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INFORMACJE

Kalendarium
MARZEC
03/03. Międzynarodowy
Dzień Pisarzy
05/03. Dzień Teściowej
05/03. Dzień Dentysty
08/03. Dzień Kobiet
10/03. Dzień Mężczyzn
11/03. Dzień Sołtysa
19/03. Dzień Wędkarza
20/03. Dzień bez Mięsa
23/03. Światowy Dzień Lasu
27/03. Międzynarodowy
Dzień Teatru

Kwiecień
01/04. Niedziela Palmowa.
Prima Aprilis
05/04. Dzień Leśnika
i Drzewiarza
07/04. Światowy Dzień Zdrowia
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Wszystkim przedstawicielkom
płci pięknej
z terenu gminy Osiek
składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, pomyślności
i samych pięknych dni w życiu.
Życzymy
aby uśmiech
rozpromieniał
Wasze twarze
i byście zawsze
czuły się
doceniane.
Drogie Panie,
dziękujemy Wam,
że czynicie ten
świat piękniejszym
i lepszym.
					
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Włodzimierz Wawrzkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Osieku Wiesław Kopeć

07/04. Dzień Pamięci
o Holocauście
7-8/04. Wielkanoc
10/04. Dzień Służby Zdrowia
12/04. Dzień Czekolady
13/04. Światowy Dzień Pamięci
Ofiar Katynia
15/04. Międzynarodowy
Dzień Kombatanta
20/04. Międzynarodowy
Dzień Wolnej Prasy
22/04. Dzień Ziemi
25/04. Międzynarodowy
Dzień Sekretarki

Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych życzymy wszystkim
mieszkańcom Miasta i Gminy Osiek,
aby blask prawdy o zmartwychwstaniu
rozświetlał wszelkie mroki codzienności,
a wiara w nowe życie napełniała serca
radością i pokojem!
Niech pogoda i radość z rodzinnych
spotkań, obfitość smaków na stole oraz
dużo wiosennego optymizmu będą
z Państwem przez cały rok.
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Włodzimierz Wawrzkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku
Wiesław Kopeć

Reklamuj się
w Gazecie Lokalnej!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam zamieszczanych w gazecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do redakcji i skracania nadesłanych tekstów.
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0 4/0 3 . U r o c z y s t o ś ć
z okazji Dnia Kobiet
28/03. Warsztaty dekoracji świątecznych
29/03. Termin zgłaszania prac konkursowych
na kartkę, palmę lub
stroik wielkanocny
31/03. Warsztaty kulinarne potraw wielkanocnych
01/04. Śniadanie Wielkanocne na Rynku
w Osieku. Ogłoszenie
wyników konkursów
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OSIECKI LEKARZ ROKU
Rozmowa z lek. med. Zbigniewem Jeczeniem,
kierownikiem Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku. Laureatem II miejsca
w powiecie staszowskim plebiscytu Lekarz Roku 2011.
Ile lat pracuje pan w zawodzie
i co pana skłoniło do zostania lekarzem?
Wliczając roczny staż podyplomowy pracuję w zawodzie już od
ponad 18 lat! (sam się dziwię, że to
już tyle lat). Co do powodów wyboru
tego zawodu, to na pewno było ich
wiele, ale jednym ze znaczących były
marzenia z lat dziecięcych.
Co zadecydowało o wyborze
specjalizacji w jakiej pan pracuje?
Jeszcze w okresie studiów podobała mi się praca z dziećmi i chęć
pomagania im – dlatego pierwszy
stopień specjalizacji to była pediatria. Potem, kiedy dłuższy czas pracowałem w podstawowej opiece
zdrowotnej koniecznym stało się rozszerzenie kompetencji – stąd wybór
medycyny rodzinnej.
Co sprawia panu największą
satysfakcję w pracy? Co pan
w niej lubi najbardziej?
Największą satysfakcję w pracy
przynosi mi, a myślę ,że moim koleżankom i kolegom również, to kiedy
pacjent przychodząc na wizytę kontrolną z uśmiechem na twarzy i z zadowoleniem stwierdza, że już czuje
się dobrze i dzięki mnie i zaordynowanemu leczeniu wrócił do zdrowia!
Wyczuwa się wtedy, że pacjent jest
szczęśliwy.
Co było dla pana najcięższym
doświadczeniem?
Pamiętam taką sytuację kiedy
jeszcze pracowałem i pełniłem dyżury w oddziale dziecięcym. Ratowałem wraz z lekarzem anestezjologiem życie noworodka, który nagle
w nocy na moim dyżurze „zatrzymał
się” (przyp. red. zatrzymanie akcji
serca) - pomimo, iż dotychczas był
zupełnie zdrowy. Niestety mimo intensywnej, długotrwałej i na czas
podjętej akcji reanimacyjnej dziecka nie udało się uratować. Do dziś
pamiętam dramat i rozpacz matki,
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która straciła swoje dziecko. Jak się
potem okazało przyczyną śmierci
był masywny krwotok domózgowy,
którego nie sposób było zahamować lub mu zapobiec.
Jakich rad udzieliłby pan osobom, które myślą o wybraniu zawodu lekarza? Czy powinni zwrócić na coś szczególną uwagę?
Trudno jest doradzać w tej dziedzinie. Na pewno takie osoby muszą
się nastawić na ciężką pracę - mam
tu na myśli zarówno naukę – bo są
to chyba najcięższe studia, wymagające często wielu wyrzeczeń, uporu,
wytrzymałości oraz późniejszą pracę - stałe doskonalenie się, dokształcanie, dyżurowanie itp.
Osoby myślące o zawodzie lekarza muszą pamiętać również o tym,
że w tym zawodzie na wagę złota
jest cierpliwość i umiejętność słuchania drugiego człowieka - bez
tego trudno być dobrym lekarzem
jak sądzę.
Od kiedy jest pan związany
z Osiekiem i jakie obowiązki ma
kierownik ośrodka zdrowia?
W Osieku pracuję od 01 stycznia
1999 roku (to też już szmat czasu!).
Funkcję kierownika objąłem 01 października 2004 roku.
Kierownik ośrodka odpowiada za
całokształt funkcjonowania tego zakładu pracy, czyli przede wszystkim
za podpisanie odpowiednich umów
na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpowiada za cały personel i jego pracę,
reprezentuje ośrodek zdrowia na
zewnątrz oraz w kontaktach z organem założycielskim czyli Urzędem
Miasta i Gminy Osiek.
Z jakimi problemami boryka
się lokalna służba zdrowia?
Tak jak cała służba zdrowia
w Polsce, czyli z problemem niewystarczających środków finansowych
wynikających z umów z NFZ - em,

a rosnącymi kosztami utrzymania
przychodni. Bardzo trudno pogodzić te dwie sprawy. Dodatkowym
problemem jest to, że rosnące koszty w budżetach rodzinnych pracowników powodują iż ci – ze zrozumiałych względów chcą więcej zarabiać,
co nie zawsze udaje się zrealizować,
tak żeby wszyscy byli zadowoleni.
Kolejnym problemem jest zużyty
już i wymagający ciągłych remontów ambulans (ma przejechane ok.
300 tys. km!). Pomimo, iż utrzymanie karetki z ekonomicznego punktu widzenia jest nieopłacalne, gdyż
ośrodek zdrowia musi na ten cel dopłacać ok. 20 tys. złotych - kosztem
innych celów – to jednak jestem za
tym, ażeby był on na wyposażeniu
przychodni. Zakup nowego ambulansu jest kosztowny, gdyż wynosi
ok. 140-150 tys. złotych, ale mamy
obietnicę ze strony Pana Burmistrza,
że gmina – jako organ założycielski,
posiadając środki finansowe zakupi
nową karetkę.
Jeszcze innym problemem jest
również to, iż ośrodek zdrowia w Tursku Wielkim, jako filia ZOZ-u w Osieku, nie spełnia wymogów sanitarno-epidemiologicznych i funkcjonuje
na tzw. „programie dostosowawczym” i dlatego będzie wymagał
gruntownej przebudowy, której to
sfinansowanie na szczęście zadeklarował organ założycielski, gdyż
w przeciwnym wypadku mogłoby to
grozić w przyszłości zamknięciem
placówki
Jaki zakres usług oferuje miejscowy ośrodek zdrowia?
Ośrodek zdrowia w Osieku i jego
filia w Tursku Wielkim świadczą
usługi z zakresu medycyny rodzinnej i stomatologii, oraz dodatkowo
przychodnia w Osieku z zakresu ginekologii i rehabilitacji. Świadczymy
również usługi tzw. transportu sanitarnego w POZ. (przyp. red. Podstawowa Opieka Zdrowotna).
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Ilu zarejestrowanych pacjentów ma podległa panu jednostka
i ilu pacjentów korzysta z porad
lekarskich wciągu roku?
Pacjentów, którzy są zapisani do
naszej przychodni łącznie z filią jest
niecałe 6100. Korzystających w ciągu roku pacjentów jest bardzo dużo.
Wystarczy jak powiem, iż dziennie
przyjmowanych jest przez wszystkich lekarzy w samym Osieku niejednokrotnie ponad 100 osób! Można
więc sobie wyobrazić, jaką to daje
liczbę rocznie.
Jak ocenia pan kondycje zdrowotną naszej lokalnej społeczności i co należy robić aby poprawić
stan naszego zdrowia?
Myślę, że stan zdrowia mieszkańców gminy mieści się w „średniej”
krajowej. Dbanie o zdrowie często
wiąże się z dodatkowymi wydatkami
finansowymi, na co wiele osób z naszej gminy nie może sobie pozwolić.
Problemem jest również uzależnienie od alkoholu, które w moim odczuciu jest stale powiększające się
i stanowi niebagatelne zagrożenie
bezpośrednio dla uzależnionych pacjentów, jak również dla ich rodzin.
Corocznie kilku takich pacjentów
umiera z powodu różnorodnych powikłań choroby alkoholowej. Ostatnio był również przypadek zamarznięcia pacjenta, który był ofiarą tej
ciężkiej choroby.
W poprawie stanu zdrowia ol-
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brzymie znaczenie ma odpowiednia
profilaktyka i edukacja prozdrowotna w szkole już od najmłodszych lat,
zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od nikotyny, alkoholu czy narkotyków.
Przed nami wiosna, co należy
robić aby dobrze znieść przesilenie wiosenne i zregenerować organizm po zimie?
Najważniejsze jest pozytywne,
optymistyczne myślenie i korzystanie z uroków nadchodzącej wiosny,
czyli jak najczęstsze przebywanie
i ruch na świeżym powietrzu! – i to
w każdym wieku. Duże znaczenie
ma również odpowiednie odżywianie się – dieta powinna obfitować
w duże ilości owoców, warzyw, nabiału, a w przypadkach nasilającego się osłabienia, znużenia można
przyjmować dodatkowe witaminy
i mikroelementy w postaci preparatów farmaceutycznych, ale tylko
okresowo i z rozsądkiem.
10 kwietnia jest Dniem Służby Zdrowia, czego można życzyć
panu i wszystkim pracownikom
służby zdrowia?
W pierwszej kolejności to na
pewno… dużo zdrowia! Jak również
spokoju w pracy, poprawy sytuacji
finansowej służby zdrowia oraz wyrozumiałych pacjentów.
Pragnąłbym też, aby nasze pań-

