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ardzo nam miło poinformować mieszkańców Gminy i okolic, że Gminna
Biblioteka Publiczna w Osjakowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 250.000,- zł.
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój Infrastruktury
Kultury na zadanie pod nazwą
„Modernizacja polegająca na
przebudowie
i rozbudowie
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osjakowie”. Zadanie to zostanie współfinansowane przez
Urząd Gminy w Osjakowie.
Wartość całego zadania według
kosztorysów inwestorskich wynosi 521.881,- złotych.
W ramach zadania zostaną
wykonane następujące prace:
- modernizacja pomieszczeń
istniejących
(przesunięcie
ścianek, wylanie posadzek)
w celu wydzielenia większej
powierzchni na książki i inne
rodzaje zbiorów, katalogi,
komputery, kącik dla dzieci,
punkt ksero,
- dobudowie do biblioteki nowego skrzydła przeznaczo-

nego na wystawy, prelekcje,
spotkania autorskie, szkolenia, promowanie twórczości
ludowej, a także promowanie
twórczości literackiej i plastycznej osób niepełnosprawnych,
- budowie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych,
Modernizacja całego budynku w istotny sposób poprawi jakość i efektywność działalności biblioteki w naszym
środowisku lokalnym i poza
nim. Przyczyni się do poprawy
działalności kulturalnej, edukacyjnej, artystycznej, bibliotecznej i usług z nimi związanych.
Pomieszczenia udostępnione
w wyniku prac remontowych i
modernizacyjnych umożliwią
rozwój nowych usług, korzystanie z księgozbiorów osób
niepełnosprawnych, spotkania
z seniorami oraz poprawią jakość usług komplementarnych
w działalności bibliotecznej.
Bardzo serdecznie dziękuję
Wszystkim, którzy przyczynili

KRZYŻ NA KOLONII TOBUŁKI
Już od dawien dawna panował i do dziś panuje zwyczaj budowania różnych kaplic, krzyży i figur świętych w intencji uproszenia u
Boga zdrowia, pomyślnych urodzajów, łask duchowych i błogosławieństwa Bożego a także oddalenia chorób i innych nieszczęść.
Obiekty te budowało i buduje się przeważnie na skrzyżowaniu
dróg, gdzie przechodzi najwięcej ludzi, a także na miejscach gdzie
złożone były zwłoki chrześcijan, czy też w miejscu gdzie została przecięta nić życia wyznawcy chrześcijaństwa.
Krzyże budowano z drzewa, dopiero około 1880r. w porze zimowej przeszedł nad krajem huragan, który powalił niemal wszystkie
drewniane krzyże. Władze carskie zabroniły budowy drewnianych
krzyży i od tego czasu zaczęto zastępować i budować krzyże żelazne osadzone w kamień. Szeroko wyciągnięte ramiona zdawały się
uosabiać opiekę Boską nad rodzinami, domami, dobytkiem i polami
naszych praojców.
Krzyż z drewna został wybudowany przed II wojną światową,
po wojnie, w latach 50. został zamieniony na krzyż kłuty i zostaje
w takim stanie do dzisiaj. Wybudowany przez mieszkańców kolonii
Tobułki. Przez lata służył jako miejsce spotkań na Nabożeństwa Majowe. Obecnie ludność zbiera się tam raz do roku, w Wielką Sobotę,
aby poświęcić pokarmy na śniadanie wielkanocne.
Zachęcam równocześnie do pomocy w dalszym "powiększaniu"
się informacji. Jeśli ktoś ma dostęp do starych archiwalnych notatek
czy zdjęć i jest w stanie udostępnić mi je na kilka dni, to z przyjemnością wykorzystamy je do tworzenia dalszej historii naszej ziemi.
Serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które posiadają jakąkolwiek
wiedzę na temat Krzyży, Kapliczek i Figur do biblioteki, w celu spisania tych cennych informacji. Będę wdzięczna za każdy użyczony
materiał.
praca konkursowa Bernardety Walkowiak

