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GMINA OSIEK POZYSKAŁA 3 MLN 373 607,42 ZŁ 
NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. „POPRAWA 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY OSIEK”

URZĄD MIASTA I GMINY w OSIEKU

W numerze m.in.:
Uroczyste upamiętnienie 82. rocznicy Bitwy o Osiek

Droga Powiatowa w Gminie Osiek oddana do użytku

Impreza „Zakończenie Wakacji 2021”

Uroczyste przekazanie Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku

Projekt „Zielone Gminy” Stowarzyszenia „Osieczanie” 

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku w roku 2020

Józef Glica żołnierz niepodległościowego podziemia z Ossali

Gmina Osiek pozyskała 3 mln 373 
607,42 zł na dofinansowanie projek-
tu pn. „Poprawa efektywności ener-
getycznej budynków użyteczności 
publicznej na terenie Miasta i Gminy 
Osiek”. Umowę w tym zakresie w 
dniu wczorajszym (29.07.2021 r.) w 
Filharmonii Świętokrzyskiej podpisali 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał 
Łysiak, Skarbnik Gminy Osiek Han-
na Rzepka, Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, 
Wicemarszałkowie Renata Janik i Ma-
rek Bogusławski.

W ramach dofinansowania z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 w ramach Osi Priory-
tetowej 3 Efektywna i zielona energia, 
Działanie: 3.3 Poprawa efektywności 
energetycznej z wykorzystaniem od-

nawialnych źródeł energii w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, z termo 
modernizowane zostaną 4 budynki – 
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Osieku, budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bukowej, budynek Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Suchowoli 
oraz budynek Urzędu Miasta i Gminy 
w Osieku.

Zakres prac obejmuje m. in. docie-
plenie ścian i stropodachów, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, moder-
nizację oświetlenia na energooszczęd-
ne, wymiana źródeł ciepła i instalacja 
fotowoltaiczna.

Dofinansowanie opiewa na kwotę 
3 373 607,42 zł a całkowita wartość 
projektu wyniesie 3 970 794, 91 zł. 
Wkład własny Gminy Osiek to 597 187, 
49 zł.

K.K.
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URZĄD MIASTA I GMINY w OSIEKU

W dniu 07.09.2021 r. w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury w Osie-
ku odbyło się spotkanie informacyj-
ne w związku z planowaną budową 
obwodnicy Osieka w ciągu DK79.

Spotkanie poprzedziły dyżury 
Projektantów celem indywidualnych 
konsultacji dla mieszkańców. Pre-
zentację rozwiązań projektowych 
przeprowadziło Biuro Projektowe 
Egis Poland Spółka z o.o. Podczas 
spotkania zostały przedstawio-
ne i omówione warianty przebiegu 
przedmiotowej drogi.

Materiały projektowe dostęp-
ne były dla wglądu mieszkańców w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku 
oraz na stronie internetowej obwod-
nicaosieka.pl

Zainteresowane osoby mogły 
również przesyłać swoje uwagi, 
wnioski i ankiety dotyczące budowy 
obwodnicy.

Umowę na prace projektowe po-
między EGIS POLAND Sp. z o.o. a 
Generalnym Dyrektorem Dróg Kra-
jowych i Autostrad zawarto w dniu 6 
listopada 2020 r. Przewidywany ko-
niec zakończenia prac projektowych 
w ramach tej dokumentacji przypada 
na lipiec 2024 r.

Opracowywana dokumenta-
cja projektowa obejmuje stadium 
Studium Techniczno- Ekonomicz-
no- Środowiskowego z elementami 
Koncepcji Programowej, w którym 
ustalone zostaną rozwiązania geo-
metryczne i konstrukcyjne wszyst-
kich elementów wchodzących w za-
kres inwestycji wraz z określeniem 
granic przyszłego pasa drogowego 
oraz zakresu terenu niezbędnego 
(do czasowego zajęcia) do wykonania 
urządzeń budowlanych (przebudowa 
infrastruktury technicznej).

Celem opracowania projektowe-
go jest wybór najkorzystniejszego 
wariantu nowego przebiegu odcinka 
DK79 pod względem ekonomicznym, 
technicznym, środowiskowym jak i 
społecznym oraz uzyskanie Decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.

Podstawowymi celami przedmio-
towej inwestycji jest:

- Wykonanie nowego obejścia 
drogowego dla miasta Osiek,

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i ruchu pieszego,

 - Zmniejszenie natężenia ruchu 
w centrum miasta,

- Zmniejszenie oddziaływania 

drogi krajowej na środowisko
Zakres inwestycji:
- Budowa obwodnicy Osieka w 

ciągu drogi krajowej nr 79;
- Rozbudowa odcinka istniejącej 

drogi krajowej nr 79 o długości około 
0,7 km;

- Obiekty inżynierskie w ciągu 
obwodnicy i dróg krzyżujących się z 
obwodnicą;

- Budowa dodatkowych jezdni / 
innych dróg publicznych;

- Budowę infrastruktury pieszo-
-rowerowej;

SPOTKANIE INFORMACYJNE W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ 
INWESTYCJĄ – OBWODNICA OSIEKA W CIĄGU DK79

- Budowa urządzeń BRD;
- Budowa oświetlenia drogowe-

go;
 - Urządzenia ochrony środowi-

ska: zabezpieczenia akustyczne;
 - Przebudowa infrastruktury nie-

związanej z drogą;
 - Budowa odwodnienia dróg ob-

jętych opracowaniem wraz z budową 
zbiorników retencyjnych;

 - Budowa miejsca do kontroli i 
ważenia pojazdów.

K.K. 
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UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 
82. ROCZNICĘ BITWY O OSIEK

URZĄD MIASTA I GMINY w OSIEKU

10. września br. odbyły się uroczy-
stości upamiętniające 82. rocznicę Bi-
twy o Osiek.

Jak co roku, uczczenie poległych 
żołnierzy i mieszkańców w Bitwie o 
Osiek było dla władz i społeczności 
Osieka bardzo ważne.

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą w Kościele św. Stanisława Mę-
czennika w Osieku, którą celebrował 
proboszcz parafii Osiek, ks. kan. Paweł 
Bielecki.

We mszy udział wzięli: Poczet 
sztandarowy Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II wraz z przedstawicielami klas, 
dyrekcją i nauczycielami, przedsta-
wiciele władz Miasta i Gminy Osiek 
oraz Przedstawiciele Koła Związku 
Kombatantów RP i BWP w Osieku. Po 
mszy głos zabrała Prezes Koła Związ-
ku Kombatantów RP i BWP w Osieku, 
Pani Marianna Labarzewska, która po-
dziękowała zgromadzonym za pamięć 
i oddanie hołdu poległym w Bitwie o 
Osiek.

Kolejną częścią uroczystości było 
złożenie wieńców i zapalenie zniczy 
przed Pomnikiem Poległych Żołnierzy.

Wieńce złożyli: 
– Prezes Koła Związku Kombatan-

tów RP i BWP w Osieku – Pani Marian-
na Labarzewska.

– władze Miasta i Gminy Osiek – 
burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Ra-
fał Łysiak i sekretarz Miasta i Gminy 
Osiek, Dorota Skotarek,

– Przedstawiciele Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Osieku – dyrektor 
Małgorzata Kunowska wraz z ucznia-
mi.

K.K.
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URZĄD MIASTA I GMINY w OSIEKU

W dniu 16 września br. w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Połańcu 
odbyło się spotkanie dotyczące 
utworzenia Obszaru Strategicznej 
Interwencji między dwudziestoma 
samorządami partycypującymi w 
opracowaniu i realizacji Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego na lata 
2021-2030, zacieśniając tym sa-
mym współpracę w obszarze stra-
tegicznej interwencji „OSI Dolina 
Wisły” w skład którego wchodzą 
gminy: Połaniec, Sandomierz, Kli-
montów, Koprzywnica, Opatów, 
Osiek, Ożarów, Zawichost, Paca-
nów, Staszów, Dwikozy, Lipnik, Ło-
niów, Łubnice, Obrazów, Rytwiany, 
Samborzec, Tarłów, Wilczyce oraz 
Wojciechowice.

Podczas spotkania podpisano 
Porozumienie w sprawie opraco-
wania Strategii Rozwoju Ponadlo-
kalnego na lata 2021-2030.

Współpraca, którą planują za-
wiązać gminy i powiat sandomier-
ski w dużej mierze będzie dotyczyła 
wsparcia procesu rozwoju i trans-
formacji branż gospodarki regionu, 

poprawy jakości i ochrony środo-
wiska przyrodniczego, adaptacji do 
zmian klimatu i zwalczania skut-
ków zagrożeń naturalnych, ener-
getyki odnawialnej i efektywności 
energetycznej, silnego kapitału 
społecznego w regionie, powszech-
nie dostępnych wysokiej jakości 
usług społecznych i zdrowotnych 
w środowisku lokalnym, wzmoc-
nienia spójności przestrzennej i 
społecznej regionu oraz rozwoju 
systemu zarządzania strategiczne-
go rozwojem. Wokół takich założeń 
będą planowane nowe inwestycje. 

Celem Strategii Rozwoju Po-
nadlokalnego jest umożliwienie 
wspólnego planowania działań 
rozwojowych na obszarze powią-
zanych ze sobą funkcjonalnie gmin. 

PODPISANO POROZUMIENIE 
W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII 

ROZWOJU PONADLOKALNEGO NA LATA 2021-2030
Dokument będzie uwzględniał 
analizę społeczną, gospodarczą i 
przestrzenną oraz umożliwi sku-
teczną realizację zintegrowanych 
projektów odpowiadających w 
sposób kompleksowy na potrzeby 
i problemy samorządów, zwiększy 
efektywność przedsięwzięć reali-
zowanych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego w formule 
współpracy partnerskiej. Strategia 
będzie opracowywana w modelu 
partycypacyjnym, będzie podlegać 
konsultacjom społecznym i innym 
uzgodnieniom wynikającym z obo-
wiązujących przepisów. W imieniu 
Gminy Osiek Porozumienie podpi-
sał Burmistrz Miasta i Gminy Osiek 
– Rafał Łysiak.
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URZĄD MIASTA I GMINY w OSIEKU

REALIZACJA „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY OSIEK 
NA LATA 2017-2032” POLEGAJĄCEGO NA USUWANIU I UNIESZKODLIWIANIU WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OSIEK W ROKU 2021
W ramach zadania usu-

nięto 138, 580 ton wyro-
bów zawierających azbest, 
zdemontowanych i składo-
wanych na terenie 53 nieru-
chomości z Miasta i Gminy 
Osiek.

Gmina Osiek otrzymała 
dofinansowanie na reali-
zację „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na 
lata 2012 – 2032 polegająca na usuwaniu i unieszkodli-
wianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Osiek w roku 2021 ze środków Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach w kwocie 33944,34 złotych.

Na kwotę dotacji składają się :
1. środki WFOŚiGW w Kielcach – 16 972,17 zł 
2. środki NFOŚiGW w Warszawie – 16 972,17 zł 
Wkład własny Gminy Osiek – 14 547,57
Całość zadania: 48 491, 91 zł

K.K.

#SZCZEPIMYSIĘ 
- AKCJA PROMOCYJNA W GMINIE OSIEK

Gmina Osiek aktywnie włączyła 
się w promocję szczepień przeciw-
ko COVID 19 na terenie swojej gmi-
ny.

