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MIeJSKO – GMINNY
OŚRODeK KulTuRY
W OSIeKu
OFeRuJe:
•Zajęcia wokalne
•Zajęcia gry na instrumentach:
• Saksofon
• Pianino
• Gitara
• Perkusja
• Bębny (djembe, kongi, bongosy)
• Akordeon
• Trąbka
•Warsztaty teatralne
•Warsztaty dziennikarskie
•Warsztaty filmowe i fotograficzne
•Zajęcia plastyczne
•Warsztaty tańca: hip-hop, breakdance
•Zajęcia fitness
•Zajęcia tańca towarzyskiego prowadzone przez Studio Tańca Kick Kielce.
•Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci
i młodzieży.

Wszystkich chętnych

serdecznie zapraszamy

16 luty
Tłusty Czwartek
17 luty
Światowy Dzień Kota
21 luty
Dzień Języka Ojczystego

WYDAWCA
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Osieku
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:
Marian Bryła
Anna Gacoń
Zofia Jarkowska
Komenda Powiatowa Policji
w Staszowie
Beata Król
Magdalena Marynowska
Jan Mazanka
Mariola Nawrocka
Marta Pawlik
Dorota Pszczoła
Mariusz Skotarek
Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Ossala
,,Razem w Przyszłość’’
Anna Świerk
Teresa Wawrzkiewicz

21 luty

SKŁAD

Ostatki

GRAFBIT
Dariusz Krajewski

22 luty
Popielec

Zapisy i bliższe informacje

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Osieku
ul. Osiedlowa 2A
28 -221 Osiek
Tel. (15) 867 12 94
e-mail: mgokosiek@mgokosiek.pl

www.mgokosiek.pl
ReKlaMuJ się
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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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Proponujemy zamieszczenie baneru reklamowego na przedostatniej stronie gazety.
Szczegóły w M-GOK, ul. Osiedlowa 2A, tel. (015)
867 12 94 lub e-mailowo: g.lokalna@mgokosiek.pl
z dopiskiem „Reklama”

DRUK
Print Terminal

08.01

M-GOK

XX Finał WOŚP w Osieku

16.01

M-GOK

Ruszają warsztaty komputerowe dla seniorów

18.01

M-GOK

Przegląd zespołów
jasełkowych. Zwycięzcy
wystąpią w kościele
parafialnym w Osieku
29 stycznia podczas
sumy.

13-26.02

M-GOK

Odlotowe ferie z M-GOK
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66 LAT W OSP BUKOWA
Rozmowa z panem Marianem Bryłą, długoletnim prezesem
OSP Bukowa, odznaczonym Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza

Kiedy się pan urodził?
Urodziłem się ósmego czerwca 1929 roku w Bukowej. Dokładnie wiosną tego samego
roku powstała Ochotnicza Straż
Pożarna w Bukowej. Można więc
powiedzieć, że od urodzenia jestem związany z tą organizacją.
Kiedy wstąpił pan formalnie
w szeregi OSP Bukowa?
Zaraz po wyzwoleniu reaktywowała się nasza straż, ale dopiero w 1946 przybrała oficjalny
charakter. Wtedy też wstąpiłem
do OSP Bukowa.
Jak wyglądały powojenne
początki straży w Bukowej?
Na początku był nas około
20, brakowało wszystkiego. Było
za mało mundurów dla wszystkich chętnych, więc my młodzi,
którzy wstępowaliśmy w szeregi straży musieliśmy losować
komu przypadnie uniform. Los
był dla mnie łaskawy i otrzymałem upragniony, strażacki mundur.
Nie było remizy, spotykaliśmy się w prywatnych domach.
Zbiórki i ćwiczenia odbywały się
na polu w zależności od pogody. Nie było remizy więc nie było
i syreny. Wszelkiego rodzaju
zebrania i cotygodniowe ćwiczenia odbywały się najczęściej
u Wojciecha Gawlaka. W niedzielny poranek (6.00) Wincenty Kubik przechodził przez wieś
z trąbką, oznajmiając członkom
OSP o spotkaniu. Obecność była
obowiązkowa, a trzy nieuspra-
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wiedliwione nieobecności kara-ne były wydaleniem ze straży.
W tym czasie straż posiadała pompę ręczną, która wożona
była do akcji wozem konnym.
Ogromnym
zmartwieniem
w pierwszych latach istnienia
straży był brak remizy. Inicjatywa jej zbudowania powstała już
w roku 1939 i zaczęto nawet gromadzić materiał kamienny na
jej budowę, lecz wybuch wojny,
a potem zabór materiału przez
wojska radzieckie wstrzymały tę
inicjatywę.
Po wojnie wrócono do spra-wy budowy remizy. Materiał,
który zgromadzono w 1939 r.
został użyty przez żołnierzy sowieckich na budowę ziemianek
w lesie. Zostały one wprawdzie
rozebrane przez strażaków,
a drewno miało posłużyć jako
budulec na nową remizę, ale
okazało się, że część nie nadaje się do tego celu. Ostatecznie drewno zostało sprzedane. Strażacy własnymi siłami
i przy ogólnym zaangażowaniu
mieszkańców wsi zgromadzili
potrzebny materiał do zbudowania strażnicy. Pieniądze za
sprzedany budulec posłużyły
do zagospodarowania zbudowanej z drewna remizy.
W 1948 r. OSP otrzymała
pompę M- 200 o rozruchu ręcznym przez pasek. Sprzęt ten
służył do roku 1960, w którym
strażacy otrzymali nową pompę
M – 800.
Kiedy został pan prezesem
OSP Bukowa i jakie były największe sukcesy pańskiej kadencji?

Na prezesa bukowskiej straży
zostałem wybrany w początkach
lat siedemdziesiątych. Wtedy zarząd straży wybierano co roku,
a nie jak teraz co 5 lat. Prezesem
byłem do 2002 roku więc około
32 lata. Podczas tego czasu udało nam się wiele zrobić dla dobra
straży i całej wioski.
W roku 1973 OSP Bukowa
wzbogaciła się o samochód marki Żuk, który był używany aż do
roku 1998, kiedy to dzięki staraniom strażaków i przychylności
władz otrzymaliśmy nowy samochód Żuk. Uroczyste poświęcenie wozu odbyło się 3 maja 1998
roku.
W roku 1977 została zakupiona od Jadwigi Figacz, mieszkanki
bukowej działka pod budowę nowej strażnicy. Po zakupieniu ziemi strażacy zaczęli z własnych
środków gromadzić materiały
na budowę remizy. Środki własne pochodziły głównie z organizowanych niemalże w każdą
niedzielę zabaw tanecznych.
Oczywiście zabawy odbywały się
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w ciepłych miesiącach roku i skupiały ogromne rzesze uczestników. W latach pięćdziesiątych
mieliśmy
dziewięcioosobową
kapelę dętą z Jurkowic, która
grywała u nas po zabawach.
W drodze z Jurkowic do Bukowej
zatrzymaliśmy się w Sulisławicach. Był tam wtedy odpust i kapela stojąca na wozach zaczęła
grać. Granie było słychać na całą
okolicę i pół odpustu poszło za
kapelą na zabawę do Bukowej.
W tamtych czasach bukowskie
zabawy słynne były na wszystkie
strony.
Przez wiele lat organizowania
zabaw udało nam się uzbierać
pieniądze na wszystkie pustaki
do remizy. Gmina dołożyła murarzy, cement, cegły i resztę materiałów.
W 1982 roku rozpoczęto
starania o pozwolenie na budowę nowej siedziby OSP. Przy
ogólnym zaangażowaniu strażaków, jak i mieszkańców wsi,
nowy budynek OSP w Bukowej
oddano do użytku w roku 1991.
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Ogromny wkład w budowę
strażnicy wniósł ówczesny Zarząd OSP, sołtys wsi oraz duża
grupa aktywnych mieszkańców
Bukowej.
Dwa lata później, 30 maja
1993 r. straż otrzymała sztandar, który został uroczyście poświęcony. Zakup sztandaru był
sfinansowany z naszych pieniędzy, które należały się strażakom
za 24 godzinną akcję gaszenia
lasu. Te pieniądze postanowiliśmy przeznaczyć na ten właśnie
cel.
Czego mógłby pan życzyć
na Nowy Rok obecnym strażakom w naszej gminie?

