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Drodzy mieszkańcy gminy Osiek 

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym 
związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 
zwracam się do Państwa o wykazanie się w tym trudnym dla 
nas czasie odpowiedzialnością, dyscypliną, ale także empatią i 
wsparciem.

Pamiętajmy o zaleceniach higienicznych, tj. o częstym myciu 
rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o 
zachowaniu bezpiecznej odległości od osoby, która kaszle, kicha 
lub ma gorączkę.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i in-
nych objawów grypopodobnych, zachęcam do powstrzymania się 
od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Jeżeli to możliwe, ograniczmy przebywanie w miejscach pu-
blicznych. Namawiam Państwa do pozostania w domach zawsze, 
gdy tylko ich opuszczenie nie jest bezwzględnie konieczne. Ten 
apel kieruję szczególnie do Seniorów. W związku z zawieszeniem 
funkcjonowania placówek oświatowych, apeluję do rodziców 
o ograniczenie wyjść dzieci i młodzieży z domów. Takie zacho-
wanie spowoduje poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego nas 
wszystkich. Wszystkich interesantów Urzędu Miasta i Gminy w 
Osieku oraz gminnych jednostek organizacyjnych proszę o to, by 
w miarę możliwości załatwiać sprawy drogą elektroniczną lub 
telefonicznie. Bezpośrednie składanie korespondencji lub do-
kumentów należy ograniczyć do sytuacji szczególnie uzasadnio-
nych. Zachęcam do korzystania z serwisu Urzędu Miasta i Gminy 
Osiek: www.gmina-osiek.pl a także stron rządowych (gis.gov.pl) 
i zapoznawania się w nich z rzeczową wiedzą o sposobach uni-
kania zakażenia oraz najświeższych informacji organizacyjnych.

Gorąco wierzę, że przetrwamy ten czas zjednoczeni, solidarni i 
wzmocnieni wzajemną troską i empatią. Życzę Państwu zdrowia 
i spokoju.

 Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Rafał Łysiak
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POWSTANIE OBWODNICA OSIEKA 
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU BUDOWY 100 OBWODNIC NA LATA 2020-2030

Poprawa bezpieczeństwa na 
drogach, wyprowadzenie ruchu z 
zatłoczonych miast, czystsze po-
wietrze, mniejszy hałas i poprawa 
przepustowości sieci drogowej – to 
główne założenia opracowanego w 
Ministerstwie Infrastruktury Progra-
mu budowy 100 obwodnic na lata 
2020-2030.

W programie zostały ujęte zada-
nia na różnym etapie przygotowania. 
Wybór obwodnic do realizacji od-
bywał się przy uwzględnieniu stanu 
prac przygotowawczych, natężenia 
ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu 
bezpieczeństwa ruchu w miejsco-
wościach liczonego poziomem wy-
padkowości i ofiarami wypadków, 
poprawy dostępności połączeń z 
państwami sąsiednimi oraz koniecz-
nością zachowania zrównoważonego 
rozwoju kraju.

W rządowym programie znalazła 
się też budowa obwodnicy Osieka w 
ciągu drogi krajowej numer 79.

Planowana data ogłoszenia prze-
targu - to czwarty kwartał 2023 roku. 
Budowa powinna się zakończyć pod 
koniec roku 2025.

Głównym celem budowy obwod-
nicy Osieka jest wyprowadzenie ru-
chu tranzytowego, jaki koncentruje 
się w naszym mieście w ciągu drogi 
krajowej 79. 

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców, odcią-
żenie układu komunikacyjnego oraz 
zwiększenie przepustowości dróg. 

Obwodnica ułatwi podróże po-
między Sandomierzem a Krakowem. 
Jednocześnie zachowane zostaną 
najwyższe wymogi ochrony środowi-
ska, zdrowia i życia mieszkańców oraz 
zrównoważonego rozwoju.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, 
Rafał Łysiak powiedział: - Jestem usa-

Konferencja świętokrzyskiej poseł i wiceminister sportu Anny Krupki i wiceministra infrastruk-
tury Rafała Webera w sprawie obwodnicy Osieka

tysfakcjonowany decyzją o ujęciu ob-
wodnicy Osieka w rządowym planie 
budowy 100 obwodnic. Na obwodnicę 
czekamy już 30 lat. Wpłynie ona ko-

rzystnie na poprawę bezpieczeństwa 
i życia mieszkańców Miasta i Gminy 
Osiek.

Autor tekstu: Katarzyna Kunowska

Miejsko – Gminny Ośrodek 
Kultury w Osieku jako jedna z 50 
instytucji w Polsce otrzyma dofi-
nansowanie w ramach programu 
„Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 
2020”. 

Program „Razem działamy – lo-
kalnie korzystamy” zakłada prze-
prowadzenie diagnozy identyfikują-
cej zasoby i samodzielne inicjatywy 
mieszkańców w 6 miejscowościach 
wiejskich z terenu gminy Osiek tj.: 
Bukowa, Pliskowola, Suchowola, 
Długołęka, Lipnik i Kąty. Po przepro-
wadzeniu diagnozy i przeanalizowa-

niu wniosków z niej wynikających 
zostaną ogłoszone zasady wyboru 
inicjatyw. Wybór będzie opierał się 
na zasadzie przejrzystości i równym 
traktowaniu podmiotów 
je zgłaszających. Projekt 
zakłada wybór od 3 do 7 
inicjatyw lokalnych, któ-
re będą zrealizowane w II 
części zadania. 

Projekt jest dofinan-
sowany ze środków Naro-

RAZEM DZIAŁAMY – LOKALNIE KORZYSTAMY 
dowego Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne 2020. 

Autor tekstu : JM
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Jak nie stać się ofiarą korona-oszustów?
Najczęstsze oszustwa dokonywane od momentu 

pierwszych przypadków zachorowań można podzielić 
na cztery, główne sposoby:
• podrobione strony internetowe, fałszywe skle-

py internetowe, profile w mediach społecznościo-
wych, fałszywe wiadomości e-mail oferujące maski 
ochronne na twarz i maski chirurgiczne,

• oszustwa telefoniczne,
• schematy phishingowe,
• wyłudzenia bezpośrednie.

Oszustwa w dobie pandemii 
i zmasowanych działań internetowych

Przy pomocy fikcyjnych stron internetowych. oszu-
ści wykorzystują strach przed wirusem, oferując maski 
ochronne na twarz i maski chirurgiczne. Najchętniej 
naciągacze używają nazw popularnych firm, które zaj-
mują się produkcją i dystrybucją masek, szczególnie te 
działające w Europie. Ofiary proszone są o opłacanie za-
mówienia z wykorzystaniem przelewów bankowych na 
konta bankowe w krajach europejskich, takich jak Niem-
cy, Holandia, Hiszpania i Portugalia.

Niestety, bardzo często w takich sytuacjach produk-
ty nie są doręczane do zamawiających, kontakt z sprze-
dawcami jest niemożliwy, a strony internetowe są usu-
wane. Zdarzają się również sytuacje, w których kupujący 
są kierowani do specjalistycznych klinik, celem osobi-
stego odbioru zamówionych masek. Jak się okazuje na 
miejscu, pracownicy tych instytucji nie mają zielonego 
pojęcia o transakcjach i ofiary oszustów zostają odesła-
ne do domu bez pieniędzy i masek.

Strzeż się niewiarygodnych telefonów!
Aktualnie pojawiły się doniesienia o bardziej zaawan-

sowanych odmianach oszustw telefonicznych zwią-
zanych z sytuacją pandemii koronawirusa. Przestępcy 
kontaktują się z Seniorami przez telefon, podszywając 
się pod rodzinę ofiary (np. wnuka), który obecnie jest 
poddawany hospitalizację z powodu zakażenia wirusem. 
W licznych sytuacjach ofiary otrzymały ponowny tele-
fon od fałszywego lekarza czy dyrektora szpitala w celu 
potwierdzenia leczenia. Następnie Seniorom przekazy-
wane są informacje o konieczności natychmiastowego 
pokrycia kosztów hospitalizacji za pomocą pieniędzy 
(gotówkowo lub bezgotówkowo), a także innych warto-
ściowym przedmiotów. Po odbiór środków zgłaszają się 
domniemani przedstawiciele instytucji medycznej.

Występują również liczne sytuacje, w których ofiary 
otrzymują telefony od podszywających się urzędników 
służby zdrowia. Oszuści proszą o podanie danych oso-
bowych w celu przeprowadzenia „śledzenia kontaktów”, 

co jest procedurą monitorowania ludzi, które miały jaki-
kolwiek kontakt z zakażonymi. Naciągacze często chcą 
uzyskać dane bankowe i dotyczące płatności w celu po-
tencjalnej weryfikacji osób.

