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Burmistrz Miasta i Gminy Osiek wraz
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osieku

serdecznie zapraszają na

DNI OSIEKA 
2018

14 -15 lipca 2018 r.

14.07.2018r.(sobota)
Start godz.18.00

18.15 animacje dla dzieci „Harce z klaunami”

20.00 koncert zespołu MEJK
22.00 koncert zespołu AFTER PARTY
23.00-00.30 Zabawa z DJ-em Amigo

15.07.2018 r.(niedziela)
Start godz.15.00 rozpoczęcie – część oficjalna

16.00 występ zespołu tanecznego 

 z MGOK w Osieku Marta i SMYKI

17.00 koncert ELENI
19.00 występ wokalistów z M-GOK w Osieku

20.00 koncert zespołu BACIARY
21.30 koncert zespołu Power Play
23.00-00.30 zabawa z DJ-em Amigo

MIEJSCE: 
STADION MKS „PIAST”OSIEK
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OPS w Osieku działa ponad 28 
lat. Jak to się zaczęło?

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Osieku został powołany Uchwałą 
Gminnej Rady Narodowej w dniu 
28 lutego 1990r. Ośrodek funkcjo-
nuje jako samorządowa jednostka 
organizacyjna pomocy społecznej. 
Zgodnie z postanowieniami statutu 
Ośrodek realizuje zadania pomocy 
społecznej na podstawie ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej. Współpracuje na zasadach 
partnerstwa z organizacjami spo-
łecznymi, pozarządowymi, kościoła-
mi oraz osobami fizycznymi i praw-
nymi, organizuje i realizuje zadania z 
zakresu polityki społecznej na tere-
nie Miasta i Gminy Osiek. 

Jakie zadania realizuje Ośrodek?
Ośrodek realizuje zadania z 

uwzględnieniem podziału na nastę-
pujące typy zadań:
• zadania własne gminy o charak-

terze obowiązkowym,
• zadania własne gminy,
• zadania zlecone z zakresu admi-

nistracji rządowej.
Pomoc społeczna jest instytucją 

polityki społecznej państwa, mającą 
na celu umożliwienie osobom i ro-
dzinom przezwyciężanie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać, wykorzy-
stując własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości. W Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Osieku są zatrudnie-
ni: 3 starszych specjalistów pracy 
socjalnej, 3 specjalistów pracy so-
cjalnej, 1 pracownik socjalny, główny 
księgowy, opiekunka środowiskowa, 
2 sprzątaczki, 1 pedagog, asystent 
rodziny, referent ds. stypendium, 
referent ds. świadczeń rodzinnych, 
starszy opiekun. Ośrodkiem kieruje 
kierownik. Do zadań Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Osieku należy 
przede wszystkim szeroko rozumia-
na pomoc społeczna. 

Co jest najczęściej przyczyną 
udzielania pomocy?

Z posiadanej przez OPS do-
kumentacji wynika, że z pomocy 
Ośrodka w 2017 r. skorzystało 312 
rodzin, 925 osób.

Najczęstszą przyczyną udzielania 
pomocy przez OPS były: 
– ubóstwo – 238 osób, 
– długotrwała choroba – 213 osób, 
– niepełnosprawność – 116 osób,

– bezrobocie -207 rodzin
– bezradność w sprawach opiekuń-

czo – wychowawczych, rodziny 
niepełne – 74 osób, 

– bezradność w sprawach opiekuń-
czo – wychowawczych i prowa-
dzenia gospodarstwa domowego 
– 52 osób, 

– alkoholizm – 25 osób. 
Najczęściej występującym powo-

dem korzystania z pomocy społecz-
nej było ubóstwo. Problem ubóstwa 
jest zawsze związany nierozerwal-
nie

z bezrobociem. Brak miejsc pracy 
powoduje, że często jedynym źró-
dłem dochodu tych osób, czy rodzin 
są świadczenia rodzinne oraz zasił-
ki otrzymywane z Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Długotrwałe pozosta-
wanie bez pracy, powoduje uzależ-
nienie rodzin od pomocy Ośrodka, to 
z kolei rodzi bierność i minimalizuje 
potrzeby. Zjawisko to obserwuje się 
częściej u osób starszych, chorych 
lub postrzeganych przez środowi-
sko, jako niezaradne, często są to 
osoby opóźnione intelektualnie, 
którym trudno odnaleźć się w obec-
nej rzeczywistości. Obok tych osób 
spotykane są coraz częściej osoby 
młode wykazujące coraz większą 
aktywność w poszukiwaniu pracy, w 
tym za granicą. Wielu młodych wy-
jeżdża do pracy regularnie. Praca za 
granicą staje się dla nich sposobem 
na bezrobocie. Najczęściej jest to 
praca nielegalna, toteż trudno nie-

jednokrotnie stwierdzić wysokość 
uzyskiwanych dochodów przez te 
osoby, a tym samym właściwie oce-
nić ich sytuację materialną. 

Z jakimi problemami najczęściej 
stykają się pracownicy OPS?

Dość dużym problemem, jest 
bezradność w sprawach opiekuń-
czo-wychowawczych i prowadze-
niu gospodarstwa domowego W 
stosunku do tych osób podejmo-
wane są różnego rodzaju działania, 
przede wszystkim sporządzany jest 
kontrakt socjalny, który ma na celu 
określenie zadań, sposobu ich re-
alizacji, zarówno po stronie klienta, 
jak i pracownika socjalnego. Korzy-
stając z dofinansowania Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
(w ramach ogłoszonego konkursu), 
zatrudniony jest asystent rodziny 
do pracy z rodzinami mającymi pro-
blemy opiekuńczo-wychowawcze. 
Osoby te mają wsparcie przez cały 
rok. Osoba asystenta rodziny wspie-
ra rodzinę, aby w przyszłości rodzina 
samodzielnie potrafiła pokonywać 
trudności życiowe, zwłaszcza do-
tyczące opieki i wychowania dzieci. 
Jest to osoba towarzyszącą komuś, 
współobecna, pomagająca, będącą 
w pogotowiu. Asystent rodziny to-
warzyszy rodzicom we wprowadze-
niu zmian w swoim myśleniu, zacho-
waniu oraz otoczeniu, koniecznych 
do tego, aby środowisko rodzinne 
sprzyjało bezpieczeństwu i prawi-
dłowemu rozwojowi dzieci.

Bardzo poważnym problemem 
jest alkoholizm. Problem ten pra-
cownicy OPS próbują rozwiązać przy 
współpracy z Policją, Komisją ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Jest to za-
danie trudne, gdyż od lat obserwuje 
się, że rodziny, w których występuje 
alkoholizm zgłaszają się zbyt póź-
no, kiedy choroba alkoholowa jest w 
stadium zaawansowanym. 

Podejmowane działania Ośrodka 
w zakresie rozwiązywania proble-
mu alkoholizmu są skuteczne, jeśli 
osoby chcą współpracować i nie boją 
się radykalnych rozwiązań. W innych 

DZIAŁALNOŚĆ OPS W OSIEKU
ROZMOWA Z KIEROWNIK OPS MAGDALENĄ WILK
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przypadkach, są to działania łagodzą-
ce problem. Komisji ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Osieku mieści się w Ośrodku 
Pomocy Społecznej. W skład Komisji 
wchodzą pracownicy Ośrodka oraz 
dzielnicowy.

Z jakich świadczeń mogą korzystać 
podopieczni OPS?

Każde świadczenie pieniężne przy-
znawane jest decyzją administracyjną. 

Przyznawanie świadczeń w ra-
mach zadań własnych to:

1) Zasiłki celowe – pomoc ta świad-
czona jest przede wszystkim na zakup 
odzieży, opału, żywności oraz lecze-
nie.

2) Specjalne zasiłki celowe – po-
moc ta świadczona jest w szcze-
gólnie uzasadnionych sytuacjach. 
Udzielana była zgodnie z art. 41 pkt 
1 ustawy o pomocy społecznej cyt.: 
„W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach osobie albo rodzinie o do-
chodach przekraczających kryterium 
dochodowe może być przyznany spe-
cjalny zasiłek celowy w wysokości nie 
przekraczającej odpowiednio kryte-
rium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej lub rodziny, który nie 
podlega zwrotowi”;

3) Zasiłki okresowe – pomoc 
świadczona jest osobom i rodzinom 
na zaspokojenie niezbędnych po-
trzeb. Ten rodzaj pomocy udzielano 
na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej w szczególności 
ze względu na długotrwałą choro-
bę, niepełnosprawność, bezrobocie, 
możliwość utrzymania lub nabycia 
uprawnień do świadczeń z innych 
systemów zabezpieczenia społecz-
nego.

4) Zasiłki stałe – pomoc ta przy-
sługuje pełnoletniej osobie samotnie 
gospodarującej, niezdolnej do pracy 
z powodu wieku lub całkowicie nie-
zdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest 
niższy od kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej lub 
pełnoletniej osobie pozostającej w 
rodzinie, niezdolnej do pracy z powo-
du wieku lub całkowicie niezdolnej 
do pracy, jeżeli jej dochód, jak rów-
nież dochód na osobę w rodzinie są 
niższe od kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie.

Na jakie inne formy wsparcia mogą 
liczyć osoby/rodziny korzystające z 
działań OPS?

W ramach programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” 
osoby korzystają w formie:

1) Świadczenia rzeczowego (żyw-
ność).

2) Obiadów w szkole 
Pomoc niematerialna świadczo-

na przez nasz Ośrodek jest udziela-
na w następujących formach:

1)Specjalistyczne usługi opiekuń-
cze w miejscu zamieszkania dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
usługi opiekuńcze. 

2) Specjalistyczne usługi z dziec-
kiem autystycznym w miejscu za-
mieszkania dziecka.

