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W ramach tegorocznej edycji
Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowej – Otwarte Strefy Aktywności
(OSA) prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki gminie
Osiek przyznano dofinansowanie
na utworzenie ogólnodostępnej siłowni plenerowej ze strefą relaksu.
Ideą utworzenia takich obiektów
jest integracja wielopokoleniowa i
społeczna oraz aktywizacja rodzin i
lokalnych środowisk.
Otwarta Strefa Aktywności powstała na osiedlu Nowy Osiek.
Miejsce to służy spotkaniom i aktywnemu spędzaniu wolnego czasu.
Mieszkańcy Osieka chętnie korzystają z nowo powstałej siłowni plenerowej.
Siłownia plenerowa w Osieku
jest wyposażona w 6 podwójnych
urządzeń na pylonach i w strefę relaksu.
Wartość projektu opiewa na kwotę 50.032 zł, w tym dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki
25.000 zł i środki własne w kwocie
25.032 zł.

W OSIEKU POWSTAŁA OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI

28. listopada w Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano
umowy na budowę mostu oraz 8
odcinków drogowych dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
W czasie podpisania umów,
oprócz przedstawicieli wykonawców i Zarządu Dróg Powiatowych w
Staszowie, obecni byli samorządowcy, w tym Burmistrz Miasta i Gminy
Osiek, Pan Rafał Łysiak.

Podpisano umowy na przebudowę dróg

Tekst: Katarzyna Kunowska
Zdjęcia: Katarzyna Kunowska,
Wojciech Pargieła

Podpisano m.in. umowy z Zakładem Remontowo-Budowlanym
"DARBUD" Darowski Adam. W ich
ramach zostanie przeprowadzona
przebudowa 430-metrowego odcinka drogi powiatowej Strużki-Szwagrów oraz 240-metrowego odcinka
Trzcianka-Szwagrów.
Wartość obydwu inwestycji wy-

nosi 282 tys.871 zł.
50% kosztów zostanie pokryte
z Funduszu Dróg Samorządowych,
natomiast drugą połowę sfinansują powiat staszowski wraz z Gminą
Osiek.
Odcinki drogowe powinny być
gotowe do sierpnia przyszłego roku.
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Na wniosek radnej Katarzyny
Wielgus pod koniec października zostały wycięte gałęzie i krzaki
przy drodze powiatowej w Mucharzewiu (w kierunku Niekrasowa),
w wyniku czego zostały odkryte
duże ilości porzuconych śmieci.
W dniu 2. Listopada 2019 roku z
inicjatywy radnej Katarzyny Wielgus
i sołtysa Łukasza Wielgusa mieszkańcy wsi Mucharzew zebrali się i w
czynie społecznym zebrali wszystkie śmieci zalegające na poboczach.
W sumie nazbierało się 50 dużych worków śmieci. Tak duża ilość
nielegalnych odpadów w tak małej
wiosce!
Inicjatywa ta, pokazała że mieszkańcom Mucharzewia zależy na śroSpotkanie odbyło się w ramach
Dyskusyjnych Klubów Książki.
Autorka okazała się niesamowicie sympatyczną osobą. Bardzo
kontaktowa, niezwykle ciekawie
opowiedziała czytelnikom o swoich
książkach i pracą nad nimi.
Magdalena Grzebałkowska opowiedziała o tym, jak wygląda praca
reportera, ile czasu zajmuje jej napisanie książki, z jakimi dylematami się
zmaga pisząc o swoich bohaterach...
Czytelnicy dowiedzieli się, dlaczego wybiera takie, a nie inne tematy.
Bardzo ciekawie opowiedziała o rodzinie Beksińskich, Krzysztofie Komedzie, czy o bohaterach, o których
napisała w zbiorze reportaży „1945.
Wojna i pokój”.
Spotkanie oprowadziła moderator Dyskusyjnego Klubu Książki
w Osieku, Katarzyna Kunowska. W
dalszej części spotkania czytelnicy
obecni na spotkaniu mogli zadać pytania autorce.
Podczas spotkania można było

Zbiórka śmieci w Mucharzewiu

dowisku i swoim najbliższym otoczeniu.
Apel do wszystkich – nie zaśmie-

cajmy naszych małych ojczyzn!

Tekst: Katarzyna Kunowska,
Katarzyna Wielgus
Zdjęcia: Katarzyna Wielgus

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MAGDALENĄ GRZEBAŁKOWSKĄ
6 listopada 2019 roku w Osieku odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską , polską pisarką i reporterką, autorką biografii ks.
Jana Twardowskiego, rodziny Beksińskich oraz Krzysztofa Komedy, a
także reportażu "1945. Wojna i pokój" nominowanego do Nagrody Literackiej NIKE.

również nabyć książki Magdaleny
Grzebałkowskiej, a także otrzymać
autograf od autorki.

