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MIASTO I GMINA OSIEK

9,5 MLN ZłOTYch DLA GMINY OSIEK
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25. października w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Kielcach odbyło 
się spotkanie zorganizowane przez 
wiceminister i poseł Annę Krupkę, 
podczas którego ogłoszono wyniki 
Programu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład w województwie święto-
krzyskim. Gminę Osiek reprezento-
wał Burmistrz Rafał Łysiak.

Gmina Osiek otrzymała pro-
mesę w wysokości 9,5 mln zło-

List od czytelnika

Szanowni Państwo, 
Chciałbym wyrazić serdeczne podzię-

kowanie dla redakcji Wieści Osieckich za 
zamieszczony w numerze 2 (12) kwiecień-
-czerwiec 2021 artykuł pod tytułem "Jó-
zef Glica - żołnierz niepodległościowego 
podziemia". Czynię to w imieniu całej 
Rodziny Gliców, których korzenie znaj-
dują się w Ossali. Osoba, której dotyczy 
artykuł to mój stryj, ja też urodziłem się 
i wychowywałem w Ossali do 1968 roku. 
Od tego czasu mieszkam na stałe w Woj-
kowicach w powiecie będzińskim. Utrzy-
muję jednak stały kontakt z "rodzinnymi 
stronami" i stąd mam Waszą gazetę. Gra-
tuluję pomysłu prezentowania sylwetek 
zasłużonych Rodaków ziemi Osieckiej, 
proszę go kontynuować.  

Z poważaniem, 
Józef Zdzisław Glica (rocznik 1944)

tych, która będzie przeznaczona 
na budowę kanalizacji sanitarnej 
wraz z modernizacją oczyszczalni 
ścieków na terenie Miasta i Gmi-
ny Osiek. W wyniku tej inwestycji 
nastąpi poprawa stanu środowiska 
naturalnego, czystości wód i gleby 

a także dostosowanie gospodarki 
ściekowej gminy Osiek do wyma-
gań i standardów Unii Europej-
skiej.

Przewidywany koszt inwestycji 
to 10 mln złotych, z czego udział 
własny gminy to 0,5 mln złotych.
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KOLEjNE ŚRODKI PRZYZNANE GMINIE OSIEK!

MIASTO I GMINA OSIEK

Gmina Osiek otrzymała 3 038 
396, 00 zł na uzupełnienie subwencji 
ogólnej, z przeznaczeniem na wspar-
cie finansowe inwestycji w zakresie 
kanalizacji.

– Pieniądze trafią do tych samo-
rządów, które mają w zakresie tego 
rodzaju przedsięwzięć największe 
potrzeby. Te pieniądze są im po pro-
stu potrzebne. Znacząco poprawią 
one komfort życia milionów Polaków 
i stan środowiska naturalnego – po-
wiedział o przyznanych środkach wi-
ceminister finansów Sebastian Skuza.

Podstawę do 
wyliczenia środ-
ków stanowiły 
dane przekazane 
przez Główny 
Urząd Staty-
styczny za rok 
2019, według 
stanu na dzień 
31 października 
2021 r.

W dniu 19 listopada 2021 roku w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
odbyła się podniosła uroczystość ob-
chodów 50-lecia pożycia małżeńskie-
go 11 par z terenu gminy Osiek.

Uroczystość rozpoczęła się o go-
dzinie 14 Mszą Świętą celebrowaną 
przez księdza proboszcza Pawła Bie-
leckiego w Kościele parafialnym pod 
wezwaniem Świętego Stanisława Bi-
skupa i Męczennika w Osieku w inten-
cji szanownych Jubilatów.

Po mszy świętej Jubilaci udali się 
do Miejsko-Gminnego Osrodka Kul-
tury, gdzie nastąpiła dalsza część uro-
czystości. Uczestniczyli w niej Jubilaci, 
którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo 
w obchodach.

Medal "Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie" stanowi wyróżnienie dla 
osób, które przeżyły ze sobą 50 lat w 
jednym związku małżeńskim i jest 
przyznawany przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej na wniosek Wo-
jewody. 

W zaszczytnym gronie Dostojnych 
Jubilatów, uhonorowanych odznacze-
niem znaleźli się;
1. Maria i Stanisław Okoń  

z Długołęki,
2. Maria i Józef Jońca z Niekrasowa,
3. Grażyna i Marian Dziewiątak  

z Osieka,
4. Maria i Stanisław Dyl  

z Długołeki,
5. Łucja i Jerzy Waszyńscy z Osieka,
6. Stanisław i Stanisława Zawada  

z Suchowoli,
7. Maria i Tadeusz Anioł  

z Turska Wielkiego,
8. Regina i Marian Dąchór  

z Suchowoli,
9. Maria i Józef Strojnowscy  

ze Sworonia,
10. Maria i Ryszard Kos z Trzcianki,
11. Zofia i Marian Kosiór z Osieka.

Niestety stan 
zdrowia nie po-
zwolił wszystkim 
Jubilatom na przy-
bycie, w uroczysto-
ści udział wzięło 5 
par małżeńskich. 
Pozostałe uhono-
rowane pary mał-
żeńskie odbiorą 
swoje medale oso-
biście w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w 
Osieku.

W s z y s t k i c h 
przybyłych gości 
powitała Zastępca 
Kierownika USC 
Beata Skowron. W 
trakcie uroczysto-
ści pary odnowiły 
przyrzeczenie mał-
żeńskie złożone 50 
lat temu. Podzię-
kowały sobie, za 
wspólnie spędzone 
lata, za okazaną miłość i opiekę.

Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Ły-
siak skierował wiele słów uznania w 
kierunku Jubilatów. Podziękował wy-
różnionym parom za wszystko czego 
dokonali w życiu: za piękną przykładną 
miłość, ofiarność, zrozumienie wiel-
kich celów małżeństwa, dobre wycho-
wanie dzieci, za przykład życia dla na-
stępnych pokoleń.

Kolejnym etapem spotkania była 
dekoracja przybyłych par przyznany-
mi przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej medalami "Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie" dokonana przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Osiek Ra-

fała Łysiaka. Listy gratulacyjne, kwiaty 
oraz okolicznościowe upominki prze-
kazali: Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Osieku Arkadiusz Matusak i Sekre-
tarz Miasta i Gminy w Osieku Dorota 
Skotarek.

Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Osieku skierował do Jubilatów słowa 
uznania i podziękowania za godne i 
przykładne życie małżeńskie. Nastep-
nie Sekretarz Miasta i Gminy Dorota 
Skotarek odczytała list gratulacyjny 
od Starosty Staszowskiego Józefa Żół-
ciaka i Członka Zarządu Powiatu Zbi-
gniewa Wiącka pogratulowali uhono-
rownym małżeństwom dotrzymania 

ZłOTE GODY 2021
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W TYM ROKU RóWNIEż POSADZONO DRZEWA I KRZEWY MIODODAjNE

MIASTO I GMINA OSIEK

danej sobie 50 lat temu przysięgi mał-
żeńskiej. Podziękowali za umiejetność 
łączenia trudu codziennych obowiąz-
ków z życiem rodzinnym, życzyli dłu-
gich lat w zdrowiu i wszelkiego dobra.