3) Pomoc w formie pracy socjal-
nej – to między innymi poradnictwo 
w trudnych sprawach życiowych 
udzielane najczęściej podczas prze-
prowadzania wywiadów środowi-
skowych. 

4) Poradnictwo specjalistyczne 
– obejmuje rozmowy/warsztaty z 
profesjonalistami np. psychologiem, 
pedagogiem, logopedą. Najczęściej z 
poradnictwa tego korzystały osoby 
kierowane przez pracowników so-
cjalnych;

5) Pracownicy Ośrodka pomagają 
w przygotowywaniu dla podopiecz-
nych pozwów do sądu 

o alimenty, separację, rozwód, 
ograniczenie władzy rodzicielskiej, 
ustanowienie ojcostwa, załatwianiu 
spraw emerytalno-rentowych, od-
wołań do ZUS, KRUS, powiatowego 
orzecznictwa i inne;

6) Umieszczanie w domach po-
mocy społecznej to kolejne działa-
nie jakie wykonuje w ramach swych 
zadań Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Osieku. W domach pomocy spo-
łecznej są umieszczane osoby star-
sze, samotne w związku ze złym sta-
nem zdrowia.

7) Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Osieku zajmuje się także realiza-
cją świadczeń rodzinnych, świad-
czeń wychowawczych, funduszem 
alimentacyjnym, realizujemy także 
Program „Dobry Start”. 

Czym są stypendia szkolne i jak 
wygląda pomoc dla dzieci i młodzie-
ży?

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Osieku wypłaca także stypendia 
szkolne. Stypendium szkolne może 
otrzymać uczeń znajdujący się w 
trudnej sytuacji materialnej, wyni-
kającej z niskich dochodów na oso-

bę w rodzinie, w szczególności gdy 
w rodzinie występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub dłu-
gotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania 
funkcji opiekuńczo- wychowaw-
czych, alkoholizm lub narkomania, a 
także gdy rodzina jest niepełna lub 
wystąpiło zdarzenie losowe. Mie-
sięczna wysokość dochodu netto na 
osobę w rodzinie ucznia uprawnia-
jąca do ubiegania się o stypendium 
szkolne nie może przekraczać kwoty 
514,00 zł.

Przy Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Osieku działa Świetlica socjo-
terapeutyczna. W świetlicy pracu-
je pedagog, stażyści oraz studenci 
odbywający praktyki. Przez cały rok 
odbywają się: programy socjotera-
peutyczne dostosowane wg potrzeb, 
programy profilaktyczno-wycho-
wawcze, zajęcia i zawody sportowe 
organizowane m.in. na hali Zespołu 
Szkół w Osieku i na boisku szkolnym, 
pomoc w nauce i odrabianiu lekcji 
(są dzieci, które dzięki tym zajęciom 
otrzymały promocję do następnej 
klasy), zajęcia wyrównawcze, zajęcia 
komputerowe, plastyczno –manual-
ne, kulinarne, konkursy (plastyczne, 
sportowe, literackie, ortograficzne 
i matematyczne), gry i zabawy roz-
wijające logiczne myślenie, posze-
rzające wiedzę o świecie i rozwija-
jące kreatywność, urodziny dzieci, 
zabawy taneczne, karaoke, taniec na 
macie, oglądanie bajek i filmów edu-
kacyjnych, gry w podchody, spacery 
do lasu w porach letnich, wycieczki 
piesze i rowerowe, warsztaty psy-
chologiczne i logopedyczne, zajęcia 
indywidualne. Młodsi uczestnicy 
świetlicy brali udział w 3 – dniowej 
wycieczce w Bieszczady, 1 dniowej 
do Krakowa, 1 dniowej do Kopalni 
Soli w Bochni, wyjeżdżali do kina 
w Kielcach, na lodowisko w Mielcu. 
Dzieci miały zajęcia na basenie, or-
ganizowane były ogniska na terenie 
OPS. Wydatki na potrzeby dot. dzia-
łalności świetlicy socjoterapeutycz-
nej z roku na rok wzrastają, z uwagi 
na zwiększającą się ilość dzieci chęt-
nych do uczestniczenia w zajęciach. 
Dzieci mają zapewnioną profesjo-
nalną pomoc, a przede wszystkim 
opiekunowie niejednokrotnie zastę-
pują im „mamy”. Dzieci czują się tu 
bezpieczne, często posiłek jaki tu 
otrzymują jest jedynym poza obia-
dem, który zjadają w szkole.
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Ośrodek Pomocy Społecznej pro-
wadzi Punkt Wydawania Żywności.

Za pośrednictwem Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Wsi Plisko-
wola, Ośrodek Pomocy Społecznej 
pozyskuje żywność dla osób potrze-
bujących. Żywność dowożona jest ze 
Świętokrzyskiego Banku Żywności 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Żyw-
ność przyznawana jest na podstawie 
przeprowadzanych wywiadów śro-
dowiskowych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej za-
wsze angażuje się w świątecznych 
zbiórkach żywności dla najuboż-
szych. Dla osób, korzystających z 
żywności zostały zorganizowane 
i przeprowadzone przez Święto-
krzyski Bank Żywności w Ostrowcu 
Świętokrzyskim warsztaty ekono-
miczne, dietetyczne oraz kulinarne. 

Czym zajmuje się Zespół Interdy-
scyplinarny?

Uchwałą Nr V/35/11 Rada Miejska 
w Osieku z dnia 23 marca 2011 roku 
przyjęła Gminny Program Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie. Zarządzeniem Nr 50/2011 Bur-
mistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 
21 czerwca 2011 roku powołał Zespół 
Interdyscyplinarny, który podejmuje 
działania na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Obsługę orga-
nizacyjno-techniczną zespołu inter-
dyscyplinarnego zapewnia Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Czym jeszcze zajmuje się OPS?
Corocznie Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Osieku organizuje spotka-
nia opłatkowe dla osób starszych i 
samotnych. Uczestnicy mają zapew-
niony dowóz na spotkanie.

W okresie zimowym pracowni-
cy socjalni monitorują miejsca za-
mieszkania osób starszych i samot-
nych, uzależnionych od alkoholu, w 
celu udzielenia stosownej pomocy 
podczas mrozów.

Organizowane są zbiórki odzieży, 
sprzętu gospodarstwa domowego.

Prowadzimy postępowania admi-
nistracyjnych w zakresie potwierdza-
nia prawa do świadczeń opieki zdro-
wotnej osób nieubezpieczonych. 

Nawarstwiające się proble-
my dnia codziennego powodują, 
iż ludzie wymagają wsparcia osób 
profesjonalnie zajmujących się 
pomaganiem. Działalność pracowni-

ków socjalnych ukierunkowana jest w 
szczególności na osoby samotne, cho-
re, niepełnosprawne, rodziny niepełne, 
wielodzietne, wykazujące bezradność, 
w szczególności w sprawach opiekuń-
czo-wychowawczych. Uaktywnienie 
osób korzystających z pomocy oraz wy-
zwalanie sił tkwiących w nich samych 
odbywa się w szczególności poprzez 
pomoc załatwianiu spraw urzędowych, 
komunikowaniu się z otoczeniem, inte-
gracji w środowisku.

Co można życzyć kierownictwu i 
pracownikom OPS oraz jakie są pla-

ny na przyszłość?
Przede wszystkim wytrwałości w 

przezwyciężaniu trudności w swojej 
pracy zawodowej, aby każdy dzień 
przynosił poczucie zadowolenia i sa-
tysfakcji oraz był inspiracją do coraz 
lepszych rozwiązań. 

W przyszłość skupimy się na 
działaniach prowadzących do lep-
szych rozwiązań, szczególnie jeśli 
chodzi o aktywizację, losy i dobro 
osób starszych oraz dzieci.

Rozmowę przeprowadził
 Jacek Piwowarski

WSPARCIE NA ODBUDOWĘ 
DROGI GMINNEJ 

W dniu 5 czerwca 2018r. w 
Świętokrzyskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Kielcach, Wojewoda 
Świętokrzyski Agata Wojtyszek i 
Wicewojewoda Andrzej Bętkow-
ski wręczyli Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Osiek – Rafałowi Łysiakowi 
promesę na dofinansowanie za-
dania pn.: „Remont drogi gminnej 

Trzcianka Kolonia od km 0+000 do 
km 1+550. Wysokość przyznanej 
przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji dotacji 
w kwocie 338 000 zł stanowi 80% 
wartości zadania, wkład własny 
gminy Osiek to 20 % wydatków z 
tym związanych. 

Tekst i zdjęcia: S.S.
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W dniu 3 czerwca 2018 roku w 
75. rocznicę pacyfikacji wsi Strużki 
władze samorządowe gminy Osiek 
oraz mieszkańcy uczcili pamięć 
pomordowanych dniu 3 czerwca 
1943 roku mieszkańców Srużek. 

Według różnych źródeł w pa-
cyfikacji zginęły 74 lub 96 osób, w 
tym kilkanaścioro dzieci. Ocalało 
zaledwie kilkunastu mieszkańców 
i kilka zabudowań, w tym murowa-
ny budynek urzędu gminy. Po mszy 

ROCZNICA PACYFIKACJI
WSI STRUŻKI

św. odprawionej w intencji pomor-
dowanych przez ks. kan. Stanisława 
Bastrzyka - Proboszcza Parafii Na-
wiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Niekrasowie, delegacje na czele z 

Burmistrzem Miasta i Gminy Osiek, 
złożyły wieńce i wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem upamiętniającym 
pomordowanych.

Tekst i zdjęcia: S.S.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SUCHOWOLI 
BĘDZIE MIAŁA NOWĄ STRAŻNICĘ!

W dniu 30 maja 2018r. w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Osieku 
podpisana została umowa na 
realizację zadania pn. „Rozbu-
dowa budynku strażnicy OSP w 

Suchowoli wraz z infrastrukturą 
techniczną” z wykonawcą robót 
„Usługi Remontowo – Budowlane 
Zbigniew Dziuba”. 

