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Dziękujemy za współpracę i nadsyłanie materiałów do gazety,
jednocześnie zwracamy się z prośbą o artykuły z ważnymi dla
naszej społeczności informacjami. Warto dzielić się wydarzeniami z naszych miejscowości. Liczymy na to, że instytucje, szkoły,
stowarzyszenia, parafie, sołectwa i aktywne środowiska włączą
się w powstawanie kolejnych numerów. Ziemia osiecka ma bogatą tradycję i wydała wielu wspaniałych ludzi, którzy odegrali
istotną rolę w lokalnej i ogólnokrajowej historii. Warto aby blisko tysiącletnia historia tego regionu miała swoje miejsce na
łamach gazety. Dlatego też apelujemy o wszelkie materiały archiwalne, które będzie można wykorzystać w tworzonych numerach, a w przyszłości staną się podwaliną 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. Z góry dziękujemy za wszelka pomoc.
Redakcja Wieści Osieckich.
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List intencyjny podpisali: Rafał
Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy
Osiek, Lech Żak – Prezes Zarządu
Enea Elektrownia Połaniec Spółka
Akcyjna, Hanna Rzepka – Skarbnik
Miasta i Gminy Osiek, Marek Ryński – Wiceprezes ds. Technicznych
Enea Elektrownia Połaniec Spółka
Akcyjna.
Elektrownia fotowoltaiczna ma
powstać na terenie gminy Osiek –
byłe składowisko odpadów Grabowiec. Zostanie wybudowana przez
spółkę Enea Elektrownia Połaniec
Spółka Akcyjna. Działka, na której powstanie elektrownia fotowoltaiczna należy do gminy, ma
powierzchnię ponad 4 hektarów.
Budowa elektrowni przyniesie korzyści obu Stronom.

W dniu 08.06.2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się przekazanie centrali alarmowej dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Osieku.
Przekazania sprzętu dokonała Wojewoda Świętokrzyska – Pani
Agata Wojtyszek na ręce Burmistrza
Miasta i Gminy Osiek Rafała Łysiaka oraz Członka Zarządu OSP Osiek
druha Norberta Strojnowskiego.
Stacja obiektowa DSP-52BS, bo o
niej mowa, to nowoczesna centrala
do zdalnego (radiowego) uruchamiania syren alarmowych. Sprzęt
ten, wraz z dedykowanym terminalem komórkowym DTG-53 umożliwi
szybsze alarmowanie o zdarzeniach
jednostki OSP Osiek za pomocą sygnału akustycznego oraz wiadomości SMS. Atutem tego systemu jest
także możliwość wykorzystania do
wczesnego ostrzegania ludności o
zagrożeniach (np. atak chemiczny).

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

W SPRAWIE BUDOWY ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ W GMINIE OSIEK
We wtorek 30. lipca w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Osiek podpisano list intencyjny dotyczący budowy elektrowni fotowoltaicznej na
terenie Gminy Osiek.
W wyniku dotychczas prowadzonych rozmów Strony zdefiniowały następujące możliwości
współpracy:
- budowa instalacji PV o łącznej
mocy 5 MW,
- pozyskiwanie i zagospodarowanie gazu wysypiskowego.
Dla gminy będzie to dodatkowy
element prorozwojowy, ponieważ
do budżetu wpływać będą pieniądze z tytułu podatku od Enea Połaniec.

Sygnatariusze listu intencyjnego chcą by ponad 4-hektarowy
obszar został zrewitalizowany i
zagospodarowany zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami obu
Stron. Podpisując list intencyjny
Strony zadeklarowały wolę zaangażowania się w opracowanie
założeń realizacji przedsięwzięcia i ustalenia optymalnej formy
współpracy.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Kunowska

Nowy sprzęt dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku

Tekst: Norbert Strojnowski
Zdjęcia: Urząd Wojewódzki w Kielcach
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W dniu 14.lipca 2019 roku na
stadionie MKS Piast Osiek odbyły
się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
W rozgrywkach wzięło udział 8
drużyn OSP a także Kobieca Drużyna działająca przy OSP w Osieku.
Sędzią głównym był st. kpt. Michał
Żal z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie.
Po zakończeniu zmagań Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku
Rafał Łysiak Burmistrz pogratulował drużynom udanych zawodów
a następnie wręczył pamiątkowe
puchary i dyplomy. Poniżej przedstawiamy klasyfikację końcową zawodów:
1.miejsce – OSP Suchowola
2.miejsce – OSP Tursko Wielkie
3.miejsce – OSP Osiek
4.miejsce – OSP Długołęka
5.miejsce – OSP Szwagrów

