1

Nr 2(12) kwiecień-czerwiec 2021

WIEŚCI OSIECKIE • Nr 2 (12) kwiecień-czerwiec 2021

Nakład: 700 egz. ISSN 2545-191X

2

WIEŚCI OSIECKIE • Nr 2 (12) kwiecień-czerwiec 2021

URZĄD MIASTA I GMINY w OSIEKU

Wydawca:

Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury w Osieku

Zespół redakcyjny:

Katarzyna Kunowska
- redaktor naczelny,
Justyna Mikus, Beata Król

Redakcja:

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Osieku
ul. Wolności 16
28-221 Osiek
tel/fax 15 867 12 94

zapraszają najmłodszych na zabawy z animatorami

Wesołej Gromadki.

gazeta@mgokosiek.pl
www.mgokosiek.pl

Skład i Druk:

PHU SzostakDruk
ul. Kościelna 31, 28-200 Staszów

W programie: występ taneczny i wokalny z M-GOK ,

Nakład: 700 egz.

zabawy z tunelem, bańki mydlane XXL, zabawy z animacyjnymi
rekwizytami.

Współpraca w numerze:

Urząd Miasta i Gminy w Osieku
Miejsko-Gminny Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Osieku
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Osieku
Zespół Szkól im. Jana Pawła II
w Osieku
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Heleny i Józefa Świątyńskich
w Ossali
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Świętego Jana Pawła II
w Szwagrowie
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Pliskowoli
Ochotnicza Straż Pożarna
w Osieku
Fundacja Farma
Małgorzata Kunowska
Mariusz Skotarek

zabawy ruchowe, tańce, konkursy, proste sztuczki cyrkowe,

Atrakcje:
malowanie buziek/rączek, dmuchaniec, chodząca maskotka,
wata cukrowa.

W numerze m.in.:
Gmina Osiek uzyskała 1,5 mln złotych wsparcia
Gmina Osiek z kwotą 286 875,00 zł na wsparcie osób niepełnosprawnych
Ostatnie pożegnanie Jana Kicińskiego, najstarszego mieszkańca Osieka
Podpisanie umowy na „Adaptację i wyposażenie pomieszczeń Centrum
Opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej”
78. rocznica pacyfikacji wsi Strużki
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku w roku 2020
Józef Glica żołnierz niepodległościowego podziemia z Ossali
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GMINA OSIEK UZYSKAŁA 1,5 MLN ZŁOTYCH WSPARCIA
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
31 marca Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
przekazała na ręce Rafała Łysiaka,
Burmistrza Miasta i Gminy dwa symboliczne czeki na kwotę: 1 mln zł i 500
tys. zł. Środki pochodzą z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Projekty w gminie Osiek, które
uzyskały rekomendację to:
– Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2 740 metrów, o szerokości jezdni 5 metrów i
szerokości pobocza 2×0,50 m – 1 mln
złotych
Inwestycja będzie polegała na położeniu nowej nawierzchni z masy
bitumicznej wraz z utwardzeniem
poboczy, zjazdów i renowacji odwodnienia. Planuje się również wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m na
odcinku 1500 m.
– Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek
– 500 tys. złotych
Modernizacja polegać będzie na
wymianie dotychczas stosowanych
tradycyjnych źródeł światła na źró-

dła wykonane z zastosowaniem
technologii LED, wymianę wysięgników – 858 sztuk, demontaż opraw –
930 sztuk, montaż opraw LED – 967
sztuk, wymiana źródeł światła – 147
sztuk, wymiana skrzynek sterują-

cych – 65 sztuk. W ramach modernizacji wymienione zostaną również
skrzynki sterownicze na układy z
możliwością sterowania oświetleniem.

PODPISANIE UMOWY
NA „ADAPTACJĘ I WYPOSAŻENIE
POMIESZCZEŃ CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO
W BUKOWEJ”
W dniu 21. kwietnia 2021 r. w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w
Osieku podpisana została umowa
pomiędzy Gminą Osiek a Zakładem
Produkcyjno-Usługowo-Remontowym „ALEMAR” Marcin Sałata dotycząca realizacji zadania pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń
Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego
w Bukowej”.
Wartość inwestycji po przetargu:
1 694 869, 85 zł
Realizacja zadania nastąpi w terminie 18 m-cy od podpisania umowy
Inwestycja realizowana jest w ramach Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
K.K.
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W dniu 13 maja 2021r., w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w
Kielcach podpisano umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021.
Stosowny dokument ze Zbigniewem Koniuszem, Wojewodą Świętokrzyskim, podpisali Rafał Łysiak,
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
przy kontrasygnacie Hanny Rzepka,
Skarbnika Gminy Osiek.
Wojewoda Zbigniew Koniusz powiedział podczas spotkania do przybyłych przedstawicieli samorządów:
„To świadczy o waszej sprawności,
o waszym zaangażowaniu. O tym,
że doskonale czytacie potrzeby waszych środowisk, umiecie dostosować instrumenty, które rząd do was
kieruje, do tego, aby jak najlepiej
funkcjonować jako urzędy i dostarczać to, co waszym obywatelom się
należy”.
Gmina Osiek otrzymała na realizację zadania dofinansowanie w
kwocie 281 250,00 zł.
Dodatkowe środki w wysokości 5 625,00 zł będą przekazane na
Od 17 czerwca 2021 r. każdy
mieszkaniec naszej gminy może
odwiedzić gminny punkt konsultacyjno-informacyjny. Podczas wizyty
pracownicy, przeszkoleni przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, udzielą wszelkich informacji
na temat programu „Czyste powietrze”, pomogą przygotować wniosek
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GMINA OSIEK Z KWOTĄ 286 875,00 ZŁ
NA WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
koszty związane z obsługą programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Środki pochodzą
z Funduszu Solidarnościowego.
„Program „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2021,
na który nasza gmina otrzymała
wsparcie finansowe, ma na celu
zapewnienie dostępności do usługi asystenta, wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz
funkcjonowaniu w życiu społecznym osób dotkniętych niepełnosprawnością. Udział w tym przed-

sięwzięciu nie tylko poprawi jakość
życia osób niepełnosprawnych, ale
także umożliwi zaangażowanie
ich w wydarzeniach społecznych,
kulturalnych, rozrywkowych oraz
sportowych. Co ważne, będziemy
mogli zapewnić osobom niepełnosprawnym wsparcie oraz pomoc
adekwatną do ich potrzeb.
Projekt „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej- edycja 2021” będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku.

o dofinansowanie z także go wydrukować.
Ponadto w punkcie będzie można
złożyć wniosek.

Data złożenia wniosku w punkcie
w wersji papierowej, jest datą wpływu wniosku do Funduszu.

