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• Aerobic - poniedziałek i środa o godz. 18.15

• Aikido - wtorek i czwartek - grupa młodsza o godz. 17.40, 
grupa starsza o godz. 18.40

• zajęcia artystyczne (plastyka)  
- co drugi poniedziałek o godz. 14.30

• indywidualne zajęcia gry na instrumentach muzycznych

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Osieku 
zaprasza na zajęcia

Szanowni Państwo

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składam wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Osiek

najlepsze życzenia, wiary, nadziei, zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności.

Niech ten świąteczny czas upłynie 
w atmosferze serdecznych spotkań rodzinnych,

 w duchu polskiej tradycji.
Ufam, że wzajemna serdeczność, życzliwość 

i współpraca zaowocują pomyślną przyszłością.

Rafał Łysiak
Burmistrz Miasta i Gminy
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Szanowni Państwo, minęły już 3 lata od kiedy objąłem, 
dzięki Waszemu poparciu urząd Burmistrza Miasta i Gminy 
Osiek. Podejmując się tego zadania musiałem się zmierzyć z 
wieloma wyzwaniami, a w szczególności z katastrofalną sy-
tuacją finansową Naszej Gminy.

W dniu 7 stycznia 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Kielcach uchwałą Nr 5/2015 wezwało Miasto i 
Gminę Osiek do opracowania i uchwalenia programu postę-
powania naprawczego spełniającego wymogi art. 240 a ust. 
2-7 ustawy o finansach publicznych oraz przedłożenia tego 
programu celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania.

W celu poprawy sytuacji finansowej Gminy przygotowano 
program naprawczy na lata 2015-2017, który został zaakcep-
towany przez RIO w Kielcach jak również uzyskał aprobatę 
Rady Miejskiej w Osieku stosowną uchwałą. Gmina Osiek 
została zobowiązana wprowadzić następujące działania na-
prawcze:
1) zmniejszenie wydatków bieżących poprzez obniżkę wy-

nagrodzeń, redukcję etatów w Urzędzie Miasta i Gminy, 
w jednostkach organizacyjnych, ograniczenie wydatków 
na remonty oraz zakupy bieżące, nie zatrudnianie osób na 
czas określony,

2) maksymalizację wykonania dochodów, na które gmina 
ma wpływ, a więc- przede wszystkim zwiększenia podat-
ków oraz opłat lokalnych,

3) skuteczną windykację podatków i opłat,
4) nie umarzanie zaległych podatków,
5) ograniczenie realizacji zadań innych niż obligatoryjne fi-

nansowane ze środków własnych,
6) nie realizowanie nowych zadań inwestycyjnych finanso-

wanych kredytem lub pożyczką,
7) nie udzielanie pomocy finansowej innym jednostkom sa-

morządu terytorialnego,
8) nie udzielanie poręczeń, gwarancji i pożyczek,
9) nie tworzenia funduszu sołeckiego i ponoszenia wydat-

ków z tego tytułu.

Wprowadzone oszczędności w 2015 roku w samym Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Osieku z tytułu wydatków bieżących, 
przyniosły wymierne korzyści, tj.:
1) z tytułu obniżenia dietoryczałtu dla przewodniczącego w 

skali roku- 3.600,00 zł,
2) z tytułu obniżenia dietoryczałtu dla radnych w skali roku- 

16.800,00 zł,
3) z tytułu obniżenia wynagrodzenia Burmistrza w skali roku 

wraz z pochodnymi- 32.483,88 zł,
4) nie podpisanie umów zlecenia, które były zbędne- 

16.862,00 zł,
5) z tytułu obniżki wynagrodzeń pracowników wraz z po-

chodnymi w skali roku około- 110.332,79 zł,
6) z tytułu redukcji etatów wraz z pochodnymi w skali roku 

około- 180.000,00 zł,
7) od 1.05.2015 roku został zlikwidowany etat Kierownika 

Referatu Administracyjno- Organizacyjnego, a funkcję tę 
pełnił jednocześnie sekretarz oszczędności w skali roku- 
41.471,00 zł,

8) nie przewidziano przyjęć do pracy na czas określony jak 
to miało miejsce w latach ubiegłych, których koszt za-
trudnienia w latach 2010-2014 wynosił- 3.945.907,00 

zł, z czego w 2014 roku- 
765.071,98 zł.

Szanowni mieszkańcy, 
Gmina Osiek z końcem grud-
nia 2017 roku zakończyła 
realizację programu napraw-
czego spłacając w tym okre-
sie czasu m.in. następującą 
kwotę zobowiązań:
1) kredyt konsolidacyjny 

spłacono - 1.222.000,00 
zł pozostało do spłaty- 
9.858.000,00 zł,

2) zaległości w ZUS spłacono- 4.180.359,41 zł pozostało do 
spłaty około- 540.000,00 zł,

3) subrogacje spłacono- 2.727.401,06 zł, zobowiązania ure-
gulowane w całości,

4) udziały z tytułu przynależności do Ekologicznego Związ-
ku Gmin Dorzecza Koprzywianki spłacono- 270.592,92 zł, 
zobowiązania uregulowane w całości,

5) odszkodowania za wywłaszczone grunty pod budowę 
drogi spłacono około- 270.000,00 zł.
Razem spłaciliśmy kwotę zobowiązań zaciągniętych 

przed grudniem 2014 roku- 8.670.353,39 zł.
Pozostało do spłaty- 10.398.000,00 zł.

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Osiek sytuacja gmi-
ny jest stabilna i bezpieczna, na bieżąco regulujemy wszelkie 
zobowiązania i wydatki. Na rok 2018 zaplanowaliśmy, między 
innymi dokończenie inwestycji przebudowy remizy w Sucho-
woli- wartość kosztorysowa to ok. 1.2 mln zł. Budowę chod-
nika o długości 1km wraz z remontem nawierzchni drogi w 
Pliskowoli i nowym oświetleniem ulicznym. Wartość tego za-
dania to ok. 800 tys zł, udział gminy stanowi 25% wydatków. 

Uzyskaliśmy zgodę na reaktywację Posterunku Policji w 
Osieku. Prowadziliśmy rozmowy z Komendą Wojewódzką 
Policji w Kielcach w sprawie uzyskania pomocy finansowej w 
realizacji tego zadania. Uzgodniliśmy podział kosztów inwe-
stycji z udziałem po stronie gminy 50% wydatków. 

W roku 2018 przekazujemy kwotę 80.000,00 zł na po-
czet inwestycji, z której zostanie opracowana dokumenta-
cja i ogłoszony przetarg, a reaktywacja Posterunku Policji w 
Osieku w roku 2019. W planach mamy również remont remi-
zy strażackiej w Osieku oraz budowę budynku socjalnego dla 
klubu piłkarskiego „PIAST” w Osieku. 

Sukcesem dla mnie jest wyodrębnienie funduszu sołeckie-
go w Gminie Osiek w wysokości 350 tys zł, w ramach którego 
będzie realizowane szereg inwestycji w każdym sołectwie.

