomiast już 
od początku roku odnotowano, aż 2328 interwencji przy poża-
rach traw oraz 117 interwencji przy pożarach poszycia leśnego.

Dzieje się tak, ponieważ niestety w naszej świadomości 
wciąż funkcjonuje mit, że wypalanie traw poprawi jakość gle-
by i jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy 
nadal sądzą, że ogień to „najtańszy herbicyd” do zwalczania 
chwastów. Nic bardziej błędnego! 

Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorga-
nizmy, ale także wyjaławia glebę. Przywrócenie po takich „prak-
tykach” właściwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane 
i wyma-ga często pracy wielu pokoleń leśników i rolników!

Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarówno dla śro-
dowiska naturalnego, ludzi i niektórych obiektów budowlanych. 
To często wstęp do groźnego pożaru. Bo choć po zimie gleba jest 
wilgotna, to wyschnięte trawy w połączeniu ze zmiennymi wia-
trami powodują, że ogień dociera do zabudowań gospodarskich 
i obszarów leśnych oraz do terenów o szczególnie cennych walo-

20 powodów dla których nie wolno wypalać traw

>>
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GMINNE ELIMINACJE WIEDZY 
POŻARNICZEJ W OSIEKU

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych z terenu gminy Osiek sprawdzali 
swoją wiedzę w XXXV Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem: ,,Młodzież Zapobiega Poża-
rom”, który odbył się 11 kwietnia 2012r. w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Osieku. Do rywalizacji stanęło 31 
uczniów podzielonych na 3 grupy wiekowe.

Nad prawidłowością konkursu czuwało jury w skła-
dzie: st. kpt. Janusz Juszczak, st. kpt. Dariusz Cie-
miński, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego 
Związku OSP RP w Osieku Henryk Stawiarz, Komen-
dant  Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku 
OSP RP w Osieku Krzysztof Stawiarz, inspektor ds. 
ochrony przeciwpożarowej Zofia Jarkowska.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Agata 
Wudyka (PSP Osiek) przed Łukaszem Tomczakiem 
(PSP Bukowa) i Lidią Kaczmarczyk (PSP Ossala).

Wśród gimnazjalistów Publicznego Gimnazjum 
w Osieku wygrała Aleksandra Mikus przed Mirosła-
wem Żyłą i Alicją Kaczmarczyk.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Liceum Ogól-
nokształcącego w Osieku największą wiedzą wykazała 
się Katarzyna Kopeć pokonując Annę Gałęcką i Ma-
riusza Pyszczka. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okoliczno-
ściowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
przez władze Miasta i Gminy Osiek.

Trójka laureatów trzech kategorii reprezentowała 
gminę Osiek w eliminacjach powiatowych, które odbyły 
się w dniu 12 kwietnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym 

NOWY KOMENDANT 
ZARZĄDU GMINNEGO 

OSP RP W OSIEKU
Pan Krzysztof Stawiarz 
został nowym Komendan-
tem Zarządu Oddziału 
Miejsko Gminnego Związ-
ku Ochotniczej Straży Po-
żarnej RP w Osieku.

W dniu 18 marca 2012 r. w M - GOK w Osieku 
odbyły się wybory Komendanta Zarządu Oddzia-
łu Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Osieku, 
w wyniku których Komendantem Gminnym został 
Pan Krzysztof Stawiarz. Wybrany Komendant od 
1992 r. pełni także funkcję naczelnika Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Suchowoli. Nowo wybranemu 
komendantowi życzymy sukcesów i owocnej współ-
pracy na rzecz rozwoju OSP z terenu naszej gminy.

16. Wypalanie jest jedną z częstszych przyczyn powstawania 
pożarów lasu; pożary te obejmują nieraz setki a nawet tysią-
ce hektarów. Powstają wówczas straty, których rzeczywistej 
wielkości nikt nie jest w stanie wyliczyć;

17. Szczególnie niebezpieczni są wypalacze roślinności pokry-
wającej zbocza hałd i innych podobnych nieużytków. Ludzie 
ci niczym nie różnią się od przestępców podpalających lasy. 
Niszczenie roślinności pokrywającej hałdy może spowodo-
wać ich osuwanie oraz rozprzestrzenianie szkodliwych sub-
stancji które wywiewane są przez wiatr;

18. W wyniku wypalania powstają też często pożary torfowisk 
– bardzo niebezpieczne i trudne do ugaszenia. Ugaszenie 
pożaru torfowiska może trwać wiele miesięcy i pociąga za 
sobą wielkie nakłady finansowe;

19. Ogromne są także koszty gaszenia pożarów traw; sam 
przyjazd straży do pożaru kosztuje kilkaset złotych. W skali 
województwa i kraju kwoty jakie ponoszone są na zwalcza-
nie tego rodzaju pożarów stanowią znaczne obciążenie dla 
podatników, czyli nas wszystkich.

20. I wreszcie – wypalanie to jedna z bardzo istotnych przyczyn 
zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmos-
fery. Te tysiące pożarów w skali kraju, równoznaczne jest 
z wyrzucaniem do niej dziesiątków ton tlenku węgla i innych 
niebezpiecznych związków chemicznych jak węglowodory 
aromatyczne czy dioksyny.

>>

>>

w Staszowie, w wyniku których III miejsce w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych zajęła uczennica Katarzyna 
Kopeć.

Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP 
RP w Osieku dziękuje Pani Irenie Marcie Kicińskiej dy-
rektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku za udo-
stępnienie i przygotowanie sali w celu przeprowadzenia 
konkursu. 

Turniej cieszy się corocznie niesłabnącą popularno-
ścią i być może niektórzy z uczestników konkursu posta-
nowią swoją przyszłość związać ze szkołą pożarnictwa.

Tekst: Zofia Jarkowska
Zdjęcia: Damian Kaczmarczyk
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W dwóch jednostkach OSP 
zmienił się skład osobowy zarządu 
w trakcie rocznej działalności. I tak 
w Bukowej na stanowisko prezesa 
straży został wybrany Jan Kubik, 
a na stanowisko naczelnika Kamil 
Gąska. Także OSP w Niekrasowie 
ma nowego prezesa w osobie Alek-
sandra Piwowarczyka. Młodzi 
strażacy z Pliskowoli zdali egzamin 
ogniowy i w zwartym szeregu z Za-
rządem na czele realizowali swoje 
cele. Udało im się w 2011 roku zor-
ganizować kilka imprez plenero-
wych i wybudować grilla, a już myślą 
o postawieniu altany, która służyła-
by wszystkim mieszkańcom wsi. Ich 
działania zostały bardzo dobrze 
ocenione przez licznie przybyłych na 
zebranie sprawozdawcze gości, ale 
przede wszystkim liczy się to, iż zdo-
byli mandat zaufania we własnym 
środowisku. Dobre relacje wewnątrz 
wsi są podstawą do wszelkiego suk-
cesu na rzecz społeczności lokalnej.

Także inne jednostki z terenu na-
szej gminy osiągnęły spore sukcesy. 
OSP w Długołęce wzbogaciła się 
o nowy sprzęt ratunkowy w posta-
ci łodzi z silnikiem motorowym. Ten 
niezbędny ekwipunek potrzebny 
w trakcie powodzi i nie tylko,  został 
przekazany przez druhów z OSP 
w Tursku Wielkim. Także Tursko 
może poszczycić się jednym z naj-
nowocześniejszych wozów strażac-
kich, który stał się ich wyposaże-
niem w 2011 roku. Nowy samochód 
i także nowa łódź znacznie wzmocni 
Turską straż, ale i mieszkańcy całe-
go regionu mogą czuć się bezpiecz-
nie. Bezpieczeństwo to wynika także 
z tego, że wszystkie jednostki OSP 
z terenu naszej gminy są gotowe 
nieść pomoc w momencie zagroże-
nia. Wiodącą rolę w tym działaniu 
ma OSP w Osieku, która bardzo czę-
sto wyjeżdża na różnego typu zgło-
szenia. Ostatnią prawdziwą plagą 
stało się wypalanie traw. W tym 
roku osiecka straż miała już 39 wy-
jazdów w tym do 36 pożarów i 3 
wypadków. W przeważającej części 
pożary były spowodowane bezmyśl-

STRAŻACY PODSUMOWALI ROK 2011
W okresie od stycznia do końca marca wszystkie jednostki Ochot-

niczej Straży Pożarnej z terenu gminy Osiek przeprowadziły zebrania 
sprawozdawcze. Zebrania te miały na celu przedstawienie pracy Za-
rządu OSP, kondycji finansowej i rzeczowej straży, jak również zapre-
zentowano całoroczną pracę jednostki.

nym wypalaniem traw. Na łamach 
gazety był poruszany ten bulwersu-
jący i wstydliwy temat.

