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INFORMACJE

Kalendarium
STYCZEŃ
03.01
Dzień Pamięci Ofiar
Reżimu Hitlerowskiego

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK
KULTURYW OSIEKU

przygotował nowość!

WYDAWCA
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
w Osieku
REDAKCJA
ul. Osiedlowa 2A
28-221 Osiek
tel. 15 867 12 94
g.lokalna@gmail.com

06.01
Święto Trzech Króli
09.01
19 finał WOŚP

REDAKTOR
NACZELNY

17.01
Dzień Dialogu
z Judaizmem

Jacek Piwowarski
WSPÓŁPRACA
W NUMERZE

21.01
Dzień Babci

Dorota Mnich
Marta Pawlik
Mariusz Skotarek

22.01
Dzień Dziadka,
Rocznica wybuchu
Powstania Styczniowego (1863)

Prawnicy portalu

SKŁAD
GRAFBIT
Dariusz Krajewski

24.01
Światowy Dzień
Środków Masowego
Przekazu
27.01
Międzynarodowy
Dzień Pamięci
o Holokauście,
Dzień Dialogu
z Islamem
09.01
MGOK
XIX finał WOŚP
16.01
MGOK
Koncert Noworoczny
Filharmonii Świętokrzyskiej

MGOK
23.01
Jasełka Gminne

DRUK
PHU Szostak Druk

Prócz tego zapisy nadal prowadzi:
• pracownia plastyczna
(gr. młodsza – przedszkolaki, gr. starsza)
• pracownia muzyczna
• sekcja taneczna
• sekcja rytmiki
• sekcja cheerleaders
• sekcja aerobiku
• koło fotograficzne
• koło małego odkrywcy
warsztaty (bibułkowe, wilkinowe, decoupage)
M-GOK Osiek
ul. Osiedlowa 2A
tel. (015) 867 12 94

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

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@gmail.com z dopiskiem „Artykuł”.
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WYWIAD

WYWIAD Z BURMISTRZEM
MIASTA I GMINY OSIEK

WŁODZIMIERZEM
WAWRZKIEWICZEM
Jak ocenia Pan wybory samorządowe
w Osieku z perspektywy czasu?
Wyniki wyborów dają wiele do myślenia. Aby
osiągnąć dobry wynik już w pierwszej turze należy systematycznie pracować. Nie zwalnia mnie to
też z obowiązku ciężkiej pracy przez kolejne cztery lata następnej kadencji dla dobra wszystkich
mieszkańców Miasta i Gminy Osiek.
Wynik wyborczy jest dla pana zadawalający, spodziewał się pan wygranej w pierwszej
turze?
Wynik wyborów jest dla mnie zadawalający, nie
spodziewałem się wygranej w pierwszej turze.
Sukcesy i porażki dwóch kadencji bycia Burmistrzem.
Wielkim sukcesem dla mnie osobiście jest zaprowadzenie spokoju wśród mieszkańców oraz doprowadzenie do zaniechania sporów i kłótni, również
wśród Radnych Rady Miejskiej w Osieku. Niewątpliwie wielkim sukcesem jest też pozyskanie środków unijnych, które pozwoliły zmienić wizerunek
Osieka i całej gminy. Pomimo skutecznej obrony
wałów przeciwpowodziowych przed zniszczeniem
na rzece Wisła i jej dopływach, część mieszkańców
dotkliwie odczuło skutki tegorocznej powodzi.
Jak zmieni się miasto i gmina w najbliższym
czasie?
W 2011 roku zrealizowany zostanie II etap Rewitalizacji Miasta Osiek, który obejmuje: odnowę
ulicy Wolności, budowę boiska wielofunkcyjnego,
budowę zajezdni autobusowej przy Zespole Szkół
w Osieku, placu zabaw dla dzieci, budowę odwod-

OSIEK

nienia oraz zagospodarowanie skarpy przykościelnej. Ponadto w ramach Narodowego Programu
Odbudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki)
zostanie zmodernizowana ulica M.B. Sulisławskiej
wraz z chodnikami oraz połączona zostanie nawierzchnią asfaltową z Grabowcem Południowym
wraz z wykonaniem obustronnego parkingu obok
cmentarza.
W 2011 roku w Pliskowoli, Ossali i Tursku Wielkim będą budowane ze środków unijnych boiska
i place zabaw dla dzieci. Wymienione wyżej zadania to jedynie część inwestycji, które będą realizowane w 2011 roku, pozostała część jest na etapie
opracowania dokumentacji.
Jak ocenia pan współprace z obecną Radą
Gminy?
Jest jeszcze za wcześnie aby ocenić współpracę,
którą wstępnie oceniam pozytywnie.
Czego można życzyć Panu w Nowym Roku
oraz mieszkańcom naszej gminy?
Dla mnie wytrwałości a mieszkańcom wszelkich
sukcesów.
W Nowym Roku 2011 życzę Państwu tego co
najważniejsze, czyli przede wszystkim zdrowia.
Spokoju w rodzinnym domu i najbliższej okolicy
oraz wzajemnego zrozumienia. Niech plany i działania rozpoczęte w minionym roku znajdą swój
szczęśliwy finał w najbliższym czasie. Życzę Państwu również wytrwałości i motywacji w działaniu
oraz wiary we własne siły. Mam nadzieję, że jako
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek będę miał swój
mały wkład w Państwa szczęście.
						