Ponieważ w sposób znaczący poprawiła się sytuacja fi-
nansowa gminy Osiek złożyłem projekt uchwały w sprawie 
obniżenia podatku rolnego na 2018 r., który został przyjęty 
przez Radę Miejską w Osieku.

Znaczne środki finansowe przeznaczymy również na re-
mont dróg, rowów, placów zabaw oraz szkół. W perspektywie 
następnych lat czeka Nas m.in. modernizacja oczyszczalni 
ścieków, budowa sieci kanalizacyjnej czy też termomoderni-
zacja budynków użyteczności publicznej.

Z wyrazami szacunku:
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

Rafał Łysiak

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Osiek
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Uroczystości jubileuszowe od-
były się 18 lutego 2017 r. w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

Uroczystości jubileuszowe od-
były się 18 lutego 2017 r. w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

Obchody jubileuszu rozpoczęła 
Msza Św. w kościele parafialnym, po 
której uczestnicy na czele z pocztem 
sztandarowym przeszli do szko-
ły, gdzie odbyła się część oficjalna. 
Otworzyła ją Dyrektor Szkoły – Pani 
Małgorzata Kunowska, która po-
witała zaproszonych gości, a wśród 

JUBILEUSZ 25-LECIA 
Liceum Ogólnokształcącego w Osieku

nich: władze samorządowe, oświa-
towe, byłych dyrektorów, przed-
stawicieli Rady Rodziców, emeryto-
wanych i czynnych nauczycieli oraz 
pracowników administracji i obsłu-
gi, a przede wszystkim Absolwen-
tów. 

Minutą ciszy została uczczo-
na pamięć pierwszego Dyrektora 
– Pana Józefa Chmielowca, zmar-
łych pracowników i absolwentów. 
W swoim przemówieniu Dyrektor 
Szkoły – Pani Małgorzata Kunowska 
przywołała ćwierćwieczną historię 
Liceum Ogólnokształcącego, odwo-

łując się do jego niepodważalnej roli 
w kształtowaniu klimatu „małej oj-
czyzny”, Osieckie liceum nigdy nie 
było jedynie miejscem, instytucją 
dla środowiska lokalnego, ale przede 
wszystkim „perełką”, o którą nale-
ży dbać i którą należy rozwijać. Pani 
Dyrektor z dumą podkreśliła osią-
gnięcia uczniów i absolwentów. 

Po słowie wstępnym głos zabrali 
zaproszeni goście: Burmistrz Miasta 
i Gminy – Pan Rafał Łysiak, który z 
wiarą patrzy w przyszłość naszego 
liceum, Pani wizytator Anna Sło-
czyńska, skierowała słowa uznania 
dla nauczycieli i uczniów oraz od-
czytała list Świętokrzyskiego Kura-
tora Oświaty – Pana Kazimierza Mą-
dzika, były burmistrz– Pan Jacenty 
Słodkowski, przypomniał historię 
utworzenia i nadania imienia naszej 
szkole. 

Z wielką nostalgią i wzrusze-
niem wsłuchaliśmy się we wspo-
mnienia byłego dyrektora – Pana 
Stefana Nowaka. Wśród zabiera-
jących głos nie zabrakło przedsta-
wicieli Rady Rodziców – Pani Marty 
Kicińskiej i Pani Anety Kicińskiej 
oraz przedstawicieli Absolwentów: 
Patrycji Obary, Mariusza Tworka, 
Dominika Ociepki, którzy na ręce 
Dyrektor Szkoły Pani Małgorzaty 
Kunowskiej złożyli wiązankę kwia-
tów oraz Pamiątkową Tablicę Jubi-
leuszu 25 – lecia Liceum Ogólno-
kształcącego w Osieku z mottem: „ 
To, co otrzymałem w latach szkol-
nych, do dzisiaj owocuje w moim 
życiu.” Jan Paweł II.
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Wszyscy uczestnicy uroczystości 
otrzymali kwiaty i pamiątkowe sta-
tuetki. 

Część oficjalną dopełnił występ 
młodych artystów z klasy I i III li-
ceum.

Na zakończenie absolwenci 
spotkali się z nauczycielami i wy-
chowawcami. Zwiedzali szkołę, w 
poszukiwaniu swoich ławek, zdjęć, 
wpisów w kronikach szkolnych, , 
niezatartych śladów historii, którą 
stworzyli. 

Zwieńczeniem Jubileuszu 25-le-
cia Liceum Ogólnokształcącego w 
Osieku był Bal Absolwentów i Przy-
jaciół Szkoły. 

Zdjęcia: Tomasz Zawada
Tekst: Małgorzata Kunowska – dyrektor 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

NA DOBRE I NA ZŁE - PÓŁ WIEKU RAZEM

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą o godz. 13.00 w Kościele p.w. 
Świętego Stanisława Biskupa Mę-
czennika w Osieku, a następnie w 
sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Osieku - 13 par małżeńskich z 
gminy Osiek otrzymało medale „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
przyznane przez Prezydenta RP. Wy-
różnione osoby, to:
Helena i Aleksander DURMA, Józefa 
i Zdzisław KONAT z Mucharzewa, 

Alfreda i Stanisław JANUSZEWSCY, 
Janina i Stanisław DZIUBA z Osieka, 
Czesława i Józef MAZUR z Niekurzy, 
Teresa i Stanisław OKOŃ z Lipnika, 
Wanda i Zygmunt KOS, Henryka i 
Henryk KOS, Krystyna i Bogusław 
KWIECIEŃ, Regina i Henryk BED-
NARCZYK z Bukowej, Danuta i Ry-
szard WAWRZKIEWICZ, Stanisława 
i Stanisław BEDNARSCY z Matia-
szowa, Krystyna i Janusz WYRAZIK z 
Trzcianki.

W uroczystości udział wzięli bur-
mistrz Rafał Łysiak, Andrzej Bętkow-
ski wicewojewoda świętokrzyski, 
wicestarosta Tomasz Fąfara, radny 
powiatowy Zbigniew Wiącek prze-
wodniczący Rady Miejskiej Witold 
Nasternak, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Wiesława Pogorzelska. 
Jubilatom wręczono pamiątkowe 
dokumenty i kwiaty. Były życzenia, 
toast szampanem, herbata, kawa, 
ciasto. Całość uroczystości uprzy-
jemnił występ zespołu Biesiada Sło-
wiańska z Krakowa. 

Tekst: Wiesława Pogorzelska
Zdjęcia: Paweł Łach

Urząd Miasta i Gminy oraz Urząd Stanu Cywilnego w Osieku informuje, 
że w dniu 21 października 2017 roku odbyła się uroczystość wręczenia me-
dali za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
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W tegorocznym finale udało nam 
się zebrać kwotę 14200,28 zł, w tym 
2790 z samych licytacji. Do osiągnię-
cia tego wyniku przyczyniło się 25 
wolontariuszy. Byli to uczniowie i na-
uczyciele: Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła w Osieku, PSP w Suchowoli, PSP w 
Szwagrowie, PSP w Ossali, PSP w Pli-
skowoli oraz PSP w Czajkowie. 