Wszystkie jednostki OSP z gminy 
Osiek w większym lub mniejszych 
stopniu realizowały swój program 
rozwoju, ale każda z nich ubolewała 
nad dość ograniczonym budżetem 
jaki posiada. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, iż Ochotnicza Straż 
Pożarna działa na zasadzie stowa-
rzyszenia i ma możliwość, tak jak 
inne organizacje pozarządowe, 
pozyskiwać środki zewnętrzne. Kil-
ka stowarzyszeń z terenu naszej 
gminy skutecznie pozyskało środki 
zewnętrzne na swoja działalność, 
toteż bazując na ich doświadczeniu 
i w partnerstwie strażacy powinni 
pokusić się o pieniądze na działal-
ność statutową. Działalność, która 
służy całej społeczności na rzecz któ-
rej działają zarówno lokalne stowa-
rzyszenia a także Ochotnicza Straż 
Pożarna.

Strażacy mają tą przewagę nad 
innymi stowarzyszeniami, że mogą 
również czerpać z źródeł zarezerwo-
wanych tylko dla nich. 

Oto miejsca i organizacje, gdzie 
można składać wnioski i starać się 
o środki na realizację zadań:

Projekt Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko” http://
www.mrr.gov.pl/ProgramyOpera-
cyjne+2007-2013/.

Projekt Programu Operacyjne-
go „Kapitał Ludzki” http://www.
mrr.gov.pl/ProgramyOperacyj -
ne+2007-2013/.

Projekt Programu „Rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2007-
2013” http://www.minrol.gov.pl/
DesktopDefault.aspx?TabOrgI-
d=1546&LangId=0.

Projekt modelowy „Remiza OSP 
jako centrum nowoczesnych tech-
nologii na wsi” oraz inne projekty 
modelowe http://www.erdf.edu.
pl/?id=74&lang=1.

Gmina Osiek leży na terenie Lo-
kalnej Grupy Działania „Dorzecze 
Wisły” www.dorzeczewisly.pl oraz 
Lokalnej Grupy Rybackiej „Święto-

krzyski Karp” www.swietokrzyski-
karp.pl, które to organizacje kilka 
razy w roku ogłaszają nabór wnio-
sków. Jest możliwość złożenia apli-
kacji i uzyskania upragnionych środ-
ków  na szereg działań. Warto też 
śledzić strony internetowe (http://
rpo-swietokrzyskie.pl; http://www.
funduszeeuropejskie.gov.pl; www.
ngo.pl)  poświecone środkom unij-
nym, bowiem co jakiś czas ogła-
szane są konkursy przez różne fun-
dacje i instytucje na pozyskiwanie 
środków. Nie pozostaje nic innego 
jak życzyć strażakom jak najmniej 
wyjazdów bojowych i owocnego po-
mnażania swego majątku.

Tekst i zdjęcia: Jacek Piwowarski

Liczba wyjazdów do zdarzeń jed-
nostek OSP z terenu gminy Osiek 
w roku 2011

Ochotnicza Straż Pożarna Liczba wyjazdów

Bukowa 1

Długołęka 14

Niekrasów 1

Osiek 56

Ossala 18

Pliskowola 1

Suchowola 9

Szwagrów 2

Tursko Wielkie 6

Razem 108

Zestawienie wyjazdów jednostek 
do zdarzeń za I kwartał 2012 r.

Lp. Jednostka OSP z te-
renu gminy Osiek

Ilość 
zdarzeń

1 OSP Bukowa 3

2 OSP Długołęka 28

3 OSP Niekrasów 4

4 OSP Osiek 39

5 OSP Ossala 16

6 OSP Pliskowola 1

7 OSP Suchowola 8

8 OSP Szwagrów 5

9 OSP Tursko Wielkie 13

Razem 117

Opracowała: Aldona Misiak

OSP
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Działalność ,,Jędrusiów” 
w Ossali i pobliskim terenie

W dniu 24.04.2012r. odbyło się 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Heleny i Józefa Świątyńskich 
w Ossali spotkanie z panem Mie-
czysławem Korczakiem – lekarzem 
dentystą, podpułkownikiem, żołnie-
rzem Armii Krajowej, partyzantem 
legendarnego oddziału ,,Jędrusiów” 
z czasów okupacji niemieckiej. Pod-
czas uroczystej akademii uczniowie 
przedstawili program artystyczny 
na cześć oddziału partyzanckiego 
,,Jędrusie”. W czasie akademii zo-
stał przedstawiony zarys działalno-
ści oddziału, recytowano wiersze, 
czytano fragmenty prozy z książki 
Pana Mieczysława Korczaka oraz 
śpiewano pieśni partyzanckie. Po 
akademii odbyło się spotkanie dzie-
ci z zaproszonym gościem, który 
przedstawił działalność ,,Jędrusiów” 
na terenie Ossali i pobliskim terenie. 
Podczas spotkania dzieci miały moż-
liwość zadawania pytań na temat II 
wojny światowej. Działalność legen-
darnego oddziału partyzanckiego 
,,Jędrusie” została trwale upamięt-
niona w naszej miejscowości. W cza-
sie okupacji niemieckiej w szkole 
w Ossali odbywało się tajne naucza-

Mieczysław Korczak – le-
karz dentysta, podpułkownik, 
żołnierz Armii Krajowej, par-
tyzant legendarnego oddziału 
,,Jędrusiów” z czasów okupacji 
niemieckiej. Ścigany kolejno 
przez Gestapo, NKWD i UB 
uniknął śmierci tylko dzięki wy-
jątkowemu szczęściu i Opatrz-
ności Bożej. 

Autor książek: ,,Życie na wło-
sku”(1994), ,,Życie na włosku 
BIS” (1997), ,,Chirurgia stoma-
tologiczna” (1994),  ,,Profilak-
tyka ortodontyczna” (2010). 
Jest prezesem Stowarzyszenia 
Kombatantów ,,Jędrusiów”, 
Żołnierzy Armii Krajowej, ich 
Rodzin i Sympatyków w Połań-
cu i redaktorem naczelnym 
,,Odwetu”, pisma tegoż Stowa-
rzyszenia. Należy do Oddziału 
Tarnowskiego Stowarzyszenia 
Autorów Polskich.

nie, gdzie ,,Jędrusie” zdobywali tzw. 
,,małą maturę”. W Ossali znajduje 
się pomnik ,,Jędrusiów” , którym 
opiekują się harcerze. Podczas świę-
ta Wszystkich Świętych pełniona 
jest w tym miejscu honorowa warta. 
W szkole znajduję się Izba Pamięci, 
w której można obejrzeć pamiątki 
po ,,Jędrusiach”, na korytarzu dol-
nym wisi tablica poświęcona party-
zantom z oddziału ,,Jędrusie”. Dzia-
łalność partyzantów na naszym 
terenie oraz ich walka z okupantem 

niemieckim w czasie II wojny świa-
towej na rzecz wolnej niepodległej 
Polski wymaga trwałego upamięt-
nienia.

Opracował Krzysztof Sławiński 
nauczyciel PSP  w Ossali

Model współpracy
W marcu odbyło się pierwsze 

spotkanie organizacji pozarządo-
wych i Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Opieki Społecznej, pod 
przewodnictwem Ewy Budy. Wspól-
nie zastanawiano się nad modelem 
współpracy między organizacjami 
pozarządowymi z terenu gminy 
Osiek a samorządem terytorialnym.

W naszej gminie jest bardzo duży 
potencjał organizacji pozarządo-
wych, które powstały w przeciągu 
kilku lat. Jeśli wzmocni się grupy ini-
cjatywne, którymi niewątpliwie są 
stowarzyszenia, wtedy społeczeń-
stwo będzie silne i zjednoczone we 

wspólnym działaniu.  Dotychczaso-
wi obserwatorzy zaczną działać na 
rzecz swej społeczności, a efekty ich 
pracy będą bardziej widoczne.