Dalsze życzenia i gratulacje skła-
dane były już przy lampce szampana 
i słodkościach przygotowanych spe-
cjalnie na tą okazję.

Całość uroczystości umilił występ 
młodzieży przygotowany przez in-
struktora muzyki z Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury w Osieku Pawła 
Łacha.

Wszystkim Jubilatom z okazji tak 
pięknego jubileuszu małżeństwa, 
składamy serdeczne życzenia zdro-

wia i szczęścia. 
Niech łączące 
Was uczucie do-
daje Wam siły i 
wytrwałości na 
dalsze wspólne 
lata .

PS. Bardzo 
d z i ę k u j e m y 
wszystkim, któ-
rzy okazali swoją 
pomoc przy zor-
ganizowaniu tej 
wyjątkowej uro-
czystości Złotych 
Godów.

B.S.

Gmina Osiek przystąpiła do pro-
jektu pod nazwą „Zakup drzew i 
krzewów miododajnych przezna-
czonych do nasadzeń na terenach 
zieleni dostępnych publicznie w wo-
jewództwie świętokrzyskim” finan-
sowanego ze środków samorządu 
województwa świętokrzyskiego.

Celem projektu było posadzenie 
drzew oraz krzewów miododajnych 
przy współudziale gmin i samorzą-
dowych jednostek organizacyjnych. 
Nasadzenia drzew i krzewów mio-
dodajnych stanowią ważny element 
proekologicznych i środowiskowych 
działań przyjętych przez Samorząd 
Województwa Świętokrzyskiego, 
wpisujących się w Europejską Stra-
tegię Bioróżnorodności do 2030 r. 
pod nazwą „Przywracanie przyrody 
do naszego życia”, która zapowiada 
odbudowę różnorodności biologicz-

nej Europy z korzyścią 
dla ludzi, klimatu i pla-
nety.

Realizacja projektu 
jest kontynuacją zada-
nia podjętego w 2020 
roku. 

W tym roku posa-
dziliśmy 60 szt. sadzo-
nek krzewów Budleja 
Dawida (na placu przed 
Urzędem Miasta i Gmi-
ny w Osieku oraz na 
placu przez Zespołem 
Szkół im. Jana Pawła II 
w Osieku), oraz 30 szt. 
sadzonek drzew Jabłoń 
Rajska (na placu przed 
Zespołem Szkół im. 
Jana Pawła II w Osie-
ku).

K.K.
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ŚWIęTO NIEPODLEGłOŚcI 2021 
Dnia 11 Listopada 2021 r. o godz. 

15.30 w Kościele pod wezwaniem 
Św. Stanisława Biskupa i Męczen-
nika w Osieku odbyła się msza w 
intencji ojczyzny. Odprawił ją Ks. 
Proboszcz Paweł Bielecki.

Następnie wszyscy zgromadze-
ni udali się pod pomnik upamięt-
niający 1000-lecie Osieka. 

Wspólnie został odśpiewany 
Mazurek Dąbrowskiego. Burmistrz 
Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak 
podkreślił wielkie znaczenie histo-
ryczne odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

Przez delegacje zostały złożo-
ne kwiaty przy pomniku. Pewnego 

rodzaju klamrą zakończenia święta 
niepodległości, był zorganizowa-
ny przez Burmistrza Miasta i Gminy 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Osieku 
koncert. Zebra-
nych powitała 
Dyrektor M-GOK 
w Osieku 

Justyna Mi-
kus, a wystąpili: 
Marta Dutka oraz 
Kamil Kondek. 
Artyści przenie-
śli publiczność 
do czasów, gdy 
walczono o nie-

podległość, przypomnieli ważne mo-
menty, zaprosili do wspólnego śpie-
wania i przeżywania. To te właśnie 
pieśni 103 lata temu podtrzymywały 
nadzieję, dodawały odwagi  do walki 
za naszą Niepodległość.

B.K.

MIASTO I GMINA OSIEK
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MIASTO I GMINA OSIEK
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25.11.2021 roku odbyło się uro-
czyste otwarcie reaktywowanego 
Posterunku Policji w Osieku, pod-
czas którego przekazano symbo-
liczne klucze do jednostki.

W uroczystości otwarcia udział 
wzięli: Zastępca Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Kiecach insp. 
Agata Malasińska-Nagórny, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał 
Łysiak, Komendant Powiatowy Po-
licji w Staszowie Leszek Dębowski, 
Komendant Komisariatu Policji w 
Połańcu Krzysztof Jaskólski,Kie-
rownik Posterunku Policji w Osieku 
Krzysztof Kasprzycki, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Osieku Ar-
kadiusz Matusak, Przewodniczący 
Zarządu Miasta Osiek Andrzej Król, 
funkcjonariusze z Komendy Powia-
towej w Staszowie a także kapelan 
powiatowy Policji w Staszowieks. 
Wiesław Kowalewski, który po-
święcił nowo otwarty budynek.

Po zakończeniu oficjalnej czę-
ści, wszyscy zaproszeni goście 
mogli zwiedzić nową siedzibę. Po-
sterunek wyposażony jest w nowo-
czesną serwerownię, pełne zaple-
cze, niezbędne dla pełniących tam 
służbę funkcjonariuszy. Po adapta-
cji istniejącego budynku powstały 
tam dyżurka i poczekalnia, pokoje 
służbowe, pokój socjalny, szatnia i 
sanitariaty.

Jednostki nie było w Osieku 
przez 9 lat. Podczas konsultacji 
społecznych, które odbyły się w 
2016 roku mieszkańcy Osieka zgło-

sili postulat otworzenia Posterun-
ku Policji w Osieku. Po latach sta-
rań obecnej władzy, oczekiwania 
mieszkańców, aby posterunek po-
wrócił do Osieka zostały spełnione. 

Inwestycję zrealizowały wspól-
nie Komenda Wojewódzka Policji w 
Kielcach i Gmina Osiek.

Koszt realizacji tej inwestycji 
oraz adaptacji wyposażenia to 1 340 
113 zł. 127 000 zł pochodzi z Fundu-
szu Wsparcia Policji, na podstawie 
porozumienia z Gminą Osiek.

Gmina Osiek zrealizowała rów-
nież zadanie inwestycyjne – mo-
dernizacja garażu przy Posterunku 
Policji w Osieku na kwotę 107 711 zł.

OTWARcIE POSTERUNKU POLIcjI 
W OSIEKU

Powierzchnia użytkowa Poste-
runku Policji w Osieku to prawie 95 
m2, stan etatowy posterunku to 5 
funkcjonariuszy.

Budynek posterunku został 
kompletnie zmodernizowany: 
oprócz części administracyjnej po-
wstał też nowy garaż dla dwóch 
pojazdów, a także pomieszczenie 
magazynowe i parking.

Dzięki zapewnieniu obecności 
policjantów w Osieku, zwiększy się 
poczucie bezpieczeństwa miesz-
kańców, którzy będą mieli łatwiej-
szy dostęp do funkcjonariuszy.