MW., K.K.
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21 maja br. Burmistrz Rafał Łysiak
zaprosił do Urzędu Miasta i Gminy w
Osieku laureatów konkursu fotograficznego „Cudze chwalicie, swego nie
znacie”, by wręczyć im nagrody.
Burmistrz w podsumowaniu po-

gratulował zwycięzcom konkursu,
podziękował również za zainteresowanie tematyką i zaprosił do udziału
w kolejnych konkursach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w
Osieku.
Tematem konkursu było przedstawienie za pomocą zdjęć swojej
„małej Ojczyzny”, gminy Osiek - jej
ciekawych miejsc, zabytków i mieszkańców.
Ocenę zdjęć oddaliśmy w ręce
użytkowników Facebooka. O zwycięstwie zadecydowała największa ilość
lajków pod danym zdjęciem.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”

nego w Szwagrowie,
2. miejsce - Kacper Król za zdjęcie
pn. „Zimowy wieczór'' przedstawiający krajobraz Osieka,
3. miejsce - Karolina Łysiak za
zdjęcie pn. „Malownicze chmury nad
Osiekiem” przedstawiające ul. Wol-

ności w Osieku;
Zwycięzcy zostali nagrodzeni zestawami prezentowymi z gadżetami
związanymi z 1000-leciem Osieka.
Poniżej przedstawiamy Państwu
nagrodzone zdjęcia.

Zwycięzcy:
1. miejsce - Kamil Milewczyk za
zdjęcie pn. „Lokalna perełka sakralna” przedstawiające kościół parafialny pod wezwaniem Jezusa Miłosier-
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W dniu 29. kwietnia br. pożegnaliśmy najstarszego mieszkańca
Osieka, rodowitego osieczanina
Jana Kicińskiego. Pan Jan we wrześniu obchodziłby 99. urodziny.
Jan Kiciński przeżył prawie cały
wiek polskiej historii, był świadkiem wielu przemian ustrojowych
i społecznych. Jego życie było
skarbnicą wiedzy i doświadczeń,
z którego mogły czerpać młodsze
pokolenia.
Pan Jan do ostatnich chwil pozostał bardzo aktywny i z optymizmem patrzył na otaczający go
świat.
Msza pożegnalna odbyła się w
kościele świętego Stanisława w
Osieku, odprawiona została przez
proboszcza osieckiej parafii, ks.
kan. Pawła Bieleckiego.
Jana Kicińskiego pożegnali najbliżsi, mieszkańcy Osieka, przedstawiciele władz samorządowych i
szkolnych, a także członkowie Koła
Związku Kombatantów RP i BWP w
Osieku, którego Pan Jan był wieloletnim członkiem.
W pogrzebie udział wzięła delegacja nauczycieli Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Osieku ze sztandarem Koła Związku Kombatantów
RP i BWP w Osieku.
Po mszy nastąpiło odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny w Osieku.
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OSTATNIE POŻEGNANIE JANA KICIŃSKIEGO,
NAJSTARSZEGO MIESZKAŃCA OSIEKA

W imieniu kombatantów głos
zabrała Prezes Koła Związku Kombatantów RP i BWP w Osieku, Pani
Marianna Labarzewska, która od-

dała hołd i cześć zmarłemu.
Wieniec złożył Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Pan Rafał Łysiak.
K.K.
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W niedzielę, 06.06. 2021 r. w
Strużkach uczczono 74 ofiary niemieckiej zbrodni we wsi Strużki.
Mszę świętą w intencji pomordowanych i ich rodzin odprawił i homilię wygłosił, proboszcz parafii pw.
Nawiedzenia NMP w Niekrasowie
ks. kan. Stanisław Bastrzyk.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy
Osiek Rafał Łysiak, starosta staszowski Józef Żółciak, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Zbigniew Wiącek, dyrekcja, nauczyciele
i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali, przedstawiciele
Stowarzyszenia „Jędrusie” oraz Radni Rady Miejskiej w Osieku.
Po mszy świętej przed pomnikiem upamiętniającym pomordowanych podczas pacyfikacji Strużek,
złożono wieńce i wiązanki kwiatów.
Tekst: K. K., Zdjęcia: Jan Mazanka,
Starostwo Powiatowe w Staszowie

78. ROCZNICA PACYFIKACJI
WSI STRUŻKI

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIEKU
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Osieku dnia 26.03. zorganizował
„Wielkanocny konkurs z jajem 2021”.
Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej na bazie
jajka styropianowego. Technika dowolna. Liczyła się nieszablonowość.
Do konkursu zgłoszonych zostało 45
prac z gminy Osiek w kategorii klas
I-IV, oraz V-VIII. Konkurs odbył się z
zachowaniem obowiązujących zasad
reżimu sanitarnego. Komisja zdecydowała o przyznaniu nagród następującym osobom:
Kat I-IV : Wyróżnienia:
I miejsce- Wiktor Golonka Gabriela Skowron, II miejsce- Fabian Kiciński Bartosz Gruszka, III miejsce- Lena
Kuśmierz
Kat V-VIII : Wyróżnienia:

„Wielkanocny konkurs z jajem 2021”

I miejsce- Natalia Mysłek Ola
Obierak, II miejsce- Natalia Skowron
Emilia Sarzyńska, III miejsce- Mateusz Forma

Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy !
B.K.
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SZKOŁY
W dniu 13. maja 2021 r. w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Osieku odbyło się spotkanie uczniów klasy III. z
prezes Stowarzyszenia „Osieczanie”
Panią Katarzyną Kunowską.
Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z działalnością stowarzyszenia oraz zachęcenie do uczestnictwa w różnego rodzaju inicjatywach i
wydarzeniach organizowanych przez
stowarzyszenie.
Prezes stowarzyszenia Pani Katarzyna Kunowska przedstawiła historię
powstania stowarzyszenia. Zapoznała uczniów z celami stowarzyszenia.
Ciekawie opowiadała na czym polega

SUKCES UCZNIÓW
SZKOŁY W OSIEKU
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SPOTKANIE UCZNIÓW KLASY III ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
W OSIEKU Z PREZES STOWARZYSZENIA „OSIECZANIE”
prowadzenie działalności promującej miasto Osiek, a w szczególności
ukazanie dobrego wizerunku miasta i
jego tożsamości. Wyjaśniła jakie projekty są realizowane przez stowarzyszenie w zakresie upowszechniania i
wspierania inicjatyw społecznych, tj.
działalności kulturalnej, oświatowej,
ochrony środowiska, dobroczynności,
integracji społecznej oraz organizacji
wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Uczniowie z zaciekawieniem wysłu-

chali informacji o stowarzyszeniu
oraz brali udział w dyskusji zadając
szereg pytań.
Na zakończenie Pani prezes gorąco zachęciła wszystkich uczniów do
wzięcia udziału w kolejnym projekcie
organizowanym przez stowarzyszenie, które rozpocznie się we wrześniu,
oraz do pielęgnowania lokalnej historii, tradycji i obyczajów.
wychowawca klasy III
mgr Małgorzata Żyła