Strażacy
w latach 40-tych XX w.
1. Wincenty Kubik
2. Kazimierz Gawlak
3. Marian Bryla
4. Tadeusz Jońca
5. Józef Rogala
6. Dionizy Rosół
7. Jan Bednarczyk
8. Józef Stępień

Dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia.
Rozmawiał Jacek Piwowarski

Wszystkim druhom OSP życzę przede wszystkim tyle samo
powrotów co i wyjazdów. Najlepiej jakby nie mieli wcale pracy,
ale to jest niemożliwe. Życzę im
również, by dumnie nosili swoje mundury i działali dla dobra
swych jednostek i miejscowości,
którymi się opiekują.
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Zjazd Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Staszowie
W sobotę 17 grudnia 2011 r. odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Staszowie. Wybrano
nowy Zarząd Oddziału, a jego prezesem ponownie został burmistrz
miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski.
Po wyborze delegatów zgłoszono kandydatów do składu
Zarządu Oddziału Powiatowego wytypowanych przez zjazdy
gminne i miejsko-gminne, a także 3 dodatkowych kandydatów
wytypowanych przez starostę
staszowskiego i Zarząd Stowarzyszenia ,,Bezpieczny Powiat
Staszowski”. Tym samym liczba
członków Zarządu na obecną
kadencję została zwiększona do
31 osób. Po przegłosowaniu proponowanego składu Zarządu,
pod przewodnictwem prezesa
ZOW ZOSP RP, posła Mirosława Pawlaka, ukonstytuował się
następująco: prezesem ponownie został burmistrz Staszowa
Romuald Garczewski, wiceprezesami: starosta staszowski Andrzej Kruzel, wicestarosta Michał Skotnicki i ponownie bryg.
Wiesław Woszczyna. Funkcje
sekretarza i skarbnika, ponownie
powierzono druhom: Mieczysławowi Madejowi i Romanowi Myśliwcowi. W skład Komisji Rewizyjnej na najbliższe 5 lat
weszli druhowie: Piotr Stolicki
– przewodniczący, Sebastian
Bryk – sekretarz i Stanisław Mazur – członek. W skład Zarządu
weszli także trzej druhowie z terenu gminy Osiek: Stanisław
Pleśniak, Wacław Słodkowski
i Henryk Stawiarz.
Dwóch zasłużonych druhów:
Marian Bryła i Stanisław Walczyk zostało uhonorowanych ,,Medalami im. Bolesława Chomicza”.
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadawany jest za
zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Medal
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ten mogą otrzymać OSP i ich
członkowie, działacze Związku
OSP RP oraz osoby, instytucje
i organizacje społeczne. Medalem tym mogą być uhonorowane oddziały Związku OSP RP wyróżniające się w realizacji celów
Związku.
Osoby, instytucje i organizacje przewidziane do nadania
Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza powinny posiadać Złoty Medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”, dodatkowo instytucje i organizacje (w tym OSP)
powinny posiadać 75-letni staż
swojej działalności.
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza powinien być
nadawany i wręczany głównie
podczas obchodów jubileuszy
OSP i Związku OSP RP.
Warto w tym miejscu przybliżyć postać Bolesława Chomicza,
który urodził się 27 maja 1878 r.,
a zmarł 15 maja 1959 r. Był jednym
z organizatorów polskiej straży pożarnej i działaczem społecznym.
Urodził się w Jaroszówku koło
Nowogródka. Do szkoły średniej uczęszczał w Grodnie, gdzie
rozpoczął działalność konspiracyjną. W 1901 ukończył studia
prawnicze w Kijowie. Po studiach
podjął prace w Zarządzie Ubezpieczeń Wzajemnych Budowli od
Ognia w Opatowie.
W 1905, za działalność propolską stracił pracę i został skazany na dwa miesiące więzienia.
Po wyjściu z więzienia pracował
jako pedagog w Łodzi, pisując
do Ekonomisty i Zorzy.
Od 1909 pracował w Warszawskim Towarzystwie Ubezpie-

czeń, które wysłało go na studia
na Politechnice w Akwizgranie
oraz na praktykę do Paryża.
Po powrocie do Warszawy
zajął się działaniami na rzecz
usprawnienia służb pożarniczych. Organizował nowe jednostki Towarzystwa Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
pomagała w udoskonalaniu
istniejących jednostek. Doprowadził do powstania Przeglądu
Pożarniczego (grudzień 1912)
i był jego redaktorem naczelnym
do 1914. Współpracując z Józefem Tuliszkowskim tworzył ruch
strażacki niezależny od centralistycznej organizacji rosyjskiej.
Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości pracował nad
zjednoczeniem ruchów strażackich z trzech zaborów. We wrześniu 1921 roku odbył się zjazd
zjednoczeniowy, na którym powołano Główny Związek Straży
Pożarnych RP. Bolesław Chomicz
został pierwszym prezesem.
Po przewrocie majowym odszedł z pożarnictwa. Pracował
jako adwokat. We wrześniu
1939 został ranny w obronie
Warszawy, a po wyzdrowieniu
współtworzył Strażacki Ruch
Oporu „Skała”.
Po II wojnie pracował nad reaktywacją Straży Pożarnych, był
prezesem Zarządu Przymusowego Związku Straży Pożarnych RP.
Nie zgadzając się na upolitycznienie straży, w grudniu 1947
wycofał się z działalności.
Zmarł 15 maja 1959 i został
pochowany na Powązkach.
Tekst: Jacek Piwowarski
Zdjęcia: Jan Mazanka,
Jacek Piwowarski
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Wigilia strażaków w Osieku
W dniu 20.12.2011 roku w Miejsko - Gminnym
Ośrodku Kultury w Osieku odbyło się zebranie
Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku
OSP RP w Osieku oraz prezesów i naczelników OSP
z terenu gminy. W zebraniu uczestniczyli również:
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek pan Włodzimierz
Wawrzkiewicz oraz Kapelan Strażaków Gminy
Osiek ks. Henryk Podgórski.
Na początku zebrania Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Osieku
Pan Henryk Stawiarz podsumował roczną działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Osiek.
Następnie ustalono harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w ochotniczych strażach
pożarnych na terenie gminy Osiek w okresie od
28.01.2012 do 24.03.2012 r., który przedstawia
się następująco:
L.p.