K.K.

MIASTO I GMINA OSIEK
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LABORATORIA PRZYSZłOŚcI

NOWY cIĄGNIK I WóZ ASENIZAcYjNY
Gmina Osiek zakupiła nowy cią-

gnik marki LOVOL model M 504 
PREMIUM oraz wóz asenizacyjny 
„WALMET” PP 40-PA w 4000. Koszt 
ciągnika 119 000,00 zł to a wozu 
asenizacyjnego 29 520,00 zł

Zakup możliwy był dzięki uzy-
skaniu przez Gminę Osiek dotacji 
z Powiatu Staszowskiego w kwocie 
120 000, 00 zł. Pozostała kwota to 
wkład własny Gminy Osiek.

Nowy sprzęt przyczyni się do 
poprawienia gospodarki ścieka-
mi komunalnymi z terenu gminy 
z nieruchomości nieskanalizo-
wanych z instytucji publicznych 
poprzez minimalizację wycieków 
nieczystości z szamba do wód 
gruntowych. Zostanie zapewniona 
ciągłość w działaniu sieci kanali-
zacyjnych uszkodzonych w wyniku 
awarii, zmniejszy się częstotliwość 
zatorów i awarii, ograniczone zo-
stanie do minimum przedostawa-
nie się ścieków i nieprzyjemnych 
zapachów do środowiska. Moż-
liwe będzie profesjonalne zago-
spodarowanie i transport odpa-
dów powstających podczas awarii 
czyszczenia sieci. Efektem będzie 
również dostosowanie sposobów 
podnoszenia bezpieczeństwa eko-
logicznego wód powierzchniowych 
i podziemnych do standardów Unii 
Europejskiej.

K.K.

Laboratoria Przyszłości to ini-
cjatywa edukacyjna realizowana 
przez Ministerstwo Edukacji i Na-
uki we współpracy z Centrum Go-
vTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Misją programu jest 
stworzenie nowoczesnej szkoły, 
w której zajęcia będą prowadzo-
ne w sposób ciekawy, angażujący 
uczniów oraz sprzyjający odkrywa-
niu ich talentów i rozwijaniu zain-
teresowań. 

Celem inicjatywy jest wsparcie 
wszystkich szkół podstawowych 
w budowaniu wśród uczniów kom-
petencji przyszłości z tzw. kierun-
ków STEAM (nauka, technologia, 
inżynieria, sztuka oraz matematy-
ka). W ramach Laboratoriów Przy-

szłości Gmina 
Osiek pozyska-
ła od państwa 
wsparcie finan-
sowe  w kwocie 
191.100,00 zł,  
dzięki które-
mu uczniowie 
szkół podsta-
wowych z te-
renu Gminy 
Osiek będą 
mogliuczyć się 
poprzez eks-
perymentowa-
nie i zdobywać  
w ten sposób 
p r a k t y c z n e 
umiejętności.

D.S.

MIASTO I GMINA OSIEK
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ZAKOńcZENIE AKcjI SZKOLNEj „ZBIóRKA KARMY DLA ZWIERZĄT 
ZE SchRONISKA W STRZELcAch K/OLEŚNIcY”

M-G SPZOZ w Osieku

FUNDAcjA RONALDA McDONALDA 
NA TERENIE MIEjSKO-GMINNEGO SAMODZIELNEGO 

PUBLIcZNEGO ZAKłADU OPIEKI ZDROWOTNEj W OSIEKU

W dniu 28.10.2021 r.do Osieka przy-
jechał specjalny, mobilny gabinet lekar-
ski Fundacji Ronalda McDonalda, dzięki 
któremuna terenie M-GSPZOZ Osiek 
(ul. Wolności 18A) została przeprowa-
dzona akcja - ,,NIE nowotworom u dzie-
ci” w ramach której zbadano najmłod-
szych mieszkańców Naszej Gminy.

Bezpłatne badaniaUSG zostały 
przeprowadzone u dzieci w wieku od 
9 miesięcy do 6 lat w celu dokonania 
dokładnej oceny stanu narządów we-
wnętrznych jamy brzusznej oraz ukła-
du moczowo-płciowego, a także na 
wykrycie ewentualnych odstępstw od 
normy. Formuła programuskupia się 
na badaniach USG jamy brzusznej w 
kierunku zmian nowotworowych oraz 
wrodzonych wad nerek i dróg moczo-
wych. W akcji wzięło udział 77 dzieci, w  
tym 35 dziewczynek i 41 chłopców.

- To pierwsza taka akcja profilak-
tyczna skierowana do dzieci w Naszej 

Gminie. Widząc ogromne zaintereso-
wanie rodziców, mamy nadzieję, że 
powtórzymy to za rok – podkreślili Bur-
mistrz Miasta i Gminy Osiek oraz kie-
rownik M-GSPZOZ.

Dziękujemy Gminie Osiek na czele 
z Panem Burmistrzem Rafałem Łysia-
kiem oraz M-GSPZOZ Osiek za współ-
sfinansowanie programu badań ,,NIE 
nowotworom u dzieci”, koordynującej 
akcją Pani Edycie Mysłek - kierownik 
M-GSPZOZ Osiek, stronie medycznej, 
którą zajmowali się lekarze: Paweł Mi-
krut i Artur Machaj,  opiekunowi tech-
nicznemu ambulansu Panu Mieczysła-
wowi Mikołajczyk, wolontariuszom: 
Pani Karolinie Golonka, Panu Jerzemu 

Mikus i Panu Jakubowi Mysłek, a także 
wszystkim osobom zaangażowanym w 
realizację programu.

Należy pokreślić, że profilaktyczne 
badania przesiewowe USG to jeden z 
najlepszych sposobów na wczesne wy-
krywanie zmian chorobowych u dzieci. 
Od 2005 roku fundacja realizuje pro-
gram "NIE nowotworom u dzieci", w 
ramach którego mobilny ambulans co 
roku przemierza dziesiątki tysięcy ki-
lometrów, odwiedzając miasta w całej 
Polsce. Klinika na kołach pozwala do-
trzeć do miejsc, w których dostęp do 
profilaktyki i lekarzy specjalistów wciąż 
jest problemem.

E.M.

9 listopada 2021 roku naszą 
szkołą odwiedziła Kierownik Schro-
niska dla Bezdomnych Zwierząt w 
Strzelcach k/Oleśnicy Pani Halina 
Wojciechowska. 

Pani Kierownik jest też inspekto-
rem Straży Ochrony i Ratownictwa 
Zwierząt w Polsce.Podczas spotka-
nia z uczniami klas: Ia, Ib i II prze-
kazała wiele cennych informacji na 
temat pracy w schronisku i  miesz-
kających tam zwierzętach. Zwróciła 
uwagę na niezwykle istotną kwestię 
społeczną, a mianowicie: dojrzałą 
i odpowiedzialną opiekę nad zwie-
rzętami. Dzieci dowiedziały się też, 
jak dbać o domowych, kudłatych 
mieszkańców oraz jak pozyskać nie-
zwykłego zwierzęcego przyjaciela 
np. przygarniając go ze schroniska, 

czy też jak pomóc mieszkającym tam 
podopiecznym. Niezwykle ważne 
były uwagi i wskazówki dotyczące 
sposobów zachowania się człowieka 
w kontakcie z bezdomnym zwierzę-
ciem. Uczniowie chętnie dyskutowali, 
dzielili się doświadczeniami orazza-
dawali pytania.