ZARYBIANIE RZEKI WISŁY

Z radością informujemy, iż w roku
szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy
VII c uzyskali tytuły Finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, z języka polskiego - Julia Dziwosz oraz z biologii - Julia Dziwosz i
Nikola Kwiecień.
Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w
Kielcach to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności w jakich mogą uczestniczyć
najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego. Udział w nich wymaga od
uczniów oraz przygotowujących ich
nauczycieli dużego zaangażowania.
Konkurs przebiegał w trzech etapach. Po listopadowych, szkolnych eliminacjach odbył się II etap konkursu
(rejonowy): 24. stycznia z języka polskiego - brało w nim udział 4 uczniów
a 25. stycznia z biologii ,w którym
udział wzięło 5 uczniów . Do III etapu
konkursu zakwalifikowały się: z biologii- Julia Dziwosz i Nikola Kwiecień z
klasy VIIc, z języka polskiego Julia Dziwosz klasa VIIc. Każdy etap konkursu
jest trudny, jednak III etap konkursu
jest najtrudniejszy, ponieważ oprócz
wymaganej wiedzy programowej i
poza programowej, wymaga też dużego opanowania emocjonalnego.
Nauczyciele przygotowujący:
z języka polskiego - Ewelina Świątkiewicz-Maj, z biologii - Małgorzata
Zugaj
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów

W dniu 24 maja w ramach obchodów Światowego Dnia Migracji Ryb
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie
uczestniczyli w akcji zarybiania rzeki
Wisły.
Akcja połączona była z kampanią
edukacyjno-ekologiczną „Środowiskowo odpowiedzialni” Enei Połaniec.
Uczestniczyli w niej także wędkarze,
przedstawiciele Wód Polskich oraz
pracownicy Działu Ochrony Środowiska w połanieckiej elektrowni.
W ramach zarybiania do Wisły
w Połańcu wędkarze wpuścili m.in.
pstrąga, lina, okonia, sandacza, szczupaka, jazia czy certy. Do rzeki wpuszczono 500 kg narybku w różnym wieku i różnej wielkości.
Organizatorzy przygotowali dla
dzieci prezentacje na temat Wisły,

gatunków ryb, a także konkursy ekologiczne. Ichtiolog opowiadał m.in.
o łowisku przy Elektrowni Połaniec,
które jest strefą gromadzenia się i zimowania ryb wielu gatunków.
W ten sposób Enea Elektrownia
Połaniec chce wspomagać kształtowanie proekologicznych postaw
wśród młodych ludzi oraz propagowanie wiedzy związanej z wodą, jej
znaczeniem dla człowieka i środowiska naturalnego.
Nasi uczniowie otrzymali wiele
nagród i prezentów ufundowanych
przez Fundację Enea. To już kolejna
akcja organizowana przez Elektrownię Połaniec, w której uczestniczyły
dzieci ze Szwagrowa, za co bardzo
dziękujemy.
Treść: Anna Suchorowska
Zdjęcia: Anna Trytek

Małgorzata Zugaj,
Ewelina Świątkiewicz-Maj
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Projekt edukacyjny pod patronatem firmy Rossman w ramach
programu Rossnę! świetnie przyjął
się również w przedszkolu i klasach
0-III w Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II
w Szwagrowie.
Celem programu było kształtowanie samodzielności higienicznej
dzieci i edukacji na temat budowania odporności organizmu. Higiena osobista to jeden z elementów
codziennego życia, który wpływa
nie tylko na wygląd ale również na
zdrowie.
W ramach programu wychowawcy oddziału przedszkolnego i
klas 0-III przeprowadzili zajęcia w
obszarach :
I część edukacyjna - higiena
jamy ustnej i nosa,
II część edukacyjna - mycie rąk,
korzystanie z toalety,
III część edukacyjna – kąpiel,
mycie ciała i włosów oraz pielęgnacja skóry.
Zajęcia były przygotowane w
atrakcyjny dla uczniów sposób. Był
to program pełen eksperymentów i
doświadczeń, dzięki którym dzieci
przyswajały najważniejsze zasady
higieny. Cykl zajęć wzbogacony był
ciekawymi filmami edukacyjnymi
i pracami plastyczno-technicznymi. Higiena w eksperymentach:
Odkrywaliśmy, dlaczego warto o
nią dbać! Uczniowie dowiedzieli
się: Jak nos radzi sobie z zarazka-

„Czyściochowa akademia” w Publicznej Szkole
im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie
– przedszkole i klasy 0-III

mi? Czy do mycia wystarczy woda
i skąd się biorą dziury w zębach?
Poznaliśmy techniki prawidłowego szczotkowania zębów. Wykonywaliśmy proste doświadczenia,
których efekty były zadziwiające.
Dzieci dostawały motywacyjne naklejki, do indywidualnych „Dzienniczków czyściochowa” plakietki i
pieczątki. Była to świetna motywacja do utrwalenia nawyków higienicznych. Pomocne były również

krótkie bajki edukacyjne, dzieci
chętnie wczuwały się w role bohaterów jednocześnie nabywając
odpowiednich postaw i nawyków.
Wszyscy chętnie wykonywali eksperymenty i prace plastyczne. Program sprawdził się w naszej szkole.
Będziemy chętnie uczestniczyć w
tego typu przedsięwzięciach.
Tekst : Wioleta Kwietniewska
Zdjęcia : Halina Kwietniewska
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SZKOŁY
W Publicznej Szkole Podstawowej
w Pliskowoli od stycznia realizowany jest projekt „Nasze przedszkolaki to SUPER dzieciaki” sfinansowany
przez Fundację BGK w ramach XIII
edycji programu „Na dobry początek!”. Beneficjentami przedsięwzięcia są nasi najmłodsi uczniowie, czyli
grupy przedszkolne „Motylków” i
„Krasnoludków” oraz uczniowie klasy
pierwszej. To kolejne przedsięwzięcie
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi
Pliskowola, które od początku swego
istnienia, wspiera działania szkoły
i stara się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej małej
społeczności.
W ramach projektu przeprowadzono cykl zajęć wspierających
wszechstronny rozwój naszych najmłodszych uczniów.
Warsztaty sensomotoryczne „Garść
pomysłów na stymulację zmysłów”.
To zajęcia rozwijające u naszych
przedszkolaków dużą i małą motorykę, wyobraźnię dotykową i koordynację wzrokowo – ruchową. Dzieci
przez cały semestr miały okazję poznać techniki tworzenia woreczków i
butelek sensorycznych, mas solnych,
suchego śniegu, czy cieczy nienewtonowskiej. Budowały figury z drucików
kreatywnych, kreśliły obrazki na kartach wydrapywankach, projektowały
kartki techniką quillingu. Połączenie
zabawy z nauką dało wiele korzyści i radości naszym najmłodszym
uczniom.
„Mały programista”
Grupa sześciolatków oraz pierwszoklasiści uczestniczyli w warsztatach z GeniBotami, czyli uniwersalnymi, wyposażonymi w wiele funkcji,
robotami edukacyjnymi do nauki programowania. Praca z nimi polegała
na układaniu kodów dla GeniBota
czytającego karty graficzne. Już na
pierwszych zajęciach dzieci zmieniały wygląd robota za pomocą gotowych elementów dołączonych do
zestawu oraz klocków LEGO. Przedszkolaki nauczyły się programować
gestami, poznały proste komendy
odpowiedzialne za ruch i za pomocą
kart do kodowania, tworzyły pierwsze programy, dzięki którym GeniBot
przesuwał kolorowe kubeczki na macie w wyznaczone miejsca. Ułożony
poprawnie program, dzięki któremu
robot pokonał zaplanowaną drogę,
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dawał młodym programistom wiele satysfakcji z dobrze wykonanego
zadania. Dzięki aplikacji GeniBot na
tablecie, dzieci nauczyły się także, jak
poruszać robotem po macie.
Programowanie okazało się prawdziwą frajdą dla uczniów i pozwoliło
na kształtowanie kompetencji cyfrowych w bezpieczny, przyjazny i intuicyjny dla nich sposób.
„Na logopedycznym podwórku” to
zajęcia, które obejmowały diagnozę
umiejętności komunikacyjnych każdego dziecka, a także szeroko rozumianą profilaktykę. Podczas terapii
stymulowano rozwój zdolności językowych i kompetencji komunikacyjnych oraz prowadzono korekcję zaburzonych głosek. Bardzo ważną rolę w
terapii odegrali rodzice, którzy po zajęciach w przedszkolu, utrwalali ćwiczenia ze swoimi pociechami w domu.
Ogród małego botanika
Kolejny punkt projektu zrealizowany z wielkim
zaangażowaniem i olbrzymią radością to stworzenie miejsca, w którym nasi
uczniowie mogli zabawić
się w małych ogrodników.
Przed budynkiem szkoły
zagospodarowano teren
przeznaczony na rozwijanie pasji ogrodniczych.
Przedszkolaki
wczesną
wiosną zasiały w donicach kwiaty i zioła, o które codziennie dbały, aby