Ważnym elementem wsparcia 
dla stowarzyszeń i ludzi, dla których 
działają jest współpraca z samorzą-
dem. Jest wielka potrzeba scentra-
lizowania działań, które mają na 
celu polepszenie warunków życia 
społeczności zamieszkujący nasz re-
gion. Wspólnie można więcej, a cza-
sem brakuje przepływu informacji 
i reprezentacji w ważnych dziedzi-
nach życia społecznego. Ściślejsze 
działanie stowarzyszeń i samorzą-

dów lokalnych zaprocentowałaby 
trwałym modelem współpracy. Gmi-
na poznałaby lepiej problemy wiej-
skiej społeczności, a stowarzyszenie 
mogłoby niwelować te niedogod-
ności poprzez realizację wspólnych 
zadań.
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Przed wejściem do Urzędu Mia-
sta i Gminy Osiek widnieje niedaw-
no umieszczona tablica informacyj-
na. Tytuł projektu „e-świętokrzyskie 
- Rozbudowa Infrastruktury Infor-
matycznej JST” w pierwszej chwili 
nie zdradza nam szczegółów, dlate-
go też postanowiliśmy czytelnikom 
przybliżyć główne założenia pro-
jektu, w którym nasza gmina bie-
rze udział. Materiały informacyjne 
zostały udostępnione przez panią 
Katarzynę Stępień, referent ds. po-
zyskiwania funduszy unijnych.  

e-Osiek

e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji 
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Głównym beneficjentem projektu jest Urząd Marszał-
kowski i realizowany jest w granicach administracyjnych 
Województwa Świętokrzyskiego. Projekt bezpośrednio wpi-
suje się w cel główny działania 2.2. Budowy infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego RPOWŚ. System Informacji 
Przestrzennej, obejmuje proces pozyskiwania, przetwarza-
nia i udostępniania danych dotyczących obiektów o charak-
terze przestrzennym.

Termin stosowany i utożsamiany z określeniem GIS (Geo-
graficzny System Informacyjny). 

Realizacja projektu przekłada się na wdrożenie w jed-
nostkach administracji samorządowej województwa sys-
temu informacji przestrzennej o zasięgu regionalnym 
i w pierwszej kolejności realizowany będzie na potrzeb orga-
nów administracji samorządowej województwa świętokrzy-
skiego i obejmie swoim zakresem 14 powiatów oraz 102 
gminy w tym Gmina Osiek.

Efektem przeprowadzonych działań oprócz integracji 
planowania SIPWŚ z rozwiązaniami e-administracja ma być 
opracowanie pierwszych e-usług, polegających na udostęp-
nieniu informacji publicznej, między innymi w zakresie:
• planowania przestrzennego 
• gospodarki nieruchomościami (kategorie własności oraz 

władania w zakresie gruntów i budynków)
• oferty inwestycyjnej regionu,
• informacji środowiskowej,
• rejestru zabytku,
• innych rejestrów i zakresów danych dotyczących gospo-

darki przestrzennej.
Projekt ma za zadanie zlikwidować problemy ze zbyt 

długą drogą komunikacji i wymiany informacji pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego, jak również między 
obywatelem a urzędem.

Długofalowe korzyści realizacji projektu to:
• ulepszona wymiana danych,
• lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji,
• szybki dostęp o każdej porze do serwisu informacyjnego,
• proste zarządzanie ładem przestrzennym 

Nadrzędnym celem projektu SIPWŚ jest poprawa kon-
kurencyjności regionu. Projekt jest typem inwestycji, która 
raz zrealizowana będzie nie tylko mieć długi okres trwało-
ści, ale również cały czas będzie rozwijana o nowe zasoby 
informacyjne.

Rozbudowa Infrastruktury 
Informatycznej JST1 w Gminie Osiek

Projekt „e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Infor-
matycznej JST” jest realizowany przez Województwo Świętokrzy-
skie wspólnie ze 106 Partnerami - jednostkami samorządu tery-
torialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).

Celem nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie - Rozbudowa 
Infrastruktury Informatycznej JST” jest podniesienie bezpie-
czeństwa sieci teleinformatycznych w JST, a także stworzenie 
nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jed-
nostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem 
obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w całym Województwie Świętokrzyskim.

Założenia projektu w pełni odpowiadają zmianom wprowa-
dzanym przez ustawę o informatyzacji podmiotów realizują-
cych zadania publiczne, a więc umożliwią samorządom pełną 
realizację zadań wynikających z tej ustawy.

Realizacja projektu ma na celu usprawnienie organizacji 
pracy w urzędzie oraz utworzenie systemu elektronicznej ad-
ministracji, która zapewni mieszkańcom dostęp do usług admi-
nistracji samorządowej za pomocą narzędzi informatycznych. 

W ramach projektu Gmina Osiek  zyska:
• Stacje robocze wraz z systemem operacyjnym,
• Pakiet biurowy,
• System logowania kartą inteligentną,
• Kontroler domenowy,
• Streamer2,
• Firewall3,
• wykonana zostanie nowa sieć LAN w  budynku urzędu,
• wdrożone zostaną także nowe oprogramowanie dziedzinowe. 

Działania te mają na celu zwiększenie wydajności  i efek-
tywności pracy urzędników oraz wzrost zadowolenia klientów 
urzędu, którzy będą mogli liczyć na szybsze załatwianie spraw.

Wartość realizowanego projektu dla Województwa Święto-
krzyskiego wynosi 38 994 068,00 zł, zaś koszt projektu dla Gminy 
Osiek  to kwota w wysokości 357 220,60 zł. Wkład własny – 52 
022,42 zł (koszty kwalifikowalne) oraz 10 404,49 zł (koszy niekwa-
lifikowalne). Realizacja projektu obejmuje lata 2010 -2012.

Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2007 - 2013.

1 JST – (przyp. red.) Jednostka Samorządu Terytorialnego
2 Streamer - urządzenie do przenoszenia danych z systemów komputerowych na 

taśmę magnetyczną w celu archiwizacji.
3 Firewall (ang. firewall – ściana ogniowa) Zapora sieciowa – jeden ze sposobów 

zabezpieczania sieci i systemów komputerowych przed intruzami.
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Regulamin II Festiwalu Piosenek 

Agnieszki Osieckiej
1. Organizatorem Festiwalu jest Miejsko 

- Gminny Ośrodek Kultury w Osieku.
2. Festiwal przeznaczony jest dla 

uczniów szkół gimnazjalnych, ponad-
gimnazjalnych z terenu powiatu sta-
szowskiego i sandomierskiego. Orga-
nizatorzy przewidują także kategorię 
OPEN, w której może wziąć udział 
każdy, bez ograniczeń wiekowych.

3. Festiwal odbędzie się 16.06.2012 r. 
o godz. 1400 na rynku w Osieku. (Pró-
by od godz. 1200 )

4. Cele festiwalu: 

 • promocja młodych, utalentowanych 
artystycznie, nieprofesjonalnych 
wokalistów i zespołów muzyczno-in-
strumentalnych

 • popularyzacja twórczości Agnieszki 
Osieckiej

 • integracja młodzieży o wspólnych 
muzycznych zainteresowaniach.

5. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści 
– wokaliści zgłoszeni przez macierzystą 
placówkę, którzy zaprezentują jeden 
utwór z repertuaru Agnieszki Osieckiej.

6. Do akompaniamentu może być stoso-
wany jeden instrument bądź półplay-
back (wyłącznie płyta CD Audio)

7. Dopuszcza się wytęp solisty z chór-
kiem

8. W festiwalu nie mogą brać udziału 
grupy taneczne oraz laureaci po-
dobnych konkursów, a także laure-
aci poprzedniej edycji Festiwalu.

9. Uczestników konkursu oceni jury po-
wołane przez organizatorów.

Ocenie podlegają:
 • dobór repertuaru
 • walory wokalne
 • aranżacja
 • ogólny efekt sceniczny (prezentacja, 

choreografia)
10 Na podstawie wyników jury ustala 

się zdobywców I, II, III miejsca oraz 
przyznaje wyróżnienia. Dopuszcza się 
możliwość zajęcia tego samego miej-
sca przez kilku uczestników festiwalu. 
Na podstawie liczby zdobytych punk-
tów przyznaje się nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy.

11 Podsumowanie oraz rozdanie nagród 
nastąpi 16.06.2012 r.

12 Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest nadesłanie karty zgłoszeniowej 
do dnia 06.06.2012 r. na adres:

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 Ul. Osiedlowa 2a
 28-221 Osiek

 bądź drogą mailową: mgokosiek@
mgokosiek.pl (w tytule prosimy wpi-
sać „Festiwal Piosenek Agnieszki 
Osieckiej”)

13 Szczegółowe informacje pod nume-
rem telefonu (15) 867 12 94, pan Pa-
weł Łach

14 Godziny festiwalu i prób mogą ulec 
zmianie, o tym fakcie poinformujemy 
telefonicznie.

JAK DZIECI WIDZĄ STRAŻAKÓW?
Zakończyła się XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2011/2012 

dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas 
widza, tak nas „malują”. Podczas Kiermaszu Wielkanocnego w sali widowiskowej 
osieckiego domu kultury wystawiono zwycięskie prace z terenu naszej gminy.