Rekordzistami w tym roku byli:
1. Gabriela Sołtysiak z PSP w Czajko-

wie – zebrana kwota: 2120,32 zł
2. Gabriela Ogórek z PSP w Czajko-

wie - zebrana kwota: 1444,24 zł
3. Filip Cebula z ZS w Osieku - zebra-

na kwota: 936, 67 zł.
 
Po południu w Miejsko – Gminnym 

Ośrodku Kultury odbyła się impreza 
współtowarzysząca zbiórce. Na sce-
nie w występach artystycznych zapre-
zentowali się uczniowie szkół z terenu 
gminy. Swoje umiejętności muzyczne 
pokazali również podopieczni Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Kultury przy-
gotowani przez instruktora muzyki – 
pana Pawła Łacha.

Imprezę i licytacje jak co roku po-
prowadził niezastąpiony – Jacek Piwo-
warski. 

O godz.20.00 odbył się pokaz 
sztucznych ogni w ramach tradycyj-
nego „Światełka do nieba.”

26 Finał WOŚP w Osieku

14 stycznia 2018 roku w Osieku znów zagrała Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Był to 26 Finał tej ogólnopolskiej akcji. Osiecki finał został 
zorganizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Osieku wraz z 
Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Osieku. Szefem sztabu po raz kolejny 
była Justyna Mikus - Dyrektor MGOK w Osieku.

Dziękujemy za każde wsparcie 
finansowe i rzeczowe które pomo-
gło w organizacji 26 Finału WOŚP 
w Osieku.

Tekst: J.M.  Zdjęcia: M-GOK Osiek
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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OSP

FINAŁ / ROK LICZBA WOLONTARIUSZY KWOTA ZEBRANA
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

XVIII 2010 20 5.328,08

XIX 2011 20 6.046,48

XX 2012 25 7.973,28

XXI 2013 25 8.836,33

XXII 2014 25 15.153,50

XXIII 2015 30 19.991,65

XXIV 2016 30 16.380,02

XXV 2017 25 13.591,04

XXVI 2018 25 14.200,28

RAZEM 455 161.471,58

Historia WOŚP w Osieku w liczbach

W gminie Osiek trwają zebra-
nia sprawozdawcze Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Prawo o stowa-
rzyszeniach określa walne zebranie 
jako najwyższą władzę stowarzy-
szenia. Walne zebranie zatem, jako 
najwyższa władza każdej OSP, po-
winno raz w roku (zgodnie ze sta-
tutem OSP) podejmować najważ-
niejsze dla straży decyzje. Zebrania 
powinny odbyć się do 31 marca.

Statuty OSP nadają walnym ze-
braniom sprawozdawczym nastę-
pujące kompetencje:
• wysłuchanie i zatwierdzenie 

sprawozdań z działalności: za-
rządu OSP, komisji rewizyjnej 
OSP,

• podejmowanie uchwały w spra-
wie udzielenia absolutorium za-
rządowi na wniosek komisji re-
wizyjnej, 

• uchwalenie programu działania i 
budżetu stowarzyszenia, 

• ustalenie wysokości składki 
członkowskiej. 
Według tego scenariusza odby-

ły się wszystkie zebrania w gminie 
Osiek.

Tekst i zdjęcia:Jacek Piwowarski
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KONKURS 
WIEŃCÓW 
DOŻYNKOWYCH

Złe warunki atmosferyczne – 
duże odpady deszczu pokrzyżowały 
plany organizatorom ubiegłorocz-
nych Dożynek Gminnych w Osieku. 
Odwołano część artystyczną która 
miała odbyć się na stadionie MKS 
Piast Osiek. Pomimo tego zgodnie z 
planem odbyła się o 12.00 w Kościele 
pod wezwaniem Św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika Msza Św. dzięk-
czynna za plony. 

Po mszy św. komisja w składzie : 
Marzena Dalmata, Bożena Przewle-
kła i Justyna Żak – Wójcik dokonała 
wyboru najpiękniejszego wieńca do-
żynkowego. 

Komisja dokonała następującego 
wyboru przyznając:
I miejsce – sołectwo Tursko Wielkie
II miejsce – sołectwo Ossala
III miejsce - ex aequo – sołectwo Pli-
skowola i Strużki

Rozdanie nagród odbyło się w 
sali widowiskowej MGOK w Osieku

Autor tekstu: J.M.
Autor zdjęć: Paweł Łach



9

NOWA GAZETA OSIECKA • Nr 1(1) styczeń-marzec 2018

Ferie z M-GOK w Osieku
Jak co roku Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Osieku przy-
gotował ciekawą ofertę na ferie 
zimowe dla dzieci i młodzieży, któ-
re trwały w naszym województwie 
od 12.02-25.02.2018 r. 

Nie trzeba było siedzieć przed 
telewizorem czy komputerem, wy-
starczyło zajrzeć do domu kultury i 
zapisać się na wyjazdy i zajęcia.

Nie zabrakło wyjazdów na lodo-
wisko, do kina, odbywały się rów-
nież zajęcia plastyczne, przedsta-
wienia dla najmłodszych i zabawa 
karnawałowa.

Uczestnicy przychodzili w do-
brych humorach i z mocnym posta-
nowieniem dobrej zabawy. A takiej 
nie brakowało.

Podczas karnawału na imprezę 
przybyli licznie rodzice ze swoimi 
pociechami, a prowadzący z Agen-
cji Artystycznej PATIGO dostarczyli 
miłych wrażeń wszystkim uczestni-
kom. Było bardzo kolorowo i pomy-
słowo. Dzieci wykazały się wyobraź-
nią jeśli chodzi o stroje. Nie zabrakło 
piratów, księżniczek, policjantów, 
piłkarzy, wróżek, strażaków i innych 
równie atrakcyjnych przebrań. Na-
wet dzieci bardziej nieśmiałe w tym 
momencie mogły się otworzyć co 
pozwalało na jeszcze większą inte-
gracje w grupie. Podsumowując każ-
da zabawa karnawałowa była inna. 

Scenariusz dostosowany był do wie-
ku, ilości uczestników i warunków.

Lodowisko tego roku całe było 
nasze! Mogliśmy spokojnie uczyć 
się jeździć i szlifować posiadane 
już umiejętności. Niektórzy po raz 
pierwszy próbowali swoich sił na 
łyżwach i całkiem nieźle im to wy-
chodziło. Jednak w myśl powiedze-
nia ”Jak się nie przewrócisz, to się 
nie nauczysz”- do perfekcji opano-

waliśmy kontrolowane upadanie 
tylnią częścią ciała na lód. 

Nasze postępy zostały udoku-
mentowane na zdjęciach.

Po emocjach” lodowiskowych” 
udaliśmy się tradycyjnie do McDo-
nalda. Bardzo się cieszymy, że nasi 
podopieczni tak licznie uczestni-
czyli w zajęciach.