Cudowne spotkanie, ze wspaniałą, otwartą kobietą. Dziękujemy!
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W dniu 21 listopada 2019r na Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w
Osieku o godz. 14.00 odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Uroczystość rozpoczęła Zastępca
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Osieku pani Beata Skowron powitaniem Jubilatów obchodzących Złote Gody, jak również zaproszonych
gości.
Uroczystej dekoracji przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja
Dudę medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dokonał Rafał Łysiak Burmistrz Miasta i Gminy Osiek,
następującym parom małżeńskim:
- Mariannie i Henrykowi Serafin z
Suchowoli,
- Krystynie i Henrykowi Bała z
Suchowoli,
- Mieczysławie i Tadeuszowi Kowalik z Osieka,
- Mariannie i Marianowi Pargieła
z Suchowoli,
- Janinie i Edwardowi Serwan z
Osieka.

Jubilaci otrzymali pamiątkowe
dokumenty, które w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego wręczył
Marek Strzała Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a w imieniu Starosty
Staszowskiego pamiątkowe dokumenty, kwiaty oraz upominki przekazali Leszek Guzal Wicestarosta
Powiatu Staszowskiego i Zbigniew
Wiącek Radny Powiatu Staszowskiego.
Na uroczystość przyszły dzieci,
wnuki i przyjaciele. Nie obyło się
bez życzeń, toastów, wspomnień i
wzruszeń. Wszystkie pary odśpiewały "Sto lat". Po części oficjalnej
zaproszeni goście oraz rodziny Jubilatów skosztowali słodkości przygotowane specjalnie na tę okazję.
Tekst: Beata Skowron
Zdjęcia: Katarzyna Kunowska

WIEŚCI OSIECKIE • Nr 4(7) październik - grudzień 2019

6
W ramach Rządowego Programu: „Program Przyspieszonej
Gazyfikacji w sieć gazową Gminy Osiek” powstanie inwestycja
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bukowa”.
Obecnie zgromadzona została
niezbędna dokumentacja to realizacji inwestycji przez Polską Spółkę

BUDOWA SIECI GAZOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI BUKOWA
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowie. Do końca 2019 roku wykonane zostanie 300 mb rurociągu sieci
gazowej średniego ciśnienia. Docelowo planowane jest dostarczenie

PROJEKT GRANTOWY „ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK”
Gmina Osiek otrzymała grant w
wysokości 83 980, 00 zł w ramach
projektu „Dostępny wirtu@alny
świat – szkolenia komputerowe dla
mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania
3.1. : Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych na
realizację projektu grantowego pn.
„Rozwój kompetencji cyfrowych
mieszkańców Gminy Osiek”.
Koszt dofinansowania na realizację projektu to 83 980, 00 zł i stanowi 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.
W ramach projektu grantowego
odbędą się szkolenia komputerowe w 7 modułach tematycznych w
okresie: 10 stycznia 2020 r. do 30.
maja 2020 r.
Projekt zakłada przeszkolenie
minimum 150 osób w wieku powy-

żej 25 roku życia.
Szkolenia będą przeprowadzane
w małych 10 osobowych grupach,
na komputerach przenośnych zakupionych w ramach projektu.
Już dziś zapraszamy do zapisów
na szkolenia.
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr. 15 867 12 03
wew. 122 lub osobiście do Urzędu
Miasta i Gminy w Osieku, pokój nr
210.
Moduły tematyczne do wyboru
dla uczestników szkoleń:
1. „Rodzic w internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”
Tekst: Katarzyna Kunowska

NOWE OKNA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU
Gmina Osiek otrzymała dotację od Starostwa Powiatowego w
Staszowie w wysokości 70.000 zł
na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja polegającą na
wymianie stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół im. Jana Paw-

ła II w Osieku”. Całkowity koszt
zadania wyniósł 94.893.89 zł.
W sumie wymienionych zostanie 43 okien na elewacji frontowej
budynku Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Osieku.
Tekst: Katarzyna Kunowska

gazu ziemnego do wszystkich obiektów budowlanych znajdujących się w
miejscowości Bukowa.
Tekst: Katarzyna Kunowska
Zdjęcia: Jacek Piwowarski