Ochotnicza Straż Pożarna

Data zebrania

1

Suchowola

28.01.2012

2

Niekrasów

04.02.2012

Miejsce zebrania

sobota

17.00

Strażnica

sobota

17.00

Strażnica

3

Tursko Wielkie

11.02.2012

sobota

17.00

Strażnica

4

Bukowa

18.02.2012

sobota

17.00

Strażnica

5

Ossala

25.02.2012

sobota

17.00

Strażnica

6

Pliskowola

10.03.2012

sobota

17.00

Strażnica

7

Szwagrów

11.03.2012

niedziela

17.00

Strażnica

8

Osiek

17.03.2012

sobota

17.00

Strażnica

9

Długołęka

24.03.2012

sobota

18.00

Strażnica

Na zakończenie zebrania Burmistrz, Kapelan
i Prezes Zarządu złożyli zebranym druhom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2012.
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Godzina

Wszyscy uczestnicy dokonali symbolicznego przełamania się opłatkiem składając sobie nawzajem
życzenia.
Tekst: Zofia Jarkowska
Zdjęcia:Jacek Piwowarski
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Świątecznie w OPS
W dniu 8 grudnia 2011 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku zorganizowali spotkanie opłatkowe dla starszych i samotnych
osób zamieszkujących na terenie gminy Osiek.
Wśród ponad 20 zaproszonych gości obecni byli
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek oraz Proboszcz
Parafii w Osieku ksiądz Henryk Podgórski. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym przełamaniem się
opłatkiem i złożeniem sobie życzeń z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Nie mogło też
zabraknąć tradycyjnych potraw z wigilijnego stołu i wspólnego śpiewania kolęd. Zorganizowane
w grudniu 2010 roku pierwsze tego typu spotkanie
cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród osób
starszych i samotnych, dlatego w tym roku także
nie mogło się nie odbyć. Dla wielu gości była to jedna z niewielu okazji, aby spotkać się w tak licznym
gronie w świątecznej atmosferze.
Nie mogło w tym roku także zabraknąć spotkania opłatkowego dla 25 beneficjentów projektu
„Lepsze jutro” i ich rodzin. Projekt ten realizowany jest przez nasz Ośrodek w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowa-

nego ze środków EFS. Dzięki gościnności M-GOK
w Osieku 14 grudnia 2011 roku spotkanie mogło
odbyć się w dużej sali mieszczącej wszystkich przybyłych gości. Pierwszym punktem spotkania było
przywitanie wszystkich obecnych gości i połamanie się opłatkiem życząc sobie nawzajem wszelkiej
pomyślności i spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Kolejnym etapem było wspólne
skosztowanie wigilijnych potraw przy dźwiękach
najpiękniejszych polskich kolęd. Na zakończenie
spotkania każda przybyła rodzina obdarowana
została świąteczną paczką po brzegi wypełnioną
słodyczami i owocami.
Tekst: Anna Gacoń
Zdjęcia: Marta Pawlik

PROGRAM
REGIONALNY

Styczeń 2012 rok

PROGRAM
REGIONALNY

Dnia 31.12.2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zakończył realizację IV edycji projektu systemowego „Lepsze jutro”.
W realizacji projektu uczestniczyło 26 osób
zamieszkałych na terenie gminy Osiek.
Celem głównym projektu było zwiększenie
aktywności zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych, będących klientami
pomocy społecznej.
Projekt współfinansowany w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

OSIEK

Ruszyła V edycja projektu „Lepsze jutro”
obejmująca miesiące styczeń – grudzień
2012 r. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku w ramach
PO KL współfinansowanego ze środków EFS.
Przewidziany termin realizacji projektu: do
2013 roku. Wsparciem zostanie objętych 25
osób z terenu miasta i gminy Osiek będących
osobami niepracującymi, w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń
pomocy społecznej i zarejestrowanymi w PUP
w Staszowie jako osoby bezrobotne.
Celem głównym projektu jest zwiększenie
aktywności zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych, będących klientami
pomocy społecznej.
Rekrutacja odbywać się będzie
od 2 do 31 stycznia 2012 roku.
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WSPÓLNE GOTOWANIE
Podczas trzygodzinnych warsztatów kulinarnych zorganizowanych przez M-GOK w Osieku dnia
07.12.2011 r, prowadzonych przez
zwolenniczkę kuchni prostej i łatwej, przy tym niebanalnej i oryginalnej Panią Irenę Okoń, licznie
przybyłe uczestniczki 50+ gotowały i przygotowywały potrawy.
Spotkanie to skierowane było
do wszystkich, którzy chcieli poznać tradycyjne tajniki kuchni
polskiej i udoskonalić swoje umiejętności. Wspólne przyrządzanie
potraw z mistrzem w dziedzinie
gotowania z pewnością było niezapomnianym doznaniem dla
każdego uczestnika. Nie ma chyba bardziej integracyjnej formy
spotkań jak biesiada. Oczywiście
najwspanialej jest wówczas gdy
nie tylko jedzenie jest pyszne ale
i piękne. Zaproponowaliśmy zatem formę pokazu imprezy integracyjnej w jednym, a Pani Irena
Okoń wyczarowała dla Państwa
kulinarne arcydzieła. Jednak cała
frajda polegała na tym, że Państwo przy jej asekuracji mogli
sami spróbować tej wspaniałej
formy ekspresji jaką jest sztuka
kulinarna.
Sala widowiskowa tego dnia
przybrana w świąteczną dekorację, zapachniała świątecznymi
potrawami , tworząc przesympatyczną atmosferę. Spotkanie to
rozpoczęła pani Dyrektor M-GOK
Magdalena Marynowska, która wszystkich przybyłych serdecznie powitała i zaprosiła do
wspólnego tworzenia przeróżnych smakowitości. Prowadząca
warsztaty Pani Irena Okoń wykazała się niezwykłym kunsztem
kulinarnym. Kiedy już wszystko
zostało przygotowane, nastąpiła
chwila konsumpcji świątecznych
potraw. Na stole nie zabrakło surówki z kapusty, sałatki ziemniaczanej, sałatki tortellini, tirami su,
roladek z karczku, ryby.
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Przepis:
Pragnę podkreślić, ze przybyłe
na to spotkanie Panie, to osoby
które mają wiele zainteresowań,
talentów, ogromy potencjał i energię do działania, a łączy ich wspólny cel - pokazanie, że świat jest
różnorodny. Dlatego ważnym dla
nas, pracowników M-GOK działaniem, jest współpraca z ludźmi
i organizacjami, które nie boją się
wyzwań. Uważamy, że jest w nich
ukryte bogactwo naszej kultury.
Zależy nam na tym, aby to bogactwo twórczo i artystycznie odkrywać!

Roladki
Karczek lub wołowina- rozbić
jak schabowe, posolić ,popieprzyć, posmarować musztardą.
Nadzienie: mięso wieprzowowołowe(lub łopatka), ogórek kiszony, cebulka i pieczarki (utrzeć
na tarce i udusić na maśle).
Do mięsa mielonego dodać
namoczoną bułkę, sól, pieprz,
2 jajka. Na karczek nałożyć farsz
.Zawijamy ciasno, układamy na
blaszce i pieczemy 2 godz.

Tekst i zdjęcia: Beata Król
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Coś takiego dzieje się w grudniu,
że ogarnia nas ten jedyny i niepowtarzalny

świąteczny nastrój!
Warsztaty bożonarodzeniowe
to ostatnie w tym roku spotkanie z tradycyjną sztuką ludową,
zorganizowane przez M - GOK
w Osieku 16 grudnia 2011 roku.
Tego dnia sala widowiskowa
zapachniała świętami, gdy w powietrzu unosiła się woń świeżych
choinek. Warsztaty poprowadziła Alicja Stępień - Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Koprzywnicy, oraz
wspaniały artysta ludowy. Przy
dźwiękach kolęd przybyłe licznie Panie, dobierały odpowiednie gałązki do swoich stroików,
a przy okazji utrwalały wiedzę
na temat różnych gatunków
drzew i krzewów. Omawiane
były także wzorcowe egzemplarze (pokaz video) po to, aby dać
pełne wyobrażenie o tym, jak
powinien wyglądać efekt końcowy. Oczywiście, każdy realizował
swój pomysł indywidualnie, zachowując charakter i symbolikę
bożonarodzeniową. Można było

OSIEK

wykorzystać przy tym rozmaitości zapewnione przez M - GOK
(szyszki, bombki, gwiazdy betlejemskie, koraliki, gałązki, korzenie, korę, mech itd.) Kompozycje
świąteczne były dobierane do
wnętrza na zasadzie harmonii
lub też z nimi kontrastowały.
Dozwolone były różne ”wariacje.” Biel śniegu, zieleń choinki,
mikołajowa czerwień, czy anielskie złoto - wszystko to idealnie
pasowało na tę okazję i ładnie
się komponowało. Bez dekoracji
trudno sobie wyobrazić prawdziwe święta. W niektórych domach
przetrwała tradycja rodzinnego
ubierania choinki w dniu Wigilii.
Inne dekoracje można zaaranżować dużo wcześniej.
Wykonane przez nas ozdoby
mogły również być znakomitym
uzupełnieniem gwiazdkowego
prezentu - wszystko zależało od
naszej wyobraźni. Grunt to niebanalny pomysł. A tego tu nie
brakowało…