50+ NA START!
Organizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Osieku zajęcia dla osób powyżej 50 roku życia cieszą się dużą popularnością. Na warsztaty komputerowe zapisało się ponad 30 osób, które pracują
w trzech grupach. Obsługa komputera i znajomość
Internetu są w dzisiejszych czasach bardzo potrzebne i dzięki takim zajęciom osoby te nie są cyfrowo
wykluczone. Pojęcie cyfrowego wykluczenia odnosi
się przede wszystkim do różnic pomiędzy osobami,
które mają regularny dostęp do technologii cyfrowych
i informacyjnych i potrafią efektywnie z niego skorzystać, a tymi, którzy tego dostępu nie posiadają. Różni-
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stwo wsłuchiwało się bardziej w głos
środowiska medycznego, zarówno
lekarskiego jak i pielęgniarskiego
dokonując jakichkolwiek zmian, czy
reform w ochronie zdrowia - bo my
jesteśmy ich bezpośrednim realizatorem i musimy borykać się często
z trudnościami, które wynikają z niedostosowania przepisów prawa do
tego, aby móc skutecznie, sprawnie
i nowocześnie leczyć pacjentów –
dla których, jak wiadomo, system
ten powstał i im ma służyć.
Dziękuje za rozmowę i również
dołączam się do tych życzeń.
Rozmowa i zdjęcia: Jacek Piwowarski

ce te związane są zarówno z fizycznym dostępem do
technologii, jak również z umiejętnościami i zasobami
potrzebnymi do ich użycia. Zajęcia w osieckim domu
kultury niwelują te różnice i pozwalają rozwijać swoje
zainteresowania.
Również ci, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje
w zajęciach manualnych mają do tego nie lada okazję. W domu kultury trwają warsztaty bibułkowe oraz
sztuki składania papieru – orgiami. Wszyscy chętni
nadal mogą zapisać się na zajęcia i wspólnie tworzyć
wspaniałe, bibułkowe i papierowe dzieła. Także osoby
pragnące zgłębić tajniki obsługi komputera i Internetu
mogą spróbować swych sił podczas zajęć.

WSZYSTKICH AKTYWNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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BIURO POSŁA NA SEJM RP
KRZYSZTOFA LIPCA
Poseł Krzysztof Lipiec złożył na ręce Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
interpelację w sprawie: prywatyzacji spółek Skarbu Państwa na przykładzie
„Siarkopolu” S.A. w Grzybowie.
W interpelacji kierowanej do Ministra Skarbu czytamy:
„Na moje ręce wpłynął protest Załogi Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie
w związku z opublikowaniem w dniu 13 stycznia 2012
roku przez Ministra Skarbu Państwa zaproszenia do negocjacji w sprawie nabycia akcji w/w Spółki, wyrażający
zdecydowany sprzeciw wobec prywatyzacji Spółki.
Załoga uważa, że w obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej sprzedaż pakietu 85% akcji, których właścicielem jest Skarb Państwa jest wielkim błędem, ze
względu na fakt, iż dobrze prosperująca Spółka zapewni
o wiele większe korzyści w długoletniej perspektywie gospodarczej niż jednorazowy dochód budżetowy. Firma
jest motorem gospodarczym Regionu Staszowskiego,
dając zatrudnienie dla około 1000 rodzin i źródłem aktywności gospodarczej dla handlu, usług i kilkudziesięciu firm tego regionu. Obecnie Spółka znajduje się
w doskonałej kondycji finansowej, generuje duży
zysk, a więc stać ją na wszystkie inwestycje niezbędne dla dalszego jej rozwoju.
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”
w Grzybowie powstały w 1966 roku jako pierwsza kopalnia siarki w Polsce i Europie, gdzie podjęto eksploatację złóż siarki metodą otworową. W latach 80-tych
Polska była jednym z największych eksporterów siarki
na świecie. W roku 1983, w celu przedłużenia działalności firmy, rozpoczęto budowę Kopalni Siarki „Osiek”.
Pomimo rządowego „priorytetu” budowy, całą inwestycję finansowano ze środków własnych przedsiębiorstwa. W końcowej fazie, aby dokończyć budowę Załoga
wykazała się wielkim poświęceniem, rezygnując z części
wypłat i premii. Kopalnia rozpoczęła produkcję w 1993
roku. W późniejszych latach branża kopalnictwa siarki
została poddana bardzo głębokiej dekoniunkturze cenowej. Tego trudnego okresu nie wytrzymały inne funkcjonujące kopalnie, ogłaszając upadłość bądź likwidację.
„Siarkopol” Grzybów przeprowadził w tym okresie głęboką restrukturyzacje, koszty ograniczono do minimum,
przeprowadzono 3-krotne dotkliwe zwolnienia grupowe.
Pracownicy znowu wykazali, jak bardzo zależy im na firmie. Dla ratowania miejsc pracy zrezygnowano z części
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wynagrodzeń wynikających z Karty Górnika i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Poświęcenie przyniosło
znakomity efekt. Dzięki temu przedsiębiorstwo aktualnie jest jedyną firmą w kraju i na świecie, która prowadzi
kopalniane wydobycie siarki.
Załoga wyraża obawę przed ewentualnym przejęciem
Spółki przez prywatny kapitał, nastawiony na szybki zysk
i zwrot poniesionych kosztów, a co za tym idzie rabunkowej eksploatacji złóż górniczych. Jako przestrogę Załoga
wskazuje Kopalnię Siarki „Basznia”, gdzie po rabunkowej
eksploatacji pozostawiono zdegradowane tereny i skażone środowisko Skarbowi Państwa i Podatnikom.
W ostatnich latach nastąpił wzrost cen siarki. Pozwoliło to na rozpoczęcie odtwarzania zamortyzowanego
parku maszynowego, remontu urządzeń oraz odbudowanie infrastruktury socjalnej. Ostatnie miesiące przyniosły kolejny wzrost cen naszych produktów. Planowany zysk netto w tym roku ma wynieść 100 mln złotych.
Zdecydowanie postawiono na rozwój. Podjęto szereg
działań o charakterze techniczno-inwestycyjny między
innymi: budowę nowoczesnej instalacji siarki nierozpuszczalnej i pozyskanie nowych terenów eksploatacyjnych. Produkty „Siarkopolu” są podstawą do produkcji
nawozów sztucznych, wytwarzanych przez Zakłady Chemiczne w Policach, Puławach, Tarnowie i wiele innych.
Na bazie wyrobów firmy produkuje się szereg środków
ochrony roślin. Przejęcie Spółki przez obcy kapitał może
doprowadzić do znacznych podwyżek cen nawozów,
a tym samym znacząco pogorszyć sytuacje w rolnictwie.
Uważam, podobnie jak Załoga przedsiębiorstwa, że
w interesie Skarbu Państwa, jest odstąpienie od prywatyzacji Spółki i wpisanie jej na listę spółek nie podlegających prywatyzacji.
Wobec tak zdecydowanych i niekorzystnych dla firmy
działań ze strony Skarbu Państwa w sytuacji, gdy Spółka
generuje duży zysk, a więc stać ją na wszystkie inwestycje, stawiam ponownie pytanie jaki, tak naprawdę jest
cel tej prywatyzacji?”
DYREKTOR BIURA
Małgorzata Pruś
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Warsztaty
dekoracji świątecznych
M-GOK w Osieku zaprasza na warsztaty dekoracji świątecznych związanych z Wielkanocą w dniu
28.03.2012 r. od 15:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach pod
nr tel. 15 867 12 94.
Serdecznie Zapraszamy!

Warsztaty kulinarne
Zapraszamy wszystkich miłośników tradycyjnej kuchni wielkanocnej na warsztaty kulinarne, które odbędą się
31 marca 2012 roku w M-GOK od godz. 12:00
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa pod nr tel. 15 867
12 94

DZIEŃ KOBIET
PEŁEN NIESPODZIANEK

Uroczystość z okazji Dzień Kobiet, który ma się odbyć 4
lutego zapowiada się bardzo interesująco. Wśród atrakcji
będzie m.in. koncert wiosenny na wesoło muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej, poczęstunek i prezenciki, konkursy z firmy Avon dla kobiet i dzieci, wykonanie bezpłatnego
makijażu dla jednej z pań, prezentacja produktów Avon,
a na koniec koncert zespołu „Bez nazwy” działającego
w M-GOK w Osieku.
Będzie można również podziwiać wystawę prac z origami i warsztatów bibułkowych wykonanych przez dzieci
i kobiety 50 +

WSZYSTKIE PANIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Śniadanie Wielkanocne
na Rynku w Osieku
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Osieku zaprasza wszystkich mieszkańców naszego regionu na tradycyjne spotkanie wielkanocne, które odbędzie się 1 kwietnia 2012 roku od godz 8:00 – Rynek w Osieku
W programie: m.in. kiermasz dekoracji, degustacje
potraw wielkanocnych, występy dzieci ze szkół podstawowych.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
MAŁE PROJEKTY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.

KONKURS NA NAJSMACZNIEJSZĄ BABĘ WIELKANOCNĄ
REGULAMIN
1 kwietnia 2012 roku
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
1. Konkurs skierowany jest do stowarzyszeń z terenu
Miasta i Gminy Osiek.
2. Celem konkursu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego z tradycją Świąt Wielkanocnych.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest upieczenie baby
wielkanocnej.
4. Dostarczone przez uczestników konkursu baby oceniane będą pod kątem zachowania tradycji przygotowania wypieków wielkanocnych.
5. Komisja konkursowa oceniać będzie wypieki według
następujących kryteriów:
• wrażenie ogólne
• sposób dekoracji
• smak
6. Do konkursu jedno stowarzyszenie może zgłosić maksymalnie jedną babę.
7. Baby zgłoszone do konkursu oceniane będą przez powołaną Komisję.
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8. Zgłaszane do konkursu baby oceniane będą na Rynku w Osieku podczas Śniadania i Kiermaszu Wielkanocnego w dniu 1 kwietnia 2012 roku.
9. Baby wielkanocne należy dostarczać na miejsce organizacji konkursu w dniu 1 kwietnia w godzinie 9:00 - 10:00.
10. Ocena wypieków przez Komisję Konkursową nastąpi w miejscu organizacji konkursu w dniu 1 kwietnia
2012 roku w godzinach od 11:00 do 12:00.
11. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów
i nagród - w miejscu organizacji konkursu w dniu
1 kwietnia 2012 roku o godzinie 12:30.
12. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą drogą telefoniczną, bądź mailową do dnia 23 marca 2012 roku.
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
• nr tel. 15 867 12 94
• e-mail: mgokosiek@mgokosiek.pl
13. Zgłoszenie powinno zawierać:
• nazwę stowarzyszenia
• dokładny adres
• telefon/fax
• adres e-mail
14. Organizator przewiduje 3 nagrody i 1 wyróżnienie.