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY OSIEK.
Gmina Osiek otrzymała dofinansowanie na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Osiek na lata 2017-2032”
polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Osiek w roku
2019
27.09.2019 roku podpisano umowę
na dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych zadania: 44 672, 04 zł. W ramach
realizacji zadania azbest został usunięty z 59 nieruchomości (mieszkalnych i gospodarczych) w gminie Osiek.
Od 1998 roku w Polsce obowiązuje
całkowity zakaz produkcji i stosowania azbestu. Zgodnie z dyrektywą Unii
Europejskiej do 2032 musi on być usunięty i zutylizowany z miejsc, w których nadal występuje. Na terytorium
Polski od 2002 roku są prowadzono
liczne działania, których celem jest
wzmocnienie procesu oczyszczania
kraju z azbestu. Ponieważ usuwanie
azbestu z dachów jest obecnie wymagane przez prawo, a obowiązek w
usunięciu szkodliwych materiałów
spoczywa na właścicielach budynków
lub instalacji przemysłowej, gminy
otrzymują dodatkowe środki z budżetu państwa na pomoc w unieszkodliwieniu odpadów azbestowych.
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PROJEKT „OSIEK NA STARYCH FOTOGRAFIACH” STOWARZYSZENIA OSIECZANIE
Partner projektu: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
Patronat Honorowy: Burmistrz
Miasta i Gminy Osiek
W 2020 r. przypada 1000-lecie
Osieka. Z tej okazji Stowarzyszenie „Osieczanie” wyda pamiątkowy album „Osiek na starych fotografiach”.
Będzie to album ze zdjęciami
pokazujący jak wyglądał w przeszłości Osiek. Album będzie pamiątką dla wszystkich mieszkańców, ale też wspaniałe świadectwo
historyczne dla przyszłych pokoleń. Bohaterami albumu będą nie
tylko miejsca, ale też ludzie, którzy
w Osieku zamieszkiwali czy wciąż
zamieszkują. Współcześni mieszkańcy Osieka zobaczą jak wyglądało zwykłe życie mieszkańców
dawnego Osieka, ale też jak obchodzono w przeszłości różne święta i
uroczystości w Osieku (święta narodowe, religijne, rodzinne itd.)
Stowarzyszenie
„Osieczanie”
jest w trakcie zbierania zdjęć do albumu. Wszyscy mieszkańcy, którzy
posiadają ciekawe zdjęcia Osieka
sprzed lat i chcieliby aby znalazły
się one w albumie, mogą je użyczać. Zdjęcia zostaną zeskanowane
i oddane mieszkańcom.
Uroczysta premiera albumu odbędzie się 17. maja 2020 roku.
Zaplanowano
wydanie
100
sztuk albumu, które będą nieodpłatnie rozdawane mieszkańcom
Osieka.
Tekst: Katarzyna Kunowska

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
W dniach 29-30 listopada 2019r. odbyła się w Osieku Świąteczna Zbiórka Żywności, którą zorganizował
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku wspólnie z Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. W zbiórkę żywności zaangażowali się także wolontariusze ze
Szkoły Podstawowej w Osieku. W tym roku zebrano
360,00 kg żywności. Były to produkty spożywcze, długoterminowe, które pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku przekażą osobom najbardziej potrzebującym z terenu Gminy Osiek. Dziękujemy wszystkim,
którzy pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeniu
Świątecznej Zbiórki Żywności. Dziękujemy za zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących.
Tekst: Magdalena Wilk
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29 października 2019 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
odbyła się zabawa andrzejkowa
dla najmłodszych mieszkańców
naszej gminy.
Dzieci licznie stawiły się na godz.
16.30. Czekało na nich moc atrakcji.
Zabawy animacyjne poprowadzili
animatorzy z „Wesołej gromadki” z
Kielc. Dzieci z uśmiechem na twa-

6 grudnia 2019 roku – w miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Osieku było gwarno wesoło i
kolorowo.
Przybycie Świętego Mikołaja to
jeden z najważniejszych dni w roku
dla każdego dziecka, dlatego by
przygotować się do niego bardzo
staranie, należało być grzecznym
przez cały rok, a jeżeli nie zawsze
się to udawało, dobrze było napisać albo namalować list oraz przygotować dla Mikołaja wierszyk lub
piosenkę.
Ku zaskoczeniu, najmłodsi nie
mieli zaprezentowanego przedstawienia(czego się zapewne spodziewali), lecz porywające gry i zabawy z Mikołajem i Śnieżynką.

ZABAWA ANDRZEJKOWA
DLA DZIECI W M-GOK W OSIEKU

rzy brały udział w tańcach i zabawach. Najmłodsi mogli wziąć udział
w licznych konkursach, wróżbach

oraz mogli poczuć jak to jest być zamkniętym w bańce.
Tekst i zdjęcia : J.M.

MIKOŁAJKI W M-GOK
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Był to magiczny czas pełen
uśmiechu, tańca, barwnych dekoracji, a przede wszystkim wspaniałych dzieci, które co roku przychodzą do nas spotkać się ze Świętym
Mikołajem.
Zrobiliśmy mnóstwo zdjęć, rozdaliśmy dziesiątki słodkich „ Mikołajków”.
Co odważniejsze dzieci siadały
Mikołajowi na kolana, u niektórych widać było przerażenie.
Cóż. Dziecko to jednak zagadka
nie do odgadnięcia. Podczas gdy
włożyło by z chęcią rękę w paszczę lwa, drugą jednocześnie głaskając krokodyla, za nic w świecie
nie chciało podejść do Mikołaja.
Takich śmiesznych i komicznych
sytuacji podczas wizyty Mikoła-

ja w M-GOK w Osieku było całe
mnóstwo. Dzieci miały mnóstwo
atrakcji i przyjemnie spędziły czas,

no i oczywiście wszyscy uwielbiają
Mikołaja!

