gazeta lokalna
ISNN: 2080-4385

numer 3 (11) • marzec 2011

OSIEK

Dzień Kobiet
W numerze m.in.:
• Koło Gospodyń Wiejskich w Mucharzewie
• Ferie z M-GOK
• Noworoczne spotkanie WKPZK
• Pół wieku temu – osieckie wspomnienia
• Kronika Szkoły Podstawowej w Pliskowoli
• Brat Wenanty Krzysztof
• Wieści gminne
• OSP – Zmiana warty
• Zespół Szkół w Osieku
• Listy do redakcji

numer 3 (11)

INFORMACJE

Kalendarium
MARZEC
3 Marca
Tłusty Czwartek
Międzynarodowy
Dzień Pisarzy
5 Marca
Dzień Teściowej
8 Marca
Dzień Kobiet
Ostatki - Koniec
Karnawału
9 Marca
Środa Popielcowa
Początek Wielkiego
Postu
10 Marca
Międzynarodowy
Dzień Mężczyzn
11 Marca
Dzień Sołtysa
15 Marca
Międzynarodowy
Dzień Konsumenta
21 Marca
pierwszy dzień
wiosny
Światowy Dzień
Poezji
22 Marca
Dzień Ochrony
Bałtyku
Międzynarodowy
Dzień Wody
23 Marca
Światowy Dzień
Lasu
27 Marca
Zmiana czasu z zimowego na letni
Międzynarodowy
Dzień Teatru

Z okazji

Dnia Kobiet

REDAKCJA
ul. Osiedlowa 2A
28-221 Osiek
tel. 15 867 12 94
g.lokalna@mgokosiek.pl
www.mgokosiek.pl
REDAKTOR NACZELNY
Jacek Piwowarski
WSPÓŁPRACA
W NUMERZE:
Ilona Bąk
Anna Bojarska
Brat Wenanty Krzysztof
Norbert Kiciński
Koło Gospodyń Wiejskich
z Mucharzewia
Beata Król
Winicjusz Król
Magdalena Marynowska
Marek Materek
Magdalena Mysłek
Małgorzata Pruś
Dorota Pszczoła
Robert Ryński
Mariusz Skotarek
Tomasz Staszewski
Urszula Wiącek
Tomasz Zawada

pragnę złożyć
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności
wszystkim Paniom.
Siły każdego dnia i pogody ducha
oraz dużo cierpliwości
w stosunku do nas mężczyzn.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Włodzimierz Wawrzkiewicz

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

2

WYDAWCA
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
w Osieku

SKŁAD
GRAFBIT
Dariusz Krajewski
DRUK
PHU Szostak Druk

06.03
M-GOK
uroczystość z okazji
Dnia Kobiet
10.03
M-GOK
Podsumowanie
19 finału WOŚP
w Osieku
11.03
M-GOK
spektakl „Damy
i huzary” A. Fredry
21.03
M-GOK
ogłoszenie konkursu
na palmę, kartkę
i stroik wielkanocny

Gazeta lokalna

marzec 2011

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koło Gospodyń
Wiejskich w Mucharzewie
Koło Gospodyń Wiejskich
w Mucharzewie powstało w roku
2005 przy istniejącym już Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi
Mucharzew. Członkinie Koła są
jednocześnie członkiniami Stowarzyszenia. Panie z Koła swój
debiut miały już na I Biesiadzie
Dożynkowej w Mucharzewie
w 2004 roku, wtedy to wspólnie
przygotowały dania regionalne
na poczęstunek i zapoczątkowały coroczne wicie i świecenia
wieńca dożynkowego. Tradycja
ta podtrzymywana jest nadal.
Corocznie przygotowujemy też
wspólnie z dziećmi z naszej wsi
palmę Wielkanocną na konkurs
palm w Kościele Parafialnym
w Strzegomiu zdobywając czołowe miejsca.
Tradycją stało się również uroczyste obchodzenie Dnia Babci

OSIEK

i Dziadka. Są to miłe spotkania
pełne wspomnień z dawnych
lat i wspólnego śpiewu. w 2009
roku w Staszowie i 2010 roku
w Osieku nasze Koło przygotowało regionalne potrawy do
degustacji na obchody Dni Województwa
Świętokrzyskiego.
Miłym uznaniem było zaproszenie Pań z Koła Gospodyń do promocji gminy Osiek w programie
telewizyjnym w TV Kielce w grudniu 2010 roku.
Był to czas przedświąteczny,
Panie przygotowały i pokazały
sposób przyrządzania tradycyjnych dań wigilijnych i razem
z najważniejszymi władzami
naszej gminy ,na czele z panem
burmistrzem pięknie zaprezentowały naszą gminę.
Spotkania opłatkowe zainicjowane przez stowarzyszenie

dla mieszkańców naszej wsi
stanowią okazję do wspólnej
integracji i podtrzymywania
tradycji. W tym roku na spotkaniu opłatkowym Panie z Koła
Gospodyń wystąpiły w nowych
strojach ludowych. W strojach
tych również promowały naszą
gminę na spotkaniu ŚwiątecznoNoworocznym Warszawskiego
Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej
w Warszawie w dniu 28.01.2011
r. Przygotowane na ten dzień potrawy regionalne cieszyły się dużym uznaniem.
Skład osobowy Koła Gospodyń Wiejskich przedstawia się
następująco: Marzanna Basińska, Zofia Dyl, Halina Krasa,
Lucyna Kubicka, Irena Seremak, Alfreda Śledź, Helena
Rogala.
Tekst i zdjęcie: Koło Gospodyń
Wiejskich z Mucharzewia
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KULTURALNE FERIE

FERIE
z M-GOK

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
przygotował na czas ferii zimowych wiele zróżnicowanych ofert dla dzieci i młodzieży. Wszyscy,
którzy chcieli spędzić aktywnie dwutygodniowy
okres przerwy w nauce, mogli m. in. popływać
w basenie, pojeździć na lodowisku, potańczyć na
choinkowej zabawie czy posłuchać muzyki podczas koncertu. Organizowane były też warsztaty
bębniarskie i pokazy filmowe. Zainteresowanie wśród uczniów było
dość umiarkowane, ale ogólnie
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we wszystkich działaniach wzięło udział około 100
osób. Ku uciesze najmłodszych uczestników kulturalnych ferii krakowscy aktorzy wystawili bajkę
„Wilk i zając”. Oferta Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury na czas ferii była bardzo bogata i skierowana do szerokiej rzeszy odbiorców. Młodzież i dzieci
nie mogą więc powiedzieć, że nudzili się podczas
zimowych dni przerwy. Oto foto relacja
z kulturalnych ferii.
Zdjęcia: Ilona Bąk, Beata Król,
Magdalena Marynowska, Urszula Wiącek.
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SPOTKANIE