w maju wysadzić je w specjalnie wyznaczonym miejscu. Zakupiono także
krzewy, byliny wieloletnie oraz kwiaty
przyjazne owadom pożytecznym. Nauczyciele, uczniowie i rodzice włożyli wiele wysiłku i serca w tworzenie
przyszkolnego ogrodu. Nasza kwietna rabatka powoli nabiera kształtów,
mamy nadzieje, że w przyszłości stanie się prawdziwą enklawą zieleni.
Uroczyste podsumowanie działań
projektowych odbyło się 11 czerwca
2021 r. Nastąpiło oficjalne otwarcie „Ogrodu małego botanika”, a dla
dzieci przygotowano wiele różnorodnych atrakcji: dmuchane zjeżdżalnie,
gry zespołowe, ognisko z pieczeniem
kiełbasek.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w realizacji projektu. Liczymy
na dalszą, tak owocna, współpracę
szkoły ze Stowarzyszeniem na rzecz
rozwoju wsi Pliskowola.
Magdalena Bojarska
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Rok szkolny rozpoczął się w dniu 1
września 1931 r. Z początku roku zapisanych było 197 dzieci, przy końcu
roku zostało 180, z czego klasyfikowanych było 153, a 27 nieklasyfikowanych wskutek nieuczęszczania do
szkoły. Z klasyfikowanych 153 dzieci
wynik dodatni otrzymało 106, ujemny
47. Głównym powodem tak wielkiego
procentu niepromowanych, było złe
uczęszczanie dzieci do szkoły.
Pomieszczenie szkoły było w tych
samych lokalach, co w zeszłym roku.
Nauczycielstwo również bez zmiany.
Stosunki nasze z tutejszą ludnością
znacznie się poprawiły. Udało mi się
przekonać ich, że wnoszone pretensje są nieuzasadnione, przestali więc
przychodzić z awanturami. Czas w
dalszym ciągu nie sprzyja ani pracy
w szkole, ani poza, bo na wsi coraz
większa bieda. Zarobków żadnych nie
ma, ceny spadły, bo jajko kosztuje 5
groszy, krowa 40 – 100 zł, 1 kg żywej
wagi nierogacizny 60 – 90 gr, 1 kg żyta
15 zł, ziemia w dodatku licha, niewiele
wyda, naprawdę nędza.
W bieżącym roku udało się urządzić tylko jedno przedstawienie ze
Strażą Ochotniczą, kilkanaście pogadanek w Związku Strzeleckim, natomiast na kursy dokształcające nikt
się nie zgłosił. Dnia 6 czerwca 1931 r.
przyjechał do tutejszej parafii z wizytą duszpasterską ks. bp sufragan sandomierski Paweł Kubicki, a odjechał 9
września.
Tak jak w każdym roku prowadziłem sklepik szkolny kupując towary
za własne pieniądze, a zysków 37 zł 6
gr. Prenumerowałem „Płomyk”, „Płomyczek” . w ciągu roku niektóre dzieci
groszowymi oszczędnościami uskła-

KRONIKA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSSALI 1872 – 1939
IX. ROK SZKOLNY 1931/1932.
dały 57 zł, które umieszczone były
w PKO. W dniu 10 czerwca odbywało
się święto tępienia chwastów, a 13
czerwca wycieczka do Połańca. Dnia
24 czerwca 1932 r. wizytował tutejszą
szkołę Pan Wizytator dr Kulański z Panem Inspektorem Laskowskim. Wizytacja wypadła niepomyślnie.
Kiedy w marcu przyszło rozporządzenie, że z nowym rokiem szkolnym
powierzchnia sal szkolnych nie może
mieć mniej od 30 m2, powstała myśl
wybudowania domu własnego. Początkowo myślano wybudować duży
dom, w którym mogłyby zamieszkiwać cztery siły nauczycielskie. Ponieważ taki dom kosztowałby około
1100 zł, o czym nie można nawet pomyśleć, postanowiono więc wybudować mniejszy na mieszkanie dla
kierownika, a mieszkanie w budynku
szkolnym przerobić na salę. Dzięki
Panu Inspektorowi, który sprawę pomieszczenia szkół przedstawił Panu
Staroście dr Polanowskiemu, Urząd
gminy otrzymał zarządzenie, pod
osobistą odpowiedzialnością wójta, o
zajęcie się tą kwestią. Wobec takiego
zarządzenia Urząd gminy w osobach
wójta pana Szklanowskiego Jana rolnika z Niekrasowa, sekretarza pana
Lewczyńskiego, w porozumieniu z
Dozorem szkolnym składającym się
z ks. Bociańskiego Czesława, panów
Erdenbergera Czesława p.o kierow-

nika szkoły w Tursku Wielkim, Pawlicy Mariana z Ossali, Kabaty Jana z
Turska Wielkiego, Koziczkowskiego
z Turska Małego i ze mnie. Na posiedzeniu w czerwcu 1932 r. ostatecznie
postanowiono rozpocząć budowę budynku szkolnego. Nadmienić należy,
że tak wójt, jak i sekretarz są jak najlepiej usposobieni względem szkoły
i nauczycieli, chociaż nie wszyscy im
to przyznają. Dom zaczęto budować
w czerwcu i obecnie, tj. 24 sierpnia
niewiele już pozostaje do roboty. Jakkolwiek budynek nie jest jeszcze wykończony, jednak trzecia sala szkolna
przerobiona z mojego służbowego
mieszkania jest już gotowa, tak, że
nauka 1 września rozpocznie się w
nowej własnej sali.
Dnia 28 sierpnia odbyło się zakończenie sezonowej ochronki, którą prowadziła pani Magdalena Durakówna z
Mościsk, woj. lwowskie przez 2 miesiące wakacyjne. Niestety tylko mała
gromadka korzystała z pierwszego
na tym terenie przedszkola, bo liczba
uczęszczających wahała się od 5 do 20
dzieci, co jest stanowczo za mało. Na
nic się zdały zabiegi instruktorki pani
Bilowej, ks. proboszcza Bociańskiego i
nas miejscowych, widocznie za wcześnie jeszcze tego rodzaju przedsięwzięć na tutejszą okolicę.
Oprac. Mariusz Skotarek