Gazeta lokalna

marzec
SPORT– kwiecień 2012

M-GOK

KONKURS NA KARTKĘ, STROIK LUB PALMĘ WIELKANOCNĄ
Regulamin
Organizator konkursu:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Osieku
Cele konkursu:
Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia Świąt Wielkanocnych w obrzędowości
ludowej. Konkurs stwarza też okazję do integracji wielu
pokoleń oraz wymiany i przekazywania wiedzy i tradycji
na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania dekoracji świątecznych.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach
wiekowych
• uczniowie klas 0 – III
• uczniowie klas IV – VI
• uczniowie klas gimnazjalnych
• dorośli – wiek bez ograniczeń
2. Na konkurs należy dostarczyć kartkę wielkanocną lub
jedną palmę własnoręcznie wykonaną z naturalnych,
ekologicznych materiałów lub stroik (mile widziana
inwencja twórcza).
3. Głównym kryterium oceny będą walory artystyczne
i estetyczne.
4. Oceny pracy dokona jury.

5. W każdej kategorii wiekowej będą przyznane nagrody i wyróżnienia.
6. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienie.
7. Prace należy oznaczyć metryczką zawierającą imię
i nazwisko, wiek autora, adres
i telefon.
8. Prace zgłoszone do konkursu po terminie lub uszkodzone nie będą rozpatrywane.
9. Prace należy dostarczyć do M - GOK w Osieku ul.
Osiedlowa 2A do dnia 29.03.2012 roku.
10. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować
się z M – GOK
pod nr tel. 15-867-12-94
11. Wszystkie prace nadesłane na konkurs pozostają
własnością M – GOK
12. Uroczyste wręczenie
nagród nastąpi
01.04.2012 r.
o godz. 12.00
podczas Śniadania
Wielkanocnego
na Rynku
w Osieku.

KONKURS KOSZY WIELKANOCNYCH
REGULAMIN
01 kwietnia 2012 roku
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
1. Konkurs skierowany jest do szkół z terenu miasta
i gminy Osiek.
2. Celem Konkursu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego z tradycją Świąt Wielkanocnych, a
zwłaszcza z obrzędowością święcenia potraw w Wielką Sobotę, poprzedzającą Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
3. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie i prezentacja w wyznaczonym przez organizatora terminie i miejscu tradycyjnego kosza wielkanocnego.
4. Dostarczone przez uczestników Konkursu kosze oceniane będą pod kątem zachowania tradycji przygotowywania potraw wielkanocnych do „święconki” oraz
wykorzystanego przy tym zdobnictwa.
5. Kosz wielkanocny zawierać może wędliny i inne tradycyjne potrawy spożywcze oraz elementy dekoracji
i zdobnictwa.
6. Komisja konkursowa oceniać będzie atrakcyjność koszy według następujących kryteriów:
• wrażenie ogólne
• sposób dekoracji
• dobór i sposób prezentacji wyrobów
• kreatywność wykonawcy
7. Do Konkursu jeden wystawca może zgłosić maksymalnie 1 kosz.

OSIEK

8. Kosze zgłoszone do Konkursu oceniane będą przez
powołaną Komisję.
9. Kosze oceniane będą w skali 6 - cio punktowej (0 kosz nie spełniający wymogów regulaminu Konkursu,
5 – kosz o najwyższej atrakcyjności).
10. Zgłoszone do Konkursu kosze oceniane będą na
Rynku w Osieku podczas Śniadania i Kiermaszu
Wielkanocnego w dniu 01.04.2012 roku.
11. Kosze należy dostarczać na miejsce organizacji Konkursu w dniu 01.04.2012 w godzinach 9.00 – 10.00.
12. Ocena koszy przez Komisję Konkursową nastąpi
w miejscu organizacji Konkursu w dniu 01.04. 2012
roku w godzinach od 11.00 do 12.00.
13. Podsumowanie Konkursu i wręczenie dyplomów
i nagród - w miejscu organizacji Konkursu w dniu
01.04.2012 roku o godzinie 12.30.
14. Nagrodzeni będą wystawcy, których kosze uzyskają
najwyższą ocenę łączną.
15. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą drogą
telefoniczną, bądź mailową do dnia 23.03.2012 roku.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
• Nr tel: 15 867 12 94
• E-mail: mgokosiek@mgokosiek.pl
16. Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko wystawcy
• dokładny adres
• telefon/fax
• adres e-mail
17. Organizator przewiduje 3 nagrody i 1 wyróżnienie.
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STOWARZYSZENIA

numer 2 (22)

STOWARZYSZENIE „LGR ŚWIĘTOKRZYSKI KARP”
- JESTEŚMY W TWOJEJ GMINIE!
Jak już Państwo wiedzą prężnie działamy od lutego
2011r. i zaczynamy realizować naszą lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich (LSROR) poprzez aktywny udział
w wydarzeniach promujących gminy, szkoleniach oraz
warsztatach dla mieszkańców.
„LGR Świętokrzyski Karp” ma w swojej Lokalnej Strategii za zadanie udział w wydarzeniach kulturalno-promocyjnych w regionie. W związku z tym, odwiedziliśmy już
kilka gmin m.in. Osiek, gdzie zorganizowaliśmy konkurs
plastyczny, Połaniec podczas Dni Połańca, Stopnicę - Majówkę Stopnicką, Pacanów - Festiwal Kultury Dziecięcej,
Busko-Zdrój – Jesteśmy w całym regionie. Oprócz naszego
regionu wyruszyliśmy do Kielc na wystawy, m.in. III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „Agrotravel 2011”, a także braliśmy udział w Kampanii „Jedz ryby
w Świętokrzyskiem”, a nasi rybacy wygrywali konkursy,np.
„Świąteczna ryba na świętokrzyskim stole” zorganizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Na każdej imprezie
promowaliśmy nasz region oraz organizowaliśmy przeróżne zabawy oraz konkursy z nagrodami.
Mamy na celu również aktywizację społeczności lokalnej.
W naszych działaniach zaczęliśmy prowadzić warsztaty dla
młodzieży aktywizujące inicjatywę przedsiębiorczości. Na
dzień dzisiejszy przeprowadziliśmy już 12 warsztatów dla
młodzieży m.in. w Gminie Osiek. Następne warsztaty planujemy początkiem roku 2012.
W każdej gminie należącej do LGR przeprowadziliśmy
szkolenia dla naszych potencjalnych beneficjentów w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie, na które serdecznie Państwa zapraszamy.
Planujemy otworzyć w naszym biurze punkt porad prawnych, a także organizować coraz to nowsze, ciekawsze szkolenia dla rybaków i mieszkańców.
W obecnej chwili prowadzimy nabór wniosków o dofinansowanie z dwóch operacji:
-”Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” na kwotę 2 243

725,00 zł.

Jakie działania można tu zrealizować? m.in mogą Państwo przygotować imprezę w gminie, stworzyć publikacje,
ulotki, przewodniki, zorganizować koła zainteresowań dla
dzieci i młodzieży, zrewitalizować miejscowość, dostosować obiekty turystyczne i rekreacyjno-sportowe dla osób
niepełnosprawnych. Na wymienione działaniamożna uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych.
Wnioski należy składać do 16 kwietnia 2012 r.
-”Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” na kwotę 537 521,00 zł.
Jakie działania można tu zrealizować? m.in. inwestycje
melioracyjne, zmodernizować szlaki wodne, kąpieliska, pomniki przyrody Na wymienione działaniamożna uzyskać
dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych. Wnioski należy składać do 16 kwietnia 2012r
Kolejne nabory wniosków przewidujemy na II półrocze
roku 2012, gdzie zostaną ogłoszone nabory na „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”,
w której to operacji będzie można pozyskać dofinansowa-
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nie na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej,
a także „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
pracę związana z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” , która jest
działaniem wyłącznie dla sektora rybackiego.
Więcej na stronie www.swietokrzyskikarp.pl.
Serdecznie zapraszamy do naszego biura LGR, mieszczącego się w budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu
i Informacji Turystycznej w Rytwianach ul. Szkolna 1, 1 piętro, p 13-15. Zachęcamy do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz oferujemy pomoc przy wypełnianiu wniosku!
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa „Bukowianie” bierze udział w projekcie:

HISTORIA ZAKLĘTA W OBRAZACH
wydanie kartek pocztowych, albumu fotograficznego
i wspomnień mieszkańców Bukowej.
Projekt ten zakłada wydanie publikacji książkowej
stworzonej przez samych mieszkańców wsi. Jak również
kartek pocztowych, które mają podkreślać historyczne
korzenie miejscowości, ale także mają za zadanie promować walory turystyczne naszego regionu. Poprzez
udostępnienie archiwalnych zdjęć rodzinnych, jak również wspomnienia dokumentujące życie dawnej wsi
zachowamy od zapomnienia utraconą historię. To od
samych mieszkańców wsi zależy jaki charakter książka
ta przyjmie. Apel ten kierujemy nie tylko do obecnych
mieszkańców Bukowej, ale także do osób, których rodzina opuściła już wieś, a chcieliby pozostawić po sobie
ślad w postaci książki. Zwracamy się z prośbą o kontakt
oraz przychylność w udostępnianiu zdjęć i informacji
osobom odpowiedzialnym za stworzenie książki. Książki,
która będzie dokumentem historycznej tożsamości każdej bukowskiej rodziny. Podczas tworzenia tej publikacji
osoba zajmującą się redakcją zagości w każdym domu
i zapyta o możliwość współpracy. Nawet kilka starych
zdjęć pozostawi trwały ślad w ludzkiej pamięci. Warto
wziąć udział w tym projekcie, by potem po latach dzieci,
czy wnuki nie zadały pytania: „A dlaczego nie ma w tej
książce naszej rodziny?”
Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa „Bukowianie”
Bukowa 54, 28-221 Osiek
Tel/faks 15 866 61 10, e-mail: bukowianie@wp.pl
www.bukowianie.pl

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
MAŁE PROJEKTY
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gazeta lokalna
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Gramy z pompą!
XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w M-GOK w Osieku!!!