O co właściwie chodzi z „phishingiem"?
Phishing to sposób oszustwa, w której przestępca 

podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłu-
dzenia poufnych informacji (np. danych logowania, da-
nych karty kredytowej), zainfekowania komputera szko-
dliwym oprogramowaniem czy też nakłonienia ofiary 
do określonych działań. W ostatnim czasie odnotowano 
kilka przypadków phishingowych listów i wiadomości 
e-mail związanych z koronawirusem. Przestępcy roz-
powszechniają zawirusowane linki i dokumenty, które 
zawierają informacje o tym, jak skutecznie chronić się 
przed rozprzestrzenianiem koronawirusa oraz zalece-
nia dotyczące działania przeciwko epidemii. Wiadomo-
ści zachęcają ofiary do otwarcia linku lub strony, która 
ma zawierać dodatkowe ważne informacje. Aby wejść 
na taką stronę, odbiorcy proszeni są o zalogowanie się 
z wykorzystaniem swojego adresu e-mail i hasła. W ten 
sposób naciągacze mogą instalować złośliwe oprogra-
mowanie na urządzeniu odbiorcy i kraść pieniądze lub 
poufne informacje. Przykłady takich wiadomości ad-
resowanych do szerokiego grona odbiorców sugerują, 
że zostały wysłane przez, szczególnie teraz, popularne 
organizacje, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO). Najczęściej osoby podszywające się pod różne-
go typu instytucje w rzeczywistości nie mają z nimi nic 
wspólnego i chcą w ten sposób tylko oszukać niczemu 
winnych ludzi.

W miarę rozprzestrzeniania się koronowirusa po całym globie, w ostatnim czasie pojawiły się różnego 
typu oszustwa. W ramach akcji Głosu Seniora „Solidarni z Seniorami - razem damy radę!” oraz „STOP KORO-
NA- OSZUSTWOM” chcemy ostrzec Was przed różnego typu działaniami, które podejmują oszuści w obecnej 
sytuacji. Do przeciwdziałania temu zjawisku włącza się coraz więcej instytucji. Interpol - międzynarodowa 
organizacja policji - ostrzega przed naciągaczami, którzy bezwzględnie żerują na ludziach, wykorzystując lęk 
związany z epidemią.



5

WIEŚCI OSIECKIE • Nr 1 (8) styczeń - marzec 2020

W sposób bezpośredni 
najłatwiej wzbudzić zaufanie u drugiej osoby

Na nieszczęście wszystkich, w przeciwdziałanie epide-
mii zaangażowani są nie tylko funkcjonariusze i lekarze. 
Każdy z nas musi działać jednostkowo, aby opóźnić oraz 
w efekcie zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. 
Niestety w dalszym ciągu pojawia się coraz więcej „osób”, 
którzy ten czas wykorzystują na to, aby zyskać zaufanie 
innych, a następnie ich oszukać. Naciągacze stosują pomy-
słowe sposoby, aby osiągnąć zamierzony cel. Nieistotne 
jest to, jak nieludzkie jest zachowanie. Najważniejsze jest 
to, aby działanie było skuteczne. Finalnie, realizując kolej-
ne kroki obmyślonego planu liczy się tylko to, czy uda się 
oszukać niewinnych i często nic niepodejrzewających 
ludzi.

Nowe sposoby korona-oszustw dotarły już do Pol-
ski. Lubuska policja natchnęła się już na takie prze-
stępstwa na terenie województwa. Oszuści przebrani 
w kombinezony, okulary ochronne, maseczki podszy-
wają się za służby sanitarne i oferują napotkanym 
osobom (często starszym) dezynfekcję ich mieszkań. 
Ludzie, którzy starają się robić wszystko, aby zmniej-
szyć ryzyko zakażenia wirusem często skłaniają się ku 
propozycji naciągaczy. Kradzież odbywa się w trakcie 
przeprowadzenia udawanej dezynfekcji. Najczęściej 
jedna z osób przechodzi do czynności pseudooczysz-
czania mieszkania z zarazków, a inne osoby „oczysz-
czają” domostwo z pieniędzy i innych drogocennych 
przedmiotów.

Należy pamiętać, że wszelkie służby (zarówno sani-
tarne, jak i mundurowe) nie funkcjonują w ten sposób. 
Po pierwsze, zawsze koniecznie należy się upewnić, co 
do prawdziwości intencji przedstawiających się osób. 
Można to łatwo zweryfikować, dzwoniąc do instytucji 
(np. sanepidu), na który powołują się potencjalni oszu-
ści. Po drugie, absolutnie nie można ich wpuszczać do 
mieszkania bez uprzedniego sprawdzenia. Na domiar 
złego dochodzą do tego jeszcze kwestie zdrowotne - 
szczególnie w dzisiejszych czasach. Apelujemy, aby w 
takich sytuacjach zawiadamiać Policję.

Oddział straży miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu 
regularnie otrzymuje sygnały, że pojawiają się pró-
by wyłudzenia pieniędzy od Seniorów. W rozmowie 
telefonicznej ze starszymi osobami, oszuści podszy-
wają się po funkcjonariuszy i oferują zrobienie zaku-

pów. Po przekazaniu pieniędzy zapadają się pod ziemię, a 
Seniorzy zostają bez środków finansowych i potrzebnych 
produktów. Służby apelują, aby nie dawać pieniędzy nie-
znajomym. Z prośbą należy zgłosić się do osób zaufanych: 
członków rodziny, sąsiadów czy znajomych.

PAMIĘTAJCIE, ŻEBY WERYFIKOWAĆ WSZYSTKIE TEGO TYPU 
DZIAŁANIA! Najlepiej kilkukrotnie, bo w obecnej sytuacji granica 
między prawdą a fałszem bywa naprawdę cienka!

SOLIDARNI Z SENIORAMI - razem damy radę!
STOP KORONA-OSZUSTWOM!

Źródło: www.glosseniora.pl
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„CYFROWY SENIOR” 2020

DZIEŃ KOBIET W M-GOK W OSIEKU 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Kielecka we współ-
pracy z Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Osieku rozpoczął 
realizację projektu „Cyfrowy Se-
nior”.

Są to darmowe szkolenia prowa-
dzone przez doświadczonego trene-
ra.

Powstały dwie grupy po 6 osób. 
Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020, działanie 3.1 "Dzia-
łania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych."

Tekst i zdjęcia: MGOK

8 marca 2020 r. to dzień , który z 
pewnością najlepiej było spędzić w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Osieku w miłym kobiecym gronie.

Mieliśmy prawdziwą przyjemność 
gościć dużą grupę Pań. Życzenia ko-
bietom złożyli: Burmistrz Miasta i 
Gminy Osiek Rafał Łysiak, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Osieku- Ar-
kadiusz Matusak oraz Radny Powiatu 

Staszowskiego –Zbigniew Wiącek, 
którzy to podkreślili rangę tego świę-
ta, dołączając słodki podarunek.

Występy młodych, zdolnych arty-
stów z M-GOK w Osieku przygotował 
instruktor muzyki Paweł Łach, który 
skrupulatnie wraz ze swoimi pod-
opiecznymi dobierał repertuar.

Wystąpili: Marcel Okoń, Lena Dzi-
wosz, Wiktoria Baszak, Nadia Okoń, 
Marysia Wilk, Gabrysia Skowron, Ka-
rolina Łysiak, Hania Budyś, Adrian Ku-
cwaj, Gabrysia Ciepiela, Wiktor Ber-
beś, Ola Wicher, Weronika Jędrycha, 
Karol Jędrycha, Ksawery Glica, Emilia 
Suchorowska, Natalka Skowron.

Kobiety w dniu swojego święta 
mogły dodatkowo skorzystać ze sto-
isk z piękną biżuterią oraz kosmetyka-
mi z firmy Avon.

Nie zabrakło również słodkiego 
poczęstunku. Tego dnia mogłyśmy 
odpuścić wszelkie diety i zapomnieć o 
wyrzeczeniach.

Tekst i zdjęcia: M-GOK w Osieku
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FERIE ZIMOWE 2020 Z M-GOK W OSIEKU

W pierwszym tygodniu zorgani-
zowany został wyjazd do kina „Wi-
sła” w Tarnobrzegu na bajkę 

„Tajni i fajni”. Po filmie obowiąz-
kiem było odwiedzić Mc Donalda.

Kolejnym punktem ferii był wy-
jazd na lodowisko do Tarnobrzega, 
który zawsze cieszy się ogromnym 
powodzeniem. 

31.01.2020r. w M-GOK w Osieku 
odbyło się przedstawienie pt” Jaś i 
drzewo fasolowe”. Spektakl ten to 
barwna opowieść, która pokazuje 
atmosferę panującą na wsi. Dzieci 
mogły się zapoznać ze zwierzęta-
mi gospodarskimi, a także z tym, co 
daje nam ziemia: z warzywami i zbo-
żami. Przedstawienie uświadamia, 
że w życiu są ważne takie wartości, 
jak miłość, zdrowie oraz rodzina.

Tegoroczne ferie zimowe(27.01.20-09.02.2020) obfitowały w szereg 
atrakcji dla dzieci i młodzieży, a frekwencja przeszła oczekiwania orga-
nizatorów.

Zajęcia plastyczne rozpoczęły 
kolejny tydzień ferii. Trzeba przy-
znać, że uczestnicy wykazali się nie 
lada pomysłowością. Grupa była 
mocno zaaferowana pracą, widać 
było jak analizują, eksperymentu-
ją, poddają nowe pomysły. To nie-
samowite jak dzieci potrafią inspi-
rować się nawzajem i obserwować 
swoje działania.