Działania promocyjne prowa-
dzone były głównie podczas im-
prez plenerowych organizowanych 
w gminie Osiek. Były to: Impreza 
Na Pożegnanie Lata, która odbyła 
się 29.08.2021 w Osieku oraz piknik 
rodzinny, który odbył się 12.09.2021 
w Osieku.

Uczestnikom wydarzeń rozda-
wane były ulotki przygotowane 

specjalnie na potrzeby promocji w 
gminie Osiek oraz gadżety promo-
cyjne: piłki antystresowe, długopi-
sy promocyjne, breloki promocyjne, 
notesy promocyjne.

Oprócz w/w działań przekaza-
liśmy również ulotki promujące 
szczepienia oraz gadżety (piłki an-
tystresowe, długopisy i notesy) do 
5 szkół z terenu naszej gminy, dla 
uczniów klas VIII (wiek 12+). 
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DROGA POWIATOWA W GMINIE OSIEK ODDANA DO UŻYTKU

MIASTO I GMINA OSIEK

W poniedziałek, 13 września br. 
dokonano odbioru drogi powiato-
wej  na trasie Osiek-Suchowola.

Zadanie dotyczyło przebudo-
wy odcinka o długości 630 metrów 
drogi powiatowej na trasie Osiek – 
Suchowola w miejscowości Osiek. 

Mapy zagrożenia powodziowego 
i plany budowy polderów zalewo-
wych na terenie gmin położonych 
nad Wisłą, pomiędzy Krakowem, a 
Zawichostem, zostaną zaktualizo-
wane. Mają uwzględniać rzeczywi-
sty stan inwestycji na terenach uzna-
nych obecnie za „zalewowe”, a także 
rozbudowę umocnień przeciwpowo-
dziowych na tych terenach. Studium 
wykonalności dla zabezpieczeń prze-
ciwpowodziowych ma być dokładnie 
konsultowane z samorządami.

Informacje o fundamentalnych 
z punktu widzenia samorządów na-

szego regionu zmianach przekazali 
20. Września podczas briefingu pra-
sowego w Baranowie Sandomier-
skim wiceminister infrastruktury 
Rafał Weber i prezes Wód Polskich 
Przemysław Daca.

Zmiana podejścia Wód Polskich 
to w dużej mierze efekt rozmów z 
samorządowcami, przedstawiciela-
mi Tarnobrzega, Sandomierza, Bara-
nowa Sandomierskiego, Padwi Na-
rodowej, Koprzywnicy, Zawichostu, 
Dwikozów, Samborca, Łubnic, Nowe-
go Korczyna, Połańca, Solca-Zdroju i 
Osieka.

PREZES WÓD POLSKICH I WICEMINISTER INFRASTRUKTURY ZAPOWIEDZIELI 
PRZEŁOM W KWESTII MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I POLDERÓW.

– Opracowanie studium wyko-
nalności rozpocznie się niebawem, 
gdy tylko ogłosimy i rozstrzygnie-
my przetarg na jego wykonanie. 
Wszelkie planowane rozwiązania 
będą konsultowane z samorządami 
i sprawdzane na miejscu – zapowie-
dział Przemysław Daca, prezes Wód 
Polskich na spotkaniu w Baranowie 
Sandomierskim.

Kolejną nowością, zapowiedzianą 
przez ministra Rafała Webera, będą 
zmiany legislacyjne, umożliwiają-
ce aktualizowanie map zagrożenia 
powodziowego na bieżąco, w miarę 
kończenia kolejnych inwestycji za-
bezpieczających przed powodzią. 
Dotąd aktualizacje były prowadzone 
raz na 6 lat.

Wykonawcą robót było Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych Sta-
szów, a wartość inwestycji wynio-
sła 345 tysięcy 500 złotych z czego 
80% wyniosło dofinasowanie z Unii 
Europejskiej. 

W ramach przebudowy na ca-
łym odcinku wykonano nową na-

wierzchnię z masy mastyksowo 
– grysowej, oraz pobocze. Zakres 
robót obejmował również renowa-
cję odwodnienia i wymianę uszko-
dzonych przepustów pod zjazdami 
oraz wykonanie przejścia dla pie-
szych wraz z oznakowaniem ak-
tywnym.
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„CZYSTE POWIETRZE” GMINA OSIEK
MIASTO I GMINA OSIEK

Program „Czyste Powietrze" 
kojarzy większość z nas - według 
badania Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska słyszało o nim 88 
proc. Polaków. Nie zawsze jednak 
wiemy, na czym dokładnie pole-
ga i czy warto z niego skorzystać. 
Tymczasem osoby, które zdecydo-
wały się złożyć wniosek, uzyskały 
już ponad 1,7 mld zł dofinansowa-
nia, a w puli wciąż czeka około 100 
mld zł.

Uruchomiony w 2018 r. pro-
gram „Czyste Powietrze" pozwala 
uzyskać dofinansowanie na wy-
mianę starego pieca i docieplenie 
domu. Nad realizacją programu 
czuwa Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Celem „Czystego Powietrza" 
jest walka z dokuczliwym proble-
mem smogu w Polsce. Nie wszy-
scy bowiem zdają sobie sprawę, 
że smog - co potwierdzają badania 
Krajowego Ośrodka Bilansowania i 
Zarządzania Emisjami - produku-
ją głównie nasze domowe piece, 
które emitują aż 52 proc. szkodli-
wego pyłu PM10. Najwięcej zanie-
czyszczeń powietrza wytwarza-
ją nieocieplone domy ze starymi 
piecami na węgiel i drewno (tzw. 
kopciu-chami). Żeby ogrzać takie 
budynki, trzeba spalić bardzo dużo 
opału, bo większość ciepła po pro-
stu ucieka na zewnątrz. W efekcie 
domownicy i tak marzną, a z komi-
na od jesieni do wiosny wydobywa 
się gęsty, czarny dym, którym póź-
niej oddychają wszyscy w okolicy. 

Z wymianą pieca 
nie warto czekać 

Dzięki dotacji z „Czystego Po-
wietrza" można wymienić przesta-
rzały piec na nowe, bardziej eko-
logiczne źródło ciepła, np. kocioł 
gazowy, kocioł olejowy, pompę cie-
pła, kocioł na biomasę czy ogrzewa-
nie elek-tryczne. Program pozwala 
też uzyskać pieniądze na ocieplenie 
m.in. ścian, stropów i dachu, a także 
wymianę okien i drzwi. Dodatkowo 
można również otrzymać dopłatę 
na fotowoltaikę, która pozwala pro-
dukować własny prąd.

Warto pamiętać, że ci, którzy 
nie wymienią teraz przestarzałe-
go pieca na paliwo stałe, za kilka 
lat i tak będą musieli to zrobić. Do 
roku 2027 w 13 z 16 polskich wo-
jewództw zaczną bowiem obowią-
zywać przepisy zakazujące uży-
wania „kopciuchów". Oznacza to 
konieczność demontażu starego i 
montażu nowego pieca:

do 1 stycznia 2022 r. - w woje-
wództwie podkarpackim i śląskim, 
do 1 stycznia 2023 r. - w woje-
wództwie łódzkim, małopolskim i 
mazowieckim, do 1 lipca 2023 r. - w 
województwie świętokrzyskim,

do 1 stycznia 2024 r. - w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim, 
lubelskim, wielkopolskim i zachod-
niopomorskim, do 1 lipca 2024 r. - 
w województwie dolnośląskim,

do 1 września 2024 r. - w woje-
wództwie pomorskim,

do 1 stycznia 2027 r. - w woje-
wództwie lubuskim.

Dzięki dopłatom z „Czystego 
Powietrza" ta obowiązkowa wy-
miana źródła ciepła jest tańsza, a 
przy okazji można uzyskać fundu-
sze na prace termomodernizacyj-
ne. 

103 mld zł 
dla właścicieli domów 

Z programu można skorzystać 
do końca grudnia 2027 r. - do tej 
daty można zawierać umowy o do-
finansowanie. Wypłata przyzna-

nych środków ma potrwać nieco 
dłużej - do 30 września 2029 r. Bu-
dżet„Czystego Powietrza" to 103 
mld zł, z czego na wykorzystanie 
wciąż czeka około 100 mld zł. O 
dopłaty mogą się starać: właści-
ciele i współwłaściciele domów 
jednorodzinnych, właściciele i 
współwłaściciele wydzielonych w 
budynkach jednorodzinnych loka-
li mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą.

Co ważne, nie można uzyskać 
dofinansowania na dom będący w 
budowie - w grę wchodzą tylko bu-
dynki już oddane do użytkowania.

Osoby chcące wziąć udział w 
„Czystym Powietrzu', muszą speł-
niać kryterium dochodowe. Żeby 
starać się o podstawowy poziom 
dofinansowania (do 30 tys. zł), na-
leży mieć dochód roczny nieprze-
kraczający 100 tys. zł. Z kolei aby 
otrzymać podwyższony poziom 
dofinansowania (do 37 tys. zł), 
przeciętny miesięczny dochód na 
osobę w gospodarstwie domowym 
nie może przekraczać:

1564 zł dla gospodarstwa wie-
loosobowego,

2189 zł dla gospodarstwa jed-
noosobowego.

Wysokość dotacji, jaką można 
uzyskać, zależy również od plano-
wanego zakresu prac. Przykłado-
wo osoby, które chcą tylko ocieplić 
dom, bez wymiany pieca, mogą li-
czyć na maksymalnie 10 tys. zł. 
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MIASTO I GMINA OSIEK

Korzyści czerpie 
już pół miliona osób 
Według założeń dzięki progra-

mowi „Czyste Powietrze" uda się 
poddać termomoderni-zacji ponad 
3 mln domów. Do 9 lipca 2021 r. 
Polacy złożyli ponad 274 tys. wnio-
sków o dotacje i podpisali prawie 
220 tys. umów o dofinansowanie. 
Jak szacował w lutym br. premier 
Mateusz Morawiecki, łącznie już 
pół miliona osób czerpie korzyści 
z„Czyste-go Powietrza". Jak po-
daje strona programu, beneficjen-
tom wypłacono jak dotąd kwotę 
ponad 1,7 mld zł.

Według danych Polskiego Alar-
mu Smogo-wego, z „Czystego Po-
wietrza" najchętniej korzystają 
mieszkańcy województwa śląskie-
go. W pierwszej dziesiątce ran-
kingu najaktywniejszych gmin w I 
kwartale 2021 r. aż dziewięć miejsc 
zajęły właśnie gminy z tego woje-
wództwa. Najwięcej wniosków o 
dopłaty, bo aż 551, złożono w gmi-
nie Rybnik.

Do tej pory Polacy najchętniej 
wymieniali posiadane „kopciuchy" 

na gazowe kotły kondensacyj-
ne (45,4 proc.). Na drugim miej-
scu znalazły się kotły na biomasę 
(19,55 proc.), na trzecim nowocze-
sne kotły węglowe (15,89 proc.), a 
na czwartym - powietrzne pompy 

ciepła (13,41 proc.). Należy jednak 
zaznaczyć, że od 1 stycznia 2022 
r. nie będzie można otrzymać z 
„Czystego Powietrza" środków na 
zakup kotła na węgiel.

Gdzie dowiedzieć się 
więcej o programie?
Odwiedź gminny punkt konsul-

tacyjno-in-formacyjny, gdzie uzy-
skasz odpowiedzi na Twoje pytania 
dotyczące programu „Czyste Powie-
trze", ale również otrzymasz pomoc 
w zakresie wypełnienia i złożenia 
wniosku o dofinansowanie.