Podczas spotkania wyczarowałyśmy miłą i ciepłą atmosferę.
Pomysł
na oryginalną bombkę:
jeśli podczas generalnych porządków, okaże się,
że posiadamy sporo zeszłorocznych orzechów włoskich-nie wyrzucajmy ich !
Pomalowane na złoto są
przepiękną ozdobą podczas
Świąt Bożego Narodzenia.
Można je wykorzystać jako
ozdobę choinkową-wystarczy pinezką przytwierdzić
sznureczek i bombka własnej roboty-gotowa!
Tekst: Beata Król
Zdjęcia: Jacek Piwowarski
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ORKIESTRA W OSIEKU
Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
Wybór tematu 20. Finału
poprzedziliśmy konsultacjami
z ogromną rzeszą lekarzy, którzy przez wszystkie minione
lata współpracowali z nami,
kiedy wspieraliśmy wiele różnych dziedzin medycyny dziecięcej. To niesamowite, jak wiele
udało nam się zmienić na lepsze
w standardach opieki nad dziećmi w polskich szpitalach. Niektóre problemy, takie jak chociażby
retinopatia wcześniaka, udało
nam się wyeliminować w 100%.
Swoją działalność zaczynaliśmy od ratowania życia noworodków chorych na serce. Po
20 latach nadal priorytetem
w naszych działaniach jest noworodek. W tym roku skoncentrujemy się nad opieką medyczną
nad wcześniakiem, ale także pochylimy się nad zdrowiem chorej
na cukrzycę mamy w ciąży, nad
którą roztaczamy już od kilku lat
opiekę związaną z zagrożeniami
jakie niesie ta choroba.
Technologie ratowania życia
i leczenia dzieci rozwijają się
w kosmicznym tempie. Dzięki
temu dziś lekarze mogą podejmować się coraz to nowych, jesz-
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cze niedawno niemożliwych do
zrealizowania, wyzwań. Opieka
nad wcześniakiem to kompleksowa diagnostyka i leczenie dzieci
z wieloma dysfunkcjami, wadami i ogromnymi problemami
zdrowotnymi. Nowoczesne technologie sprawiają, że leczenie
to coraz częściej jest skuteczne,
co jest największym szczęściem
dla rodziców tych najmniejszych
noworodków. Nad właśnie takimi technologiami chcemy
się w tym roku pochylić – przykładem niech będą respiratory
wyposażone w system automatycznej regulacji tlenu. Chcemy
także stworzyć jednakowy standard kompletnych stanowisk
intensywnej terapii noworodka
w zaawansowanych ośrodkach
III stopnia referencyjności (ok. 50
placówek w całej Polsce). Planujemy także zakup pojedynczych
urządzeń takich jak najnowocześniejsze inkubatory hybrydowe,
zaawansowane monitory funkcji życiowych, czy respiratory.
W wielu przypadkach urządzenia te zastąpią aparaty kupione
przed laty przez Orkiestrę, przy
okazji różnych finałów.

I wreszcie zdrowie kobiet w ciąży i cukrzyca. Wg Światowej Organizacji Zdrowia jest to choroba
cywilizacyjna XXI wieku. Fundacja
od kilku lat kupuje pompy insulinowe dla kobiet chorych na cukrzycę, które dzięki planowaniu
i odpowiedniej terapii w czasie
ciąży mogą urodzić zdrowe dzieci. Chcemy kupić kolejnych kilkaset urządzeń, aby w 100%
zaspokoić potrzeby przyszłych
matek. W czasie tego Finału chcemy także przeprowadzić ogromną
kampanię medialną na rzecz
walki z tą chorobą wszystkich
Polaków, bez względu na ich
płeć czy wiek. Jesteśmy tu konsekwentni - przypominamy, że
ogromnym sukcesem zakończyła
się realizacja Programu Leczenia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą – Fundacja kupiła
blisko 3000 urządzeń i w chwili
obecnej program ten przejęło Ministerstwo Zdrowia.
Źródło: www.wośp.pl
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HaRMONOGRaM
XX FINaŁu WOŚP W OSIeKu

Od wczesnych godzin rannych do godziny 20.00 będzie
trwała na terenie gminy Osiek
kwesta do orkiestrowych puszek.
W trakcie występów odbędzie się
licytacja gadżetów WOŚP oraz
przedmiotów podarowanych do
licytacji.
Podczas tegorocznej licytacji
będzie można zdobyć koszulki,
kubki termiczne, smycze, płyty
z koncertu Enej i Dżemu i apteczki pierwszej pomocy. Piotr
Gierek, właściciel sklepu motoryzacyjnego G.P. Auto ufundował
wspaniały kask motocyklowy
wraz z goglami. Będzie również
wiele, wiele innych przedmiotów
niespodzianek, które zostaną zlicytowane, a zebrane środki pomogą potrzebującym dzieciom
i matkom.

15.00 - start imprezy - Sala widowiskowa w M-GOK
w Osieku. Występy artystyczne szkół z terenu
miasta i gminy Osiek
18.00 - Występ zespołu muzycznego „Marshmallows”
działającego przy M-GOK w Osieku
18.30 - 20.00 - Występ zespołu muzycznego „Bez nazwy”
działającego przy M-GOK w Osieku
20.00 - Światełko do nieba- pokaz sztucznych ogni
20.20 - 21.30 - Zabawa taneczna z zespołem „SOFT”
21.30 - Zakończenie imprezy

WSZYSTKICH LUDZI WIELKICH SERC
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
OSIEK
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Kronika Szkoły Podstawowej w Pliskowoli
Rok szkolny

1936/1937
Rok szkolny 1936/1937 rozpoczął się w dniu 3
września nabożeństwem inauguracyjnym w kościele w Osieku.
Stopień organizacyjny szkoły 3 klasowej II stopnia o trzech nauczycielach. Dzieci zapisanych do
szkoły ogółem 227; - w tem chłopców 113, dziewcząt 114. Oddział I – 43, II – 53, III – 53, IV – 54, V
– 17, VI – 7. Oddziały I – IV uczą się osobno, a V i VI
łącznie. Klasy III, IV i V, VI uczą się rano; I i II od południa. Klasy II i III uczy nauczycielka E. Spalanka
w Sali nr 3, I i IV w Sali nr 2 nauczyciel St. Pieprzny,
a V i VI Kierownik szkoły A. Pieprzna. Nauki religii w oddziałach I, IV, V i VI udziela ks. Aleksander
Kamiński, a w oddziałach II i III nauczycielka Spalanka. Ogółem 96 godzin tygodniowo, w tem 10
godzin religii. Nauczycielstwo bierze udział w konferencjach rejonowych 4 razy do roku w Połańcu.
W ciągu roku szkolnego odbyły się uroczystości narodowe: 11 listopada święto „Niepodległości”, - 2 lutego imieniny Pana Prezydenta Ignacego
Mościckiego, Konstytucji 3 Maja, święto Morza „Zaślubin z morzem” 10 lutego oraz trzeciej rocznicy śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
12 maja 1937 r. Szkoła urządziła bal dla dzieci ze
składką po 50 gr – muzyka radiowa i z patefonu.
W szkole utworzony jest samorząd klas V i VI,
na którym opiera się życie gminy szkolnej i praca
w poszczególnych sekcjach. Frekwencja w ciągu
roku szkolnego była słabsza – ogółem 79% z powodu niesprzyjającego roku (zalew dróg do szkoły późną jesienią, po części w zimie i z wiosną).
Wspaniale wypadło święto „Matki” z udziałem
Matek i dzieci szkolnych, które składały matkom
życzenia, wręczając bukiety kwiatów i rozmaite