W tym roku fundacja Jurka
Owsiaka zbierała pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń
dla ratowania życia wcześniaków
oraz pomp insulinowych dla kobiet
ciężarnych z cukrzycą.
Każdego roku blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze, które później rozlicza w swoich
sztabach. Jest to absolutny fenomen
socjologiczny, ponieważ z sum, które
wpływają na nasze konto, widać, że
wszyscy wolontariusze, obdarzeni
naszym bezgranicznym zaufaniem,
rozliczają się skrupulatnie z zebranych pieniędzy. Nasz sztab liczył
25 wolontariuszy, a jego liderem
była Izabela Basińska, która zebrała 619,78 zł, oraz Damian Dybus
z kwotą 601,14 zł.
Dzięki ofiarności mieszkańców
w sumie zgromadzono 7.973,28 zł,
z czego z licytacji 1.700 zł. Najwyżej
licytowane były: koszulka WOŚP 150 zł, kubek termiczny - 170 zł, kask
motocyklowy-140 zł, zaproszenie
na kolacje do Karczmy Sarmackiej
w Łoniowie(dla 2 osób) - 140 zł.
O godzinie 15.00 ruszyły występy i licytacje na sali widowiskowej
M-GOK. Jak co roku WOŚP prowadził Jacek Piwowarski - charyzmatyczny konferansjer, który zaprezentował swój własny styl i dostosował

OSIEK

sposób prowadzenia imprezy do
rangi wydarzenia. Ludzi przybywało z minuty na minutę. Na scenie
mogliśmy podziwiać popisy dzieci
i młodzieży z: Publicznego Przedszkola w Osieku, PSP w Pliskowoli,
PSP w Osieku, PSP w Długołęce, PSP
w Suchowoli, Publicznego Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Osieku, Liceum Ogólnokształcącego, występy zespołu muzycznego z M-GOK w Osieku, oraz
zespołu SOFT. Bardzo oryginalnym
występem popisał się zespół Marsh-

mallows z jego instruktorem Krzysztofem Laskowskim.
Siła WOŚP wynika z jej odjechanego charakteru. Orkiestra jest
marką niesamowicie witalną, a połączenie idei ratowania życia z muzyką przyciąga rzesze ludzi – pokazuje, że niesienie pomocy może być
dobrą zabawą.
Co wyjątkowe - WOŚP opiera się
na wolontariacie i odkrywa w Polakach chęć czynienia dobra zarówno
u tych, którzy wspierają cel finansowo i u tych, dzięki którym to wszystko można zorganizować.
Zwieńczeniem XX Finału WOŚP
był pokaz sztucznych ogni, które
rozbłysły nad Osiekiem punktualnie
o godz.20.00.
Dzięki nowym materiałom zostały zaprezentowane dotąd niespotykane efekty. Z roku na rok podnoszona jest jakość i widowiskowość
wykonywanych pokazów, co ściąga
rzesze ludzi.
XX Finał WOŚP przebiegał w niesamowitej, jak zawsze, atmosferze!
Dziękujemy wszystkim, którzy byli
z nami w tym szczególnym dla nas
dniu! Zarówno wszystkim wolontariuszom, jak i oczywiście Wam!
Tekst: Beta Król
Zdjęcia: Beata Król, Norbert Kiciński
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WZIĘLI SPRAWY W SWOJE RĘCE

Niedzielnym popołudniem 26 lutego 2012 r. sala widowiskowa M-GOK
w Osieku wypełniła się po brzegi nie
mieszcząc wszystkich chętnych, którzy przybyli na zebranie. Nic dziwnego, bowiem to sami mieszkańcy
Osieka stali się niejako inicjatorami
tego spotkania. Kilka dni wcześniej
wśród okolicznych domów zbierano
podpisy za bezwzględnym utworzeniem obwodnicy Osieka, na wypadek
skierowania ciężkiego ruchu kołowego w kierunku planowej przeprawy
mostowej w Połańcu.
W zebraniu uczestniczyli starosta staszowski Andrzej Kruzel, burmistrz Miasta i Gminy Osiek Włodzimierz Wawrzkiewicz, przewodzący
Rady Miejskiej w Osieku Wiesław
Kopeć oraz dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski, byli też wszyscy
radni powiatowi z terenu gminy Osiek
oraz licznie przybyli radni miejscy.
Zarząd Województwa przychyla
się do tego aby w Osieku powstała
obwodnica, natomiast w tej chwili realizujemy pierwszy etap przebudowy
drogi 765 od Chmielnika do Staszowa i mamy projekt na przebudowę
drogi nr 765 do Osieka. Z uwagi na
to, że w tym samym czasie realizujemy przejście przez Wisłę w miejscowości Połaniec chcemy zamknięcia korytarza z Chmielnika poprzez
Staszów do Połańca. Po problemach
jakie wynikły na odcinku Połaniec
Staszów przez Rytwiany zrezygnowaliśmy z tego przejścia. Pojawiła
się wtedy koncepcja aby ciężki ruch
kołowy przeprowadzić przez Osiek,
bądź też wrócić do poprzedniego
rozwiązania. Na chwilę obecną pra-
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cujemy nad połączeniem Połańca poprzez Wisłę z Mielcem, natomiast jeśli chodzi o ten odcinek drogi nr 765.
My na chwilę obecną będziemy składać wniosek do Państwowej Agencji
Rozwoju Regionalnego o przydzielenie środków na ten odcinek. Jednocześnie w tym wniosku, ja już takie
pismo napisałem do Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie obwodnicy Osieka. W obecnej
chwili mamy koncepcje, ona wygląda
tak, iż mniej więcej kilometr przed
Osiekiem jadąc od strony Staszowa
będziemy odbijać w prawą stron,
przecinać drogę powiatową i łączyć
się z drogą krajową nr 79 i dalej ten
transport, który tam jest przewidziany do przeprawy przez Wisłę ma się
przemieszczać w stronę Połańca. Pan
Marszałem Maćkowiak powiedział,
że to jest realna sprawa jeżeli tylko
będą na to środki finansowe - zapewniał zebranych mieszkańców dyrektor
Urbanowski.
Mieszkańców jednak nie uspokoiły te deklaracje, bowiem jak później
powiedział dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich są
dwie koncepcje budowy obwodnicy Osieka - Zrealizujemy to razem
z przebudową drogi, czyli będzie
jeden wykonawca, który wykona roz-

Koncepcja obwodnicy Osieka Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

budowę odcinka między Staszowem
a Osiekiem i zaprojektuje, i wykona
obwodnicę Osieka. Bądź też podzielimy to na dwa etapy, czyli wykonawca
zrealizuje odcinek od Staszowa do
Osieka, a my zajmiemy się projektem
jako zamawiający i później ogłosimy
drugi przetarg na obwodnice Osieka
– mówił dyrektor Urbanowski.
Osieczanie w żadnym razie nie
chcą drugiego rozwiązania mówiąc
o dołożeniu wszelkich starań aby
obwodnica Osieka była realizowana
razem z przebudową drogi Staszów
Osiek. Przytaczali szereg argumentów i skarżyli się na potworną uciążliwość życia w chwili obecnej, kiedy to

Fragment Planu Zagospodarownia Przestrzennego Osieka dotyczący obwodnicy północnej
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jeszcze nie ma przeprawy mostowej.
Nie wyobrażają sobie egzystencji
przy drodze, którą będą się przemieszczać ciężkie tiry, które z braku
obwodnicy będą zmuszone przejechać przez środek miasta. Mieszkańcy są do tego stopnia zdeterminowani, że nie wykluczają bardziej
radykalnych protestów.
Pojawiła się szansa aby obwodnicę
Osieka wykonać. W planie zagospodarowania przestrzennego Osieka
jest koncepcja obwodnicy północnej,
ale tylko do obszaru górniczego. Na
obszarze górniczym musi być opinia
Urzędu Górniczego dotycząca takiej
budowy.
To czy obwodnica Osieka od
strony północnej powstanie zależy
od decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego. Miejmy nadzieję, że minister zaakceptuje decyzję o budowie
obwodnicy. Jeśli nie będzie zgody
ministra, obwodnica niestety nie
powstanie. Dobrze, że państwo zasygnalizowali ten problem, bowiem
państwa głos być może będzie silniejszy niż mój. Dziś jednak nikt nie
jest w stanie powiedzieć ostatecznie
czy obwodnica powstanie czy nie.
W momencie kiedy będę miał decyzję na piśmie, wtedy przekażę państwu taką informacje.

Również droga krajowa nr 79 ma
być przebudowana, gdyż pod obecnie istniejącym traktem znajdują się
duże złoża siarki rodzimej - powiedział burmistrz Włodzimierz Wawrzkiewicz.
Jeszcze przez dłuższą chwilę trwały rozmowy, chwilami dość emocjonalne, na temat ewentualnej obwodnicy.
Mieszkańcy mając już nieco pełniejszy
obraz sytuacji byli spokojniejsi, ale jednocześnie nadal zachowują czujność
w sprawie, która dotyczy ich samych,
jak również przyszłych pokoleń. Ważne jest aby w momencie kiedy dojdzie
do budowy obwodnicy, zjednoczyć się
i działać dla wspólnego dobra ponad
prywatnymi interesami.
Burmistrz zapewnił, że każdy zainteresowany może zapoznać się
z planem zagospodarowania przestrzennego, aby mieć świadomość
planowanych inwestycji. Dokumenty
te są dostępne w Urzędzie Miasta
i Gminy Osiek.