się do realizacji tego przedsięwzięcia na tym etapie.
Gminna Biblioteka Publiczna w ramach projektu „Ocalić
od zapomnienia”, organizuje
co roku różne formy mające na
celu ocalić od zapomnienia historię naszej gminy. Celem tych
konkursów jest zbieranie informacji i materiałów o wartości
historycznej na temat naszej
gminy. Konkurs pt. „Historia
Kapliczkami i przydrożnymi
Krzyżami pisana”, to kolejna
edycja tego projektu. W konkursie wzięło udział 21 osób
co dało w sumie, że mamy opisane 33 obiekty (25 Krzyży i 8
Kapliczek). Prace znajdują się
w bibliotece, a wystawa zdjęć,
która jest dziełem pokonkursowym, znajduje się w Kościele
Parafialnym w Osjakowie. Jest
próbą wskazania miejsc godnych uwagi – Krzyży, Kapliczek, Figur.
Kapliczki, krzyże, figury
przydrożne istnieją w Polsce
od wieków i świadczą o naszej

tożsamości narodowej, a w
szczególności o historii ziemi
na której żyjemy. Nie jest to
sprawa odległa, oderwana od
życia, dotyczy każdego z nas.
Dlatego myślę, że warto
jest znać własne korzenie. Czyni nas to bogatszymi i mądrzejszymi. Dzięki takiej wiedzy nasza „mała ojczyzna" przestaje
być dla nas czymś obcym i nieciekawym. Odkrywamy fakty
i ludzi z których możemy być
dumni. To pozwala zrozumieć
że nasz dom nie jest czymś prowincjonalnym i nieważnym, że
odegrał swoją rolę w historii i
że ma wpływ na to jak wygląda
ta większa ojczyzna – Polska.
Chcąc przybliżyć historię
miejsc godnych uwagi, a nie
zawsze dostrzeganych w pędzie codziennego życia i trudu,
przedstawiamy Państwu historię jednej z kapliczek, która
otrzymała nagrodę w konkursie.
W dalszych numerach gazetki
będziemy prezentować Państwu
pozostałe Krzyże i Kapliczki z
terenu naszej Gminy.
Barbara Domagała
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udowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie to jedno z priorytetowych zadań inwestycyjnych gminy. Jak wiadomo, budowa
została rozpoczęta w 2008 r. Obecnie prace są zintensyfikowane, realizowane zgodnie z założonym harmonogramem
prac. Zakończenie prac przewiduje się w lipcu br., a przekazanie do użytkowania we wrześniu br. Obecnie inwestycja
ta jest finansowana z dwóch źródeł, tj. środki własne gminy
i środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Projekt przebudowy parku przy ul. Rynek w Osjakowie

zadania ustalona została na kwotę 600 000 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania – 430 744 zł.
Ponadto, w latach 2009-2010 planujemy dokonać przebudowy stacji uzdatniania wody w Osjakowie, również z
wykorzystaniem środków unijnych. Wartość inwestycji
1 110 153 zł, a wnioskowana wartość dofinansowania około 800 000 zł. Realizacja tego zadania jest bardzo ważna z
Budynek sali gimnastycznej w Osjakowie
uwagi na podniesienie jakości wody pitnej oraz zagospodaW poszukiwaniu innych źródeł finansowania, aby odcią- rowania nadmiaru wody z samowypływu.
żyć budżet gminy, został złożony wniosek o dofinansowanie
w ramach ogłoszonego naboru przez Urząd MarszałkowW trakcie przygotowania jest dokumentacja techniczna
ski w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na budowę drogi gminnej Dębina – Skaleniec – Walków o
Regionalnego. Wnioskowana kwota dofinansowania wyno- długości 3593 m. Droga ta realizowana będzie w ramach
si 1 975 008,00 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie i projektu „wzmocnienia roli Szlaku Bursztynowego i innych
obecnie przygotowywana jest dokumentacja do podpisania szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turyumowy na dofinansowanie inwestycji.
stycznym województwa łódzkiego”. Jest to projekt realizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu
Lata 2007-2013 to kolejny okres programowania i moż- przy współudziale finansowym środków Uni Europejskiej
liwości ubiegania się, m. in. przez gminy, o dofinansowanie w ramach RPO woj. łódzkiego. Realizację przewidziano na
realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europej- lata 2010 – 2011.
skiej. Gmina Osjaków stara się wykorzystywać te możliwości poprzez składanie wniosków o dofinansowanie.
Wymienione wyżej inwestycje to tylko te, które zamierzamy realizować z udziałem środków pochodzących z Unii
Obecnie ubiegamy się o dofinansowanie zadania pole- Europejskiej. Oprócz nich są realizowane inne inwestycje,
gającego na odnowieniu i przebudowie placów, parkingów, również ważne dla mieszkańców. Napiszemy o nich w nachodników i oświetlenia ulicznego w ramach kształtowania stępnym wydaniu Informatora.
Renata Kostrzycka
przestrzeni publicznej w miejscowości Osjaków. Wartość