Długo oczekiwana inwestycja 

opiewa na kwotę 1 342 000,00 zł 
brutto , a termin zakończenia ro-
bót budowlanych planowany jest 
na 31 października bieżącego roku.

Tekst i zdjęcia: S.S
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25 LAT 
KOPALNI SIARKI OSIEK

23 czerwca odbyło się święto 25-lecia Kopalni Siarki Osiek połączone 
z konferencją poświęconą planom rozwojowym Grupy Azoty Siarkopol. 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorzą-
dowych, kontrahenci GA Siarkopol, media. Dodatkowo na Stadionie 
Miejskim w Osieku odbywał się piknik rodzinny. 

Konferencję, która została zorga-
nizowana na terenie Kopalni Siarki 
Osiek w Hali Instalacji Pastylkowa-
nia Siarki otworzył Prezes Zarządu 
GA Siarkopol Trajan Szuladziński. 
Jednym z wiodących tematów pre-
zentacji Prezesa Szuladzińskiego 
były plany rozwoju spółki na najbliż-
sze lata – w tym rozważana budowa 
nowej kopalni siarki na terenie Gmi-
ny Połaniec (złoże Rudniki). 

- Z eksploatowanego złoża w 
Osieku wydobywamy ok. 650 tys. ton 
siarki rocznie. Chcemy utrzymać co 
najmniej ten sam poziom wydobycia 
przez następne 20-30 lat – dlatego 
już teraz rozważamy eksploatację 
złóż siarki na terenie pobliskiej Gmi-
ny Połaniec. Trzeba jednak podkre-
ślić, że uruchomienie nowej kopalni 
będzie zależało od spełnienia trzech 
równoważnych czynników: akcepta-
cji społecznej – ruszyliśmy z cyklem 
konsultacji społecznych, porozu-
mienia z samorządem – trwają w tej 
sprawie rozmowy oraz korzystnego 
rachunku ekonomicznego przedsię-
wzięcia – przygotowujemy się m.in. 
do finalnego oszacowania zasob-

ności złoża Rudniki – mówił Prezes 
Szuladziński. 

Podczas konferencji dyskutowa-
no także o wkładzie Siarkopolu w 
rozwój regionu, jego roli w Grupie 
Azoty, technologiach wydobycia. Te-
maty te były przedmiotem prelekcji 
Mariusza Graba, Wiceprezesa Grupy 
Azoty, Leszka Kopcia, Burmistrza 
Staszowa, prof. Marka Niecia z AGH 
w Krakowie i Dyrektor Marzeny Ra-
biasz z Okręgowego Urzędu Górni-
czego w Kielcach.

W trakcie wydarzenia Prezes 
Trajan Szuladziński i Wiceprezes 
Agnieszka Leszczyńska wręczyli kil-
kanaście wyróżnień za bardzo dobrą, 

wieloletnią i owocną współpracę z 
Grupą Azoty Siarkopol.  Jubileuszo-
we statuetki otrzymali m.in. Rafał 
Łysiak - Burmistrz Miasta i Gminy 
Osiek, Michał Skotnicki – Starosta 
Powiatu Staszowskiego,  Leszek Ko-
peć – Burmistrz Miasta i Gminy   Sta-
szów, Dyrektor Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Kielcach Marzena Ra-
biasz i wiele innych osób i firm.

Równolegle z konferencją wy-
startowały gry i zabawy na terenie 
Stadionu Miejskiego w Osieku. Roz-
poczęło się też zwiedzanie samej ko-
palni, która w tym dniu była otwar-
ta dla wszystkich chętnych, którzy 
chcieli poznać pracę górników siar-
kowych, zobaczyć jak dobrze insta-
lacje górnicze współegzystują z ota-
czającą je przyrodą. Mimo niepewnej 
aury i chwilami siąpiącego deszczu 
na piknik rodzinny gromadnie przy-
szły całe rodziny. Po raz kolejny Gru-
pa Azoty Siarkopol, udowodniła, że 
społeczna odpowiedzialność bizne-
su nie jest jej obca - razem z lokalną 
społecznością świętowano jubileusz 
25-lecia Kopalni Siarki Osiek.

Zdjęcia i tekst: P.L.
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STRAŻACKIE ŚWIĘTO 
W GMINIE OSIEK

W dniu 26 maja 2018 r. w Gminie 
Osiek miały miejsce uroczyste ob-
chody Dnia Strażaka. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą św. w kościele 
parafialnym pod wezwaniem Je-
zusa Miłosiernego w  Szwagrowie, 
odprawioną przez Proboszcza - Ks. 
kan. Piotra Górę.

Następnie poczty sztandaro-
we jednostek OSP z terenu gminy 
Osiek wraz zaproszonymi gośćmi 
przemaszerowały pod budynek OSP 
w Szwagrowie. Uroczystość otwo-
rzył Burmistrz Miasta i Gminy Osiek 
Rafał Łysiak, który na wstępie przy-
witał wszystkich zaproszonych go-
ści i druhów strażaków. Wszystkim 
strażakom podziękował za ich pracę 
i poświęcenie, życząc jednocześnie 
bezpiecznej służby, zawsze szczę-
śliwych powrotów z akcji i wszelkiej 
pomyślności. Uroczystość uświetnili 
swoją obecnością m. in. Starosta Sta-
szowski Michał Skotnicki, Zastępca 
Komendanta PSP w Staszowie Grze-
gorz Rajca, Sekretarz Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP 
RP w Staszowie Mieczysław Madej, 
radni Rady Powiatu Staszowskiego 
Zbigniew Wiącek i Marek Chyla oraz 
Radni Rady Miejskiej w Osieku. 

Podczas uroczystości odbyło 
się przekazanie sprzętu ratownic-
twa medycznego. Z rąk Burmistrza 
Miasta i Gminy Osiek Rafała Ły-
siaka strażacy ochotnicy z jedno-
stek ochotniczych straży pożarnych 
z gminy Osiek otrzymali m.in. kom-
pletnie wyposażone torby medyczne 
oraz defibrylatory. Sprzęt zakupiono 
ze środków Funduszu Sprawiedliwo-
ści, którego dysponentem jest Mini-
ster Sprawiedliwości. Łączny koszt 
podarowanego sprzętu to ponad 40 
tysięcy złotych.

tekst i zdjęcia : S.S.
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DLA LOKALNYCH WŁAŚCICIELI SKLEPÓW LICZY SIĘ NIE TYLKO BIZNES

Właściciele lokalnych sklepów 
są ważnymi członkami osiedlowych 
społeczności, nie tylko ze względu na 
znaczenie prowadzonych przez nich 
biznesów, lecz również dzięki swoje-
mu zaangażowaniu w życie mieszkań-
ców. Niezależne badania wskazują, 
że działalność sklepów detalicznych 
pozytywnie wpływa na lokalne spo-
łeczności i poziom zadowolenia z ży-
cia ich członków – uważa tak ponad 
78 proc. pytanych właścicieli sklepów. 
Na same obchody Dnia Dziecka lokal-
ni przedsiębiorcy przeznaczyli w tym 
roku kilka milionów złotych – wynika 
z szacunków Grupy Eurocash. Trwa-
jąca właśnie akcja „Lokalni Herosi” 
otwiera przed nimi nowe możliwości 
wsparcia rozwoju wspólnot, w któ-
rych żyją i pracują. Dzięki akcji, w całej 
Polsce powstanie 100 inicjatyw, które 
wsparte zostaną łączną kwotą 1,5 mln 
zł. Służyć one będą wszystkim oko-
licznym mieszkańcom, dlatego każdy 
klient czy sąsiad może zainspirować 
przedsiębiorcę do zgłoszenia pomy-
słu. Wnioski zbierane są do 22 lipca. 

Inspiracją do zapoczątkowania 
akcji „Lokalni Herosi” była dla jej or-
ganizatora – firmy Eurocash – przypa-
dająca w tym roku 100. rocznica odzy-
skania przez Polskę niepodległości, a 
także wyraźna potrzeba angażowania 
się przez właścicieli sklepów w życie 
swoich społeczności. Każdy z nich, po-
przez udział w projekcie „Lokalni He-
rosi”, może zawalczyć o jeden ze 100 
grantów o wartości między 10 000 a 
100 000 zł na realizację pomysłu ini-
cjatywy społecznej, która pozwoli na 
rozwój miejscowości, w której pro-
wadzi sklep. W zgłaszaniu wniosków, 
wpierając przedsiębiorców, uczestni-
czą lokalne organizacje pozarządowe 
(fundacje, stowarzyszenia itd.) oraz 
instytucje publiczne (domy kultury, 
biblioteki, szkoły, przedszkola, ośrodki 
opieki społecznej, domy dziecka), któ-
re działając w danym otoczeniu i ba-
zując na swoim doświadczeniu, mają 
wiedzę o potrzebach i oczekiwaniach 
mieszkańców. Pomysły inicjatyw, 
przygotowane wspólnie przez przed-
siębiorców oraz wspierające ich or-
ganizacje pozarządowe lub instytucje 
publiczne, powinny obejmować takie 
obszary jak: sport, kultura, ekologia, 

przestrzeń wspól-
na oraz pomoc, i 
służyć wspólnemu 
dobru. Wnioski ini-
cjatyw zbierane są 
na stronie www.
herosiprzedsie-
biorczosci.pl do 22 
lipca. W kolejnym 
etapie akcji – od 15 
sierpnia – 100 zwy-
cięskich inicjatyw 
wybranych zostanie w drodze ogól-
nopolskiego głosowania, w którym 
będzie mógł wziąć udział każdy inter-
nauta. Mieszkańcy także mogą inspi-
rować miejscowych przedsiębiorców 
do udziału w akcji i walki o granty dla 
swoich miejscowości. Zwycięskie ini-
cjatywy zrealizowane zostaną w 2019 
roku. Akcja dedykowana jest przedsię-
biorcom współpracującym z Eurocash 
(m.in. abc, abc na kołach, Delikatesy 
Centrum, Euro Sklep, Gama, Groszek, 
Lewiatan, Koliber i innym niezależ-
nym). 