28 stycznia 2011 roku delegacja miasta i gminy Osiek
brała udział w noworocznym
spotkaniu Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej
w ramach promocji powiatu
staszowskiego. Klub skupia ponad 400-stu członków pochodzących z Kielecczyzny, którzy
swoja drogę życiową i zawodową związali z Warszawą.

noworoczne spotkanie

Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej
Członkowie WKPZK pełnią
szereg odpowiedzialnych funkcji
w działalności państwowej, samorządowej, kulturalnej i oświatowej w skali kraju. Stowarzyszenie utrzymuje bieżące kontakty
z władzami województwa świętokrzyskiego i udziela w różnej formie pomocy przy rozwiązywaniu
szeregu problemów dla regionu.
Spotkanie odbyło się w Hotelu Gromada „Dom Chłopa”
w Warszawie już po raz dwudziesty trzeci. Zgodnie z utartą
tradycją, spotkanie te służyło
promocji regionu świętokrzyskiego wśród osób pochodzących
z Kielecczyzny, ale mieszkających
w stolicy. Nie inaczej było w tym
roku – swoje walory turystyczne,
dorobek gospodarczy i kulturalny
zaprezentował warszawiakom
powiat staszowski.
Swoje stoiska promocyjne miały wszystkie gminy wchodzące
w skład powiatu oraz działające
na terenie lokalne grupy działania. Nie zabrakło także występów
artystycznych oraz degustacji regionalnych potraw, z których słynie Ziemia Staszowska.
Wśród wielu zaproszonych gości byli wojewoda i marszałek województwa świętokrzyskiego oraz
starosta staszowski, jak również
burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin powiatu staszowskiego.

OSIEK

Impreza odbywała się w dwóch
salach. W jednej z nich poszczególne gminy, starostwo i lokalne
grupy działania prezentowały
swój dorobek kulturalny i historyczny poprzez materiały promocyjne. Tam też odbywały się
koncerty zespołów muzycznych
z terenu powiatu staszowskiego,
które bawiły tańczących gości.
W drugiej sali głodni i spragnieni
goście mogli poczuć klimat staszowskiej ziemi degustując liczne
potrawy serwowane prze delegacje poszczególnych gmin.
Ziemię osiecką reprezentowali
pracownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy Osiek.
Wśród nich: Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Wsi Trzcianka
i Trzcianka Kolonia, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ossala „Razem
w przyszłość”, Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa

„Bukowianie” oraz Koło Gospodyń Wiejskich przy Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mucharzew, które w kapitalnie
promowały gminę Osiek. Panie
z Koła Gospodyń przygotowały szereg regionalnych potraw
i ubrane w ludowe stroje, które
same zaprojektowały, częstowały
licznych gości oblegających stół
z osieckimi przysmakami. Wśród
rarytasów można było zakosztować pierogów, smalcu, faworków,
pączków, wszelkich domowych
przetworów, masła, sera, wielu
rodzajów wędlin, miodu, suszonych owoców oraz chleba i wiele,
wiele innych. Wszystkie produkty
były pochodzenia lokalnego a tradycyjny proces tworzenia tych
przysmaków sprawił, że osieckie
stoisko było bardzo chętnie odwiedzane przez licznych gości.
Impreza trwała do późnych
godzin nocnych.
Tekst i zdjęcia: Jacek Piwowarski
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PAMIĘCI WINICJUSZA KRÓLA

Dzień 5 lutego 2011 r. zapisał się smutno w historii Osieka. Tego dnia odszedł od nas człowiek,
który swoim życiem dał przykład poświęcenia i determinacji. Niezrównany miłośnik regionu, w którym żył i tworzył oraz organizator życia społecznego. Winicjusz Król – bo o nim tu mowa – przez
wiele lat współtworzył „Gazetę Osiecką” wzbogacając ją swoimi artykułami. Prezentujemy państwu
jeden z wielu archiwalnych tekstów. Co jakiś czas
będziemy czerpać z twórczej skarbnicy jaką pozostawił po sobie Winicjusz Król.