STRONA 2

INFORMATOR GMINNY

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSJAKOWIE

CIĄG DALSZY…

OSIĄGNIĘCIA:

W

szkole
podstawowej
podobnie jak we wszystkich placówkach oświatowych istniejących na terenie naszej gminy
dzieje się wiele.
Oprócz tego, że każdego dnia
nauczamy i wychowujemy jesteśmy również inicjatorami wielu
działań i przedsięwzięć związanych z życiem szkoły, gminy
i środowiska. Współtworzymy
naszą szkolną rzeczywistość,
organizujemy uroczystości i imprezy okolicznościowe zgodnie z
opracowanym harmonogramem
naszych działań.
I tak 8 kwietnia z udziałem
władz gminnych i zaproszonych
gości oddaliśmy hołd wielkiemu
Polakowi Janowi Pawłowi II obchodząc czwartą rocznicę Jego
śmierci.
Po raz piąty jesteśmy organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem
„ Oczekiwanie na szczęście jest
motorem życia ludzkiego” pod
honorowym patronatem Pani
Kurator mgr Wiesławy Zewald.
2 kwietnia uczniowie klas
szóstych pisali test sprawdzający.
Ich wrażenia i opinie były bardzo
różne. Większość jednak podzie-

W II półroczu roku szkolnego 2008/2009 uczniowie
PG w Osjakowie brali udział
w wielu konkursach i zajmowali czołowe miejsca:
Ogólnopolska Olimpiada
Przedmiotowa z historii

Miasteczko ruchu drogowego

wychowania fizycznego, świetlicy, a także po zajęciach lekcyjnych.
Rozpoczynamy też cykl
lekcji wychowania komunikacyjnego wykorzystując oddane
jesienią miasteczko ruchu drogowego. Oprócz nowego boiska
i miasteczka ruchu drogowego
wizytówką naszej szkoły jest też
nowo oddana pracownia języków obcych. Uczniowie chętnie
przychodzą tu na lekcje prowadzone przez nauczycieli różnych

Sala multimedialna

lała zdanie, że test był trudny,
zagadnienia zbyt rozbudowane,
rozszerzona treść poleceń. Stąd
z niepokojem oczekujemy na
wyniki, które ukażą się 28 maja.
Życzymy sobie, by były podobne
jak w latach ubiegłych.
Nadeszła wiosna, a wraz z nią
możliwość korzystania z nowego
boiska sportowego podczas zajęć

NASZE

przedmiotów, którzy do dyspozycji mają tablicę interaktywną,
laptop, telewizor plazmowy, odtwarzacze dźwięku i obrazu. Jest
więc możliwość przeprowadzenia ciekawych lekcji i wykorzystywaniem najnowszego sprzętu
elektronicznego.
Utworzenie takiej sali lekcyjnej stało się możliwe dzięki

pozyskanym środkom z rezerw
subwencji oświatowej. W bieżącym miesiącu Wójt Gminy wraz
z dyrektorem szkoły wnioskował
o nowe środki na dokonanie wymiany okien, a także na wyposażenie i urządzenie z prawdziwego zdarzenia świetlicy szkolnej,
pomieszczenia pedagoga i logopedy.
Jeśli mówimy, o tym, co dobre w naszej szkole, nie możemy
pominąć osiągnięć sportowych
naszych uczniów. Są wśród
nich:
- III miejsce dziewcząt w powiecie w rywalizacji szkół podstawowych (współzawodnictwo
sportowe),
- III miejsce w powiecie w
unihokeju dziewcząt i chłopców,
- III miejsce w powiecie w
sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
- I miejsce w powiecie w tenisie stołowym chłopców,
- I i II miejsce w indywidualnych mistrzostwach powiatu
w tenisie stołowym (Aleksander
Pawlicki i Jeremiasz Nowak),
- II miejsce w rejonie i IX w
mistrzostwach województwa w
tenisie stołowym,
- II miejsce Aleksandra Pawlickiego w wojewódzkich eliminacjach tenisa stołowego.
Dalsze prace szkoły związane będą z planowanymi działaniami, a także specyfiką i wydarzeniami dnia codziennego.
Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Osjakowie
Maria Nowaczyk