ZABAWA DLA DZIECI ZE ŚWIETLICY

W dniu 21.11.2019 r. odbyła się zabawa dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Osieku.
W imprezie wzięło udział
ok 50 dzieci, które bawiły się
przy muzyce, brały udział w
konkursach z nagrodami i zabawach integracyjnych prowadzonych przez animatorów.
Dużą atrakcją dla dzieci był
darmowy popcorn rozdawany
na zakończenie zabawy
Dziękujemy za organizację
imprezy firmie VESTOR oraz
wszystkim darczyńcom.
Tekst i zdjęcia: Marta Pawlik
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12 stycznia 2020 r., po raz kolejny w Osieku zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Sztab jak
co roku będzie mieścił się w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Kultury. W zbiórkę zaangażowanych będzie 20 wolontariuszy, którzy w dniu zbiórki zbierać
będą pieniądze na terenie gminy Osiek ora w Wiązownicy i Czajkowie.
W dniu finału w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku odbędzie się impreza towarzysząca
zbiórce. Planowany start imprezy godz. 16.00. W czasie imprezy odbędą się występy przygotowane przez
lokalne szkoły oraz MGOK w Osieku. Zorganizowana

zostanie również akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku.
Zachęcamy wszystkich do przekazywania przedmiotów na rzecz WOŚP, które zostaną sprzedane
w imieniu darczyńców w trakcie trwania licytacji.
Wszystkie dochody ze sprzedaży przedmiotów zostaną
przekazane na konto Fundacji WOŚP. W trakcie trwania
finału będziemy zbierać pieniążki na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w
dziecięcej medycynie zabiegowej.
Tekst : JM

W OSIEKU POWSTAŁO KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „TERAZ MY”
Jak to się stało, że w mieście
powstało Koło Gospodyń Wiejskich?
Zgodnie z ustawą o Kołach Gospodyń Wiejskich KGW mogą powstać w miejscowościach na prawach miejskich liczących do 5000
mieszkańców. Nasze miasto spełnia
ten warunek więc postanowiliśmy
wykorzystać szansę na integrację
środowiska i pozyskanie środków.
Pomysł do założenia zrodził się

już w tamtym roku i tak kiełkował.
Ogłosiłyśmy na facebooku i rozwiesiłyśmy informacje w mieście, że
organizujemy spotkanie założycielskie. I stało się 1 października 2019
roku założyliśmy Koło Gospodyń
Wiejskich w Osieku „Teraz My”. Odzew lokalny przerósł nasze oczekiwania. Na ten moment zapisanych
członków w kole mamy już prawie
60. Są to osoby w różnym wieku „
od 25 lat do 100”. Ta ilość członków

utwierdza nas w przekonaniu jak
ogromna potrzeba jest lokalnego
zaangażowania.
Co Was zmotywowało do założenia KGW?
Naszą motywacją była chęć
działania na rzecz naszego małego
miasteczka. Chcemy mieć czynny
udział w jego rozwoju. Nasze inicjatywy będą kierowane do wszystkich mieszkańców. Działanie w
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organizacji daje też poczucie jedności i ogromną radość z możliwości
współpracy z innymi osobami i podejmowania nowych wyzwań.
Co już udało się nam osiągnąć?
W okresie tych niespełna 3 miesięcy działalności pozyskałyśmy
4000 zł na cele statutowe KGW z
ARIMR oraz założyłyśmy funpage
na profilu społecznościowym – KGW
Osiek- chcecie być na bieżąco z naszymi działaniami- zapraszamy do
polubienia.
Jakie plany na najbliższą przyszłość?

Na ten moment musi znaleźć siedzibę Koła, aby móc powoli pozyskiwać fundusze zewnętrzne na nasze
działania lokalne. Spotykamy się co
najmniej raz w miesiącu. 17 grudnia w
MGOK w Osieku od godziny 16- organizujemy warsztaty świąteczne- manufaktura bożonarodzeniowa. Zapraszamy wszystkich- jesteś chętny weź
ze sobą bombki, stare talerze, świeczki itp. Przyjdź, a stworzysz dla siebie
niepowtarzalny i unikatowy stroik.
Planujemy aktywnie działać, promować nasze miasto na różnych imprezach okolicznościowych. Będzie
też brać czynny udział w konkursach,

warsztatach i szkoleniach zewnętrznych, aby pogłębiać swoją wiedzę : jak
dobrze prowadzić czy działać w organizacji. Sami też będziemy organizować przeróżne spotkania, warsztaty i
imprezy. Podejmiemy też współpracę
z innymi organizacjami z terenu naszej gminy, bo wspólnie można więcej.
Nie chcemy stać w miejscu i bierzemy sprawy w swoje ręce. To wszystko
dla dobra naszej małej ojczyzny. Zapraszamy naszych mieszkańców do
dołączenia do nas: „Bo człowiek jest
tyle wart, ile robi bezinteresownie dla
innych”
Przewodnicząca KGW „Teraz My” Ewelina
Wyrzykowska