Zapraszamy za rok.
B.K.

Zdjęcia: M-GOK Osiek
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NAZWA SO-
ŁECTWA

PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYKONANIA W RAMACH FUNDU-
SZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

WYSOKOŚĆ ŚROD-
KÓW PRZYPADAJĄ-

CA NA DANE SOŁEC-
TWO

BUKOWA - WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ 20.303,00

DŁUGOŁĘKA - WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ 
- ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ
- REMONT DROGI GMINNEJ

20.421,73

KĄTY - WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ 10.764,94

LIPNIK - ZAKUP DZIAŁKI ORAZ WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ 12.268,87

MATIASZÓW - REMONT I DOPOSAŻENIE KLUBU WIEJSKIEGO W MATIASZOWIE 18.126,27

MUCHARZEW - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MUCHARZEWIU
- REMONT DROGI GMINNEJ

18.007,54

NIEKRASÓW - REMONT DROGI GMINNEJ 16.543,19

NIEKURZA - ZAKUP DZIAŁKI 
- UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ PLACU ZABAW

16.859,80

OSSALA - REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY I JÓZEFA 
ŚWIĄTYŃSKICH W OSSALI

28.732,90

PLISKOWOLA - ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ DLA POTRZEB PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W PLISKOWOLI
- REMONT OGRODZENIA WOKÓŁ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ W PLISKOWOLI
- ZAKUP DZIAŁEK PRZY DROGACH GMINNYCH W CELU POSZERZENIA 
POBOCZA I WYKONANIA ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH

39.577,00

STRUŻKI - REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLACU ZABAW

12.229,29

SUCHOWOLA - REMONT DRÓG GMINNYCH 39.577,00

SWOROŃ - REMONT SALI SPORTOWEJ W BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ W SWORONIU 
- ZAKUP PALIWA I KOSIARKI SPALINOWEJ

15.751,65

SZWAGRÓW - REMONT I DOPOSAŻENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W SZWAGROWIE 
- ZAKUP TABLIC KIERUNKOWYCH WSKAZUJĄCYCH NUMERY POSESJI
- REMONT DROGI GMINNEJ

27.862,21

TRZCIANKA - REMONT I DOPOSAŻENIE DOMU LUDOWEGO W TRZCIANCE KOLO-
NII (WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z SOŁECTWEM TRZCIANKA KOLO-
NIA)
- ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO
- REMONT DROGI GMINNEJ

16.503,61

TRZCIANKA 
KOLONIA

- REMONT I DOPOSAŻENIE DOMU LUDOWEGO W TRZCIANCE KOLO-
NII (WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z SOŁECTWEM TRZCIANKA)
- ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO

11.319,02

TURSKO 
WIELKIE 

- UDROŻNIENIE I POGŁĘBIENIE ROWÓW PRZY DROGACH GMINNYCH
- REMONT PLACU ZABAW

21.450,73

Uchwałą Rady Miejskiej w Osieku nr XXVIII/175/17 z 
dnia 31 marca 2017 roku w budżecie Miasta i Gminy Osiek 
został wyodrębniony fundusz sołecki. Środki funduszu 
przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zada-
niami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia 
mieszkańców. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 
2018 rok zdecydowali mieszkańcy sołectw na zebraniach 
wiejskich.

Ogólna kwota funduszu sołeckiego wyodrębniona na rok 
2018 w budżecie Miasta i Gminy Osiek wynosi 346 298,75 zł. 

Poniżej zestawienie przedsięwzięć planowanych do wy-
konania w 2018 roku.
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Wykaz miejscowości i liczby ludności 
wg stanu na dzień 31.12.2017r.
z terenu Miasta i Gminy Osiek

BUDOWA SIECI GAZOWEJ
L.p. Nazwa miejscowości Liczba ludności 

zameldowanych na 
pobyt stały i czasowy

1. Bukowa 313
2. Długołęka 314
3. Kąty 73
4. Lipnik 108
5. Łęg 0
6. Matiaszów 214
7. Matiaszów-Staszówek 43
8. Mikołajów 0
9. Mucharzew 255
10 Nakol 54
11. Niekrasów 215
12. Niekurza 220
13. Ossala 471
14. Ossala-Lesisko 56
15. Pliskowola 1006
16. Strużki 110
17. Suchowola 1094
18. Sworoń 146
19. Szwagrów 506
20. Trzcianka 216
21. Trzcianka-Kolonia 89
22. Tursko Wielkie 341

Wieś Ogółem 5844
23. Miasto Osiek 2056

Ogółem Wieś + Miasto 7900

W dniu 03.04.2017r. w siedzibie Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w obecności człon-
ka Zarządu Polskiej Spółki Gazowniczej Tomasza Bla-
charskiego, dyrektora Oddziału Zakładu Gazownicze-
go w Kielcach Radosława Słoniewskiego oraz zastępcy 
dyrektora OZG Józefa Katry, Burmistrz Miasta i Gminy 
Osiek Rafał Łysiak podpisał, w imieniu Gminy Osiek, list 
intencyjny dotyczący budowy sieci gazowej średniego 
ciśnienia od miejscowości Świniary Nowe poprzez Dłu-
gołękę oraz Otokę do miejscowości Osiek w gm. Osiek. 
W spotkaniu uczestniczyła wojewoda Agata Wojtyszek, 
a gośćmi byli świętokrzyscy parlamentarzyści.

Dane statystyczne gminy Osiek za lata 2012-2017
Rok Liczba 

urodzeń
Liczba 

zgonów
2012 86 76

2013 78 95

2014 75 90

2015 74 101

2016 95 94

Liczba dzieci urodzonych w 2017r
Razem Płeć

Żeńska Męska
Miasto 20 7 13

Wieś 72 37 35

Ogółem 92 44 48

Liczba osób zmarłych w 2017r.
Razem Płeć

Żeńska Męska
Miasto 19 10 9

Wieś 58 24 34

Ogółem 77 34 43

Liczba osób, które zawarły związek małżeński w 2017r.
Razem Płeć

Żeńska Męska
Miasto 24 14 10

Wieś 71 33 38

Ogółem 95 47 48

Dane statystyczne opracowała pani Wiesława Pogorzelska - kierownik Urzedu Stanu Cywilnego w Osieku
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Aby upowszechnić czytelnic-
two, zachęcać uczniów naszej 
szkoły do czytania i znajomości 
dobrych książek biblioteka szkol-
na dwa lata temu przystąpiła do 
programu realizowanego przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
w Kielcach we współpracy z Insty-
tutem Książki, którego celem było 
powołanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla młodzieży.

Działanie to było możliwe dzię-
ki ogromnemu zaangażowaniu 
społecznemu pani Katarzyny Ku-
nowskiej, która prawie od pięciu 
lat jest moderatorem Dyskusyjne-
go Klubu Książki dla dorosłych i 
była inicjatorką powołania DKK dla 
młodzieży.