Adres punktu: 
ul. Rynek 1, 28-221 Osiek 
Godziny otwarcia: 8:00-10:30 
Kontakt telefoniczny: 15 640 41 26 
e-mail: czystepowietrze@gmina-osiek.pl 
www.czystepowietrze.gov.pl
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Jubileusz 100-lecie urodzin mieszkanki Gminy Osiek
Pani Antoniny Kasprzyckiej

Dnia 1 października 2021 roku 
mieszkanka Gminy Osiek Pani An-
tonina Kasprzycka z miejscowości 
Tursko Wielkie obchodziła piękny 
jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej 
okazji dostojną jubilatkę odwiedził 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek 
Pan Rafał Łysiak, Sekretarz Mia-
sta i Gminy Pani Dorota Skotarek, 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Pani Beata Skowron oraz 
radany Rady Miejskiej w Osieku Pan 
Tadeusz Szady składając serdeczne 
życzenia, wręczając kwiaty, upomi-
nek, oraz list gratulacyjny z życze-
niami kolejnych spokojnych lat w 
zdrowiu i pogodzie ducha, radości, 
życzliwości oraz szacunku najbliż-
szych.

Pani Antonina Kasprzycka uro-
dziła się w Woli Malkowskiej w wo-
jewództwie świętokrzyskim. W 1949 
roku wyszła za mąż za Mariana Ka-
sprzyckiego i zamieszkała we wsi 
Tursko Wielkie, gdzie mieszka do 
dziś. Całe swoje życie pracowała w 
gospodarstwie rolnym. Przeżyła cały 
wiek polskiej historii. Zebrała boga-
ty bagaż doświadczeń: wojnę, biedę, 

śmierć męża. Wychowała dwie cór-
ki Cecylię oraz Marię, doczekała się 
dwóch wnuków i czworga prawnu-
cząt. Obecnie mieszka z córką Marią 
i jej rodziną.

Receptą na długowieczność 
według Pani Antoniny to przede 

wszystkim pogoda ducha, radość 
życia, a także ciepło rodzinne i obec-
ność najbliższych. Dla całej rodziny 
Pani Antonina jest wzorem do na-
śladowania wszyscy darzą ją wielkim 
szacunkiem.

B.S.

 Rząd przyjął projekt ustawy w 
sprawie zmian w programie 500+. 
Oznacza to, że świadczenie 500+ w 
2022 roku będzie wypłacane na no-
wych zasadach. Jedną z pierwszych 
zmian, jest zmiana instytucji upo-
ważnionej do realizowania spraw 
związanych ze świadczeniem 500+. 
W myśl zmian podmiotem obsłu-
gującym świadczenie nie będzie 
jak dotychczas wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta, (Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Osieku) lecz Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Zakład 
będzie nie tylko przyjmował wnioski 
o przyznanie świadczenia 500+, lecz 
również będzie przyznawał i wy-
płacał świadczenia oraz prowadził 
postępowania w sprawie świadcze-
nia. Kolejną zmianą jest modyfika-
cja w zakresie składania wniosków 
o świadczenie 500+. W myśl zmian 
rodziny nie będą miały już możliwo-
ści złożenia papierowego wniosku w 
siedzibie Ośrodka, nie będą mogły 
również samodzielnie wysłać wnio-

ZMIANY W „500 PLUS”
sku drogą papierową. Wnioski będzie 
można składać wyłącznie drogą elek-
troniczną:

Poprzez Platformę Usług Elektro-
nicznych PUE ZUS,

Poprzez  system teleinformatycz-
ny banków krajowych oraz spółdziel-
czych kas oszczędnościowo – kredyto-
wych,

Poprzez platformę informacyjno-
-usługową EMPATIA.

Wśród przyjętych zmian znajduje 
się również zmiana sposobu wypła-
ty świadczenia wychowawczego. 
Od 2022 roku wypłata świadczenia 
500+ będzie możliwa wyłącznie w 
formie bezgotówkowej. Wypłata 
świadczenia 500+ wyłącznie na kon-
to bankowe

Świadczenie 500+ dla rodzin mi-
grujących

Zmienią się również zasady przy-
znawania świadczenia rodzinom mi-
grującym. W myśl przyjętych zmian 
świadczenie to przysługiwać będzie 
w Polsce w pełnej wysokości, nieza-
leżnie od ustalenia pierwszeństwa w 
wypłacie świadczeń w innym kraju.

M.W.

MIASTO I GMINA OSIEK
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WYCIECZKA WAKACYJNA MŁODSZEJ GRUPY UCZEST-
NIKÓW ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

WARSZTATY POŚWIĘCONE NAUCE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU

W dniu 29.07.2021r. w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku 
odbyły się warsztaty dla osób korzy-
stających z produktów żywnościowych 
przekazywanych przez Stowarzyszenie  
Tarnobrzeski Bank Żywności zorganizo-
wane w ramach działań towarzyszących 
finansowanych z Europejskiego Fundu-
szu Najbardziej Potrzebującym Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020. Warsztaty 
poprowadził trener Pan Marian Marzec. 

W warsztatach poświęconych na-
uce prawidłowego żywienia uczestni-
cy poznali wiele praktycznych wska-
zówek, ale przede wszystkim mogli 
poczuć się częścią grupy, przełamać 

Dnia 04.08.2021r. odbyło się spotkanie dla dzieci ze 
Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Osieku. Zajęcia przeprowadziła pracownik 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dzie-
ci wysłuchały przygotowanych prezentacji o tematyce 
,,Bezpieczne wakacje" oraz ,,Skutki wynikające z nad-
używania napojów alkoholowych, energetycznych oraz 
słodkich napojów gazowanych".

Za pomocą specjalnych okularów, były przeprowadzo-
ne ćwiczenia, dzięki którym dzieci mogły zobaczyć jaka 
jest widoczność oraz to jak się czuje osoba pod wpływem 

alkoholu lub po 
zażyciu dopalaczy 
czy innych środ-
ków odurzających.

Dzieci dowie-
działy się tego, że 
należy zwracać 
uwagę na miej-
sca, w których są 
różnego rodzaju 
zagrożenia, np.: 
kleszcze, które 
atakują w tra-
wach, lasach i 
bakterie, którymi 
można się zara-
zić w zbiornikach 
wodnych. 

A.S. 

SPOTKANIE DLA DZIECI 
ZE ŚWIETLICY 

SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

własne bariery związane z wyjściem z 
domu lub publicznym zabraniem gło-
su oraz nawiązać nowe relacje.

Dziękujemy za udział wszystkim 
obecnym.

A.G.

W dniu 28.07.2021r. 23 uczestników Świetlicy So-
cjoterapeutycznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Osieku uczestniczyło w jednodniowej wycieczce do 
Kompleksu - Świętokrzyska Polana w Zagnańsku. 

Dzieci zwiedziły Oceanikę, czyli wielki kompleks 
zbiorników wodnych, w której mogły zaobserwować 
ponad 500 gatunków zwierząt z wód, rzek, jezior, mórz 
i oceanów całego świata. Grupa mogła również pozwie-
dzać Park Miniatur, w którym znajduję się 20 najważ-
niejszych obiektów regionu w skali 1:20. Kolejną atrakcją 
była wystawa pt.: ,,Fascynujący Świat Owadów”, w której 
dzieci mogły poznać świat niewielkich, najpiękniejszych 
oraz najdziwniejszych zwierzątek z całego świata. Przy-
szedł również czas na zabawę. Moc atrakcji zapewni-
ły dmuchańce, utrzymane w charakterze podwodnego 
świata oraz łódki czy kule wodne.

A.S.
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WAKACJE 
W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

POMOC DLA UCZNIÓW 
REALIZOWANA PRZEZ OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU

W dniach 16 – 20.08.2021r.  14-
stu uczestników zajęć Świetlicy 
Socjoterapeutycznej przy Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Osieku 
uczestniczyło w wypoczynku wa-
kacyjnym w Zawoi. 

Zwiedzając okolice i prze-
mieszczając się szlakami górskimi 
dzieci odwiedziły Wodospady Mo-
sorne oraz szczyt Mosorny Groń. 
Podczas pobytu zwiedziły rów-
nież Muzeum Zabawek, Bacówkę 
oraz Skansen, gdzie mogły zoba-
czyć, jak dawniej mieszkali ludzie. 
Grupa spacerowała szlakiem po 
Babiogórskim Parku Narodowym 
oraz wyjechała na Wieżę Wido-
kową w Stryszawie o wysokości 
25 m, z której można było podzi-
wiać liczne pasma górskie. Grupa 
zdobyła najwyższy szczyt Beskid 

– Babią Górę (1725m.n.p.m). Był 
też czas na zabawę w Parku Lino-
wym, gdzie dzieci omijały różne 
przeszkody na platformach za-
wieszonych na drzewach. Czas 
wypełniony był warsztatami rę-
kodzieła. Własnoręcznie dzieci 
robiły zwierzątka z sianka oraz 
ptaszki z drewna. Spacerując po 
okolicy dzieci zaadresowały i wy-
słały kartki pocztowe z Zawoi. W 
trakcie pobytu odbyło się również 
spotkanie z miejscowymi górala-
mi gawędziarzami), którzy prze-
kazali historie skąd się wzięła na-
zwa Babia Góra oraz opowiedzieli 
różne legendy i historie o wsi Za-
woja. Podsumowaniem wakacji w 
Zawoi był Konkurs Wiedzy w Te-
renie.

A.S.

W celu zmniejszenia różnic w dostępie 
do edukacji oraz umożliwienia pokonywa-
nia barier dostępu do edukacji wynikają-
cych z trudnej sytuacji materialnej ucznia, 
udzielana jest uczniom pomoc realizowana 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osie-
ku.

Świadczeniami pomocy materialnej są:
1. Stypendium szkolne
2. Zasiłek szkolny
Wnioski o przyznanie stypendium dla 

dziecka na rok szkolny 2021/2022 składane 
były  od 1 września 2021 r. do 15 września 
2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Osieku. Stypendium szkolne o charakterze 
socjalnym przyznawane jest na wniosek: 
rodziców, opiekunów prawnych niepeł-
noletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, 
dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pra-
cowników służb społecznych lub dyrektora 
ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. 
Z pomocy finansowej mogą skorzystać 
rodziny, które spełniają tzw. kryterium 
dochodowe. Wysokość tej kwoty reguluje 
ustawa. W 2021 r. kryterium dochodowe 
wynosi 528 zł miesięcznie na osobę w ro-
dzinie. W praktyce oznacza to, że o stypen-
dium szkolne wnioski mogły składać oso-
by, których miesięczny dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza 528 zł. Miesięczna 
wysokość stypendium uzależniona jest od 
dochodu na osobę w rodzinie. Stypendium 
przyznawane jest na okres 2 miesięcy. Na 
rok szkolny 2021/2022 liczba złożonych 
wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Osieku wynosi 77. 

Kwota jaką otrzymał OPS wynosi 25 
000 zł. w tym środki własne – 5000,00zł.

E.S.