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

6.miejsce – OSP Pliskowola
7.miejsce – OSP Ossala
8.miejsce – OSP Niekrasów
Składamy
podziękowanie
wszystkim gminnym jednostkom
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za przygotowanie i udział w zawodach oraz serdecznie gratulujemy
najlepszych osiągnięć.
Tekst: Katarzyna Kunowska
Zdjęcia: Zofia Jarkowska
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Uroczystość rozpoczęła się od
mszy świętej w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekrasowie, która była celebrowana
przez księdza prof. Sławomira Chrosta.
Po mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik upamiętniający poległych mieszkańców
z terenu gminy Osiek, gdzie odbyła
się dalsza część obchodów.
Przemówienia wygłosili: ksiądz
kanonik Stanisław Bastrzyk, który
odniósł się do tych trudnych, historycznych dni i do bohaterstwa
mieszkańców gminy Osiek, którzy
oddali życie za ojczyznę.
Następnie głos zabrała Pani Marianna Labarzewska z Zarządu Koła
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych w Osieku,
która podziękowała Burmistrzowi
Miasta i Gminy Osiek Rafałowi Łysiakowi za przygotowanie uroczystości,
księżom Sławomirowi Chrostowi i
Stanisławowi Bastrzykowi za celebrację obchodów, a także skierowała
podziękowania za wystawienie pocztów sztandarowych: Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku,
Pani Małgorzacie Kunowskiej za
wystawienie pocztu sztandarowego ZKRPiBWP, Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich, Pani Ewie Buda, za
wystawienie pocztu sztandarowego
PSP w Ossali oraz OSP Niekrasów za
wystawienie pocztu sztandarowego
OSP Niekrasów.

W niedzielę, 18. sierpnia 2019 roku w Niekrasowie odbyła się uroczystość upamiętniająca poległych mieszkańców z terenu gminy Osiek walczących o odzyskanie i utrzymanie niepodległości w latach 1918-1920.

UROCZYSTOŚCI W NIEKRASOWIE

UPAMIĘTNIAJĄCE POLEGŁYCH WALCZĄCYCH O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI
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Głos zabrał również Burmistrz
Miasta i Gminy Osiek, Pan Rafał Łysiak, który podziękował za
uczestnictwo w tak podniosłej uroczystości kombatantom, księżom,
dyrektorom szkół, dyrektor banku
oraz wszystkim mieszkańcom gminy, którzy tego dnia uczcili pamięć
poległych.
Zakończeniem uroczystości było
złożenie kwiatów i wieńców przez:
Zarząd Koła Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Osieku, Burmistrza Miasta i Gminy Osiek wraz z delegacją, Dyrektor
Banku Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju – oddział
Osiek, Stowarzyszenie Jędrusie oraz
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali.
Tekst: Katarzyna Kunowska
Zdjęcia: Małgorzata Równiak

21.08. 2019 Radio Kielce odwiedziło Osiek. Wizyta odbyła się
w ramach programu „Letni raport
dnia”. Podczas dwugodzinnej audycji nadawanej na żywo z osieckiego rynku, słuchacze radia Kielce mieli możliwość poznać bliżej
nasze miasto.

W audycji udział wzięli: Burmistrz
Miasta i Gminy Osiek – Pan Rafał Łysiak, Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury – Pani Justyna Mikus,
Prezes Stowarzyszenia „Osieczanie”
i Moderator Dyskusyjnych Klubów
Książki – Pani Katarzyna Kunowska,
Przedstawicielka Stowarzyszenia na