WYCIECZKA DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W KIELCACHORAZ DO CHĘCIN
24 października 2019r. uczniowie klas IV – VIII PSP im. Świętego
Jana Pawła II w Szwagrowie udali się na wycieczkę do Centrum
Przygotowań do Misji Zagranicznych na Bukówce podczas Dnia
Otwartych Koszar oraz do Chęcin.
Pierwszym punktem programu
było zwiedzanie jednostki wojskowej. Po zapoznaniu się z uzbrojeniem żołnierzy, uczniowie chętnie
przymierzali hełmy, plecaki, mogli
również wziąć broń do własnych
rąk. Żołnierze opiekujący się wyposażeniem udzielali informacji na
temat konkretnych modeli oraz odpowiadali na pytania uczniów. Mogliśmy obejrzeć sprzęt wojskowy,
samochody do zadań specjalnych, a
nawet usiąść za kierownicą.
Następnie udaliśmy się do sali
konferencyjnej, gdzie poznaliśmy
krótką historię powstania jednostki, a także oglądaliśmy film przedstawiający formacje wojskowe i ich
charakterystykę.
Zwiedziliśmy również Izbę Pamięci, w której mogliśmy obejrzeć
różnorodne pamiątki i zdjęcia z poszczególnych misji, a także poznać
historię Jednostki Wojskowej w
Kielcach.
Największy entuzjazm wzbudziło obejrzenie wojskowego śmigłowca oraz możliwość wejścia do
jego wnętrza.
Wizyta w wojsku dostarczyła
wszystkim niezapomnianych wrażeń.
Być może wśród naszych uczniów
będą tacy, którzy w przyszłości wybiorą służbę ojczyźnie i zasilą szeregi
zawodowych żołnierzy.

Kolejnym punktem programu
było zwiedzanie ruin zamku królewskiego w Chęcinach. O historii
zamku i miasta bardzo ciekawie
opowiadała nam pani przewodnik.
Uczniowie z prawdziwym zainteresowaniem wysłuchali opowieści
o królowej Bonie, która uciekając
przed najazdem wroga, próbowała
wywieźć swój majątek z Chęcin, gubiąc znaczną jego część w pobliskiej
rzece.
Na zamku byliśmy świadkami
wystrzału ze starodawnej broni
palnej i oglądaliśmy pokaz tańców
średniowiecznych. Spacerowaliśmy
po dziedzińcu górnym i dolnym. Poznaliśmy różne rodzaje uzbrojenia
oraz dawne narzędzie kary dla chłopów.
Wycieczka była bardzo udana,
humory wszystkim dopisywały, pogoda również.
Składamy serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Baranowi za

zaangażowanie i pomoc w organizacji wycieczki.
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DZIAŁAJ LOKALNIE W GMINIE OSIEK
„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który realizowany
jest na terenie całego kraju przez
Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce oraz organizacje pozarządowe. W powiecie staszowskim
prowadzi go, już od 7 lat, Fundacja Aktywizacji i Rozwoju FARMa.
Od 2013 r. na wsparcie prospołecznych inicjatyw w regionie
FARMa przekazała już ponad 380
tys. zł, co umożliwiło sfinalizowanie 94 obywatelskich inicjatyw.
Dotychczas sponsorami przedsięwzięcia były przede wszystkim
lokalne gminy: Łubnice, Połaniec,
Rytwiany, Staszów, Szydłów, Bogoria oraz Starostwo Powiatowe w
Staszowie. W 2018 r. do projektu
dołączyła Grupa Azoty Siarkopol z
Grzybowa – stając się tym samym
pierwszym prywatnym donatorem
tego przedsięwzięcia w powiecie
staszowskim. W tym roku w powiecie staszowskim swoje inicjatywy realizuje 15 grantobiorców, z
czego 2 projekty dzieją się w gminie Osiek. Dzięki wsparciu finansowemu Grupy Azoty Siarkopol SA
w Grzybowie działania w ramach
Działaj Lokalnie realizowały:
1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pliskowola, które napisało projekt "Lato z frajdą" Miał on
na celu integrację najmłodszych
mieszkańców wsi Pliskowola, pobudzanie ich kreatywności, rozwijanie zainteresowań oraz naukę aktywnego spędzania czasu wolnego.
Istotny był również aspekt związany z bezpieczeństwem. Dzieci poprzez udział w rajdzie rowerowym

poznały zasady poruszania się rowerem po drogach publicznych.
Działania projektowe pozwoliły
pokazać najmłodszym, że życie
w małych miejscowościach może
również obfitować w wiele atrakcyjnych wydarzeń, których mogą
być pełnoprawnymi odbiorcami.