Po spotkaniu naszemu gościowi 

została przekazana karma, będąca 
wynikiem zorganizowanej w szkole 
zbiórki na rzecz w/w Schroniska w 
Strzelcach.

Serdecznie dziękujemy Uczniom 
i Rodzicom za  udział w zbiórce kar-
my.

Opiekunowie Klubu Wolontariuszy: 
J. Jur i G. Łosin
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Andrzejki w M-GOk 2021

MGOK w Osieku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Osieku 30 listopada  2021 r. 
o godz. 17.00 zorganizował dla naj-
młodszych Andrzejki. 

Była to doskonała okazja, by 
wspomnieć dawne tradycje i oby-
czaje, związane ze świętem wróżb 
i starej magii. Zwłaszcza dla naj-
młodszych  to niezwykła przygoda i 
okazja do podróży w świat o którym 
niewielu dziś już pamięta.

Najbardziej znanym zwyczajem 
andrzejkowym jest wróżenie. Kie-
dyś, w dzień świętego Andrzeja, 
wróżyły sobie jedynie niezamężne 
dziewczęta. Wróżby traktowano po-
ważnie, wierzono, że jeśli są dobrze 
wykonane na pewno się spełnią. 
Dziś to tylko przyjemny dodatek do 
andrzejkowej imprezy.

Andrzejki to wspaniała okazja do 
dobrej zabawy, a jednocześnie źró-
dło szacunku dla tradycji i obrzędów 
ludowych. 

Wróżby pobudzają dziecięcą wy-
obraźnię, pozwalają oderwać się od 
rzeczywistości i przenieść w świat 
marzeń i fantazji.  Dzięki wróżbom 
dowiedzieliśmy się, jaki zawód dzie-

ci będą wykonywać w przyszło-
ści, czy będą szczęśliwe, bogate, 
czy przed nimi dalekie podróże, a 
może wielka niespodzianka …a o 
te  wszystkie atrakcje  i wróżby dla 
najmłodszych zadbała Wesoła Gro-
madka z Kielc.

Było losowanie kolorowych  kar-
teczek z imionami, „Andrzejkowe 
kubeczki”- wybieranie przedmiotu 
ukrytego pod kubeczkiem, „magicz-
ny krąg”, balony z wróżbą i wiele 

innych. Ciesząca się popularnością 
była też wróżba z trzech kart, gdzie 
pierwsza oznacza przeszłość, druga 
teraźniejszość, a trzecia przyszłość.

Była to fantastyczna zabawa dla 
dzieci o różnych temperamentach.

Zabaw i wróżb nie było końca, 
było mnóstwo uśmiechu ,a nogi 
same rwały się do tańca.

Wszyscy po imprezie wyszli za-
dowoleni.

B.K.
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OBchODY ŚWIATOWEGO DNIA RZUcANIA PALENIA

HOł, HOł, HOł…… MikOłAj w M-GOk !

MGOK W OSIEKU

Święty Mikołaj nocą wędruje,
w okna zagląda i nasłuchuje.

Gwiazdka w okna świeci
gdzie są grzeczne dzieci?

Długo oczekiwany przez dzie-
ci gość- Mikołaj – kochany przez 
wszystkich, odwiedził  06.12. 2021 r. 
o godz. 17.00. naszą placówkę, bo na 
stałe ma ją „w trasie”.

Dzień 6 grudnia jest dla Świętego 
Mikołaja próbą generalną przed wi-
gilijnym wieczorem. Nie bez powodu 
jednak z mikołajek najbardziej cieszą 
się dzieci. Maluchy na całym świecie 
wyczekują upominków, które przy-
wiezie im starszy pan z brodą, albo 

jeden z jego baśniowych pomoc-
ników.  Bez względu na zwyczaje i 
tradycje, mikołajki na całym świecie 
łączy jeden cel – szerzenie szczęścia 
i radości. Ta sama misja przyświecała 
pewnemu biskupowi z Miry, na cześć 
którego świętujemy mikołajki.

Zanim jednak pojawił się św. Mi-
kołaj w M-GOK  w Osieku, wspaniali 
i oddani animatorzy z Wytwórni Za-
bawy  HulajNoga zadbali o moc roz-
rywki dla najmłodszych…i nie tylko…

Tańców, gier i konkursów… prze-
różnych zgadywanek i śpiewów  było 

do woli. Widać, że sprawiły dzieciom 
wiele radości, dostarczyły dużo po-
zytywnej energii a także rozbudziły 
radosny nastrój oczekiwania na św. 
Mikołaja.

Każde z dzieci  dostało drobny 
upominek  oraz miało możliwość 
usiąść Mikołajowi na kolanach i zro-
bić sobie z nim zdjęcie. Bardziej od-
ważniejsze ochoczo z nim rozmawia-
ły.

Do zobaczenia za rok, już czeka-
my na Ciebie Święty Mikołaju....

M-GOK

26 listopada 2021 r. nasza szkoła 
ponownie wzięła udział w corocz-
nych obchodach Światowego Dnia 
Rzucania Palenia, którego głównym 
celem było uświadomienie uczniom 
niekorzystnego wpływu palenia pa-
pierosów.

Święto to narodziło się w Stanach 
Zjednoczonych z inicjatywy dzien-
nikarza Lynna Smitha, który w 1974 
roku zaapelował do czytelników 
swojej gazety, aby przez jeden dzień 
nie palili papierosów. W rezultacie, aż 
150 tysięcy ludzi spróbowało przez 
jedną dobę wytrzymać bez palenia. 
Od tego momentu Amerykańskie 
Towarzystwo Walki z Rakiem uznało 
trzeci czwartek listopada za Dzień 
Rzucania Palenia.  W Polsce idea 
dnia, w którym zachęca się palaczy 
do zerwania z nałogiem, przyjęła się 
od 1991 roku, kiedy Centrum Onkolo-
gii - Instytut w Warszawie i Fundacja 
"Promocja zdrowia" zorganizowały 
akcję "Rzuć palenie razem z nami". 
Wszystkie podejmowane w tym dniu 
działania mają na celu uświadomie-
nie palaczom, że nigdy nie jest za 

późno aby zerwać z nałogiem. 
Grupa uczniów z klasy IV: Nadia, 

Marysia, Wiktoria, Amelia, Oliwka, 
Karol, Wojtek, Antoś, Kacper i Wiktor 
przygotowali ulotki i hasła związa-
ne z rzucaniem palenia oraz gazet-
kę promującą zdrowy styl życia. Za-
prezentowali również społeczności 

szkolnej poprzez radiowęzeł szkolny 
kompendium wiedzy na temat  szko-
dliwości palenia papierosów.