W drugiej części zebrania, które
dotyczyło spraw bieżących, mieszkańcy mogli zadać pytania władzom
Osieka, jak i radnym powiatowym.
Pani Barbara Stemplewska przytoczyła krótką historię powstania remizy
strażackiej i zasygnalizowała z doniesień prasowych o konflikcie między
Zarządem OSP w Osieku a Urzędem
Miasta i Gminy Osiek, w sprawie
przekazania strażnicy na potrzeby
domu kultury, który obecnie się tu
znajduję. Obie strony rzekomego konfliktu wypowiedziały się w tej kwestii
i doszło do wstępnego porozumienia.
W najbliższym czasie przedstawiciele
władz gminnych i strażaków spotkają
się w celu wypracowania wspólnego
stanowiska. Jest obopólna chęć rozmowy i konsensusu, co dobrze wróży
dla przyszłości zarówno samego budynku OSP, jak i ludzi którzy działają
tu dla dobra ogółu społeczeństwa.
Tekst i zdjęcia: Jacek Piwowarski
Plany: Urząd Miasta i Gminy Osiek

Osiek, 2012.01.22

Informacje od Zarządu Osiedla do mieszkańców Osieka:
1/ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: F we-4400KL/143/KK/2011/4889 z dnia
9 listopada 20111 roku wyraził
zgodę na uruchomienie procedury
otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dla
poszkodowanych w wyniku deszczu nawalnego i gradu.
Wszyscy poszkodowani rolnicy
mają możliwość ubiegania się o kredyty preferencyjne.
Przedmiotowe kredyty będą
udzielane przez banki do 30
czerwca 2012r.
Osoby zainteresowane winny
zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy Osiek do pokoju nr 210.
2/ W 2012 roku nastąpiły zmiany w terminach składania wniosków
i zwrotu podatku akcyzowego za-

OSIEK

wartego w cenie oleju napędowego.
Producenci rolni będą mogli składać
wnioski w dwóch terminach:
– od 1 lutego do ostatniego dnia
lutego wraz z fakturami dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej / lub
kserokopiami faktur / w okresie
od 1 września 2011r. do 31 stycznia 2012r. / w przypadku złożenia
wniosku w pierwszym terminie/,
– od 1 do 31 sierpnia danego
roku wraz z fakturami dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej / lub
kserokopiami faktur/ w okresie
od 1 lutego 2012r. do 31 lipca
20112r. / w przypadku złożenia
wniosku w drugim terminie/.
Termin wypłaty środków za zwrot
podatku następować będzie:

• od 1 do 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku złożone zostały w pierwszym terminie,
• od 1 do 31 października – jeżeli
wnioski o zwrot podatku złożone zostały w drugim terminie.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej
wynosi 0.95 zł od 1 litra oleju. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych
w 2012r. wyniesie 81,70 zł.
Więcej informacji w pokoju nr
108 lub pod nr tel. /15/ 8671203
wew. 120 i 208 Urzędu Miasta
i Gminy w Osieku oraz na stronie
internetowej http://www.minrol.
gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/
Zwrot-podatku-akcyzowego.
Przewodniczący Zarządu Osiedla w Osieku
Andrzej Król
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70

ZWZ w AK

rocznica

przemianowania

14 lutego 2012 roku przypadła 70 rocznica rozkazu
powołującego Armię Krajową [Dalej: AK]. Naczelny Wódz,
generał Władysław Sikorski1 14 II 1942 roku przemianował
Związek Walki Zbrojnej2 [Dalej: ZWZ] w AK. Dowódcą nowo
powołanej organizacji został wówczas generał Stefan Rowecki „Grot”3. O tych wydarzeniach przypomniano w wielu
miastach, w tym w powiecie kieleckim Powyższy artykuł poświęcony został tym przedsięwzięciom oraz dziejom regionalnemu oddziałowi AK „Jędrusie”
W Krakowie, w Łodzi, we Wrocławiu czy w Kielcach z tej
okazji zorganizowano konferencje, wystawy oraz cykle wykładów poświęconych tej organizacji. Między innymi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, 7 lutego zorganizowano „Dzień otwarty poświęcony Armii Krajowej”,
podczas którego historycy krakowscy nakreślili historię tej
organizacji. W tym dr Teodor Gąsiorowski wygłosił referat
o „Rozwoju organizacyjnym polskiej konspiracji – od SZP do
AK”, oraz o „27 Dywizja Piechoty AK”, dr Michał Wenklar
przedstawił historię „AK w tarnowskim”, a dr Paweł Naleźniak „Wybrane akcje zbrojne AK”. Do 18 marca w budynku
Biblioteko można oglądać ekspozycję dedykowaną członkom tej organizacji.
O tych wydarzeniach przypomniała także konferencja
popularnonaukowa „Zwycięstwo będzie twoją nagrodą”
zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
w Łodzi 14 lutego w Sali konferencyjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Sympozjum rozpoczęto o godzinie 10:00 otwarciem wystawy IPN w Łodzi „Dla Polski Walczącej – żołnierze Okręgu
Łódź AK „Barka”. Program konferencji przewidział wykłady
Agnieszki Jędrzejowskiej „Kobiety – żołnierze AK w więzieniu przy ul. Gdańskiej 13 w Łodzi”, Konrada Czerniejewskiego „Cichociemni oficerowie 1 Samodzielnej Brygady
Spadochronowej” oraz dr Joanny Żelazko „Represje sądowe
wobec akowców po 1945 roku”.
Nie mniej interesujące i niekonwencjonalne wydaje się
jednak upamiętnienie AK we Wrocławiu, gdzie 12 lutego odbył się Koncert Finałowy konkursu „Hard as a ROCK, twardzi
jak skała - 70. rocznica powstania Armii Krajowej”. Natomiast, Powiat Kielecki przy współudziale: Starosty Kieleckiego, Instytutu Pamięci Narodowej - Delegatura w Kielcach,
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Zarządu
Okręgu w Kielcach i Koło w Chmielniku i Dyrektora Zespołu
Szkół nr 3 w Chmielniku, gdzie 10 lutego zorganizowano Powiatową Uroczystość z okazji przemianowania ZWZ na AK.
Program zawierający przemówienia zaproszonych gości został powielony w pozostałych szkołach powiatowych.
1

Władysław Sikorski (1881-1942) – generał, polityk. Podczas drugiej
wojny światowej przedostał się do Francji i od 30 września 1939 objął funkcję premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźctwie;
ministra spraw wojskowych i wewnętrznych, a od 7 października ‘39
naczelnego wodza i głównego inspektora sił zbrojnych.
2 Związek Walki Zbrojnej (1939-1942) – tajna organizacja konspiracyjna powołana w miejsce Służby Zwycięstwa Polski -utworzonej
w końcu września 1939, na mocy decyzji rządu RP na uchodźstwie
w listopadzie 1939 roku. Premier i Naczelny Wódz gen Władysław Sikorski powołał wówczas na stanowisko Komendanta Głównego ZWZ
gen. Kazimierza Sosnowskiego.
3 Generał Stefan Rowecki pełnił tą funkcję od 18 V 1940 r., a od II
1942 r. dowódca AK. Następnie te funkcje pełnili: gen. Tadeusz
Komorowski „Bór” (od V 1943 r.) i ostatni dowódca, gen. Leopold
Okulicki „Niedźwiadek” (od upadku powstania warszawskiego do 15
I 1945 r.).

12

Wspomniane obchody dowodzą o znaczeniu Armii Krajowej w koalicji antyhitlerowskiej, warto więc przypomnieć
rolę tej zbrojnej formacji w zmaganiach na frontach drugiej
wojny światowej ze szczególnych uwzględnieniem lokalnego oddziału „Jędrusie”, którego członkowie, cytując słowa
Mieczysława Korczaka : już pod samą nazwą „Jędruś” wywoływali u Niemców paniczny strach. Niemcy unikali spotkań i walki z fanatykami wolności, którzy nie bali się kul,
ale umieli się przed nimi chronić, gdy znaleźli się w boju….4
Rozkaz gen. Wł. Sikorskiego z dnia 14 lutego 1942 roku
na mocy którego utworzono AK formalnie oznaczał dla tej
zbrojnej formacji kontynuację kadrowej organizacji Służby
Zwycięstwa Polski5 i wspomnianego ZWZ. Nie przedstawiając dokładnego obrazu strukturalnego podkreślić należy, że
w latach 1942 – 1943 przeprowadzono zintensyfikowaną
akcję scalania związków i organizacji konspiracyjnych, rozpoczętą już w styczniu 1940 roku6. W ramach tej akcji AK
podporządkowano między innymi: Narodową Organizację
Wojskową, Komendę Obrońców Polski, Polskę Niepodległą,
Polską Organizację Zbrojną „ Znak”, Tajną Organizację Wojskową, Bataliony Chłopskie, Kadrę Niepodległej Polski, Odwet „Jędrusie”7, o której szerzej w dalszej części artykułu.
Warto w tym miejscu poświęcić kilka słów konferencji
z 27 czerwca 1942 roku podczas której podjęto metody postępowania w stosunku do ruchu oporu. Od tej chwili, naczelnym zadaniem policji niemieckiej było przeciwdziałanie
aktywności partyzantki. Intensyfikacja tych działań nastąpiła na przełomie lat 1942, 19438.
Omawianie tych wydarzeń przekracza ramy niniejszego
artykułu, nie można jednak pominąć milczeniem działalności jednostek konspiracyjnych na ziemi kieleckiej ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego oddziału dywersyjno- bojo4
5
6
7
8