ANGIELSKI WAKACYJNIE W M-GOK W OSIEKU W dniach od 02.08.2021 r. do 
13.08.2021 r. w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Osieku odby-
wały się zajęcia z j. angielskiego dla 
dzieci z  naszej gminy. Uczestnikami 
zajęć było 11 dzieci.  Zajęcia odbywa-
ły się  w wymiarze 20- godzinnym , 
po 2 godziny dziennie. Prowadzone 
były przez instruktora ze „Świata 
języków i podróży LINGUALAND”. 
Było wspólne śpiewanie, malowanie, 
tańce, zawody sportowe, wycieczki 
plenerowe z poznawaniem słownic-
twa związanego ze sportem, było też 
wspólne oglądanie bajki w j.angiel-
skim. Nie zabrakło także zajęć te-
atralnych, jak i „zwiedzania” malow-

niczych zakątków Wielkiej Brytanii.
Na zakończenie wszyscy uczest-

nicy otrzymali dyplomy ukończenia 
wakacji z językiem angielskim.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU



13

WIEŚCI OSIECKIE • Nr 3 (13) lipiec - wrzesień 2021

WAKACYJNE WYJAZDY DLA DZIECI 
PRZYGOTOWANE PRZEZ MGOK W OSIEKU

Dnia 04.07. 2021 r. na placu przy 
Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury 
w Osieku rozpoczęliśmy wakacje.

Nasza zaprzyjaźniona agencja ar-
tystyczna „Wesoła Gromadka” przy-
gotowała mnóstwo atrakcji , które 
sprawiły niezapomnianą frajdę naj-
młodszym, jak i dorosłym. Każda 
atrakcja była  starannie przygoto-
wana, a nad jej atutami pracowa-
li  doświadczeni animatorzy, którzy 
zachęcali zgromadzonych gości do 
wspólnej zabawy i nie pozwolili się 
im nudzić. Było wiele tańców, kon-
kursów, sztuczek cyrkowych, zabaw 
z tunelem, baniek mydlanych XXL ze 
sznurka, chodząca maskotka z którą 
można było zrobić sobie zdjęcie. Nie 
zabrakło też malowania twarzy i rąk, 
co cieszyło się ogromnym zaintere-
sowaniem, a na słodko….wata cukro-
wa. Stoisko z biżuterią i zabawkami 
również przyciągało chętnych. 

Umiejętności swoje taneczne za-
prezentowały też dwie grupy , które 
trenują w M-GOK w Osieku pod czuj-

ROZPOCZĘCIE WAKACJI 
W MGOK W OSIEKU

nym okiem fantastycznej instruk-
torki.

Na zakończenie wystąpili pod-
opieczni M-GOK  przygotowani 
przez instruktora muzyki Pawła Ła-
cha: Emilia Suchorowska, Weronika 

Jędrycha, Karolina Łysiak, Natalia 
Skowron i Gabriela Ciepiela.

Wszystkim osobom występują-
cym i biorącym udział w imprezie 
serdecznie dziękujemy.

M-GOK

Podczas tegorocznych wakacji  M-
-GOK w Osieku przygotował szereg 
atrakcyjnych wyjazdów dla dzieci. 

I tak np. w pierwszym tygodniu  
wakacji zorganizowany został wy-
jazd na pływalnie Delfin do Połańca. 
Najmłodsi w wodzie zawsze są bar-
dzo aktywni i raczej  nie mają ochoty  
opuszczać basenu.  

W kolejnym tygodniu chętni je-
chali już do Parku Rozrywki FLY SKY 
do Kielc, który jest jedynym parkiem 
w Polsce łączącym perfekcyjnie wy-
konane trampoliny  z magicznym,  
wymarzonym i kolorowym placem 
zabaw. Obiekt  przeznaczony jest dla 
wszystkich grup wiekowych, zarów-
no najmłodszych , jak i młodzieży 
oraz osób dorosłych. Naprawdę moż-
na było w tym miejscu rozładować 
emocje. Był basen z gąbkami, ścieżka 

trampolinowa, tor przeszkód ninja i 
wiele innych „wyskokowych” atrakcji.

Na uspokojenie emocji po parku 
rozrywki, pojechaliśmy do kina HE-
LIOS na film „ Luca”.

Pełen niezwykłych przygód film 
opowiada o dorastaniu dwójki przy-
jaciół mieszkających w pięknym 
nadmorskim miasteczku na Riwierze 
Włoskiej.

Kolejnym etapem był wyjazd do 
Kompleksu Turystycznego  Brzezovka 
koło Kolbuszowej.

Park  ten to wielka przestrzeń sta-
rannie zagospodarowana przeróżny-
mi atrakcjami. Cały kompleks został 
podzielony na trzy różne części: plac 

zabaw, park wodny i park historyczny. 
Plac Zabaw to niekończąca się frajda 
dla dzieci.

Można zagrać w megaszachy, po-
jeździć mini jeździkami lub odpocząć 
na hamaku. Najmłodsi mogli  bez-
piecznie i beztrosko się bawić. Z kolei 
park wodny niesie dla każdego orzeź-
wienie i wytchnienie w upalne dni.

W parku historycznym można 
było podziwiać wspaniałe modele di-
nozaurów, sylwetki słynnych postaci 
oraz zwierząt charakterystycznych 
dla danej epoki. Robiło to wielkie 
wrażenie.

B.K.

MGOK W OSIEKU
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MGOK W OSIEKU I MGBP W OSIEKU 

,,Zakończenie wakacji 2021” pla-
nowane było na Rynku w Osieku dnia 
29.08.2021 r. Jednak ze względu na 
niesprzyjającą pogodę w ostatniej 
chwili przeniesione zostało do M-
-GOK. 

Teren imprezy został podzielony 
na dwie strefy. W pierwszej strefie, 
która mieściła się na sali widowi-
skowej M-GOK w Osieku, skupione 
zostały wszystkie atrakcje dla dzieci. 
W ramach , których mogły one bez-
płatnie korzystać z 3 dużych zjeż-
dżalni oraz fotobudki. Na sali odby-
wały się  również animacje dla dzieci 
prowadzone przez firmę „HulajNo-
ga-Wytwórnia Zabawy”. Było także 
malowanie rączek i buziek przezani-
matorów z „Wesoła Gromadka”. 

IMPREZA „ZAKOŃCZENIE WAKACJI 2021”
W strefie dla dzieci stanęło stoisko 

promocyjne Grupy Azoty Siarkopol. 
Przy stoisku czekało na  najmłod-
szych, ale i również starszych wiele 
niespodzianek: konkursy, zagadki, ła-
migłówki, możliwość pomalowania 
twarzy, słodycze i mnóstwo gadżetów. 
Uczestnicy imprezy mogli wziąć udział 
w konkursie na zaprojektowanie ma-
skotki Siarkopolu.Wszyscy uczestnicy 
zostali nagrodzeni. Dodatkowo wy-
brano trzy najciekawsze prace, któ-
rych autorami byli: Tosia Grygiel, Anna 
Mikus, Nikodem Sroczyński.

Druga strefa mieściła się w na-
miocie, na placu przed M-GOK, który 

robił wrażenie szczególnie wieczo-
rem. Niesamowity klimat tworzyło 
światło przyciągające  uwagę.

Można było obejrzeć występy 
dwóch grup:zamojskiego tria „Gdzie 
diabeł nie może”.Dziewczyny wystą-
piły w fantastycznych, kolorowych 
strojach i zaśpiewały wiele znanych 
i lubianych utworów.

Kolejna grupa to wokalistki zwią-
zane z Agencją Artystyczną Moc.Art. 
Zaprezentowały odmienny, ale rów-
nie dynamiczny repertuar. Na koniec 
zabawę taneczną poprowadził Dj 
Marco, a zrobił to z pełną pasją i pro-
fesjonalizmem.

M-GOK

Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Osieku w tym roku po 
raz kolejny brała udział w Ogólno-
polskiej Akcji " Narodowe Czytanie 
2021". 

"Moralność Pani Dulskiej" została 
przeczytana podczas dziesiątej, jubile-
uszowej edycji Narodowego Czytania. 
Akcja organizowana jest przez Prezy-
denta RP. W całej Polsce rozbrzmiała 
sztuka Gabrieli Zapolskiej. Jest to wy-

„NARODOWE CZYTANIE 2021”
jątkowy utwór, który piętnuję obłu-
dę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim 
komizm i gorzką ironię, mistrzowskie 
odmalowanie postaci i wyczucie języ-
ka, ale przede wszystkim uniwersal-
ne przesłanie moralne, które w imię 
uczciwości i sprawiedliwości każe po-
tępić zło. Czytających przywitała Edy-

ta Miśkiewicz - Dyrektor Biblioteki. 
W tym roku w książkowych boha-

terów wcielili się nasi krajanie - Bur-
mistrz Miasta  i Gminy Osiek Rafał 
Łysiak, Dorota Skotarek, Justyna Mi-
kus, Edyta Abram, Grażyna Sławińska, 
Justyna Januszewska, Andrzej Król, 
Emilia Król. 
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SZKOŁY

We wrześniu uczniowie klas 
III, IV i V PSP w Osieku w ramach 
współpracy ze Stowarzyszeniem 
Osieczanie oraz Stowarzyszeniem 
LGR Świętokrzyski Karp uczestni-
czyli w wycieczkach ekologicznych. 

Uczniowie klas IV i V odwiedzi-
li Gospodarstwo Rybackie Sieragi, 
natomiast trzecioklasiści gościli z 
wizytą w Gospodarstwie Rybackim 
Rytwiany. 

Uczestnicy wyjazdów zdobyli 
wiedzę z zakresu rzemiosła i oby-
czajów związanych z tradycjami 
rybackimi. Uczniowie obserwowa-
li życie i hodowlę ryb w zbiorniku 
wodnym, jakim jest staw. Dowie-
dzieli się, jak wygląda karmienie i 
odławianie ryb oraz na czym polega 
codzienna praca rybaków na sta-
wach. 

Właściciele gospodarstw rybac-
kich w ciekawy sposób opowiedzieli 
o rodzinnej tradycji hodowli karpia 
w zbiorniku wodnym- stawie. Prze-
kazali informacje i ciekawostki do-
tyczące życia ryb słodkowodnych. 
Warsztaty terenowe w kompleksie 
stawowym dały uczniom możli-
wość podziwiania niezwykłego kra-

Z WIZYTĄ NA STAWACH 
- WYCIECZKI EKOLOGICZNE

jobrazu i obcowania z przyrodą. 
Na zakończenie zajęć uczniowie 

sprawdzili zdobytą wiedzę w kon-

kursie wiedzy, a zwycięzcy otrzy-
mali nagrody.

M.G.
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OBCHODY 82 ROCZNICY 
„BITWY O PRZEDMOŚCIE OSIEK” 

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU

Wrzesień jest miesiącem, któ-
ry szczególnie mocno zapisał się w 
historii naszego narodu – agresja 
Niemiec hitlerowskich na Polskę, 
walki w obronie polskiej wolności i 
niezawisłości, agresja Związku Ra-
dzieckiego – te wydarzenia z 1939 
r. zna zapewne każdy Polak. 

Jednak na wielką historię na-
szego narodu składają się rów-
nież wydarzenia rozgrywające się 
w „małych ojczyznach”, takich jak 
nasza Ziemia Osiecka. To na polach 
i łąkach otaczających Osiek oraz 
na jego ulicach w czasie kampa-
nii wrześniowej 1939 r. doszło do 
walk, które zapisały się jako „Bitwa 
o przedmoście Osiek”. O krwawym 
boju polskich oddziałów powstrzy-
mujących niemiecką nawałę wie-
dzą nie tylko najstarsi mieszkańcy, 
ale również przedstawiciele młod-
szych pokoleń dzięki rokrocznie 
odbywającym się uroczystościom.