Działania te zostały przygotowa-
ne we współpracy z pracownikiem 
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epide-
miologicznej i pielęgniarki szkolnej.

Pedagog szkolny J. Jur
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SZKOłY

 i ŚwiętOkrzyskA OliMpiAdA przedszkOlAkA
W dniu 27.10.2021 r. nasze przed-

szkolaki z grup 5- latki i 6- latki A i B 
wzięły udział w eliminacjach gmin-
nych I Świętokrzyskiej Olimpiadzie 
Przedszkolaków, zorganizowanej 
przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Celem olimpiady jest propagowa-
nie zdrowego stylu życia, rozwijanie 
sprawności fizycznej i odporności psy-
chicznej dzieci, rozwijanie umiejęt-
ności współpracy i współdziałania w 
zespole, poznawanie i przestrzeganie 
zasad zdrowej rywalizacji sportowej, 
rozwijanie odporności emocjonalnej 
w sytuacjach porażki lub zwycięstwa, 
wdrażanie do przestrzegania reguł w 
zawodach sportowych.

Do olimpiady dzieci zostały przy-
gotowanie przez wychowawczynie:

5- latki p. Małgorzata Domagała – 
Okoń

6- latki ,,A” p. Anna Kos
6- latki ,,B” p. Alicja Błąk
Koordynatorem olimpiady była p. 

Magdalena Kos
Mali sportowcy rywalizowali w 5 

konkurencjach: bieg z pałeczką szta-
fetową, toczenie piłki siatkowej i le-
karskiej, rzuty woreczkiem, skoki oraz 
tor przeszkód. 5- osobowe drużyny 
chłopców i dziewcząt, zakwalifiko-
wały się do etapu powiatowego, który 
odbędzie się w Rytwianach.

Rozgrywki sportowe odbywały się 
w atmosferze zdrowej rywalizacji i w 
miłej atmosferze. Dzieciom kibico-
wały koledzy i koleżanki z wszystkich 
grup przedszkolnych.

Wszystkie drużyny otrzymały dy-
plomy oraz drobne upominki, które 
przygotowała i wręczyła pani dyrektor 
Małgorzata Kunowska.

Magdalena Kos
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SZKOłY

publiczne przedszkOle w Osieku
wzięłO udziAł w Akcji MinisterstwA 

edukAcji nArOdOwej „szkOłA pAMiętA”.

Aby uwrażliwić młode pokole-
nie na potrzebę pielęgnowania pa-
mięci o bohaterach naszej wolności,  
20 października przedszkolaki ze 
wszystkich grup wiekowych odwie-
dziły pobliski cmentarz w Osieku, a 
28 października wybrały się pod  Po-
mnik Polskich Żołnierzy, poległych w 
czasie kampanii wrześniowej. 

Przedszkolaki oddały hołd pole-
głym żołnierzom, którzy zginęli w 

walce o wyzwolenie miasta z oku-
pacji hitlerowskiej - złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze.

Dzięki tym działaniom Przed-
szkole dołączyło do społeczności 

pielęgnującej pamięć o naszej hi-
storii i o bohaterach naszej wolno-
ści.

Pamiętamy !!!
Autor|: wychowawcy

Jest taka jedna noc w roku, kie-
dy świat realny łączy się ze światem 
magii, czarów, …wróżb.  Od wieków 
w noc św. Andrzeja młode panny 
zbierały się, aby dowiedzieć się, jaka 
będzie ich przyszłość. Panowie, cie-
kawi co ich spotka, zbierali się kilka 
dni wcześniej – w wigilię św. Kata-
rzyny.

Andrzejki są wspaniałą okazją do 
dobrej zabawy, a jednocześnie źró-
dłem szacunku dla tradycji i obrzę-
dów ludowych. Wróżby pobudzają 
wyobraźnię, uczą kreatywności, po-
zwalają oderwać się od rzeczywi-
stości i przenieść w świat marzeń i 
fantazji.

W naszej szkole dn. 26. 11.2021 r. 
odbyła się długo wyczekiwana zaba-
wa andrzejkowa. Zabawę uświetniły 
przeboje disco polo i muzyki współ-
czesnej. Uczniowie klas I-III, kulty-
wując tradycje związane z wigilią św. 
Andrzeja, losowali wróżby. Piękne 
wróżki z i wróżbici  przepowiadali 
przyszłość. Symbole wiedzy magicz-
nej i elementy dekoracji dodawały 
tajemniczości całej scenerii. Każdy 
uczestnik andrzejkowych szaleństw 
z niecierpliwością przekłuwał papie-
rowe serce, aby odczytać imię swojej 
sympatii, losował magiczne bileciki z 

nazwami zawodów przyszłości, szu-
kał swojej szczęśliwej liczby, pozna-
wał znaczenie swojego ulubionego 
koloru.

Zabawy, radości oraz uśmiechu 
było wiele i wszyscy z utęsknieniem 
czekają już na następny andrzejkowy 

Andrzejki w klAsAcH pierwszycH
bal. Wszyscy zadowoleni wrócili do 
domów pełni wiary, że spełni im się 
to, co wywróżyli sobie tego magicz-
nego wieczoru. Rodzice przygotowali 
słodki poczęstunek.

Ewa Golańska i Renata Gazdecka                       
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ŚwiętO niepOdleGłOŚci 
w zespOle szkół iM. jAnA pAwłA ii w Osieku

SZKOłY

W bieżącym roku szkolnym w ZS im 
JP II w Osieku społeczność szkolna ze 
względu na pandemię uczestniczyła w 
uroczystości prowadzonej z wykorzy-
staniem radiowęzła. Święto Niepod-
ległości obok uczniów starszych  po 
raz pierwszy obchodziły przedszko-
laki. Scenariusz nosił tytuł "|Ojczyzno 
Ma...". Uroczystość miała przebieg 
zgodnie z tradycyjną formą akademii. 
Po czynnościach wprowadzających 
pani dyrektor Małgorzata Kunowska 
wygłosiła przemówienie, w którym 
zwróciła się do odbiorców 

Szanowni Nauczyciele, Wycho-
wawcy, Pracownicy szkoły, Drodzy 
Uczniowie

Jutro mija 103 rocznica odzyskania 
niepodległości przez Polskę. To szcze-
gólne święto na stałe wpisało się w ka-
lendarz uroczystości szkolnych w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku .

Tego dnia czcimy bohaterstwo, 
waleczność i męstwo naszych przod-
ków, dzięki którym odzyskaliśmy nie-
podległość. Wyrażamy radość  z tego, 
że żyjemy w wolnym i suwerennym 
kraju. Oddajemy hołd wszystkim Po-
lakom i żołnierzom, którzy walczyli 
w okresie zaborów przez 123 lata  o 
Niepodległą Polskę, a także tym, któ-
rzy bronili odzyskanej niepodległości 
płacąc za tą krwią i życiem. Uczniowie 
klas VIII c i VIII b naszej szkoły przy-
gotowali montaż słowno – muzyczny 
pod kierunkiem Pani Moniki Łysiak, 
Pani Anety Książka, Pani Bożeny Sko-
czewskiej, Pana Andrzeja Rachoń, Pani 
Anny Bugaj, Pani Beaty Domagała. 