Organizatorem konkursu był Komen-
dant Główny Państwowej Straży Pożar-
nej we współpracy z Wydziałami Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędów Wojewódzkich.

W 2012 r. mija 20 lat istnienia Pań-
stwowej Straży Pożarnej jako zawodowej, 
umundurowanej i wyposażonej w specja-
listyczny sprzęt formacji przeznaczonej 
do walki z pożarami, klęskami żywiołowy-
mi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Uczestnicy konkursu powinni poka-
zać w swoich pracach różnorodność 
i wszechstronność działań zawodu stra-
żaka podczas pełnienia trudnej i niebez-
piecznej służby. Istotne jest pokazanie 
znaczenia pracy strażaków dla zapew-
nienia bezpieczeństwa każdemu człowie-
kowi. Konkurs promuje i poszerza wiedzę 
na temat działalności straży pożarnej, 

która uczestniczy w akcjach gaszenia po-
żarów, usuwania skutków wypadków, ka-
tastrof chemicznych i ekologicznych, nie-
szczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz 
klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady 
bezpiecznego zachowania oraz właści-
wego postępowania w przypadku wystę-
powania różnego rodzaju zagrożeń.

Celem edukacyjnym konkursu jest 
zapoznanie uczestników z przyczynami 
występowania niebezpiecznych zdarzeń  
oraz wyrobienie możliwie skutecznych  
umiejętności zachowania podczas ich 
wystąpienia. Poprzez konkurs można 
pokazać jak unikać zagrożeń mających 
wpływ na bezpieczeństwo zarówno nas 
samych, jak i całego społeczeństwa, 
a także pomóc wykształcić zdolność ra-
dzenia sobie z nimi.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

 1. Grupa I młodsza szkoły podstawowe- 5-8 lat
 I Julia Dąchór – Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli,
 II Urszula Książka – Publiczna SP im. H. i J. Świątyńskich w Ossali,
 III Bartłomiej Wieczorek – Publiczna SP w Pliskowoli,

 2. Grupa II średnia szkoły podstawowe- 9-12 lat
 I Angelika Żyła – Publiczna SP im. H. i J. Świątyńskich w Ossali,
 II Żaneta Sagan – Publiczna SP w Pliskowoli,
 III Klaudia Bojarska –Publiczna SP w Pliskowoli,

 3. Grupa III starsza gimnazjum- 13-16 lat
 I Natalia Kot – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
 II Sylwia Dziewiątak – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
 III Kamil Skotarek – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 4. Grupa IV wychowankowie świetlic terapeutycznych i ośrodków 
  terapii zajęciowej
 I Kamil Kamyszek – Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
 II Wiktoria Stawiarz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
 III Bartłomiej Gawłowicz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
                  Opracowała: Aneta Dudek

Wyniki eliminacji Gminnych XIV edycji ogólnopolskiego kon-
kursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „20 lat 
państwowej sytraży pożarnej - jak nas widzą, tak nas ma-
lują” według kolejności miejsc.
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REALIZACJA PROJEKTU FENIKS 
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU

FENIKS – długofalowy program odbudowy, populary-
zacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania 
podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, ma-
tematycznych i informatycznych uczniów

Publiczne Gimnazjum  i Liceum Ogólnokształcące po-
myślnie przeszło rekrutacje i od 31 marca 2009 r. przystąpiło 
do trzyletniego projektu FENIKS. Program edukacyjny FENIKS, 
realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, adresowany był do 
uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Cele projektu:
• rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi,
• wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matema-

tycznych i informatycznych, 
• uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki,
• rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych.

Realizacja projektu w naszej szkole:
W naszej szkole, zgodnie z wymaganiami organizatorów 

w projekcie brało udział 10-ciu uczniów. Była to grupka „sympa-
tyków” fizyki, którzy aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Zajęcia 
te miały charakter doświadczalny. Uczestnicy prezentowali cie-
kawe doświadczenia, samodzielnie przez siebie przygotowane 
z materiałów dostępnych w każdym domu.

Do tego dochodziły pokazy prezentowane przez opiekuna 
z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w szkole. Było przy tym 
sporo zabawy. Uzyskiwaliśmy też czasem zaskakujące wszyst-
kich efekty. A wszystko po to, żeby lepiej zrozumieć otaczający 
nas świat, rządzące nim prawa, w sposób prosty, nieskompli-
kowany i ciekawy.

W ramach projektu, nasza szkolna pracownia fizyczna 
została doposażona w sprzęt doświadczalny.

W ramach projektu FENIKS odbyły się spotkania, kon-
kursy, w których brali udział nasi uczniowie: 
• fizyka w praktyce – zajęcia dla uczniów na uczelni UJK 

w Kielcach 
• wizyty z fizyką pracowników uczelni w szkołach - dwukrotnie 

podczas trwania programu;
• zajęcia pozalekcyjne 
• konkursy projektów naukowych - jeden projekt w semestrze 

wykonany samodzielnie przez uczestników projektu;

PODSUMOWANIE PROJEKTU 
FENIKS W NASZEJ SZKOLE

W dniu 02.02.2012r. została przeprowadzona lekcja z fizyki 
w ramach podsumowania trzyletniego projektu Feniks realizo-
wanego w Publicznym Gimnazjum. 

Temat lekcji: 
„Promieniotwórczość – nadzieja czy zagrożenie?”. 

Uczniowie z projektu Feniks wraz z opiekunem przygotowali 
inscenizację pt.:„Sąd nad promieniotwórczością”. Sala lekcyjna 
przypominała salę sądową, uczniowie poprzez zabawę zdoby-
wali wiedzę. Każdy z uczniów poprzez przygotowanie własnej 
roli i rekwizytów, informacji związanych z promieniotwórczością 
korzystał z różnych źródeł, w tym z Internetu. Ta metoda uaktyw-
niła wszystkich uczniów, stworzyła bezstresową atmosferę, po-
zwoliła dostrzec problem promieniotwórczości w otaczającym 
nas świecie i zajęć własne stanowisko. W części podsumowują-
cej lekcji przeanalizowano plusy i minusy promieniotwórczości.

 
Uczestnicząc w realizacji projektu FENIKS  uczniowie rozwi-

jali umiejętności pogłębiali wiedzę fizyczną, astronomiczną i in-
formatyczną, wypracowali indywidualne strategie uczenia się 
nabywali umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 
Młodzież była bardzo zadowolona z formy i treści  doświadczeń 
i pokazów  oraz wykładów przygotowanych przez pracowników 
naukowych UJK w Kielcach.

Bożena Skoczewska

W dniu 20.04.12 r. w Publicznym Gimnazjum odbył się 
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
– etap powiatowy.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa 
i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

W Turnieju wzięło udział sześć szkół z naszego powiatu.
Każdy uczestnik rozwiązywał  test wielokrotnego wyboru 

i wykonywał zadania praktyczne, tj. jazda rowerem po torze 
przeszkód,slalom z ograniczeniem,  slalom kółkowy, korytarz 
z desek, przedmiot do przewożenia, łezka, ósemka.

Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
I miejsce Publiczne Gimnazjum Osiek
II miejsce Publiczne Gimnazjum Bogoria
III miejsce Publiczne Gimnazjum Szydłów
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja 

w składzie: mł.asp. Paweł Skrzypek, asp. Aneta Nowak- Lis.
Podczas wręczania nagród obecny był Zastępca Komendanta 

Powiatowego Policji w Staszowie podinsp. Mariusz Przyborowski.
Nasza drużyna w składzie:
Patrycja Kabata kl. II a, Hubert Skowron kl. I a, Jakub 

Mysłek kl. III a, zakwalifikowała się do Finału Wojewódzkiego, 
który odbędzie się 12.05.2012 r. w Kielcach, już kolejny raz  na-
sza szkoła reprezentuje powiat w Finale Wojewódzkim.

Magdalena Kos
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Najlepsi w powiecie w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
Dnia 12.04.2012r. uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształ-

cącego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku zajęli 
I miejsce w XX Rejonowych Mistrzostwach Drużyn Ratowni-
czych PCK zorganizowanych przez Rejonowy Oddział PCK 
w Staszowie oraz jednostkę OSP w Wiśniowej. Zawody te odby-
ły się na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki 
w Staszowie. 