W bieżącym roku szkolnym w 
dniu 10 września, w przeddzień 82 
rocznicy „Bitwy o Osiek” społecz-
ność Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II reprezentowana przez poczet 
sztandarowy, dyrekcję, nauczycieli 
i przedstawicieli klas, wzięła udział 
w Mszy świętej w intencji ojczyzny, 
po której zostały złożone wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem „Polegli – 
niepokonani”.

Druga część uroczystości odbyła 
się w murach szkoły, gdzie ucznio-
wie pod opieką nauczycieli zapre-
zentowali program artystyczny.

W związku z sytuacją epide-
miczną rocznicowa akademia zo-
stała przygotowana w formie audy-
cji radiowej transmitowanej przez 
radiowęzeł dla całej szkolnej spo-
łeczności. 

Wzięli w niej udział przedstawi-
ciele klas ósmych, którzy zaprezen-
towali program słowno – muzyczny 
poświęcony przebiegowi „Bitwy o 
Osiek” oraz kolejnym wydarzeniom 
składającym się na okupacyjną rze-
czywistość naszej „małej ojczy-
zny”. Uczniowie i nauczyciele mogli 
wysłuchać poruszających wierszy 
będących artystycznym komen-
tarzem do wojennej codzienności 
oraz piosenek i pieśni, które przed 
laty podtrzymywały na duchu wal-
czących żołnierzy lub partyzantów. 

Jan Paweł II powiedział: „Pamięć 
o przeszłości oznacza zaangażo-

wanie w przyszłość”, a te słowa 
najgłębiej oddają ideę rocznicowej 
audycji. Jej celem było nie tylko 
upamiętnienie walki o wolność na-
szej Ojczyzny i ludzi, którzy oddali 
życie w imię najwyższych wartości, 

ale również wskazanie powinności 
stojących przed kolejnymi poko-
leniami, gdyż od nich zależy przy-
szłość naszego narodu.

A.B.

SZKOŁY
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SKE – został powołany 22 paź-
dziernika 2002 r., na opiekuna zo-
stała powołana pani mgr Małgorza-
ta Kunowska. 

SKE jest organizacją zrzeszającą 
młodzież szkolną. Idea tworzenia 
SKE narodziła się w związku z przy-
stąpieniem Polski do Unii Europej-
skiej. Celem działalności nowych 
organizacji Było propagowanie idei 
Zjednoczonej Europy. Nasz klub po-
siada pełną dokumentację, bazę po-
trzebną do rozpoczęcia swojej dzia-
łalności Począwszy od pierwszych 
dni swojej działalności opiekunowie 
wraz z członkami przystąpili do re-
alizacji zadań Klubu.  Zgodnie z za-
łożeniami planu członkowie SKE 
zdobywali doświadczenie i umiejęt-
ności poprzez zabawę, gry i konkur-
sy.     

Czas pandemii spowodował, że 
działania klubu zostały ograniczo-
ne, ale nowy rok szkolny umożliwił 
wznowienie działań klubu. 

W nowym roku szkolnym w ra-
mach działalności   SKE "ALFA" 
przeprowadziliśmy działanie dla 

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI „ALFA” 
DZIAŁAJĄCY PRZY ZS IM. JP II W OSIEKU - RYS HISTORYCZNY

Kształtowanie poczucia jedności europejskiej i przygotowanie uczniów 
do życia w zjednoczonej Europie jest jednym z ważniejszych ogniw procesu 
dydaktyczno–wychowawczego. Ponieważ edukacja europejska nie stano-
wi odrębnego przedmiotu postanowiłam założyć Szkolny Klub Europejski 
"ALFA". Począwszy od pierwszych spotkań uczniowie pod kierunkiem na-
uczyciela opiekuna realizowali główne zadanie nałożone na szkołę tj. pro-
mocja i realizacja ścieżki europejskiej. 

społeczności lokalnej pt: "Promo-
cja Państw Członkowskich"  W dn. 
12.09.2021r. w ramach projektu " 
Zielone Gminy" przygotowanego 
przez Stowarzyszenie "Osiecza-
nie", podczas Pikniku rodzinnego 
uczniowie klas VI, VIII a, b ,c, pod 
kierunkiem wychowawców i opie-
kuna SKE "ALFA": mgr Moniki Łysiak, 
mgr Bożeny Skoczewskiej, mgr Ane-
ty Książki, mgr Magdaleny Pisar-
skiej zrealizowali projekt, w którym 
uczniowie  przybliżyli zarys wiedzy 
o Unii Europejskiej ,  zaprezentowali 
wybrane państwa Europejskie oraz 
przygotowali do degustacji przy-

smaki tradycyjnych potraw wybra-
nych państw europejskich.

Na ręce Pani Prezes Stowarzy-
szenia " Osieczanie" Katarzyny Ku-
nowskiej oraz dla Zarządu i wszyst-
kich członków Stowarzyszenia 
składamy serdeczne podziękowania 
za włączenie naszego projektu do 
punktów programu realizowanego  
podczas Pikniku Rodzinnego. 

Dziękuję również wszystkim 
Uczniom i Nauczycielom oraz Ro-
dzicom zaangażowanym w przygo-
towanie projektu . 

Autor: opiekun SKE „ALFA” 
mgr Monika Łysiak

SZKOŁY
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Narodowe Czytanie - akcja orga-
nizowana przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej od 2012 roku, a 
zainicjowana wspólną lekturą „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewicza – za-
witało we wrześniu bieżącego roku 
szkolnego w mury Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II. 

W poprzednich edycjach w całej 
Polsce odbyło się czytanie dzieł Alek-
sandra Fredry, „Trylogii” i „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza, „Lalki” Bo-
lesława Prusa, „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego, „Przedwiośnia” Ste-
fana Żeromskiego, noweli polskich 
i „Balladyny” Juliusza Słowackiego. 
Obecnie podczas dziesiątej odsłony 
nadszedł czas na „Moralność pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Narodowe Czytanie odbyło się w 
Zespole Szkół dwukrotnie: 10 wrze-
śnia w formie audycji radiowej trans-
mitowanej przez szkolny radiowęzeł 
dla szkolnej społeczności, a także 13 
września w formie występu w czasie 
Pikniku Rodzinnego zorganizowane-
go przez Stowarzyszenie „Osiecza-
nie”.

W akcji wzięli udział przedsta-
wiciele klas ósmych, którzy wcielili 
się w głównych bohaterów utworu 
Gabrieli Zapolskiej. Wystąpili: Julia 

Dziwosz jako Aniela Dulska, Zuzan-
na Ryńska – Hesia, Karolina Łysiak 
– Mela, Ksawery Glica, czyli Zbyszko, 
Kinga Czech – Juliasiewiczowa, Maria 
Kwiecień – Lokatorka i Natalia Skow-
ron jako Hanka. Narratorem zaś był 
Kacper Król.

Czytając fragmenty dialogów 
między członkami rodziny Dulskich i 
ich służbą, uczniowie przenieśli słu-
chaczy, a potem widzów w odległe dla 
nich czasy przełomu XIX i XX wieku, 
starali się wniknąć w ówczesny sys-

tem wartości i przekazali uniwersalną 
myśl tekstu. Natomiast kostiumy ak-
torów i  elementy wystroju typowego 
mieszczańskiego pokoju pozwoliły 
widzom poczuć klimat dawnej epoki.

Narodowe Czytanie stało się oka-
zją, by popularyzować fundamental-
ne w polskiej kulturze dzieła, wzmac-
niać poczucie wspólnej tożsamości,  
a także promować kulturę żywego 
słowa w jej najdoskonalszych przeja-
wach.

A.B.

NARODOWE CZYTANIE 
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU

KLASY ÓSME W MUZEUM I MIEJSCU PAMIĘCI AUSCHWITZ
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 

przejścia przez bramę, na której 
widniał napis „Arbeit macht frei”, 
czyli w tłumaczeniu na język polski 
"praca czyni wolnym". Przewodnik 
wyjaśnił uczniom, że wcale tak nie 
było. Szanse na przeżycie w tym 
miejscu śmierci i tortur były na-

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” Zofia Nałkowska "Medaliony"
28 września 2021 r. uczniowie klas ósmych a,b,c  naszej szkoły pod opieką 

nauczycieli pań: Anety Książki, Bożeny Skoczewskiej, Magdaleny Pisarskiej, Mo-
niki Łysiak uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej pt. "Żywa lekcja historii" do 
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau  /
Konzentrationslager Auschwitz, w szczególności KL Auschwitz I, KL Birkenau i 
KL Monowitz – zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i 
obozu zagłady, działający w latach 1940–1945 w Oświęcimiu i pobliskich miej-
scowościach; symbol Zagłady Żydów, nazywany też „fabryką śmierci”. 

SZKOŁY
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prawdę znikome. Zwiedzając blo-
ki uczniowie dowiedzieliśmy się 
również, że większość ludzi była 
sprowadzona tam podstępem. 
Niemcy zapewniali im noclegi, pra-
cę, przejazd do ”zakładu pracy”. Po 
przyjeździe zaczęła się ”selekcja”. 
Starsi ludzie od razu zostali skazani 
na śmierć, dzieci poniżej czterna-
stego roku życia również. Ci, którzy 
trafili do obozu zostali ograbieni 
ze wszystkich rzeczy, obcinano im 
włosy, dezynfekowano, kąpano i 
ubierano w ”pasiaki” – stroje po-
dobne do więziennych. Resztę lu-
dzi Niemcy stawiali pod prysznica-
mi, z których nie płynęła woda. Do 
komory przez kominy, znajdujące 
się w suficie, wsypywano cyklon 
B – środek chemiczny służący do 
dezynfekcji i dezynsekcji. Dwadzie-
ścia minut – tyle czasu wystarczyło, 
żeby nikt już stamtąd nie wyszedł.

Każdy blok przedstawiał ka-
wałek tragicznej historii obozu, 
na ścianach widniały fotografie, 
w gablotach mieściły się dowody 
krzywd, jakie Niemcy wyrządzili 
niewinnym ludziom. Bloki od 1 do 
10 stanowiły obóz kobiecy, który 
następnie został przeniesiony do 
Brzezinki. Blok 11 był miejscem od-
bywania kar za naruszenia prawa 
obozowego. Znajdowały się w nim 
cele stojące, zamykano tam czte-
ry osoby, lecz przestrzeń była tak 
mała, ze trzeba było stać, czasami 
kilkanaście godzin, a czasami aż do 
śmierci.

Po zwiedzeniu bloku 11, ucznio-
wie złożyli pamiątkowy znicz pod 
Ścianą Śmierci, pod którą odbywały 
się egzekucje przez rozstrzelanie.

Kolejnym celem naszej ”wy-
cieczki” dydaktycznej było przej-
ście do krematorium. Składało się 
ono z dwóch pieców, kiedyś trzech. 
Palono tam około 350 zwłok dzien-
nie. Następnym etapem zagłę-
biania się w historię obozu było 
przejechanie do oddalonej o trzy 
kilometry Brzezinki. W tym miejscu 
uczniowie doświadczyli tragiczne-
go losu więźniów. Baraki to zwykłe 
stajnie dla koni. Było ich trzysta, a 
mieszkało tam około stu tysięcy 
ludzi. Brzezinka to miejsce, które 
każdemu pozwoliło wyobrazić so-
bie, co tam się działo, ile człowiek 
potrafił znieść. 

M.Ł.

Ślubowanie uczniów to pięk-
na tradycja. Ceremoniał Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Osieku 
uwzględnia strój galowy, przysięgę 
na sztandar oraz pasowanie przez 
dyrektora na ucznia. 