Z serdecznymi pozdrowieniami
Włodzimierz Wawrzkiewicz
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21 grudnia w hali sportowej w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Osieku odbyło się spotkanie opłatkowe. Historia szkolnej wigilii sięga
roku 2003, kiedy to po raz pierwszy do grona
pracowników szkoły uczestniczących w spotkaniach opłatkowych dołączyli emerytowani
nauczyciele.

Osiecka wigilia

Tegoroczna wigilia była wyjątkowa, bowiem
z inicjatywy burmistrza Włodzimierza Wawrzkiewicza skupiła pracowników kilku placówek
z terenu Osieka. Do pracujących w Zespole Szkół
oraz emerytowanych nauczycieli dołączyli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury, Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Miejsko – Gminnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej.
Spotkanie opłatkowe było również wyjątkowe
pod względem liczby gości, skupiając około 240
osób.
Wśród zaproszonych gości byli dyrektor Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego pani Małgorzata Gawłowicz, naczelnik Urzędu Pocztowego
pani Grażyna Bąk oraz proboszcz parafii Osiek
ks. Henryk Podgórski. Obecne były również przewodniczące Rad Rodziców, panie Jolanta Durma,
Małgorzata Oleszek i Monika Mirowska.
Przed liczną publicznością przedstawienie jasełkowe zaprezentowali uczniowie osieckich szkół
dostarczając zebranym wielu wzruszeń i niezapo-
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mnianych przeżyć. Następnie głos zabrali: dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, pani
Irena Marta Kicińska, burmistrz Miasta i Gminy
Osiek, pan Włodzimierz Wawrzkiewicz oraz proboszcz parafii Osiek ks. Henryk Podgórski.
Wszyscy zabierający głos złożyli zebranym
najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowego Roku i dokonali symbolicznego przełamania się opłatkiem. Świąteczne życzenia przy łamaniu się opłatkiem zagościły
wśród licznych gości, którzy usiedli do wigilijnego
stołu aby zakosztować przygotowanych, tradycyjnych potraw.
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Grudzień to czas spotkań opłatkowych organizowanych przez wiele instytucji działających
na terenie gminy i miasta Osiek. Jedną z takich
organizacji, która zorganizowała spotkanie
opłatkowe dla osób starszych był Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku. Wigilia odbyła się 17
grudnia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
gdzie spotkało się blisko 50 osób w podeszłym
wieku, będących podopiecznymi OPS. Młodzież
działająca w MGOK-u zaprezentowała występ
artystyczny umilając czas seniorom.
22 grudnia, również inicjatywy OPS odbyły się w sali widowiskowej MGOK-u jasełka,
w których występowały dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej działającej w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Osieku. Jasełka były połączone
z Mikołajkami, podczas których prezenty otrzymali mali podopieczni OPS.

WIGILIA

Także 22 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe dla zarządów OSP działających na terenie gminy Osiek, zorganizowane przez Oddział
Miejsko – Gminnego Zarządu OSP RP w Osieku.
Spotkanie miało charakter nie tylko świąteczny, ale także roboczy, bowiem – jak powiedział
nam prezes Oddziału Miejsko – Gminnego Zarządu OSP RP, pan Henryk Stawiarz - podczas
wigilii ustalono harmonogram walnych zebrań
sprawozdawczo – wyborczych w poszczególnych jednostkach OSP na terenie gminy Osiek.
W następnym wydaniu Gazety Lokalnej „Osiek”
zamieścimy dokładny harmonogram wiejskich
zebrań, podczas których zostaną odczytane
sprawozdanie z działalności OSP oraz nastąpi
wybór władz.