5-osobowa drużyna, pod opieką nauczyciela biologii mgr 
Małgorzaty Borkowskiej, w skład której weszli: Anna Obie-
rzyńska, Jolanta Glica, Dominika Dudek, Magdalena Król, 
Kamil Gwóźdź. W rezerwie Mateusz Nowak i Kamil Ka-
sprzyk, rywalizowała z ośmioma zespołami ze szkół ponadgim-
nazjalnych oraz gimnazjów z terenu powiatu staszowskiego. 

Wynik mistrzostw wyglądał następująco:

W klasyfikacji szkół gimnazjalnych:
I – miejsce Publiczne Gimnazjum w Połańcu
II – miejsce Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie
III – miejsce Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Staszowie

W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych: 
I – miejsce Liceum Ogólnokształcące w Osieku
II – miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie
III – miejsce Zespół Szkół im. S. Staszica w Staszowie
IV – miejsce Zespół Szkół w Połańcu
V – miejsce Centrum Kształcenia Rolniczego w Staszowie.

Drużyny podczas rywalizacji miały do przejścia stacje z po-
zorowanymi zdarzeniami oraz test wiedzy z zakresu pierwszej 
pomocy i informacji o MCKiCP.

Drużyny miały za zadanie:
• Wykonać Resuscytację Krążeniowo – Oddechową na fanto-

mie z jednoczesną znajomością telefonów alarmowych do 
służb ratowniczych,

• Udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elek-
trycznym,

• Udzielić pierwszej pomocy kobiecie ciężarnej,
• Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu z objawami 

epilepsji,
• Udzielić pierwszej pomocy dwóm ofiarom wypadku komuni-

kacyjnego (pieszy i motocyklista),
• Odpowiedzieć na pytania testowe z zakresu pierwszej po-

mocy.

Nasza drużyna wykazała się zimną krwią, opanowaniem 
oraz dużym zaangażowaniem i wiedzą z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Wieloletnia, wytrwała praca pozwoliła osią-
gnąć sukces. Zwycięska ekipa zawdzięcza swoje miejsce na po-
dium pani mgr Małgorzacie Zugaj nauczycielowi biologii, która 
włożyła dużo pracy w przygotowywanie naszej drużyny do takich 
konkursów. Kibicowali im uczniowie klasy I LO w Osieku, wyty-
powani najlepsi ratownicy spośród uczniów klasy I: Ania Gałęc-
ka, Kasia Wyrzykowska, Iza Sudół, Dominika Krzemińska 
i Damian Dybus. Obserwowali zmagania swoich starszych ko-
legów, a tym samym przygotowywali się do objęcia miejsca po 
ich odejściu. Uczą się od najlepszych i są z nich dumni.  

Wszystkie zadania wykonywali z największą profesją, god-
ną podziwu. 

Informacja o zwycięstwie była dla nas największym wyróż-
nieniem – dla nas i naszej szkoły. 

Z dumą i wielką satysfakcją odebraliśmy dyplom i gratula-
cje od organizatorów i sędziów. 

Z chęcią będziemy reprezentować naszą szkołę podczas 
Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Kielcach 
19.05.2012r. 

Serdecznie gratulujemy!
Małgorzata Borkowska

OSIEK GÓRĄ!
POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI 

NOŻNEJ CHŁOPCÓW 
– SZKOŁY PODSTAWOWE

Drużyna chłopców z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Osieku zdobyła mistrzo-
stwo w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej 
Chłopców w Staszowie. Uzyskanie I miej-
sca na podium wiązało się z pokonaniem 
w grze drużyn z następujących szkół: PSP 
w Oleśnicy, PSP Nr 2 w Staszowie, PSP 
w Rytwianach, PSP w Sichowie Dużym. 
Dzięki swojemu zaangażowaniu i stara-
niom chłopcy z naszej drużyny zapewnili 
sobie awans do ćwierćfinałów wojewódz-
kich, gdzie będą mieli szansę zmierzyć 
się w grze z najlepszymi drużynami 
w województwie świętokrzyskim.  

Skład drużyny: Adrian Cieślik, Hubert 
Dzieciuch, Hubert Mikus, Kamil Gaw-
łowicz, Dominik Bańkowski, Paweł Fi-
gacz, Daniel Zawolik, Dawid Bąk, Prze-
mysław Suliborski, Mateusz Kałużny, 
Patryk Siuda, Norbert Kubik.

Jarosław Gacoń

25 kwietnia 2012 roku w hali sporto-
wej Kazimierskiego Ośrodka Sportowe-
go w Kazimierzy Wielkiej odbył się Finał 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w Drużynowym Turnieju w Tenisa Sto-
łowego Szkół Ponadgminazjalnych.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osie-
ku na tym turnieju reprezentowali ucznio-
wie Dawid Górski i Sebastian Cieślik 
uzyskując 6 miejsce w województwie 
świętokrzyskim.

Awans do tego turnieju chłopcy za-
pewnili sobie uzyskując II lokatę na po-
dium podczas zawodów powiatowych, 
które odbyły się w Staszowie. Należy 
podkreślić, że w igrzyskach wojewódzkich 
biorą udział tylko najlepsze drużyny z każ-
dego powiatu naszego województwa.

Jarosław Gacoń

FINAŁ WOJEWÓDZKICH 
IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

W DRUŻYNOWYM TURNIEJU 
W TENISA STOŁOWEGO SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH

Nasze złote dziewczyny
W dniu 14.04.2012 r. uczennice kla-

sy IV i V grające w koszykówkę wzięły 
udział w VII turnieju mini koszykówki 
dziewcząt w gościnnej Oleśnicy. 

Startowało sześć drużyn z: Oleśnicy, 
Rytwian, Złotej Pińczowskiej, Kazimierzy 
Wielkiej, Kościelca Proszowickiego i Osie-
ka. W bardzo sympatycznej i sportowej 
atmosferze w pochmurną sobotę roze-
grano 10 spotkań. Nasze waleczne dziew-
częta najpierw stoczyły dramatyczny po-
jedynek ze Złotą i po dogrywce przegrały 
10:12, a potem już tylko wygrywały. 22:5 
z Kazimierzą Wielką, w półfinale z Rytwia-
nami 26:4, a w finale spotkały się ponow-
nie ze Złotą i po swoim najlepszym meczu 
wygrały 21:12!!!  Potem była już tylko ra-
dość, ZŁOTE MEDALE, upominki, nagrody 
indywidualne, zdjęcia.

Najwięcej punktów dla nas zdobyły: 
Agata Wudyka (30), Magdalena Ce-
bula (26), Patrycja Wyka (17). Pierwszą 
piątkę dzielnie uzupełniły: Julia Golonka 
(4) punkty, oraz Weronika Czosnek – 
obrońca do zadań specjalnych.

Były to bardzo dobrze zorganizowane 
zawody. Dziękujemy Oleśnicy za zapro-
szenie. Zwycięstwo w tak mocno obsa-
dzonym turnieju to dla tych dziewcząt 
największy jak dotąd sukces. Warto cier-
pliwie trenować rok, dwa, a potem jest 
szansa na taką radość.

Dziękujemy Wam.  
Robert Pyka
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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
• egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humani-

stycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej 
języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu prze-
prowadza się innego dnia.
Tegoroczny egzamin gimnazjalny odbył się 24, 25, 26 kwiet-

nia 2012 r. Przebiegał według nowej formuły.