O dużej potrzebie angażowania się 
w życie lokalnych społeczności świad-
czą historie laureatów ubiegłorocznej 
edycji projektu, która realizowana 
była pod nazwą Herosi Polskiej Przed-
siębiorczości. Wielu właścicieli skle-
pów, którzy – zgodnie z ubiegłoroczną 
formułą akcji 

– walczyli o granty na rozwój wła-
snych biznesów, zdecydowało się po-
dzielić wygraną z mieszkańcami, pod 
postacią wsparcia dla różnych inicja-
tyw toczących się w ich najbliższym 
otoczeniu. Stało się to jednym z punk-
tów wyjścia do tegorocznej edycji 
projektu, w której zamiast środków na 
własny rozwój, przedsiębiorcy walczą 
o granty na rozwój swoich „małych oj-
czyzn”. 

Za przykład mogą posłużyć ta-
kie osoby, jak Jan Skalski, właściciel 
10 sklepów na Podkarpaciu, który co 
roku wspiera takie wydarzenia, jak 
Dni Sieniawy, czy Dni Tryńczy. W cią-
gu kilku lat na nagrody w konkursach 
kupił już 50 żółto-niebieskich rowe-
rów, nawiązujących do marki jego 
sklepów. Ponadto wspiera miejscowe 
kluby piłkarskie, zapewniając młodym 
sportowcom stroje do gry. Pan Jan ma 
dalsze pomysły na wsparcie dla klu-

bów, dlatego planuje wziąć udział w 
projekcie „Lokalni Herosi”, by zdobyć 
grant na kolejne działania. Również 
Ireneusz Wróbel, który prowadzi kil-
ka sklepów na Podkarpaciu, wymienia 
długą listę lokalnych wydarzeń i in-
stytucji, które wspiera finansowo lub 
rzeczowo. Obecnie prowadzi „Akade-
mię Podróżnika” 

– konkurs dla lokalnych szkół, w 
którym młodzież może wygrać środ-
ki na realizację swoich klasowych 
projektów. Na pomysły przedsię-
biorców takich jak oni, wspierają-
cych lokalne społeczności, czekają 
granty o łącznej wartości 1 500 000 
złotych. Akcję, w której główną rolę 
grają przedsiębiorcy, patronatem 
honorowym objęło Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii, a 
patronatem medialnym – Polskie 
Radio, TVP2, Strefa Biznesu (Polska 
Press) oraz Handel. 

Szczegółowe informacje o akcji 
„Lokalni Herosi” oraz regulamin znaj-
dują się na stronie www.herosiprzed-
siebiorczosci.pl. Właściciele sklepów, 
organizacje pozarządowe oraz insty-
tucje publiczne mogą skorzystać też 
z pomocy Biura Obsługi Projektu „Lo-
kalni Herosi – 100 inicjatyw przedsię-
biorców na 100-lecie niepodległości”, 
dzwoniąc pod numer tel. (22) 123 77 
22 od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-18.00. 

***
Grupa Eurocash to polski lider hur-

towej dystrybucji produktów FMCG, 
czyli szybkozbywalnych produktów 
spożywczych, chemii gospodarczej, 
alkoholi i wyrobów tytoniowych. Swo-
ją działalność biznesową od wielu lat 
opiera na partnerskich relacjach ze 
swoimi Klientami – właścicielami nie-
zależnych sklepów detalicznych. 

Akcja „Lokalni Herosi – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości” otwiera przed lokalnymi 
właścicielami sklepów możliwość zdobycia grantów na wartościowe projekty społeczne w ich regionach.
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Rynkiem Osieckim 
zawładnęły dzieci

W  Osieku tegoroczny Dzień 
Dziecka świętowano już 27 maja. 
Tego dnia najmłodsi nie mogli na-
rzekać na brak atrakcji. Zapewnili 
je organizatorzy imprezy: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Osiek wraz 
z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Osieku.

Impreza rozpoczęła się od kon-
certu „Bajkowy Świat” w wykona-
niu Anny Kukawskiej znanej z seria-
lu „Policjantki i policjanci”. Dzieci 
nie trzeba było długo zachęcać do 
tańca i śpiewu. Koncert składał się 
z popularnych piosenek dziecię-
cych.

Następnie były życzenia i słodko-
ści które wręczyli Burmistrz Miasta 
i Gminy Osiek Rafał Łysiak oraz Dy-
rektor Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Kultury w Osieku Justyna Mikus.

Do zabawy dzieci porwali anima-
torzy z agencji artystycznej RoMa. 
Były konkursy, śpiew, taniec i dużo 
uśmiechu.

Na zakończenie imprezy wystą-
pili podopieczni Miejsko - Gminne-
go Ośrodka Kultury w Osieku przy-
gotowani przez Pana Pawła Łacha: 
Marysia Wilk, Karolina Łysiak, Nata-
lia Skowron, Ksawery Glica, Ola Wi-
cher, Kinga Chmielowiec, Dominika 
Dudek i Karolina Dudek.

Dostępne było również wesołe 
miasteczko i stragany m.in. z za-
bawkami. 

Tekst: J.M., Zdjęcia: MGOK Osiek
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„Z kobietami wielka bieda, lecz 
bez kobiet żyć się nie da”

Czekoladowe smakołyki są za-
wsze doskonałym pomysłem na 
prezent, w końcu powodują wy-
dzielanie endorfin poprawiających 
nastrój. Ponownie panowie tego 
dnia przypomnieli sobie jak ważna 
jest dla nich płeć piękna. Muzyka, 
śpiew, konkursy, odrobina tańca i 
całkiem spora szczypta humoru to 
wszystko zapewniła nam Agencja 
Moc Art z Krakowa.

Panie wydawały się być zaba-
wami zachwycone. Nie zabrakło 
również stoiska firmy Avon, a tak-
że upominków z nowymi trendami 
tego sezonu.

Jak co roku wisienką na torcie 
był występ wokalistów i zespołu 
z M-GOK przygotowanych przez 
instruktora Pawła Łacha. Trzeba 
przyznać, że w naszej gminie nie 
brakuje talentów wokalnych. Naj-
młodsza solistka Marysia Wilk (lat 
6), której to był debiut, wystąpiła z 
utworem Sylwii Grzeszczak, „Tam-
ta dziewczyna”. Może to jakiś znak, 
bo Sylwia Grzeszczak gdy miała 6 
lat, wystąpiła w popularnym pro-
gramie „Od przedszkola do Opola”.

Następnie z utworem Maanamu 
”Cykady na cykladach” wystąpiła 
Natalia Skowron. Kolejnym debiu-
tem tego dnia był występ Karola 
Jędrychy. Młody wokalista wykonał 
utwór w stylu reggae - „Każdego 
dnia” Mesajaha, a następnie zapre-
zentował się w duecie z… mamą! 
Pani Monika Jędrycha i Karol Ję-
drycha zaśpiewali „Biegnij przed 
siebie” z repertuaru Ani Wyszkoni. 
Rodzinnemu duetowi akompanio-
wał Paweł Łach i Magdalena Go-
lonka. 

O tym, że najwięcej witaminy 
mają polskie dziewczyny przypo-

Cóż to był za Dzień Kobiet! Uroczystość otworzyła dyrektor M-GOK 
Justyna Mikus wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Osiek Rafałem Łysia-
kiem.W tym szczególnym dniu na ręce pań skierowano wiele ciepłych 
słów. Nie zabrakło także życzeń i słodkości od burmistrza oraz radnego 
powiatowego Zbigniewa Wiącka. 

mniał z kolei Ksa-
wery Glica brawu-
rowa wykonując 
szlagier Andrzeja 
Rosiewicza.  

U r o c z y s t o ś ć 
zakończyła grupa 
wokalna w skła-
dzie: Dominika 
Dudek, Karoli-
na Dudek i Kin-
ga Chmielowiec. 
Po występach na 
wszystkich czekał 
słodki poczęstu-
nek i kawa.

Tekst: B.K.
Zdjęcia: MGOK Osiek
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Kiermasz Wielkanocny 2018
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Osieku, jak co roku przed święta-
mi Zmartwychwstania, zorganizował 
Kiermasz Wielkanocny. Ten odbył się 
25 marca 2018 r. tradycyjnie na placu 
przy Kościele pw. św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika.

Zaproszenie do udziału w wyda-
rzeniu przyjęli wystawcy i twórcy 
ludowi. W kiermaszu chętnie wzięły 
udział: OPS w Osieku, M-GOK w Osie-
ku, Publiczne Gimnazjum w Osieku, 
PSP w Osieku, PSP w Suchowoli. Z 
pewnością udział dzieci w przygo-
towaniu świątecznych ozdób oraz 
wystawienie ich jako "oferty handlo-
wej" sprzyja kultywowaniu tradycji i 
zwyczajów świątecznych. Dzięki ta-
kim przedsięwzięciom można zdobyć 
wiele umiejętności podejmując ini-
cjatywy na rzecz drugiego człowieka, 
a także odpowiedzialności za swoje 
działania. Kiermasz to jedna z najpo-
pularniejszych form wzajemnego in-
spirowania się dekoracjami, zwłaszcza 

w tak szczególnym okresie jaki przy-
pada przed Świętami Wielkanocnymi. 
Za symboliczną opłatą można kupić 
prawdziwe arcydzieło a tym samym 
wzbogacić wnętrza i wprowadzić do 
domu prawdziwie wiosenny nastrój. 