Osieckie wspomnienia

Pół wieku temu

Pięćdziesiąt lat w dziejach ludzkości to bardzo
niewiele. W życiu narodu czy miasta to już więcej,
natomiast w życiu człowieka to już całe pokolenie.
Artykuł ten piszę aby starsi Osieczanie przypomnieli sobie jak to się żyło w Osieku pół wieku temu
a młodzi aby sobie uświadomili, że nie zawsze było
łatwo i poprzednie pokolenie musiało włożyć bardzo wiele trudu aby było tak jak jest dzisiaj.
A więc przenosimy się myślą do roku 1947. Od
zakończenia wojny minęły dopiero dwa lata i jej ślady widoczne były na każdym kroku. Od roku 1939
kiedy to 11 września spłonęło około 80% domów
upłynęło zaledwie osiem lat. Mieszkali więc Osieczanie bardzo nędznie. Liczne, niekiedy wielopokoleniowe rodziny gnieździły się najczęściej w jednej
izbie często przerobionej z murowanej stajni. Domów odbudowanych było zaledwie kilka a reszta
to prowizorka. Zabudowań ocalanych z pożaru
naliczyć było można nie więcej niż dwadzieścia.
Stosunkowo najwięcej budynków zachowało się
w ulicy Kościelnej. Ocalał też kościół a przy nim
plebania. W pamięci ludzkiej żywe jeszcze były
wspomnienia z tragicznego dnia 11 września (bitwa o Osiek) a także przeżycia w czasie okupacji.
Administracyjnie Osiek należał do powiatu sandomierskiego w województwie kieleckim. Powiat
staszowski powstał dopiero na początku lat pięćdziesiątych a województwo tarnobrzeskie w roku
1975. Miejscowa władza to Urząd Gminy, gdzie
„rządził” pierwszy powojenny wójt Jan Wiącek.
Funkcję sekretarza pełnił Marian Szelągiewicz, natomiast osiecki sołtys to Eugeniusz Skoczewski.
W kościele parafialnym proboszczem był wtedy
ks. Jan Górski, wikariuszem ks. Władysław Cieślakowski a organistą Kazimierz Kalinowski. Posługi
kościelne spełniał Jan Kowalski, który był równocześnie grabarzem.
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Szkoła
Podstawowa,
wówczas
siedmioklasowa,
z kierownikiem Janem Świechem. Nauczyciele: Kazimiera
Drzymalska, Teodora
Gowrysiowa,
Matylda Kokoszyńska,
Feliks Król, Bronisława i Stanisław Drozdowie. Do Osieka
należał punkt filialny
w Mikołajowie, gdzie
klasy 1-3 uczyła p. Janina Ciapciakowa. Dawny budynek szkolny, który stał w tym miejscu gdzie obecnie jest pawilon handlowy spłonął we wrześniu
1939 roku więc sale lekcyjne mieściły się w kilku
punktach, W budynku należącym do Jana Kapcia
(dawny dwór) wynajmowano dwie sale, dwie sale
„u Erlicha” - budynek ten stoi do dzisiaj za kioskami
przy ulicy Mickiewicza. Jedna sala wynajmowana
była u Józefa Ziółkowskiego w Osieczku. Tak więc
uczniowie siedmiu klas uczyli się w pięciu salach.
Kancelarię (dokumenty i pieczątki) nosił kierownik
Świech w teczce, gdyż pomieszczenia kancelaryjnego nie było. Szkoła poza uczeniem dzieci prowadziła też nauczanie dorosłych, a więc likwidacją
analfabetyzmu i kształcenie w zakresie szkoły podstawowej tych, którzy z powodu wojny i okupacji
nie mogli się wcześniej uczyć. Jeśli weźmiemy pod
uwagę ciasnotę pomieszczeń oraz to, że zajęcia
wieczorowe odbywały się przy lampach naftowych, mamy obraz ciężkich warunków dla uczniów
i nauczycieli. Dodać należy że tygodniowy wymiar
pracy nauczyciela wynosił 30 godzin, natomiast
płace bardzo niskie. Był jednak entuzjazm i patriotyzm. Świadomość, że istnieje znowu polska szkoła, w której można jawnie uczyć dodawała sił.
Zarówno nauczyciele jak i dzieci żyli właściwie
w niedostatku. Międzynarodowe organizacje charytatywne niosły szeroką pomoc, która dotarła
również i do Osieka. A więc działały takie organizacje jak np. UNRRA, Międzynarodowy Czerwony
Krzyż i Szwedzki Czerwony Krzyż.
Po zakończeniu wojny zostały w Europie amerykańskie zapasy wojskowe, które już do USA nie
wróciły. Były to dzienne racje trwałych produktów
żywnościowych - rozdawano je w szkołach.
Codziennie dziecko musiało wypić łyżkę tranu.
W czasie picia było to niezbyt przyjemne ale witaminy zawarte w tranie bardzo były potrzebne
polskim dzieciom. Do szkół trafiały apteczki pierwszej pomocy używane w armii USA. Dzieci otrzymywały używaną odzież, obuwie a także przybory
szkolne. Była to po-moc bardzo potrzebna a także
podnosząca na duchu, ponieważ uświadamiała,
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że na świecie nie wszyscy ludzie są źli i istnieje jakaś międzynarodowa solidarność.
Absolwenci szkoły podstawowej (wprawdzie nie
wszyscy) podejmowali dalsza naukę i kształcili się
w Sandomierzu czy Staszowie. Ci musieli mieszkać
na stancjach bo brak było dogodnej komunikacji.
W pobliskim Łoniowie funkcjonowało Gimnazjum,
które miało siedzibę w pałacu gdzie obecnie jest
Dom Dziecka. Istniał internat i młodzież z okolicy
chętnie tam uczęszczała. Dyrektorem tej placówki był mgr Piotr Sarzyński z wykształcenia historyk
z powołania działacz oświatowy, który w tej dziedzinie działał już w czasie okupacji. Obsada profesorska też wysokiej klasy - przedwojenni profesorowie z tytułami magistra a nawet Stanisław Sachs
z tytułem doktora fizyki. Autor niniejszego artykułu szczyci się tym, że też był uczniem tej placówki
oświatowej.
Handel - przeważnie prywatny - zaopatrywał
ludność w podstawowe artykuły. Sklepy prowadzone przez Stefana Dobrowolskiego, Zygmunta
Kokoszyńskiego i Głodka. Piekarnie prywatne Perłowskiego i Rewkowskiego – produkcja i sprzedaż
na miejscu. Dwie prywatne i chyba nielegalne
knajpki, gdzie można było raczej wypić niż zjeść.
Były też zaczątki Gminnej Spółdzielni GS z prezesem Adamem Jońcą na czele. Spółdzielnia prowadziła sklep spożywczy, punkt szklarski i skup jaj
oraz drobiu. Potrzeby w zakresie usług zaspokajały
prywatne warsztaty. Kilku szewców - przeważnie
reperacje obuwia bo na nowe brak było materiałów. Krawcy to Kacper i Józef Jungiewiczowie.
Dużym zapotrzebowaniem cieszyły się wówczas
usługi rzemieślników związane z rolnictwem. Od
rana do wieczora słychać było odgłosy miotów walących w żelazo na kowadle. Funkcjonowały kuźnie Leona Ryńskiego na ulicy Cmentarnej, braci
Szczepana i Jana Konwickich w ulicy Połanieckiej
i Stanisława Ziejewskiego w ulicy Staszowskiej.
Można tam było zrobić czy naprawić narzędzia
rolnicze, okuć wóz, podkuć konia. Jeden z kowali
wyrywał zęby bo dentysty nie było, a wiadomo, że
człowiek z mocno bolącym zębem decyduje się na
wszystko.
Prowadził też warsztat ślusarski. Można nazwać go „złotą rączką”. Reperacja maszyny do
szycia, broni myśliwskiej, maszyny do pisania to
nie problem. Dorabiał klucze, reperował zamki
a nawet przed wojną próbował bić dwuzłotówki.
Produkował również brzytwy. Sobie tylko znanym
sposobem dobierał materiał (np. resory, szwedzkie łożyska toczne) sekretnym sposobem hartował,
obrabiał i wykańczał.
W czasach kiedy żyletki nie były w powszechnym użytku te brzytwy cieszyły się dużym popytem
i bardzo dobrą renomą. W wielu domach są jeszcze pamiątki po tym mistrzu. Ja również posiadam