W ramach zaplanowanych działań
zrealizowano:
a) 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 wspólny słodki poczęstunek oraz kiełbaski prosto z
ogniska. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i opaski
odblaskowe. Udział w rajdzie pokazał najmłodszym mieszkańcom,
w jaki sposób można aktywnie i
ciekawie spędzić wolny czas, zacieśnił więzy koleżeńskie, pozwolił
na wymianę doświadczeń między
rodzicami/ opiekunami dzieci.
b)
Organizacja pikniku rodzinnego, który połączono z corocznym świętem plonów. Członkowie Stowarzyszenia na rzecz
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rozwoju wsi Pliskowola przygotowali 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.
Było malowanie twarzy, wplatanie
kolorowych warkoczyków we włosy
i smaczny tradycyjny poczęstunek
dla wszystkich (pierogi, bigos, bułki
z jagodami, pączki).
c) Wśród zadań projektowych
znalazły się również warsztaty rękodzielnicze. Podczas spotkania z
Grupą Animacyjną "Frajda" dzieci
wykonywały zakładki do swoich
ulubionych książek, modelowały
zwierzątka z balonów, brały udział
w różnych konkurencjach sportowych i tanecznych.
d) „Popołudnie z kolorami”
to ostatnie zrealizowane przedsięwzięcie, podczas którego dzieci
projektowały swoje koszulki i malowały drewniane figurki. Zajęcia
prowadziła sympatyzująca ze stowarzyszeniem wolontariuszka z
dużym doświadczeniem w pracy z
dziećmi.
2. Ochotnicza Straż Pożarna
w Długołęce , grupa nieformalna
Siłacze - projekt: Nasze miejsce-

„wiejska siłka” polegał na stworzeniu miejsca spotkań w miejscowości Długołęka. W ramach projektu
młodzi strażacy ochotnicy przeprowadzili gruntowny remont pomieszczenia i korytarza. Z kolei w ramach
zaangażowania lokalnego poprawili
też wejście do remizy- skuli schody
i chodnik – wyłożyli kostką brukową.
Oprócz wykonanego remontu zakupili też niezbędny sprzęt do wiejskiej
siłki. Oficjalne otwarcie odbyło się
22 listopada 2019 roku. Młodzi mają
swoje miejsce, gdzie mogą przyjść

poćwiczyć, porozmawiać i spotkać
się.
Program Działaj Lokalnie to program dla zwykłych ludzi, którzy robią niezwykłe rzeczy. Jeśli chcesz
zmieniać swoją miejscowość, a brakuje Ci pomysłu, funduszy lub chęci innych mieszkańców. Skontaktuj
się z nami, a doradzimy, pomożemy!
www.dzialaj.fundacjafarma.pl .
Tekst: Magdalena Marynowska
Zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna w
Długołęce, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pliskowola
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STOWARZYSZENIE „OSIECZANIE”
Stowarzyszenie „Osieczanie” powstało w 2015 roku z potrzeby zintegrowania mieszkańców Osieka, którym nie obce jest dobro naszego
miasta.

Stowarzyszenie prowadzi działalność społeczno-kulturalną promującą Miasto Osiek. Staramy się
dbać o tożsamość i dobry wizerunek Osieka, inspirować potencjał
twórczy środowiska, integrować
naszą społeczność. Naszymi celami jest również pielęgnowanie
lokalnej historii, tradycji i obyczajów.
Jednym z większych przedsięwzięć naszego stowarzyszenia był
projekt grantowy „Dziedzictwo
kulturowe – ślady historii i tradycji
rodzinne w naszej miejscowości”,
na który otrzymaliśmy dotację
LGD „Dorzecze Wisły” w wysokości 19 666, 80 zł.
Poprzez projekt chcieliśmy
przypomnieć historię naszego
miasteczka, powrócić do tradycji
rodzinnych i lokalnych. Zorganizowaliśmy sześć różnych wydarzeń:
koncert pieśni patriotycznych z
okazji 3 Maja, piknik rodzinny,
rajd rowerowy szlakiem pomników upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, konkurs o
historii Osieka, wykład historyka
z Muzeum Sandomierskiego, który przybliżył mieszkańcom historię średniowiecznego Osieka z
uwzględnieniem działalności cechów rzemieślniczych i przedstawienia Teatru „Kontynuacja”.
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Wydarzenia te przyczyniły
się do podniesienia świadomości
mieszkańców na temat kultywowania dziedzictwa kulturowego
oraz wzmocnienia poczucia tożsamości kulturowej, ciągłości historycznej, upamiętnienia wydarzeń
historycznych.
Projekt okazał się sukcesem
i cieszył się dużą popularnością
wśród mieszkańców Osieka.
Co jakiś czas organizujemy
również wycieczki krajoznawczo-edukacyjne. Do tej pory byliśmy w
Krakowie, w Kazimierzu Dolnym i
Nałęczowie, czy w Markowej i Łańcucie. Takie wycieczki również są
doskonałą formą integracji i pełnią także rolę edukacyjną.
Naszym najnowszym projektem jest „Osiek na starych fotografiach” realizowany w partnerstwie z Fundacją LOTTO im. Haliny
Konopackiej, o którym możecie
przeczytać Państwo w odrębnym
artykule w tym numerze.
Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w naszych
działaniach, zachęcamy również
do dołączenia do naszego Stowarzyszenia.
Tekst: Katarzyna Kunowska
- Prezeska Stowarzyszenia
Zdjęcia: Stowarzyszenie "Osieczanie"
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11 października w naszej szkole od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Ślubowanie klasy
pierwszej to od lat niezwykłe wydarzenie w szkolnym kalendarzu
imprez. Był to dzień długo wyczekiwany przez dzieci, a przygotowania
do niego trwały od początku roku
szkolnego. Podczas części artystycznej pierwszaki zaprezentowały swoje talenty wokalne, recytatorskie
oraz taneczne, wzbudzając aplauz
wśród zgromadzonej publiczności.
Potem nadszedł moment najważniejszy dla pierwszoklasistów. Rozpoczęła się uroczystość ślubowania.
W niezwykle podniosłej atmosferze,
przed Sztandarem Szkoły pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami,
godnie reprezentować swoją szkołę,
a swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie pani Dyrektor Anna Kłoda
dokonała symbolicznego pasowania
na ucznia poprzez dotknięcie ramie-