O godz. 11:11,  każda klasa odśpie-
wała hymn w ramach akcji „ Szkoła 
do hymnu” organizowanej przez Mi-
nisterstwo  Edukacji Narodowej oraz 
Radę Dzieci i Młodzieży.

W szczególny sposób zaprosiła 
do udziału w uroczystościach orga-
nizowanych przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Osiek Rafała Łysiaka wraz z 
Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Osieku z okazji Święta Niepod-
ległości, które odbyły się 11 listopada, 
zgodnie z programem uroczystości.

Mimo innej formy przekazane tre-
ści scenariusza wzbudziły zachwyt i 
poruszenie w słuchaczach. Niektó-
rym odbiorcom zakręciła sie łza w 
oku. Uczniowie ten dzień przeżyli pod 
hasłem polskości i patriotyzmu. W 
ciągu całego dnia podczas przerw na 
naszych korytarzach można było usły-
szeć pieśni patriotyczne. 

autor Monika Łysiak
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pierwszAki z zespOłu szkół w Osieku uczą się pływAć 
w pOwiAtOwyM centruM spOrtOwyM w stAszOwie

SZKOłY

W dniach 1 i 3 grudnia uczniowie 
klas Ia i Ib z wychowawczyniami  Ewą 
Golańską i  Renatą Gazdecką uczest-
niczyli w projekcie Instytutu Książki 
„Mała Książka – Wielki Człowiek”. 
„Mała Książka – Wielki Człowiek” 
to projekt, którego celem jest po-
pularyzacja czytelnictwa wśród naj-
młodszych. 

W ramach projektu uczniowie 
klas pierwszych na zajęciach biblio-
tecznych otrzymali tzw. „Wypraw-
ki czytelnicze”. W skład wyprawek 
ufundowanych przez Instytut Książ-
ki wchodzą:

- przepięknie wydana książka 
„Pierwsze abecadło” - antologia tek-
stów najlepszych polskich autorów 
dziecięcych, m.in. M. Musierowicz, A. 
Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, 
J. Twardowskiego, D. Terakowskiej i 
innych, w opracowaniu graficznym 
wybitnej ilustratorki Iwony Chmie-
lewskiej;

- broszura informacyjna dla 
rodziców i opiekunów „Książką połą-
czeni, czyli uczymy się czytać razem”, 
która jest jednocześnie poradnikiem 
dla rodziców i opiekunów podpo-
wiadającym jak wspierać dziecko w 
nauce czytania, jak również zbio-
rem pomysłów na zabawy dla dzieci 

„książką pOłączeni, 
czyli uczyMy się czytAć rAzeM”

prOjekt reAlizOwAny w psp w Osieku

i aktywności związane z tekstami z 
książki;

- „Kreatywny Alfabet” - pla-
kat z literami do wycinania, który 

ma wspomóc naukę alfabetu i czyta-
nia. 

E. Golańska, R. Gazdecka, Z. Król

Uczniowie z klas pierwszych 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Osieku w roku szkolnym 2021/2022 
biorą udział w programie powszech-
nej nauki pływania dla uczniów klas 
I-III w ramach realizacji projektu 
„UMIEM PŁYWAĆ 2021”. 

Zajęcia z nauki pływania odby-
wają się w Powiatowym Centrum 
Sportowym w Staszowie. Głównym 
celem zajęć jest nauka pływania 

poprzez naukę podstawowych ru-
chów napędowych w środowisku 
wodnym oraz ćwiczenia oswaja-
jące z wodą.Zajęcia prowadzone 
są przez instruktorów. Na basenie 
oprócz lekcji pływania dzieci mają 
również czas na relaks i swobodne 

zabawy w wodzie. Dużą atrakcją dla 
nich jest zjeżdżanie w rurze wodnej 
i jacuzzi. Po zajęciach na basenie 
uczniowie są zmęczeni, ale z nie-
cierpliwością czekają na każdy na-
stępny wyjazd. 

R. Gazdecka, E. Golańska
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pOkAzy resuscytAcji w zs iM. jAnA pAwłA ii w Osieku

MArsz niepOdleGłej publicznej szkOły pOdstAwOwej 
iM. Heleny i józefA ŚwiątyńskicH w OssAli

SZKOłY

W ramach Światowego Dnia Przy-
wracania Czynności Serca w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Osieku zo-
stały przeprowadzone pokazy prawi-
dłowej resuscytacji.

Celem  akcji była popularyzacja 
wiedzy na temat zasad udzielania 
pierwszej pomocy. Uczniowie klasy 8 
c: Wiktoria Dziewiątak, Ksawery Gli-
ca, Nikola Kwiecień, Michał Kwiecień 
pod kierunkiem szkolnej pielęgniar-
ki pani Małgorzaty Jazgara przypo-
mnieli zasady udzielania prawidło-
wej resuscytacji. 

Organizatorzy: Alina Sławińska- 
Kanach, Dorota Pszczoła

Narodowe Święto Niepodle-
głości to dla Polaków jedno z naj-
ważniejszych świąt państwowych. 
Po 123 latach  zaborów - niewoli 
zaznaczonej walką ,cierpieniem i 
wysiłkiem wielu pokoleń Polek i 
Polaków - nasz kraj odzyskał su-
werenność.

''Takimi słowami zaczął się dzień 
w naszej szkole ,które wygłosił pan 
Mariusz Skotarek podczas prelekcji 
dla uczniów klas młodszych i star-
szych..  Rocznica  odzyskania przez 
Polskę Niepodległości,a wraz z nią 
świętowanie tego wielkiego wyda-
rzenia na stałe wpisała się w kalen-
darz szkolnych uroczystości .  

Z okazji tego ważnego  dnia 
10.11.2021 r w naszej szkole  został 
zorganizowany Marsz Niepodle-
głości. Uczniowie zaopatrzeni w 
transparenty,flagi,znicze i kotylio-
ny wyruszyli przez wieś Ossala  ,aby 
uczcić pamięć pokolenia walczące-
go ponad sto lat temu za wolną oj-
czyznę .Szli z piosenką legionową 
na ustach..Przy krzyżu przydroż-
nym na rozstaju dróg odśpiewali 
Rotę i zapalili znicz.. Mieszkańcy 
wioski ze łzami w oczach   kiwali 
rękoma uczestnikom marszu . Na 
ich twarzach rysowała się  radość i 
duma z młodego pokolenia.

Marsz został zorganizowany 
przez Samorząd Uczniowski ,które-
go   opiekunem jest Urszula Jońca

Punktualnie o godz.11.11  od-
śpiewano cztery zwrotki hymnu 
narodowego. Tak zakończyły się 
obchody Święta Niepodległości w 
naszej szkole.