Konkurs świąteczny

Miejsko-gminny Ośrodek Kultury w Osieku był
organizatorem konkursu Świątecznego w którym
dzieci i dorośli mogli wykazać się swoja pomysłowością w projektowaniu i wykonaniu kartek
świątecznych, stroików i ozdób choinkowych. Do
konkursu zgłoszono 68 prac, które były bardzo ciekawe i starannie wykonane. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 15 grudnia, prace były oceniane
w czterech kategoriach:
Dzieci młodsze (kartka świąteczna):
I miejsce – Angelika Żyła, Ossala
II miejsce – Katarzyna Cabaj, Długołęka
III miejsce – Anna Kubala, Suchowola
Dzieci starsze (kartka świąteczna):
I miejsce – Sylwia Rutkowska, Długołęka
II miejsce – Karolina Kozoduj, Suchowola
III miejsce – Dominika Pargieła, Suchowola
III miejsce – Patrycja Jońca, Suchowola

Mikołajki
6 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Osieku wystąpili aktorzy ze Studia
Małych Form Teatralnych z Krakowa ART-RE.
Zaprezentowali oni adaptacje jednej z najbardziej znanych baśni Andersena „Królowa
Śniegu”. Było to wspaniale przedstawienie
teatralno-muzyczne, które aktywizowało widzów do wspólnej zabawy. Barwne kostiumy oraz bogata scenografia w pełni oddały
baśniową atmosferę i klimat spektaklu. Na
koniec występu pojawił się święty Mikołaj rozdając zebranym dzieciom pyszne słodkości.

Stroik świąteczny:
I miejsce – Marlena Sulik, Ossala
II miejsce – Aleksandra Warchałowska, Suchowola
III miejsce – Mateusz Kuczempski, Suchowola
III miejsce – Damian Dyl, Suchowola
Ozdoba choinkowa:
I miejsce – Julia Durda,
		
Długołęka
II miejsce – Amelia Kobos,
		
Ossala

OSIEK
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WOŚP W OSIEKU

Historia WOŚP w Osieku
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Osieku
ma już siedmioletnią tradycję.
Po raz pierwszy sztab WOŚP został utworzony
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 2004 r.
Do zorganizowania tak wielkiego przedsięwzięcia włączyli się: ówczesna dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych pani Małgorzata Kunowska, nauczyciele, uczniowie i pracownicy ZSP i szkół
sąsiadujących, władze lokalne, policja, ochotnicza
straż pożarna oraz sponsorzy.
Dzięki ich działaniom było możliwe przygotowanie kolejnych finałów WOŚP w Osieku, które
miały charakter wielkiej imprezy odbywającej się
na wolnym powietrzu przed budynkiem Urzędu
Miasta i Gminy. Organizatorzy dbali, by program
artystyczny był atrakcyjny dla społeczności lokalnej, bardzo chętnie biorącej udział w tak wielkich
przedsięwzięciach.
Szczególnie wzruszające było zaangażowanie
dzieci i młodzieży w prowadzenie kwest na ulicach
Osieka oraz w szkołach na terenie gminy. Rokrocznie około 40 wolontariuszy z identyfikatorami na szyjach i z puszkami w rękach wyruszało bez względu
na pogodę na ulice Osieka, by poprzez zbiórkę pieniędzy pomagać innym. Wolontariuszom niestraszny był mróz, śnieg czy deszcz, bowiem różne warunki pogodowe towarzyszyły poszczególnym finałom.
Wszystkie zebrane środki były przeznaczone na
pomoc najmłodszym dzieciom oraz prowadzenie
szkoleń w zakresie pierwszej pomocy.
Jako jeden z nielicznych w regionie finał WOŚP
w Osieku odbywał się pod gołym niebem. Mimo
tego mieszkańcy Osieka oraz całej gminy tłumnie uczestniczyli każdego roku, dając świadectwo
wielkich serc i gorącego zaangażowania w pomaganiu innym. Kwoty zbierane rokrocznie podczas
ulicznych zbiórek oraz licytacji mówią same za siebie. Mimo różnej aury, nie zawsze sprzyjającej, organizatorzy i uczestnicy 5 finałów stawali na wysokości zadania udowadniając, iż gorące serca oraz
hojność jest domeną mieszkańców gminy Osiek.
Należy podkreślić, iż w latach 2004 – 2009 w finałach WOŚP uczestniczyła szkoła gimnazjalna
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z Łoniowa, której uczniowie intensywnie kwestowali na swoim terenie, a zebrane pieniądze dostarczali do sztabu w Osieku. W 2010 roku wolontariusze z Łoniowa zaangażowali się w pracę innego
sztabu.
Począwszy od XVII finału, impreza była organizowana w pomieszczeniach udostępnionych przez
dyrekcję Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku. Było to podyktowane zabezpieczeniem
się od złej pogody, która często dokuczała najmłodszym dzieciom prezentującym swoje programy
artystyczne. Również w dużej mierze przeważyły
walory bezpieczeństwa zabawy, która często miała charakter bardzo spontaniczny, a tym samym
mogła zagrażać innym uczestnikom finału WOŚP.
Mimo zmiany miejsca impreza nie straciła na
popularności i nadal przynosiła wiele radości
mieszkańcom naszej okolicy.
W przygotowanie XVII i XVIII finału zaangażowało się wiele osób, począwszy od szefowej sztabu – pani dyrektor Ireny Marty Kicińskiej wraz
z wicedyrektorami Zespołu Szkół i dyrektor MGOK
panią Magdalena Marynowską. Wielkim zapałem do działania wykazali się również nauczyciele i uczniowie oraz władze lokalne z burmistrzem
panem Włodzimierzem Wawrzkiewiczem na
czele. Organizacja finału orkiestry nie byłaby możliwa bez pomocy policji, straży pożarnej, dyrekcji
i uczniów szkół z terenu gminy Osiek i sponsorów.
To dzięki hojności sponsorów było możliwe m.in.
przygotowanie posiłków dla zmarzniętych i głodnych wolontariuszy oraz przygotowanie efektownego pokazu pirotechnicznego w ramach „Światełka do nieba”. Wszystkim darczyńcom, którzy przez
wiele lat włączali się w organizację finału WOŚP
w Osieku składamy serdeczne podziękowania.
,,Wielkie granie” - jak mówi Jurek Owsiak, nie
odbyłoby się, gdyby nie ogromne zaangażowanie
lokalnej młodzieży. To uczniowie wszystkich typów
szkół jako wolontariusze kwestowali pod opieką
swoich nauczycieli na terenie Osieka i gminy, zachęcając przechodniów do włączenia się w szlachetną akcję.
Przedszkolaki i uczniowie wraz z nauczycielami
przygotowywali i przedstawiali bogaty program
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artystyczny ubarwiający styczniową imprezę.
Wiele zespołów muzycznych zabawiało liczną publiczność i zagrzewało w tańcu zebranych uczestników.
Istotnym elementem kolejnych finałów są licytacje gadżetów orkiestrowych, podczas których
wielu uczestników chętnie bierze udział w przebijaniu cen aby uzyskać jak najwyższą kwotę, która
zostanie przekazana na ratowania życia i zdrowia
dzieci.
W trakcie imprezy intensywnie pracowała komisja licząca, dzięki której bardzo szybko poznaliśmy
wynik końcowy zbiórki.
Tegoroczny finał WOŚP odbędzie się w MGOK
-u 9 stycznia od godziny 15.00 i będzie obfitował
w szereg atrakcji. Jak co roku będzie przeprowadzona na terenie miasta i gminy Osiek zbiórka
pieniędzy oraz licytacja orkiestrowych gadżetów,
m.in. koszulek, kubków, smyczy, kalendarzy, zeszytów i etui na telefon bądź odtwarzacz mp3. Moż-