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSIEKU

ODNOWIENIE POMNIKA POLEGLI NIEPOKONANI 1939-1945
Ochotnicza Straż Pożarna w
Osieku otrzymała grant z Fundacji
Orlen w ramach programu CZUWAMY! PAMIĘTAMY! w kwocie 7000 zł.
Środki z dotacji zostaną przeznaczone na odnowienie pomnika POLEGLI
NIEPOKONANI 1939-1945, który
znajduje się w Osieku przy ul. Połanieckiej.
Otrzymanie dotacji było możliwe
dzięki konkursowi, który został zorganizowany przez Fundację Orlen.
Spośród wniosków, jakie spłynęły
do Organizatora z całego kraju wy-

branych zostało zaledwie 34 wnioski. Cieszy także fakt, że otrzymano
maksymalną kwotę, o jaką można
było aplikowad. Aplikacja nie byłaby
możliwa bez uzyskania stosownej
zgody na przeprowadzenie prac renowacyjnych.
W ramach działania planuje się:
1. Umycie pomnika i przygotowanie do prac
2. Gruntowanie i przygotowanie
do malowania.
3. Malowanie

4. Konserwacja balustrady i łaocuchów
5. Naprawa kostki brukowej i krawężników
6. Zakup statywu do zamocowania flag oraz flag z drzewcem
7. Nawiązanie kontaktu z grupą
rekonstruktorską, która pielęgnuje
tradycje żołnierzy biorących udział
w Bitwie o Osiek.
8. Zakup i montaż tablicy okolicznościowej, opisującej wydarzenia z
września 1939 r., które rozegrały się
na Ziemi Osieckiej (obrona Osieka
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oraz budowa "Mostu Zbawienia").
9. Uroczysty apel w 82-gą Rocznicę Bitwy o Osiek. Podczas apelu
zostaną złożone wieoce i znicze.
10-11 września 1939 r. miała
miejsce bitwa pod Osiekiem. Starcie z siłami niemieckimi miało na
celu obronę przeprawy mostowej
na Wiśle, koło Baranowa Sandomierskiego. Zadaniem polskich sił
skoncentrowanych w Osieku była
obrona miasta przed wdarciem się
oddziałów niemieckich, dążących
do rozbicia zgromadzonych na przeprawie rzecznej jednostek. Dzięki
odparciu ataku, wycofująca się armia GO `Jagmin` zdążyła przeprawid się przez dopiero co ukooczony
most, na prawy brzeg Wisły. Sama
budowa mostu nazwanego "Mostem
Zbawienia" była przeprowadzona
w niesłychanie szybkim tempie i z
nadludzkim wysiłkiem. Bez odparcia ataku i budowy mostu los polskich żołnierzy byłby przesądzony.
Podczas dotkliwej bitwy zniszczono
blisko 80 % drewnianej zabudowy
miasta. Spłonęła również strażacka
remiza ze sprzętem pożarniczym.
Wydarzenia jakie rozegrały się na
przedmieściach Osieka zostały zrekonstruowane w Inscenizacji 80-tej

Rocznicy Bitwy o Osiek, która zorganizowana została przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
„Avito Vivit Honore”.
O szczegółach projektu i po-
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szczególnych etapach jego realizacji
będziemy informowad na bieżąco
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OSP Osiek Zdjęcia: Fundacja Orlen,
dh Norbert Strojnowski
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Upłynął kolejny rok naszej strażackiej służby. Służby niełatwej,
ale dającej ogromną satysfakcję
z pomocy drugiemu człowiekowi.
Rok 2020 nie był łatwy z racji panującej pandemii koronawirusa,
ale z pewnością zapisze się złotymi zgłoskami na kartach historii
Osieka i osieckiej straży. Dziś, na
łamach „Wieści Osieckich” przedstawiamy Państwu działalność
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Osieku w roku 2020.

DZIAŁALNOŚĆ
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OSIEKU W ROKU 2020
2. Zrealizowane przedsięwzięcia w roku 2020 r.
Rok 2020 był rokiem innym niż
wszystkie. Panująca pandemia koronawirusa uniemożliwiła przeprowadzenie szeregu zaplanowanych przedsięwzięć o charakterze
społecznym, patriotycznym, sportowym i prewencyjnym. Należy
zaznaczyć, że jednostka OSP Osiek
opiera się na ambitnych, pełnych
pasji i poświęcenia członkach, którzy tworzą znakomity 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. Udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych
W roku 2020 nastąpił spadek
ogólnej ilości zdarzeń w porównaniu z rokiem 2019. Ilość pożarów
w analogicznym odniesieniu spadła o 2 zdarzenia, a miejscowych
zagrożeń o 9. Zaznaczyć należy, że
charakter pożarów i miejscowych
zagrożeń również uległ zmianie –
większa powierzchnia pożarów i
występowanie na terenach trudno
dostępnych, większa ilość pożarów
zabudowań, zdarzenia komunikacyjne z udziałem wielu rannych.
Zestawienie wyjazdów przedstawiono w poniższej tabeli:

ROK
2018

2019

2020

Pożary

20

46

44

Miejscowe zagrożenia

35

34

25

Alarmy fałszywe

0

0

1

Ogółem

55

80

70

Przeprowadzone w 2020 roku
akcje wskazały na konieczność zakupu: piły do betonu i stali, podpór
do stabilizacji pojazdów oraz środków ochrony indywidualnej ratowników.
Niżej wymienieni strażacy, niejednokrotnie z narażeniem własnego zdrowia i życia, czynnie
brali udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych
realizowanych
przez OSP Osiek w roku 2020. Te
podziękowania kierujemy w stronę ich Rodzin i ich samych: Dąchur
Radosław, Dybus Damian, Dziuba
Dariusz, Gębalski Sebastian, Kurosad Robert, Macias Grzegorz, Mysłek Jakub, Mysłek Tomasz, Ryński
Grzegorz, Siuda Kamil, Skowron
Michał, Strojnowski Norbert, Suliborski Sławomir, Tałaj Piotr.