06.02.2020 r. zorganizowany zo-
stał wyjazd do Centrum Nauki Le-
onarda da Vinci do Chęcin. Tematy-
ką ekspozycji i zajęć edukacyjnych 
jest organizm ludzki i jego otocze-
nie.

Rajem dla wszystkich było 

pierwsze piętro, gdzie można było 
zastosować w praktyce fizykę w 
wielu dziedzinach życia. I tak moż-
na było wejść do koła obrotowego, 
zobaczyć pokój Amesa i lej wodny.

Super pomysłem był też wyjazd 
na wrotki w Mielcu. To prawdziwe 
centrum fantastycznej zabawy. Był 
bilard, tenis stołowy, automaty, 
PlayStation i inne atrakcje.

Podsumowaniem ferii była Za-
bawa Karnawałowa z Grupą Anima-
cyjną FRAJDA.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi 
za bezpłatne udostępnienie nam 
autobusu szkolnego.

Tekst i zdjęcia: M-GOK w Osieku
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28 FINAŁ WOŚP
PODCZAS FINAŁU ORKIESTRA GRAŁA DLA ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZYCH 

STANDARDÓW DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH 
W DZIECIĘCEJ MEDYCYNIE ZABIEGOWEJ

W gminie Osiek rozliczona kwo-
ta to: 17.257,06 zł, w tym z licytacji 
3.683 zł.

Do puszek najwięcej zebrały : Wik-
toria Czerwiec z Czajkowa 3.082,08 zł.

Weronika Szczepaniak z Wiązow-
nicy 2.130, 74 zł 

Patrycja Piwowarczyk z Ossali 
890,76 zł.

A oto najwyżej zlicytowane gadże-
ty:
- piłka od dzieci z MKS Piast Osiek- 

320 zł
- koszulka WOŚP (rozm. L) +kalen-

darz - 260 zł
- budzik kwarcowy- 350 zł
- torba płócienna -270 zł
- koszulka WOŚP rozm. L + kalen-

darz -260 zł

Podczas 28 Finału WOŚP wystą-
pili: Publiczne Przedszkole w Osieku 
oraz Publiczne Szkoły Podstawowe: 
w Osieku, w Suchowoli, w Szwagro-
wie, w Ossali a także młodzi artyści z 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Osieku, którym serdecznie dzięku-
jemy.

Imprezę poprowadził i przejął ini-
cjatywę na scenie Jacek Piwowarski , 
który co roku wykazuje swój kunszt 
artystyczny. Wielkie dzięki.

Dziękujemy również sponsorom i 
darczyńcom:
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

KARABELA
- Usługi Remontowo-Budowlane 

Grzegorz Dziwosz
- Starosta Powiatu Staszowskiego 
- Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
- Piekarnia Nasternak Witold
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 

w Osieku
- Handel i Usługi Roman Makuła 

Sklep Wielobranżowy
- chłopcy z rocznika 2012 i 2013 z 

klubu MKS Piast Osiek
- Firma Handlowo – Usługowa ABC 

Kazimierz Ziółkowski
- Arkadiusz Matusak- Przewodni-

czący Rady Miejskiej w Osieku
- Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Ossali
- Fundacja Aktywizacji i Rozwoju 

FARMA
- Andrzej Kucharczak „Anżal” Sta-

szów
Zwieńczeniem 28 Finału WOŚP 

było o godz. 20.00 widowiskowe 
światełko do nieba.
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BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE 
„ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK”

Zapraszamy Państwa do zapisów 
na bezpłatne szkolenia kompute-
rowe „Dostępny wirtu@alny świat 
– szkolenia komputerowe dla miesz-
kańców województwa małopolskie-
go i świętokrzyskiego” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020 Osi Priory-
tetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje 
społeczeństwa, działania 3.1. : Dzia-
łania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych na realizację 
projektu grantowego pn. „Rozwój 
kompetencji cyfrowych mieszkań-
ców Gminy Osiek”.

Szkolenia odbywają się w małych 
10 osobowych grupach, na kompu-
terach przenośnych zakupionych w 
ramach projektu. Szkolenia w zależ-
ności od wybranego modułu odby-
wają się w piątki od godz. 15.00, w 
soboty od godz. 9.00 oraz w soboty 
od godz.14.00

Każdy uczestnik otrzymuje ma-
teriały szkoleniowe, pendrive, notes, 
długopis, teczkę oraz dostępny jest 
poczęstunek (kawa, herbata, ciasto).

Osoby zainteresowane szkole-
niami zapraszamy do kontaktu tele-
fonicznego 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”
Rodzic/opiekun pozna źródła 

wartościowych treści dla dzieci, zro-
zumie jak zapewnić bezpieczeństwo 
dziecku w sieci, jak również nauczy 
się korzystać z podstawowych usług 
e-administracji dedykowanych ro-
dzinom, takich jak: założenie wnio-
sku Rodzina 500+, uzyskanie Karty 
Dużej Rodziny i wielu innych.

2. „Mój biznes w sieci”
Moduł przeznaczony jest przede 

wszystkim dla przygotowujących 
się do otwarcia własnego biznesu. 
Uczestnik nauczy się jak podnieść 
skuteczność działania w ramach po-
szczególnych funkcji biznesowych 
(komunikacja, marketing, zaopa-
trzenie, finanse itp.). Pozna dedyko-
wane dla biznesu usługi e-admini-
stracji.

3. „Moje finanse i transakcje 
w sieci”

Moduł przeznaczony jest dla 
wszystkich, którzy chcieliby nauczyć 
się załatwiać skutecznie sprawy pry-
watne, biznesowe, finansowe i urzę-
dowe za pośrednictwem internetu 
(zarządzanie kontem bankowym, 
dokonywanie płatności, realizowa-
nie zakupów, rezerwowanie podróży, 
płacenie podatków itp.

4. „Działam w sieciach spo-
łecznościowych”

Uczestnicy na szkoleniu nauczą 
się bezpiecznie poruszać w świecie 
sieci społecznościowych, wyszuki-
wać treści związanych z rozwojem 
zainteresowań, prowadzić wideoro-
zmowy, transmisji internetowych, 
prowadzić profile na Facebooku, 
YouTube, Twitterze, Instagramie itp. 
Ponadto nauczą się wykorzystywać 
ePUAP i profil zaufany.

5. „Tworzę własną stronę in-
ternetową (blog)”

Moduł przeznaczony jest dla 
osób, które chciałyby założyć wła-
sną stronę internetową lub blog. 
Uczestniczy szkolenia nauczą się 
jak założyć i zarządzać własną stro-

ną/blogiem, dodawać własne treści 
(słowne, graficzne, muzyczne, fil-
mowe), a także ochraniać je na grun-
cie prawa autorskiego.

6. „Rolnik w sieci”
Moduł przeznaczony jest przede 

wszystkim dla rolników. Rolnicy na-
uczą się gdzie pozyskiwać informa-
cje, jak regulować swoje rachunki, 
zapoznają się z najpopularniejszymi 
portalami rolniczymi. Nauczą się też 
wykorzystywać ePUAP, profil zaufa-
ny, Geoportal, KRUS online, ARiMR 
itp.

7. „Kultura w sieci” 
Moduł przeznaczony jest do 

wszystkich, którzy chcą dowiedzieć 
się, gdzie w internecie szukać cie-
kawych i przydatnych materiałów 
szeroko pojętej kultury z legalnych 
źródeł oraz jak je wykorzystywać. 
Uczestniczy szkolenia poznają ogól-
nopolskie portale prezentujące do-
robek polskiej kultury. Poznają też 
podstawy prawa autorskiego. Do-
wiedzą się również, jak odtworzyć 
historię własnej rodziny i jak stwo-
rzyć drzewo genealogiczne.

Tekst: Katarzyna Kunowska
Zdjęcia: Tomasz Zawada
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FERIE W ŚWIETLICY 
SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

W dniach 29 – 31.01.2020 r. 19 uczestników zajęć 
w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Osieku uczestniczyło w zimowisku w 
Krynicy Zdrój. Podczas pobytu grupa odwiedziła Ja-
worzynę Krynicką i Górę Parkową gdzie wystarczyło 
śniegu by pozjeżdżać na ślizgach. Byliśmy również w 
Muzeum Zabawek, na lodowisku, wieży widokowej w 
koronach drzew i w kinie. Hitem tegorocznego zimo-
wiska było rozwiązywanie zagadek w Escape Roomie.

Młodsza grupa 6 lutego bawiła się w parku tram-
polin i bawialni w Kielcach oraz była na bajce „Tajni i 
fajni” oraz filmie „Doktor Dollitle”.

Marta Pawlik

WYGRALIŚMY KONKURS 
NA ”TURNUS UŚMIECHU”

Miło jest nam poinformować, że Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Osieku został jednym z czterech laure-
atów ogólnopolskiego konkursu na Turnus Uśmiechu. 
Celem konkursu był pomysł i napisanie autorskiego 
programu na 12 dniowy turnus kolonijny. Nasz pro-
gram, który przekonał jurorów nosi tytuł „Zabawa, 
nauka i sztuka” i jego celem jest rozwijanie umiejęt-
ności społecznych, samodzielności oraz poznawanie 
różnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci z 
terenu miasta i gminy Osiek. 

