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Podsumowanie roku 2009 w Gminie Ostrów 
O tym, jaki był dla gminy 
mijający 2009 rok, oraz 
o planach na nowy 2010 
z Wójtem Gminy Ostrów, 
Piotrem Cielcem rozmawia 
Kornelia Jezioro. 
 
Mija kolejny rok Pańskiej 
kadencji, co udało się zrobić 
przez ten rok? 
Kończący się rok, to czas  
realizacji zamierzeń inwesty-
cyjnych bardzo istotnych dla 
dalszej poprawy Ŝyci a na-
szych mieszkańców. Rok 
2009 jest rokiem przełomo-
wym z punktu widzenia moŜ-
liwości realizacji wielu istot-
nych i waŜnych dla społecz-
ności lokalnych inwestycji  
wspartych środkami pomoco-
wymi. To właśnie w tym roku 
zostało rozpisanych i roz-
strzygniętych wiele konkur-
sów na realizacje inwestycji  
współfinansowanych środka-
mi unijnymi. Gmina Ostrów 
bardzo aktywnie i skutecznie 
o te środki się ubiegała. Zło-
Ŝyliśmy w tym roku wnioski 
dotacyjne na 7 zadań. Suma 
planowanych do otrzymania 
dotacji jest bardzo duŜa jak na 
moŜliwości budŜetowe gminy 
wiejskiej. Do najwaŜniej -
szych zadań wdroŜonych do 
realizacji w roku 2009 zali-
czam kontynuacj ę budowy 
sieci kanalizacyjnej gminy. 
Do końca września 2010 roku 
zostanie wykonana sieć kana-
lizacyjna w miejscowości  
Kamionka i skanalizowana 
miej scowość S krzyszów. 
W przeciągu niespełna roku 
zostani e wykonane około 
35km rurociągów, 25 prze-
pompowni. Wartość tego za-
dania to kwota 3,7mln zł. Do 
końca czerwca 2010 roku 
zost ani e zmoderni zowana 
Stacja Uzdatniania Wody w 
Woli Ocieckiej i Rudzie, 
przebudowane ponad 1,5km 
sieci wodociągowej w Ka-
mionce. Wybudowana zosta-
nie przydomowa oczyszczal -
nia przy obiekcie gminnym 
po wygaszonej szkole w Bliź-
nie. Po gospodarce wodnej i  
ściekowej znaczące miejsce 
zajmuje równieŜ gospodarka 

odpadowa. W roku 2008 roz-
poczęt a została budowa kolej-
nej kwatery na odpady komu-
nalne. Wysiłkiem 3,5mln zło-
tych do końca czerwca 2010 
roku zostanie wybudowana 
kwatera mogąca przyjąć 150 
000 ton odpadów. Budowa ta 
realizowana jest w duŜej mie-
rze z wykorzystaniem wła-
snych pracowników i sprzętu 
Zakładu Usług Komunalnych,  
oraz w oparciu o firmy z t ere-
nu gminy. WaŜnym elemen-
tem jest estetyka i wygląd 
naszych sołectw, a takŜe pod-
noszenie bez-
pi e cz e ńs t w a 
mieszkańców. 
Z myślą o tym 
w roku 2009 
wykonal i śmy 
łącznie ponad 
1000 metrów 
c h o d n i k ó w 
w pięciu sołec-
twach. Zostały 
wykonane od-
cinki dróg as-
f a l t o w y c h 
o łącznej dłu-
gości 4400 
metrów, po-
wstały kolejne 
punkty oświe-
tlenia uliczne-
go w Woli 
O c i e c k i e j , 
S krzyszowie. 
W trakcie reali-
zacji jest odno-
wa miejscowości Ocieka.  
Trwają prace w centrum so-
łectwa, polegające na budo-
wie nowych odcinków chod-
ników, budowane jest nowe 
oświetlenie uliczne wzdłuŜ 
chodnika, nowe miejsca po-
stojowe, sieć kanalizacji desz-
czowej, budowa obiektu za-
plecza sportowego klubu oraz 
przebudowa płyty boiska. 
Prace te po zakończeniu 
w połączeniu z podświetle-
niem zabytkowej kapli cy 
cmentarnej podniosą estetykę 
centrum Ocieki. Przeprowa-
dziliśmy szereg prac remonto-
wych i doposaŜenia w pla-
cówkach oświatowych. Rów-
nieŜ udało się wykonać re-
monty obiektów domów stra-

Ŝaka - w Skrzyszowie po-
wstała nowa podłoga tanecz-
na, w Kamionce malowanie 
dachu, w Ostrowie system 
klimatyzacji sali, w Woli 
Ociecki ej wymiana i moder-
nizacja instalacji elektrycznej. 
 