Dnia 29 września 2021 roku o go-
dzinie 09.00 odbyło się ślubowanie 
klas pierwszych Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Osieku. W uroczy-
stości tej wzięły udział dwie klasy 
pierwsze: 1a i 1b wraz z wychowaw-
cami, Dyrektor Małgorzata Kunow-
ska, Wicedyrektor Ewelina Świąt-
kiewicz-Maj, Wicedyrektor Lucyna 
Wiraszka, grono pedagogiczne, prze-
wodniczący Rady Rodziców 

Paweł Obara, zaproszeni goście: 
burmistrz Miasta i Gminy w Osieku 
Rafał Łysiak, sekretarz gminy Doro-
ta Skotarek, przedstawiciele poradni 
PPP w Połańcu oraz licznie zgroma-
dzeni rodzice.

Przygotowania do uroczystości 
trwały od początku roku szkolnego. 
Panie wychowawczynie klas pierw-

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

29.09.2021 R. - ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
szych Ewa Golańska i Renata Gaz-
decka zapoznawały i wdrażały swo-
ich uczniów do pełnienia różnych 
obowiązków wynikających z faktu 
rozpoczęcie nauki w szkole. Kla-
sy pierwsze przygotowały na dzień 
ślubowania część artystyczną, aby 
zaprezentować swoje umiejętności i 
zdolności przed licznie zgromadzoną 
publicznością. Obecni na ślubowa-
niu podziwiali umiejętności uczniów. 
Wszystkie zadania uczniowie wyko-
nali bardzo dobrze. Po występach 
artystycznych nastąpiła część ofi-
cjalna uroczystości i pasowanie na 
ucznia klasy pierwszej. Tym samym 
pierwszaki zostały włączone do spo-
łeczności uczniowskiej Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Osieku. Na 
zakończenie uroczystości uczniowie 
otrzymali prezenty, a wszyscy udali 
się na słodki poczęstunek oraz  za-
palono znicz i złożono kwiaty pod 
pomnikiem Jana Pawła II - patrona 
naszej szkoły.

E.G., R.G.
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KACPER KRÓL, UCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU 
LAUREATEM KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ MUZEUM HISTORII KIELC

W dniu 25 maja br. Muzeum Hi-
storii Kielc odwiedził Kacper Król – 
uczeń PSP w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Osieku. Kacper to laure-
at muzealnego konkursu pt. ,, Czy 
znasz gości z kosmosu”? 

Trwający kilka tygodni konkurs, 

towarzyszył wystawie czasowej 
prezentującej w Muzeum Historii 
Kielc kolekcję meteorytów znane-
go kolekcjonera pana Krzysztofa 
Sochy. Quiz dotyczył meteorytów, 
historii badań im poświęconych 
oraz samej kolekcji pokazanej na 

wystawie. 
Główną nagrodą w konkur-

sie był ufundowany przez    pana 
Krzysztofa Sochę prawdziwy me-
teoryt. Na ręce laureata przekazał 
go w imieniu kolekcjonera kurator 
wystawy Pan Marcin Kolasa.

WYCIECZKA ROWEROWA DO TURSKA MAŁEGO
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W SZWAGROWIE

Wycieczki rowerowe są w zasięgu 
każdego, kto tylko ma na to ochotę i 
wystarczający zapał. Łączą wysiłek fi-
zyczny z przeżywaniem piękna poko-
nywanych tras i odwiedzanych miejsc. 
Nasza wyprawa to połączenie radości 
z jazdy na rowerze z przemyślanym 
programem zwiedzania.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że 
Szwagrów oraz okoliczne miejscowo-
ści słyną z bogactwa przepięknej przy-
rody. Uczniowie klasy VII i VIII wraz z 
opiekunami, korzystając z ostatnich 
pogodnych dni września wybrali się na 
wycieczkę do Turska Małego. 

Głównym punktem na trasie prze-
jazdu był Rezerwat przyrody „Zamczy-
sko Turskie”.  Zarówno sam rezerwat 
jak i jego okolice są bardzo malow-
nicze, a położenie w lesie dodaje mu 
uroku i tajemniczości. Spacer ścieżką 
edukacyjną pośród pozostałości wa-
łów ziemnych był okazją do poznania 
ciekawostek dotyczących objętych 
ochroną około 200-letnich lip, 150-let-
nich grabów, wiązów oraz składników 
flory rosnących w niższych partiach 
lasu. 

Planując wyjazd zadbaliśmy także 
o wrażenia kulturowe, które zawsze 
stanowią urozmaicenie rowerowej 
podróży. Na trasie zatrzymaliśmy się 
przy obelisku ku czci żołnierzy AK „Ję-

drusie” położonym w Tursku Wielkim, 
gdzie uczniowie poznali historie „Ję-
drusiowych willi”. Miejsce to stało się 
dla naszej szkoły szczególnie ważne, 
od kiedy w październiku 2020 r. obję-
liśmy go patronatem. Po tej lekcji hi-

storii zrobiliśmy przerwę na krótki od-
poczynek, następnie lekko zmęczeni, 
lecz zadowoleni wróciliśmy do szkoły. 

Wyjazd zaliczamy do udanych i pla-
nujemy kolejny.

M. Juma
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ŚWIĘTO SZKOŁY I PATRONÓW 
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HELENY I JÓZEFA ŚWIĄTYŃSKICH W OSSALI

18 września 2004 roku odbyła się 
uroczystość nadania imienia szkole- 
Heleny i Józefa Świątyńskich. Z tej 
okazji co roku uroczyście świętuje-
my w naszej szkole ten dzień. W tym 
roku obchodziliśmy już 17 rocznicę 
nadania imienia szkole.

17 września 2021r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Heleny i 
Józefa Świątyńskich w Ossali odby-
ły się uroczystości z okazji Święta 
Szkoły i Patronów.

Wychowawcy  w tym dniu przepro-
wadzili zajęcia na temat historii szko-
ły, życia i działalności Patronów, zapo-
znali uczniów z Izbą Pamięci i Kroniką 
szkoły. Odwiedzili  Dom Pamięci A. 
Bienia, poznali absolwentów szkoły: 
Kazimierza Sabbata- prezydenta RP 
na uchodztwie, A. Bienia-ministra Pol-
skiego Państwa Podziemnego, Józefę 
Kwiatkowską-poetkę i malarkę.

Urząd Miasta i Gminy w Osieku 
reprezentowała pani Sekretarz- Do-
rota Skotarek. W obchodach brali 
udział rodzice, nauczyciele i dzieci 
tutejszej placówki.

W tym dniu delegacje złożyły 
kwiaty i zapaliły znicz na grobach Pa-
tronów w Staszowie i Adama Bienia 
w Niekrasowie.  Zorganizowano też 
wystawę zdjęć z róznych szkolnych 
wycieczek i uroczystości pt: „ Sza-
nujmy wspomnienia”

Dyrektor szkoły- Ewa Buda wrę-
czyła nagrody dla uczniów, którzy  w 
ramach obchodów „Święta Szkoły” 
brali udział w konkursie poetyckim 
pt:  „Wiersz o szkole”. Laureaci otrzy-
mali nagrody książkowe i pamiątko-
we dyplomy.

I miejsce zajęła: Ilona Glica- klasa 
VI.

Wyróżnienia otrzymali: Szymon 
Wróbel-klasa VIII i Nikola Wnuk-kla-
sa V.

„W mojej szkole już od rana,
wiedza płynie jak narwana.
Pierwszy dzwonek wzywa nas,
to na matmę przyszedł czas.

Pani Ula:
wszystkie wzory
w głowie ma,
zadania trzaska raz-dwa.

Teraz polak, to drobnostka,
pani Ania jest radosna.
Więc daruje nam sprawdziany.
Każdy w klasie uchachany.

Pani Ewa do nas kroczy.
Czy nas dzisiaj czymś zaskoczy?
Biole z gegrą nam wykłada,
przy tym fajnie opowiada.

I tak dzień za dniem upływa.
Każdy wiedzę tu zdobywa”

Ilona Glica

Odbył się uroczysty apel, na któ-
rym w części pierwszej przybliżo-
no postać Patronów, zaś w drugiej 
uczniowie w sposób żartobliwy za-
prezentowali szkołę i wszystkie jej 
zawiłóści:

„Szkoła istnieje od 1873 roku. Józef 
i Helena Świątyńscy rozpoczęli pracę 
w szkole powszechnej w Ossali w roku 
1930 i uczyli w niej do roku 1971.

W roku 1930 Józef Świątyński wy-
grał konkurs na stanowisko kierow-
nika szkoły powszechnej w Ossali i 
przeniósł się tu na stałe wraz z żoną 
i małą córeczką Ludmiłą, by pozostać 
przez 41 lat.

Sprawom szkoły Józef Swiątyń-
ski oddany był bez reszty. Absolwen-
ci dostawali się bez trudu do szkół 
średnich, a wśród ich dyrektorów pa-

nowała opinia, że młodzież z Ossali 
można śmiało przyjmować bez egza-
minów. Duża w tym była zasługa He-
leny Świątyńskiej, nauczycielki języka 
polskiego i matematyki, sumiennej 
i wymagającej, która nawet po lek-
cjach powtarzała z uczniami mate-
riał poświęcając swój wolny czas. 
Stale też doskonaliła swoją wiedzę. 
Była wzorową nauczycielką, podporą 
szkoły, osobą, która umiała rozbu-
dzać wśród uczniów ambicję dalszego 
kształcenia.

Charakterystyczną cechą szkoły w 
Ossali w okresie kierowania nią przez 
Józefa Świątyńskiego była dbałość o 
odpowiedni dobór nauczycieli, nacisk 
na ich dokształcanie i podnoszenie 
kwalifikacji przez nowo zatrudnio-
nych. Wraz z żoną otaczali też opieką 
młodych, służyli im pomocą i udzielali 
schronienia we własnym domu.

Obok pracy dydaktycznej przez 
cały okres 1944 - 1972 r. H. Swiątyń-
ska bardzo dużo czasu poświęcała 
na działalność kulturalną w szkole i 
środowisku. Organizowała zespoły 
teatralne, wokalne i taneczne, które 
w przeglądach powiatowych zajmo-
wały wysokie miejsca. Corocznie z 
młodzieżą brała udział w konkursach 
recytatorskich, na których jej wycho-
wankowie zajmowali I i II miejsca na 
szczeblu powiatowym i byli typowani 
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KRONIKA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSSALI 1872 – 1939

IX. ROK SZKOLNY 1932/1933

Rok szkolny rozpoczęto w dniu 
1 września 1932 r.  Z początku roku 
zapisanych było 206 dzieci, przy 
końcu zostało 199, z czego klasyfi-
kowano 192. Z klasyfikowanych 192 
dzieci stopień ujemny otrzymało 25 
dzieci. Frekwencja w ciągu całego 
roku była dobra. W bieżącym roku 
szkolnym skończyło się wynajmo-
wanie sali szkolnej na wsi dzięki 
wybudowaniu własnego budynku 
szkolnego na mieszkanie i wszyst-
kie 3 sale mieszczą się w budynku 
własnym. Oprócz sal szkolnych jest 
jeszcze mieszkanie dla jednej siły 
nauczycielskiej składające się z 1 
pokoju i kuchni. 