Chociaż oryginalne dekoracje spotyka-
ją się z uznaniem klientów, nie można 
zapominać o klasyce, a więc: palmy, pi-
sanki, zajączki wielkanocne, babeczki, 
kartki świąteczne, koszyczki. 

Tekst: B.K. Zdjęcia: MGOK Osiek

Najmłodsi przez cały rok w M-
-GOK w Osieku mogli rozwijać 
swoje zdolności artystyczne na 
warsztatach, które odbywały się co 
drugi tydzień w każdy poniedzia-
łek. Trzeba przyznać, że inwencja 
twórcza i wyobraźnia dzieci czę-
sto nas zaskakiwały. W zajęciach 
uczestniczyło stale 12 osób w wie-
ku od 4-8 lat. Zakupywane były 
liczne materiały plastyczne, które 
umożliwiły dzieciom poznawanie 
nowych technik, oraz wykorzysta-
nie w swoich pracach przedmio-
tów codziennego użytku. Tematy 
warsztatów były elastyczne. Do 
dyspozycji zawsze miały różne 
materiały, wycinanki, ozdoby te-
matyczne oraz artykuły pasman-
teryjne. Twórczość uczestników 

Artystyczna euforia okazała się bardzo różnorodna i nie-
konwencjonalna w rozwiązaniach, 
także wartościowa pod względem 
estetycznym. 

Dzieci systematycznie uczest-
niczyły w zajęciach, przychodzi-

ły uśmiechnięte, przygotowane i 
chętne do pracy. 

 Na zakończenie warsztatów 
wszyscy wytrwali dostali dyplomy i 
słodki podarunek.

Tekst: B.K., Zdjęcia: MGOK Osiek
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Gwiazdy DNI OSIEKA 2018
MEJK 
MEJK tworzą dwie cha-

ryzmatyczne i nietuzinkowe 
osoby. Swoje początki zespół 
datuje od 1999 roku. Obecny 
skład stanowią Elwira i Ma-
riusz oraz ich tancerze.

Elwira Mejk - Wokalistka, 
Lider Zespołu Mejk

Publicznie śpiewała już w 
wieku 4 lat na początku tyl-
ko dla rodziców i dziadków, 
później jej kariera nabierała 
coraz szybszego tempa. Mi-
jały lata, a Elwira nabierała 
doświadczenia muzycznego 
i medialnego w różnych pro-
jektach muzycznych.

Prawdziwy sukces rozpoczął się w chwili kiedy zosta-
ła wokalistką zespołu.

Elwira sama pisze teksty, w których stara się zawrzeć 
prawdziwe odczucia i emocje, które towarzyszą jej w co-
dziennym życiu. Elwira Mejk jest prowadzącą program 
Kuchnia POLOwa w POLO TV.

Mariusz Brodzik
Muzyka w życiu Mariusza towarzyszyła mu od uro-

dzenia, dzięki rodzicom którzy byli także muzykalni. Już 
jako dziecko próbował grać na wielu różnych instru-
mentach. Początek instrumentalnej drogi Mariusza roz-
począł się w szkole muzycznej, gdzie uczęszczał na zaję-
cia z fortepianu. W liceum zajmował się prowadzeniem 
chóru klasowego. Przez kolejne lata angażował się w 
nowe projekty, ale nadal szukał dla siebie czegoś innego.

Aż w końcu dostał propozycję, aby założyć zespół 
pod znaną już dzisiaj nazwą MEJK.

Mariusz jest wszechstronnie uzdolnionym człowie-
kiem. W swoim dorobku artystycznym ma wiele kompo-
zycji i utworów, tworzy, śpiewa, akompaniuje. Ukończył 
szkołę muzyczną I stopnia w klasie fortepianu.

Elwira i Mariusz razem tworzą zgrany duet, śpiewa-
ją, komponują ,a co najważniejsze mają na swoim koncie 
kilkaset występów przed publicznością w całej Polsce.

Można ich zobaczyć i usłyszeć w takich telewizjach 
jak TVN, TVP, Polsat, ITV,TVS, TVR, Tele 5, Polonia 1, Polo 
TV, TV Disco, w programach tematycznych oraz rozryw-
kowych.

Jako Duet zdobyli wiele nagród muzycznych które 
potwierdzają tylko ich profesjonalizm.

Żródło: https://www.facebook.com/mejkofficiall/
 
AFTER PARTY
AFTER PARTY tworzą PATRYK PEGZA (wokalista, pro-

ducent muzyczny), MARIUSZ PAWLAK - Dj Pawl0 (aku-
styk, tour manager) oraz dwaj tancerze BARTEK KO-
ŁODZIEJ i MACIEJ NOWAK. Zespół w ciągu 5 lat podbił 
Polską scenę muzyki tanecznej. Od początku kariery ze-
spół wydał 2 płyty długogrające, nagrał 17 teledysków, 
a 4 z ich singli osiągnęły status platynowych. Do naj-

większych sukcesów zespołu zaliczyć można zajęcie 1 
miejsca na Festiwalu w Kobylnicy, gdzie głosami widzów 
POLO TV piosenka "TYLKO ONA JEDYNA" został wybra-
ny HITEM LATA 2013. Teledyski umieszczone na kanale 
YouTube zespołu obejrzało już ponad 286 mln osób (w 
tym m.in. "Tylko Ona Jedyna" - ponad 46 mln). Zespół 
koncertował na całym świecie m.in. trzykrotnie w USA i 
dwukrotnie w Kanadzie 

Żródło: https://www.youtube.com/user/AFTERPAR-
TYMUSSIC/about

ELENI
Eleni - jedna z najpopularniejszych piosenkarek na 

polskiej scenie muzycznej. Urodziła się w 1956 roku w 
Bielawie na Dolnym Śląsku.

Nagrała ponad 20 
płyt w milionowych 
nakładach, zdobywając 
aż osiem "Złotych Płyt" 
oraz dwie "Platynowe 
Płyty".

Wylansowała i wy-
prowadziła na pierwsze 
miejsca krajowych list 
przebojów takie pio-
senki jak: "Miłość jak 
wino", "Chcę kochać", 
"Ballado hej", "Na mi-
łość nie ma rady", 
"Dla Ciebie jestem 

ja", "Niech lato spełni sny", "Pożar w godzinie serc", 
"Spójrz z dwóch stron", "Wakacyjny flirt", "Coś z Ody-
sa" i "Aleksandria".

Kilkakrotnie wygrywała niezwykle popularny ple-
biscyt "Lata z Radiem" za co uhonorowano ją tytułem 
"Królowej Polskiej Piosenki. 

W roku 1986 w telewizyjnym plebiscycie, otrzyma-
ła prestiżową nagrodę "Victora".

Wielokrotnie występowała na Krajowym Festiwa-
lu Piosenki Polskiej w Opolu, brała udział w Festiwa-
lu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze oraz w Good 
News Festival w Częstochowie. 

Oprócz występów na większych krajowych sce-
nach, koncertowała w wielu krajach Europy, a także w 
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. 

Na stałe współpracuje z Kostasem Dzokasem 
(kompozytorem większości jej piosenek) oraz Alek-
sandrem Białousem. 

Źródło: https://www.eleni.com.pl/
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SPOTKANIE 
OPŁATKOWE

Spotkanie wigilijne dla osób star-
szych i samotnych z gminy Osiek od-
było się 20 grudnia 2017 r. Życzenia 
świąteczne zgromadzonym gościom 
złożyli Burmistrz Miasta i Gminy 
Osiek pan Rafał Łysiak, Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osie-
ku pani Magdalena Wilk oraz ksiądz 
Łukasz Kołodziej. Spotkanie rozpo-
częły „Jasełka” przygotowane przez 
uczniów Zespołu Szkół w Osieku.

tekst i zdjęcia; M.W.

BACIARY
Zespół Baciary powstał w 2002 roku na Podhalu. Zało-

żony został przez Andrzeja i Janusza Body. Natychmiast 
zyskał sławę, dzięki swojemu nowoczesnemu podejściu 
do grania, czasami już zapomnianych, melodii śpiewa-
nych dawno temu przez naszych dziadków czy rodziców. 
Skład zespołu zmieniał się na przestrzeni lat. Do najbar-
dziej znanych i lubianych utworów należą: "Żyje się raz", 
"Oczy zielone", "Nic do stracenia", "Jak się bawią ludzie". 

Trochę popa, rocka, biesiady, trochę disco, trochę 
muzycki na góralską nutę z charakterystycznym góral-
skim dialektem, hej! Ciekawe połączenia i właśnie to 
oryginalne podejście do muzyki tanecznej, to jeden z 
czynników, które sprawiły, że Baciary osiągnęli sukces.

Źródło: http://baciary.com.pl/

POWER PLAY
Znani z ognistego temperamentu i niezwykłej prze-

bojowości, z natury nie lubią robić wokół siebie dużego 
szumu, ale gdy tylko pojawią się na scenie, potrafią za-

czarować ludzi tak, że nogi same rwą się do tańca. Jak 
sami mówią o sobie: „Cieszymy się, że muzyka którą 
tworzymy potrafi bawić sprawiając, że na twarzy wielu 
osób pojawia się uśmiech”.

Żywe instrumenty towarzyszące im podczas kon-
certów sprawiają, że muzyka w ich wykonaniu to nie-
powtarzalny styl, doskonałość dźwięku i nowoczesnych 
brzmień, a każda impreza z udziałem POWER PLAY to 
niesamowite przeżycie i gwarancja dobrej zabawy, która 
na długo pozostanie w pamięci :)))

Twórcy takich hitów jak „Zawsze coś (oj tam oj tam”, 
„Co ma być to będzie” czy „Lubisz to Lubisz” Power Play 
to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
gwiazd polskiej sceny muzyczno-rozrywkowej, zdobyw-
cy wielu nagród na Ogólnopolskich festiwalach muzyki 
disco polo & dance.