- 1 miejsce uczennic klasy
III Pauliny Janik i Mileny Przybyłek,
- 4 miejsce uczeń klasy III
Damian Kula,
- 5 miejsce uczennica klasy
III Agnieszka Adamczyk
(uczestniczyło w tej olimpiadzie 741 uczniów z całej
Polski).
Ogólnopolski Konkurs
Przedmiotowy z historii
„Pingwin”
- 1 miejsce uczennicy klasy
II Justyny Urbaniak (wśród 313
uczestników konkursu),
- 1 miejsce ucznia klasy III
Przemysława Jarczewskiego,
- 5 miejsce uczniów klasy
III Mateusza Adamowskiego
i Krystiana Kubisiaka (wśród
370 uczestników).
Ogólnopolski Konkurs
Przedmiotowy z Języka
Angielskiego
- 1 miejsce uczennicy klasy
III Olgi Półgrabii (wśród 742
uczestników).
Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja Wisławy
Szymborskiej”
- 3 miejsce uczennicy klasy
II Katarzyny Kłobus.
Powiatowy Konkurs
Fizyczny
- 2 miejsce uczniowie:
Aleksander Synowiec (klasa
II), Przemysław Łyczko (klasa
III) i Paulina Janik (klasa III).
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STYPENDIA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
280 licealistów i gimnazjalistów z regionu łódzkiego
otrzyma stypendia przyznane
przez samorząd województwa.
Wyniosą one 380 zł miesięcznie.
Stypendia
samorządowe
przyznano po raz pierwszy w
ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania
Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej. W sumie przeznaczono
na nie ponad milion złotych.
Zarząd Województwa zatwierdził w środę listę uczniów,
którzy otrzymają granty.
Na konkurs napłynęło ponad 1100 wniosków o przyznanie nagród finansowych
uzdolnionej młodzieży. Zbierano je nie tylko w Łodzi, ale
też w Kutnie, Wieluniu, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu
i Skierniewicach. Wszystko po

to, by każdy miał szansę zgłosić się do konkursu.
Wnioski
można
było
składać do 19 lutego, potem
ich oceną zajęła się komisja
stypendialna. W jej skład wchodzili m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty i konsultanci
Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.
Punktowano wyniki w nauce, udział w olimpiadach i
konkursach, a także czy dany
uczeń pochodzi z terenów
wiejskich.
280 najlepszych uczniów
otrzyma stypendia w wysokości
380 zł miesięcznie za okres od
września ub. do sierpnia 2009
roku; wszyscy dostaną wyrównanie w dwóch transzach. W tej
grupie znalazło się 4 uczniów
naszego gimnazjum.

ROLNICTWO

EKOLOGIA

W

okresie od 15 kwietnia do 15 czerwca
2009r. Oddziały Terenowe
ARR przyjmują wnioski o
przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego mającej charakter
pomocy de minimis w rolnictwie
dla :
- zbóż ozimych, zbóż jarych, mieszanek zbożowych,
mieszanek pastewnych, roślin
strączkowych, ziemniaka (wysadzonego w 2009 r.)
Działalność gospodarcza
Nowe zasady
rejestracji firm.
Od 1 kwietnia 2009r. przedsiębiorcy załatwiają wszystkie
sprawy związane z rejestracją
działalności gospodarczej i dokonywanymi w niej zmianami
w urzędzie gminy, w tzw. Jednym okienku.
Informację do urzędu skarbowego, GUS i ZUS przekazuje urzędnik samorządowy.