Lata trzydzieste. Anna i Stefan Pieprzni w otoczeniu swoich uczniów.
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1900 – 1939

Rok 1930. Uczniowie przed frontem Publicznej 2 klasowej Szkoły Podstawowej, w środku siedzą Anna i Stefan Pieprzni.

podarunki. Również samorzutnie składały życzenia i kwiaty Kierowniczce szkoły. Dzieci starsze,
które należą do samorządu zbierają dobrowolne
składki wśród dzieci na cele narodowe i społeczne. Dzieci prenumerują Płomyk i Płomyczek oraz
Ścienną Gazetkę Szkolną – również czytały książki z biblioteki szkolnej. Przy końcu roku szkolnego
odbyło się nadzwyczajne walne zebranie rodziców
dziatwy szkolnej w sprawie dobrowolnych datków
po 50 gr na pomoce naukowe dla szkoły. Zebrani
przyrzekli uchwaloną kwotę wpłacić. W ciągu roku
szkolnego Zarząd Gminy w Osieku nie zrealizował
ani jednego punktu z remontu szkoły jako też wewnętrznego urządzenia, mimo, że Opieka Szkolna
wraz z Kierownictwem Szkoły ustanowiła preliminarz budżetu szkolnego.
Zakończenie roku szkolnego odbyło się w dniu
22 czerwca uroczyście z udziałem rodziców, którzy
razem z dziatwą dziękowały nauczycielstwu za całoroczną pracę nad wychowaniem i kształceniem
dzieci.
Opracował: Mariusz Skotarek
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BAJKI
W
MIKOŁAJKI

OGŁOSZeNIe

6 grudnia sala widowiskowa
Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Osieku wypełniła się
po brzegi grzecznymi dziećmi
i ich rodzicami. Wszyscy zebrani
w ramach prezentu zostali obdarowani przedstawieniem krakowskiej grupy teatralnej Art-Re,
pt.: „Zaczarowany młynek”. Spektakl ten oparty był na motywach
legendy estońskiej i opowiada
o losach ubogiego rybaka, który
dostaje od tajemniczego przybysza młynek. Okazuje się, że prezent nie jest zwyczajny…
Historia ta uczy, że w życiu
warto być dobrym i dzielić się z innymi nawet wtedy, gdy niewiele
się posiada. Uczciwa i ciężka praca zawsze jest wynagradzana,
a chytrość , skąpstwo i lenistwo
zazwyczaj gubi. Bajka ta była
skierowana nie tylko do dzieci,

OSIEK

ale również dorośli świetnie bawili się podczas tego wieczoru.
Barwny, interaktywny spektakl
z pięknymi strojami, scenografią
i oryginalną muzyką zachwycił niejednego małego i dużego widza.
Po zakończonym przedstawieniu na sali pojawił się sam Święty Mikołaj zwabiony nawoływaniami dzieci i rozdał wszystkim

moc słodyczy. Dzieci wracały
do domu rozmyślając o niedawno obejrzanej bajce, a w kieszeniach niosły cukierki jako dowód
na istnienie Świętego Mikołaja.
Warto być grzecznym przez cały
rok, aby otrzymać tak wyjątkowe
prezenty dla ciała i ducha.
Tekst i zdjęcia: Jacek Piwowarski

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Osieku ogłasza otwarty konkurs na wiersz miłosny.
Z okazji zbliżających się Walentynek wszystkich chętnych, zakochanych i nie tylko zapraszamy do konkursu. Wiersze można przynosić osobiście do siedziby M-GOK lub przesłać pocztą
elektroniczną.
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Osieku, ul. Osiedlowa 2A, 28 – 221 Osiek
www.mgokosiek.pl, mgokosiek@mgokosiek.pl
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SŁUGA DOBRY I WIERNY
cz. 2

ks. prof. Jan Stępień (1910 - 1995)

Z Olsztyna przewieziono go prosto do siedziby
osławionego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie przy ul. Koszykowej. Przez
dwa dni przebywał tam w warunkach komfortowych. Mógł rozpocząć nowe życie na wolności,
jednak na warunkach których nie mógł przyjąć.
„Odmowa współpracy i odrzucenie propozycji
składanych przez przesłuchującego go pułkownika
Czaplickiego diametralnie odmieniły los ks. Stępnia. Z partnera do rozmów stał się zwykłym więźniem, z którego siłą zdarto sutannę i wrzucono go
do małej, pojedynczej celi w piwnicy bez okna, bez
łóżka i stołka.” 2
W więzieniu na Rakowieckiej rozpoczęło się
przesłuchanie. Ale najpierw wypełnianie formularzy, w których należało podać szczegółowe dane
personalne. Była także rubryka dotycząca znajomości języków obcych. Można tam było wpisać
z trudem dwa, trzy języki. Tak to wspominał po latach: „Zapytałem więc, jakie języki mam tu podać
z osiemnastu (!), które znam. Nastąpiła konsternacja wśród urzędników (...)”.3
Śledztwo trwało w dzień i w nocy z kilkugodzinnymi przerwami. Kierował nim osobiście płk Józef
Goldberg-Różański. Przesłuchania prowadziło na
zmianę kilkunastu śledczych w dzień i w nocy, z krótkimi przerwami. „Po przesłuchaniach przychodziłem do celi bardzo zmęczony i czasem obolały” /1/
„- tak oszczędnie co do szczegółów wspomniał to
po kilkudziesięciu latach. Proces odbył się w gmachu MBP na Koszykowej, oskarżony bronił się sam.
Zarzucano mu udział w organizacji mającej na celu
obalenie przemocą ustroju Polski Ludowej oraz
udział w wywiadzie na rzecz obcego mocarstwa
Wyrok zapadł 29 listopada 1947 roku. Ksiądz Stępień otrzymał dwukrotną karę śmierci, utratę praw
publicznych i obywatelskich praw honorowych na
zawsze i przepadek mienia. Z tym było najłatwiej,
bo praktycznie nic nie miał. Walkę o jego życie podjęli ks. bp Jan Kanty Lorek i ks. kard. Adam Sapieha.
Interwencje okazały się skuteczne - Bolesław Bierut
łaskawie zamienił wyrok na 15 lat więzienia. Do
tego czasu skazany przebywał jednak w celi śmierci,
z której codziennie wyprowadzano kogoś na stracenie”.2 W celi świeciło się cały czas światło. „ świeciło się także inne światło”.3 Codziennie odprawiał
drogę krzyżową. Była to „ krzyżowa droga w słońcu,
w oczekiwaniu na spotkanie z Panem”.3
Z celi śmierci trafił do tak zwanego „ogólniaka” tj. dużej celi, gdzie przebywało kilkudziesięciu
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więźniów politycznych i kryminalistów. Od pierwszej chwili ks. Jan rozpoczął pracę duszpasterską.
Prawie codziennie odprawiał Mszę Świętą, opłatek
zdobywał od chorych, którzy dostawali lekarstwa
w opłatku, a wino nauczył się produkować z winogron lub rodzynek. Spowiadał, odprawiał nabożeństwa majowe – wszystko w ukryciu przed służbą
więzienną. Często jednak wpadał i wtedy trafiał do
karca (małej celi w której na posadzce ułożone były
kantówki drewniane, ostrymi krawędziami do góry
tak, aby nie można było usiąść). Miłością , dobrym
słowem, wrażliwością na potrzeby bliźnich potrafił zjednać sobie kryminalistów, Niemców a także
strażników więziennych.
W 1948r. został przewieziony z więzienia na
Mokotowie do Wronek. Siedziało tu ok. 4000 ludzi
„kwiat inteligencji polskiej” takich jak ks. Stępień, czy
inż. Kazimierz Leski (autor projektu łodzi podwodnej, budowanej przed wojną w stoczni w Holandii,
lotnik w czasie wojny, a w konspiracji pracownik wywiadu) i ludzie prości jak Antoś spod Białegostoku.
Ks. Stępień pomimo tak ciężkiego położenia dziękował Bogu , że go tam posłał, aby służył braciom tym
wszystkim , czym go obdarował. Wspomina jedną
z Wigilii, strażnicy od rana głosili, że śpiewanie kolęd
jest zabronione, pod karą pobytu w karcu. „ wybiła
18 –ta z piersi czterech tysięcy więźniów wyrwała
się kolęda. „Wśród nocnej ciszy” (…) Nie pękły mury
więzienia, ale na pewno zadrżały nasze serca – radosną mocą. Jednak wolne. (…) Wszystkie karce we
Wronkach czynne były od Bożego Narodzenia do
Świąt Wielkanocnych.” 3
„Odmowa współpracy każdorazowo skutkowała nasileniem represji, a tych ks. Stępień doznał
w więzieniu bez liku. Jak pobieżnie wyliczył, w pojedynczych celach i karcerach spędził łącznie ponad
cztery lata, czyli ponad połowę swego więziennego życia. Dopiero „odwilż” pod koniec okresu stalinowskiego przyniosła odmianę jego losu. 1 kwietnia 1955 r. pozwolono mu przerwać odbywanie
kary. Do więzienia na szczęście już nie wrócił.
Poza posługą kapłańską ks. Stępień mógł od tej
pory rozwijać swe zainteresowania naukowe. Ale
nie od razu... Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach nie zezwoliło mu na pełnienie
jakichkolwiek funkcji w seminarium duchownym.
Dopiero dwa lata później został wykładowcą teologii biblijnej w Wyższym Seminarium Duchownym
w Sandomierzu i egzegezy Nowego Testamentu
w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczy-
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nie. W 1960 r. uzyskał zatarcie skazania i z rekomendacji Prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego rozpoczął pracę na Wydziale Teologicznym
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie
też przedłożył rozprawę habilitacyjną na temat:
„Autentyczność Listów do Tesaloniczan”.
W 1963 r. Ojciec Święty Paweł VI przyznał mu
godność szambelana domowego Jego Świątobliwości.
Z Akademią Teologii Katolickiej ks. Stępień był związany przez ponad dwadzieścia lat. Tutaj w 1967 r.
został profesorem nadzwyczajnym, a w 1974 r. - profesorem zwyczajnym. Przez trzy kadencje z rzędu
(1972-1981) pełnił funkcję rektora tej uczelni. Był
cenionym w świecie uczonym (miał ponad dwieście
publikacji z dziedziny biblistyki), koncentrującym swe
zainteresowania na teologii św. Pawła. Słynął również jako sprawny organizator i kaznodzieja. I zawsze
znalazł czas dla wszystkich, którzy go potrzebowali.
Po wyjściu z więzienia związał się z Zakładem
dla Ociemniałych w podwarszawskich Laskach.
Miał tam własny domek, pełen książek, gdzie zawsze można go było zastać przy pracy umysłowej.”2