Konkurs jest organizowany przez Fundację ING 
Dzieciom, która w swoim Ośrodku będzie gościła 43 
dzieci w wieku od 9 do 15 lat wraz z wychowawcami 
i kierownikiem wypoczynku. Nasz Turnus Uśmiechu 
odbędzie się w dniach 10 – 21.08.2020 r. w Ośrodku 
Fundacji ING Dzieciom w Wiśle. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji dotyczących turnusu pro-
simy o kontakt telefoniczny pod nr 15 867 11 04. Re-
krutację rozpoczynamy już maju.

Koordynator turnusu- Marta Pawlik

STOWARZYSZENIE „OSIECZANIE” 
ZAPRASZA NA UROCZYSTĄ PREMIERĘ ALBUMU 

„OSIEK NA STARYCH FOTOGRAFIACH”
26. kwietnia o godz. 17.00 w Domu Strażaka w 

Osieku odbędzie się spotkanie, na którym zaprezen-
towany zostanie, długo wyczekiwany przez Osieczan, 
album „Osiek na starych fotografiach”. 

Na album złożyło się ponad 120 unikatowych 
zdjęć starego Osieka i Osieczan. W albumie zoba-
czymy również zdjęcia przedstawiające działalność 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku i pokazujące 
jak w przeszłości obchodzono święta państwowe i 
kościelne.

Osieczanie kochają opowieści o Osieku i jego hi-
storii. Jestem przekonana, że fotograficzna opowieść 
o ich mieście, będzie dla nich nie lada przeżyciem i 
okazją do wspomnień i wzruszeń.

Dlatego już dziś zapraszam wszystkich Państwa 
na uroczystą premierę albumu „Osiek na starych fo-
tografiach”.

Katarzyna Kunowska – Prezes Stowarzyszenia 
„Osieczanie”

Partner projektu: Fundacja LOTTO im. Haliny Ko-
nopackiej

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy 
Osiek

Tekst- Katarzyna Kunowska
grafika - Digitalalbum
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SUKCESY KLAUDII BUDY Z OSSALI
Pochodząca z Ossali Klaudia 

Buda ma 23 lata, a za sobą już wie-
le sukcesów na międzynarodowej 
arenie tańca. Występowała w pro-
gramie Mam talent, gdzie jej spek-
takularny występ taneczny został 
nagrodzony 3 razy TAK od juro-
rów. Pracowała jako choreograf 
w programie Taniec z Gwiazdami 
emitowanym na antenie Polsatu. 

Poza tym ponad półtora roku wy-
stępował na deskach warszawskie-
go Teatru Polonia, Krystyny Jandy, a 
obecnie związana jest ze współcze-
snym Teatrem Tańca Zwirowania i 
pracuje nad własną etiudą, która ma 
mieć premierę 25 maja w Teatrze 
Wielkim, w Warszawie. W związku 
ze wprowadzonym stanem epide-
miologicznym w tym czasie w Polsce 
wszystko jest pod znakiem zapyta-
nia - mówi Klaudia.

 Młoda mieszkanka z Ossali zwy-
ciężyła w tegorocznym Plebiscycie 
Sportowym Echa Dnia w powiecie

staszowskim w kategorii Spor-
towiec Roku, oraz Sportowiec Roku 
– Kobieta. Nagrodę odbierała na uro-
czystej gali Świętokrzyskie Gwiazdy 
Sportu 2019 w Targach Kielce. W 
marcu została nominowana, do na-

grody w ogólnopolskim plebiscycie 
Talent Roku – Warszawa.

 Klaudia w czerwcu tego roku 
kończy studia magisterskie na kie-
runku choreografia i teoria tańca na 
Uniwersytecie Muzycznym imienia 
Fryderyka Chopina w Warszawie, co 
jest ogromnym sukcesem, bowiem 
dostać się tam jest bardzo trudno, 
a od września zaczyna dalszy roz-
wój w międzynarodowej szkole tań-
ca współczesnego w Monachium w 
Niemczech. Klaudia ma już za sobą 
pierwszy tytuł magistra gospodarki 
przestrzennej obroniony w grudniu 
na Uniwersytecie Warszawskim.

 Myślę, że połową sukcesu jest 
ciężka praca, a drugą cierpliwość, 
trzeba wyznaczyć cele i stopniowo 
je zdobywać. Dla mnie osobiście 
bardzo ważne są drobiazgi, bo z nich 
budujemy dopiero coś większego, 
tak też jest w tańcu jak i w każdej 
innej dyscyplinie, aby zakręcić pięć 
piruetów trzeba umieć solidnie cho-
ciażby jeden – mówi Klaudia.

Życie i działalność Klaudii Budy 

pokazują, że determinacja, dużo 
pracy i pomoc bliskich zaprocentu-
ją sukcesami oraz że zawsze warto 
wierzyć i dążyć do marzeń.

Środki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali
W 2019 roku Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Ossali udało się po-
zyskać ok. 32 000 zł.

Najwięcej środków, bo 10 000 zł, to 
darowizna w ramach programu „OR-
LEN dla strażaków”. W ramach środków 

z tego programu zakupiono m.in. moto-
pompę szlamową, rozdzielacz kulowy, 
węże ssące, tłumice gumowe etc.
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Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku w 2019 roku

Udział 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych
W roku 2019 nastąpił wzrost ilości 

zdarzeń w porównaniu z rokiem 2018 
i wyniósł ponad 45%. Ilość pożarów w 
analogicznym odniesieniu wzrosła aż 
o 130%! Zaznaczyć należy, że charak-
ter pożarów i miejscowych zagrożeń 
również uległ zmianie – większa po-
wierzchnia pożarów, występowanie 
pożarów na terenach trudno dostęp-
nych, działania związane z anomalia-
mi pogodowymi, specyfika zdarzeń 
drogowych. Z roku na rok ilość zda-
rzeń w rejonie operacyjnym 

OSP Osiek wzrasta. Zestawienie 
wyjazdów za rok 2018 i 2019 przed-
stawiono w poniższej tabeli.

   2018 2019
Pożary   20 46
Miejscowe zagrożenia 35 34
Alarmy fałszywe 0 0
Ogółem  55 80

Do najważniejszych akcji minione-
go roku można zaliczyć:
1. Duże pożary nieużytków w miej-

scowości Pliskowola i Długołęka 
(ok. 20 hektarów)

2. Działania związane z usuwaniem 
skutków nawałnic (Sworoń, Su-
chowola, Osiek)

3. Wypadek drogowy busa i osobów-
ki w miejscowości Ossala (udziele-
nie kwalifikowanej pierwszej po-
mocy )

4. Pożar lasu w Osieku, ul. Grabowiec 
Południowy (ok. 4 hektary, obrona 
kompleksu leśnego)

5. Działania przeciwpowodziowe na 
terenie Gminy Oleśnica

6. Działania przeciwpowodziowe na 
ternie gminy Osiek (zabezpiecze-
nie Ośrodka Zdrowia 

w Osieku oraz drogi krajowej DK-79, 
wypompowanie wody z terenów 
KiZChS „Siarkopol”, umacnianie 
wałów w Sworoniu)

7. Pożar trzcinowiska w Osieku, ul. 
Tarnobrzeska (ok. 2 hektarów, 
obrona pobliskich zabudowań)

8. Wypadek samochodowy na Ob-
wodnicy Osieka (udzielenie KPP)

9. Plama oleju na DK-79 (sorpcja pla-
my na długości ok. 5 km)

10. Pożar komina cegielnianego (praca 
na wysokości) 

11. Dachowanie osobówki w Osieku, 
ul. Sandomierska (udzielenie KPP)
Przeprowadzone w 2019 roku ak-

cje wskazały na konieczność zakupu: 
ciężkiego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego, przecinarki tarczowej, 
klinów i podpór do stabilizacji pojaz-
dów, opryskiwacza spalinowego. Za-
sadnym także staje się wzmocnienie 
ochrony antynowotworowej straża-
ków poprzez zakup pralnicy do ubrań 
specjalnych. 

Niżej wymienieni strażacy, nie-
jednokrotnie z narażeniem zdrowia 
i życia, czynnie brali udział w działa-
niach ratowniczo-gaśniczych realizo-
wanych przez OSP Osiek w roku 2019. 
Te podziękowania kierujemy w stronę 
ich Rodzin i ich samych: Dąchur Rado-
sław, Dybus Damian, Dziuba Dariusz, 
Gębalski Sebastian, Kurosad Robert, 
Macias Grzegorz, Mysłek Jakub, My-
słek Tomasz, Ryński Grzegorz, Siuda 
Kamil, Skowron Michał, Strojnowski 
Norbert, Suliborski Sławomir, Tałaj 
Piotr.