Celem DKK jest kształtowanie 
postaw czytelni-
czych, popularyzacja 
książki i czytelnic-
twa. DKK to grupa 
młodzieży szkolnej, 
która spotyka się raz 
w miesiącu, aby po-
rozmawiać o książ-
kach. Członkami 
szkolnego klubu są 
uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum 
i Liceum Ogólno-
kształcącego w 
Osieku. Klubowicze 
mogą zapoznać się z nowościami 
wydawniczymi, podzielić się wra-
żeniami z przeczytanej lektury, a 
także zaprezentować swoją wiedzę 
na temat literatury.

Dzięki staraniom moderatora 
i w podziękowaniu za współpracę 
biblioteka szkolna Zespołu Szkół 
w Osieku ma potwierdzone spo-
tkanie autorskie z Anną Łaciną, 
autorką popularnych książek dla 
młodzieży. Spotkanie odbędzie się 
6. czerwca 2018 roku.

Kolejnym działaniem biblioteki 
Zespołu Szkół w Osieku im. Jana 
Pawła II w Osieku było zorgani-
zowanie po raz pierwszy w naszej 
szkole Maratonu Pisania Listów 
Amnesty International, najwięk-
szego w Polsce wydarzenia do-
tyczącego praw człowieka. Akcja 
została zorganizowana we współ-
pracy z moderatorem DKK panią 
Katarzyną Kunowską.

Maraton Pisania Listów odbywa 
się co roku w okolicach 10. grudnia. 

Była to już 17. edycja tej szlachet-
nej akcji. W czasie maratonu osoby 
z całego świata piszą listy w obro-
nie 10 konkretnych osób, których 
prawa zostały złamane. Co roku 
dzięki Maratonowi udaje się real-
nie wpłynąć na poprawę sytuacji 
kilku bądź kilkunastu osób.

Akcja cieszyła się dużą popular-
nością wśród młodzieży. Ucznio-
wie napisali 483 listy i solidarnie 
przeciwstawili się naruszeniom 
praw człowieka.

Od początku roku szkolnego 
2017/18 w całym Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Osieku realizowa-
ny był projekt bookrossingowy 
„Weź książkę – zostaw książkę”. 
Bookcrossing to idea nieodpłatne-
go przekazywania książek poprzez 
pozostawienie ich w miejscach pu-
blicznych po to, aby mógł je prze-
czytać je ktoś inny. Uczniowie na-
szej szkoły zorganizowali zbiórkę 
książek potrzebnych do akcji.

Rozszerzeniem tej akcji było 

Nowatorskie działania biblioteki 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

powstanie biblioteki plenerowej na 
rynku w Osieku. Biblioteka plene-
rowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Osieku powstała we współ-
pracy z oboma Dyskusyjnymi Klu-
bami Książki (dla dorosłych i dla 
młodzieży) i moderatorem panią 
Katarzyną Kunowską , stając się 
niekonwencjonalną formą popula-
ryzacji książki i czytelnictwa. 

Dużym sukcesem biblioteki 
szkolnej Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Osieku było otrzyma-
nie środków z Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa na 
lata 2016-2020. Udało się pozyskać 
wsparcie finansowe w wysokości 
12000 zł przy wkładzie własnym 
organu prowadzącego w wysokości 
3000 zł. Z pieniędzy tych zakupio-
no prawie 1000 książek dla dzieci 
i młodzieży, które służą rozwija-
niu zainteresowań czytelniczych 
uczniów.

Zdjęcia: Katarzyna Kunowska
autor artykułu: Zdzisława Król
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Miejsko - Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Osieku to powszechna, pu-
bliczna instytucja kultury, której ce-
lem jest odpowiadanie na kulturalne 
i informacyjne potrzeby lokalnej 
społeczności. Dostosowujemy ofer-
tę do wymogów współczesności i in-
dywidualnych potrzeb czytelników.

Biblioteka obejmuje swoją dzia-
łalnością rejon miasta i gminy Osiek. 
W Tursku Wielkim funkcjonuje filia 
M-GBP w Osieku.

Placówki systematycznie posze-
rzają księgozbiór i zdobywają sta-
łych czytelników. Podstawowym 
warunkiem prawidłowego funkcjo-
nowania biblioteki jest systema-
tyczny wpływ nowości i równoległe 
wycofanie publikacji nieprzydat-
nych. Księgozbiór placówek biblio-
tecznych gminy Osiek jest corocznie 
uzupełniany nowościami wydawni-
czymi.

Biblioteka zakupuje książki ze 
środków własnych oraz z" Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa". 

Placówki biblioteczne w 2017 r. 
wzbogaciły się o 634 woluminy na 
wartość 12 702 zł. Zakupione książki 
to przede wszystkim literatura be-
letrystyczna i popularno - naukowa 
przeznaczona dla czytelników z róż-
nych grup wiekowych i na różnym 
poziomie wykształcenia, a dla naj-
młodszego czytelnika bajki i baśnie 
oraz lektury i literaturę dla młodzie-
ży. 

Przy M-GBP w Osieku działa DKK 
dla dorosłych. Członkowie klubu 

ROLA BIBLIOTEK 
W ROZWOJU CZYTELNICTWA JEST BEZCENNA

spotykają się raz w miesiącu w sie-
dzibie naszej placówki. Spotkania te 
są okazją aby porozmawiać o książ-
ce, podzielić się wrażeniami z lektu-
ry.

W marcu 2017 r. odbyło się spo-
tkanie z pisarką Katarzyną Surmiak-
-Domańską. Reporterką od lat zwią-
zaną z "Gazetą Wyborczą", autorką 
m.in. takich książek jak: " Mokradeł-
ko" oraz " Ku-Klux-Klan. Tu mieszka 
miłość" - nominowanych do nagrody 
Nike a także do nagrody imienia Ry-
szarda Kapuścińskiego i do nagrody 
im. Beaty Pawlak.

Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Osieku po raz kolejny 
brała udział w Ogólnopolskiej Akcji 
Narodowego Czytania. W 2017 r. od-

było się czytanie dramatu Stanisła-
wa Wyspiańskiego "Wesele". 

W czytaniu udział wzięli bur-
mistrz miasta i gminy Osiek, sekre-
tarz, skarbnik, radni, dyrektorzy i 
kierownicy jednostek, nauczyciele, 
pracownicy biblioteki, młodzież oraz 
mieszkańcy miasta i gminy Osiek. 
Wydarzenie uświetnił występ dzieci 
ze świetlicy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Osieku.

W Bibliotece Publicznej funkcjo-
nuje usługa "Książka na telefon". 
Osobom, które nie mogą dotrzeć sa-
modzielnie do biblioteki, książki są 
dostarczane do domu.

Zdjęcia: M-GOK w Osieku
Edyta Miśkiewicz
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W dniu 27.07.2016 r. złożono wniosek o dofinansowa-
nie w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2015 – 2020.