Pozyskanie nowego ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania
Po wielu latach starań Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku doczekała się nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W
piątek, 3 lipca 2020 r. przy osieckiej remizie odbyło się uroczyste
powitanie. Nowy nabytek zastąpił
wysłużonego, blisko 30-letniego
Jelcza.
Zakup ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego był realizowany w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu
Sprawiedliwości przy udziale Gminy Osiek. Całkowity koszt zakupu
samochodu wynosił 1 028 280,00
zł. Milion złotych pochodził ze
środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, natomiast
28 280 zł stanowił wkład własny
Gminy Osiek.
Przebudowa bramy garażowej
pod nowy wóz
Przebudowa bramy garażowej
była konieczna, aby nowy samochód mógł stacjonować w osieckiej
remizie. Pierwotna
wysokość bramy wynosiła 3,34 m, wobec czego konieczne
było podniesienie o
15 cm. Prace związane z przebudową
bramy
rozpoczęły
się 12 czerwca 2020
r. ok. godz. 7. Było
duszno i gorąco, ok.
28 st. C. Przez ponad
14 godzin ciężkiej
pracy strażacy wykuli belkę nadprożową,
usunęli
zbrojenie,
powiększyli bramy
i dokonali obróbek
wykończeniowych.
Cała operacja za-
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waniu ścian, kładzeniu gładzi oraz
malowaniu ścian i sufitu. Scenę
wyłożono panelami, a parapety zeszlifowano. Prace remontowe nie
byłyby możliwe bez naszej złotej
rączki –
Sebastiana Gębalskiego. To
właśnie Sebastian, z niesłychaną
starannością i anielską cierpliwością, długimi godzinami pracował
nad obecnym wyglądem sali. Doceniając jego fachowość, rekomendujemy jego osobę każdemu, kto
potrzebuje pomocy przy instalacji
elektrycznej i pracach remontowo-budowlanych. Dopełnieniem
remontu było wykonanie i montaż nowych, dębowych drzwi wejściowych. Wymiany drzwi dokonał
wszystkim dobrze znany lokalny
stolarz - Pan Dariusz Dybus. Wykonanie i montaż drzwi były możliwe
z otrzymanej dotacji ze Starostwa
Powiatowego w Staszowie.
Sam remont sali, który zakończył się 8 stycznia 2021 r. pochłonął olbrzymią ilość sił i czasu.
Mieliśmy świadomość, że przy tak
skromnym budżecie konieczna będzie pomoc samych strażaków. Sił
w remoncie nie szczędzili: Borkowski Kamil, Dąchur Radosław, Dybus
Damian, Dziuba Dariusz, Gębalski
Sebastian, Macias Grzegorz, Mysłek Jakub, Mysłek Tomasz, Ryński
Grzegorz, Ryński Robert, Skowron
Michał, Strojnowski Norbert, Suliborski Sławomir.
Dzięki remontowi sala nabrała zupełnie nowego blasku. Mamy
nadzieję, że będzie ona miejscem
wielu wspaniałych przedsięwzięć.
skoczyła się sukcesem, a udział w
niej wzięli: Dąchur Radosław, Dziuba Dariusz, Gębalski Sebastian,
Macias Grzegorz, Mysłek Jakub,
Mysłek Tomasz, Ryński Grzegorz,
Ryński Robert, Skowron Michał,
Strojnowski Norbert, Suliborski
Sławomir, Tałaj Piotr. Szczególny wkład pracy wnieśli Piotr Tałaj,
który użyczył niezbędnego sprzętu
i dokonał obróbek wykończeniowych oraz Grzegorz Macias, który
w wybitnym stylu pospawał bramę.
Remont sali widowiskowej
Stan sali widowiskowej w
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Osieku jaki był, wie każdy, kto chod

raz na niej gościł. Od 1978 roku nie
była ona kompleksowo remontowana. W 2020 r. dzięki uzyskanej
dotacji ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej w kwocie 18.400 zł oraz
Gminy Osiek w kwocie 10.000 zł
przeprowadzono remont sali, który
rozpoczął się 23 lipca. Na pierwszy ogień poszedł parkiet, który w
środkowej części sali był całkowicie wysadzony. Następnie usunięto
warstwę kleju i bitumitu, a samą
posadzkę sfrezowano. Konieczne
było wzmocnienie podłoża za pomocą siatki zbrojącej. Po pracach
przygotowawczych ułożono płytki.
Dalsze prace polegały na grunto-

Remont pokoju Zarządu OSP
Osiek
Remont pokoju Zarządu OSP
Osiek był możliwy dzięki środkom
pochodzącym ze strażackiej zbiórki. Była to oddolna inicjatywa, która umożliwi pracę Zarządowi w bardziej komfortowych warunkach. W
ramach modernizacji wykonano
sufit podwieszany z oświetleniem,
położono gładź i pomalowano
ściany. System selektywnego powiadamiania (sterowanie syreny)
przeniesiono na garaż. Odrestaurowano stolik i szafkę na sztandar.
Na podłodze położono nowe panele. Anonimowy darczyńca przekazał dwa fotele wypoczynkowe.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSIEKU
Dzięki dotacji został zakupiony
sprzęt: opryskiwacz spalinowy STIHL
SR 450, zestaw klinów i podkładów do
stabilizacji pojazdów, stojak hydrantowy DN80 2x75, buty strażackie FHR
006, prądownica pianowa PP-2, wąż
tłoczny W-25.

Remont pokoju socjalnego wraz z
instalacją kominka
Podobnie jak w przypadku pokoju Zarządu, wspólnymi siłami
wyremontowaliśmy pokój socjalny i zamontowaliśmy kominek. W
tym miejscu chcemy podziękować
za ufundowanie kominka Państwu
Marzenie i Markowi Plutom. Dzięki darczyńcom możliwe jest częściowe ogrzanie budynku remizy,
a nowy pokój zyskał niepowtarzalny klimat. Materiały remontowe
i wykończeniowedostarczyli sami
strażacy. Wykonano przebicia w
podłodze i ścianach. Przeczyszczono przewody kominowe i wentylacyjne. Całkowicie usunięto pokrycie
podłogi i przygotowano podłoże.
Ułożenie nowej podłogi nie byłoby
możliwe bez dwóch naszych strażaków - Piotra Tałaja i Sebastiana
Gębalskiego. To dzięki nim podłoga
nabrała nowego wyglądu. Pod kominkiem położyli płytki ceramiczne, a na pozostałej powierzchni
panele podłogowe. Wyposażenie
do nowego pokoju dostarczył Norbert Niekurzak, który bezpłatnie
przetransportował skórzane sofy.
Pierwsze palenie w kominku odbyło się 28 grudnia 2020 r. W pracach
remontowych w „ognistym pokoju”
brali udział: Borkowski Kamil, Dybus Damian, Dziuba Dariusz, Macias
Grzegorz, Mysłek Jakub, Mysłek
Tomasz, Ryński Grzegorz, Siuda Kamil, Strojnowski Norbert, Suliborski
Sławomir.

Pozyskanie sprzętu w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Na podstawie uchwały Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach Nr 204/20 z dnia 17.08.2020
roku uzyskaliśmy dotację w kwocie
6.100,00 zł stanowiącej 100,00 %
kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:
„Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP w Osieku poprzez zakup
niezbędnego wyposażenia i środków
ochrony indywidualnej”. Na kwotę
dotacji składają się:
1) środki WFOŚiGW w Kielcach –
2590,06 zł,
2) środki NFOŚiGW w Warszawie –3509,94 zł.