Zrealizowane przedsięwzięcia 
o charakterze społeczno-prewencyjnym

Rok 2019 był rokiem obfitującym 
w wiele przedsięwzięć o charakterze 
społecznym, patriotycznym, sporto-
wym i prewencyjnym. Należy zazna-
czyć, że nasza jednostka opiera się na 
ambitnych, pełnych pasji i poświęce-
nia członkach, którzy tworzą znako-

mity kolektyw. To właśnie 
Ci ludzie, kosztem własnego czasu, 

pieniędzy i nie rzadko rodziny, starają 
się, aby działalność Ochotniczej Straż 
Pożarna w Osieku była oceniana jak 
najlepiej. Dzięki ich zaangażowaniu 
udało się zrealizować wiele ciekawych 
inicjatyw, m.in.:

1. Zabezpieczenie Biegu Kościusz-
kowskiego w Połańcu

2. Realizacja projektu „Wzmocnienie 
potencjału organizacji pozarządo-
wych poprzez warsztaty szkole-
niowe i wyjazd studyjny” W dniach 
17-19 maja 2019 r. odbył się wyjazd 
studyjny do Zakopanego (pow. ta-
trzański). Przedsięwzięcie zostało 
zorganizowane przez OSP Osiek 
w ramach przyznanej dotacji gran-
towej z Lokalnej Grupy Działania - 
Dorzecze Wisły. Wartość projektu 
opiewała na kwotę 49.795,00 zło-
tych. Ze środków projektu zreali-
zowano także: szkolenie pierwszej 
pomocy, kurs wraz z egzaminem 
kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
kurs obsługi pilarek. Dzięki gran-
towi poziom wyszkolenia człon-
ków OSP Osiek uległ znacznej 
poprawie, a nabyta wiedza i umie-
jętności nie raz zostały już wyko-
rzystane w działaniach ratowni-
czo-gaśniczych.

3. Wykonanie „domku dla dzieci”. 
Ostatnie dni maja 2019 r. to czas 
bardzo wytężonej pracy dla jed-
nostki OSP Osiek. Akcja przeciw-
powodziowa, dni ochrony prze-
ciwpożarowej, zbliżający się Dzień 
Dziecka. Mimo to, wspólnymi siła-
mi i środkami wykonaliśmy „DO-
MEK DLA DZIECI”. Budowa dom-
ku zajęła nam ponad 30 godzin, 
a „kierownikiem robót budow-

Upłynął kolejny rok naszej strażackiej służby. Służby niełatwej, ale 
dającej ogromną satysfakcję z pomocy innemu człowiekowi. Dziś, na ła-
mach „Wieści Osieckich” pragniemy Państwu przedstawić jak wyglądał 
ostatni rok z perspektywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku. 
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lanych” był dh Sebastian Gębal-
ski. Środki pieniężne pochodziły 
ze strażackiej zbiórki. Serdeczne 
podziękowania kierujemy w stro-
nę Pana Ryszarda Stępnia, który 
swym kunsztem malarskim nadał 
naszemu domkowi niepowtarzal-
nego wyglądu! Domek zachwyca 
swym wyglądem i jest inspiracją 
dla innych jednostek. 

4. Organizacja Dni Otwartej Straż-
nicy. Wizyta przedszkolaków z 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Osieku rozpoczęła się krótką po-
gawędką na temat działalności 
straży pożarnej. Przedstawione 
zostały ubrania bojowe i sprzęt 
medyczny. Zorganizowaliśmy tor 
przeszkód z nagrodami dla każde-
go oraz komorę dymową (dzięki 
współpracy z KM PSP Tarnobrzeg). 
Największą atrakcją był oczywi-
ście „Domek dla dzieci”, gdzie z 
wykorzystaniem hydronetek „ga-
szono pożar domku”, a motopom-
pami były mięśnie strażaków OSP 
Osiek. Zabawy nie było końca. W 
wydarzeniu udział wzięło ok. 100 
osób. 

5. Udział w Gminnych Obchodach 
Dnia Dziecka

6. Udział w Międzynarodowych Tar-
gach Pożarniczych IFRE-EXPO 

7. Pożegnanie śp. dh Tadeusza Drzy-
malskiego i dh Stanisława Słod-
kowskiego

8. Udział w ćwiczeniach na terenie 
KZiChS „Siarkopol” Grupa Azoty 
S.A.

9. Udział w Gminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych W dniu 
14 lipca 2019 r. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Osieku wzięła udział w 
Gminnych Zawodach Sportowo-
-Pożarniczych. Naszą jednostkę 
reprezentowały 2 drużyny. Kobie-
ca Drużyna Pożarnicza w składzie: 
Justyna Ryńska, Martyna Ryńska, 
Edyta Mysłek, Daria Dziuba, Julia 
Golonka, Karolina Golonka, Iwona 

Tałaj, Karolina Gębalska, Agniesz-
ka Strojnowska, zajęła 1 miejsce! 
Drużyna OSP w składzie: Grzegorz 
Macias, Kamil Siuda, Radosław 
Dąchur, Grzegorz Ryński, Jakub 
Mysłek, Sławomir Suliborski Piotr 
Tałaj, Dariusz Dziuba, Norbert 
Strojnowski, zdobyła 3 miejsce! 
Na uwagę zasługuje fakt, że nasza 
OSP jako jedyna jednostka w gmi-
nie wystawiła Kobiecą Drużynę 
Pożarniczą. Co ciekawe, KDP star-
towała na odrestaurowanej przez 
druha Piotra Tałaja motopompie 
M8/8-PO5. Sprzęt ten w wielu jed-
nostkach jest wycofywany i trak-
towany jako zabytek, lecz w naszej 
jednostce, dzięki Piotrkowi dostał 
"nowe życie". Występ naszych 
Pań był przysłowiową wisienką na 
torcie, a dobrej zabawy i sporto-
wej rywalizacji nie popsuła nawet 
przechodząca nad Osiekiem burza.

10. Udział w obchodach rocznicowych 
80-lecia Bitwy o Osiek

11. Organizacja I Turnieju Tenisa Sto-
łowego (Enea Połaniec) W dniu 14 
grudnia 2019 r. w naszej remizie 
odbył się I Turniej Tenisa Stołowe-
go o Puchar Burmistrza Miasta i 
Gminy Osiek. Sponsorem turnieju 
była ENEA Elektrownia Połaniec. 
Do sportowych zmagań stanęło 
16 zawodników. Po rozegraniu 29 
meczów systemem turniejowym 
wyłoniono medalistów: 1 miejsce - 
Piotr Suliborski, 2 miejsce - Dawid 
Biśtyga, 3 miejsce - Norbert Stroj-
nowski. Najstarszy zawodnik Tur-
nieju - dh Dariusz Sławiński otrzy-
mał stosowny upominek. Turniej 
był także okazją do integracji i wy-
miany strażackich doświadczeń. 
Podczas rozgrywek na telebimie 
wyświetlane były zdjęcia z życia 
OSP Osiek.

Aplikacja projektowa oraz zakupy 
środków trwałych

W 2019 OSP Osiek wielokrotnie 
próbowała pozy-
skać środki finan-
sowe na działal-
ność statutową. 
Aplikowaliśmy po-
przez składanie 
wniosków projek-
towych w progra-
mach:
1. F u n d a c j a 
Orlen „Dar Serca” 
– Orlen dla Straża-

ków – negatywny 
2. PZU – „Pomoc to Moc” – 2 wnioski 

negatywne 
3. Narodowy Instytut Wolności – 

PROO – negatywny - Wniosek 
złożony na kwotę 495 599, 82 zł. 
Projekt obejmował m.in. remont 
remizy OSP Osiek wraz z zagospo-
darowaniem pomieszczeń (utwo-
rzenie siłowni i zajęcia z trenerem, 
utworzenie sali konferencyjno-
-szkoleniowej, utworzenie sali gier 
i zabaw, zajęcia dla młodzieży i 
seniorów, zakup stołu do bilardu, 
gier planszowych, piłkarzyków, 
tenisa stołowego, darta, zajęcia z 
animatorem), utworzenie Izby Pa-
mięci, instalacja natrysków, utwo-
rzenie pralni. W konkursie złożono 
prawie 4000 wniosków z całej Pol-
ski. Po pierwszym etapie złożony 
przez OSP Osiek wniosek był na 1 
miejscu z maksymalną (20 pkt.) ilo-
ścią punktów. Niestety, po 2 etapie 
projekt znalazł się na odległej po-
zycji listy rezerwowej. Warto za-
znaczyć, że projekt został sporzą-
dzony z pomocą osoby zawodowo 
zajmującej się pozyskiwaniem 
funduszy.