na będzie również nabyć koncertową płytę DVD
takich zespołów jak Habakuk i Farben Lehre oraz
płytę z muzyką Przystanku Woodstock. Bliższe informacje oraz zdjęcia gadżetów przeznaczonych
do licytacji na stronie www.mgokosiek.pl
Jacek Piwowarski

Na koniec trochę statystyk:
FINAŁ

ROK

LICZBA
WOLONTARIUSZY

ZEBRANA
KWOTA (zł)

XII

2004

40

8.280,73

XIII

2005

40

11.015,03

XIV

2006

50

8.567,75

XV

2007

40

10.687,15

XVI

2008

40

9.034,98

XVII

2009

20

6.385,28

XVII

2010

20

5.328,08

250

59299,00

RAZEM

przed nami!
Będziemy zbierać pieniądze

NA ZAKUP SPRZĘTU DLA DZIECI
Z CHOROBAMI UROLOGICZNYMI I NEFROLOGICZNYMI
Dlaczego urologia i nefrologia? To wyjaśnia ekspert: doc. dr hab. n med. Sylwester Prokurat:
Zależy nam na tym, by wcześniej wykrywać
wady układu moczowego u dzieci z możliwością
wczesnego rozpoczęcia leczenia i interwencji urologicznej. To bardzo ważne, bo wczesne rozpoznanie może w sposób decydujący wpływać na dalsze
losy dzieci, a później osób dorosłych.
W przypadku stwierdzenia wady rozwojowej
układu moczowego u małego pacjenta konieczna
jest dalsza diagnostyka, w tym badania czynności
pęcherza moczowego oraz wczesne leczenie z wykorzystaniem precyzyjnego sprzętu urologicznego, bo dotyczy to między innymi dzieci w okresie
noworodkowym i niemowlęcym.
Innym, bardzo ważnym problemem w zakresie
ratowania dzieci z niewydolnością nerek jest narastająca częstość występowania ostrego uszkodzenia nerek.
Niebywale istotna jest możliwość zastosowania
i dostępność do tzw. ciągłych metod leczenia nerkozastępczego bezpośrednio po przyjęciu chorego do
szpitala, a nie przekazywanie do odległego niekiedy
o setki kilometrów ośrodka dysponującego możliwościami stosowania metod eliminacji toksyn.
W tych wszystkich przypadkach decydującą rolę
odgrywa czas i dostępność leczenia.