Urszula Jońca
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ŚwiAtOwy dzień życzliwOŚci i pOzdrOwień 
w szkOle pOdstAwOwej iM.Heleny i józefA ŚwiątyńskicH w OssAli

SZKOłY

21 listopada obchodzony jest jako 
Światowy Dzień Życzliwości i Po-
zdrowień, dzień dobrych uczynków 
i pozytywnych emocji.  Jego celem 
jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną 
życzliwość, wzbudzenie w nich pozy-
tywnych emocji. Jest to apel przeciwko 
problemom i często smutnej rzeczywi-
stości.

W Szkole Podstawowej im.Heleny 
i Józefa Świątyńskich  w Ossali obcho-
dzony był 22 listopada 2021r.. Był to 
dzień wyjątkowy; pełen uśmiechów, 
miłych słów, gestów, pozytywnych 
emocji i obfitował w różne atrakcje.

Nasza szkoła została udekorowana 
na żółto- informacjami na temat życz-
liwości, wesołymi minkami, cytatami 
i przysłowiami o dobroci, życzliwo-
ści, uśmiechu, przyjaźni itp. Tego dnia 
również uczniowie i nauczyciele ubrani 
byli na żółto (kolor optymizmu i rado-
ści) bądź posiadali żółte akcenty ubio-
ru, radosne emblematy. Nauczyciele 
również sprawili uczniom miłą niespo-
dziankę: nie było niezapowiedzianych 
kartkówek, a wszyscy uczniowie, któ-
rzy ubrani byli na żółto, bądź przynieśli 
na zajęcia żółte słonko/uśmiechniętą 
buźkę nie byli pytani na lekcjach.

Kolejną atrakcją naszego święta 
była Skrzynka Życzliwości, za pośred-
nictwem której uczniowie  mogli prze-
słać pozdrowienia i życzenia żołnie-
rzom oraz funkcjonariuszom Straży 

Granicznej i Policji, 
pełniących służbę 
przy granicy pol-
sko-białoruskiej 
włączając się jed-
nocześnie w akcję 
„Murem za polskim 
mundurem”. Kar-
tek z życzeniami 
i pozdrowieniami 
było bardzo dużo.
Uczniowie pisali również listy  pełne 
ciepłych słów podziękowania i wyra-
zów wsparcia dla pracy żołnierzy oraz 
funkcjonariuszy Straży Granicznej i 
Policji, pełniących służbę przy granicy 
polsko-białoruskiej. Kartki, listy  i wła-
snoręcznie wykonane  przez uczniów 
prace zostały wrzucone do  specjalnie 
oznakowanego pojemnika, który znaj-
dował się w Urządzie  Pocztowym  nr 1 
w  Kielcach  zlokalizowanym  przy Pla-
cu Niepodległości 2.

Przesłanie akcji jest proste,  bądź-
my życzliwi codziennie, a nie tylko od 
święta.

Dzień Życzliwości i Pozdrowień to 
wspaniały moment do przypomnienia, 
ile w naszych codziennych relacjach 
znaczą proste słowa: proszę, dziękuję, 
przepraszam, dzień dobry, miłego dnia, 

a także jak cudowną i ciepłą atmos-
ferę wprowadza serdeczny uśmiech 
na twarzy. Ten dzień utwierdził nas w 
przekonaniu, że warto być życzliwym 
na co dzień. Zacznijmy od jednego 
dnia, a potem przedłużmy to na kilka-
dziesiąt następnych. Bądźmy życzliwi 
codziennie, a nie tylko od święta. Pa-
miętajmy, że bycie życzliwym i uprzej-
mym nic nie kosztuje, a sprawia wiele 
radości i uśmiechu nie tylko nam, ale 
i osobom przebywającym w naszym 
towarzystwie. Okazana serdeczność i 
wzajemne ciepło są dobre na wszyst-
ko, a pozytywna energia, którą przeka-
zujemy w świat do ludzi, wraca do nas 
z nawiązką!

Koordynator: Urszula Dziakowska

krOnikA 
szkOły pOdstAwOwej w OssAli 1872 – 1939

iX. rOk szkOlny 1933/1934.

Rok szkolny rozpoczęto w dniu 20 
sierpnia 1933 r. Z początkiem roku zapi-
sanych było we wszystkich 5 oddziałach 
214 dzieci, przy końcu zostało 205, z cze-
go klasyfikowanych 202, w tem stopień 
dobry otrzymało 178 dzieci, niedosta-
teczny 24. Frekwencja w ciągu całego 
roku była stosunkowo dobra. Wszystkie 
3 sale mieściły się w budynku własnym. 
Spodziewając się, że w roku 1934/1935, 
ze względu na wzrastającą liczbę dzieci, 
przybędzie 1 etat, mieszkanie nauczy-
cielskie, składające się z pokoju i kuchni, 
przerobiono na czwartą salę. Jest zatem 
w budynku szkolnym obecnie 4 sale. 
Skład nauczycielstwa pozostał ten sam. 
Stosunek ludności do nauczycielstwa 
jest zadowalający. Na zebraniu rodzi-
cielskiem, podobnie jak w ubiegłym roku, 
uchwalono złożyć po 30 gr od dziecka na 
zakup atramentu na cały rok i na prenu-
meratę „Ilustracji Szkolnej”. Ze składek 
tych wpłynęło 45 zł 18 gr. W dniu 7 VI 
urządzony był „dzień tępienia chwa-
stów”, 11 VI wycieczka do Połańca i 13 II 
wycieczka do lasu. Rok szkolny zakoń-

czono 15 VI 1934 r. W szkole żadnych wy-
padków godnych zanotowania nie było. 
W ciągu roku staraniem nauczycielstwa 
urządzono 5 przedstawień, z czego czy-
sty zysk przeznaczono na Straż Ognio-
wą i Związek Strzelecki. Obydwóch 
organizacyj  prezesem jest kierownik 
miejscowej szkoły. Dzięki staraniom ks. 
proboszcza Czesława Bociańskiego przy 
pomocy wójta gminy Jana Szklanowskie-
go, stanął pomnik pod kościołem w Nie-
krasowie ku czci poległych w wojnie 1918 
– 1920 ludzi z tutejszej gminy. W dniu 12 
listopada 1933 r. odbyło się poświęcenie 
tego pomnika. W uroczystości poświę-
cenia nikt  z przedstawicieli Władz nie 
wziął udziału. W styczniu i w lutym 1934 
r. odbyły się wybory do samorządu gmin-
nego na podstawie nowej ustawy samo-

rządowej do rad gromadzkich, sołtysów, 
rady gminnej, wójta i ławników . Pomi-
mo agitacji wybory przeszły zgodnie z 
projektem sporządzonym przez Zarząd 
gminny aprobowany przez Starostwo. 
Miesiąc maj był zupełniebezdeszczowy, 
w skutek czego ucierpiały zboża, co w 
szczególnie dało się odczuć na tutejszych 
piaszczystych ziemiach. W lipcu znaczna 
część gminy została nawiedzona strasz-
ną klęską powodzi, jakiej nie notowano 
od przeszło 100 lat. Zniszczone zostały 
wszystkie plony na polach i w stodołach, 
bo woda zalała zabudowania aż po da-
chy. Kilka budynków zostało zniszczo-
nych, a prawie wszystkie uszkodzone. 