Zespół koncertu-
je dla polonii na całym 
świecie, miedzy innymi 
w USA I wielu krajach 
europy.

W roku 2016 zespół 
zdobył Poczwórną Pla-
tynę za singiel „Co Ma 
Być To Będzie”, rok 2017 
to singiel „Lubisz To Lu-
bisz”, dzięki któremu 
zespół pochwalić się 
może płytą Diamento-
wą.

Źródło: http://po-
wer-play.pl/
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ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

Celem świetlicy jest zapewnie-
nie opieki dziennej, tworzenie wa-
runków do nauki własnej i pomoc w 
nauce, realizacja oddziaływań profi-
laktycznych, rozwijanie zaintereso-

Świetlica Socjoterapeutyczna działa przy Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Osieku od 2006 roku. Placówka jest czynna od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 14.00 do 18.30 w dni nauki szkolnej i od 9.30 do 
13.30 w czasie wakacji i ferii zimowych.

wań i uzdolnień podopiecznych oraz 
organizowanie czasu wolnego.

Obecnie na zajęcia uczęszcza ok 
60 dzieci, które są dowożone z tere-
nu gminy Osiek (Suchowoli, Plisko-

woli, Sworonia, Szwagrowa, Turska, 
Strużek, Ossali i Mucharzewia).

Podczas zajęć na świetlicy dzie-
ci odrabiają lekcje, uczestniczą w 
warsztatach decoupage, wykonują 
kartki okolicznościowe różnymi me-
todami, biorą udział w zajęciach na 
hali sportowej i orliku, uczestniczą 
w grach i zabawach integracyjnych, 
warsztatach kulinarnych oraz bio-
rą udział w konkursach sportowych, 
sprawnościowych, plastycznych, li-
terackich oraz konkursach wiedzy. 
W ramach pozyskiwanych środków 
dzieci uczestniczą w zajęciach z psy-
chologiem, logopedą, trenerami tańca 
i piłki nożnej.

Dzieci w ramach pozyskiwanych 
środków przez cały rok uczestniczą w 
wycieczkach krajoznawczych. W każ-
de wakacje odbywają się wycieczki 
kilkudniowe (3–5 dniowe), wycieczki 
rowerowe po okolicy, spacery, wyj-
ścia na boiska, gry terenowe. W każde 
ferie odbywają się wyjazdy na zimo-
wisko. Kilka razy w roku dzieci wyjeż-
dżają do kina, na basen i lodowisko.

tekst i zdjęcia: Marta Pawlik

Drodzy Czytelnicy

Po kilku latach przerwy wznawiamy wydawanie Wieści 
Osieckich w Nowej odsłonie. Niestety z przyczyn od nas nieza-
leżnych zmieniliśmy nazwę z Nowej Gazety Osieckiej na Wieści 
Osieckie, co w żadnym razie nie zmienia charakteru wydawnic-
twa. O formacie i charakterze naszej gazety świadczy nie ty-
tuł, tylko ludzie ją tworzący czyli mieszkańcy naszego regionu. 
Głęboko wierzymy, że powstające numery będą współtworzo-
ne przez mieszkańców i sympatyków gminy Osiek. Dlatego też 
zwracamy się z prośbą o nadsyłanie artykułów z ważnymi dla 
naszej społeczności informacjami. Warto dzielić się wydarze-
niami z naszych miejscowości. Liczymy na to, że instytucje, szko-
ły, stowarzyszenia, parafie, sołectwa i aktywne środowiska 
włączą się w powstawanie kolejnych numerów.

 Ziemia osiecka ma bogatą tradycję i wydała wielu wspania-
łych ludzi, którzy odegrali istotną rolę w lokalnej i ogólnokrajo-
wej historii. Warto aby blisko tysiącletnia historia tego regionu 
miała swoje miejsce na łamach gazety. Dlatego też apelujemy o 
wszelkie materiały archiwalne, które będzie można wykorzy-
stać w tworzonych numerach, a w przyszłości staną się podwali-
ną do Wielkiej Historii Osieka.

Wszelkie uwagi na temat działalności Wieści Osieckich będą 
mile widziane i pozwolą nam jeszcze lepiej wywiązywać się z 
naszej pracy. Z góry dziękujemy za pomoc w tworzeniu naszego 
wspólnego dzieła.

Redakcja Wieści Osieckich
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Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku 
na przestrzeni lat

Straż w znacznym stopniu pomo-
gła mieszkańcom w czasie powodzi 
w 1934 roku. Pierwsza remiza po-
wstała w rynku. Niestety, budynek 
spłonął w 1939 roku. Zastępstwem 
stał się drewniany barak, który nie 
spełniał swojej roli, dlatego też w 
krótkim czasie na gruzach szkoły 
rozpoczęto budowę nowej remizy, 

Straż Pożarna w Osieku powstała w 1912 roku z inicjatywy ks, Włady-
sława Arlitowicza, Wincentego Błąka, Antoniego Kopciowskiego, Józefa 
Ryńskiego, Lucjana Rudzińskiego, Walentego Staszewskiego i Ignacego 
Ziejewskiego. W szeregi OSP wstąpiło wówczas 48 młodych mężczyzn, 
a pierwszym prezesem został ksiądz Arlitowicz. Funkcję naczelnika peł-
nił Lucjan Rudziński. Jednostka oprócz gaszenia pożarów organizowała 
życie kulturalne oraz podtrzymywała patriotyczne tradycje. 

która szybko okazała się za mała, 
gdy zakupiono samochód strażac-
ki. W latach 1976-1978 wybudowa-
no nowoczesny, jak na owe czasy, 
obiekt z salą widowiskową, biblio-
teką i innymi pomieszczeniami na 
działalność Gminnego Centrum Kul-
tury. Budynek ten służy nam do dnia 
dzisiejszego. 

O rozwoju jednostki świadczy fakt, 
iż w 1991 roku zakupiono samochód 
GCBA 6/32 Jelcz, który zastąpił wy-
służonego Stara. W 1994 roku OSP w 
Osieku wzbogaciła się o nowy samo-
chód lekki Żuk. Wydarzeniem przeło-
mowym było włączenie jednostki do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego, które miało miejsce w 1995 
roku. Kolejne znaczące wydarzenie 
to przekazanie z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w 
Staszowie samochodu lekkiego ra-
townictwa drogowego marki Lublin, 
który służy do dziś. Wraz z biegiem 
czasu, samochód został odpowiednio 
wyposażony w nowoczesny sprzęt do 
ratowania życia i zdrowia ludzkiego. 
W roku 2006 roku nasza jednostka 
pozyskała pierwszy sprzęt hydrau-
liczny, który służył do 2017 roku. W 
kolejnych latach miejscowej jedno-
stce udało się pozyskać różnoraki 
sprzęt, m.in. pompę szlamową WT40X 
oraz pompę pływającą Posejdon. Rok 
2016 był bardzo dobrym rokiem pod 
względem wyposażenia technicz-
nego jednostki, bowiem druhowie 
otrzymali specjalistyczny sprzęt hy-
drauliczny do ratownictwa drogo-
wego firmy Lukas. W skład zestawu 
weszła pompa hydrauliczna, nożyce, 
rozpieracz oraz węże hydrauliczne. 
W ubiegłym roku strażacy w ramach 
otrzymanej dotacji własnymi siłami 
przeprowadzili remont garażu. Zosta-
ła wykonana posadzka, odświeżono 
ściany, zamontowano nowe oświetle-
nie oraz wykonano szafki ubraniowe. 
W tym miejscu należy wspomnieć, że 
strażacy kosztem własnego czasu, 
doprowadzili garaż do stanu na mia-
rę XXI wieku. W 2018 roku nastąpiło 
przekazanie z budżetu Ministerstwa 
Sprawiedliwości zestawu ratownic-
twa medycznego PSP R-1 wraz z de-
fibrylatorem. 
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PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY W M-GSPZOZ OSIEK

Szeregi jednostki zasila obecnie 18 
przeszkolonych ratowników, którzy 
mogą brać czynny udział w działa-
niach ratowniczo-gaśniczych. Odda-
jąc się służbie, dbają o dobro miesz-
kańców, narażając przy tym własne 
zdrowie i życie. Istotną rolę odgrywa 
odpowiednie przeszkolenie. Jednost-
ka OSP Osiek jest jednostką najlepiej 
wyszkoloną w gminie i jedną z naj-
lepszych w powiecie. W jej szeregach 
znajdują się funkcjonariusze Pań-
stwowej Straży Pożarnej, ratownicy 
medyczni, ratownik górniczy oraz za-
wodowi kierowcy. Druhowie regular-
nie biorą udział w ćwiczeniach organi-
zowanych przez KP PSP w Staszowie. 
Do najważniejszych szkoleń, w jakich 
brali udział strażacy OSP Osiek moż-
na zaliczyć: kwalifikowana pierwsza 
pomoc, przyjmowanie śmigłowców 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
ratowanie i wyciąganie osób poszko-
dowanych z wody, pod którymi za-
łamał się lód. Ochotnicy brali udział 
także w międzypowiatowych ćwicze-
niach dotyczących przeprowadzenia 
akcji gaśniczej wielkopowierzchnio-
wego pożaru lasu wraz z dostarcze-
niem wody na dalekie odległości. 

Z uwagi na bliskie położenie przy 
drodze krajowej DK-79 i wojewódz-
kiej DW-765 strażacy są dysponowa-
ni do dużej ilości zdarzeń drogowych, 
udzielają profesjonalnej pomocy wy-
korzystując posiadany sprzęt i wiedzę. 
W związku z lokalizacją gminy wzdłuż 
Wisły działania Jednostki skupiają się 
również na długotrwałych i skompli-
kowanych akcjach powodziowych. 
Warto wspomnieć o powodziach w 
latach 1997, 2007 oraz 2010. 