OSIEK

PAMIĘCI WINICJUSZA KRÓLA

taki egzemplarz. Miał też i swoje hobby - konstruował i ulepszał prawie do końca życia „perpetum
mobile” czyli urządzenie, które raz uruchomione
poruszałoby się bez dostarczania jakiejkolwiek
energii wciąż i wciąż. Wiadomo, że jest to sprzeczne z zasadami fizyki ale i tacy hobbyści są na świecie. Człowiekiem tym był Stanisław Drożdżowski
z pochodzenia połańczanin, ożeniony w Osieku,
który większość życia przeżył w naszym mieście, tu
zmarł i tu jest pochowany.
Potrzeby w zakresie usług stolarskich zaspokajali mistrzowie tacy jak: Eugeniusz Kwietniewski,
Jan Skoczewski, Władysław Gawłowicz. Robili więc
stolarkę budowlaną, meble, lotry i pomosty do
wozów a także ten ostatni a każdemu raz w życiu
potrzebny mebel - trumny. Rolnicy nie mogą się
obejść bez stelmachów: drewnianych elementów
wozów - orczyków, dyszli itp. Tym zajmowali się
tacy jak np. Maksymilian Skoczewski, Julian Ryński, Józef Drzymalski.
W dobie kiedy jedyną siłą pociągową był koń
niezbędne były usługi rymarskie a świadczyli je
Maciej Sucharzewski i Jan Zwolski. Drogi w okolicy przeważnie nieutwardzone a trakty Osiek-Sandomierz i Osiek-Staszów to szosy brukowane czyli
tzw. „kocie łby”.
Komunikacja konna a dopiero zaczęła funkcjonować spółka „Przyczółek”. Autobusy stare wysłużone (a więc i częste awarie) obsługiwały trasę
Sandomierz-Staszów przez Osiek. Zaledwie dwa
- trzy kursy na dobę. W kierunku Połańca komunikacji nie było ponieważ utwardzona droga kończyła się w tym miejscu gdzie obecnie jest dukt kolei
szerokotorowej.
Przypomnieć należy, że elektryfikacja Osieka
nastąpiła dopiero w latach 1960-61 a więc życie
wieczorem toczyło się przy lampach naftowych.
Dzisiaj trudno sobie wyobrazić jak można było
pracować, uczyć się, po prostu żyć bez elektryczności.
Zmienili się i ludzie. Przybyły nowe nazwiska, ale
ubyło ponad czterdzieści nazwisk dawnych.
Nie ma więc Wesołowskich, Tomaszewskich,
Czechowskich, Ostrowskich, Kaczmarskich. Rewkowskich, Bidzińskich, Fijałkowskich, Kosiorskich,
Lipców, Michniewskich, Prockowskich i wielu innych. Przedstawiciele tych rodzin wyjechali lub nie
zostawili męskich potomków.
Ostały się także osieckie „klany” jak Drzymalscy,
Kicińscy, Ryńscy czy Słowińscy i są one rozgałęzione, co daje pewność, że przynajmniej w nadchodzącym stuleciu nie wyginą.
Jak widzimy mieli rację starożytni greccy filozofowie, którzy wymyślili określenie „panta rei” czyli
wszystko płynie - wszystko się zmienia.
Winicjusz Król
Rys. Tomasz Staszewski
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Kronika Szkoły Podstawowej w Pliskowoli
1900
–
1939
1918-1927
Okres

Okres wskrzeszenia wolnej Ojczyzny.
W roku szkolnym 1918/1919 objęła obowiązki
nauczania w tutejszej szkole nauczycielka narodowości polskiej p. Cecylia Paliszewska. Nauka
odbywa się w języku wykładowym polskim w oddziale I w liczbie 57, w oddziale II 11 i oddziale III
w liczbie 6.
W roku szkolnym 1919/1920 następuje prawdopodobnie przerwa w nauczaniu, z roku tego brak
jest aktów urzędowych – dzienników lekcyjnych –
frekwencyjnych i księgi głównej.
W roku szkolnym 1920/21 obejmują obowiązki
nauczania p. Józef Piecuch i p. M. Piecuchowa.
Szkoła nosi nazwę 2 klasowej – nauczyciele pełnią
obowiązki do dnia 30 listopada, następnie przechodzą do Osieka. Nowozamianowanym zostaje
nauczyciel p. Władysław Ortyl, który pełni obowiązki do dnia 1 lutego 1921 roku, tj. 2 miesiące
poczem otrzymuje stanowisko w Długołęce gmina Osiek. Po jego wyjściu obejmują obowiązki nauczania p. Anna Pieprzna i Stefan Pieprzny od
dnia 1 lutego 1921 r. Nauka odbywa się w oddziale
I w liczbie 78 dzieci, uczy A. Pieprzna popołudniu
– oddział II w liczbie 23 i III – 43 uczą się razem.
Do południa nauki udziela Stefan Pieprzny.
W roku szkolnym 1921/22 nauka odbywa się
również przy trzech kompletach w liczbie ogólnej
151 dzieci.
W roku 1920 i latach następnych ujednolicenie
programów naukowych w szkołach powszechnych w całej Polsce nauka na poszczególnych oddziałach udzielana jest na podstawie programów
naukowych, które znajdują się w każdej szkole.
W roku 1922 za staraniem nauczycieli następuje wykonanie ogrodzenia szkoły i ogrodu szkolnego, które nauczyciel pokrywa częściowo tymczasowo własnym kosztem, a czekając pieniędzy
z Dozoru Szkolnego blisko rok przy okresie dewaluacji ponosi dotkliwą stratę.
W roku 1922/23 następuje przepierzenie Sali
szkolnej wskutek czego tworzy się sala Nr 1 o powierzchni 36 m², sala Nr 2 o powierzchni 43 m² w
roku tym tworzy się oddział IV – nauka odbywa się
przy 3 kompletach. Oddział III i IV w liczbie 18 uczy
się razem do południa, uczy A. Pieprzna, oddział
II w liczbie 54 uczy się do południa w Sali Nr 2,
a I popołudniu w liczbie 50 uczy Stefan Pieprzny.
Z chwilą wejścia ustawy o powszechnym obowiązku szkolnym liczba dzieci uczęszczających stale wzrasta – frekwencja z roku na rok polepsza się,
liczba dzieci w oddziałach III i IV dochodzi do 48.
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Nauki religii do roku 1925 udzielają nauczyciele, od roku 1925 ks. Stanisław Skurski z Osieka.
Na mocy rozporządzenia wydanego w dniu 20.
IV. 1923 roku wprowadza się obowiązek uczęszczania dzieci od lat 7, równocześnie dokonując
spisu dzieci 7 roczników – zaprowadza się metrykę szkolną uzupełniając co rok wpisywanie dzieci
najmłodszego rocznika.
W roku szkolnym 1923/24 – 1926/27 nauka
odbywa się bez zmiany przy trzech kompletach.
Młodzież chętnie garnie się do nauki. W nauczaniu daje się odczuć brak pomocy naukowych,
szczególnie do nauki: historii, geografii i przyrody.
W roku W1924 następuje przebudowa pieca w salach szkolnych, ponieważ piec z powodu złego
ułożenia i ogrzewania nie nadawał się do użytku.
W roku 1925 staraniem nauczycieli a wobec opozycji większej części ludności za zgodą członków
i p. Komisarza ziemskiego szkoła przy podziale
pastwisk w Pliskowoli uchwała pisemną 2,5 morgi
ziemi (do wyboru) położonej na tak zwanej „Madejówce”, gdyż do tego czasu szkoła posiadała tylko
1,5 morgi ziemi, która przez 7 lat stała odłogiem.
Przy szkole założono ogród warzywny, w którym
młodzież uczy się praktycznie gospodarstwa.
W roku 1926 nastąpiło pokrycie połowy dachu
budynku szkolnego gontem i częściowa reparacja
dachu zabudowań gospodarskich – wprawienie powały nad stajnią i drwalnią – ogrodzenie ogródka
kwiatowego. Sprawienie do sal krzyży dębowych.
W roku 1927 sprawienie przyrządów higienicznych: 2 miednice do sal, 2 taboreciki pod miednice
po 2 ręczniki do każdej Sali, 1 wiadro na wodę.
Ze sprzętów szkolnych 2 brakujące krzesła dębowe z poręczami, 2 wieszaki do sal na wierzchnie
ubrania, 1 stół do Sali Nr 2, 1 stopień do sali Nr
1. Obrazy 2 portrety w ramach dębowych p. Prezydenta R.P. Do załatwienia czynności 2 pieczęcie i okrągła z napisem u dołu „Publiczna Szkoła
Powszechna w Pliskowoli obwód sandomierski”1.
Nowy szyld szkolny z właściwym napisem „Publiczna 2 klasowa Szkoła Powszechna w Pliskowoli”. Z aktów urzędowych: Księgi protokołów
czynności urzędowych i kronikę szkolną. Szkoła
urządza od roku 1923 „święto sadzenia drzewek
owocowych”, przedstawienia z młodzieżą szkolna
i starszą mające na celu dobry wpływ wychowawczy na młodzież.
1. Na marginesie Kroniki znajduje się adnotacja odnośnie napisu na
pieczęci szkoły: ”Obecnie pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna w Pliskowoli powiat Sandomierski (z godłem państwowym)”.
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Od roku 1925 szkoła prenumeruje czasopisma
dla młodzieży „Płomyk”, które bywa chętnie poczytane i przez starszych. W roku 1927 staraniem
Zarządu szkoły Dozór Szkolny zakupił do tutejszej biblioteki szkolnej dla młodzieży kilka książek
(w liczbie 8) w cenie 20 zł. W roku 1926 zakupiono
częściowo z funduszów uzyskany z przedstawień,
częściowo z własnych piłkę nożną do zabaw w cenie 24 zł 60 gr.