Mieczysław Korczak, Życie na włosku BIS, Staszów 1997. s. 6. Mieczysław Korczak (1921 - ) – żołnierz AK, członek oddziału „Jędrusie”
Służba Zwycięstwa Polski- wojskowo-polityczna organizacja działająca od 27 IX do XI 1939 roku.
Armia Krajowa: rozwój organizacyjny, red. nauk. Krzysztof Komorowski, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. Nr 8-9 (129-130) sierpień-wrzesień 2010.
Październik 1942 r. Armia Krajowa: rozwój organizacyjny, red. nauk.
Krzysztof Komorowski; Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. Nr 8-9
(129-130) sierpień-wrzesień 2010.
Stanisław Biernacki, Okupant a polski ruch oporu. Władze hitlerowskie w walce z ruchem oporu w dystrykcie warszawskim 1939-1944.
Warszawa 1989, s. 130.
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wego AK -„Jędrusie”9. Eugeniusz Dąbrowski10 relacjonował
: (…) Najczęściej uczęszczane trasy Szefa Władka11 biegły
lewym brzegiem Wisły z rejonu Trzcianki i Turska, koło Połańca, na północ w kierunku Sandomierza, przy czym prowadziły one z reguły przez Osiek, Bukową, Sulisławie, Koprzywnicę, Bogorię i Ostrołękę. Dalej wylicza : Wśród oddanych
całą duszą organizacji gospodarzy znaleźli się: mieszkańcy
Trzcianki – Paweł i Jan Szkolakowie, Piotr Bednarski, Leon
Bąk i Kaptur; z Osali (zachowano oryginalną pisownię autora – A.J.-N.) – Zygmunt Żytkowski i Józef Bień; z Kolonii Szwagrów – Żylaka, z Turska Wielkiego – Kabata, Kowalski, Granica, i wielu, wielu innych…12 Wraz z tworzeniem się grup
dywersyjno-bojowych na omawianym terenie, istotnym problemem był poza brakiem poczucia bezpieczeństwa, udział
konfidentów i donosicieli, niektórych granatowych policjantów, w akcjach mających na celu likwidację wszelkich form
oporu poprzez dekonspirację. Członkowstwo w tej organizacji wymagało więc od wspomnianych przez Dąbrowskiego
osób ogromnej odwagi oraz determinacji. Cytując „Jędrusia” Mieczysława Korczaka: Oddział „Jędrusiów” z czasem
stawał się coraz liczniejszy-rozrastał się-przyczyną były liczne wsypy i aresztowania. Wielu ludzi musiało się ukrywać
i z tych względów trafiało do partyzantki. Niemałą przyczyną była również legenda jaka powstała wokół oddziału, mówiąca o oddziale jego członków… �
Aby te słowa nie były bezpodstawne przytoczę kilka
znaczących akcji przeprowadzonych przez „Jędrusiów”. 24
stycznia 1942 r. zorganizowali oni napad na Komunalną
Kasę Oszczędności [Dalej: KKO] w Staszowie: zdobycz wynosi 41 000 zł …”Jędruś” przekazuje 1000 zł dyrektorowi KKO
w Staszowie… z przeznaczeniem na leczenie chorej żony13…
Kolejny napad rabunkowy przeprowadzili latem tego roku
na KKO w Tarnobrzegu, w trakcie której zginęło dwóch partyzantów14. Poza tym „Jędrusie” brali udział w wielu akcjach
zbrojnych na niemieckie magazyny, palenia gminnych ksiąg
przymusowych kontyngentów, podatków, spisów ludności,
i ksiąg majątkowych oraz uczestniczyli w potyczkach, walkach, obławach (m. in. obława Osieka). Po akcji scaleniowej
„Jędrusiów” do AK, w 1943 roku, nastąpiła intensyfikacja
działań tej jednostki. W tym czasie przystąpiono chociażby do likwidacji niebezpiecznych grup, donosicieli oraz kolaborantów, Dąbrowski relacjonuje: … Tymczasem teraz,
w kwietniu 1943 roku, zanotowaliśmy kilka akcji przeprowadzonych przez bliżej nie znanych osobników, przy czym
większość godziła w mienie prywatne. Wkrótce ustaliliśmy
sprawców. Na terenie gminy Łoniów i Osiek działała banda
Kozodoja, syna jednego z bogatszych gospodarzy w Suchowoli, a napady i akcje przeprowadzono w rejonie Iwanisk,
Bogorii i Rakowa były dziełem tworzonego tam w tym czasie
oddziału partyzanckiego „Złotej Rączki” –Zygmunta Żelisławskiego z Mydłowa(…)Kozodoj miał już na swoim koncie
... kradzież z tajnej garbarni, a także likwidację ukrywających się Żydów…15

9 Jednostka ta wywodziła się z lokalnej organizacji konspiracyjnej
„Odwet”, która swoją działalność rozpoczęła już w X 1939 roku „ za
główny cel postawiła sobie przygotowanie się do odwetu za klęskę
wrześniową”. Początek działalności „Jędrusiów” datuje się na rok
1941 rok. Więcej informacji na temat tego oddziału w książce Eugeniusza Dąbrowskiego Szlakiem Jędrusiów, Kraków 1992.
10 Eugeniusz Dąbrowski „Genek” (1923 -1996) – żołnierz AK, członek
oddziału „Jędrusie”.
11 Władysław Jasiński (1909-1943) – organizator „Polskiej Organizacji
Partyzanckiej” (1939), inicjator tajnej gazety „Odwet” (1940) oraz
założyciel i przywódca formacji partyzanckiej „Jędrusie” (1941).
Zmarł w wyniku poniesionych ran w 1943 roku w Trzciance Kolonii.
12 Eugeniusz Dąbrowski Szlakiem Jędrusiów, Kraków 1992, s. 47.
13 Eugeniusz Dąbrowski Szlakiem Jędrusiów, Kraków 1992, s. 55-58.
14 Tamże. s. 72-73.
15 Eugeniusz Dąbrowski Szlakiem Jędrusiów, Kraków 1992, s 171.
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W okresie realizacji planu „Burza”16 na ziemi sandomierskiej w 1944 roku partyzanci grupy „Jędrusie” zostali
przekształceni z 4 kompanię 2 pułku piechoty Legionu Armii
Krajowej. Prowadzono akcje mające na celu demobilizację
oraz demilitaryzację oddziałów niemieckich w wioskach
i mniejszych miejscowościach oraz ważnych trasach takich
jak: Osiek-Staszów, Klimontów-Jurkowice-Bogoria, Iwaniska-Opatów. Ostatecznie, jesienią 1944 roku partyzanci przedostali się w rejon Gór Świętokrzyskich, gdzie brali udział
w licznych obławach organizowanych przez niemieckie oddziały: pozostali tam do stycznia 1945 roku.
Działalność ruchu oporu podczas drugiej wojny światowej jest nadal przedmiotem powszechnego zainteresowania, jak jego osiągnięcia i straty. Są to ważne momenty
w historii naszego narodu, nie oznacza to jednak, że znamy
odpowiedzi na wszystkie pytania z tego okresu, jak przebiegała walka okupanta z organizacjami partyzanckimi i w jaki
sposób była przez nią rejestrowana. Pomimo tego, że aparat
bezpieczeństwa koncentrował swe siły i ośrodki w Warszawie to poczynania władz policyjnych, zwłaszcza publiczne
egzekucje odcisnęły także piętno na małych miasteczkach
i wsiach okupowanej Polski. Walka partyzantów o wolność
kraju została upamiętniona między innymi w Trzciance Kolonii. Na pomniku widnieje napis: W dniu 9 I 1943 r. w walce
z niemieckim okupantem polegli :D-ca oddziału partyzanckiego „Jędrusie” Władysław Jasiński – „Jędruś”, oraz partyzanci: Antoni Toś ps. „Antek”, Marian Gorycki ps. „Polikier”.
Natomiast w Osieku w bryłę kościoła p. w. św. Stanisława
wmurowano tablicę pamiątkową z poniższym tekstem:
W latach niemieckiej okupacji oddział partyzancki „Jędrusie” stoczył w rejonie Osieka zwycięskie walki z oddziałami wroga:
25.IV.1944 r. - na szosie do Niekrasowa
1.VII.1944 r. - z żandarmerią w Osieku
28.VII.1944 r. - w starciu w Osieczku
28.VII.1944 r. - rozbicie sztabu 4 p. sap.
W walkach tych polegli „Jędrusie”:
Mieczysław Gaj - „Cap”
Stanisław Kuraś - „Szkot”
Tadeusz Mittestaed - „Budiet”
W wyniku represji okupanta śmierć ponieśli:
żołnierze AK z placówki w Osieku
Stanisław Bielec, Marcin Kasprzycki,
Franciszek Kiciński,Zygmunt Kotlarski,
Tadeusz Lipiec, Jan S. Miernowski,
Stanisław Słodkowski, Edward Żyła
Pamięć o tych, służąc Bogu i Polsce
w walce o wolność oddali swe życie
młodemu pokoleniu przekazują
„Jędrusie” i społeczeństwo Osieka
Styczeń 1992�
Bibliografia:
• Biernacki Stanisław, Okupant a polski ruch oporu. Władze hitlerowskie w walce z ruchem oporu w dystrykcie warszawskim 1939-1944.
Warszawa 1989.
• Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Kraków 1992.
• Korczak Mieczysław, Życie na włosku BIS, Staszów 1997.
• Janas Aleksandra, Wójcik Adam, Odwet – Jędrusie: legenda Ziemi
Tarnobrzeskiej, Tarnobrzeg 1993.
• Armia Krajowa: rozwój organizacyjny, red. nauk. Krzysztof Komorowski, Warszawa 1996.
• Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. Nr 8-9 (129-130) sierpień-wrzesień 2010.
Tekst: Alicja Jarkowska – Natkaniec
Zdjęcia: Dorota Pszczoła
16 Plan „Burza” – wzmożone akcje sabotażowo-dywersyjne o kryptonimie „Burza”, które m. in. miały przygotować i przeprowadzić powstanie powszechne na okupowanych ziemiach Polski. Akcja organizowana w poszczególnych okręgach AK – trwająca od 1944 roku.
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L.p.

Nazwa miejscowości

Stan na dzień
31.12.2011
Pobyt czasowy

Liczba ludności
w poszczególnych
miejscowościach z terenu
miasta i gminy Osiek

Stan na dzień
31.12.2011
Pobyt stały

numer 2 (22)

Stan na dzień
31.12.2010

STATYSTYKI

STATYSTYKI

Liczba mieszkańców

1.

Bukowa

330

324

3

2.

Długołęka

335

334

-

3.

Kąty

79

79

-

4.

Lipnik

120

120

-

5.

Łęg

1

1

-

6.

Matiaszów

218

217

-

7.

Matiaszów - Staszówek

48

46

-

Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego w Osieku. Ewidencja ludności.
Uprawnionych do głosowania na terenie gminy
Osiek w 2011 r. było 6365 osób
LICZBA
URODZEŃ
76
81
82
94
87
81
77

ROK
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

8.

Mikołajów

3

3

-

9.

Mucharzew

269

276

-

10

Nakol

65

64

-

11

Niekrasow

209

207

5

Miasto

LICZBA
ZGONÓW
95
98
80
96
87
80
105

Ilość dzieci urodzonych w 2011 r.
razem

płeć

14

żeńska
9

męska
5

12

Niekurza

242

237

2

Wieś

63

36

27

13

Ossala

492

484

4

ogółem

77

45

32

14

Ossala - Lesisko

68

64

2

15 .