RADIO KIELCE Z WIZYTĄ W OSIEKU

rzecz rozwoju wsi Pliskowola – Pani
Magdalena Bojarska.
Pan Burmistrz Rafał Łysiak opowiedział o bogatej historii naszego
miasta, powiedział o planowanych
inwestycjach w Osieku, przedstawił
atuty turystyczne i krajoznawcze
naszej gminy, zaprosił również na
inscenizację Bitwy o Osiek, która odbędzie się 28. września o godz.13.00.
Inscenizacja upamiętni bitwę z 11.
września 1939 r. i 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Dyrektor M-GOK w Osieku Justyna Mikus przedstawiła ofertę
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kulturalną domu kultury, z kolei
Prezes Stowarzyszenia „Osieczanie” i moderator Dyskusyjnych Klubów Książki Katarzyna Kunowska
opowiedziała o projektach stowarzyszenia skierowanych do lokalnej
społeczności i o działalności dwóch
Dyskusyjnych Klubów Książki.Pani
Magdalena Bojarska ze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Pliskowola mówiła o działalności stowarzyszenia w roku bieżącym i planach
na przyszłość.
Tekst: Katarzyna Kunowska
Zdjęcia: Radio Kielce, Katarzyna Kunowska
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W sobotę 17.08.2019 r, przed
Miejsko – Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Osieku odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy gminy Osiek. W konkursie udział wzięły cztery sołectwa:
Tursko Wielkie, Mucharzew, Ossala i Niekrasów.
Wieńce oceniała komisja w składzie: Magdalena Połeć z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w
Staszowie, Zdzisława Drach z Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie
oraz Kamila Jaguś z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach.
Komisja zdecydowała o przyznaniu:
I miejsca – sołectwo Tursko Wielkie
II miejsce - ex aequo – sołectwo
Ossala i Niekrasów
III miejsca – sołectwo Mucharzew.
Dyplomy i nagrody wręczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Rafał Łysiak oraz Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w
Osieku Justyna Mikus.
W sobotę 21.09.2019 r., odbyła
się zorganizowana przez Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
wycieczka do Sandomierza. Hasło
przewodnie wycieczki to „ Śladami Ojca Mateusza”. W wycieczce
uczestniczyły 43 osoby : dzieci,
młodzież oraz dorośli.
Pierwszym punktem wycieczki była Furta Dominikańska, inaczej
zwana Uchem Igielnym. Jest to jedyna
zachowana furta, spośród dwóch niegdyś istniejących w systemie murów
obronnych. Przechodząc przez Ucho
Igielne udaliśmy się do wąwozu Królowej Jadwigi. Jest to najpiękniejszy
wąwóz spośród lessowych wąwozów
sandomierskich. Wąwozem doszliśmy
do kościoła św. Jakuba. Kościół ten to
jeden z najbardziej cennych zabytków
Sandomierza. Do wnętrza świątyni
wchodzimy przez trzynastowieczny
portal, wykonany
z ręcznie formowanej cegły, nazywany „Bramą
Niebios”. Następnie przeszliśmy na
dziedziniec zamkowy. Zamek jest murowany, zbudowany w czternastym
wieku z fundacji króla Kazimierza
Wielkiego na miejscu wcześniejszego
grodu. Zamek przebudowywany
w
pierwszej połowie szesnastego wieku

KONKURS

WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH

Sołectwo Tursko Wielkie reprezentowało gminę Osiek w czasie
Dożynek Powiatu Staszowskiego,

które odbyły się 25 sierpnia 2019
roku w Bogorii.
Tekst i zdjęcia: M-GOK w Osieku.

Wycieczka do Sandomierza
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na rezydencję renesansową według
projektu mistrza Benedykta. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Bramy Opatowskiej. Wchodząc
schodami do góry docieramy na taras
widokowy skąd rozciąga się przepiękna panorama miasta. Podziemna trasa
turystyczna czyli sandomierskie lochy
to kolejne miejsce które odwiedziliśmy. Trasa utworzona została w czasie
prowadzenia górniczych prac zabezpieczających Stare Miasto przez połączenie dawnych piwnic i podziemnych składów kupieckich. Ostatnim
punktem wycieczki było zwiedzanie
muzeum – Świat Ojca Mateusza. W
muzeum zwiedziliśmy pomieszczenia
zaaranżowane na wzór pomieszczeń
serialowych
z użyciem oryginalnych elementów scenografii. Atrakcją
były również naturalnych rozmiarów
figury woskowe aktorów grających w
serialu.
Po obiedzie każdy mógł wziąć
udział w odbywającym się właśnie na
sandomierskim rynku festiwalu czekolady i słodyczy.
Tekst :JM
Zdjęcia: MGOK
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Zaliczyliśmy basen w Połańcu. Młodzi uczestnicy korzystali ze
wszystkich dostępnych atrakcji: zjeżdżalni, jacuzzi, masaży, fali i rzeki oraz
pływali na wydzielonych torach pływackich.
Po istnym szaleństwie na basenie
wygłodniali wycieczkowicze skorzystali z oferty miejscowej kawiarenki.
Padły jednogłośne deklaracje o ponowieniu wyjazdu na basen, co potwierdza, że wyprawę można zaliczyć do
udanych.
Kolejnym punktem był wyjazd do
kina Wisła w Tarnobrzegu na remake
„Króla Lwa”.
Ponieważ film w jawny sposób
nawiązywał do swojego poprzednika,
była to jednak wersja nowocześniejsza i bardziej realistyczna. Na pewno
jest to spektakularny film przyrodniczy.
Krajobrazy są piękne i dramatyczne, a zwierzęta jak prawdziwe . Trzeba
przyznać, że technologicznie jest to

W sierpniu M-GOK w Osieku zapewnił najmłodszym zorganizowany i
aktywny wypoczynek. Sposobów na czynne spędzanie czasu jest bardzo
wiele. Wybraliśmy kilka z nich.