Ludność tutejsza ekonomicznie nisko stoi. (…)
Obecnie zaczyna się powoli zmieniać – pewne odruchy do życia społecznego da się spostrzec – jednak nadzieja lepszej przyszłości leży w młodem
pokoleniu, które przyczynia się do współpracy – do
obowiązku względem Ojczyzny. Właściwa opieka
szkolna nie istniała i nie istnieje, podczas dwukrotnego zebrania rodzicielskiego w tej sprawie w b. r.
(1927 r.) złożono ja na barki nauczyciela.
Opracował: Mariusz Skotarek

Brat Wenanty Krzysztof
– książka jubileuszowa
Nakładem Urzędu Gminy Rytwiany ukazała się książka pt. „W cieniu wiązu w dolinie…”,
będąca podsumowaniem 25–lecia pracy twórczej brata Wenantego Krzysztofa (ks. Krzysztofa Lechowicza).
Książka ta, przygotowana z inicjatywy PSP
w Strzegomiu, zawiera informacje bibliograficzne
twórczości poety, wybrane omówienia dorobku,

a także wybrane z ćwierćwiecza utwory. W książce są zamieszczone informacje o zabytkowym
strzegomskim kościele, a także o ks. Krzysztofie,
gorliwym pasterzu parafii, odnowicielu kościoła
i poecie.
Promocja książki odbyła się w grudniu 2010 r.
w Rytwianach, w czasie benefisu pt.”Srebrny wieczór przy złotym lesie”.

ŚMIERĆ MOJA
taki jestem staroświecki
nie z tej epoki
nie chcę pisać komputerem
nie chcę latać samolotem
wolę w białym klasztorze
czas księgarni i sercem
oczyszczać
aż przyjdzie śmierć biała
też staroświecka szczerbata
zanim kosę podniesie
przeżegna się pięknie
jak Pan Bóg przykazał
Brat Wenanty Krzysztof

OSIEK
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WIEŚCI GMINNE

21 lutego odbyła się sesja
Rady Miejskiej w Osieku, której
bacznie przyglądali się mieszkańcy Bukowej, rodzice i nauczyciele ze szkoły podstawowej oraz
przedstawiciele stowarzyszenia,
które od kilku lat działa na terenie wsi Bukowa. Tak liczną grupę
mieszkańców wioski zjednała wizja rozwiązania Publicznej Szkoły Podstawowej. Dzięki przychylności burmistrza i rady miejskiej
udało się oddalić widmo rozwiązania szkoły, bowiem punkt
dotyczący likwidacji zdjęto z porządku obrad. Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa,
będzie miało czas na rzetelne
przygotowanie się do ewentualnego przejęcia szkoły, jeśli zajdzie taka konieczność. Ekonomia
jest nieubłagana i wszystko na
to wskazuję, że za rok sprawa li-

SESJA RADY MIEJSKIEJ

kwidacji lub przejęcia szkoły znowu poruszy serca mieszkańców
Bukowej.
Radni podczas poniedziałkowej sesji spędzili nieco ponad 6
godzin przyjmując bądź odrzu-

cając projekty uchwał przygotowane na sesję. Więcej informacji o przebiegu pracy Rady
Miejskiej zostanie opublikowane
w kwietniowym wydaniu Gazety
Lokalnej „Osiek” .

DROGA PRZEZ MĘKĘ

Mieszkańcy wsi Mucharzew
od kilku miesięcy borykają się z
mocno pofałdowaną powierzchnią drogi powiatowej, która przebiega przez ich wioskę. Główną
przyczyną tak złego stanu nawierzchni są niedrożne, pozbawione odpływu rowy oraz niskie
temperatury, które utrzymywały
się przez większą część tegorocznej zimy.