4. Fundusz Składkowy Ubezpiecze-
nia Społecznego Rolników – pozy-
tywny (ok. 6 400 zł na zakup ubrań 
bojowych)

5. Lokalna Grupa Działania „Dorze-
cze Wisły” – pozytywny (49.795,00 
zł – wyjazd studyjny do Zakopane-
go, szkolenia z pierwszej pomocy i 
obsługi pilarek)

6. WFOŚiGW w Kielcach - negatywny
7. MSWiA – „5000+” – 2 wnioski po-

zytywne (łącznie 10.000 zł – zakup 
krzeseł i nagłośnienia)

8. Grupa Enea S.A. – pozytywny 
(10.000 zł – organizacja turnieju 
tenisa stołowego, zakup nagrzew-
nic, krzeseł, stołów i rolet)

Ubiegły rok był bardzo dobrym ro-
kiem dla naszej jednostki pod wzglę-
dem pozyskania środków trwałych. 
Do remizy OSP Osiek trafiły:
1. Stacja alarmowa DSP-52BS oraz 

system SMS DTG-53 o wartości 
ok. 12.000 zł. Sprzęt pozyskany z 
Urzędu Wojewódzkiego. Inicjato-
rami wniosku byli Z-ca Komen-
danta Wojewódzkiego w Kielcach 
bryg. Grzegorz Rajca oraz Naczel-
nik OSP Osiek dh Grzegorz Ryński.

2. 50 krzeseł bankietowych. 40 krze-
seł udało się pozyskać z progra-
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Walne zebranie sprawozdawcze OSP Osiek za 2019 rok

mu MSWiA, tzw. „5000+”. Środki 
pieniężne na kolejne 10 krzeseł 
przeznaczyli druhowie OSP Osiek 
- Tomasz Mysłek i Norbert Stroj-
nowski, w ramach pełnienia funk-
cji Komendanta Gminnego OSP 
oraz Radnego Rady Miejskiej. 

3. Sprzęt nagłośnieniowy o wartości 
5000 zł. Sprzęt zakupiono w ra-
mach dotacji z MSWiA.

4. Stół do tenisa stołowego - Środki 
finansowe na zakup stołu pocho-
dziły ze strażackiej składki (ok. 
800 zł).

5. 12 stołów bankietowych. Wartość 
stołów to niemal 3200 złotych. Dla 
Naszej Jednostki była to historycz-
na chwila, ponieważ dotychczas na 
wyposażeniu OSP Osiek były 3 sta-
re stoliki i 8 wysłużonych krzeseł. 
Stoły zostały zakupione ze środ-
ków przekazanych od Radnych 
Miasta i Gminy Osiek: Stanisława 
Jońcy, Edwarda Kicińskiego, Jerze-
go Mikusa, Norberta Strojnow-
skiego oraz od Komendanta Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP Tomasza 
Mysłka. 

6. Projektor multimedialny wraz z 
ekranem wizyjnym - Zakup ekranu 
wizyjnego był możliwy ze zbiórki 
przeprowadzonej wśród straża-
ków (ok. 600 zł) w której wzięli 

udział: Dąchur Radosław, Dybus 
Damian, Dziuba Dariusz, Gębalski 
Sebastian, Kurosad Robert, Macias 
Grzegorz, Mysłek Jakub, Ryński 
Grzegorz, Siuda Kamil, Skowron 
Michał, Słodkowski Wacław, Su-
liborski Sławomir, Tałaj Piotr. Po-
nadto, z przeprowadzonej zbiórki 
wykonano specjalny stelaż pod 
ekran wizyjny. Nie byłoby to moż-
liwe bez dh Grzegorza Maciasa, 
dh Jakuba Mysłka, dh Sławomira 
Suliborskiego. Zakupu projektora 
i uchwytu projektora (ok. 2000 zł) 
dokonali Tomasz Mysłek i Norbert 
Strojnowski ze środków otrzymy-
wanych w ramach pełnienia funk-
cji Komendanta Gminnego OSP 
oraz Radnego Rady Miejskiej.

7. Nagrzewnice elektryczne, 50 krze-
seł, 6 stołów bankietowych oraz 
rolety. Środki finansowe na zakupy 
pochodziły z dotacji projektowej 
uzyskanej od Grupy Enea S.A. Elek-
trownia Połaniec. Podziękowania 
należą się także dh Damianowi Dy-
busowi, który przetransportował 
krzesła i stoły od producenta do 
naszej remizy (ok. 450 km). 

Podsumowanie
Troska o drugiego człowieka, 

jego życie, zdrowie i dorobek leży 

u podstaw strażackiej służby. Rok 
2020 stawia przed nami nowe wy-
zwania, m.in. te z koronawirusem. 
Bogatsi o ubiegłoroczne doświad-
czenia dołożymy wszelkich starań, 
aby nasza działalność była postrze-
gana wśród społeczeństwa jak naj-
lepiej. Napawa nas dumą fakt, że w 
nasze szeregi wstępuje coraz wię-
cej osób, a prowadzona na serwisie 
Facebook strona OSP Osiek cieszy 
się stale rosnącą popularnością.

Niestety, największą bolączką 
OSP Osiek jest brak odpowiedniego 
zaplecza socjalnego i techniczne-
go. Pragniemy, aby budynek naszej 
remizy odzyskał dawny blask i stał 
się centrum integracji dla lokalnej 
społeczności. Budynek wraz z salą 
główną wymaga kapitalnego re-
montu i termomodernizacji. W na-
szej remizie nie ma sanitariatów, 
prysznicy i zaplecza kuchennego, 
dlatego w następnych latach popra-
wa stanu technicznego naszej remi-
zy i taboru sprzętowego będzie dla 
nas priorytetem. Byłby to najlepszy 
prezent na Jubileusz 110-lecia ist-
nienia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Osieku. 

Tekst: Norbert Strojnowski, 
Sekretzarz OSP Osiek

Zdjecia: OSP Osiek

W dniu 07.03.2020 r. w remi-
zie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Osieku odbyło się walne zebranie 
sprawozdawcze za rok 2019. W ze-
braniu udział wzięli druhowie OSP 
oraz zaproszeni goście m.in.:

Wiceprzewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa – Marek Strzała

Komendant Powiatowy PSP w Sta-
szowie – bryg. Rafał Gajewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek – 
dh Rafał Łysiak

Członek Zarządu Powiatu Sta-
szowskiego – Zbigniew Wiącek

Sekretarz Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Staszowie – dh Mieczysław 
Madej

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko 
Gminnego ZOSP – dh Henryk Stawiarz

Komendant Zarządu Oddziału 
Miejsko Gminnego ZOSP – dh Tomasz 
Mysłek

Radni Rady Miejskiej w Osieku – dh 
Norbert Strojnowski, Edward Kiciński, 
Stanisław Jońca, Jerzy Mikus

Przewodniczący Zarzą-
du Osiedla w Osieku – An-
drzej Król

Prezes Stowarzyszenia 
„Osieczanie” – Katarzyna 
Kunowska

Zebranie rozpoczęło 
się od minuty ciszy w celu 
uczczenia pamięci dwóch 
zmarłych strażaków OSP 
Osiek – dh Tadeusza Drzy-
malskiego oraz dh Stanisława Słod-
kowskiego. Otwarcia zebrania i powi-
tania gości dokonał Prezes OSP Osiek 
dh Wacław Słodkowski. Następnie 
wręczono odznaczenia „Strażak Wzo-
rowy” wyróżniającym się strażakom: 
Macias Grzegorz, Suliborski Sławomir, 
Dziuba Dariusz, Dybus Damian, Ku-
rosad Robert, Macias Dominik, Tałaj 
Piotr, Dąchur Radosław, Mysłek Jakub, 
Gębalski Sebastian, Siuda Kamil. W 
dalszej części zebrania przedstawio-
no sprawozdania z działalności OSP 

Osiek za rok 2019 oraz sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej. Absolutorium Za-
rządowi zostało udzielone przez akla-
mację. W przemówieniach podkreślo-
no rolę OSP Osiek w zabezpieczeniu 
operacyjnym powiatu staszowskiego 
oraz gminy Osiek. Dostrzeżono rów-
nież braki sprzętowe w postaci nowe-
go ciężkiego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego oraz potrzebę remontu 
osieckiej remizy.
Autor artykułu: Norbert Strojnowski - Sekretarz 

OSP Osiek. Zdjęcia: Katarzyna Kunowska
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14 lutego uczniowie klas IV – VIII 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Świętego Jana Pawła II w Szwa-
growie uczestniczyli w spotkaniu z 
członkami Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” z gminy 
Czernichów   zorganizowanym przy 
Elektrowni Enea Połaniec

Pierwszym punktem programu 
było obejrzenie filmów związanych z 
40 – leciem istnienia Elektrowni Poła-
niec.

Następnie była prezentacja na te-
mat historii Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, jego zało-
życieli oraz obecnych przedstawicieli i 
ich działań. Obejrzeliśmy pokaz z lan-
cami wykonany przez młodych człon-

SPOTKANIE Z PTG „SOKÓŁ”

MODERNIZACJA DACHU 
BUDYNKU PO BYŁEJ

 SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W SWORONIU.

ków organizacji. Dowiedzieliśmy się, 
że dzięki uczestnictwu w tym spotka-
niu możemy pomóc polskim dzieciom 
z Wilna, które dostaną podręczniki do 
nauki języka polskiego.

Odbyły się również rozgrywki 
sportowe, w których uczestniczy-
li uczniowie naszej szkoły.  Wszyscy 
uczestnicy otrzymali upominki, a 
dla zwycięzców były cenne nagrody 
ufundowane przez Fundację Enea Po-
łaniec.