Budynek mieszkalny drewnia-
ny, wewnątrz szabrowany, zewnątrz 
szalowany, kryty białą papą i odda-
ny został do użytku 23 październi-
ka 1932 r. Budową budynku zajmo-
wali się wyłącznie wójt gminy Józef 
Szklanowski z Niekrasowa i kierow-
nik szkoły miejscowej Józef Świątyń-
ski. Dokładnie koszt budynku nie da 

się obliczyć, ponieważ wszystkie fur-
manki były bezpłatne i bardzo wiele 
dni robili ludzie za szarwark. W przy-
bliżeniu budynek kosztuje 4 000 zł.

Skład nauczycielstwa bez zmian. 
Stosunek miejscowej ludności do na-
uczycielstwa jest zadowalający. Wa-
runki gospodarcze są w dalszym cią-
gu niepomyślne. Ceny na płody rolne 
nie poprawiły się wcale.

W ciągu roku urządzonych było 
5 przedstawień, z których dochód 
przeznaczono na miejscową Straż 
pożarną i na Związek Strzelecki. 
Prezesem Straży wybrany został 
kierownik szkoły Józef Świątyński. 
Sklepik szkolny prowadzony przez 
dzieci dał zysku 28 zł 16 gr, który 

przeznaczono na potrzeby szkolne, a 
12 zł 28 gr pozostało jako kapitał za-
kładowy. Na zebraniu rodzicielskim 
uchwalono złożyć po 30 gr od dziec-
ka na zakup stałych kałamarzy atra-
mentu na cały rok i na prenumeratę 
Ilustracji Szkolnej. Ze składek tych 
wpłynęło 40 zł 70 gr. W związku z 
akcją oszczędnościową złożyły dzie-
ci 35 zł, przeznaczając je przeważnie 
na wycieczki. W dniu 17 maja odbyła 
się wycieczka furmankami do Sando-
mierza, a 7 czerwca pieszo do Połań-
ca. W dniu 13 czerwca urządzony był 
dzień tępienia chwastów. 

Rok szkolny zakończono 14 
czerwca.

Oprac.: Mariusz Skotarek

na eliminacje wojewódzkie do Kielc. Z 
artystycznymi zespołami szkolnymi 
uczestniczyła w różnych uroczysto-
ściach na terenie gminy i powiatu, 
uzyskując pochwały, nagrody i dyplo-
my uznania od władz powiatowych, 
wojewódzkich i ministerialnych. W 
roku 1966 na centralnych uroczysto-
ściach z okazji Dnia Nauczyciela w 
Warszawie otrzymała odznakę "Za-
służony Działacz Kultury".

Za swoje zasługi  H. i J. Świątyńscy 
uzyskali:

- Złote Krzyże Zasługi
- Krzyże Kawalerskie Orderu Od-

rodzenia Polski
- Złote Odznaki ZNP.
Ponadto Józef Świątyński otrzy-

mał tytuł honorowy Zasłużony Na-
uczyciel PRL i Medal za udział w woj-
nie obronnej, zaś Helena Świątyńska 
- Medal Komisji Edukacji Narodowej”

Następnie kilka słów z historii 
naszego regionu i autorską prezen-
tację książki:  „Dzieje Osieka w zary-
sie” przedstawił nauczyciel historii 
tutejszej szkoły-pan Mariusz Skota-
rek”. Głos zabrał również ks. emeryt- 
Stanisława Bastrzyk, który omówił  
„Początki szkolnictwa na terenach 
Ossali”.

Całość obchodów  zakończono  
słodkim poczęstunkiem.

A.T.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSIEKU 
POZYSKA NOWY SPRZĘT DO DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

DRODZY NAUCZYCIELE
Zbliża się Wasze święto, dlatego chcę się podzielić 

swoimi przemyśleniami na temat tego zawodu i jego hi-
storii.

Nie zdajemy sobie sprawy jak wielkim osiągnięciem 
jest możliwość zdobywania wiedzy, umiejętności pisania, 
czytania, a co za tym idzie – możliwość decydowania o 
sobie.

Nie zawsze tak było. Wykształcenie mogły zdobywać 
tylko dzieci rodzin zamożnych – przeważnie chłopcy.

Zmiana nastąpiła dopiero po likwidacji zakonu jezu-
itów 21 VIII 1773 roku przez papieża Klemensa XIV. Zakon 
ten zajmował się nauczaniem młodzieży.

14 X 1773 roku została powołana Komisja Edukacji 
Narodowej, której jednym z celów była edukacja od pod-
staw, czyli pisanie i czytanie. Franciszek Bieliński wska-
zywał na rolę kobiet w wychowaniu dzieci, jak również 
ich wykształcenie, które może wpłynąć na poprawę sy-
tuacji w całym kraju.

Adolf Kamiński – nauczyciel – postulował o kształce-
nie nie tylko młodzieży szlacheckiej a również chłopskiej. 
Nie nastąpiło to szybko, ponieważ w tym czasie był roz-
biór Polski.

Po przeczytaniu 33 000 aktów urodzenia, małżeństw 
i zgonów z parafii Osiek na przestrzeni 100 lat od 1810-
1909 r. zdałam sobie sprawę jak ciężko żyć w nieświa-
domości. Na niewielu aktach znajdują się podpisy osób 
zainteresowanych. Pod aktami widnieje klauzula „akt zo-
stał świadkom i rodzicom przeczytany i przez nas podpi-
sany”, czyli spisującego, bo zainteresowani pisać i czytać 
nie umieją. Czy nie było to przykre?

W okresie tych 100 lat znalazłam tylko siedmiu na-
uczycieli: Jan Prokopowicz 1837 r., pracownik dworski, 

Maciej Góra 1851 r., Lucjan Kowalewski 1866 r., Feliks 
Wolski 1868 r., Marianna Tomaszewska 1887 z Gryngie-
rewiczów, Jan Michalski 1908 r. – wszyscy przyjezdni – tu 
nie urodzeni, Józef Skoczewski 1846 r. nauczyciel w Osie-
ku i Koprzywnicy. Ostatni z Nich chyba byłby dumny ze 
swoich potomków w dalszych pokoleniach. Są to nauczy-
ciele:

Stanisława ze Skoczewskich Rusek, Małgorzata 
ze Skoczewskich Kunowska, Lucyna ze Skoczewskich 
Wiraszka, Ewa ze Skoczewskich Golańska, Urszula ze 
Skoczewskich Jońca, Bożena Skoczewska, Anna ze Sko-
czewskich Mikus, Anna ze Skoczewskich Dybus Michał 
Sucharzewski – to obecni nauczyciele w Osieku.

Już w 1 dziesięcioleciu XIX wieku są nauczyciele:
Matylda z Kściuckich Kokoszyńska, Maria z Jońców 

Telatyńska, Filomena z Kicińskich Sokół, Genowefa Go-
lańska.

Z lat 1935-1939: Konrad Kiciński, Danuta Szelongie-
wiczów Bednarska, Seweryn Drzymalski, Janina z Dy-
gulskich Lęga, Janina z Konwickich Suliborska, Danuta 
Michniewska, Zofia Słodkowska, Izabela z Kotlarskich 
Lipka, Bogusława ze Świerczyńskich Furtak, Stanisława 
i Feliksa Sławińska, Bogumiła z Ryńskich Żółkowska, z 
Drożdzowskich Wyrzykowska, Zygmunt Krzemiński. Ta-
kie nastąpiły zmiany w Osieku po 100 latach.

W dniu Waszego Święta chcę Wam życzyć dużo zdro-
wia, zadowolenia z wykonywanej pracy, dzielenia się 
swoją wiedzą i pasją z uczniami. Dobrej współpracy z ro-
dzicami, którzy czasem „wiedzą lepiej” i przezwyciężenia 
trudności, które kładzione są Wam pod nogi.

Nauczycielom emerytom zdrowia, a zmarłym obiecu-
ję wieczną pamięć i miejsce w historii Osieka w niedale-
kiej przyszłości.

Wacława Suliborska

W dniu 31 sierpnia 2021 r. w siedzi-
bie Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach miało miejsce podpisanie 
umowy, na mocy której jednostka OSP 
Osiek otrzyma dotację w wysokości 
10.000,00 zł na zakup wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych.

Kolejnym dofinansowaniem są 
środki z Funduszu Składkowego Ubez-
pieczenia Społecznego Rolników. W 
ogłoszonym wykazie organizacji, któ-
rym przyznano dofinansowanie w ra-
mach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania pn. „Wyposażenie 
wozów strażackich w ramach wspie-
rania jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenów wiejskich”, jed-
nostka OSP Osiek zajęła 262 miejsce 
na 3036 beneficjentów. 

Fundusze te są niezbędne do za-
kupu m.in. środków ochrony indywi-
dualnej w postaci ubrań specjalnych i 
rękawic dla nowych strażaków w OSP 
Osiek. 
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W niedzielę 12 września uroczy-
ście przekazano do użytku strażnicę 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Su-
chowoli.

Po zbiórce pododdziałów na pla-
cu przed strażnicą, złożeniu raportu 
przez dowódcę uroczystości o goto-
wości do jej rozpoczęcia wciągnięto 
na maszt flagę państwową. Mszę 
świętą odprawił i homilię wygłosił 
proboszcz parafii świętego Stanisła-
wa w Osieku ksiądz kanonik Paweł 
Bielecki, który także poświęcił nowo 
pobudowaną strażnicę. Po powitaniu 
zaproszonych gości przez prezesa 

UROCZYSTE PRZEKAZANIE STRAŻNICY
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHOWOLI

Krzysztofa Stawiarza, odczytano rys 
historyczny jednostki i wręczono od-
znaczenia strażackie.

Medalem pamiątkowym imienia 
Bronisława Chomicza został uho-
norowany dyrektor PPHU ,,Subor” w 
Staszowie Marcin Ptak. Złoty medal 
,,Za zasługi dla pożarnictwa” otrzy-
mało ośmiu druhów: Piotr Bednar-
ski, Mieczysław Drach, Leszek Guzal, 

Jan Mysłek, Tadeusz Mysłek, Roman 
Pargieła, Jerzy Seremak i Krzysztof 
Stawiarz. Ponadto pięciu druhów 
uhonorowano srebrnymi medalami 
,,Za zasługi dla pożarnictwa”, trzy-
nastu druhów medalami brązowymi, 
a trzech druhów otrzymało odznakę 
,,Strażak Wzorowy”. Po uroczystym 
przecięciu wstęgi wszyscy chętni do-
konali wpisów do księgi pamiątkowej.

Jednostka OSP Szwagrów działa-
jąca od roku 1954, licząca 38 druhów, 
w tym 3 kobiety osiągnęła wielki 
sukces w skali całego powiatu sta-
szowskiego. W stulecie istnienia 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Polsce gazeta „Echo Dnia” 
przeprowadziła plebiscyt 
na najlepszą jednostkę 
roku 2021 w każdym z 
powiatów województwa 
świętokrzyskiego. W na-
szym powiecie pierwsze 
miejsce zajęła jednostka 
OSP Szwagrów, wygrywa-
jąc z OSP Jurkowice ze zna-
czącą przewagą głosów 
176 do 104. 2 października 

w strażnicy OSP Bilcza 
odbyła się uroczysta gala 
wręczenia nagród. Nagro-
dę dla jednostki odebrali 
z rąk redaktora naczelne-
go „Echa Dnia” Stanisława 
Wróbla, członka Zarządu 
Głównego ZOSP Ireneusza 
Żaka oraz wiceprezesa 
Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP 
Ryszarda Januszka – dru-

howie Piotr Baran i Kamil Milewczyk. 
Strażacy z całego serca dziękują za 
wszystkie oddane głosy.

Bogu na Chwałę, Ludziom na po-
żytek.