OSIEK

Dlatego właśnie w tej chwili bardzo ważna jest
wzajemna współpraca nefrologii, urologii i intensywnej terapii w celu:
• wczesnej diagnostyki wad układu moczowego
i skutecznego ich leczenia urologicznego
• walki z ostrym uszkodzeniem nerek w przebiegu niewydolności wielonarządowej u chorych
hospitalizowanych w Oddziałach Intensywnej
Terapii
• utrzymanie wysokiego standardu leczenia nerkozastępczego dzieci z przewlekłą chorobą nerek
• diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego
u dzieci.
Wielka Orkiestra postanowiła wesprzeć ten
dział medycyny dziecięcej.

To będzie możliwe dzięki Wam!
Materiał pochodzi ze strony: http://www.wosp.org.pl/
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Konferencja „Polska w Unii Europejskiej”
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
29 października 2010 roku w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Osieku odbyła się konferencja pt.:
„Polska w Unii Europejskiej”, organizowana w ramach ogólnopolskiego Programu edukacyjnego
„Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Powrót
do szkoły”, zorganizowanego przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych we współpracy z Komisją
Europejską i Parlamentem Europejskim.
Po zajęciu I miejsca na szczeblu wojewódzkim
uczniowie klasy III LO: Mazur Agnieszka, Mikus
Katarzyna i Skwarzec Renata, przeszły do etapu
ogólnopolskiego, polegającego na zorganizowaniu spotkania z przedstawicielem Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
Zasadniczym celem konferencji było dokonanie
próby bilansu sześcioletniego członkowstwa Polski
w Unii Europejskiej. Temu celowi służył dobór tematów, które były referowane, a które ukazały w sposób wymierny wpływ funduszy unijnych na rozwój
naszej szkoły, gminy, powiatu czy wreszcie naszego państwa. Konferencja miała w istocie skłonić
młodych ludzi do konstatacji, iż każdy świadomy
obywatel Zjednoczonej Europy powinien doskonale zdawać sobie sprawę z tego, co Polska może
wnieść do Unii i co Unia jako wspólnota politycznoekonomiczna może zaoferować naszemu krajowi.
Niemniej ważnym problemem współczesnej Europy – na który zwrócono szczególną uwagę - jest też
całokształt relacji interpersonalnych w dzisiejszym
zlaicyzowanym świecie, które niejednokrotnie tracą z pola widzenia człowieka i jego godność.
Wśród zaproszonych gości byli:
Irena Marta Kicińska – dyrektor Zespołu Szkół
im. Jana Pawła w Osieku.
Rafał Rudnicki – kierownik Wydziału Informacji
i Komunikacji Społecznej w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.
Włodzimierz Wawrzkiewicz – burmistrz Miasta
i Gminy w Osieku
Wiesław Kopeć – przewodniczący Rady Miejskiej
w Osieku.
Lucyna Kozoduj – radna Rady Powiatu w Staszowie.
Ks. dr Tomasz Lis – Rzecznik Kurii Sandomierskiej.
Księża: Zbigniew Kozieł i Stanisław Tylus.
Sabina Jeznach – radna Rady Miejskiej w Osieku
Zygmunt Stępień – radny Rady Miejskiej w Osieku.
Stanisława Rusek – wicedyrektor Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Osieku.
Anna Bojarska – wicedyrektor Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Osieku.
Agnieszka Kasprzyk - wicedyrektor Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Osieku.
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Jako pierwszy wystąpił ks. dr Tomasz Lis - Rzecznik Kurii Sandomierskiej z wykładem wzbogaconym prezentacją multimedialną na temat: „Komunikacja międzyludzka, jej historia i odniesienie
w Unii Europejskiej”. Podczas prelekcji poruszone
zostały takie zagadnienia jak: historia wynalezienia pisma, rola pisma we współczesnym świecie
i jego fenomen pozwalający utrwalić to, co chcemy zakomunikować oraz jako narzędzie manipulacji dla kolorowych pism. Prelegent wykazał także,
jak ważne jest ukazanie funkcjonowania wspólnot
międzyludzkich w oparciu o powszechnie zaakceptowane wartości społeczne na przykładzie wspólnoty członków Unii Europejskiej.
Następnie głos zabrali uczniowie LO. W prezentacji pt.: „Droga Polski do UE”, ujęli w syntetyczny