Nagrody oraz dyplomy wręczał 
Pan Lech Żak – Prezes Zarządu Enea 

Połaniec oraz Pan Kazimierz Grajcarek 
z Solidarności i Pan Piotr Harat – Pre-
zes PTG „Sokół” w gminie Czernichów.

Miłym akcentem na zakończenie 
był wspólny poczęstunek dla wszyst-
kich uczestników. Spotkanie było do-
brą okazją do nawiązania znajomości 
z młodzieżą z Czernichowa. 

Dzięki temu, że autobus został 
ufundowany przez Burmistrza Mia-
sta i Gminy Osiek, wyjazd dla naszych 
dzieci był bezpłatny.

Tekst Anna Suchorowska
Zdjęcie  Anna  Trytek

W miejscowości Sworoń wymie-
niono pokrycie dachowe budyn-
ku po byłej szkole podstawowej 
o powierzchni 560 m2, wykonano 
również nowe obróbki blacharskie, 
wykonano instalację odgromową i 
poprawiono stan techniczny komi-
nów.

Koszt inwestycji to 120. 000 zł. 
Tekst: Katarzyna Kunowska

Zdjęcia: Piotr Świerk

KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSSALI 1872 – 1939
V. ROK SZKOLNY 1927/1928

W roku szkolnym 1927/1918 zapisa-
nych do oddziału I – 56, do II – 42, do III 
– 39, do IV – 20, do V – 14 dzieci. Razem 
zapisano 171 dzieci. Z tej ogólnej liczby 
dzieci opuściło szkołę przed końcem 
roku szkolnego 14 dzieci. Z pozostałych 
dzieci promowano do następnych od-
działów 116 dzieci. Nauka odbywa się 
w tych samych salach jak w roku ubie-
głym.

Wobec tego, że otrzymałem urlop 
(ze zwrotem kosztów zastępstwa), w 
celu odbycia studiów na Państwowym 
Wyższym Kursie Nauczycielskim w Po-
znaniu – obowiązki kierownika szkoły 
objęła Sefania Jaroniowa. Obowiąz-
ki swe pełniła do 31 marca 1928 r. i z 
dniem 1 kwietnia przeszła na emerytu-
rę z powodu niezdolności do pracy. W 
czasie od 1 kwietnia do 30 czerwca tj. 
przez trzy miesiące zastępowała kie-
rownika szkoły pani M. R. Żyłkowska.

W tym roku szkolnym skład grona 
nauczycielskiego był następujący: Ste-
fania Jaroniowa uczyła do 31 marca 
1918 r. Maria Regina Żyłkowska od 1 
października 1927 do 31 marca 1928 r. 
uczyła jako nauczycielka kontrakto-
wa, a od 1 kwietnia jako nauczycielka 

etatowa, Helena Płodowska uczyła od 
1 września 1927 do końca grudnia 1927 
r., i z dniem 1 stycznia 1928 r. została 
zwolniona na własną prośbę, Eleono-
ra Wilkowiczówna objęła obowiązki w 
dniu 1 stycznia 1928 r. i uczyła do koń-
ca roku szkolnego. W czasie od 1 marca 
1928 r. do 30 czerwca 1928 r. pełniła 
obowiązki nauczyciela Stefania Holi-
tówna, jako nauczycielka kontraktowa.

Z dniem 1 października 1927 r. wcie-
lono (na podstawie rozporządzenia Mi-
nistra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego) województwo kieleckie 
do Kuratorium Okręgu Szkolnego Kra-
kowskiego. 

Dnia 29 marca 1928 r. przybył na 
wizytacje lekarską dr Niewirowicz, 
jako lekarz okręgowy (okręg lekarski 
obejmował kilka gmin). Zbadał dzieci 
obecne w szkole i obejrzał stan budyn-
ku szkolnego i obejścia. Wizytacja le-
karska była pierwsza tego rodzaju i od 
tej pory lekarz będzie odwiedzał szkołę 
przynajmniej raz w ciągu roku szkolne-
go. Wizytacje takie byłyby konieczne 
przynajmniej raz w miesiącu, lecz nie-
stety, brak funduszy na ten cel.

Oprac. Mariusz Skotarek
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III EDYCJA GMINNEGO KONKURSU 
ORTOGRAFICZNEGO W OSIEKU

LIST OD PAPIEŻA FRANCISZKA

19 lutego 2020 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku od-
była się III edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego pod patronatem 
Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomie-
rzu. 

Działanie to miało na celu pro-
mowanie umiejętności w zakresie 
stosowania zasad ortograficznych i 
interpunkcyjnych języka polskiego 
oraz kształtowanie nawyku popraw-
nego ich stosowania.

Konkurs skierowany był do przed-
stawicieli uczniów z klas IV-VIII szkół 
podstawowych z terenu gminy Osiek, 
którzy osiągnęli najlepsze wyni-
ki w etapach szkolnych. W konkur-
sie uczestniczyło 11 uczniów. Prace 

sprawdzane były przez zewnętrzną 
komisję powołaną prze organizato-
rów (z zaprzyjaźnionej szkoły w Ło-
niowie).

Autorem dyktanda była pani doktor 
Danuta Paszkowska - pracownik na-
ukowy Wyższej Szkoły Humanistyczno 
– Przyrodniczej w Sandomierzu.

Tym razem najlepiej dyktanda na-
pisali uczniowie ze szkół w Suchowoli 
i Pliskowoli. Laureaci otrzymali dyplo-
my i nagrody rzeczowe, natomiast po-
zostali uczestnicy dyplomy za udział 
i drobne upominki od organizatorów. 
W tym roku po raz pierwszy przyzna-
wane było wyróżnienie za: „estetykę i 
poprawność graficzną pisma”. Otrzy-
mała to wyróżnienie uczennica ze 
szkoły w Ossali.

 Fundatorem nagród była Wyższa 
Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza 
w Sandomierzu oraz Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Osieku. 

 Za organizacją konkursu w szkole 
odpowiedzialni byli nauczyciele: p. Jo-
anna Jur, Beata Domagała, Paulina Gli-
ca, przy ogromnym wsparciu dyrektor 
szkoły Małgorzaty Kunowskiej i wice-
dyrektor Eweliny Świątkiewicz-Maj. 

Tekst: Joanna Jur, 
Beata Domagała, Paulina Glica

"Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariuszy w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku: p. Joanna Jur i p. 
Grażyna Łosin wraz z Radą Wolontariatu: Wiktorią Kiciń-
ską z klasy VIII, Amelią Kos z klasy Vb oraz Aleksandrą 
Górską z klasy VIa w imieniu wszystkich wolontariuszy z 
okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowe-
go Roku zorganizowali akcję: Wysyłamy kartki świątecz-
ne. Jednym z adresatów życzeń był: Jego Świątobliwość 
Papież Franciszek. Na adres szkoły przyszła odpowiedź 
wraz z podziękowaniem i błogosławieństwem dla całej 
społeczności szkolnej".

Tekst: Joanna Jur, Grażyna Łosin
Zdjęcie: Aleksandra Tałaj
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„SALA TERAPEUTYCZNA 
W NASZEJ SZKOLE”

Od 17 lutego 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Osieku funkcjonuje Sala Terapeutyczna, któ-
ra posłuży uczniom zarówno do pracy, nauki, jak i zabawy. Ceremonia 
otwarcia odbyła się 14 lutego. Uświetnili ją następujący goście: Burmistrz 
Miasta i Gminy w Osieku Pan Rafał Łysiak, Dyrektor Publicznej Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Staszowie Pani Anna Kaczmarczyk, 
Pani Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Pani Eweli-
na Świątkiewicz-Maj oraz sponsorzy:

1. Przedstawiciele Grupy Azoty 
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 
„Siarkopol” S.A.;

2. Przedstawiciel FHU ŁUKNAT;
3. Przedstawiciel PHU „Zieliński”; 
4. Pan Stanisław Glica - P.R.U. 

„Anti- Kor”; 
5. Pani Sylwia Kopeć - Hurtownia 

Techsanit; 
6. Pani Danuta Równiak - Dyrektor 

Placówki Partnerskiej AVIVA; 
7. Pan Paweł Obara - przedstawi-

ciel Rady Rodziców Zespołu Szkół im. 
Jana Paweł II w Osieku; 

8. Pan Roman Makuła - Sklep Wie-
lobranżowy w Osieku;

9. Przedstawiciel Sklepu Lewiatan 
w Osieku.

Sala ta powstała z inicjatywy pe-
dagoga szkolnego p. Joanny Jur i zaan-
gażowaniu p. Grażyny Łosin, p. Pauli-
ny Glicy i p. Moniki Górskiej oraz przy 
ogromnym wsparciu ze strony dyrek-
cji szkoły: p. Małgorzaty Kunowskiej i 
p. Eweliny Świątkiewicz-Maj. Zaanga-
żowaniem wykazali się również pra-
cownicy obsługi pod kierunkiem Pana 
Andrzeja Dybusa.