Projekt uzyskał pozytywną opinię i 08.03.2017 r. podpi-
sana została pre umowa. Wartość projektu to 253.139,50 
zł z czego wkład własny wynosi 65.216,67 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do 
usług podstawowej opieki zdrowotnej oraz poprawa wa-
runków udzielenia świadczeń zdrowotnych na terenie 
Miasta i Gminy Osiek poprzez zakup sprzętu wraz z wy-
posażeniem oraz modernizację.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 
1) zakup m.in. aparatu USG, KTG, rejestratora ciśnienia 

M-GSPZOZ w Osieku rozpoczął realizację projektu pn. „ Modernizacja i doposażenie Miejsko – Gminnego Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku.”

tętniczego, detektora tętna, autoklawów, wag, chłodziar-
ki farmaceutycznej, lamp, diagnostycznych kozetek, fo-
tela zabiegowego oraz zestawów komputerowych. 

2) Wykonanie prac modernizacyjnych : naprawę tyn-
ków wewnętrznych, odświeżenie ścian wewnątrz po-
przez specjalne powłoki, dostosowanie pomieszczeń na 
sterylizatornie, wyposażenie gabinetu szczepień.

Realizacja projektu zapewni mieszkańcom regionu 
wzrost jakości usług medycznych z uwzględnieniem za-
sady jej ciągłości. Poprawią się również warunki pracy le-
karzy i pracowników służby zdrowia. Realizacja projektu 
przyczyni się także do poprawy wizerunku Miasta i Gminy 
Osiek.

E.M.

Drodzy Czytelnicy

Po kilku latach przerwy wznawiamy wydawanie Ga-
zety Osieckiej w Nowej odsłonie. Głęboko wierzymy, że 
powstające numery będą współtworzone przez miesz-
kańców i sympatyków gminy Osiek. Dlatego też zwra-
camy się z prośbą o nadsyłanie artykułów z ważnymi 
dla naszej społeczności informacjami. Warto dzielić się 
wydarzeniami z naszych miejscowości. Liczymy na to, 
że instytucje,  szkoły, stowarzyszenia, parafie, sołec-
twa i aktywne środowiska włączą się w powstawanie 
kolejnych numerów.

 Ziemia osiecka ma bogatą tradycję i wydała wielu 
wspaniałych ludzi, którzy odegrali istotną rolę w lo-
kalnej i ogólnokrajowej historii.  Warto aby blisko ty-
siącletnia historia tego regionu miała swoje miejsce na 
łamach gazety. Dlatego też apelujemy o wszelkie ma-
teriały archiwalne, które będzie można wykorzystać w 
tworzonych numerach, a w przyszłości staną się pod-
waliną do Wielkiej Historii Osieka.

Wszelkie uwagi na temat działalności Nowej Gazety 
Osieckiej będą mile widziane i pozwolą nam jeszcze le-
piej wywiązywać się z naszej pracy. Z góry dziękujemy 
za pomoc w tworzeniu naszego wspólnego dzieła

Redakcja Nowej Gazety Osieckiej 

CENNIK REKLAMY PRASOWEJ „NOWA GAZETA OSIECKA”
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Sejm RP zadecydował, że rok 
2018 będzie rokiem Ireny Sendlero-
wej. Wpisując się w obchody tego 
roku Dyskusyjny Klub Książki dla 
młodzieży w Osieku działający przy 
Zespole Szkół im. Jana Pawła II przy-
gotował spektakl pt. „Kto ratuje 
jedno życie, ten ratuje cały świat”. 
Młodzi ludzi chcieli w ten sposób od-
dać „hołd Tej, która z największym 
poświęceniem działała na rzecz ra-
towania drugiego człowieka”.

Biografia Ireny Sendlerowej jest 
piękna i heroiczna, budująca i przej-
mująca. Zasady, którymi kierowała 
się ta odważna kobieta są aktualne 
do dziś. Swoją działalnością dowio-
dła, że wszelkie podziały są sztucz-
ne, a każdy z nas powinien kierować 
się miłością, tolerancją i pokorą.

Przedstawienie przybliżyło pełną 
heroizmu biografię Ireny Sendlero-
wej, która wydobyła z getta prawie 
2500 żydowskich dzieci.

Obchody Roku Ireny Sendlerowej 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

ROCZNICA ŚMIERCI ADAMA BIENIA 

Spektakl obejrzała społeczność 
szkolna i mieszkańcy miasta w 
dniach 8. i 11. marca 2018 roku.

Wzruszeni goście z pewnością 

będą pamiętać o postaciach tak nie-
zwykłych jak Irena Sendlerowa.

Tekst: Zdzisława Król i Katarzyna Kunowska 
Zdjęcia: Iwona Serafin

4 marca 2018 r. przypadała 20. 
rocznica śmierci Adama Bienia. W 
rocznicę śmierci, Burmistrz Miasta 
i Gminy Osiek Rafał Łysiak wraz z 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
w Osieku Ewą Buda, złożyli na jego 
grobie wiązankę kwiatów i zapalili 
znicze.

Adam Bień urodził się 14 grudnia 
1899 r. we wsi Ossala, zmarł 4 marca 
1998 r. w Warszawie, był działaczem 

ruchu ludowego, adwokatem i sę-
dzią. Znany głównie ze swojej dzia-
łalności, jako członek władz Polskie-
go Państwa Podziemnego w latach II 
wojny światowej. Uczestnik wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 roku. W 
1925 roku ukończył Wydział Prawa 
na Uniwersytecie Warszawskim. W 
1943 roku, został powołany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej na 
emigracji na stanowisko I Zastępcy 

Delegata Rządu RP na kraj w randze 
ministra. W marcu 1945 roku, Adam 
Bień wraz z innymi czołowymi przy-
wódcami Polskiego Państwa Pod-
ziemnego został podstępnie aresz-
towany przez NKWD i wywieziony 
do Moskwy, gdzie został skazany w 
tzw. ,,procesie szesnastu” na pięć lat 
więzienia. Został osadzony na Łu-
biance. Po przejściu na emeryturę, w 
styczniu 1975 roku, powrócił do ro-
dzinnej Ossali i zamieszkał w domu, 
który tam wybudował.

Zdjęcia i tekst: S.S.
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W roku szkolnym 2017/2018 
uczniowie klas 1-3 oraz przedszkola-
ki z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Pliskowoli biorą udział w ogólno-
polskim projekcie "ZDROWO JEM, 
WIĘCEJ WIEM!", realizowanym przez 
Fundację Banku Ochrony Środowi-
ska, nad którym Patronat honoro-
wy objęła Małżonka Prezydenta RP 
Agata Kornhauser-Duda.

Głównym celem projektu jest 
wykształcenie u dzieci postaw proz-
drowotnych poprzez uczenie zasad 
zdrowego odżywiania oraz podkre-
ślenie roli codziennej aktywności 
fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Zespoły PSP w Pliskowoli biorące 
udział w projekcie to 18 WITAMINEK z 
grupy przedszkolnej, ROŚLINKI z klasy 
1 oraz 6 ZDROWOJADKÓW z klas 2-3. 