WAKACJE 2019 Z M-GOK W OSIEKU

naprawdę imponujące – mówili młodzi widzowie. Wszyscy, którzy wzięli
udział w premierze filmu byli wyraźnie zachwyceni.
Turnieje, gry i zabawy ruchowe
06.08.2019 r. na Orliku z wielką życzliwością poprowadził Pan Robert Ryński. Zainspirował licznie przybyłych
uczestników do zdrowej rywalizacji.
Pokazał różne dyscypliny sportowe co
pozwoliło sprawdzić swoje możliwości i umiejętności, oraz radzić sobie z
nowymi sytuacjami.
Do zabaw dołączyła także Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Osieku, a pracownicy wymyślali różne konkursy . Widać, że uczestnikom
sprawiało to wiele radości.
W ramach wakacyjnego wypoczynku 20.08.2019 r. odbyła się wycieczka do Bałtowa - krainy dinozaurów. Wędrując ścieżkami przez park
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widzieliśmy modele dinozaurów i
innych prehistorycznych stworzeń,
oczywiście wszystkie naturalnej wielkości. O minionym świecie bardzo ciekawie opowiadała pani przewodnik.
Emocjonującym punktem wyprawy
było Oceanarium w którym głębia
oceanu przenika się z głębią trójwymiarowego przekazu.
Dzięki nowoczesnej technologii
dowiedzieliśmy się jak wyglądało
podwodne życie miliony lat temu.
Spotkanie „oko w oko” z rekinem
zmroziło krew w żyłach.
Dzieci odbyły też przejażdżkę
schoolbusem pomiędzy zwierzętami
egzotycznymi: lamami, wielbłądami,
strusiami, dzikami, końmi i innymi.
W dolnej części zwierzyńca zobaczyliśmy ciekawe gatunki ptaków i ssaków. Ciekawym punktem była tzw.
Sabatówka , miejsce, które przenosi w
zaczarowany świat magii, świat czarownic ,leśnych wróżek i białej magii.
Mamy nadzieję, ze dla wszystkich
biorących udział w wycieczce była to
nie tylko niezapomniana przygoda
,ale też doskonała lekcja prehistorii.
Wracaliśmy pełni wrażeń, snując
plany na kolejną eskapadę.
Na zajęciach plastycznych, które
odbyły się 23.08.2019 r. z najmłodszymi tworzyliśmy popularny indiański
amulet czyli łapacz snów. Wprawdzie dzisiejsze łapacze odeszły nieco
od pierwowzorów i nie ma w tym nic
złego, bo pełnią funkcję bardziej dekoracyjną. Najmłodsi prześcigali się w
pomysłach, dobierali ciekawe zestawy
kolorystyczne, przewlekali koraliki,
doczepiali piórka , wstążeczki, cekinki
i inne ozdoby. Zainspirowani indiańskimi wierzeniami stworzyli na zajęciach łapacze snów, które swoją bogatą formą i artystycznym wyrazem z

pewnością przyciągać
będą tylko i wyłącznie
dobre sny.
Podchody w lesie
w Pliskowoli , oraz grill
i ognisko 28.09.2019
r. były starannie zaplanowane z naszymi
leśnymi
ekspertami
Panem Zbigniewem
Wiąckiem i Cezarym
Frankiewiczem , którzy
w interesujący sposób
omówili przebieg zabawy popularnej niegdyś wśród harcerzy.
Jak się okazało
był to strzał w dziesiątkę, a przede
wszystkim okazja do wspaniałej zabawy na łonie natury , świeże powietrze
i relaks.
Aby uczestnicy mogli zaspokoić
naturalną potrzebę ruchu, Miejsko
Gminna Biblioteka Publiczna zapewniła im przed podchodami fajne gry
i zabawy. W tym czasie już pieczone
były kiełbaski i chleb. Na koniec podchodów dzieci dostały z Nadleśnictwa
w Staszowie bardzo fajne ekologiczne
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kalendarzyki, plany lekcji i zakładki do
książek. Wszyscy byli zachwyceni tak
miło spędzonym czasem, oraz całym
mnóstwem informacji i ciekawostek o
lesie. Jednogłośnie zadeklarowali, że
chcą w to miejsce wrócić jeszcze nie
raz.
Z wakacyjnej oferty skorzystało
bardzo wiele osób w różnym wieku.
Dziękujemy wszystkim za wspólnie
spędzony czas.
Tekst i zdjęcia: M-GOK w Osieku
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4 września Sztandar Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Heleny i
Józefa Świątyńskich wraz z pocztem,
nauczycielami; Stanisławą
Jońca, Urszula Jońca i Sebastianem
Trytek został wydelegowany przez
Dyrektor Ewę Buda na pogrzeb kpt.
Stefana Świerczka ps. „Lew”, jednego z dwóch ostatnich żyjących
żołnierzy legendarnego oddziału
partyzanckiego “Jędrusie”.