ŚLUBOWANIE KLASY PIEWSZEJ

nia dużym ołówkiem. Wychowawczyni Wiesława KOS wręczyła pamiątkowe dyplomy i prezenty.
Potem było mnóstwo życzeń i
prezentów, m.in. od pana Burmistrza
Miasta i Gminy Osiek Rafała Łysiaka. Również rodzice wręczyli swoim
pociechom piękne medale i rożki
obfitości. Zorganizowali również
”słodkie” przyjęcie dla swoich po-

ciech, podczas którego dzieci bawiły
się radośnie w takt gorących rytmów
popularnych przebojów.
Ten dzień z pewnością na długo
pozostanie pierwszakom w pamięci.
Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali, będą dla nich
drogowskazem na długie, długie
lata szkolne.
Tekst: Wiesława Kos
Zdjęcia: Bożena Pawełek

WYRUSZAMY W PODRÓŻ Z PROGRAMOWANIEM!

W roku szkolnym2019/20 uczniowie klas 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II przystąpili do realizacji projektu
,,TU#programujeMY”.
Celem tego projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych w szczególności z zakresu
nauki i programowania w klasach
1-3. W projekcie biorą udział: klasa 1 z panią Wiesławą Kos, klasa 2
z panią Haliną Kwietniewską, klasa 3 z panią Grażyną Żyła. Zajęcia
z uczniami to cykl wielu spotkań,
podczas których uczniowie realizują zadania zgodne ze scenariuszami zajęć. Uczniowie mają też
okazję programować roboty - nie
tylko na ekranie komputera, co daje
im poczucie, że robot ich słucha

i wykonuje ich polecenia. Dzięki
realizacji projektu uczniowie klas
1-3 mają możliwość nauki podstaw
programowania, poznania języka
programowania i rozwoju umiejętności cyfrowych w praktyce. Narzędziem do nauki programowania
są 3 innowacyjne roboty DASH,
które szkoła otrzymała przez przystąpienie do projektu. Przy użyciu
tabletów i dedykowanych dla robota aplikacji, uczniowie mogą
tworzyć sekwencje zdarzeń przy
użyciu prostego interfejsu. Robot
Dash używany jest w trakcie zajęć

z edukacji wczesnoszkolnej. Nauka w towarzystwie jednookiego
przyjaciela DASHA jest dla dzieci
ogromną przyjemnością i sprawia wiele radości oraz dostarcza
uśmiechów na twarzach uczniów.
Przeprowadzona diagnoza początkowa pozwoliła rozpoznać umiejętności pracy z komputerem i
wiedzy z zakresu programowania.
Wyniki tego testu zostaną wykorzystane do zaplanowania i przeprowadzenia zajęć w taki sposób,
aby nowa wiedza umożliwiła swobodne wykorzystanie komputera
w nauce szkolnej oraz pozwoliła
odkryć u dzieci swoje umiejętności programisty. Wszyscy świetnie
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się bawili i bardzo polubili sympatyczne i zabawne roboty. Zajęcia
z pewnością będą kontynuowane,
bo programowanie nie jest tylko
dla dzieci wybitnie uzdolnionych
w tym kierunku, ale dla wszystkich
– jest to po prostu nauka jeszcze
jednego języka - języka przyszłości.
Podczas realizacji projektu
uczniowie uczestniczyli w wyjeździe do Centrum Robotyki - Akademii Nauki i Rozwoju " Piękny
Umysł" w Kielcach. Motywem prze-

wodnim zajęć był rozwój poprzez
uczestnictwo w zajęciach z zakresu robotyki oraz programowania
z wykorzystaniem najnowszej generacji klocków Lego Mindstorms
EV3, jak również magicznego dywanu, robotów i komputerów. Z
przeprowadzonych zajęć wynika,
że niestandardowy przebieg lekcji