10

Zdesperowani
mieszkańcy
szukali pomocy wśród władz
powiatowych, do których należy
ten odcinek drogi, ale nie uzyskali jednoznacznej odpowiedzi w
nurtującej ich sprawie. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Osieku
pojawił się starosta staszowski i
pytany o możliwość remontu
odcinka drogi przebiegającego
przez całą wieś Mucharzew, za-

powiedział, że bez znacznej pomocy finansowej ze strony gminy Osiek, będzie to utrudnione.
Rada Miejska w Osieku postanowiła dofinansować remont drogi
powiatowej. Mieszkańcy wioski
mają teraz nadzieję, że radni na
sesji Rady Powiatu przychylą się
do ich prośby i wybawią od tego
drogowego koszmaru, z którym
żyją już kilka miesięcy.
Tekst i zdjęcia: Jacek Piwowarski
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ZMIANA WARTY
W lutym odbyło się kilka zebrań sprawozdawczo – wyborczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Osiek.
12 lutego Zarząd OSP w Bukowej przedstawił sprawozdanie
z czteroletniej działalności i po
krótkich obradach przystąpiono
do zasadniczej części spotkania, czyli wyboru Zarządu OSP .
Nim jednak to nastąpiło odbyła
się krótka debata zakończona
wolnymi wnioskami. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele
Zarządu Miejsko – Gminnego
Związku OSP RP w Osieku: Henryk Stawiarz – prezes i Eugeniusz Wdowiak – komendant.
W czasie obrad pojawił się
poseł RP pan Krzysztof Lipiec,
który zabrał głos i wyraził swój
podziw dla pracy strażaków
ochotników. Zwrócił uwagę, iż
na zebraniu było wiele młodzieży, do której zwrócił się tymi
słowami: Jest ważną rzeczą, że
właśnie tu w Bukowej tradycja
Ochotniczych Straży Pożarnych
jest tak pięknie przekazywana
z pokolenia na pokolenie. To dla
mnie wielka radość, że właśnie
w waszym gronie jest tak wiele
młodych ludzi. Są nawet ludzie
tak młodzi, którzy nie posiadają dowodów osobistych i to jest
ważne, że oni są tutaj z wami,
wpatrują się w was. Jesteście
dla nich z całą pewnością takimi
wzorami do naśladowania.
Po tych jakże krzepiących
słowach przystąpiono do wyborów. Słowa posła bardzo dobrze
wpisały się w wynik wyborczy,
bowiem Zarząd OSP w Bukowej
został zdominowany przez bardzo młodych strażaków. Podczas
głosowania i zgłaszania kandydatur do władz Zarządu wybrano
5 osób, które przez najbliższe lata
będą reprezentować OSP z Bukowej. Życzymy siły w działaniu i determinacji młodemu Zarządowi

OSIEK

OSP i czekamy na pierwsze sukcesy. Oto wyniki wyborów, w nawiasie podany jest wiek nowych
członków Zarządu OSP.
Zarząd OSP Bukowa
Prezes – Kamil Staszewski (22)
Naczelnik – Czesław Młodziński
Sekretarz – Mariusz Kubik (24)
Skarbnik – Zygmunt Stępień
Gospodarz – Grzegorz Stępień (25)

Od prawej Krzysztof Lipiec,
Eugeniusz Wdowiak, Henryk Stawiarz,
Mariusz Kubik, Zygmunt Stępień.

Komisja Rewizyjna OSP Bukowa
Przewodniczący – Augustyn Wielopolski
Sekretarz – Zbigniew Figacz
Członek Komisji – Edward Stanisław Tomczak

Także w Niekrasowie (05.02.2011), Ossali (19.02.2011) i Tursku
Wielkim (27.02.2011) zostały wybrane władze OSP. Oto składy personalne:
Zarząd OSP Niekrasów
Komisja Rewizyjna OSP Niekrasów
Prezes – Jerzy Anioł
Przewodniczący – Zdzisław Mierzyński
Naczelnik – Piotr Cena
Sekretarz – Jacek Baszak
Sekretarz – Piotr Mysłek
Członek Komisji – Jan Januszewski
Skarbnik – Ryszard Szkolak
Gospodarz – Aleksander Piwowarczyk
Zarząd OSP Ossala
Prezes – Józef Kwiatkowski
Wiceprezes – Włodzimierz Buda
Naczelnik – Marek Durma
Sekretarz – Marian Sowiński
Skarbnik – Mirosław Żugaj
Gospodarz – Kazimierz Cebula
Członek Zarządu – Zenon Sowa

Komisja Rewizyjna OSP Ossala
Przewodniczący – Mieczysław Glica
Sekretarz – Robert Wnuk
Członek Komisji – Paweł Sowa

Zarząd OSP Tursko Wielkie
Prezes – Michał Anioł		
Wiceprezes – Marek Chyla
Naczelnik – Henryk Stawiarz
Zastępca naczelnika – Jan Jońca
Sekretarz – Łukasz Walenciak
Skarbnik – Tadeusz Szady
Gospodarz – Paweł Bąk

Komisja Rewizyjna OSP Tursko Wielkie
Przewodniczący – Józef Bąk
Sekretarz – Jarosław Żyła
Członek Komisji – Stanisław Żyła

Zebrani strażacy i ich sympatycy

Tekst i zdjecia: Jacek Piwowarski
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WALNE ZEBRANIE OSP TURSKO WIELKIE
Henryk Stawiarz – prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Osieku, naczelnik OSP
Tursko Wielkie,
Romuald Garczewski – prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie,
burmistrz Miasta i Gminy Staszów,
Jarosław Pławski – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie.
Niedzielnym wieczorem 27 lutego 2011 odbyło
się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP
w Tursku Wielkim. W przestronnych pomieszczeniach
rozbudowanej i odremontowanej strażnicy zebrali
się strażacy i ich sympatycy. Lista przybyłych gości
znacznie podniosła rangę spotkania, bowiem rzadko
się zdarza aby przy jednym stole siedzieli przedstawiciele niemalże wszystkich szczebli władzy samorządowej z posłem na czele. Oto dokładna lista gości
i pełnionych przez nich funkcji:
Alicja Chyla – sołtys wsi Tursko Wielkie,
Zofia Jarkowska –inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej w UMiG Osiek,
Zbigniew Figacz, Tadeusz Jarkowski – radni Rady
Miejskiej w Osieku,
Wiesław Kopeć – przewodniczący Rady Miejskiej
w Osieku,
Włodzimierz Wawrzkiewicz – burmistrz Miasta
i Gminy Osiek,
Marek Chyla – radny powiatu staszowskiego,
Michał Skotnicki – wicestarosta staszowski,
Krzysztof Lipiec –poseł na Sejm RP,
Eugeniusz Wdowiak – komendant Zarządu Miejsko
– Gminnego Związku OSP RP w Osieku,