Poświęcenie – 1000 lecie
W dniu 11 listopada 2020 r. delegacja OSP Osiek wzięła udział w
obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które połączone były z
Jubileuszem 1000-lecia Osieka. W
uroczystości udział wziął Burmistrz
Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak,
Radni Rady Miejskiej, Kierownicy,
Dyrektorzy, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy oraz Mieszkańcy Osieka.
Podczas Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Osieka
poświęcono nowy wóz ratowniczogaśniczy OSP Osiek. W płomiennym
kazaniu proboszcz osieckiej parafii ks. kan. Paweł Bielecki przedstawił historię Osieka i podkreślił
zaangażowanie straży pożarnej w
odzyskanie niepodległości. Dalsza
część uroczystości miała miejsce na
Osieckim Rynku, gdzie Burmistrz
Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak
w asyście Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Osieku Arkadiusza Matusaka i proboszcza osieckiej parafii Pawła Bieleckiego dokonał
odsłonięcia okolicznościowej tablicy. Punktem kulminacyjnym było
wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”.
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Tekst: dh Norbert Strojnowski –
Sekretarz OSP Osiek

STOWARZYSZENIA
22. maja to Międzynarodowy
Dzień Praw Zwierząt. W związku z tym Fundacja Aktywizacji i
Rozwoju zorganizowała „Akcję
na Cztery Łapy” dla Schroniska u
Machowiaków, w której zbieraliśmy:
karmy, zabawki i akcesoria dla
„czworonożnych przyjaciół”.
Pomysłodawcami akcji są wolontariusze Farmy:
1. Julia Dziwosz
2. Aleksandra Okoń
3. Oliwia Ostrowska
4. Igor Obara
5. Karolina Łysiak
6. Wiktoria Dziewiątak
7. Nikola Bąk
Akcja rozpoczęła się 22. maja w
sklepach w Osieku. Kolejny etap ak-
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AKCJA
NA CZTERY ŁAPY

cji trwał od 24. maja do 31 maja w instytucjach takich jak:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w
Suchowoli
- Publiczna Szkoła Podstawowa w
Szwagrowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w
Ossali
- Ośrodek Pomocy Społecznej w
Osieku
- Fundacja Aktywizacji i Rozwoju
- Sklep Abc w Osieku
Następnie podarunki zostały ode-

brane i dostarczone w dniu 10.06.2021
r. do „Schroniska u Machowiaków”
Dziękujemy wszystkim za pomoc i
włączenie się do akcji.
Za wsparcie organizacyjne dziękujemy:
- PSP Suchowola
- PSP Szwagrów - PSP Ossala
- MGOK Osiek - OPS Osiek
- Sklep ABC Osiek
- OSP Osiek
- OSP Długołęka
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Z inicjatywy grupy osób zaprzyjaźnionych z księdzem prałatem
Aleksandrem Ziejewskim wyszła
propozycja, aby utrwalić w wydawnictwie książkowym Jego dorobek
duszpasterski, a także społeczny w
szerokim tego słowa znaczeniu.
Z okazji 70-lecia urodzin ks.
Aleksandra Ziejewskiego została
wydana księga pamiątkowa pt. „Z
Ziemi Sandomierskiej nad Odrę i
Bałtyk. Tę ziemię umiłowałem…”.
Ks. Aleksander Ziejewski, rodowity osieczanin, w 1979 roku
podjął naukę z daleka od domu, w
Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. W 1994 r. został
proboszczem parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Szczecinie – i jest nim
do dnia dzisiejszego.
Inicjatywę tej jubileuszowej publikacji poparł Prezydent Szczecina
ze względu na fakt, że ks. Aleksander Ziejewski został wyróżniony
przez Radę Miasta medalem Zasłużony dla Szczecina.
W wydawnictwie znajdziecie
Państwo listy gratulacyjne, teksty
przyjaciół ks. A. Ziejewskiego, referaty opracowane i wygłoszone
przez Jubilata, materiały przygotowane przez Jego przyjaciół i współpracowników, przywołujące minione chwile, wydarzenia, spotkania
utrwalone w pamięci.
My przedstawiamy Państwu jeden z tekstów zawartych w książce,
autorstwa mgr Małgorzaty Kunowskiej, Dyrektor Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Osieku, dotyczący
najmłodszych lat ks. A. Ziejewskiego oraz jego przywiązania do naszej
Małej Ojczyzny, którą jest Osiek.
K.K.

Lata szkolne
wybitnego osieczanina
Księdza Prałata
dr Aleksandra Ziejewskiego

Ksiądz prałat dr Aleksander Ziejewski uczęszczał do siedmioletniej Szkoły Podstawowej w Osieku,
którą kierował pan Feliks Król.
Naukę rozpoczął 1 września
1958 roku, a zakończył w czerwcu
1965 roku. Wychowawczynią w klasach I – V była pani Maria Telatyńska, a w klasach VI – VII pani Matylda Kokoszyńska.
Klasa, w której uczył się, liczy-

„Z ZIEMI SANDOMIERSKIEJ
NAD ODRĘ I BAŁTYK. TĘ ZIEMIĘ UMIŁOWAŁEM…”
KSIĘGA PAMIĄTKOWA WYDANA Z OKAZJI
70-LECIA URODZIN KS. ALEKSANDRA ZIEJEWSKIEGO
ła w różnych latach od 27 do 37
uczniów. Na liście uczniów, Olek, bo
tak do niego zwracali się nauczyciele i koledzy, zawsze miał ostatni
numer w dzienniku lekcyjnym.
Jego bardzo dobre oceny ze
sprawowania i nauczania świadczą
o tym, że był wzorowym uczniem i
nauka nie sprawiała Mu trudności.
Ukończył szkołę jako jeden z najlepszych uczniów w Szkole Podstawowej w Osieku.
Koleżanki i koledzy z lat szkolnych wspominają ks. prałata Aleksandra Ziejewskiego jako skromnego, grzecznego i uczynnego
przyjaciela. Podkreślają, że gdy
przyjeżdża do swojego Osieka, stara się zawsze spotkać ze znajomymi, porozmawiać i powspominać
dawne lata.
My, osieczanie,
jesteśmy
dumni, że mamy
takiego
duszpasterza, który
z troską udziela
nam błogosławieństwa Bożego podczas Mszy
świętych, które
celebruje w kościele parafialnym św. Biskupa
Stanisława
w
Osieku.
O
więzi
i
przywiązaniu ks.
prałata Aleksandra Ziejewskiego do małej ojczyzny świadczy
fakt, że przekazał w 2014 roku
do Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II
w Osieku zgromadzone przez
Niego pamiątki i
eksponaty, upamiętniające pontyfikat Wielkie-