Hanna Kołodziej

W

miesiącu marcu przekazano do utylizacji
22 tony eternitu. Koszt utylizacji 30 500 zł . Na utylizację
azbestu pozyskano dotację z
WFOŚ w Łodzi w wysokości
30 195 zł.
Zorganizowano i przeprowadzono zbiórkę odpadów
RTV i AGD. Zbiórka trwała
trzy dni. Zebrano kilkaset sztuk
telewizorów, pralek, lodówek i
innego sprzętu , który nie trafi na dzikie wysypiska ,czy do
lasu.
Za nieodpłatny odbiór tych
odpadów składamy podziękowanie Zakładowi Usługowo-Handlowo – Produkcyjnemu
Pana Janusz Zygmunta z Osjakowa.
W miesiącu maju planowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. O terminie
zbiórki mieszkańcy powiadomieni zostaną w sposób zwyczajowo przyjęty tj. rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń ,
oraz w formie kurendy.
Jesienią i wiosną posadzono 100 szt. jarzębiny, 50 szt.
klon jawor. 50 szt. klon szczepiony.
Alicja Kopeć

DROGI GMINNE W OSJAKOWIE
1. Zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym
w 2009 roku planowane jest wykonanie kolejnego etapu remontu
chodników:
- w Osjakowie ul. Piotrkowska - 250mb /jednostronnie/
- w Nowej Wsi – 350 mb /jednostronnie/
- w Czernicach – 350 mb /jednostronnie/
2. W maju br. zostanie przebudowany chodnik w Osjakowie
ul. Wieluńska:
- 120 m /dwustonnie/

3. W budżecie Gminy na 2009r. ujęto realizację niżej wymienionych zadań:
- dokończenie utwardzenia destruktem nawierzchni drogi w
Felinowie na długości 1800m.
- utwardzenie kruszywem drogi w Drobnicach – Kol. Zagóry
- 900m.
Na realizację w/w zadań złożono wnioski na pozyskanie środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
4. Rozpoczęto prace przygotowawcze tj. podkłady geodezyjne
i projekt techniczny na budowę dróg wew. osiedla w Osjakowie
oraz odwodnienie i zagospodarowanie ul. Spacerowej.
5. Skruszono w br. gruz budowlany i drogowy zmagazynowany przy ul. Wieluńskiej i przy drodze gminnej Kuźnica Strobińska
- Kuźnica Ługowska, który zostanie wykorzystany do utwardzenia dróg gruntowych.
Na terenie gminy mamy ogółem 156,7 km dróg, w tym 56,7
km to drogi gminne, a pozostałe stanowią dojazdy do wsi, kolonii
i osad. W chwili obecnej o nawierzchni asfaltowej mamy 19 km
dróg, o nawierzchni destruktowej 6,7 km, a pozostałe drogi są o
nawierzchni tłuczniowej i gruntowej.
Na terenie naszej Gminy mamy również drogi, które nie zostały zakwalifikowane jako drogi gminne a stanowią dojazd do
poszczególnych wsi, koloni i osad, według szacunkowego zestawienia długość tych dróg wynosi 100 km w tym o nawierzchni
asfaltowej 6,4 km i 4,6 km destruktowej, pozostałe o nawierzchni
tłuczniowej i gruntowej.
W ewidencji tej żadna ulica w Osjakowie nie została ujęta
jako droga gminna.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 1 km o stałej
szerokości 4 mb według aktualnie obowiązujących cen rynkowych szacuje się na kwotę ok 600 000 – 800 000 zł.
W roku bieżącym zakończona zostanie modernizacja linii NN
połączona z rozbudową oświetlenia dróg gminnych w Drobnicach
– Kol. Zagóry i Niwa.
Na bieżąco realizowane będą prace związane z naprawą nawierzchni i pasa drogowego.
Leszek Wajs
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ZAGOSPODAROWANIE
TURYSTYCZNE
RZEKI WARTY

Z

wielką przyjemnością informuję, że w dniach 24
- 27 czerwca 2009 roku zostanie
uroczyście otwarty szlak kajakowy na rzece Warcie. Ten produkt
turystyczny został przygotowany
z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Lokalnej
Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w
Osjakowie, a także w ramach
projektu „Szlak bursztynowy”.
W tym celu wydano przewodnik
kajakowy, wykonano tablice informacyjne – znaki szlaków wodnych, w tym znaki ostrzegające
przed przeszkodami. W opracowaniu są projekty stanic wodnych
w gminach: Działoszyn, Pątnów,
Wierzchlas, Osjaków i Konopnica.