WSPOMNIENIE

W 1994r będąc już poważnie chorym, pamiętał
o Osieku przysyłając list gratulacyjny w związku
z odzyskaniem praw miejskich przez nasze miasto.
Zmarł 9 stycznia 1995 roku, został pochowany
na cmentarzu w Laskach obok swojej matki.
Odszedł do Pana kapłan, żołnierz, profesor, rektor , wspaniały człowiek - sługa z przypowieści Pana
Jezusa o talentach, który nie zmarnował otrzymanych talentów, ale pomnożył je wielokrotnie. Chrystus Najwyższy Kapłan otworzył drzwi swego królestwa i powiedział: „Dobrze sługo dobry i wierny!
(…) wejdź do radości twego Pana!”.(Mt25,21)
Myślę, że tak wielka postać mająca swoje korzenie w Osieku, zasługuje na naszą pamięć, szczególnie zainteresowanie nią młodzieży szkolnej,
a także godne jej upamiętnienie nazwą ulicy czy
tablicą pamiątkową.
Opracowała: Teresa Wawrzkiewicz
Zdjęcia: http://www.cmentarzwlaskach.pl/stepienbig.html
Bibligrafia
2. „Godnie przeżył swój czas” – Leszek Żebrowski artykuł z cyklu „Księża niezłomni” zamieszczony w „Naszym Dzienniku” w numerze 77 (2790) z dnia 31 marca 1 kwietnia 2007r
3. „Droga krzyżowa w słońcu” – ks. Jan Stępień

Policja apeluje!
Coraz częściej spotykamy się z przestępstwami,
w których poszkodowanymi są osoby w podeszłym wieku. Odnotowuje się coraz więcej przypadków, kiedy to
przestępcy działają w sposób coraz bardziej zuchwały
i bez żadnych skrupułów.
Policja ostrzega mieszkańców przed oszustami, którzy wykorzystują nieostrożność i zaufanie szczególnie
osób starszych i samotnie zamieszkujących. Najczęściej
oszuści mając na celu wejście do mieszkania i dokonanie kradzieży podają się za pracowników administracji,
instytucji państwowych lub organizacji charytatywnych.
W ostatnim okresie czasu nasiliły się przypadki kradzieży gdzie sprawcami są cudzoziemcy a także osoby podające się za tzw. rachmistrzów spisowych. Sprawcy będąc
w mieszkaniu osoby starszej lub samotnej, wykorzystują
jej nieuwagę i dokonują kradzieży pieniędzy oraz rzeczy
wartościowych.
Aby ograniczyć ryzyko stania się ofiarą przestępstwa
należy pamiętać, że:
• W wielu przypadkach oszuści działają we dwoje gdzie
jeden zajmuje rozmową a drugi okrada mieszkanie;
• Dość częstą praktyką oszustów jest podawanie się za
obwoźnych sprzedawców, również obcej narodowości, gdzie podczas prezentowanych do sprzedaży towarów najczęściej jedna osoba rozmawia z klientem
a druga penetruje mieszkanie;
• Gdy nieznana osoba będąca w mieszkaniu prosi
o okazanie określonych dokumentów. Uważajmy,
w czasie gdy udajemy się po dokument lub inną rzecz
np. długopis, pozostający sam często dokonuje kradzieży;
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• Każdy pracownik administracji czy instytucji ma obowiązek okazać stosowną legitymację – o co, dla własnego bezpieczeństwa, możemy również sami poprosić;
• Gdy zorientujemy się, że mamy w mieszkaniu oszustów – nie panikujmy, nie dajmy po sobie poznać, że
odkryliśmy kim są i jakie mają zamiary. Mogą nam
wtedy zrobić krzywdę. Pamiętajmy, że lepiej stracić
pieniądze niż Życie! Ważne jest aby dokładnie przyjrzeć się im i zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu zewnętrznego, a zaraz po wyjściu
zadzwonić z informacją na Policję.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że podobne
zdarzenia przybierają na sile zwracamy się do osób starszych o zachowanie szczególnej ostrożności jak również
do osób sąsiadujących z osobami starszymi i samotnie
mieszkającymi o zwracanie uwagi na podejrzliwie zachowujące się osoby. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy uzasadnionych podejrzeń, że możecie stać się
ofiarą przestępcy należy bezzwłocznie skontaktować się
z Policją na numer alarmowy 997 lub 112.
Komenda Powiatowa Policji w Staszowie
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WIGILIA W BUKOWEJ
Wielowiekowa tradycja wigilijnej wieczerzy jest
kultywowana w niemalże każdym polskim domu.
Również w przedświątecznym czasie wiele instytucji organizuje spotkania opłatkowe. Jedną z takich
instytucji jest szkoła.
Szkoły, szczególnie te w niewielkich miejscowościach, mają nie tylko funkcję dydaktyczną i wychowawczą, ale są przede wszystkim ośrodkami
kultury dla okolicznej ludności. Szkoły są naturalnym łącznikiem między tym co stare i młode, bowiem wiele pokoleń mieszkańców uczyło się i wychowywało w jej murach. Jedną z takich szkół jest
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowej.
Właśnie w tej placówce 22 grudnia, jak co roku,
odbyło się spotkanie opłatkowe poprzedzone jasełkami przygotowanymi przez dzieci szkolne.
W scenkach narodzin Chrystusa mali aktorzy zawarli całą swoją miłość i uwielbienie dla cudu Bożego Narodzenia. Dzieci pod kierownictwem Joanny
Kicińskiej dostarczyły wiele wzruszeń zebranym
rodzicom, dziadkom i mieszkańcom Bukowej.
Po przedstawieniu, głos zabrała dyrektor szkoły pani Lidia Chwała oraz prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa „Bukowianie” pan
Józef Bednarczyk. Podziękowali oni dzieciom za
występ i złożyli zebranym życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku.
W dalszej części uczestnicy spotkania połamali
się opłatkiem wśród serdecznych życzeń wszelkiej
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pomyślności, zdrowia i tego by spotkać się za rok.
Wszyscy razem zasiedli do wigilijnego stołu,
a ksiądz Waldemar Bieńko pobłogosławił posiłek
i zebranych. Dzieci zostały obdarowane słodkimi
frykasami, a zebrani przy stołach jeszcze długo
siedzieli razem pogrążenie w rozmowie i refleksji.
Tekst: Jacek Piwowarski
Zdjęcia: Mariola Nawrocka, Jacek Piwowarski