sposób najważniejsze wydarzenia dotyczące m.in.
zawartych umów międzynarodowych pomiędzy
Polską a krajami Unii Europejskiej, a także przebieg negocjacji odnośnie członkowstwa w strukturach unijnych..
Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie
dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
pani Ireny Marty Kicińskiej na temat: „Wykorzystanie środków UE w naszej szkole”. W swojej
prezentacji multimedialnej dyrektor szkoły przedstawiła zebranym gościom zestawienia dokonanych działań dzięki środkom unijnym pozyskanym
w latach 2007-2010. Środki z UE zostały przeznaczone m.in. na przeprowadzenie szeregu dodatkowych zajęć edukacyjnych adresowanych do każdej
grupy wiekowej uczniów (zajęcia z przedmiotów
maturalnych, taneczne, informatyczne, choreograficzne, plastyczne), zakup pomocy edukacyjnych
(np. tablice interaktywne, kalkulatory, drukarki,
urządzenia wielofunkcyjne, laptopy), budowę centrum multimedialnego w Publicznym Gimnazjum,
monitoring wizyjny dla szkoły oraz szereg projektów tj. „Życiowa szansa”, „Świętokrzyski program
rozwoju edukacyjnego na obszarach wiejskich”,
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czy też „Mądraliński maluch”. Slajdy szczegółowo
przedstawiły kwoty dofinansowania na wyżej wymienione inwestycje oraz wielkość wkładu własnego.
Jako czwarta w zastępstwie za nieobecnego
pana Czesława Madeja (kierownika Referatu Pozyskiwania Funduszy Unijnych) wystąpiła radna
Rady Powiatu pani Lucyna Kozoduj, która swoje
wystąpienie poświęciła „Wpływowi funduszy
unijnych na rozwój powiatu staszowskiego”.
Prelegentka przedstawiła ranking statystyczny dotyczący rozwoju infrastruktury lokalnej, w którym
na 314 pozycji, nasz powiat staszowski znajduje
się na 5 miejscu. Wykazała także korzyści płynące
z członkowstwa w UE na przykładzie naszego powiatu w ciągu 6 minionych lat. Wypowiedź zawierała także informacje dotyczące źródeł funduszy
unijnych, jakimi są cła, podatek VAT oraz składka
członkowska.
Kolejnym gościem, który zabrał głos był pan
dr Włodzimierz Wawrzkiewicz - burmistrz Miasta
i Gminy Osiek. Tematem jego wykładu były: „Fundusze unijne w polityce inwestycyjnej na terenie
gminy Osiek”. Burmistrz skupił uwagę na planowanych i zrealizowanych działaniach (np. rewitalizacja rynku Osieka, wybudowanie hali sportowej,
modernizacja dróg gminnych), dla których zostały
pozyskane środki finansowe z Unii Europejskiej
Zwieńczeniem konferencji w części wykładowej
było wystąpienie gościa honorowego – przedstawiciela Komisji Europejskiej w Warszawie pana Rafała Rudnickiego - kierownika Wydziału Informacji
i Komunikacji Społecznej w Przedstawicielstwie
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Komisji Europejskiej w Polsce. Temat jego wykładu
brzmiał: „Polska w Unii, Unia w Polsce”. Prelegent przedstawił korzyści jakie z członkowstwa we
Wspólnocie poparte przykładami, tj.: polepszenie
jakości życia na obszarach wiejskich, ujednolicenie
oznaczeń na produktach dla konsumentów w krajach UE, możliwość podjęcia studiów na zagranicznych uczelniach, tańsza o 70 % komunikacja międzynarodowa sieci komórkowych. Ukazał też 2010
rok jako „Rok Walki z Ubóstwem”, podkreślił rolę
Komisji Europejskiej na arenie międzynarodowej
i wyjaśnił, jaką pozycję zajmuje w niej Polska.
Następnie uczniowie zadali prelegentom serię
pytań, które doprecyzowały ich wiedzę dotyczącą
tematyki spotkania.
Chcąc podsumować konferencję należy stwierdzić, że jej uczestnicy zostali ubogaceni o nowe
treści dotyczące miejsca Polski w Unii Europejskiej
w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Hasło
„Polska w Unii Europejskiej” prowokuje zasadnicze
pytanie o przyszłość naszego kraju w strukturach
unijnych. Niewątpliwie tezy zawarte w wystąpieniach prelegentów pozwalają z nadzieją patrzeć
w przyszłość, że Polska dzięki członkowstwu w UE
będzie krajem nowoczesnym z silną pozycją na
arenie międzynarodowej”.
Mariusz Skotarek