Zebranie przebiegało w miłej i towarzyskiej atmosferze. Poszczególne etapy spotkania sprawnie zostały zrealizowane i rychło przystąpiono do głosowania,
które miało wyłonić Zarząd OSP w Tursku Wielkim.
Nim to jednak nastąpiło niektórzy z przybyłych gości
zabrali głos wyrażając swoją radość z przebywania
w pięknych pomieszczeniach siedziby OSP. Pochwalili trud władz lokalnych i mieszkańców wsi, którzy
wspólnymi siłami wznieśli i wyremontowali budynek
remizy, nadając mu nowe funkcje i znacznie poprawiając wizerunek.
Wybór władz odbył się równie sprawnie jak całość
zebrania i już po chwili można było poznać osobowy
skład Zarządu. Po zakończeniu części oficjalnej strażacy i przybyli goście udali się na smaczny poczęstunek przygotowany przez panie z Turska Wielkiego.
Tekst i zdjęcia: Jacek Piwowarski

Młodzi przedsiębiorcy na start
Dnia 17.01.2011r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła
II w Osieku – Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęła się realizacja projektu „Młodzi przedsiębiorcy na
start – nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Biorą w nim udział uczniowie klasy I LO, których średnia ocen według świadectwa ukończenia gimnazjum
wynosi powyżej 4,0.
W ramach projektu „Młodzi przedsiębiorcy na
start” jego uczestnicy mają możliwość nauki języka
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angielskiego zawodowego – Business English (240
godz.). Certyfikowany kurs zakończy się przystąpieniem do egzaminu międzynarodowego Business English Certyficate Preliminary, Vantage lub Higher.
Nasi uczniowie w ramach projektu będą również mogli uczestniczyć w warsztatach z przedsiębiorczości
organizowanych w ramach szkolnego ruchu naukowego Młodych Przedsiębiorców.
Projekt realizowany jest w pracowniach Liceum
Ogólnokształcącego w poniedziałki i piątki w wymiarze 2 godzin dziennie. Zajęcia prowadzone są przez
nauczycieli ze Szkoły Języków i Zarządzania NKJO
PROMAR w Rzeszowie.
Dzięki uczestnictwu w programie nasi uczniowie
będą nabywać i podnosić umiejętności w zakresie
języka Business English, poszerzać wiedzę z zakresu
przedsiębiorczości i kształtować swoje umiejętności
interkulturowe.
Tekst i zdjęcie: Anna Bojarska
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIEKU

100 DNI DO MATURY
III klasa liceum wraz z dyrekcją i wychowawcą.

5 lutego w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku odbyła się zabawa
studniówkowa, w której uczestniczyli uczniowie klasy III Liceum Ogólnoksztacącego z Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II. W kameralnym gronie i przy
świetnej organizacji, która była zasługą rodziców
oraz uczniów, bawiono się do samego rana. Zapro-

BISKUP W OSIEKU
25 lutego parafię Osiek nawiedził biskup sandomierski ks. Krzysztof Nitkiewicz, który odwiedził
także wszystkie szkoły na terenie parafii i spotkał
się z władzami samorządowymi. Dokładną relację
z przebiegu wizytacji biskupiej zamieścimy w kwietniowym numerze „Gazety lokalnej”
Na zdjęciu poniżej biskup sandomierski z wizytą
w Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Osieku.

OSIEK

szeni goście, dyrekcja i nauczyciele byli pod wrażeniem pięknego wystroju sali oraz przygotowanych
potraw. Młodzież bawiła się świetnie zapominając
na chwilę o czekającym ich wyzwaniu, którym będzie egzamin dojrzałości. Życzymy sukcesów podczas nieuchronnie zbliżającej się matury.
Zdjęcia: Norbert Kiciński

Sukces LO w Osieku
Liceum Ogólnokształcące w Osieku zajęło III
miejsce w skali województwa świętokrzyskiego
w zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty
w Kielcach konkursie na sprawozdanie z realizacji zadań podjętych w ramach II edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
Ideą projektu było promowanie poradnictwa zawodowego na rzecz wspierania młodzieży w planowaniu dalszej edukacji i pracy oraz
kariery zawodowej. W ramach podjętych działań odbywały się m.in. konkursy, zajęcia warsztatowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie oraz w Młodzieżowym Centrum Kariery.
W związku z zajęciem III miejsca szkoła miała
możliwość zaprezentowania publicznie zrealizowanych działań podczas uroczystego podsumowania, które odbyło się 18 lutego 2011 r.
w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Szkołę reprezentowali uczniowie
klasy II LO: Jolanta Glica, Jakub Maruszak,
Przemysław Pyszczek, Kamil Gwóźdź oraz
wychowawca klasy pani Dorota Pszczoła.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIEKU

W tradycji Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II zapisały się już
coroczne wyjazdy dzieci i młodzieży na białą szkołę do Domu
Wczasów Dziecięcych w Sidzinie/koło Jordanowa.
Kilkudniowy pobyt sprzyja nie
tylko rozwojowi ogólnej sprawności fizycznej, ale także kształtuje umiejętności integrowania
się z grupą rówieśniczą.
W terminie od 17.01 do 22.01.
2011r. 26 uczniów z PSP i PG zdobywało umiejętności narciarskie
pod czujnym okiem opiekunów
(p. Andrzeja Rachonia, p. Jarosława Gaconia p. Magdaleny
Mysłek) i instruktorów na stoku
w Spytkowicach. Oprócz miłych
chwil spędzonych na wyciągach
narciarskich uczestnicy wyjazdu

BIAŁA SZKOŁA

brali udział w pokazach garncarskich, rozgrywali turnieje w tenisa stołowego, integrowali się

przy rytmach tańca belgijskiego
i biesiadowali przy wspólnym
ognisku.
Tekst i zdjęcie: Magdalena Mysłek

POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
26.01.2011 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Osieku odbył się Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego szkół gimnazjalnych w kategorii dziewcząt
i chłopców. W zawodach tych udział wzięli uczniowie
następujących szkół: PG Połaniec, PG nr 1 Staszów,
PG Szydłów, PG Oleśnica, PG Bogoria, PG nr 2 Staszów i PG Osiek (gospodarz). Łącznie w całym turnieju wzięło udział 46 uczniów.
Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:
– dziewczęta – Katarzyna Wyrzykowska, Sylwia
Iwasieczko, Karolina Pargieła, Marta Golonka
– chłopcy – Paweł Sośniak, Kamil Jońca, Mariusz
Michalik, Hubert Durma
Po rozegraniu 58 meczy końcowa tabela przedstawiła się następująco:
Dziewczęta		
I. PG Szydłów
II. PG Połaniec
III. PG nr 1 Staszów

Chłopcy
I. PG Połaniec
II. PG Szydłów
III. PG Oleśnica

Niestety naszej drużynie nie udało się wejść na
podium, choć drużyna dziewcząt była bardzo blisko
zajmując IV miejsce.