Pliskowola

1025

1025

2

16

Strużki

99

102

-

17

Suchowola

1090

1092

3

18

Sworoń

122

123

1

19

Szwagrów

516

516

5

20

Trzcianka

220

220

1

21

Trzcianka - Kolonia

88

90

-

22

Tursko Wielkie

349

347

2

Wieś ogółem

5988

5971

30

Miasto Osiek

2043

2025

17

Ogółem Wieś + Miasto

8031

7996

47

23

Ilość osób zmarłych w 2011 r.
razem
Miasto
Wieś
ogółem

26
79
105

żeńska
13
35
48

płeć

męska
13
44
57

Ilość osób, które zawarły związek małżeński w 2011 r.
płeć
razem
Żeńska
męska
Miasto
25
9
16
Wieś
75
38
37
ogółem
100
47
53

POLICJA
Dane statystyczne Posterunku Policji w Osieku.
Rodzaj przestępstwa
Kradzież z włamaniem
Kradzież
Kradzież samochodu
Groźby karalne
Oszustwa
Uszkodzenia ciała
Nietrzeźwy kierujący

Liczba przestępstw w roku
2009
9
20
0
3
0
0
22

2010
7
21
1
3
3
3
27

2011
9
12
0
1
2
2
30

Teren Posterunku Policji w Osieku obejmuje 22 miejscowości oraz miasto Osiek. Zamieszkuje go 8031
mieszkańców. Teren ten obsługuje 5 policjantów, to jest
o jednego policjanta mniej niż w 2009 roku. W 2010 r.
wszczęto 84 postępowania przygotowawcze wobec 75
w 2009 roku. Procentowo stanowi to 12 procent przestępstw w Powiecie Staszowskim.
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W ruchu drogowym odnotowano:
Rodzaj zdarzenia
Kolizje
Wypadki
Osoby ranne
Zabici

Liczba zdarzeńw roku
2009
2010
2011
83
84
61
13
8
10
21
11
16
1
1
0

Dane statystyczne pochodzą z Komendy Powiatowej w Staszowie

Posterunek Policji w Osieku swoim działaniem obejmuję gminę Osiek. Powierzchnia całkowita gminy wynosi 12933 ha z tego na grunty sołectw i miasta przypada
10316 ha, a pozostałą część stanowią lasy państwowe
tj. 2617 ha. Gmina składa się z 17 sołectw oraz miasta
Osiek. Gminę Osiek zamieszkuje 7996 osób zameldowanych na stałe. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 62
osób/km2. Na terenie gminy znajduje się ogółem 3445
gospodarstw i posesji, w tym gospodarstw rolnych.
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Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Osieku
bawili się na studniówkowym balu.
Impreza odbyła się 21 stycznia
i trwała dwa dni. Maturzyści z Osieka świętowali w szampańskich nastrojach pośród przyjaznej atmosfery Zajazdu „Gościniec” zapominając
na dłuższą chwilę o czekających ich
wyzwaniach. Studniówka, to jeden
z ostatnich momentów aby poszaleć, bowiem już za kilka tygodni
uczniowie zmierzą się z egzaminem
maturalnym.
Maturzystom życzymy połamania piór i języków, i aby ich humor
był tak samo duży jak podczas studniówki w momencie ogłaszania wyników egzaminu dojrzałości.

100 DNI DO MATURY

„Są miejsca, czasy i ludzie,
miejsca,
czasy i ludzie,
się nie zapomina."
których siktórych
ę nie zapomina."

„Są

Z okazjiZ20o-klaeczijai 2is0t-nleiecniaiaistnienia

Powiatowy turniej
tenisa stołowego LICEU
LIM
CEO
UG
MÓO
GO
ÓK
LN
CEGO
LN
SZOTK
ASŁZCTĄACŁECGĄO

szkół ponadgimnazjalnych

Dnia 07.02.2012 r. uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku – Liceum Ogólnokształcące, brali
udział w powiatowych zawodach
sportowych z tenisa stołowego
dziewcząt i chłopców, który odbył
się w Zespole Szkół w Staszowie.
W turnieju tym brało udział 5 szkół
z naszego powiatu. Nasi uczniowie
w składzie: Sebastian Cieślik, Dawid Górski, Katarzyna Wyrzykowska, Anna Gałęcka, zajęli bardzo
dobre II miejsce i awansowali do turnieju wojewódzkiego.
Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym” gdzie na wynik składały
się gry indywidualne i gra deblowa.
Ostateczna klasyfikacja drużyn:
Dziewczęta:
1. ZSE Staszów
2. ZS Połaniec
3. LO Staszów
4. ZS Osiek
5. ZS Staszów

z a p r a szzaapmr ay snzaa muyr onc az yusrtoocśzc yi sj tuobśicl ie uj us zb oi lwe ue s z o w e
połączopnoełzącIzIonzjeazzdIeImzjaabzsdoelm
weanbtsóowlwseznktoółw
y, szkoły,
które odkbtęódrąe osidębdęndąias0ię9d.0n6i.a20091.20r6. .2012r.
Wpłaty w wysokości 100 zł od osoby należy dokonywać na konto:
Wpłaty w wysokości 100 zł od osoby należy dokonywać na konto:
NBS w Solcu –Zdroju 82851700070071079325710001
NBS w Solcu –Zdroju 82851700070071079325710001

Na przekazie pocztowym prosimy zaznaczyć rok ukończenia szkoły, kobiety – nazwisko panieńskie.
Na przekazie pocztowym prosimy zaznaczyć rok ukończenia szkoły, kobiety – nazwisko panieńskie.

Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły do końca marca 2012r.
Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły do końca marca 2012r.
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
ul. Wolności 24a
ul. Wolności 24a
28-221 Osiek
28-221 Osiek
tel./fax. 15 8671201
tel./fax. 15 8671201
e-mail: zsosiek@gmail.com
e-mail: zsosiek@gmail.com

Chłopcy:

PRO
PRZEWIP
DRYZWEAWNIYDPYRWOAGNRYAM
UGRROACM
ZYSUTROOŚCCZ
I:YSTOŚCI:
1. ZS Staszów
00 – Msza św. w kościele pw. św. Stanisława w Osieku
15
00
2. ZS Osiek 15 – Msza 00św. w kościele pw. św. Stanisława w Osieku
– Częśćwoficjalna
budynkuSzkół
Zespołu
SzkółPawła
im. Jana
Pawła
II w Osieku
16 oficjalna
budynkuwZespołu
im. Jana
II w
Osieku
1600 – Część
3. ZS Połaniec
szkoły, spotkania
z wychowawcami
1700 – Zwiedzanie
00 – Zwiedzanie
szkoły,
spotkania
z
wychowawcami
17
4. ZSE Staszów
00 – Bal absolwentów
absolwentów
1800 – Bal18
5. LO Staszów
Autor: R. Ryński

OSIEK

w Osw
iekOusieku

Dyrekcja szkoły i Komitet Organizacyjny
Dyrekcja szkoły i Komitet Organizacyjny
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Kronika Szkoły Podstawowej w Pliskowoli
Rok szkolny

1937/1938
Nauka w roku szkolnym 1937/1938 rozpoczęła
się w dniu 3 września nabożeństwem w kościele
w Osieku. Dzieci zapisanych do szkoły na początku
roku szkolnego 227, w tym chłopców 115, dziewcząt 112. Uczęszcza do szkoły wg stanu z 15 września 1937 roku 222 dzieci – 5 nie zgłosiło się, mimo
wezwania do obowiązku szkolnego. W ciągu roku
szkolnego ubyło 7 dzieci. Stan w dniu 15 czerwca
1938 roku 215 dzieci. Oddziałów naukowych 6, oddziały V-VI łączone. Zastosowano (pod względem
organizacyjnym) wariant B o 3 nauczycielach. Oddział I liczy 44 dzieci uczy nauczycielka Spalanka,
oddział II 32 dzieci uczy nauczyciel Pieprzny, nauka odbywa się w oddziałach I i II od godz. 11.15.
oddział III liczy 49 dzieci uczy nauczyciel Pieprzny,
oddział IV 50 dzieci uczy nauczycielka Spalanka, V
32 dzieci i VI 8 dzieci uczy Kierownik szkoły Pieprzna, nauczycielka Spalanka zajęć praktycznych i rachunków, nauczyciel Pieprzny rysunków i ćwiczeń
fizycznych chłopców. Nauka w oddziałach III-VI
zaczyna się o godz. 8.15. od 8 do 8.10 prowadzone
są ćwiczenia przedlekcyjne. Kierownik szkoły uczy
w Sali nr 1, nauczycielka Spalanka w Sali nr 2 i nauczyciel Pieprzny w Sali nr 3. Nauki religii udziela
w oddziałach I, IV, V i VI ks. Aleksander Kamiński,
w oddziałach II i III Helena Wosiówna z Ossali.
Ogółem godzin tygodniowo 96, w tym nauki religii
10 godzin. Oprócz pracy szkolnej, nauczania i wychowania czynne były instytucje szkolne. Samorząd szklony prowadzi Kierownik szkoły Pieprzna,
bibliotekę młodzieży nauczyciel Pieprzny, szkolną
kasę oszczędności nauczycielka Spalanka, PCK
Kierownik szkoły Pieprzna.
W celu dokształcania fachowego bierze nauczycielstwo udział w konferencjach rejonowych
w Połańcu. W ciągu roku odbyły się następujące
uroczystości narodowe: 11 Listopada „Święto Niepodległości”, 2 lutego Imieniny Pana Prezydenta
Ignacego Mościckiego, 10 lutego Zaślubiny Polski
z morzem, 3 Maja Konstytucji, 12 maja Rocznica
śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dnia 26
lutego 1938 roku odbył się balik dzieci szkolnych,
ze składka 50 groszy z udziałem rodziców dzieci
szkolnych. W oddziałach V, VI pracuje Samorząd
szkolny w sekcjach, w klasach niższych „Kółka”
i dyżury. W roku szkolnym 1937/1938 w dniu 28
września szkołę tutejszą wizytował Pan Inspektor
Dr. Józef Starzyk Zabrzeski. Frekwencja w ciągu

1900 – 1939

roku szkolnego całej szkoły 78%. Dziatwa prenumerowała „Płomyk”, Gazetkę szkolna ścienną i wypożyczała książki biblioteki począwszy od klasy III
do VI.
W końcu roku szkolnego urządzono wycieczkę
krajoznawczą do Sandomierza. W wycieczce brało udział 50 dzieci. Składka dobrowolna 50 groszy
do dziecka na furmanki.
Zarząd Gminy z budżetu szkolnego zrealizował
wydatki na opłatę Sali szkolnych, kancelarię, opał,
obsługę, czystość; natomiast remontów i urządzeń wewnętrznych szkoły żadnych.
Dnia 22 czerwca 1938 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego z udziałem rodziców dzieci, poprzedzone nabożeństwem w Osieku. Do dzieci przemówił nauczyciel Stefan Pieprzny
o zawodach i dalszym kształceniu i wychowaniu.
Opracował: Mariusz Skotarek

Rok 1938. Państwo Pieprzni w ogrodzie szkolnym.
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JASEŁKA/PSP PLISKOWOLA

JASEŁKA W OSIECKIEJ ŚWIĄTYNI

29 stycznia bieżącego roku parafianie przybyli na
mszę świętą do kościoła pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku byli bardzo mile
zaskoczeni. Powodem tak wyjątkowej niespodzianki było
przedstawienie bożonarodzeniowe wystawione przez

dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej z Suchowoli. Inscenizacja w obrazowy i wzruszający sposób przedstawiła moment narodzin Jezusa, a perfekcyjnie przygotowane dzieci przez ks. Stanisława Tylusa, dostarczyły
widzom niezapomnianych przeżyć.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ W PLISKOWOLI
„Bajkowe babcie”. Na zakończenie klasa trzecia pięknie
zatańczyła menueta.
Dzieci, poprzez wiersze, piosenki i taniec wyraziły kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie. Na twarzach gości można było
zaobserwować łzy szczęścia i wzruszenia oraz dumę
i zachwyt nad talentami wnucząt, bo przecież wnuczęta
to dla nich największy skarb i radość.
Wielką przyjemność sprawiły babciom i dziadkom
drobne, własnoręcznie wykonane upominki wręczone
przez wnuków.
Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu,
była okazją do umocnienia więzi rodzinnych, miłego spędzenia czasu, bliższego poznania się.
Tekst: Anna Dybus
Zdjęcia: Wioleta Mysłek