Realizując projektowe zadania 
dzieci brały udział w ciekawych za-

jęciach, licznych konkursach, grach 
i zabawach ruchowych, warsztatach 
kulinarnych, teatrzykach i scenkach 
tematycznych. Po każdym etapie 
promowały zdobytą wiedzę na fo-
rum szkoły. 

Inicjatywy podejmowane w ra-
mach projektu pozwoliły uczniom 
nie tylko zdobyć nową i bardzo po-
trzebną wiedzę o zdrowym odżywia-
niu, ale także dały wiele radości. 

Anna Dybus

W roku 2017/18 szkoła w Pli-
skowoli otrzymała dofinanso-
wanie do pracowni ekologiczno 
- przyrodniczej w ramach Progra-
mu dla Gmin Województwa Świę-
tokrzyskiego „Pracownia eduka-
cji ekologiczno – przyrodniczej w 
szkole podstawowej” .

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pozytywnie rozpatrzył wniosek 
złożony przez dyrektora szkoły i 
przyznał szkole 20 tysięcy na za-
kup pomocy dydaktycznych. Wa-
runkiem otrzymania dotacji było 
zapewnienie wkładu własnego w 
wysokości 5 tysięcy zł. 

Zadanie to zostało zrealizo-
wane dzięki darczyńcom , któ-
rzy przekazali szkole potrzebne 
środki.

Dyrektor serdecznie dziękuje 
za wsparcie :
- Prezesowi Grupy Azoty Kopal-

nie i Zakłady Chemiczne Siarki 

„Siarkopol” S.A. ,
- Zarządowi Nadwiślańskiego 

Banku Spółdzielczego w Solcu 
Zdroju,

- Prezesowi Firmy Ubezpiecze-
niowej Maximus Broker Sp. z.o.o,

- Kierownictwu Wydawnictwa 
Nowa Szkoła,

 - Pani Małgorzacie Równiak Kie-
rownikowi Firmy Ubezpiecze-
niowej Aviva w Staszowie,

- Panu Józefowi Całko Piekarnia 
Sulisławice.
Za pieniądze przekazane przez 

wyżej wymienionych przyjaciół 
szkoły pracownia ekologiczno – 
przyrodnicza została wyposażona 
w 10 nowych ławek i krzeseł dla 
uczniów, biurko dla nauczyciela, 
komputer i tablicę.

W ramach programu pracownia 
wzbogaciła się w różnorodne po-
moce dydaktyczne, w tym zesta-
wy do badania stanu powietrza, 
wody, mierniki prędkości wiatru, 

małą stację pogody, lupy, wagi, 
termometry, drogomierz szkolny, 
lornetki, mikroskopy pomiarowe 
filmy, plansze i inne. 

Pomoce te są wykorzystywa-
ne na zajęciach Koła ekologiczno 
– przyrodniczego prowadzonych 
przez panią Annę Wdowiak, a 
także na lekcjach przyrody, biolo-
gii. Uczniowie zdobywają wiedzę 
ekologiczno – przyrodniczą po-
przez praktyczne działanie. Za-
jęcia w terenie z wykorzystaniem 
nowoczesnych pomocy dydak-
tycznych umożliwiają zdobycie 
informacji o stanie środowiska, 
w którym żyjemy. Wyzwalają po-
stawy dbałości o swoje środowi-
sko, sprzyjają także rozwijaniu 
zainteresowań przyrodniczych. 
W ramach programu dzieci będą 
uczestniczyć w wycieczkach 
do szkółki leśnej w Czernicy, 
Oczyszczalni Ścieków w Osieku i 
Zakładu Przetwarzania w Rzędo-
wie. 

 Dyrektor PSP w Pliskowoli: 
Stanisława Suliborska

Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej 
w szkole w Pliskowoli



17

NOWA GAZETA OSIECKA • Nr 1(1) styczeń-marzec 2018

Papież Senior Benedykt XVI pod-
czas jednego ze swoich wystąpień w 
czasie XVIII Zgromadzenia Plenarnego 
Papieskiej Rady ds. Rodziny odniósł 
się do osób w podeszłym wieku. 

Stwierdził wtedy, że osoby starsze 
miały ogromny udział w wychowa-
niu swoich dzieci, wnuków a często i 
prawnuków dając w ten sposób świa-
dectwo swojego bezwarunkowego 
oddania. Dzisiaj się to trochę zmieni-
ło. Wiele osób swoją starość zamiast 
wśród rodziny spędza w Domach 
Pomocy Społecznej. Składa się na to 
wiele czynników. Pomimo dobrych 
warunków i miłej obsługi zawsze po-
zostaje tęsknota za tym co było kie-
dyś, za rodziną. 

Mali wolontariusze działający w 
Szkolnym Kole Caritas wraz z nauczy-
cielami z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Suchowo-
li postanowili odwiedzić jeden z takich 
domów i choć odrobinę podarować ra-
dości i uśmiechu. I to się udało. Ośro-
dek prowadzony przez Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a 
Paulo w Kurozwękach odwiedziło 24 
uczniów pod opieką nauczycieli Joan-
ny Walczak, Krystyny Drożdżal, Jolanty 

UŚMIECH ZA UŚMIECH

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W OSSALI

Kusy, Marioli Czech 
i ks. Łukasza Ko-
łodzieja. Ucznio-
wie spotkali się 
z niezwykłą ser-
decznością osób 
m i e s z k a j ą c y c h 
w tym domu. Po 
przywitaniu przez 
Siostrę Dyrektor, 
uczniowie wysta-
wili piękne jasełka, 
które wywołały 
u pensjonariuszy 
wzruszenie. Warto zaznaczyć, że były 
one połączone z życzeniami z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Każdy z miesz-
kańców otrzymał okolicznościową 
laurkę. Siostra Dyrektor na koniec po-
dziękowała dzieciom i nauczycielom 
za świadectwo, piękne przedstawie-
nie i radość, którą dzieci wniosły do 
tego domu. Nie obyło się również bez 
niespodzianki dla małych aktorów, bo 
wszyscy zostali zaproszeniu na słodki 
poczęstunek do tamtejszej kawiaren-

ki. Pobyt w Kurozwękach stał się rów-
nież okazją do odwiedzin mini ZOO, 
które znajduje się przy Pałacu w tejże 
miejscowości. Wizyta w Domu Pomo-
cy Społecznej stała się piękną okazją 
uwrażliwienia uczniów na drugiego 
człowieka a także zwrócenie uwagi 
na otaczający nas świat oraz na moż-
liwość jego zmiany poprzez czynienie 
dobra na rzecz ludzi szczególnie go 
potrzebujących.

Zdjęcia i tekst: Ks. Łukasz Kołodziej

Pani dyrektor Stanisława Jońca 
w imieniu swoim i wszystkich pracow-
ników szkoły powitała zaproszonych 
gości ciepłymi słowami oraz złożyła 
najserdeczniejsze życzenia. Uroczy-
stość przygotowały Maria Ciach –Gał-
ka i Urszula Jońca.