go Polaka, papieża świętego Jana
Pawła II.
Wszystkie te zbiory są wystawione w gablotach obok tablicy
upamiętniającej nadanie Zespołowi Szkół w Osieku imienia Jana
Pawła II.
Ekspozycja cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców
i gości, którzy odwiedzają naszą
placówkę.
W imieniu społeczności szkolnej składam wyrazy wdzięczności
i podziękowania za przekazanie
pamiątek, za pamięć, życzliwość i
modlitwę.
Dyrektor Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Osieku
Małgorzata Kunowska
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Józef Glica urodził się 17 marca
1919 r. w Ossali jako najmłodszy syn
Jan i Katarzyny z domu Łyczak. Małżeństwo doczekało się sześciu synów
i córki: Feliksa (1906 r.), bliźniąt Stefana i Stanisławy (1908 r.), Stanisława
(1911 r.), Piotra (1914 r.), Jana (1916 r.)
oraz wspomnianego Józefa. W Ossali
Józef ukończył szkołę powszechną. Po
wybuchu II wojny światowej pozostał
w rodzinnej wsi. Natomiast jego dwaj
bracia Jan i Stanisław wzięli udział w
kampanii wrześniowej, walcząc w szeregach 2 i 3 Pułku Piechoty Legionów.
Niestety Jan zginął w trakcie działań
wojennych, zaś Stanisław trafił do niewoli niemieckiej.
Józef Glica w 1942 lub 1943 r. stał
się żołnierzem Armii Krajowej. Służył w placówce Tursko Wielkie, która wchodziła w skład Podobwodu AK
Osiek, która nosiła kryptonim „Dąb”. W
niepodległościowej konspiracji przyjął
pseudonim „Łasica”.
Będąc żołnierzem podziemia, wziął
udział w szkoleniu wojskowym , którym kierował Andrzej Sowa, po czym
brał udział w zabezpieczaniu zrzutów
lotniczych w okolicach Lesiska. Dzięki tym zrzutom AK zyskała ponad 50
sztuk broni krótkiej, 100 granatów
obronnych, 28 granatów przeciwpancernych, radiostację, ok. 300 kg materiałów wybuchowych oraz 6 mundurów. Brał też udział w bezpośrednich
akcjach uwalniania więźniów czy ataku
na niemieckich kolonistów z Przeczowa. W czerwcu 1943 r. tuż po wojnie
podjął się ryzyka przechowywania broni, co później zostało przeciwko niemu
wykorzystane przez komunistów.
W ramach akcji „Burza”, która zakładała zbrojną akcję AK przeciw wycofującym się Niemcom, Józef Glica
wraz z innymi żołnierzami placówki AK
Tursko Wielkie wszedł w skład 3. plutonu 9. kompanii III Batalionu 2 Pułku
Piechoty Legionów Polskich, którym
dowodził Tadeusz Kolatorowicz ps.
„Kruk”. W trakcie akcji „Burza” Glica
należał do załogi ręcznego karabinu
maszynowego „Bren”. Tak o tym fakcie mówił w 1948 r., zeznając, że „ Gdy
stawiłem się na wskazane przez Andrzeja Sowę miejsce, to jest do grupy
Tadeusza Kolatorowicza „Kruka”, tam
zostałem przyjęty i otrzymałem RKM
angielski »Bren«. Następnie całą grupą przerzuciliśmy się na pogranicze
powiatu stopnickiego i opatowskiego,
gdzie został utworzony tak zwany 2.
pułk piechoty Legionów, dowództwo
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JÓZEF GLICA

ŻOŁNIERZ NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO PODZIEMIA
Z OSSALI. OFIARA KOMUNISTYCZNEGO REŻIMU.
nad którym to pułkiem objął Antoni
Wiktorowski „Kruk”.
Pułk nasz następnie
przeszedł w kierunku Warszawy, tak
bynajmniej zawnioskowaliśmy, poprzez
powiat kielecki koło
Bodzentyna i zatrzymał się w powiecie
koneckim koło wsi
Miedzierza, gdzie stoczył walkę z Niemcami (13 września 1944
r.). W październiku
1944 r. wróciliśmy na teren powiatów
włoszczowskiego i pińczowskiego. (…)
w listopadzie 1944 r. z pułku tego zostałem zwolniony”. Po rozformowaniu
oddziału Józef Glica ukrywał się w okolicach Bodzentyna.
Do Ossali wrócił w styczniu 1945 r.
i zajął się prowadzeniem rodzinnego
gospodarstwa rolnego. Nie zaangażował się w działalność powojennego
antykomunistycznego podziemia. Był
jednak dość sceptycznie ustosunkowany do zmian ustrojowych, które
wprowadzali komuniści. W wyniku donosu 16 lutego 1948 r. funkcjonariusze
Milicji Obywatelskiej dokonali przeszukania jego gospodarstwa. Znaleźli
karabin „Mauser”, karabin maszynowy
oraz dokumenty dotyczące szkoleń
wojskowych, które stały się podstawą
do jego zatrzymania i wszczęcia dochodzenia.
Józef Glica został oskarżony o popełnienie przestępstwa na mocy art. 4
§ 1 Dekretu z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa.
Paragraf tez przewidywał, że „Kto
bez zezwolenia wyrabia, gromadzi lub
przechowuje broń lub przyrządy wybuchowe albo inne przedmioty mogące sprawdzić niebezpieczeństwo powszechne, podlega karze więzienia na
czas nie krótszy od lat 5 lub dożywotnio albo karze śmierci”. Jak pisze Robert Piwko był to niezwykle opresyjny
akt prawny wykorzystywany do bez-

pardonowej walki z osobami lub środowiskami,
które komuniści uznali
za wrogów politycznych.
Postepowanie przeciwko
Józefowi Glicy prowadzone było przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w
Sandomierzu, Wojskową
Prokuraturę Rejonową w
Kielcach oraz przez Wojskowy Sąd Rejonowy w
Kielcach.
Kiedy sprawa trafiła
do Urzędu Bezpieczeństwa w Sandomierzu, zdecydowano
o osadzeniu Glicy w sandomierskim
więzieniu. 23 lutego oraz 4 i 12 marca
przesłuchiwany był przez śledczych
UB – Stanisława Widulińskiego i Mariana Dudę. Śledztwo zakończono 18
marca. Marian Duda był odpowiedzialny za przygotowanie aktu oskarżenia,
który został ostatecznie zatwierdzony
w Wojskowej Prokuraturze Rejonowej
w Kielcach. Proces odbył się 21 kwietnia 1948 r. w Kielcach pod przewodnictwem Bolesława Wnorowskiego z
udziałem adwokata Adama Winiarskiego. Prokurator nie był obecny.
Józef Glica został skazany na sześć
lat więzienia. Karę odbywał głównie w
obozie pracy w Goleniowie pod Szczecinem. Mimo próśb o ułaskawienie,
listu rodziców oraz wstawiennictwa
mieszkańców rodzinnej Ossali, władze nie zdecydowały się na darowanie zasądzonej kary. W kwietniu 1948
r. zwrócił się do Bolesława Bieruta z
prośbą o łaskę ze względu na poważne
problemy zdrowotne z płucami.
W kwietniu 1950 r. trafił do szczecińskiego szpitala więziennego. Zmarł
w nim trzy miesiące później, mając zaledwie 31 lat. Rodzina nigdy nie poznała miejsca, w którym spoczęły doczesne szczątki Józefa Glicy, żołnierza AK.
Oprac.: Mariusz Skotarek
Źródło: R. Piwko, , Józef Glica – „zwolniony” z
więzienia z powodu śmierci, https://krakow.ipn.
gov.pl/.
J. Więckowski, Podobwód Armii Krajowej Osiek,
Staszów-Kraków 2004.
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Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Spis Powszechny to:
Obowiązkowe badanie
realizowane raz na 10 lat
przez Główny Urząd
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja
ochrony Twoich
danych

Nowoczesna
i bezpieczna
formuła spisu
on-line

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