Stefan Świerczek urodził się w
1923 roku w Krzemienicy .W 1943
Niemcy zastrzelili jego matkę oraz
aresztowali brata ,który jeszcze tego
samego dnia zginął w egzekucji na
cmentarzu w Baranowie Sandomier-

STEFAN ŚWIERCZEK PS.’’LEW”

ODSZEDŁ NA WIECZNA WARTE! CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

skim. Również Stefan Świerczek znajdował się na liście do aresztowania
.Jego brat oraz sam Stefan już w tamtym okresie działali w konspiracji. W
1943 roku wstąpił do oddziału partyzanckiego „Jędrusie”. Brał udział w
wielu akcjach, w wyniku których był
poważnie ranny .Nigdy nie zapomniał
o mrocznych czasach drugiej wojny
światowej .Na uwagę zasługuje popularyzowanie przez niego wiedzy
na temat okupacji i niepodległościowej konspiracji. Wielokrotnie był gościem w naszej szkole, gdzie spotykał
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się z młodzieżą przekazując wiedzę o
tamtych trudnych czasach .Był honorowym gościem podczas uroczystości nadania imienia naszej szkoły.Za
swoją niepodległościową działalność
był wielokrotnie odznaczony. Kapitan
Stefan Świerczek” Lew”zmarł 1 września 2019 roku w wieku 96 lat. Został
pochowany na cmentarzu w Gawłuszowicach w powiecie mieleckim.
Pan Stefan Świerczek na zawsze
pozostanie w naszej pamięci.
Autor tekstu; Urszula Jońca
Zdjęcia: Sebastian Trytek
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Piknik rodzinny dla sołectw
Długołęka Lipnik i Kąty odbył się
11 sierpnia.
Uczestnicy mogli skorzystać z
darmowych atrakcji takich jak dmuchane zjeżdżalnie czy przejażdżki
quadem. Był również ciepły poczęstunek- kiełbaski, frytki i popcorn.

PIKNIK RODZINNY
Oferowano także Kawę, herbatę,
słodycze, ciasto i różne przekąski.
Dla dzieci dużą atrakcją była kolorowa, proszkowa kreda, którą po-
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sypywały się wzajemnie. Zabawom
nie było końca, a wszyscy uczestnicy
byli bardzo zadowoleni.
Tekst i zdjęcia: Magdalena Pietrzyk
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O TYM, JAK W PLISKOWOLI
DZIECI SPĘDZAŁY LATO…
Wakacyjne miesiące obfitowały w wiele ciekawych przedsięwzięć
skierowanych do naszych najmłodszych mieszkańców w związku z projektem „Lato z frajdą” dofinansowanym ze środków programu „Działaj
Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Staszowie z partnerem strategicznym Grupą Azoty Kopalnie i
Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S. A.

Działania projektowe obejmowały cykl wydarzeń o charakterze integracyjnym
i edukacyjnym. Zajęcia miały
za zadanie wyzwalać kreatywności
wśród najmłodszych, rozwijać zainteresowania oraz były doskonałym
lekarstwem na nudę.
III Rajd rowerowy pod hasłem:
„Mama i ja” zainaugurował realizację projektu. Rodzice wraz ze swoimi
pociechami spędzili miło lipcowe,
sobotnie przedpołudnie objeżdżając ścieżki Nadleśnictwa Staszów.
Spotkanie umiliły pogadanki leśnika
i sygnalisty myśliwskiego na temat
fauny i flory naszych lasów, prezentacja gry na trąbce, a także wspólne pieczenie kiełbasek. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe
medale i opaski odblaskowe.
Kolejnym zrealizowanym zadaniem była organizacja pikniku
rodzinnego, który połączono z corocznym świętem plonów. Członkowie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Pliskowola znów spisali się
na medal, przygotowując świetną
imprezę dla całej społeczności lokalnej. Dzieci walczyły o puchar w
rzucie ziemniakiem do koszyka czy
jajkiem na patelnię, brały udział w

zabawach prowadzonych przez profesjonalnych animatorów. Wybrano
Babę
i Chłopa Wsi, degustowano tradycyjne pierogi i bigos, a całą oprawę muzyczną zagwarantował zespół
DASS. Wyśmienita zabawa trwała
do późnych godzin nocnych.

WIEŚCI OSIECKIE • Nr 3(6) lipiec-wrzesień 2019

Wśród zadań projektowych znalazły się również warsztaty rękodzielnicze. Podczas dwóch spotkań
dzieci wykonywały zakładki do swoich ulubionych książek, modelowały
zwierzątka z balonów, a w trakcie
„Popołudnia z kolorami” projektowały swoje koszulki
i malowały drewniane figurki. Na
wszystkich czekał słodki poczęstunek. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i sprawiły wiele radości naszym małym mieszkańcom.
Mamy nadzieję, że czas spędzony
z nami pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników projektu.
Tekst: Magdalena Bojarska
Zdjęcia: Paulina Kumańska, Zbigniew Wiącek
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W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do realizacji
rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Głównym celem programu było umożliwienie wykorzystywania w procesie nauczania nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli dzięki
zastosowaniu nowoczesnych technologii.