Świetlica Socjoterapeutyczna
Świetlica Socjoterapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku corocznie w drodze konkursu zdobywa środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na działania dla dzieci i młodzieży.
W tym roku podczas wakacji dzieci uczestniczące
w 2 – dniowej wycieczce do Zakopanego miały
okazję zobaczyć Morskie Oko, zwiedzić Muzeum
Tatrzańskie oraz wjechać kolejką na Gubałówkę.
Zostały również zorganizowane jednodniowe wycieczki do RABKOLANDU, Bałtowa, Kurozwęk,
Kielc i Jaskini Raj. We wrześniu przy współpracy
z MGOK w Osieku odbył się piknik rodzinny, podczas którego dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły
w zabawach prowadzonych przez animatorów.
Około 45 uczestników zajęć socjoterapeutycznych
wzięło udział w wycieczce do ZOO w Krakowie. Ponadto dwa razy w miesiącu na pływalni w Połańcu
pod czujnym okiem instruktora dzieci uczą się pły-
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wać. Program obejmuje również zajęcia z dziećmi
niepełnosprawnymi. Raz w tygodniu dzieci wyjeżdżają na hipoterapię do Rytwian. Poza wycieczkami i nauką pływania dzieci uczestniczą w zajęciach
socjoterapeutycznych. Mogą
także korzystać
z komputera i Internetu, rozwijać zainteresowania
plastyczne, sportowe i muzyczne. Oferujemy również pomoc w nauce i odrabianiu lekcji.
Marta Pawlik
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OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2010
Uczniowie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku uczestniczyli
w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Zaplanowane działania realizowane były w dniach 18 –
22.10.2010 r.
Celem inicjatywy było promowanie poradnictwa zawodowego na rzecz wspierania młodzieży
w planowaniu dalszej edukacji i pracy oraz kariery
zawodowej.
W ramach wspomagania uczniów w drodze do
edukacji, zawodu i kariery, zrealizowane zostało
szereg działań. Wśród nich konkurs „Człowiek a rynek pracy”, który odbywał się w dwóch etapach.
W ścisłym finale znalazło się troje uczniów:
MarlenaŻugaj – kl. I
Mariusz Dziuba – kl. I
Monika Sarzyńska – kl. III
Efekty pracy uczniów oceniała komisja w składzie: wicedyrektor Anna Bojarska, Joanna Jur,
Anna Bugaj, Robert Pyka.
19.10 2010 r. uczniowie klasy II LO pod opieką
Joanny Jur i Doroty Pszczoły odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery.
Młodzież zwiedziła placówki, zapoznała się z wyposażeniem oraz zakresem działań, jak również
uczestniczyła w spotkaniach z doradcami zawodowymi. Dzięki tym spotkaniom młodzież poznała
instytucję rynku pracy, miejsca, gdzie może szukać
pomocy oraz dowiedziała się z jakich ofert może
skorzystać w przyszłości.
W kolejnym dniu uczniowie klasy II LO wcielili
się w przedstawicieli różnych zawodów, a cała społeczność szkolna oceniała i dokonywała wyboru,
głosując na ucznia, który w ciekawy sposób zaprezentował strój i swój zawód.
W wyniku plebiscytu największą ilość głosów
uzyskali następujący uczniowie:
Jolanta Glica
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Jakub Maruszak
Marcin Ziejewski
W dniu 21.10.2010 r. pedagog szkolny Joanna
Jur we współpracy z pedagogiem Aliną Kosowicz
z Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - filia w Połańcu zorganizowały dla uczniów klasy II LO zajęcia warsztatowe pt. „Planowanie kariery zawodowej”. Podczas warsztatów młodzież
poznała czynniki wyboru zawodu, swoje zainteresowania i umiejętności, a także predyspozycje
zawodowe. Uczniowie zastanawiali się nad oczekiwaniami jakie mają względem przyszłej pracy.
W ostatnim dniu Ogólnopolskiego Tygodnia
Kariery odbyło się podsumowanie przeprowadzonych działań. Uroczystość przebiegała wg następującego planu:
– spotkanie z panem mecenasem Pawłem Ciepielą, który opowiedział o zawodzie adwokata,
– uczennice z klasy II LO przedstawiły na wesoło
zalety i wady wybranych zawodów,
– przy akompaniamencie gitary zaprezentowana
została specjalnie skomponowana na tę okazję
piosenka o tym, kim chcieliby uczniowie zostać
w przyszłości (wykonanie: Jolanta Glica i Jakub Maruszak),
– rozmowa kwalifikacyjna w „krzywym zwierciadle” (scenkę przedstawili uczniowie: Przemysław Pyszczek – rola kobiety poszukującej pracy i Kamil Gwóźdź – prezes firmy)
– wręczenie przez wicedyrektora i nauczycieli dyplomów i nagród książkowych,
– podsumowanie zrealizowanych działań przez
wicedyrektora.
Dopełniającym działaniem mającym na celu
propagowanie poradnictwa zawodowego w ramach OTK 2010 była gazetka szkolna przygotowana przez uczniów klasy II LO.
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W czwartek, 16 grudnia o godz. 16:00
w Gminnym Centrum Kultury w Rytwianach
odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji
25-lecia pracy twórczej ks. Krzysztofa Lechowicza znanego szerzej pod literackim
pseudonimem brat Wenanty Krzysztof.