 Straż Pożarna w Osieku odgrywa 
znaczącą rolę w życiu kulturalnym 
naszego miasta. Strażacy prowadzą 
liczne działania edukacyjne dla dzie-
ci i młodzieży. Zawsze biorą udział w 
Miejsko-Gminnych Zawodach Sporto-
wo-Pożarniczych, zajmując czołowe 
lokaty. Ponadto organizują liczne po-
kazy działań ratowniczo-gaśniczych 
oraz dbają o bezpieczeństwo na im-
prezach masowych. 

Należy zaznaczyć, że społeczeń-
stwo bardzo wysoko ocenia strażacką 
działalność. Życząc im tylu powro-
tów, co wyjazdów, pamiętajmy o tych 
wspaniałych ludziach. Ludziach, któ-
rzy słowa roty ślubowania wypełniają 
“nawet z narażeniem życia”.

Martyna Ryńska
Zdjęcia: Norbert Strojnowski

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom zdrowotnym najmłod-
szych mieszkańców Gminy Osiek, Miejsko-Gminny Samodzielny Publicz-
ny Ośrodek Zdrowia w Osieku wyszedł z inicjatywą zorganizowania pro-
gramu profilaktyki próchnicy dla uczniów klas I do VIII gminnych szkół 
podstawowych, z własnych środków finansowych.

Próchnica zębów to najbardziej rozpowszechniona choroba wśród 
dzieci i młodzieży - dotyczy ok. 90% dzieci w wieku szkolnym. Próchni-
ca zgodnie z definicją WHO to proces patologiczny, pochodzenia zewną-
trzustrojowego, prowadzący do odwapnienia i proteolitycznego rozpa-
du twardych tkanek zęba. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za jej 
rozwój są bakterie próchnicotwórcze, które rozkładają cukry obecne w 
produktach żywnościowych, wytwarzając kwasy, które niszczą szkliwo 
zębów. Próchnica nieleczona powoduje nie tylko dolegliwości bólowe, 
powoduje również nieodwracalne choroby miazgi, choroby tkanek około 
wierzchołkowych, utratę zębów, czego konsekwencją są np. wady zgry-
zu. Wszystko to wymaga długotrwałego i kosztownego leczenia zacho-
wawczego, chirurgicznego, protetycznego i ortodontycznego. Nieleczona 
próchnica jest punktem wyjścia dla powstania groźnych dla życia chorób 
odogniskowych, między innymi: serca, stawów i nerek.

Program realizowany jest od kwietnia 2018 roku. W ramach realizacji 
programu na terenie gabinetu stomatologicznego w M-GSPZOZ Osiek 
i Tursku Wielkim odbywają się badania stomatologiczne w celu oceny 
stanu uzębienia dzieci. Celem głównym programu jest przeanalizowa-
nie, zdiagnozowanie i zarekomendowanie dalszego postępowania doty-
czącego stanu uzębienia dzieci objętych programem. Każdy z rodziców/
opiekunów dziecka otrzyma informację na temat stanu zdrowia uzębienia 
oraz - jeśli to konieczne - na temat dalszego postępowania, gdy wykryte 
zostaną nieprawidłowości. Aby dziecko mogło uczestniczyć w programie 
niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna dziecka.

Oczekiwanym efektem Programu jest poprawa świadomości pa-
cjentów, nauka korzystania z preparatów fluorowych (past, płukanek), 
zgłaszanie się do gabinetu stomatologicznego celem kontroli i leczenia 
ubytków próchnicowych i wad zgryzu, zmniejszenie zachorowalności na 
chorobę próchnicową.

Edyta Mysłek



18

WIEŚCI OSIECKIE • Nr 1(1) kwiecień-czerwiec 2018

Sukcesy drużyn PSP w Pliskowoli w Ogólnopolskim 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Już od kilku lat szkoła w Pli-
skowoli uczestniczy w Turnieju 
BRD, którego celem jest poprawa 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
szkolnej w szczególności poprzez 
popularyzowanie przepisów i za-
sad bezpiecznego poruszania się 
po drogach.

Turniej ma charakter wieloeta-
powy – pierwszym są eliminacje 
szkolne, wyłaniające czteroosobo-
wą drużynę. Etap gminny zwycięża 
drużyna, która najlepiej rozwiąże 
test wiedzy obejmujący zagadnienia 
dotyczące zasad i przepisów ruchu 
pieszych oraz rowerzystów, znaków 
drogowych, sytuacji w ruchu drogo-
wym, ustaleniu prawidłowej kolej-
ności przejazdu przez skrzyżowanie. 
Rywalizacje powiatowe to również 
test ze znajomości przepisów ru-
chu drogowego oraz jazda rowerem 
po torze sprawnościowym, przygo-
towywanym przez funkcjonariuszy 
staszowskiej drogówki. Zawody na 
szczeblu wojewódzkim to dodatko-
wo jazda rowerem w miasteczku ru-
chu drogowego, a także praktyczne 
udzielanie pierwszej pomocy przed-
medycznej.

Od trzech lat drużyny PSP z Pli-
skowoli zwyciężają eliminacje po-
wiatowe: 

rok szkolny 2015/16
• Klaudia Dudek
• Patrycja Wieczorek

• Jakub Wieczorek 
• Jakub Reczko
 rok szkolny 2016/17
• Bartłomiej Wieczorek
• Bartosz Wieczorek
• Patrycja Wieczorek
• Martyna Zawada
 rok szkolny 2017/18
• Bartłomiej Wieczorek
• Dawid Wieczorek
• Patrycja Wieczorek
• Martyna Zawada

 

Ponadto nasi zawodnicy wygrywa-
ją w konkurencjach indywidualnych: 
trzykrotnie Patrycja Wieczorek ze zna-
jomości przepisów ruchu drogowego, a 
Klaudia Dudek i Bartłomiej Wieczorek 
najlepiej pokonywali tor przeszkód.

 Drużyny te reprezentowały po-
wiat staszowski w zmaganiach wo-
jewódzkich w Sukowie, Bilczy, a w 
bieżącym roku w Nowinach.

Drużyny do turnieju przygoto-
wuje Agnieszka Porębska.

zdjęcia i tekst: Agnieszka Porębska



19

WIEŚCI OSIECKIE • Nr 1(1) kwiecień-czerwiec 2018

TURNIEJ O PUCHAR TYMBARKU
17.10.2017r. uczniowie Publicz-

nej Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Suchowoli wzięli 
udział w powiatowych rozgryw-
kach Turnieju, zorganizowanych w 
PSP 3 w Staszowie, przy ul. A. Mic-
kiewicza. Uczniowie podjęli sta-
rania o wygraną w dwóch katego-
riach wiekowych: U-12(uczniowie 
klas IV-V) i U-10 (uczniowie klas 
II-III). 

Drużyna U-12, w składzie: Da-
wid Brzyszcz, Wiktor Kruszewski, 
Michał Pająk, Michał Zaleśny, Wik-
tor Obierak, Michał Kos, Karol Pa-
jąk, Natalia Mysłek, Julia Ścibisz i 
Kornelia Dyl zakwalifikowała się do 
FINAŁOWYCH ROZGRYWEK WOJE-
WÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

23.04.2018 roku, na stadionie 
Grodu w Ćmińsku, odbył się Finał 
Województwa Świętokrzyskiego, 

podczas którego 
drużyna godnie 
reprezentowała 
swój powiat.

W s z y s c y 
uczestnicy roz-
grywek otrzy-
mali medale oraz 
drobne nagrody 
rzeczowe. 

O p i e k u n a m i 
drużyn byli na-
uczyciele wycho-
wania fizyczne-
go: Aleksandra 
Mysłek i Jerzy 
Lewczuk. 

Tekst: 
Aleksandra Mysłek
Foto: Jerzy Lewczuk

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” istnieje od 18 lat. 
To największy Turniej piłkarski dla dzieci w Polsce i w Europie, którego 
organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU - PRZEGLĄD WYDARZEŃ
ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH 
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU

W związku z przypadającym 23. kwietnia Światowym 
Dniem Książki i Praw Autorskich młodzież z Dyskusyj-
nego Klubu Książki dla młodzieży w Osieku odwiedziła 
dzieci z naszego przedszkola. Młodzi ludzie z DKK po-
stanowili przybliżyć przedszkolakom ulubione bajki i ba-
śnie swojego dzieciństwa. Były to znane i lubiane przez 
wszystkich baśnie „Czerwony kapturek” i „Kopciuszek” 
braci Grimm, „Brzydkie kaczątko” Hansa Christiana An-
dersena oraz „Ptasie radio” Juliana Tuwima.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały czytanych utwo-
rów i żywo reagowały na kolorowe ilustracje zawarte w 
książkach. Z kolei licealiści mogli przekonać się jak wiel-
ką radość ich wizyta sprawiła przedszkolakom.
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Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich stał się 
okazją do podkreślenia ogromnej roli czytania w życiu 
małego człowieka.

Tekst: Zdzisława Król i Katarzyna Kunowska
Zdjęcia: Katarzyna Kunowska

SUKCES UCZNIÓW PULICZNEGO GIMNAZJUM W OSIEKU 
W POWIATOWYM KONKURSIE POEZJI I PIOSENKI ROSYJSKIEJ

W dniu 9 maja 2018 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Osieku odbył się Powiatowy Konkurs Poezji i Pio-
senki Rosyjskiej. 

Organizatorami konkursu byli: p. Anna Winiarska, 
p. Agnieszka Kurosad i p. Renata Durda. W konkursie 
uczestniczyło 23 uczniów z gimnazjów w: Czajkowie, 
Rytwianach, Staszowie i Osieku. Gimnazjaliści rywalizo-
wali w II kategoriach:
• I kategoria: prezentacja 1 dowolnego utworu poetyc-

kiego w języku rosyjskim,
• II kategoria: wykonanie 1 wybranej piosenki w języku 

rosyjskim.