REALIZACJA PROJEKTÓW

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSIEKU

W ramach programu szkoła została doposażona w dwie tablice
interaktywne wraz z projektorem,
oprogramowaniem i zestawami nagłaśniającymi.
Dzięki uczestnictwu szkoły w
tym projekcie nauczyciele mogli
uatrakcyjnić lekcje, wykorzystując
filmy i plansze edukacyjne, prezentacje multimedialne; zróżnicować
metody i formy prowadzenia zajęć oraz zwiększyć zaangażowania
uczniów w nauczane treści. Zastosowanie metod TIK przyczyniło się do
zintensyfikowania tempa i skuteczności uczenia się dzieci i młodzieży
oraz pozwoliło na kształtowanie
samodzielności w wyszukiwaniu potrzebnych informacji. Wzrosła też
motywacja uczniów do nauki, a nasi
wychowankowie zyskali większe
możliwości rozwoju poznawczego i
społecznego oraz szansę na kształtowanie zainteresowań i uzdolnień
w ramach zajęć pozalekcyjnych.
W celu realizacji programu nasza szkoła uczestniczyła w spotkaniach Zespołu Międzyszkolnej Sieci
Współpracy Nauczycieli stosujących
TIK. Podczas spotkań nauczyciele
dzielili się wiedzą i doświadczenia-

mi z wykorzystania nowoczesnych
technologii w pracy z uczniem.
Na realizację powyższych działań pozyskano kwotę w wysokości
14 000 zł (całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 17 500 zł).
Kolejny program, który realizowano w naszej placówce w ubiegłym roku szkolnym to: „Pracownia
edukacyjna w szkole podstawowej
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– Czyste powietrze, woda, gleba oraz
odnawialne źródła energii”. Do jego
głównych celów należało: polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo - środowiskowych
poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, podniesienie jakości
edukacji ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią,
ochroną przyrody i środowiska oraz
poszerzenie kwalifikacji nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych.
Realizując program szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne w celu
utworzenia nowej pracowni edukacji ekologicznej, w której są prowadzone lekcje i zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze.
Wykorzystując nowoczesne środki
dydaktyczne uczniowie dokonywali
obserwacji meteorologicznych i mikroskopowych, uczestniczyli w zajęciach terenowych oraz wykonywali
doświadczenia i eksperymenty.
Działania zaplanowane w programie obejmowały również organizowanie wycieczek szkolnych i akcji
ekologicznych o zasięgu lokalnym,
których celem było m.in poznanie
środowiska naturalnego i integrowanie miejscowej społeczności.
Natomiast nauczyciele mieli
możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniu z
wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Szkoła w ramach powyższego
działania pozyskała kwotę w wysokości 24 000 zł (całkowity koszt
przedsięwzięcia wynosi 30 000 zł).
Anna Bojarska

16
Dzień 28 września 2019r. był
wielkim wydarzeniem dla mieszkańców Miasta i Gminy Osiek. Od rana
odbywały się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę Bitwy o Osiek.
Społeczność szkolna wraz z pocztami sztandarowymi – Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i
byłych Więźniów Politycznych koła
w Osieku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku, Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Osieku przemaszerowała do Kościoła św. Stanisława
Męczennika w Osieku. Mszę św. za
żołnierzy i mieszkańców miasta poległych w bitwie o Osiek we wrześniu 1939r. celebrowali: ks. Jan Kania i ks. emeryt Henryk Podgórski.
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II
odbyła się podniosła akademia upamiętniająca wydarzenia z 11 września
1939r. Dyrektor Zespołu Szkól im.
Jana Pawła II p. Małgorzata Kunowska
przywitała dostojnych gości :
• Burmistrza Miasta i Gminy w Osieku Pana Rafała Łysiaka – gospodarza i Patrona dzisiejszych uroczystości,
• Kombatantów II wojny światowej
i mieszkańców Osieka, którzy byli
świadkami tych dramatycznych
dni dla naszego miasteczka i okolicznych wiosek,
• Księdza emeryta Henryka Podgórskiego – długoletniego proboszcza
naszej parafii,
Przedstawicieli najwyższych władz
państwowych:
• Pana Marka Kwitka -Posła na Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej
• Pana Marka Strzałę -Radnego Sejmiku Wojewódzkiego
• Pana Pawła Krakowiaka-Radnego
Wojewódzkiego -, głównego inicjatora i organizatora rekonstrukcji „Bitwy o Osiek, który przebywał
na polach bitewnych Lipnika, gdzie
trwały przygotowania tego historycznego widowiska
Władze Powiatu Staszowskiego:
Pana Józefa Żółciaka -starostę Powiatu Staszowskiego,
Radnych Powiatowych:
• Panią Jolantę Wójtowicz i Pana
Zbigniewa Wiącka,
• Panią Agnieszkę Wojdan – Prezesa
Fundacji i Wspomagania Oświaty,
• Burmistrzów i Wójtów z powiatu
staszowskiego i sandomierskiego,
• przewodniczącego Rady Miejskiej
Pana Arkadiusza Matusaka z rad•