Ciężki to będzie rok dla gospodarki 
finansowej gminy, a przez to ucierpi i 
budżet szkolny.
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wArsztAty rAtOwnictwA tecHniczneGO -
Osiek 2021

OchOTNIcZE STRAżE POżARNE

W dniach 29-30 października 
2021 r. na bazie remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Osieku oraz au-
tozłomuPiters Motors Recykling w 
Łążku odbyły się Warsztaty Ratow-
nictwa Technicznego - OSIEK 2021. W 
warsztatach udział wzięli strażacy z 
jednostek OSP włączonych w struk-
tury krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczegoz terenu 

Miasta i Gminy Osiek, dysponu-
jącymi narzędziami hydraulicznymi, 
tj.OSP Osiek,

OSP Tursko Wielkie,OSP Ossala-
,OSP Długołęka. W ćwiczeniach łącz-
nie udział wzięło 47 strażaków. 

Ideą organizacji warsztatów było 
ugruntowanie i nabycie nowej wie-
dzy i umiejętności z zakresu ratow-
nictwa technicznego (drogowego) 
w nawiązaniu do zmieniających się 
technologii motoryzacyjnych iwystę-
pujących zagrożeń. Były to pierwsze 
warsztaty z zakresu ratownictwa 
technicznego przeprowadzone w po-
wiecie staszowskim i jedne z nielicz-
nych w Polsce. Warto zaznaczyć, że 
była to oddolna inicjatywa osieckich 
strażaków.

Ćwiczenia zostały podzielone na 2 
bloki – teoretyczny i praktyczny. Blok 
teoretyczny obejmował: bezpieczeń-
stwo działań ratowniczych, organiza-
cję miejsca akcji, techniki dotarcia do 
osób poszkodowanych, nowe tech-
nologie vs ratownictwo techniczne. 
Podczas realizacji bloku praktycznego 
przećwiczono: stabilizację pojazdów, 
podstawowe i alternatywne metody 
dostępu do osób poszkodowanych, 

ewakuację poszkodo-
wanych z pojazdów.

Warsztaty były zna-
komitą okazją do za-
poznania uczestników 
z nowymi trendami 
w motoryzacji. Omó-
wiono wpływ nowych 
konstrukcji i systemów 
bezpieczeństwa czyn-
nego i biernego pojaz-
dów na bezpieczeń-
stwo prowadzonych 
działań. Przedstawiono 
także zagrożenia dla 
ratowników związane 
z samochodami elek-
trycznymi i hybrydo-
wymi. 

Część teoretyczna 
została zrealizowana 
w remizie OSP Osiek, 
natomiast praktyczna 
na autozłomiePiters 
Motors Recykling w Łążku. Warsztaty 
poprowadzili instruktorzy ratownic-
twa technicznego: Michał Bednarski-
,Kamil Kwiecień iNorbert Strojnowski.

Koordynatorem ćwiczeń był Ko-
mendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w 
Osieku – dhTomasz Mysłek.

Organizatorem warsztatów ra-
townictwa technicznegobyła Ochot-
nicza Straż Pożarna w Osieku, a part-
nerami byli:

• Urząd Miasta i Gminy Osiek
•Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Osieku
• Komenda Powiatowa Państwo-

wej Straży Pożarnej w Staszowie

• Firma - Piters Motors Recykling
• Firma –Inżynieria Bezpieczeń-

stwa
Składamy gorące podziękowa-

nia na ręce Pani Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Osieku - Mag-
daleny Wilk za okazaną pomoc w re-
alizacji warsztatów oraz naszych dru-
hen - Justyny RyńskiejiEdyty Mysłek 
za przygotowanie pysznej, strażackiej 
grochówki.

Życzymy sobie, aby nasze umie-
jętności nigdy nie musiały się przydać 
podczas prawdziwych zdarzeń.

Tekst: dh Norbert Strojnowski
Zdjęcia: OSP Osiek
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Osp szwAGrów 
– nAjlepszA jednOstkA Osp w pOwiecie stAszOwskiM w plebiscycie „ecHO dniA”

OchOTNIcZE STRAżE POżARNE

Jednostka OSP Szwagrów osią-
gnęła w tym roku wielki sukces. W 
stulecie istnienia Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Polsce 
gazeta „Echo Dnia” przeprowadziła 
plebiscyt na najlepszą jednostkę 
roku 2021 w każdym z powiatów 
województwa świętokrzyskiego. 
W naszym powiecie pierwsze miej-
sce zajęła jednostka OSP Szwa-
grów. 

Specjalnie dla czytelników przy-
gotowaliśmy krótką charakterysty-
kę OSP Szwagrów.

Jednostka powstała w 1954 
roku,  liczy 38 członków ( 35 męż-
czyzn i 3 kobiety). 

Zarząd OSP Szwagrów przedsta-
wia się następująco:
Prezes – Zbigniew Żyła
Wiceprezes Naczelnik – Artur Pie-
karski
Wiceprezes – Dawid Cebula
Sekretarz – Adrian Kabata
Skarbnik – Maciej Rendziński
Gospodarz – Jerzy Żyła
Członek – Adam Mikus

Strażacy ze Szwagrowa mają do 
dyspozycji dwa samochody: ciężki 
samochód pożarniczy Jelcz 004-
M oraz lekki samochód pożarniczy 
Gazellemarki GAZ. OSP Szwagrów 
posiada także łódź z silnikiem za-
burtowanym oraz ponton.

W 2021 roku (stan na 30. wrze-
śnia) druhowie brali udział w 12 
wyjazdach: 8 wyjazdów do pożarów 
oraz 4 do miejscowych zagrożeń. 
OSP Szwagrów czynnie uczestni-
czyła w akcji transportu osób ma-
jących trudności z dotarciem na 
szczepienia przeciwko COVID 19, 
a także brała udział w działaniach 
związanych z informowaniem 
mieszkańców o nieprzydatności 
wody pitnej do spożycia oraz dys-
trybucji wody (w dniach 26-29.11. 
br.)

Strażacy ze Szwagrowa biorą 
aktywny udział w szeregu szkoleń. 
W tym roku 4 nowych członków 
OSP Szwagrów wzięło także udział 
w szkoleniu podstawowym organi-
zowanym przez Komendę Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w 
Staszowie.
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2022 Miasto i Gmina Osiek

1 sty 2022
6 sty 2022

17 kwi 2022
18 kwi 2022

1 maj 2022
3 maj 2022
5 cze 2022

16 cze 2022
15 Się 2022

1 lis 2022
11 lis 2022

25 gru 2022
26 gru 2022

Nowy Rok
Olśnienie
Niedziela Wielkanocna
poniedziałek Wielkanocny
Dzień pracy
Dzień Konstytucji
Zielone Świątki

Ciało Chrystusa
Wniebowstąpienie Maryi
Dzień Wszystkich Świętych
Dzień Niepodległości
Boże Narodzenie
Drugi dzień Świąt