Tekst: Robert Ryński
Zdjęcia: Tomasz Zawada

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW
23 lutego bieżącego roku w Staszowie uczniowie naszego gimnazjum reprezentowali Osiek na
Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej. W skład drużyny PG Osiek wchodzili: Tomasz Kuc, Mariusz
Michalik, Marek Glica, Mateusz Dybus, Kamil Borkowski, Kamil Jońca, Przemek Sośniak,
Adrian Żaba, Bartek Wawrzkiewicz, Grzegorz
Dybski.
W turnieju tym udział brali: PG nr 1 Staszów, PG
Połaniec, PG nr 2 Staszów, PG Osiek, PG Łubnice.
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Po rozegraniu wszystkich meczy tabela końcowa przedstawiła się następująco:
I.
PG nr 1 Staszów
II.
PG Osiek
III. PG nr 2 Staszów
IV. PG Połaniec
V.
PG Łubnice
Nasza drużyna jak wynika z powyższej tabeli zajęła bardzo dobre drugie miejsce i awansowała do
półfinałów wojewódzkich.
Robert Ryński

Gazeta lokalna

marzec 2011

LISTY DO REDAKCJI

KOMUNIKAT PRASOWY
Poseł Krzysztof Lipiec złożył na ręce Marszałka Sejmu RP interpelację w sprawie: zamiaru likwidacji Sądów Pracy w niektórych miejscowościach będących siedzibami powiatów na
przykładzie województwa świętokrzyskiego.
W interpelacji kierowanej do Ministra Sprawiedliwości czytamy: „Kolejny już raz występuję do Ministra
Sprawiedliwości powodowany troską o sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w naszym państwie.
Moje wcześniejsze interpelacje dotyczyły funkcjonowania w dotychczasowym wymiarze tych instytucji w województwie świętokrzyskim. Problem jest nadal aktualny,
gdyż Minister Sprawiedliwości zmierza do faktycznej
likwidacji niektórych Sądów Pracy w województwie. Kategorycznie sprzeciwiają się tej reorganizacji wymiaru
sprawiedliwości samorządy terytorialne miast i powiatów, których problem ten dotyka. Popierając stanowisko
samorządowców jako poseł Ziemi Świętokrzyskiej, wyrażam swój osobisty sprzeciw wobec zamiaru likwidacji

„Europa to My”
„Europa to My” - 15 świętokrzyskich szkół weźmie
udział w konkursie!
24 lutego, punktualnie o godzinie 13.00 zamknięta została lista uczestników konkursu wiedzy o Unii
Europejskiej „Europa to My”. Organizatorzy, Poseł do
Parlamentu Europejskiego Róża Thun oraz miasto Niepołomice, otrzymali zgłoszenia z 14 powiatów Świętokrzyskiego i 21 powiatów Małopolski. W tegorocznej
edycji weźmie udział 41 szkół.
Do udziału w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej
„Europa to My” do którego wspólnie zapraszali Poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Thun i Poseł
na Sejm RP Zbigniew Pacelt, jako pierwsza placówka

Sądów Pracy. Zniweczenie dotychczasowych osiągnięć
w dziedzinie sądownictwa powszechnego obywatelom
przysporzy dodatkowych kłopotów i trudności oddalając od nich wymiar sprawiedliwości, co z całą pewnością
łamie standardy demokratycznego państwa prawnego.
Mając na uwadze podniesienie kultury prawnej obywateli i ich dostępność do instytucji wymiaru sprawiedliwości, szczególnie w obecnym czasie, kiedy na skutek
kryzysu ekonomicznego w naszym państwie mamy do
czynienia ze znaczącą ilością zwolnień z pracy, bardzo
często jest tak, że Sądu Pracy są „ostatnią deską ratunku”
w sprawowaniu niezawisłej kontroli nad stosunkami pracy. Wydaje się więc, iż tego typu działania nie mogą zasługiwać na poparcie, a Minister Sprawiedliwości winien
stać na straży sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wielce krytycznie odnoszę się do proponowanej przez Pana Ministra reorganizacji Sądów Pracy de
facto polegającej na likwidacji tych instytucji w niektórych
miastach powiatowych w województwie świętokrzyskim
i stawiam Panu Ministrowi pytania, wyrażając nadzieję, iż
odstąpi Pan od planów likwidacji tych instytucji wymiaru
sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim.
DYREKTOR BIURA
Małgorzata Pruś

w powiecie sandomierskim zgłosiło się Collegium Gostomianum
w Sandomierzu. W powiecie staszowskim w konkursie uczestniczyć będzie Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Osieku.
Konkurs ma na celu promowanie idei integracji europejskiej
wśród młodzieży. W tegorocznej edycji zwycięzcy etapu szkolnego, wezmą udział w dwudniowym Finale,
który odbędzie się na Zamku w Niepołomicach. Tam
uczniowie zmierzą się z zadaniami sprawdzającymi
umiejętność pracy zespołowej oraz praktycznego zastosowania wiedzy na temat Unii Europejskiej i jej instytucji. Najlepsi uczestnicy wyjadą do Brukseli, gdzie
będą mieli szansę poznać „od kuchni” Parlament Europejski i Komisję Europejską. Na laureatów czekają
także cenne nagrody rzeczowe.

Poniżej lista szkół z województwa świętokrzyskiego, które wezmą udział w konkursie:
1. Zespół Szkół Ponadginazjalnych nr 1 w Busku Zdroju
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie
3. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej
4. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
		 im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach
5. VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
6. Zespół Szkół Popnadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia
		 Stanisława Staszica w Stąporkowie
8. Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie
9. Zespół Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim
10. Zespół Szkół Zawodowych im.Stanisława Staszica w Pińczowie
11. Collegium Gostomianum w Sandomierzu
12. I LO im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku Kamiennej
13. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach
14. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie

Marek Materek
Asystent regionalny Poseł Róży Thun

Europoseł Roża Thun z uczestnikami „Europa to My” w Parlamencie Europejskim

OSIEK
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Winicjusz Król

OSP Osiek, rok 1913.

Winicjusz Król (1928 – 2011) – społecznik,
działacz lokalny, miłośnik ziemi osieckiej i historii regionu. Pracował jako redaktor w Lublinie,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Osieku i Sworoniu, kierownik Szkoły Przysposobienia Rolniczego, dyrektor banku w Osieku. Przez wiele lat

współtworzył „Samorządową Gazetę Osiecką” zamieszczając wiele artykułów dotyczących historii
regionu oraz aktualnych spraw. Winicjusz Król posiadał pokaźne archiwum starych zdjęć, których
część prezentujemy państwu.

Zawody strażackie w Osieku, lata 20 zeszłego wieku.