Pierwszego dnia odbyła się część humanistyczna:
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – egzamin 

rozpoczął się o godzinie 9.00 i trwał 60 minut (dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu 
został przedłużony nie więcej niż o 20 minut)

– z zakresu języka polskiego – egzamin rozpoczął się o go-
dzinie 10.45 i trwał 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu został przedłu-
żony nie więcej niż o 45 minut)

Drugiego dnia odbyła się część matematyczno-przy-
rodnicza:

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, 
fizyka, geografia) – egzamin rozpoczął się o godzinie 9.00 
i trwał  60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi czas trwania egzaminu został przedłużony nie więcej 
niż o 20 minut)

– z zakresu matematyka – egzamin rozpocznie się o godzi-
nie 10.45 i trwał 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi czas trwania egzaminu został przedłużony 
nie więcej niż o 45 minut)

Trzeciego dnia odbyła się część z języka obcego nowo-
żytnego:

– na poziomie podstawowym – egzamin rozpoczął się o go-
dzinie 9.00 i trwał 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrze-

GIMNAZJALIŚCI ZDAWALI EGZAMIN

bami edukacyjnymi czas trwania egzaminu został przedłużony 
nie więcej niż o 20 minut)

– na poziomie rozszerzonym – egzamin rozpoczął się o go-
dzinie 10.45 i trwał 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu został przedłu-
żony nie więcej niż o 30 minut)

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 98 uczniów. Pierw-
szego dnia tj. 24 kwietnia uczniowie pisali test z części hu-
manistycznej na hali gimnastycznej podzielonej na trzy sale: 
501,502 i 503 oraz w salach 504 i  6. Drugiego dnia tj. 25 
kwietnia uczniowie pisali test z części matematyczno- przyrod-
niczej również na hali gimnastycznej podzielonej na trzy sale: 
501,502 i 503 oraz w salach 504 i 6. Trzeciego dniatj. czwar-
tek uczniowie pisali test z języków obcych nowożytnych aż w 9 
salach. Test z języka angielskiego na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym pisało 51 uczniów w 4 salach, a z języka rosyj-
skiego poziom podstawowy -47 uczniów w 5 salach a poziom 
rozszerzony pisało 33 uczniów w 4 salach. Uczniowie mieli do-
stosowane 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 matematyczno –przyrodniczej, 
zakres przedmioty przyrodnicze a za najłatwiejszą test z języka 
angielskiego. Mamy nadzieję, że wyniki egzaminu gimnazjalne-
go będą wysokie i nasi uczniowie dostaną się do swoich upra-
gnionych szkół ponadgimnazjalnych. Powodzenia.

Agnieszka Kasprzyk

Stypendystka Iv Edycji „Regionalnego Programu Stypendialnego 
Dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych Województwa Świętokrzyskiego

Uczennica LO w Osieku – ANNA GAŁĘCKA otrzymała sty-
pendium przyznane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regio-
nalnego, Biuro programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ra-
mach projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”.

Celem programu jest wsparcie uczniów, którzy przejawiają 
szczególne uzdolnienia w zakresie nauk matematycznych, przy-
rodniczych i technicznych, a jednocześnie sytuacja materialna ich 
rodzin nie pozwala im w pełni rozwijać talentów i zainteresowań.

W tym roku stypendium otrzymało 206 uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych, wyłonionych spośród 792 uczniów, 
którzy złożyli wnioski. Każdy wniosek był oceniany przez Komisję 
Stypendialną, która brała pod uwagę m.in. średnią wszystkich 
ocen ze świadectwa szkolnego, średnią ocen z trzech przedmio-
tów matematyczno-przyrodniczych oraz sukcesy w wojewódzkich 
lub ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i olimpiadach. 
W ramach tych kryteriów każdy z wniosków otrzymywał punkty. 
Ich suma decydowała o uzyskaniu miejsca na liście rankingowej, 
a tym samym o szansach ucznia na otrzymanie stypendium.

W dniu 28 lutego 2012 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej 
w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla naj-
zdolniejszych uczniów województwa świętokrzyskiego. W gronie 
wyróżnionych stypendystów znalazła się uczennica klasy I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Osieku Anna Gałęcka.

Gratulacje stypendystom, ich rodzicom, dyrektorom szkół do 
których uczęszczają, opiekunom i wychowawcom którzy z nimi 
pracują z tej wyjątkowej okazji złożyli m.in. Członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego p. Piotr Żołądek, Świętokrzyska 
Kurator Oświaty p. Małgorzata Muzoł, Dyrektor Świętokrzy-
skiego Biura Rozwoju Regionalnego p. Krzysztof Domagała.

Podczas tej uroczystości dyplom uznania otrzymała również 
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku pani Irena 
Marta Kicińska za wspieranie Ani Gałęckiej w rozwijaniu 
swoich zdolności i spełnianiu marzeń.

Naszej stypendystce serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Tekst: Elżbieta Cieślik
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POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS…

ABSOLWENCI ZULO IDĄ W ŚWIAT

Nasi licealiści 
sprawni jak żołnierze

W dniu 19 kwietnia 2012 r. w Ze-
spole Szkół im. Stanisława Staszica 
w Staszowie odbyły się XXXV Ogólno-
polskie Zawody Sportowo - Obronne 
„Sprawni jak żołnierze ”. Do elimina-
cji rejonowych przystąpiły drużyny 
z trzech powiatów: opatowskiego 
(Niepubliczne Technikum w Opato-
wie, Liceum Ogólnokształcące w Opa-
towie), sandomierskiego i staszow-
skiego (Liceum Ogólnokształcące 
Im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Sta-
szowie, Zespół Szkół im. St. Staszica 
w Staszowie).  Zawody zostały rozgry-
wane w dwóch kategoriach dziewcząt 
i chłopców.  W kategorii dziewcząt do 
zawodów przystąpiły cztery drużyny, 
zaś w kategorii chłopców - pięć. Każ-
da drużyna, składająca się z trzech 
zawodników, musiała wykazać się 
w następujących konkurencjach:  
1. Test sprawnościowy.
2. Rzut granatem.
3. Strzelanie.
4. Podtrzymywanie życia - pierwsza 

pomoc.

Po rozegraniu wszystkich konku-
rencji drużyna żeńska z naszej szkoły 
wywalczyła trzecie miejsce,  w skła-
dzie: Marlena Grabka, Aneta Mi-
kus, Iwona Wieczorek.

W kategorii chłopców bezkonku-
rencyjni byli nasi zawodnicy, wygry-
wając trzy z czterech konkurencji, co 
zapewniło im pierwsze miejsce w tur-
nieju. Fenomenalnie rozpoczęli za-
wody od testu sprawności uzyskując 
wyśmienity wynik ( o jaki ich rywale 
mogli tylko pomarzyć). Najlepszym 
zawodnikiem w tej konkurencji był 
Jakub Maruszak. Bardzo dobry wynik 
uzyskali  w rzucie granatem. Ponadto 
wykazali się wysokim stopniem opa-
nowania  umiejętnościami  z zakresu 
pierwszej pomocy i podtrzymywania 
życia. Jedyną konkurencją, w której 
lepsi okazali się nasi przeciwnicy, było 
strzelanie. Jednak  na usprawiedliwie-
nie dodam , iż nasza szkoła nie posia-
da strzelnicy sportowej, zatem nasi 
uczniowie nie mają możliwości regu-
larnych treningów w tej dyscyplinie.

Skład naszej drużyny: Kamil 
Gwóźdź, Jakub Maruszak, Marcin 
Ziejewski,  Mateusz Nowak.

Dodatkowo wyróżniony został Ja-
kub Maruszak zdobywając tytuł Naj-
lepszego Zawodnika.

Naszym zawodnikom życzymy 
dalszych sukcesów, bowiem pierwsze 
miejsce w rejonie daje im kwalifikacje 
do turnieju wojewódzkiego. Trzymamy 
kciuki i życzymy im równie owocnego 
występu w eliminacjach wojewódzkich.

Michał Sucharzewski

27 maja kolejna klasa Zaocznego 
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Osieku zakończyła swoją edukację. 
Trzynastu słuchaczy po dwóch latach 
nauki w publicznej szkole, pod okiem 
wychowawczyni, pani Elżbiety Cieślik,  

stało się posiadaczami świadectwa 
ukończenia szkoły średniej. Dwa lata wy-
rzeczeń i godzenia ze sobą obowiązków 
rodzinnych oraz zawodowych zaowoco-
wało dobrymi wynikami na świadectwie 
końcowym. Zajęcia odbywały się w piąt-
kowe popołudnia oraz soboty i dzięki 
wielkiej determinacji słuchaczy, a także 
przy wsparciu dyrekcji i kadry nauczyciel-
skiej cel został osiągnięty. Z dyplomem 
ukończenia szkoły średniej otwierają się 
dla absolwentów ZULO nowe możliwości 
i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko 
życzyć im spełnienia wszelkich marzeń 
i dalszej siły w dążeniu do celu.

Tekst: Jacek Piwowarski
Zdjęcie: Tomasz Zawada 

W dniu 27 kwietnia 2012 r. o godzinie 
9:00 zakończyli rok szkolny uczniowie kla-
sy III Liceum Ogólnokształcącego w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.  

Uroczystość już po raz ostatni popro-
wadzili uczniowie klasy trzeciej Kamil 
Kasprzyk i Anna Obierzyńska. Roz-
poczęła się ona  przemówieniami; jako 
pierwsza głos zabrała Dyrektor szkoły 
pani Irena Marta Kicińska, a następnie 
przybyli goście: Burmistrz Miasta i Gmi-
ny pan Włodzimierz Wawrzkiewicz, 
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
pan Wiesław Kopeć oraz Przewodni-
cząca Rady Rodziców pani Jolanta Dur-
ma. 