Szlak wodny Warty w województwie łódzkim liczy 215 km.
Turystów zachwycają malownicze widoki, progi wodne oraz
śpiew ptaków, które sprawiają,
że spływy kajakowe pozostają
niezapomnianym przeżyciem.
Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do aktywnego
uprawiania kajakarstwa, a ludzi
przedsiębiorczych do otwierania
działalności, która by ten rodzaj
turystyki czyniła bardziej atrakcyjnym i przyjemnym.
Jarosław Trojan

U

rząd Gminy w Osjakowie przekazał do użytku
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej w Osjakowie. Boisko
przeznaczone jest dla wszystkich mieszkańców gminy, dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
W 2009 r. w ramach II etapu planujemy budowę nowoczesnego boiska o nawierzchni z poliuretanu z kortem tenisowym. Zlokalizowane będzie w pobliżu wybudowanego
już boiska. Obydwa boiska stanowić będą szkolny kompleks
sportowy na miarę XXI wieku.
Zbigniew Pustkowski

INFORMATOR GMINNY

W

STRONA 5

„WIERNI TRADYCJI„

poniedziałek 6 kwietnia 2009r. uczniowie klas drugich Publicznego
Gimnazjum w Osjakowie zaprezentowali swoje zdolności
artystyczne wystawiając „Misterium Wielkanocne”. Jak co
roku wydarzenie to odbyło się w
budynku szkoły. Na uroczystość
przybyli nie tylko rodzice występujących uczniów, ale także
licznie zaproszeni goście, wśród
których nie zabrakło bp Jana
Wątroby, proboszcza parafii w
Osjakowie ks. kan. Zdzisława
Simińskiego, wójta gminy Jarosława Trojana, dyrektorów sąsiednich szkół, lokalnych instytucji oraz władz powiatowych i
samorządowych.
Przygotowania do tego występu trwały ponad miesiąc i zaangażowani w nie byli wszyscy
uczniowie klas drugich, rodzice i wychowawcy. Mimo cykliczności tej imprezy, jeszcze
nie zdarzyło się, aby te znane
wszystkim chrześcijanom wydarzenia przedstawiono w ten sam
sposób. Tym razem Misterium
zaprezentowano w formie Drogi

Krzyżowej opartej na naukach
Wielkiego Polaka- Jana Pawła II. Sześć stacji Drogi Krzyżowej zobrazowano scenkami
nawiązującymi do problemów
współczesnej młodzieży. Całość dopełniały pieśni religijne
śpiewane przez chor szkolny.
Gratulując młodzieży i nauczycielom, bp Jan Wątroba
zwrócił uwagę na oryginalność
interpretacji, sposób wypowiadania treści w formie zrozumiałej dla człowieka XXI wieku.
Przedstawione Misterium nazwał rekolekcjami, podczas których przy pomocy ubogich form
wyrażono i przekazano bardzo
wiele. Uroczystość zakończyła
się degustacją potraw wielkanocnych przygotowanych przez
rodziców.
Scenariusz opracowały: p.
M. Betka, p. H. Mesjasz, p. I.
Nowak przy konsultacji teologicznej wikarego ks. P. Placka.
W przygotowaniu widowiska
pomogły p. W. Traczewska, p.
M. Wrzesińska, oprawą muzyczną zajęła się p. E. Drewicz.
Hanna Kołodziej

Informuję, że Gminny Ludowy Klub Sportowy „Warta” w Osjakowie w
bieżącym roku obchodzić będzie 60-lecie swej działalności. Z okazji jubileuszu planujemy wykonać modernizację stadionu poprzez wymianę znacznie
już zużytych, drewnianych ławek. W roku 2008 r. na trybunach zamontowane zostały siedziska z PCV. W bieżącym roku zamierzamy kontynuować modernizację. Na ten cel pozyskaliśmy środki z BOT Elektrowni S.A.
w Bełchatowie.
Władze samorządowe oraz Zarząd Klubu Sportowego „Warta” w Osjakowie składają serdeczne podziękowania Panu Krzysztofowi Domagale – Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Generalnemu BOT Elektrowni S.A.
Bełchatów za udzieloną pomoc finansową na modernizację trybun na stadionie sportowym w Osjakowie. Przekazane środki finansowe w wysokości 10
tys. zł przeznaczone zostaną na zakup i montaż 100 szt. siedzisk z PCV na
trybunach stadionu w Osjakowie.