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE
BITWĘ O OSIEK Z 1939R.
W 80.ROCZNICĘ II WOJNY ŚWIATOWEJ

•

nymi Gminy Osiek,
Przedstawicieli Grupy Azoty Kopalni Siarki w Osieku

Przedstawicieli służb mundurowych:
• Inspektora Leszka Dębskiego – Komendanta Powiatowej Policji w
Staszowie,
• przedstawicieli III Batalionu Radiotecznicznego i żołnierzy X
Świętokrzyskiej Brygady Obrony
Terytorialnej w Kielcach,
• Komendanta Zarządu Oddz. Miejsko Gminnego Związku OSP w
Osieku – Pana Tomasza Mysłka,
• Prezesa OSP w Osieku- druha Wacława Słodkowskiego,
• Dyrektorów szkół gminy Osiek
• delegację stowarzyszeń działających w naszej gminie,
• Pracowników Urzędu Miasta i
Gminy oraz kierowników jednostek samorządowych,
• Rodziców i mieszkańców Osieka,
• Nauczycieli,
pracowników
i
uczniów naszej szkoły.
Podniosłym momentem akademii
było oddanie hołdu minutą ciszy za
żołnierzy i mieszkańców poległych
w Bitwie o Osiek, tych którzy zginęli
podczas II wojny światowej w obronie
ojczyzny i tych, którzy przeżyli wojnę,
ale odeszli od nas na zawsze.
Historyczne słowa skierowali do
zebranych Burmistrz Miasta i Gminy
Osiek p. Rafał Łysiak, Poseł na Sejm
Rzeczpospolitej Polski p. Marek Kwi-
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tek, radny Sejmiku Wojewódzkiego p. Marek Strzała, radna powiatu
staszowskiego p. Jolanta Wójtowicz,
prezes Koła Kombatantów w Osieku
p. Marianna Labarzewska. W imieniu
Wojewody Województwa Świętokrzyskiego p. Agaty Wojtyszek list odczytał Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku p. Rafał Łysiak.
Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Osieku zaprezentowali program słowno-muzyczny, który
nawiązywał do dramatycznych dni
na podstawie wspomnień mieszkańców Osieka i okolicznych wiosek oraz
zachowanych dokumentów archiwalnych. Wyjątkowych wzruszeń dostarczył Taniec Orłów, nawiązujący do
tragicznych losów państwa polskiego
w okresie zaborów oraz Taniec z flagami, który rozbudził uczucia patriotyczne i szacunek do symboli narodowych. Scenografia symbolizowała
wydarzenia Polskiego września 1939r.
Akademia była wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Dopełnieniem uroczystości szkolnych była ekspozycja
pamiątek z Bitwy o Osiek , udostępnionych przez miłośników historii.
Uczniowie w ramach Europejskiego Dnia Sportu uczcili pamięć
o poległych Biegiem ku pamięci. Nagrody dla uczestników biegu zostały
ufundowane przez Stowarzyszenie
„Osieczanie”.
Pierwszą część uroczystości zakończono oddaniem hołdu i złożeniem wieńców przed Pomnikiem
Poległych Żołnierzy przez delegacje
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władz i uczniów.
Kolejną częścią uroczystości była
rekonstrukcja Bitwy pod Osiekiem,
która miała miejsce w Lipniku nad
Wisłą. Inscenizacja została przygotowana przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit
Honore”. Pomysłodawcą i głownym
organizatorem był prezes stowarzyszenia p. Paweł Krakowiak. Honorowym gościem był Minister Sprawiedliwości p. Zbigniew Ziobro, który
wspominał swojego dziadka, walczącego podczas Bitwy o Osiek w 1939r.
Widowisko oglądał również Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
p. Andrzej Bętkowski. Mieszkańcy
tłumnie zebrali się na wałach wiślanych, którzy z ogromny zainteresowaniem oglądali wspaniałe widowisko.
Przedstawiony został przełomowy moment bitwy, w którym ostatkiem sił polscy żołnierze wykonali
kontratak na nacierające jednostki
niemieckie. W widowisku wzięło
udział około 100 rekonstruktorów,
wyposażonych w czołgi polskie i niemieckie, motocykle, działko oraz jednostki polskiej kawalerii. Wykorzystane zostały efekty pirotechniczne
oraz broń hukowa. Inscenizacja została rozegrana w malowniczej scenerii, w trakcie wydarzenia widzowie
mieli możliwość zapoznania się z historią oraz ciekawostkami z kampanii
wrześniowej. Celem przedsięwzięcia
było ukazanie bohaterstwa żołnierzy
września 1939r., przybliżenie historii i
dramatyzmu tamtych dni oraz umoc-

nienie poczucia patriotyzmu i więzi
narodowej.
Ten wyjątkowy dzień na długo
pozostanie w pamięci mieszkańców
Miasta i Gminy Osiek.