Kamil Milewczyk

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
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MIĘDZYPOKOLENIOWY PIKNIK RODZINNY W DŁUGOŁĘCE

W dniu 2 października 2021 roku w 
budynku OSP w Osieku odbył się Zjazd 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Osieku. 

Obradom Zjazdu przewodniczyło 
prezydium w składzie: 

Sekretarz Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Staszowie – Pan 
Mieczysław Madej, Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Staszowie - st. bryg Rafał Gaje-
wicz, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Osieku – Pan Arkadiusz Matusak, 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek – Pan 
Rafał Łysiak, Sekretarz Miasta i Gminy 
Osiek - Pani Dorota Skotarek, Skarb-
nik Miasta i Gminy Osiek - Pani Hanna 
Rzepka. 

W zjeździe wzięło udział 26 dele-
gatów wytypowanych spośród dzie-
więciu jednostek OSP z terenu miasta 
i gminy Osiek.

Jednym z punktów porządku obrad 
było podsumowanie mijającego roku 
działalności oraz udzielenie absoluto-
rium ustępującemu Zarządowi. Przed-
stawiono sprawozdanie i zwrócono 
uwagę na najważniejsze działania:

- w  okresie od maja do sierpnia od-
bywały się zebrania sprawozdawczo-

ZJAZD ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO 
ZWIĄZKU OSP RP W OSIEKU 

-wyborcze we wszystkich jednostkach 
OSP na terenie gminy. Wybierane były 
nowe składy zarządów,

- we wrześniu została do użytku 
nowa strażnica w OSP Suchowola,

- OSP Osiek i OSP Tursko Wielkie 
przystąpiły do Programu #SZCZEPI-
MYSIĘ, te jednostki otrzymały rów-
nież dofinansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 
kwotę 10 000 zł. Dofinansowanie 
przeznaczone zostało na doposażenie 
samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Najważniejszą częścią obrad były 
wybory i ukonstytuowanie się nowego 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Osieku na kadencję 
2021-2026 przedstawia się następują-
co:

- Henryk Stawiarz - Prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Osieku;

- Ryszard Kopeć - Wiceprezes Za-
rządu Oddziału Miejsko-Gminnego 

Związku OSP RP w Osieku;
- Tomasz Mysłek- Wiceprezes,  Ko-

mendant Gminny Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w 
Osieku;

- Józef Kwiatkowski - Skarbnik Za-
rządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Osieku;

- Andrzej Stępień - Sekretarz Za-
rządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Osieku;

- Jan Kubik - Członek Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Osieku

- Zdzisław Mierzyński - Członek 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Osieku;

- Zbigniew Żyła - Członek Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Osieku;

- Krzysztof Stawiarz - Członek Za-
rządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Osieku.

Tomasz Mysłek
Komendant Gminny Zarządu Oddziału 

Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Osieku

W niedzielę, 22 sierpnia 2021 r, na 
terenie kompleksu po byłej Szkole 
Podstawowej w Długołęce z inicja-
tywy Radnego Arkadiusza Matusak, 
Sołtysów Piotra Kopeć i Kazimiery 
Pogorzelskiej, oraz Rady Sołectwa 
Długołęka i  Kąty odbył się „Mię-
dzypokoleniowy Piknik  Rodzinny”. 
Wstęp był bezpłatny. 

Na pikniku przygotowano strefę 
dla dzieci, takie atrakcje jak: dmucha-
na zjeżdżalnia, basen z kulami wod-
nymi, plac zabaw. Dla miłośników 
motoryzacji również nie brakowało 
atrakcji. Każdy niezależnie od wieku  
mógł spróbować swoich umiejętno-
ści podczas jazdy QADEM. Zadbano 
także o podniebienia uczestników 
pikniku. Był tradycyjny wiejski bigos, 
swojski smalec z kiszonym ogórkiem 
i grillowane pyszności. Gorąca kawa, 
herbata, a dla ochłody lody, woda i 

soki. Nie zabrakło też całej palety 
ciast wykonanych przez sympa-
tyczne panie zaangażowane w or-
ganizację pikniku. Na zakończe-
nie pikniku odbył się FESTIWAL 
KOLORÓW podczas którego naj-
młodsi uczestnicy wraz z rodzi-
cami mogli wziąć udział w bitwie 
na kolory obsypując się barwnym 
proszkiem HOLII. Zabawa ta cie-
szyła się niemałym zainteresowa-
niem, a osoby, które włączyły się 
do niej jednogłośnie stwierdziły, 
że warto było się trochę pobru-
dzić. 

Organizatorzy podziękowania 
kierują również do wszystkich 
wspierających i pomagających w 
organizacji pikniku.

A.M.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
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Stowarzyszenie „Osieczanie” 
wzięło udział w projekcie granto-
wym Lokalnej Grupy Działania – Do-
rzecza Wisły pn. „Budowanie więzi 
współpracy międzygminnej”. Grant 
opiewał na 49 999,86 zł, w ramach 
projektu zaplanowano szereg wyda-
rzeń dla mieszkańców Osieka i oko-
lic. 

Nasz projekt „Zielone Gminy” 
początkowo miał być realizowany w 
2020 roku, niestety pandemia po-
krzyżowała skutecznie nasze plany.  
Po roku oczekiwań oraz większych 
i mniejszych perturbacji udało nam 
się w końcu podzielić z mieszkańca-
mi ofertą przygotowaną specjalnie z 
myślą o nich. Wszystkie wydarzenia 
odbyły się we wrześniu br.

Projekt realizowany był w part-
nerstwie z trzema organizacjami 
spoza naszej gminy. Były to: Sto-
warzyszenie „Bliżej” z Połańca, LGR 
„Świętokrzyski Karp” z Rytwian oraz 
Stowarzyszenie Wspólne Dobro Na-
szej Wsi w Święcicy.  Patronat Hono-
rowy nad projektem objął Burmistrz 
Miasta i Gminy Osiek. Dużą pomoc 
uzyskaliśmy od Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Osieku.

Nasze działania objęły różne wy-
darzenia, były to m.in. wykład o hi-
storii Osieka poprowadzony przez 
Pana Mariusza Skotarka, dwa spo-
tkania wyjazdowe dla uczniów klas 
III: spotkanie edukacyjne, na które 
uczniowie udali się do PSP im. Tade-
usza Kościuszki w Połańcu i warsz-
taty ekologiczne, podczas których 
uczniowie odwiedzili Gospodarstwo 
Rybackie w Rytwianach. W ramach 
projektu odbył się też piknik rodzin-
ny, który cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem wszystkich po-
koleń. Pojechaliśmy też do Święci-
cy, gdzie tamtejsze stowarzyszenie 
wraz z KGW zorganizowały dla nas 
warsztaty o zdrowym żywieniu. Za-
kończeniem naszego projektu było 
kino samochodowe – rzecz jakiej 
jeszcze w Osieku nie było.

Dziękujemy wszystkim za licz-
ne przybycie na nasze wydarzenia, 
za zainteresowanie i masę dobrych 
słów na temat naszych działań, któ-
re za każdym razem słyszeliśmy.

Do zobaczenia na kolejnych wy-
darzeniach i imprezach organizowa-
nych przez nasze stowarzyszenie.

Katarzyna Kunowska
Prezes Stowarzyszenia „Osieczanie”

PROJEKT „ZIELONE GMINY” 
STOWARZYSZENIA „OSIECZANIE”

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
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Koło Gospodyń Wiejskich "Teraz 
My" w Osieku w partnerstwie z: OSP 
Osiek, Fundacją  Aktywizacji  i Rozwo-
ju oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Osieku realizują wspólny 
projekt pn. „Wspólne Działanie Otwie-
ra Możliwości".

Głównym założeniem i celem pro-
jektu jest popularyzacja idei ożywienia 
społecznego oraz stworzenie warun-
ków sprzyjających zaangażowaniu się, 
jak największej liczby osób działają-
cych w: organizacjach pozarządowych, 
samorządzie, instytucjach oświaty i 
kultury oraz biznesu z terenu miasta 
Osiek w działania warsztatowe, które 
zmotywują mieszkańców gminy Osiek 
do wspólnego wypracowania i reali-
zacji różnych inicjatyw społecznych, 
a także do promocji partnerstwa na 

„WSPÓLNE DZIAŁANIE OTWIERA MOŻLIWOŚCI”
rzecz ożywienia społecznego. 

Podsumowaniem działań będzie 
GALA, podczas której promowa-
ne będą różne inicjatywy społeczne 
wśród mieszkańców, jak i walory pły-
nące z podejmowania działań spo-
łeczno-gospodarczych w gminie przez 
zadaniowe partnerstwa międzysekto-
rowe realizujące inicjatywy społeczne 
na rzecz mieszkańców Osieka. 

Dziękujemy uczestnikom warsz-
tatów za zaangażowanie w realizację 
tego projektu.

Inicjatywa jest realizowana w ra-
mach projektu „Świętokrzyski Fun-
dusz Lokalny” dofinansowanego ze 
środków Programu Fundusz Inicja-

tyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 
2021-2030. Regionalnym Operatorem 
Projektu jest: Fundacja Imienia Stefa-
na Artwińskiego.

Pierwsze warsztaty odbyły się w 
OSP Osiek, a kolejne w M-GOK Osiek. 
Poczęstunek na warsztaty przygoto-
wuje KGW. Prowadzącą warsztaty jest 
Jadwiga Olszowska- Urban – ekspert 
partnerstwa lokalnego. 

Zapraszamy do śledzenia nasze-
go fb: „KGW Osiek”, na którym na 
bieżąco są aktualizowane terminy i 
godziny kolejnych warsztatów. GALA 
podsumowująca projekt odbędzie 
się 23.10.2021r. – Serdecznie zapra-
szamy!

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
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FUNDACJA AKTYWIZACJI I ROZWOJU 
W OSIEKU 

Od 1 lipca organizacje pozarządowe z powiatu sta-
szowskiego realizują 16 inicjatyw dofinansowanych 
przez program grantowy „Działaj Lokalnie”, którego 
Fundacja Aktywizacji i Rozwoju  po raz 9 jest opera-
torem. 

27 września 2021 roku osoby i organizacje promu-
jące postawy zgodne z ideą odpowiedzialności spo-
łecznej i upowszechniające ekonomię społeczną w re-
gionie świętokrzyskim zostały uhonorowane podczas 
uroczystej Gali Ekonomii Społecznej, odbywającej się 
w Filharmonii Świętokrzyskiej. W kategorii „Podmiot 
Ekonomii Społecznej” wśród 14 nominowanych Funda-
cja Aktywizacji i Rozwoju w Osieku otrzymała wyróż-
nienie.

To dla nas ogromny sukces i docenienie naszych 
działań. Zdobyte wyróżnienie z pewnością da nam mo-
tywacje do dalszej pracy i pokaże, że wysiłek się opła-
ca.

Wkrótce Fundacja FARMa rozpocznie nabór na 
warsztaty: fotograficzne, graficzne i kulinarne do 
projektu „Osieckie ujęcia... ze smakiem - kreaTYwne 
warsztaty” dofinansowanego z konkursu pn. „MIKRO-
DOTACJE ŚOWES NA LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZ-
NE – EDYCJA 2021”. Więcej informacji o projekcie na 
stronie: www.fundacjafarma.pl oraz fb: Fundacja Ak-
tywizacji i Rozwoju.

Zapraszamy do odwiedzin Fundacji, która znajduje 
się w Osieku ul. Wolności 9A.