Które ze zreali zowanych  
przedsięwzięć uwaŜa Pan za 
najistotniejsze dla gminy? 
KaŜde zadanie z osobna jest  
waŜne i istotne, bo rozwiązuje 
problemy Ŝyciowe naszych 
mieszkańców. Na pewno na 
uwagę zasługuje rozpoczęt a 

juŜ w roku ubiegłym inwesty-
cja budowy kompleksu boisk 
sportowych w Ostrowie.  
RównieŜ organizacja imprez 
kulturalnych i rozrywkowych 
w oparciu o ten obiekt będzie 
zdecydowanie ł atwiejsza.  
WaŜnym z punktu widzenia 
promocji gminy i szacunku 
dla historii jest wdraŜany w 
Ŝycie projekt budowy „Parku 
historycznego Blizna”. To 
zadanie reali zowane j est  
wspólnie z Gminą Dębica. Na 
powierzchni 1 hektara terenu 
w Bliźnie zostanie wykonana 
wierna rekonstrukcja prak-
tycznie wszystkich obiektów 
militarnych, kopie rakiet od-
palanych w czasie II wojny 
światowej, tablice informa-

cyjne, makiety uzbrojenia, 
a w budynku wygaszonej  
szkoły zorganizowane będzi e 
„mini” muzeum eksponujące 
przedmioty z okresu wojny.  
Wszystko to wzbogacone 
o miejsca parkingowe, otwar-
te strefy rekreacji oraz obiekt  
zaplecza boiska sportowego,  
będzie pozwalało na przepro-
wadzanie lekcji historii, obo-
zów szkolnych i harcerskich,  
wizyt zorganizowanych i in-
dywidualnych grup turystów. 
Myślę, iŜ realizacja tego pro-
jektu przyczyni się do oŜy-

wienia turystyki na tym tere-
nie. 
 
A czego niestety nie udało 
się zreali zować? 
Za niepowodzenie obecnego 
roku uznaję nie otrzymanie 
dotacji na budowę sali gimna-
stycznej w SP w Skrzyszowie 
wraz z zapleczem kuchni  
i stołówki szkolnej. Powoduje 
to znaczne wydłuŜenie reali-
zacji tego zadania. Mam jed-
nak nadzieję, iŜ uda nam się 
otrzymać wnioskowane środ-
ki pozwalające na przyspie-
szenie tej waŜnej dla prawi -
dłowego rozwoju naszych 
najmłodszych mieszkańców 
inwestycji. 

KaŜde zadanie z osobna jest waŜne i istotne, bo rozwiązuje  
problemy Ŝyciowe naszych mieszkańców - mówi Piotr Cielec 
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Gmina Ostrów wysoko w rankingu „Złota Setka Gmin” 
 Gmina Ostrów w II 
edycji rankingu „Złota Setka 
Gmin” awansowała o dwie 
pozycje względem ubiegłego 
roku i zajęła bardzo dobre 
25 miejsce na Podkarpaciu. 
  
 Początki em grudnia 
gazet a codzienna „Nowiny” 
we współpracy z WyŜszą 
Szkołą Zarządzania w Rzeszo-
wie rozstrzygnęła  II edycję 
rankingu „Złota Setka Gmin”. 
Według pomysłodawców ran-
king ma na celu promowanie 
naj ci ekawszych pomysłów 
i rozwiązań wzmacniających 
potencjał gospodarczy i spo-
łeczny podkarpackich gmin. 

Gmina Ostrów w tym rankin-
gu zajęła bardzo dobre  25 
miejsce, czyli awansowała 
o dwie pozycję w stosunku do 
ubiegłego roku, kiedy wyło-
niono po raz pierwszy „złotą 
setkę” z Podkarpacia.  
 Aktualna lista najlep-
szych gmin została opracowa-
na na podstawie danych za 
2008 rok w której oceniano 
gminy pod względem kilkuna-
stu kryteriów. Brano pod uwa-
gę m.in. wydatki inwestycyjne 
na jednego mieszkańca, udział  
liczby pracujących w ogólnej  
liczbie mieszkańców czy teŜ 
pozyskane dodatkowe ze-
wnętrzne środki inwestycyjne.   