13.02.12r. (poniedziałek) – wyjazd do kina Impresja w Połańcu
14.02.12r. (wtorek) – zespołowe gry komputerowe
15.02.12r. (środa) – dyskoteka karnawałowa
dla dzieci i młodzieży
16.02.12r. (czwartek) – warsztaty plastyczne
(maski karnawałowe)
17.02.12r. (piątek) – wyjazd na lodowisko do
Mielca
20.02.12r. (poniedziałek) – ognisko za budynkiem M-GOK (lepienie największego
bałwana)
21.02.12r. (wtorek) – turniej tenisa stołowego
22.02.12r. (środa) – kino Kielce „Multiplex”
23.02.12r. (czwartek) – spektakl teatralny dla
dzieci grupy Art-Re. Godzina 16:30
24.02.12r. (piątek) – kręgielnia Połaniec
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OSSALA

SPOTKANIE NOWOROCZNE
W OSSALI
Z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ossala „Razem w Przyszłość” w dniu 28 grudnia o godz.
18.00 zostało zorganizowane spotkanie Noworoczne połączone z degustacją tradycyjnych potraw
wigilijnych oraz wspólnym śpiewem kolęd. Na spotkanie zostali zaproszeni strażacy oraz wszyscy
mieszkańcy Ossali. Spotkanie rozpoczęło się od
złożenia życzeń Noworocznych toastem z szampanem i wystrzałem fajerwerków. Następnie zaproszono gości do bogato zastawionych tradycyjnymi
potrawami stołów. Następnie wysłuchano kolęd
zaśpiewanych wspólnie z kolędnikami. Spotkanie
zaszczycił swoją obecnością wicestarosta staszowski p. Michał Skotnicki, który złożył wszystkim gościom noworoczne życzenia. W czasie spotkania
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każdy mógł coś przekąsić oraz napić się w bardzo
przyjemnej i miłej atmosferze.
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ossala
„Razem w Przyszłość” wyrażają serdeczne podziękowania dla wszystkich osób które przybyły na to
spotkanie.
Do Siego Roku!
Zarząd Stowarzyszenia.
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Mikołajkowy Turniej Badmintona
W dniu 12 grudnia 2011 r. został rozegrany
Mikołajkowy Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy w Osieku. W turnieju wystąpiło 12 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Pliskowoli oraz Publicznej Szkoły Podstawowej
w Osieku. Otwarcia turnieju dokonali: Burmistrz
Miasta i Gminy w Osieku pan dr Włodzimierz
Wawrzkiewicz oraz wice-dyrektor szkoły pani mgr
Stanisława Rusek.
Na dwóch kortach rozegrano wiele trzysetowych spotkań w systemie „każdy z każdym” w grupach pojedynczych. Sędziowali starsi uczniowie
naszej szkoły: Kamil Brożyna i Sebastian Cieślik.
Zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców przez
cały czas turnieju toczyła się zacięta rywalizacja
o awans do finału. Uczniowie zakwalifikowani do
finału dostarczyli nam niesamowitych emocji i pokazali ducha walki a kibice dopingowali swoich
faworytów. Turniejowi towarzyszyła dobra rywalizacja i sportowa atmosfera.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
Kategoria: dziewczęta
1. Julia Golonka – PSP Osiek
2. Żaneta Sagan – PSP Pliskowola
3. Kubik Justyna – PSP Pliskowola
Kategoria: chłopcy
1. Paweł Figacz – PSP Osiek
2. Krzysztof Okoń – PSP Osiek
3. Dominik Bańkowski – PSP Osiek
Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni upominkami, natomiast zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy
w Osieku.
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Zapraszamy młodych adeptów tego sportu do
kolejnych turniejów organizowanych w naszej szkole, a w najbliższym czasie już w ferie zimowe.
Opracowały: Dorota Pszczoła i Anna Świerk
Zdjęcia: Tomasz Zawada
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TURSKO WIELKIE

SPOTKANIE
NOWOROCZNE

W TURSKU WIELKIM
Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
pana Włodzimierza Wawrzkiewicza, radnego powiatowego pana Marka Chyli oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Tursko Wielkie odbyło
się 18 grudnia spotkanie noworoczne. Ta uroczysta,
a jednocześnie bardzo ciepła i rodzinna impreza odbyła się w strażnicy strażackiej w Tursku Wielkim.
Uroczystość ta skupiła szerokie grono okolicznych
mieszkańców, którzy zastali ugoszczeni suto zastawionymi stołami. Wszystkie tradycyjne, świąteczne
potrawy przygotowały panie ze stowarzyszenia. Swoją pomoc ofiarowali także wszyscy chętni, którym los
swojej małej ojczyzny nie jest obojętny.
Wśród zaproszonych gości byli: wicestarosta staszowski pan Michał Skotnicki, przewodniczący Rady
Miejskiej w Osieku pan Wiesław Kopeć, kierownik
Oddziału KRUS w Staszowie pan Adam Siekierski
oraz dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku pani Magdalena Marynowska. Obecni
byli także aktywni działacze OSP Tursko Wielkie i okoliczna ludność, która całymi rodzinami przybyła tego
wieczoru do remizy.
Zaproszeni goście i organizatorzy złożyli najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt
i Nowego Roku.
Na zebranych czekały nie lada atrakcje. Pierwszą
z nich było pojawienie się Świętego Mikołaja, który
swoją obecnością zasygnalizował fakt, iż wszyscy
obecni byli na tyle grzeczni i uczynni przez cały rok,
że teraz zasługują na prezenty. Każdy otrzymał słodki
prezent i bogato ilustrowany kalendarz ścienny. Zaproszeni goście i organizatorzy dostali symboliczne rózgi
i wyjątkowe, ręcznie robione bombki. Te specjalne prezenty miały podkreślić, że jeszcze sporo zostało do zrobienia, ale jednocześnie już wiele udało się zrobić dla
poprawy życia mieszkańcom Turska i gminy Osiek.
Bardziej odważni uczestnicy otrzymali dodatkowe
prezenty i nagrody. W konkursie dotyczącym BHP
prac polowych wygrała pani Ewa Chyla, która otrzymaną nagrodę (wysokiej klasy czajnik bezprzewodowy) przekazała na ręce pani prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Wsi Tursko Wielkie, aby służył
wszystkim wolontariuszom działających dla dobra
lokalnego społeczeństwa.
Przedświąteczny czas spowodował, iż na tak uroczystym spotkaniu nie mogło zabraknąć kolęd. Do wspólnego śpiewania zaprosili młodzi wykonawcy, którzy
działają przy domu kultury w Osieku. Natalia Kos
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i Klaudia Cebula swym anielskim śpiewem oczarowały publiczność, która przy akompaniamencie gitarzystów Bartka Wawrzkiewicza i Pawła Sucharzewskiego, chóralnie wspomagała młody zespół.