Zgodnie z założeniem „Sala Tera-
peutyczna” miała być pomieszcze-
niem innym niż wszystkie w szkole. 
W jej wyposażeniu jest zestaw tzw. 
elementów miękkich. Do projektu 
zostały włączone również elementy 
aromatoterapii oraz muzykoterapii 
(słuchanie dźwięków przyrody, śpie-
wu ptaków, odgłosu lasu itp.). Podłoga 
w tym pomieszczeniu jest wyłożona 
wykładziną z zielonej sztucznej trawy. 

Niezwykłe znaczenie ma kolory-
styka pomieszczenia, a szczególnie 
przewaga koloru zielonego. Wg chro-
moterapii kolor zielony jest jedynym 
kolorem, który można stosować bez 
ograniczeń. Do jego stosowania nie 
ma żadnych przeciwwskazań. Jest 
znany z działania relaksacyjnego i ła-
godzącego. Harmonizuje i zapewnia 
równowagę w organizmie. Ma charak-
ter stabilizujący, odprężający i uspo-
kajający. Utrzymuje energię fizyczną i 
psychiczną w wewnętrznej harmonii. 
Kolor zielony posiada fundamentalne 
znaczenie dla całego systemu nerwo-
wego i w naturalny sposób niweluje 
stany irytacji i pobudzenia. 

Koncepcja „Sali Terapeutycznej” 
odnosi się również do psychologii 
prenatalnej, dlatego też zostały za-
montowane kokony, których celem 
jest nawiązanie do bezpiecznych do-
świadczeń, poprzez które dziecko od-
biera świat.

Adresatami tego projektu są 
przede wszystkim uczniowie wyma-
gający relaksacji i wyciszenia. Zajęcia 
mogą odbywać się zgodnie z regula-
minem korzystania z „Sali Terapeu-
tycznej”. 

Realizatorki projektu:
Joanna Jur, Grażyna Łosin, Paulina Glica, 

Monika Górska
Zdjęcia: Paulina Glica
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W PSP IM. M. KONOPNICKIEJ W SUCHOWOLI

Licznie przybyłych gości przywi-
tała dyrektor Szkoły Pani Małgorzata 
Borkowska, która złożyła wszystkim 
zgromadzonym najserdeczniejsze ży-
czenia z okazji ich święta oraz zaprosi-
ła do wspólnego oglądania programu 
artystycznego. 

Jako pierwsi na scenie zaprezen-
towały się przedszkolaki, a po nich 
uczniowie klas I - III. Mali artyści pięk-
nie prezentowali się na scenie, recytu-
jąc wiersze , śpiewając piosenki, gra-
jąc na instrumentach i tańcząc. W ten 
sposób dawali wyraz wdzięczności 
dla Babć oraz Dziadków za ich miłość, 
codzienny trud w wychowaniu oraz 
troskę i ciepło domowego ogniska. 
Szczególnym punktem spotkania był 
„Taniec Śnieżynek” do pięknej melo-
dii „Halle lujah” w wykonaniu dziew-
czynek z klasy III. Z dużym uznaniem 
widzów spotkały się również jasełka 
w wykonaniu artystów z klas I - III. 
Wszyscy Dziadkowie z dumą patrzy-
li na swoje wnuczęta, które włożyły 
wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej 
wyrazić swoją miłość i szacunek do 
nich. 

Po części oficjalnej goście zosta-
li zaproszeni na słodki poczęstunek, 
przygotowany przez rodziców. Spo-
tkanie to było okazją do miłych roz-
mów oraz dzielenia się wrażeniami. 
Dzieci wręczyły swoim ukochanym 
Babciom i Dziadkom własnoręcznie 
przygotowane upominki i laurki. 

Następnie uczniowie klas VI- VIII 
zaprosili Dziadków na spotkanie, na 
którym zaprezentowali swoje prace 
literackie powstałe w ramach kon-
kursu literackiego pt. „Wspomnienia 
wojenne naszych dziadków” . Kon-
kurs ten organizowano z okazji 80 
rocznicy wybuchu II wojny światowej 
przypadającej we wrześniu 2019 r. 
oraz 75 rocznicy zakończenia II wojny 
światowej, którą obchodzić będziemy 
w roku bieżącym. Zadaniem uczest-
ników było przedstawienie wydarzeń 
z czasów II wojny światowej, które 
przeżyli i o których opowiedzieli im 
ich dziadkowie lub pradziadkowie. W 
konkursie wzięło udział szesnaście 
osób. Uczniowie ci spisali autentycz-
ne historie, które rozegrały się na 

24 stycznia 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Suchowoli uroczyście obchodziliśmy Dzień Babci i Dziad-
ka. To święto było wspaniałą okazją do wspólnego spotkania. Babcia 
czy Dziadek to ktoś, kto ma zawsze czas dla swoich wnucząt, zawsze je 
rozumie, umie pocieszyć, bezgranicznie je kocha. Dziadkowie to wielki 
skarb dla wnuków. Dlatego w tym szczególnym dniu wnuczęta zaprosiły 
do Szkoły swoje kochane Babcie i Dziadków. 

naszych terenach w czasie wojny i 
okupacji. Zaproszeni goście, słucha-
jąc opowieści dzieci, nie kryli emocji i 
wzruszenia. 

Jury w składzie: Aleksandra My-
słek, Wioletta Bednarska , Joanna 
Tomczak i Anna Bugaj wyłoniło laure-
atów . 

I miejsca zajęli: Oliwia Pargieła i 
Nikola Warchałowska z klasy VI za 
pracę "Wspomnienia prababci".

II miejsce zdobyli: Marcin Bała z 
klasy VI za opowieść pt. " Wspomnie-
nia wojenne babci Marianny" oraz Ma-
ciej Nowak z klasy VIII za opowiadanie 
pt." Wspomnienia okupacyjne mojej 
rodziny".

III miejsca przyznano: Weronice 
Kwiatkowskiej z klasy VIII za opowieść 
pt."Wspomnienia", Patrycji Krasie i 
Aleksandrze Ścibisz z klasy VI autor-
kom opowiadania " Wspomnienia mo-
jej prababci Natalii z II wojny świato-
wej" oraz

Natalii Mysłek z klasy VI za pracę 
pt." Opowieści mojej babci".

Uczestnicy konkursu otrzymali dy-
plomy i nagrody książkowe ufundo-
wane przez Radę Rodziców. Wszyscy 
autorzy prac literackich zostali nagro-
dzeni gromkimi brawami, bowiem ich 
opowieści były ciekawe i wzruszające. 
Są one bezcennym źródłem informa-
cji o historii Naszej Małej Ojczyzny. 

Na zakończenie spotkania dzie-
ci odśpiewały Babciom i Dziadkom 
gromkie „ Sto lat!”. 

To był naprawdę wyjątkowy dzień 
w naszej szkole, pełen radości oraz 
dumy. Uśmiechnięte twarze Babć i 
Dziadków utwierdziły nas w przeko-
naniu, że takie spotkania są ważne i 
potrzebne.

Tekst: Danuta Macias i Joanna Tomczak
Zdjęcia: Anna Szelongiewicz



19

WIEŚCI OSIECKIE • Nr 1 (8) styczeń - marzec 2020

SĄD NAD JACKIEM SOPLICĄ
 Dnia 16 stycznia 2020 r. odbyła 

się w naszej szkole lekcja otwarta 
dla nauczycieli i rodziców. Przy-
gotowali ją uczniowie klas VII i VIII 
w ramach projektu edukacyjnego 
pt. " Dlaczego Pana Tadeusza na-
zywamy epopeją narodową?". 

Po szczegółowym omówieniu 
tła historycznego utworu ucznio-
wie podjęli się osądzenia jedne-

go z głównych bohaterów utworu 
Adam Mickiewicza- Jacka Soplicy. 
Dopuścił się on zbrodni morder-
stwa na swoim niedoszłym teściu- 
Stolniku Horeszce. Działo się to w 
czasie wojny polsko- rosyjskiej po 
ustanowieniu Konstytucji 3 Maja. 
Przestępca zniknął na wiele lat, 
wyjechał z rodzinnego Soplicowa. 
Jednak pojawił się na Litwie tuż 

przed wyprawą Napoleona na Mo-
skwę.

Uczniowie zmieniając nieco 
rzeczywistość literacką postawili 
go przed sądem. W role oskarży-
cieli i świadków oskarżenia wcielili 
się uczniowie klasy VII. Obrońcami 
Jacka Soplicy byli ósmoklasiści. 

Dzięki oryginalnym strojom i 
przygotowaniu merytorycznemu 
występujących uczniów powstało 
niecodzienne widowisko.

Joanna Tomczak

Dzień Kobiet w Długołęce
7 marca w budynku dawnej 

szkoły podstawowej w Długołęce 
kobiety z tej wioski, Kątów, Lipni-

ka i okolic z okazji swojego święta 
miały możliwość spędzić wspólne 
popołudnie przy bogato zastawio-

nym stole. Nie zabrakło również 
kwiatów, które wręczyli zebranym 
kobietom przewodniczący Rady 
Miejskiej w Osieku Arkadiusz Ma-
tusak oraz sołtys Długołęki Ry-
szard Kopeć.

Autor zdjęć i tekstu: Pietrzyk Magdalena
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