Zwracali się oni do tegorocznych ma-
turzystów, podkreślając znaczącą rolę, 
jaką odgrywa w ich życiu egzamin matu-
ralny i dalsze kształcenie. Goście życzyli 
maturzystom przysłowiowego „połama-
nia piór na maturze” oraz osiągnięcia 
jak najwyższych wyników, które otworzą 
absolwentom naszego liceum drzwi re-
nomowanych uczelni w Polsce.

W dalszej część uroczystości odby-
ło się wręczenie świadectw ukończenia 
szkoły oraz wyróżnień: dyplomów i na-
gród książkowych za wysokie wyniki 
w nauce, za osiągnięcia sportowe i za 
działalność na rzecz szkoły.

Uczniowie klasy drugiej wręczyli trze-
cioklasistom upominki jako pamiątkę 
ukończenia szkoły, składając przy tym 
życzenia powodzenia na maturze oraz 
w dorosłym życiu.

Ostatnim punktem uroczystości był 
występ artystyczny przygotowany przez 
klasę trzecią. Tym miłym akcentem za-
kończyło się pożegnanie najstarszych 
uczniów naszej szkoły.

Również w tym samym dniu świadec-
twa ukończenia szkoły otrzymali ucznio-
wie II klasy Zaocznego Uzupełniającego 
Liceum Ogólnokształcącego w Osieku.

Podczas uroczystości pożegnania 
uczniów klasy trzeciej Liceum Ogólno-
kształcącego w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Osieku Dyrektor szkoły pani 
Irena Marta Kicińska wręczyła promesę 
uczniowi naszej szkoły. Promesę w ra-
mach Lokalnego Programu Stypendial-
nego KORAB otrzymał uczeń klasy III Li-
ceum Ogólnokształcącego Przemysław 
Pyszczek.

Stypendium jest przyznawane 
uczniom osiągającym wysokie wyniki 
w nauce, ponadto wykazującym się dużą 
aktywnością na rzecz miasta lub środo-
wiska, w którym żyją.

Naszemu stypendyście gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: Dorota Pszczoła
Zdjęcia: Tomasz Zawada



Nauka w roku szkolnym 1938/1939 rozpoczę-
ła się 5 września nabożeństwem w kościele para-
fialnym w Osieku. Organizacja szkoły II stopnia 
o trzech nauczycielach. Liczba dzieci zapisanych 
do szkoły na początku roku szkolnego wyniosła 
227; w tym chłopców 116, dziewcząt 111.

Uczęszcza do szkoły według stanu z dnia 1.X 
215 dzieci, 12 dzieci nie zgłosiło się mimo wezwa-
nia do obowiązku szkolnego w tym 6 dzieci z rocz-
nika 1925, 2 z 1926 i 1928 oraz 4 z rocznika 1931.

Klas nauczanych sześć, oddział V i VI łączone. 
Zastosowano plan godzin tygodniowo 26, wariant 
B. Klasa I liczy 36 dzieci uczy nauczyciel Stefan Pie-
przny. Klasa II 40 dzieci, uczy Eugenia Spalanka. 
Klasa III 41 dzieci uczy E. Spalanka w Sali nr 3 wy-
najętej. Klasa IV 45 dzieci uczy nauczyciel Stefan 
Pieprzny w Sali nr 1. Klasa V 37, klasa VI 16 dzieci 
uczy Kierownik szkoły Anna Pieprzna w Sali nr 2. 
W klasie V i VI udzielają nauki: śpiewu i ćwiczeń 
fizycznych dziewcząt E. Spalanka, nauki rysunków, 
rachunków i ćwiczeń fizycznych chłopców Stefan 
Pieprzny. W klasie IV nauki przyrody i geografii 
uczy Kierownik szkoły A. Pieprzna.

Nauka w klasach od III do VI rozpoczyna się 
o godzinie 8.15. Od 8 – 8.10 ćwiczenia przedlek-
cyjne, w porze ciepłej prowadzone są ćwiczenia fi-
zyczne, a w porze zimnej lub niepogody ćwiczenia 
z zakresu kultury życia codziennego i wychowania. 
Nauki religii udziela p. Helena Wosiówna z Ossali. 
Oprócz pracy szkolnego wychowania i nauczania 
czynne były instytucje: Samorząd szkolny (prowa-
dzi Anna Pieprzna), Biblioteka Stefan Pieprzny. P. C. 

K. A. Pieprzna, S. K. O. E. Spalanka. W celu dalsze-
go pogłębiania wiedzy nad wychowaniem i kształ-
ceniem młodzieży organizowane są konferencje 
rejonowe dla nauczycieli w Połańcu, w których 
nauczyciele biorą udział. W ciągu roku szkolnego 
odbyły się następujące uroczystości narodowe, 
w których dziatwa szkolna brała udział organizu-
jąc: akademie: 1) 11 listopada Święto Niepodle-
głości Polski, 2) 2 lutego imieniny Pana Prezydenta 
Ignacego Mościckiego, 3) Konstytucji 3 Maja, 4) 
10 lutego Zaślubiny Polski z morzem, 5) 12 maja 
Rocznica śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsud-
skiego. Ponadto urządzono pogadanki o oszczęd-
ności, „Konkurs czystości”. W klasach starszych 
pracuje Samorząd w sekcjach, w klasach niższych 
Kółka kształceniowe i dyżury. W roku 1939 w dniu 
14 marca szkołę tutejszą wizytował Pan Inspektor 
dr Józef Zabrzeski. Frekwencja ogólna całej szkoły 
70% w ciągu roku szkolnego. Dziatwa prenumero-
wała „Płomyk”, „Gazetkę szkolną”, a także wypo-
życzała książki począwszy od klasy IV do VI. Dla 
młodszej dziatwy brak jest odpowiednich książek. 
Zakupiono przez nauczyciela St. Pieprznego książ-
kę dla najmłodszych dzieci. Urządzono pod koniec 
roku szkolnego z młodzieżą wycieczkę krajoznaw-
czą do Połańca.

Zarząd gminy z budżetu na rok szkolny 1938/39 
zrealizował wydatki na opłatę Sali nr 3, obsługę, 
opał; z remontów: malowanie lamperii, poprawy 
ganku i ocementowania dołem budynku szkolne-
go, ogrodzenia ogrodu szkolnego, wewnętrznych 
urządzeń żadnych.

Opracował: Mariusz Skotarek

Od Redakcji.
To już ostatnia część Kroniki Szkoły Podstawo-

wej w Pliskowoli 1900 – 1939. Przez ponad rok 
pan Mariusz Skotarek przedstawiał nam histo-
ryczne fakty dotyczące szkoły. Z tego miejsca 
Redakcja składa panu Mariuszowi serdeczne 
podziękowania za stałą współpracę i profesjona-
lizm w działaniu. Mamy jednocześnie nadzieję, 
iż bogactwo historyczne ziemi osieckiej zapro-
centuje w przyszłości kolejnym cyklem cieka-
wych artykułów. Jeśli czytelnicy dysponują mate-
riałami historycznymi, które można by  cyklicznie 
umieszczać w Gazecie Lokalnej Osiek, prosimy o 
kontakt z Redakcją.
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1900 – 1939Rok szkolny 
1938/1939

Kronika Szkoły Podstawowej w Pliskowoli

Z DZIEJÓW ZIEMI OSIECKIEJ



DNI OSIEKA
07-08.lipca 2012 r.

Program tegorocznego festynu będzie 
bardzo urozmaicony. Mamy nadzieję, że za-
dowoli wszystkich  przybyłych na imprezę.

W programie między innymi: Tomasz  Nie-
cik, Rh Plus, Krystyna Giżowska, liczne kon-
kursy, mecze, oraz dyskoteka. Dla szukają-
cych wrażeń i pragnących poczuć dreszczyk 
emocji dopełnieniem będzie super-Wesołe 
Miasteczko!

M-GOK w Osieku serdecznie zaprasza na 

Dzień Dziecka 
10.06.2012 r. (Rynek)

Przebieg imprezy:
15.00 - 18.00 Występy artystyczne animatorów kultury dla dzieci
18.00 Zespół SOFT
20.00 Zakończenie imprezy
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i swojej pociechy.
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Informacje od Zarządu Osiedla do mieszkańców Osieka:
Od 15 stycznia 2012 r. 

w Agencji Rynku Rolnego można 
ubiegać się o dopłaty z tytułu 
zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany ma-
jącej charakter pomocy de mini-
mis w rolnictwie {zbóż ozimych, 
zbóż jarych, roślin strączko-
wych, ziemniaka, mieszanek 
zbożowych i pastewnych}.