Dzieci z klas 0-III z tej okazji pod 
kierunkiem swoich wychowawców 
przygotowali piękną uroczystość, 
na którą zostali zaproszeni Babcie 
i Dziadkowie. Były to wzruszające 
wiersze i piosenki okolicznościowe, 
związane ze Świętem Babci i Dziadka. 
Oprócz montażu słowno - muzyczne-
go, goście obejrzeli także pokazy ta-
neczne w wykonaniu dzieci. W trakcie 
uroczystości Babcie i Dziadkowie mo-
gli podziwiać swoje pociechy w róż-
nych formach artystycznych. Mali 
artyści z przejęciem odtwarzali swoje 
role, a goście ze wzruszeniem odbie-
rali czułe słowa, kierowane pod ich 

adresem. W dalszej części uroczysto-
ści odbył się konkurs pt.’’Jaka to melo-
dia?’. Dziadkowie i Babcie z wypiekami 
na twarzy walczyli o tytuł Najlepszej 
Babci na świecie i Najfajniejszego 
Dziadka pod słońcem. Podczas trwa-
nia konkursu wszyscy zaproszeni go-

ście włączyli się do wspólnego biesia-
dowania ,podczas której wytworzyła 
się przemiła atmosfera .Zwycięscy 
konkursu na koniec zatańczyli walca.

Następnie dzieci obdarowały swo-
ich ukochanych dziadków upominka-
mi, przygotowanymi własnoręcznie 
W przyjęciu gości pomogli rodzice, 
którzy przygotowali słodki poczęstu-
nek. Był on okazją do rozmów, dziele-
nia się wrażeniami, a przede wszyst-
kim umocnienia więzi rodzinnych 
i bliższego poznania się. 

Tekst: Maria Ciach –Gałka i Urszula Jońca
Zdjęcia: Angelika Maderska

Dnia 22 stycznia 2018 roku o godzinie 10.00 w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im.Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali odbyła się w uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć 
udział w obchodach tego święta.
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Historia szkoły w Szwagrowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie dzia-

łalność swą rozpoczęła wraz z dniem pierwszego wrze-
śnia 1993 r. Pierwszym dyrektorem placówki była pani 
mgr Maria Walczyk – Łysiak. Kolejnym dyrektorem 
szkoły została pani mgr Anna Kłoda, która pełni tę 
funkcję do chwili obecnej.

Do szkoły uczęszcza 102 uczniów. Grono pedago-
giczne liczy 19 osób. Szkoła dysponuje ośmioma sa-
lami lekcyjnymi, bardzo dobrze wyposażoną pracow-
nią komputerową z łączem internetowym, biblioteką, 
świetlicą, salą audiowizualną, salą gimnastyczną, sto-
łówką, placem zabaw oraz boiskiem. Dwadzieścia lat 
istnienia tej szkoły to jej nieustanny rozwój. 

Od samego początku szkoła czynnie uczestniczy 
w życiu kulturalnym gminy i powiatu. Nasi uczniowie 
biorą aktywny udział w konkursach przedmiotowych, 
artystycznych i zawodach sportowych, gdzie nierzadko 
zdobywają wiele nagród i wyróżnień. Chętnie i z dużym 
zaangażowaniem uczestniczą w życiu szkoły.

Do tradycji należy coroczne organizowanie m.in. 
ślubowania klasy pierwszej, choinki szkolnej, poże-
gnania absolwentów, apeli okolicznościowych, promo-
wanie zdrowego stylu życia, akcje typu „ Sprzątanie 
Świata”, „Dzień Ziemi”. Nasi uczniowie mogą również 
uczestniczyć w organizowanych wycieczkach i wyjaz-
dach na Zieloną Szkołę. 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZWAGROWIE
W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęły się starania o 

nadanie szkole imienia. Znając dorobek naszego rodaka, 
Karola Wojtyły nauczyciele, uczniowie i ich rodzice wspól-
nie uznali, iż patronem szkoły powinien zostać Święty Jan 
Paweł II. Uroczystość nadania imienia odbyła się 27 paź-
dziernika 2014 r.

Biorąc wzór z Jego nauk, staramy się tworzyć w szkole 
atmosferę szacunku, przyjaźni i tolerancji oraz dokładać 
wszelkich starań, aby „ uczyć młodych ludzi, jak być czło-
wiekiem naprawdę”

Monika Popielska

„Serce dla hospicjum”
Publiczna Szkoła Pod-

stawowa im. Świętego 
Jana Pawła II w Szwagro-
wie

od 2014 roku uczest-
niczy w ogólnopolskiej 
akcji złóż „Serce dla ho-
spicjum”. W ramach tej 
akcji co roku w styczniu 
uczniowie składają ser-
duszka metodą origami, 
które wysyłamy do Mało-
polskiego Hospicjum dla 
Dzieci w Krakowie. Jest to 
miejsce gdzie otrzymują 
pomoc nieuleczalnie cho-
re dzieci i ich bliscy. W cią-
gu tych pięciu lat wysłali-
śmy już prawie 2000 serduszek origami. Uczniowie naszej 
szkoły z wielkim zapałem i zaangażowaniem składają ser-
duszka wiedząc, że w ten sposób mogą pomóc podopiecz-
nym hospicjum. Takie własnoręcznie zrobione serduszka 
nadsyłają setki osób z całej Polski, a Wolontariusze hospi-
cjum 14 lutego w Walentynki rozdają je w Krakowie oraz w 
innych miastach Małopolski.

Zdjęcia i tekst: Dorota Forma

STATYSTYKI POLICYJNE
Lp Rodzaj przestępstwa Zaistniałe 

przestępstwa w 
roku 2016

1 Kradzież z włamaniem 9
2 Kierowanie pojazdem w stanie 

nietrzeźwości
15

3 Kradzież cudzej rzeczy 13
4 Uszkodzenie rzeczy 2
5 Ustawa o przeciwdziałaniu 

narkomanii
3

6 Uszkodzenie rzeczy 2
7 Groźby 2

Dane statystyczne ze zdarzeń na terenie Miasta i 
Gminy Osiek opracował st. asp. Mariusz Domagała ofi-
cer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

Lp Rodzaj przestępstwa Zaistniałe 
przestępstwa w roku 

2017
1 Kradzież z włamaniem 3
2 Kierowanie pojazdem w stanie 

nietrzeźwości
18

3 Kradzież cudzej rzeczy 7
4 Oszustwa 1
5 Uszkodzenie rzeczy 2
6 Ustawa o przeciwdziałaniu 

narkomanii
4

7 Uszkodzenie rzeczy 1
8 Bójka pobicie 1
9 Groźby 3
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Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkiej Nocy, 

zdrowia, pogody ducha, radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, 

pełnych wiary, nadziei i miłości

życzy
Marek Strzała

Radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego

Z okazji Świąt Wielkanocnych
 Wszystkim mieszkańcom Gminy Osiek

Życzę zdrowych, pogodnych Świąt,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

oraz wesołego Alleluja

Zbigniew Wiącek 
Radny Powiatu Staszowskiego
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