Atmosfera świąt i rodzinnego ciepła wypełniła całą salę.
W niemalże każdej wiosce jest remiza, miejsce, które powinno służyć do jednoczenia i skupiania mieszkańców. Szkoda, że nie wszystkie te budynki spełniają
swoją funkcję, ale tym bardziej budujące jest to, że
mieszkańcy Turska Wielkiego w pełni wykorzystują
potencjał własnej remizy.
Tekst: Jacek Piwowarski
Zdjęcia: Magdalena Marynowska, Jacek Piwowarski

19

gazeta lokalna
ISSN: 2080-4385

OSIEK

Razem przez rok
gazeta lokalna

ISNN: 2080-4385

numer 2 (10) • luty 2011

OSIEK

gazeta lokalna
ISNN: 2080-4385

numer 3 (11) • marzec 2011

Orkiestra Ś w

OSIEK

Dzień Kobiet

iąteczn

stra

iątecznej
Św
Po

mocy

a Wielka
a cj
nd
Fu

lk a

Or

k ie

Wie

• kRótka histORia Osp

• KONKURS ŚWIĄTECZNY

• nOWe Władze

• MIKOŁAJKI

a cj

d

• Recepta na sukces Ops

• OSIECKA WIGILIA

e
dłuż j Fun

• WYWIAD Z BURMISTRZEM

a

W numerze m.in.:

W numerze m.in.:

eń

Redakcja
Gazety Lokalnej Osiek

gazeta lokalna

OSIEK

n dzi

To już rok jak
udało nam się przy
Państwa współpracy wydawać comiesięcznie Gazetę Lokalną Osiek.
Przez ten rok, przy
tworzeniu gazety
działało ponad setka ludzi. To ogromny potencjał, który
został spożytkowany dla wspólnego
dobra. Tym wszystkim, którzy przyczynili się w różnym stopniu do powstania tego
dzieła, składamy serdeczne podziękowania. Bez Państwa nie
byłoby tej gazety, a jej poziom
nie byłby tak wysoki.
Gazeta Lokalna Osiek jest
ewenementem na terenie powiatu staszowskiego, jak również wśród ościennych gmin, bowiem żadne inne lokalne pismo
nie ukazuję się tyk cyklicznie jak
nasza Gazeta. To głównie dzięki
Państwa zaangażowaniu udaję
nam się dokonać tego dzieła.
W roku 2012 gazeta osiecka, jak
jest popularnie nazywana, będzie dwumiesięcznikiem. Mamy
nadzieję, że zwiększona liczba
stron zapełni się informacjami
od Państwa. Następny numer
gazety ukażę się na przełomie
lutego i marca.
Wszystkim obecnym i przyszłym współtwórcom Gazety
Lokalnej Osiek dziękujemy za
pomoc i życzymy aby rok 2012
wypełniony był po brzegi tylko
dobrymi wiadomościami, którymi, mamy taką nadzieję, Państwo podzielą się z nami.
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• Wieści gminne
• OSP – Zmiana warty
• Zespół Szkół w Osieku
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• Kronika SP w Pliskowoli 1900-1939

• Sport

• Zespół Szkół w Osieku

• Wybory

• Zestaw multimedialny dla SP w Ossali
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• NSR zapraszają
• Sport
• Wybory sołtysów

gazeta lokalna

OSIEK

W numerze m.in.:
Leśniczy XXI wieku
Rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Strażacka majówka w Pliskowoli
Sukcesy szkoły w Ossali
„Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II”
Dzień profilaktyki w gimnazjum
Egzamin dojrzałości
Kronika SP w Pliskowoli 1900-1939
Niepokonani
Dzień Dziecka z wędką w ręku
Adam BIeń
Piosenki Agnieszki Osieckiej
w Osieku
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Służba w Policji to pasja
Galeria otwarta dla wszystkich
Festyn rodzinny w Szwagrowie
I Festiwal Piosenki A. Osieckiej
Matematyczne asy klas IV-VI
Sukcesy PSP Pliskowola
Konkurs Wiedzy Pożarniczej
Rocznica Pacyfikacji Strużek
„Piknik Rodzinny” w Długołęce
Zakończenie roku szkolnego
Absolwenci PSP w Osieku
Kronika SP w Pliskowoli
Dzień Szkoły bez Przemocy
„W świecie baśni i bajek”
Koniec sezonu - sport
Bukowa – wieś z historią
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W numerze m.in.:

Wspomnienia Sybiraka
Nowa droga
Laury dla gminy Osiek
Absolutorium dla burmistrza
Zjazd Oddziału OSP RP w Osieku
Gminny Turniej Piłki Nożnej
Festyn wakacyjny w Trzciance Kolonii
Sukces Stowarzyszeń
Dzieje Osieka w zarysie
Kronika SP w Pliskowoli
Osieczanie w Medziugorje
Dni Osieka
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„Tam, gdzie historia kłania się ludziom”
Pracowite lato drogowców
W hołdzie poległym za Ojczyznę
Dożynki parafialne w Niekrasowie
Konkurs na najpiękniejszy wieniec
Ossala „działa lokalnie”
„Bezpieczna szkoła”
Kronika SP w Pliskowoli
Bitwa o „Przedmoście Osiek”
Osieczanie w Medziugorie
Tradycyjny wypiek chleba w Pliskowoli
I Zawody Wędkarskie o Mistrzostwo
Pliskowoli
• Biesiada w Pliskowoli
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W numerze m.in.:
• Recenzja książki „Bukowa i Bukowianie.
Historia wsi i ludzi”
• Nowoczesny Dom Kultury
• Wyróżnienia dla wieńca dożynkowego
z Ossali
• Dzień otwarty w M-GOK
• 72 rocznica boju o Osiek
• Kronika SP w Pliskowoli
• Pożegnanie
• Koniec sezonu bliski, ale...
• Wycieczka rowerowa
• Ognisko w Mucharzewiu
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Miejsce smutne lecz ciekawe
Kronika Szkoły Podstawowej w Pliskowoli
„Transformacja” Bielskich
Figurka w Bukowej
Sprzątanie świata
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień patrona szkoły
Dzień papieski
Ślubowanie klas pierwszych
VIII Edycja Małej Ligii Piłki Ręcznej
Sentymentalna podróż do ojczystego kraju
Halloween w Osieku
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Rok pracy Rady Miejskiej
Uczeń LO w Osieku stypendystą Prezesa Rady Ministrów
XXVI Harcerski Rajd „Szlakiem Jędrusiów”
Projekt z Politechniką Świętokrzyską
Otwarcie nowej drogi
Jubileusz Złotych Godów
Medal dla bohatera
Srebrny Krzyż Zasługi dla Burmistrza Osieka
Zabawa andrzejkowa dla dzieci
Zmiana stanowisk
Pro Patria - za ojczyznę, dla ojczyzny
XX Finał WOŚP
Rewitalizacja Miasta Osiek
Nowe boiska w gminie Osiek
Ślubowanie klasy pierwszej
Śniadanie daje moc!
Kronika SP w Pliskowoli
Wycieczka do piekarni
Kronika policyjna
50+ na start!
Z wizytą

OSIEK