Wykonawców oceniało jury wybrane spośród przy-
byłych nauczycieli rusycystów według następujących 
kryteriów:
• poprawność językowa,
• dykcja,
• interpretacja utworu poetyckiego lub muzycznego,
• ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci konkursu w kategorii: piosenka
I Mazur Magdalena PG w Osieku
II Opala Magdalena PG w Rytwianach
II Wieczorek Aleksandra PG w Osieku
II Durda Julia  PG w Osieku

Laureaci konkursu w kategorii: poezja
I Cebula Karolina  PG w Osieku
II Szul Ola  PG w Rytwianach
II Wieczorek Aleksandra PG w Osieku
III Wrzałek Alicja  PG nr 2 w Staszowie
III Bochnak Julia  PG w Osieku
III Ptak Zuzanna  PG nr 2 w Staszowie

WYSTAWA „OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI” W OSIEKU
30 maja 2018 roku na rynku w Osieku nastąpiło uro-

czyste otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”. Wy-
stawa została opracowana przez Oddziałowe Biuro Edu-
kacji Narodowej IPN w Szczecinie, a do Osieka zawitała 
dzięki Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Kiel-
cach.

Otwarcia dokonała Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Osieku Małgorzata Kunowska wprowadzając 
zebranych gości w tematykę wystawy. Następnie głos za-
brał Burmistrz Miasta i Gminy Osiek pan Rafał Łysiak. Pan 
burmistrz podkreślił rolę liderów walki o wolną Polskę w 
1918 roku, którzy potrafili zjednoczyć się wokół jednego, 
nadrzędnego celu: niepodległości.

W dalszej części programu odbył się koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II.

Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej ukazuje naj-
ważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowo-
ści oraz sylwetki sześciu działaczy i polityków, którzy 
przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę: 
Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana 
Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfan-
tego i Ignacego Daszyńskiego. 

Ekspozycja przedstawia także kalendarium najistot-
niejszych wydarzeń w procesie odradzania się niepodległej 
Polski oraz kopie dokumentów związanych z 11 listopada 
1918 roku, w tym przedruki stron Monitora Polskiego. Wy-
stawa prezentuje również mapę ilustrującą jak w latach 
1918-1921 zmieniały się granice II Rzeczypospolitej.

Mieszkańcy Osieka będą mogli oglądać ekspozycję do 
10 czerwca 2018 roku. 

Tekst: Zdzisława Król, Katarzyna Kunowska
Zdjęcia: Iwona Serafin
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GMINNY KONKURS PIOSENKI PAPIESKIEJ „ŚPIEWAMY DLA CIEBIE 
OJCZE ŚWIĘTY” W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU

26 kwietnia 2018r. w MGOK w Osieku z okazji roczni-
cy kanonizacji Jana Pawła II odbył się III Gminny Konkurs 
Piosenki Papieskiej „Śpiewamy dla Ciebie Ojcze Święty” 
zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w 
Osieku. Celem konkursu było wzbudzanie zaintereso-
wania postacią św. Jana Pawła II i jego nauką, populary-
zacja piosenek papieskich – ich walorów artystycznych 
i wychowawczych oraz złożenie hołdu Papieżowi – Po-
lakowi. 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podsta-
wowych klas I – VII. Prezentacja odbywała się w dwóch 
kategoriach wiekowych: 

- I kategoria – uczniowie klas I - III 
- II kategoria - uczniowie klas IV – VII 
Do konkursu przystąpiło 18 wokalistów z następu-

jących szkół:
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwagrowie,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchowoli,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku
Komisja konkursowa w składzie: dyrektor ZS im. 

J.P II w Osieku pani Małgorzata Kunowska, sekretarz 
Urzędu Miasta i Gminy Osiek pani Dorota Skotarek, 
dyrektor MGOK w Osieku pani Justyna Mikus, wicedy-
rektor PSP w Osieku pani Anna Bojarska, ks. Jan Kania, 
ks. Łukasz Kołodziej, organista tutejszej parafii pan 
Piotr Kwiecień, pan Krzysztof Sławiński, pani Halina 
Kwietniewska i pani Anna Wdowiak biorąc pod uwagę 
oryginalność wykonania, kreatywność oraz popraw-
ność prezentowanych utworów po burzliwych nara-
dach przyznała następujące miejsca: 

Kategoria kl. I-III:
I miejsce – Weronika Wawrzkiewicz PSP w Su-

chowoli - „Znowu Cię Spotykam”, II miejsce – Ame-
lia Szczepaniak –PSP w Osieku –„Barka”, III miejsce 
– Duet: Maja Koper i Julia Gatny –PSP w Szwagrowie- 
„Biały Pasterz”, Wyróżnienie: Błażej Walczyk – PSP w 
Ossali – „Lolek”

Kategoria kl. IV-VII:
I miejsce – Hanna Budyś PSP w Ossali – „List do 

Boga”, II miejsce –Izabela Gajek –PSP w Osieku – „ 
Wieża modlitwy”, III miejsce – Amelia Matusik –PSP w 
Szwagrowie – „Fundament”.

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody 

rzeczowe, a wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie po-
dziękowania za udział w konkursie. 

Szczególne podziękowania składamy pani dyrektor Mał-
gorzacie Kunowskiej za ufundowanie nagród w konkursie.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom i 
ich opiekunom dziękujemy za zaangażowanie i życzymy 
dalszych sukcesów!

Autorzy: Małgorzata Ryńska, Katarzyna Kunowska
Zdjęcia: Aleksandra Frańczak

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANNĄ ŁACINĄ
6 czerwca 2018 roku Dyskusyjny Klub Książki dla 

młodzieży w Osieku działający przy bibliotece Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku gościł pisarkę panią 
Annę Łacinę na spotkaniu autorskim.

Pani Anna Łacina to autorka powieści obyczajowych 
dla młodzieży, opowiadań fantastycznych i serii bajek 
edukacyjnych. Autorka została dwukrotnie wyróżniona 
nagrodą IBBY, również dwukrotnie w plebiscycie „Książ-
ka na lato”.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla młodzieży w Osieku oraz uczniowie 
gimnazjum i liceum w Zespole Szkół.

Autorka w bardzo interesujący sposób opowiedziała 
o pozytywnym wpływie czytania na młodego człowieka, 
a także o tym jak powstają jej książki. Następnie przybli-
żyła obecnej na spotkaniu młodzieży tematykę swoich 
powieści. 

Młodzież chętnie zadawała pytania autorce doty-
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czące zarówno treści jej książek, jak i jej drogi twórczej. 
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i trwało prawie 
dwie godziny.

W podziękowaniu za ciekawe spotkanie młodzież z 
naszego DKK wręczyła gościowi upominek a także poka-
zała prowadzoną przez siebie kronikę, do której autorka 
dokonała pamiątkowego wpisu.

Wszyscy czytelnicy mieli okazję otrzymać osobiste 
dedykacje do książek Anny Łaciny.

Spotkanie było możliwe dzięki istniejącemu Dysku-
syjnemu Klubowi Książki dla młodzieży prowadzonemu 
przez panią moderator Katarzynę Kunowską a zostało 
dofinansowane ze środków Instytutu Książki.

Tekst: Zdzisława Król, Katarzyna Kunowska
Zdjęcia: Katarzyna Kunowska

SUKCES GIMNAZJALISTÓW 
W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH

W dniu 17.04.2018r. w sali konferencyjnej Omega na 
terenie Targów Kielce odbyła się uroczystość wręczenia 
pamiątkowych medali i dyplomów laureatom konkur-
sów przedmiotowych województwa świętokrzyskiego.

Wśród 257 zwycięzców znaleźli się uczniowie Pu-
blicznego Gimnazjum w Osieku:

FORMA DAMIAN – laureat XV Wojewódzkiego Kon-
kursu z Geografii, opiekun pani mgr Mieczysława Misiak

PEŁKA BARTOSZ – laureat XV Wojewódzkiego Kon-
kursu z Biologii, opiekun pani mgr Małgorzata Zugaj

Laureatom i nauczycielom życzymy wytrwałości w 
dążeniu do celu oraz dalszych sukcesów. Dyrekcja szkoły

Pamiątkowe medale i dyplomy laureatom wręczali: 
Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, 

Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, dy-
rekcja Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli: Jacek Wołowiec, Krzysztof Łysak, Elżbieta Du-
dek.

Laureaci oprócz medali i dyplomów otrzymali pa-
miątkowe piernikowe serca z datą symbolizującą 100 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Autor tekstu i zdjęć: Ewelina Świątkiewicz-Maj

75. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM. AKCJA 
ŻONKILE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU.

19 kwietnia 2018 roku przypada 75. rocznica wybu-
chu powstania w getcie warszawskim - największego 
zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a 
zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowa-
nej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN organizuje już po raz szósty akcję społeczno-
-edukacyjną Żonkile. 

Do akcji włączył się również Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Osieku. 

Członkowie Dyskusyjnego Klub Książki dla młodzie-
ży w Osieku przygotowali setki żółtych papierowych 
żonkili, które są symbolem szacunku i pamięci o powsta-
niu. Następnie wręczyli je uczniom naszej szkoły. 

Uczniowie udali się także do Urzędu Miasta i Gminy, 
aby wręczyć papierowe żonkile Burmistrzowi Osieka 
panu Rafałowi Łysiakowi i pracownikom urzędu. 

Kolejnymi miejscami, które odwiedzili, aby roz-
dać żonkile były Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek 
Zdrowia, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Bank i Urząd 
Pocztowy w Osieku. Młodzież wręczała symboliczne 
żonkile również mieszkańcom Osieka.

"Łączy nas pamięć!”
Autor tekstu: Katarzyna Kunowska

Autor zdjęć: Eliza Łysiak
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