podoba się uczniom. Prowadzenie
zajęć z wykorzystaniem robotów,
zwiększa zainteresowanie dzieci
tematyką lekcji i nowymi technologiami. Jest to super przygoda,
pasjonująca zabawa, pełna wrażeń
i niespodzianek.
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Ten rok był dla nas lepszy od
2018 roku, ponieważ w 2019 roku
Ochotnicza Straż w Długołęce pozyskała ze źródeł zewnętrznych 24
515,97 zł, a 2018 pozyskaliśmy tylko 10000 zł Z Fundacji Orlen Dar
Serca
W czerwcu otrzymaliśmy grant w
wysokości 5000 zł z programu Działaj Lokalnie –tytuł projektu: „Nasze
miejsce- wiejska siłka”. Z kolei we
wrześniu podpisaliśmy umowę na
kwotę 14515,97 zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego
Rolników z programu: Wyposażenie
jednostek Ochotniczych Straży Po-

OSP DŁUGOŁĘKA - METODA MAŁYCH KROKÓW
żarnych z terenów wiejskich w sprzęt
ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i
umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich”. Z
tych funduszy zakupiliśmy agregat
hydrauliczny typ: P630 OG, który
posłuży do ratownictwa drogowego.
W tym samym miesiącu złożyliśmy
o wsparcie w wysokości 5000 zł do
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji program: Dofinansowanie Jednostek OSP.- Organizowanie przedsięwzięć służących

krzewieniu sportu i kultury fizycznej
pozwalających na rozwinięcie wykorzystywanej w działaniach ratowniczych. Z tego programu też otrzymaliśmy wsparcie. Z tych funduszy
doposażyliśmy wiejską siłkę. Teraz
wiemy, że metodą małych kroków,
można wiele zdziałać. Dziękujemy
wszystkim osobom zaangażowanym
w realizację powyższych działań,
bez Was nie byłoby to możliwe.
Tekst: Zygmunt Kusik – prezes OSP Długołęka
Zdjęcia: OSP Długołęka

KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSSALI 1872-1939
IV. ROK SZKOLNY 1926/1927

Rok szkolny rozpoczął się 6
września, a to z powodu epidemicznego wybuchu szkarlatyny
w niektórych miejscowościach.
Zachodziła obawa, że choroba
może się przenieść do innych części kraju, więc Ministerstwo W. R. i
O. P. zarządziło przesunięcie terminu rozpoczęcia roku do 15. IX.,
względnie do 6. IX., jeżeli w danej
miejscowości nie było choroby.
Do szkoły zapisało się 171 dzieci,
i tak: oddział: I – 51, II – 41, III – 38, IV
– 28, V – 14. Nauka odbywa się jak w
roku ubiegłym.
Od dnia 9 grudnia 1926 do końca kwietnia 1927 r., dzieci III oddziału
uczęszczały do szkoły tylko trzy razy
w tygodniu, a dzieci oddziałów IV-V
cztery razy. Powodem takiego uczęszczania było, że nauczycielka, p. Stefania Jaroniowa leczyła się w tym czasie

w szpitalu św. Ducha w Sandomierzu,
gdyż z powodu nieszczęśliwego wypadku utraciła wszystkie palce u prawej ręki, a władze szkolne nie zamianowały zastępcy.
W miesiącu lutym przeprowadzono akcję zbiórki na kupno książek do
biblioteki szkolnej dla dzieci. Zebrano
20 zł 30 gr. W dniu 15 maja urządziłem
w szkole przedstawienie na ten cel.
Czysty zysk wynosił 39 zł 10 gr. Razem
więc zebrałem na książki 59 zł 40 gr i
zakupiłem 20 książek. W dniu 6 kwietnia wizytował szkołę p. Wacław Skarbimir Laskowski inspektor szkolny w
Sandomierzu. W dniach 17 i 18 czerwca
przeprowadzono spis oświatowy. Dane
statystyczne z rejonu tutejszej szkoły
zamieszczę później.
Pieczęć szkolną, jako nieodpowiednią, złożyłem w Inspektoracie szkolnym w Sandomierzu, a otrzymałem dla

szkoły nową, za którą ma zapłacić dozór szkolny ze swych funduszów.
(…) W dniu 24 czerwca 1927 r. udała się młodzież z oddziałów III, IV i V
do Połańca i zwiedziła wzgórze, gdzie
Tadeusz Kościuszko stał obozem (Uniwersał Połaniecki). Na jednym wzgórzu postawiono w 1923 r. pamiątkowy
krzyż. Młodzież szkolna wraz z nauczycielami naniosła trochę ziemi pod
krzyż, dając początek sypania kopca,
który po wielu latach może być bardzo
duży i usypany naszemu bohaterowi
na wzór kopca pod Krakowem.
Myśl sypania kopca przez dzieci
szkolne, które odwiedzają to miejsce
pamiątkowe wyszła od p. Wacława
Skarbimira Laskowskiego, inspektora
szkolnego w Sandomierzu.
Rok szkolny 1926/1927 zakończono
uroczyście w dniu 28 czerwca.
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