WYDARZENIA KULTURALNE
• 30.04.2009r. w Szkole Podstawowej w Osjakowie odbędzie się
uroczystość patriotyczna z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja oraz Dnia Zwycięstwa. W programie uroczystości: wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, montaż słowno-muzyczny
w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, złożenie
kwiatów pod Obeliskiem „Poległym za Ojczyznę 1939-1945”.
Najbliższe wydarzenia kulturalne, które odbędą się w Gminie
Osjaków to min.:
• 4 czerwca 2009r. odbędzie się Przegląd Małych Form Teatralnych uczniów szkół podstawowych. Uczniowie zaprezentują się na
scenie w krótkich inscenizacjach teatralnych.
• 6 czerwca 2009r. planowany jest Turniej Piłkarski Zakładów Pracy.
• 7 czerwca odbędzie się Festyn Rodzinny 2009 na terenie boiska
szkolnego Szkoły Podstawowej w Osjakowie. W części artystycznej
wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej w Osjakowie i wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach. Przewidywane są interesujące atrakcje dla dzieci.
• 21.06.2009r. odbędzie się Festyn z okazji „Dni Osjakowa 2009”.
W programie festynu min.: Występ Młodzieżowej Grupy Wokalnej
„Studio Piosenki”, działającej przy GOK w Osjakowie, występ artystyczny aktora – parodysty - piosenkarza – Andrzeja Dyszaka, gwiazdą
wieczoru będzie zespół CLASSIC – znana i lubiana grupa muzyki tanecznej.
Przewidywane są liczne atrakcje dla dzieci min.: karuzela,
zamek dmuchany, suchy basen, zjeżdżalnia, itp.
W zjednoczonej Europie, do której należymy, w poszczególnych
państwach dba się o tradycje narodowe, dlatego i my dbamy o polskie,
dobre tradycje. Śladem lat ubiegłych na 30.08.2009r. zaplanowano Dożynki Gminne w Sołectwie Czernice, które będą podziękowaniem dla
rolników za ich wysiłek i trud, a także wyrazem hołdu dla zespołów
folklorystycznych, twórców ludowych, gawędziarzy ludowych z terenu
naszej gminy, którzy z potrzeby serca tworzą piękne rzeźby, obrazy,
wycinanki, a w pieśniach pieczołowicie kultywują tradycje ziemi osjakowskiej.
Miło nam Państwa poinformować, że w 2009r. Gminny Ośrodek
Kultury w Osjakowie otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na 2 złożone wnioski.
12 000 złotych pozyskano na sfinansowanie projektu pt.: „Teatr na
kółkach – młodzieżowa scena wiejska”. Głównym celem projektu jest
edukacja kulturalna poprzez teatr.
Czas realizacji projektu: 15.02.2009r. - 30.11.2009r.
Ogólna wartość projektu: 16 000 złotych oraz 30 000 złotych pozyskano na sfinansowanie projektu pt.: „ Zakup akordeonów i wyposażenia służącego działalności kulturalnej”. W ramach zadania zostaną
zakupione:
• 3 akordeony dla 3 zespołów folklorystycznych, działających przy
GOK w Osjakowie,
• sprzęt komputerowy,
• meble biurowe.
Czas realizacji projektu: 01.02.2009r. - 30.09.2009r.
Ogólna wartość projektu: 40 000 złotych
O kolejnych wydarzeniach kulturalnych w Gminie Osjaków będziemy Państwa informować w kolejnych wydaniach Informatora
Gminnego.

Zbigniew Pustkowski

Krystyna Nawojska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Osjakowie