POEZJA

WENANTY KRZYSZTOF

Czym jest poezja brata Wenantego?

Ksiądz Lechowicz należy do Związku Literatów
Polskich i jest proboszczem parafii Strzegom, gdzie
tworzy swoje wiersze, które publikuje w prasie religijnej i literackiej.
Brat Wenanty Krzysztof wydał do tej pory trzynaście samodzielnych tomików, w których zamieścił około 900 wierszy. Bierze również udział
w programach telewizyjnych i radiowych. Został
wyróżniony odznaką „Zasłużony działacz kultury”.
W 2004 roku zajął I miejsce w konkursie „Jednego
wiersza” na Międzynarodowych Targach Książki Kielce - Staszów.
Czym jest poezja brata Wenantego Krzysztofa?
Przede wszystkim sposobem wyrażania samego
siebie, własnych odczuć, pragnień, najskrytszych
myśli, rozterek, jakie targają jego wnętrzem. Jest
wieloraka i wielowymiarowa, ma charakter eschatologiczny, metafizyczny i chrześcijański.
Księdza poetę widzę jako samotnika, który w zaciszu własnego pokoju duma nad sprawami świata,
świata trudnego i mało łaskawego dla współczesnego poety. Jego piórem rządzi troska zarówno
moralna jak i filozoficzna. Wartości religijne ujmuje w sposób szczególny. Stara się przekonać
odbiorcę, że wiara i miłość do Boga i człowieka to
dwie ogromne siły motoryczne, które nadają sens
naszemu życiu.
Szczęście istnienia, miłość bliźniego, ziemska
obecność piękna, przyjaźni i oddania to częste motywy w poezji ks. Lechowicza.
Poławiacze pereł
Wpłynę między nadbrzeżne gałęzie
w popielatych skalnych zaułkach
znowu będę szukał pereł
jak przez całe życie
w drzewach kotach ludzkich sercach
muszę
		
tak prawie
jak Bóg musi kochać człowieka
bo chce
Z zachwytem obserwuje otaczający go świat natury, ale opisuje bez przesadnej wzniosłości. Z nutą
wzruszenia i zadumy patrzy na miejsca, w których
przyszło mu się na chwilę zatrzymać.
Brat Wenanty to romantyk, biegle posługujący
się słowem, które pozwala mu ocalić zagrożone
przez współczesność wartości. Cierpienie w jego
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poezji to czynnik kształtujący ludzka osobowość,
wręcz konstytuujący człowieka jako osobę.
Obok
I tylko drżenie rąk i powiek
i łza dyskretna jak powietrze
i tylko tyle
gdy wewnątrz burza największa
gdy patrzy się na kogoś
i on się rozgląda
ale nie można się spotkać
bo coś oddziela jak szklana ściana
okoliczności tak zwane
albo granica życia
i cierpienie bez granic
gdy nie może się spotkać
miłość
z tym kogo ukochała
choć jest w różny sposób tak blisko
obok
Poezję brata Wenatego cechuje życiowa mądrość. Rozumienie świata i ludzi staje się niczym innym jak umiejętnością patrzenia cudzymi oczami.
Prostota, komunikatywność jego poezji to sprawa warstwy stylistyczno-językowej, pozbawionej
zbędnego patosu. W jego twórczości uderza miara,
harmonia i równowaga – równowaga między konstrukcją a emocją. Między ważkością problematyki
a siłą estetycznego oddziaływania. Wydaje się, że
doskonałość prostoty to punkt, do którego dąży.
Panuje nad wierszem i kształtuje go sposób celowy.
Brat Wenanty to artysta poszukujący i wnikliwy.
Choć rygorystyczny i świadomy w selekcji środków
językowych, pozwala się swobodzie unosić lirycznym skojarzeniom, szukając metafory najcelniej
oddającej jego myśli.
Twórczość brata Wenantego Krzysztofa jest wielowątkowa, a swym kolorytem i różnorodnością
przypomina wielobarwną tęczą. Jest w niej czerwień miłości do Boga i człowieka, ciepło żółci płynącej z codziennych małych radości, zieleń nadziei
w zmartwychwstanie i zjednoczenie z Bogiem,
smutek fioletu wywołany przemijaniem, śmiercią,
utratą bliskich, nostalgia błękitu przypominająca
tajemniczy ocean, wielki i nieodgadniony tak jak
los człowieka.
Dorota Mnich
PSP Strzegom
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Z inicjatywy burmistrza Włodzimierza Wawrzkiewicza 17 grudnia 2010 r. stanęła na osieckim rynku wigilijna szopka, która została zbudowana przy udziale pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury oraz Urzędu Miasta i Gminy Osiek. 19 grudnia szopka została uroczyście poświęcona przez proboszcza parafii osiek ks. Henryka Podgórskiego. Głównym konstruktorem i budowniczym świątecznej
szopki był pan Dariusz Dybus z Osieka.
Inicjatywa ta wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród mieszkańców miasta i gminy oraz wśród gości
odwiedzających Osiek.