Opracowały:
Dyrektor Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w
Osieku p. Małgorzata Kunowska, Wicedyrektor Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Osieku p.
Ewelina Świątkiewicz-Maj, Nauczyciel Zespołu
Szkól im. Jana Pawła II w Osieku p. Beata Domagała. Zdjęcia: Katarzyna Kunowska

KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSSALI 1872-1939
III. ROK SZKOLNY 1925/1926.

W bieżącym roku szkolnym jest
również pięć roczników z tą tylko
różnicą, że oddziały IV i V uczą się
razem. W oddziale I jest 46 dzieci, w
oddziale II – 46, w oddziale III – 49,
w oddziale IV – 25, w oddziale V – 7
dzieci. Razem 173 dzieci. Nauka odbywa się w obu salach w budynku
szkolnym i w jednej izbie wiejskiej,
wynajętej mu ten cel na wsi u Ludwika Sowy.
Dnia 1 listopada objęły obowiązki
naucz. p. Eugenia Romankonówna, na
miejscu p. H. Naji, który przeniósł się
do Szczeki, gmina Rytwiany.
W bieżącym roku zorganizowałem „Kółko amatorskie” z młodzieży

wiejskiej. Urządziliśmy dwa przedstawienia na kulisy i kurtyny. Następne
przedstawienia będą urządzane na
cele szkolne. Ludność tutejsza mało
interesuje się przedstawieniami, więc
na sali pustki – dochód mały.
Przez kilka wieczorów zimowych
zbierała się młodzież wiejska na
sali szkolnej, dla słuchania powieści
„Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza.
Zakładam również orkiestrę, ale z powodu braku instrumentów nie będzie
można wiele zrobić, chociaż chętnych
jest wielu.
Młodzież szkolna, względnie dzieci oddziałów IV – V wykonają gazetkę.
Pierwszy numer „Naszej Gazetki” (taki
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ma tytuł) wyszedł w dniu 23/10/ 1924
r.
Ludność powoli zaczyna naginać
się do przymusu szkolnego i wypowiadali się za potrzebą szkół i nauki.
Warto zaznaczyć fakt, który świadczy o naprawie stosunków. Otóż, na
zebraniu rodzicielskiem dnia 17 maja
wystąpiło dwu włościan przeciw obowiązkowi szkolnemu i nakładaniu kar
na nieposyłających dzieci do szkoły.
Wówczas jeden z członków Opieki
szkolnej p. J. Sowa z Ossali, ostro ich
skrytykował i wykazał potrzebę nauki.
Rok szkolny ukończono uroczyście
w dniu 27 czerwca.
Oprac. Mariusz Skotarek
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W dniu 18 września 2019 r. w
Publicznej Szkole Podstawowej
im. Heleny i Józefa Świątyńskich
w Ossali została odsłonięta tablica upamiętniająca postać Adama
Bienia, który urodził się w Ossali, o
której tak pisał w jednej ze swoich
książek: ,,…Ossala, tu się urodziłem. Tu jest kolebka mojego istnienia, jedyne na świecie miejsce,
z którym łączy mnie i z którym odczuwam nieuchwytny , ale mocny
związek pokrewieństwa”. Fundatorem pamiątkowej tablicy jest ks.
kanonik Stanisław Bastrzyk.
Adam Bień wciąż jest obecny w
szkolnej pamięci, we wspomnieniach i w książkach, które napisał.
Był uczniem tej szkoły, wspierał budowę nowego obiektu szkolnego.
Gdy przebywał już na emeryturze,
wracał do tej szkoły i często opowiadał uczniom o swoim życiu i o twórczości literackiej.
Po powrocie do rodzinnej wsi zajął się też pamiętnikarstwem i pisarstwem. To właśnie tutaj napisał: ,,
Listy z Łubianki”, ,,Bóg wysoko dom
daleko „. Bóg dał Bóg wziął”. Książki
Adama Bienia są szkołą historycznego myślenia w kategoriach państwa
jako dobra wspólnego, ale także wiedzy o tym, co przeżył, co zaobserwował i zapamiętał: ,, Jestem tego
zdania, że człowiek opisać może tylko to, co sam przeżył. Piszę więc o
sprawach, w których brałem udział,
o tym, czego doświadczyłem w życiu” – tak mówił o sobie Adam Bień.
A widział w swoim życiu niejedno,
wiele też doświadczył.
W dniu 18 września 2019 r. nauczyciele i uczniowie wspominali

ODSŁONIĘCIE
PAMIĄTKOWEJ TABLICY W OSSALI

postać Adama Bienia. Poprzez wspomnienie społeczność szkolna chce
ocalić pamiątki, jego dorobek literacki, jednocześnie uczyć się patrio-
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tyzmu, wszak był wielkim Polakiem
z Ossali.
Tekst: Stanisława Jońca, Mariusz Skotarek
Zdjęcia: Kamil Skotarek
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