 
Dopłaty z tytułu zużytego do 

siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany mające charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie 
dotyczą materiału siewnego za-
kupionego i zużytego do siewu 

Osiek, 2012.04.02

Przewodniczący Zarządu Osiedla w Osieku
Andrzej Król

A P E L !!!  Pamiętajmy ! Wypalanie traw jest surowo zabronione! 
Co roku w Polsce w trakcie takich pożarów ginie od kilku do kilkunastu osób!

lub sadzenia w okresie od 15 lip-
ca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r. 
Wnioski o przyznanie tej dopłaty 
można składać w terminie od 15 
stycznia do 25 czerwca 2012 r. 
W 2012 r. obowiązuje nowy wzór 
wniosku o przyznanie dopłaty.

SZKODY powstałe w upra-
wach zbóż w wyniku ujemnych 
skutków przezimowania w okre-
sie zimowym 2011/2012 SĄ OB-
JĘTE DOPŁATAMI W RAMACH 
DE MINIMIS. Producenci rolni, 
którzy chcą skorzystać z pomocy 
przed podjęciem prac agrotech-
nicznych mających na celu likwi-
dację zniszczonej uprawy powin-
ni powiadomić właściwy Oddział 
Terenowy ARR o planowanych 

czynnościach w formie pisem-
nej, przekazanej za pośrednic-
twem poczty, faxu lub poczty 
elektronicznej.

Szczegółowe „Warunki uzy-
skania dopłaty z tytułu zużytego 
do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany w ramach po-
mocy de minimis w rolnictwie 
w 2012 r.” oraz formularz wnio-
sku wraz z załącznikami doty-
czący uzyskania dopłaty można 
uzyskać :
• w Oddziale Terenowym ARR 

w Kielcach ul. Piaskowa 18
• na stronie internetowej Agen-

cji www.arr.gov.pl
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Z wdzięcznością, z biciem serca, ze łzami 
w oczach wspominam i dziękuje, tym wszyst-
kim, którzy przyczynili sie do powstania i napi-
sania książki „Bukowa i Bukowianie”. Dla mnie 
i mojej siostry Haliny, a także dla ludzi, którzy 
mieszkają  za granicami Polski, książka ta ma 
ogromną wartość. W chwilach tęsknoty i zadu-
my nad tym co tu jest inne, czasami obce, jest to 
wyrwanie sie do wspomnień z przeszłości, które 
kojarzą sie z dobrem i słowem „Dom”.

Bardzo żałuję , że nie miałam okazji przyczy-
nić się bardziej, do powstania tej książki.

Szczególną zasługę i wdzięczność, pragnę 
złożyć dla moich Kochanych Nauczycieli: P. Ja-
niny Ferens, P. Marcie Maciąg. Wracam, jak 
każdy z nas, wspomnieniami do szkoły w Bu-
kowej. Przypominam sobie „Choinki”, występy 
i zabawy. Również co niedzielne oglądanie filmu 
„Bonanza” w budynku szkoły. Ostatnio, z przy-
krością, dowiedziałam sie, że szkoła w Bukowej 

w niedalekiej przyszłości, będzie zlikwido-
wana.

Pragnę również podziękować za przy-
bliżenie historycznych faktów, o których 
nigdy tak szczegółowo nie wiedziałam. 
Cieszy mnie również, to że książka ta 
poświecona jest ludziom, którzy tam są. 
Tak jak mój brat, Jan Stępień, który gra 
na akordeonie. Myśli moje lecą do wspo-
mnień, tak jak w piosence „Biała mewo

leć daleko stąd 
Dziękuje, 

Stanisława Stępień Michalska. 

P.S.
Łącze również podziękowanie od mo-

jej siostry Haliny Stępień Kubickiej, która 
mieszka również w USA i przekazujemy 
pozdrowienia dla wszystkich przyjaciół 
i znajomych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa „Bukowianie”
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ww  OOssiieekkuu  
LLiicceeuumm  OOggóóllnnookksszzttaałłccąąccee  

ZZaassaaddnniicczzaa  SSzzkkoołłaa  ZZaawwooddoowwaa  
LLiicceeuumm  OOggóóllnnookksszzttaałłccąąccee    

ddllaa  ddoorroossłłyycchh  
 

Proponujemy naukę w klasach 
 
Liceum Ogólnokształcące (dzienne) o profilu: 
- humanistycznym (j. polski, historia, j. angielski) 
- matematyczno - przyrodniczym (geografia, j. angielski, 
matematyka). 
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa wielozawodowa:  
-  stolarz, 
- elektryk, 
- mechanik pojazdów samochodowych,  
- fryzjer,  
- murarz -tynkarz,  
- piekarz,  
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,  
- cukiernik,  
- górnik eksploatacji otworowej, 
- blacharz samochodowy. 
 
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 
 - trzyletnia nauka zakończona nową maturą (szkoła bezpłatna). 
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szklanek 
herbaty

WIELE SERC 
– JEDEN CEL

29 lutego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się impre-
za podsumowująca XX Finał WOŚP w Osieku. Już osiem lat gramy na 
terenie naszej gminy i za każdym razem wolontariusze, organizatorzy, 
a przede wszystkim darczyńcy nie zawodzą. I tym razem było podob-
nie, o czym świadczy nie tylko zebrana suma, ale także zaangażowanie 
lokalnej społeczności. Podczas podsumowania wyróżniono dyplomami 
wszystkie osoby i przedsiębiorstwa, które włączyły się w organizację 
i efektywny przebieg XX Finału WOŚP w Osieku. 

Wolontariusze, którzy zebrali do puszek największe kwoty, dostali spe-
cjalne upominki. Oto lista najbardziej skutecznych wolontariuszy i sumy 
jakie zebrali: Izabela Basińka (619,78 zł); Damian Dybus (601,14 zł); 
Jakub Maruszak (400 zł); Barbara Macias (372,10 zł); Gabriela Ku-
nowska (355,67 zł); Patrycja Wyka (349,27 zł); Aleksandra Frańczak 
(307, 12 zł); Aleksandra Ryńska (293,88 zł); Izabela Sudół (270, 39 zł). 
Wierzymy, że za rok hojność mieszkańców miasta i gminy Osiek okaże się 
równie wielka, a może nawet większa. 

Osiecki Finał nie byłby możliwy bez pomocy sponsorów, którzy finan-
sowo i rzeczowo zadbali o godną oprawę tak zacnego przedsięwzięcia. 
Z tego miejsca składamy im najserdeczniejsze podziękowania z nadzie-
ją na dalszą współpracę. Finansowo wspomogli nas: Przedsiębiorstwo 
Wiertniczo – Inżynieryjne „Hydrowiert”; Kopalnie i Zakłady Che-
miczne Siarki „Siarkopol” Grzybów; Przedsiębiorstwo Handlowo 
– Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński. Pomoc rzeczową okazali: 
Zygmunt Kusik; Witold Nasternak; Restauracja „Gościniec”; Piekar-
nia ALMA w Tursku Wielkim. 

Podczas uroczystości podsumowania XX Finału WOŚP w Osieku po-
dziękowano także wszystkim, którzy włączyli się w uatrakcyjnienie licyta-
cji gadżetów orkiestrowych, poprzez przekazanie na licytację własnych 
przedmiotów. Swój wkład w zebraną sumę pieniędzy z licytacji mieli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Włodzimierz Wawrzkiewicz;  radny 
powiatowy Marek Chyla; Danuta Ryńska; Karczma Sarmacka z Ło-
niowa;  G.P. Auto Sklep Motoryzacyjny – Piotr Gierek;  KRUS w Sta-
szowie; PSP w Szwagrowie; M - GOK w Osieku.

Wszystkim ludziom wielkich serc serdecznie dziękujemy!

Zebrano 

7973,28 zł 
puszki: 

5767,07 zł; 
licytacja: 

2206,21 zł

25 
wolontariuszy

7 
sponsorów

45 
przedmio-
tów zlicyto-

wano

koszty 
organizacji 

5289 zł 
XX Finału ze 
środków od 
sponsorów

50 
litrów 
bigosu 20 

bochenków 
chleba

40 
bułek

100 
kubków 

kawy 