Babcia i dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Nikt
inny nie ma tyle cierpliwości i zrozumienia dla dużych
i małych problemów dzieci.
W Szkole Podstawowej w Pliskowoli zapraszanie babć
i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych.
Uroczystość w naszej szkole rozpoczęła Pani dyrektor Stanisława Suliborska, która serdecznie przywitała
przybyłych gości. Następnie uczniowie klas „0” – III zaprezentowali swój program artystyczny.
Występ rozpoczęli najmłodsze wnuczęta z kl. „0”,
które wyśpiewały drogim dziadkom jak bardzo ich kochają. Po radosnych piosenkach najmłodszych uczniów
wystąpiły klasy I –III prezentując inscenizacje: „Rzepka”,
„Bajka o babci, wilku i kolorowych czapeczkach” oraz

OSIEK
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Dzień Babci i Dziadka
w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchowoli
W Publicznej Szkole Podstawowej w Suchowoli 24. 01. 2012 r.
bardzo uroczyście obchodzono
Dzień Babci i Dziadka.

Z tej okazji wnukowie przygotowali pod kierunkiem nauczycieli program artystyczny, na który zaprosili
swych dziadków.
Goście na początku obejrzeli jasełka, a następnie występy dzieci
z przedszkola i uczniów klas I-III.
Przybyli seniorzy mogli podziwiać
swych wnuków w następujących inscenizacjach: „Jak to z rzepką było”
i „Cztery babcie” (klasa I), „Znaki
zodiaku” (klasa II).Maluchy przygo-

towały wiersze i piosenki oraz taniec
rock and rool, który rozbawił przybyłych do łez. Ponadto uczniowie klasy
II zaprezentowali się w układzie tanecznym hip-hop.
Następnie dzieci wręczyły dziadkom własnoręcznie przygotowane
upominki. Całe spotkanie utrwalono
na pamiątkowej fotografii.
Na zakończenie dziadkowie zostali zaproszeni na skromny poczęstunek, podczas którego świętowali
razem z wnukami.
Mamy nadzieję, że to spotkanie
dostarczyło seniorom niezapomnianych wzruszeń.
Redakcja Gazetki Szkolnej

Jasełka w PSP w Suchowoli
20 grudnia 2011 r. odbyło się
w Publicznej Szkole Podstawowej
w Suchowoli przedstawienie jasełkowe. Inscenizację przygotował ks.
Stanisław Tylus.
W role: Maryi, Józefa, trzech króli, pasterzy, aniołów oraz Heroda,
Diabła i Śmierci wcielili się uczniowie klas II- VI.
Przedstawienie ubarwiły występy
wokalne laureatów Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył
się kilka dni wcześniej.

Po inscenizacji ksiądz odczytał
fragm. Ewangelii św. Łukasza mówiący o narodzeniu Jezusa w Betlejem.
Następnie Pani Dyrektor Joanna
Walczak złożyła całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom serdeczne
życzenia świąteczne.
Była to piękna i wzruszająca uroczystość, która wprowadziła nas w atmosferę świąt Bożego Narodzenia.
Następnie przestawienie wzięło
udział w konkursie organizowanym

przez MGOK w Osieku i zajęło w nim
I miejsce. Nagrodą był występ w Kościele Parafialnym w Osieku. Odbył
się on w niedzielę 29. 01. 2012 r.
Inscenizacja uczniów z Suchowoli
spotkała się z bardzo pozytywnym
przyjęciem przez parafian.
Redakcja Gazetki Szkolnej

ZABAWA WALENTYNKOWO-CHOINKOWA W SUCHOWOLI

Drugiego lutego 2012 r. w PublicznejSzkole Podstawowej w Suchowoliodbyła się dyskoteka ,na którą przybyli wyjątkowi goście.
Przyjechali do nas uczniowie
z klasy piątej i szóstej z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Pliskowoli.
Sala była ozdobiona serduszkami. Impreza rozpoczęła od programu artystycznego. Przedstawienia
były bardzo śmieszne. Odbyła się
„Randka w ciemno”, w której wystąpili uczniowie z klasy piątej: Klaudia Kos, Robert Misiak, Wiktoria
Ptak,Kuba Kozoduj, Jakub Sołtys.
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Prowadzącą była Klaudia Dyl .Zaproszeni goście bardzo się śmiali
z odpowiedzi Roberta, który grał
Gienka - kościelnego, miał wysko
podciągnięte spodnie i duże okulary.
Następnie czwarta klasa zaśpiewała piosenkę pod tytułem „Zakazany owoc”.
Na koniec zaprezentowano skecz
pod tytułem „Rodzice ze wsi”.Publiczność była rozbawiona. Najbardziej śmieszyły ją odpowiedzi Taty,
czyli Jolki Bednarskiej.
Po przedstawieniu były tańce. Uczniowie z Pliskowoli świetnie tańczyli.
Potem był poczęstunek na stołówce, panowała miła atmosfera, paliły
się świece, było pyszne jedzenie. Zaproszonym gościom zapewne smakowały potrawy.
Po poczęstunku odbyły się konkursy, które organizowały dziewczyny
z piątej klasy. Pierwszy konkurs polegał
na tym, żeby przebić wybranego balona,w którym znajdowała się karteczka

z zadaniem do wykonania. Polecenia
były bardzo zabawne, np. „Przynieś
najładniejszego buta z szatni”.
Drugi konkurs polegał na tym, że
pary tańczyły na gazecie i niewolno
było z niej zejść. Zwycięzcami zostali: Klaudia Kos i Sylwek Drożdżal,
Łucja Lis i Przemek Serafin, Bartek
i Kamila z Pliskowoli.
Potem był ciąg dalszy zabawy
i tańce. Pod koniec wieczoru ogłoszono parę walentynkową. W tym
roku Walentym został Kuba Sośniak
z Pliskowoli, a Walentynką- Dominika Dudek z Suchowoli.
To była niezapomniana impreza!
Redakcja Gazetki Szkolnej

Gazeta lokalna

marzec – kwiecień 2012

OSIEK

OGŁOSZENIA
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ODLOTOWE FERIE

Jak co roku osiecki dom kultury
przygotował na czas ferii zimowych
moc atrakcji dla dzieci i młodzieży.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były
rozrywki zarówno dla ciała, jak i dla
ducha. Tylko wyjątkowo leniwe dzieci
mogły się nudzić w trakcie dwutygodniowego odpoczynku, wystarczyło
bowiem wyjść z domu, by wpaść w wir
kulturalnych atrakcji. Miłośnicy bajek
i teatru mogli podziwiać przedstawienia Złośliwości jej królewskiej mości
oraz Żółw i wilk. Zwolennicy bardziej
aktywnego spędzania czasu mogli tańczyć podczas karnawałowej dyskoteki, jeździć na łyżwach na lodowiskach
w Mielcu i Dębicy, brać udział w kuligu
i piec kiełbaski na ognisku. Sportowcy
zmierzyli się podczas turnieju tenisa
stołowego. Entuzjaści gier komputerowych próbowali swych sił w trakcie wirtualnego turnieju. Miłośnicy kina chętnie wzięli udział w wycieczce do Kielc,
gdzie w nowoczesnym kinie Multiplex
mogli oddać się swej pasji oglądania
filmów.
W tak miłej i urozmaiconej atmosferze dzieci szybko zapomniały o zbliżających się trudach w szkole i całkowicie oddały się zabawie. Również dzięki
strażakom w Osieku, którzy zrobili lodowisko za budynkiem M-GOK, ferie
można było aktywnie spędzić na świeżym powietrzu.
Po tak intensywnym i zróżnicowanym wypoczynku uczestnicy Odlotowych ferii przygotowanych przez dom
kultury, ze zdwojoną siłą przystąpią
do swych szkolnych obowiązków. I gdy
dostaną dobrą ocenę, pomyślą, że być
może to zasługa tak udanych ferii.
Tekst: Jacek Piwowarski
Zdjęcia: Justyna Januszewska, Magdalena Marynowska, Urszula Wiącek,
Paweł Łach, Jacek Piwowarski

Z MIEJSKO – GMINNYM
OŚRODKIEM KULTURY
W OSIEKU

Terminarz meczy MKS „Piast” Osiek
Runda wiosenna 2012

Klasa A seniorów grupa II - mecze na stadionie miejskim w Osieku:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dn.01-04-2012 (niedziela)
Dn.15-04-2012 (niedziela)
Dn.29-04-2012 (niedziela)
Dn.06-05-2012 (niedziela)
Dn.20-05-2012 (niedziela)
Dn.07-06-2012 (czwartek)

godz. 15.00
godz. 15.00
godz. 16.00
godz. 17.00		
godz. 17.00
godz. 15.00

Piast Osiek - Star Starachowice
Piast Osiek - OKS Opatów
Piast Osiek - GOKiS Masłów
Piast Osiek - Kamienna Brody Iłżeckie
Piast Osiek - Świt Ćmielów
Piast Osiek - Wisła Nowy Korczyn

Klasa Okręgowa Juniorów Starszych Gr.III:
1)
2)
3)
4)

Dn.28-04-2012 (sobota)
Dn.12-05-2012 (sobota)
Dn.26-05-2012 (sobota)
Dn.09-06-2012 (sobota)

godz. 13.00
godz. 13.00
godz. 13.00
godz. 13.00

Piast Osiek - Agricola Łoniów
Piast Osiek - Star Starachowice
Piast Osiek - LZS Samborzec
Piast Osiek - Stal Kunów

Klasa Okręgowa Trampkarzy Młodszych Gr.III:
1)
2)
3)
4)

Dn.28-04-2012 (sobota)
Dn.05-05-2012 (sobota)
Dn.19-05-2012 (sobota)
Dn.02-06-2012 (sobota)

godz. 10.00
godz. 10.00
godz. 10.00
godz. 10.00

Piast Osiek - Baszta Rytwiany
Piast Osiek - Star Starachowice
Piast Osiek - KSZO-Junior Ostrowiec Św.
Piast Osiek - Wisła Sandomierz