W kaŜdym 
k r y t e r i u m 
gmina dosta-
wała ujemne 
punkty aby 
na końcu je 
podsumować  
i uszerego-
wać wzglę-
dem innych 
samorządów. 
G m i n a 
Ostrów w ten 
sposób wy-
przedziła m.in. gminę Ropczy-
ce (64 pozycja) czy teŜ Sędzi-
szów Małopolski (79 pozycja).  
Pierwsze trójka gmin to kolej-
no; Krosno, Cisna i Rzeszów.  

Więcej informacji moŜ-
na  znaleźć na:  
strefabiznesu.nowiny24.pl 

matfeusz 

Jakie plany związane z gmi-
ną ma Pan na nowy rok? 
W roku 2010 wejdziemy 
w fazę realizacji rozpoczętych 
w bieŜącym roku zadań. Bę-
dzie to rok kulminacji tych 
prac. Jest to niezmiernie waŜ-
ne, szczególnie przy inwesty-
cjach liniowych jak kanaliza-
cja, wodociąg, chodnik czy 
linia oświetleniowa. Właści-
wa postawa kaŜdego z nas  
pozwoli na realizację zadań 
publicznych sprawnie i termi-
nowo. Bardzo w tym miejscu 
proszę o wyrozumiałość. Na 
przyszły rok oprócz juŜ roz-
poczętych inwestycji planuje-
my przygotowanie dokumen-
tacji technicznej z pozwole-
niem na budowę kolejnych 
odcinków sieci kanalizacyjnej  
w sołectwie Ocieka. Kolejną,  
juŜ trzeci ą miejscowością,  
w której planowane jest prze-
prowadzenie odnowy będzie 
Skrzyszów. W prowizorium 
budŜetowym zapisana jest  
kwota 633 000 złotych na to 
zadanie. Przy wsparciu  zada-
nia środkami zewnętrznymi, 
będzie moŜliwe w przyszłym 
roku zrealizowanie znacznego 
zakresu projektu przebudowy 
centrum sołectwa. Wzbogaci -
my się równieŜ w przyszłym 
roku o samochód specj ali-
styczny do zbiórki odpadów 
w systemie kubłowym. 
 
Które ze spraw, wymagają-
cych jeszcze reali zacji, uwa-

Ŝa Pan za kluczowe dla roz-
woju naszej gminy? 
Dla rozwoju naszej gminy 
niezbędne jest stworzenie 
miejsc i właściwego klimatu 
dla fi rm, i przedsiębiorstw 
chętnych do inwestowania na 
naszym tereni e. Pozwoli to na 
tworzenie nowych miejsc 
pracy, rozwój lokalnych firm  
oraz dodatkowe wpływy do 
budŜetu gminy. Gmina przy-
gotowuje niezbędne doku-
mentacje projektowe celem 
pozyskania środków pomoco-
wych w ramach programu 
uzbrajani a stref przemysło-
wych. Niestety nie wszystko 
jest zaleŜne wyłącznie od 
naszej gminy. Sprawą priory-
tetową dla dalszego rozwoju 
jest konieczność modernizacji  
drogi wojewódzkiej przecina-
jącej gminę. Bez dobrej i bez-
piecznej drogi wojewódzkiej  
cięŜko będzi e nam reklamo-
wać tereny inwestycyjne 
przyjazne inwestorom. Nie-
zmiernie rzeczą waŜna i istot-
ną do realizacji z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa jest  
konieczność budowy właści -
wego systemu zabezpieczania 
przez powodzią. To oczywi-
ście zadanie ponad gminne, 
przekraczaj ące moŜliwości  
finansowe samorządów na-
szego powiatu. Ostatnie wy-
darzenia z czerwca tego roku 
pokazały jak wielkie straty 
mogą być spowodowane 
przez powódź. Dlatego pro-

gram regulacji rzeki Wielopo-
lki, budowa zbiorników reten-
cyjnych, a na naszym tereni e 
dodatkowych wałów przeciw-
powodziowych, pozwoliłby 
podnieść bezpieczeństwo 
Ŝycia i pracy naszych miesz-
kańców. 
 
Pełnienie funkcji wójta gmi -
ny to trudne zadanie? 
Na pewno praca na stanowi-
sku wójta gminy wymaga 
wielu wyrzeczeń i poświęceń. 
Szczególni e odczuwają to 
najbliŜsze osoby - dzieci 
i Ŝona. Praca samorządowa 
ma swoją specyfikę. Nie jest 
się w stanie pogodzić potrzeb 
i interesów wszystkich. Nale-
Ŝy często dokonywać wybo-
rów i doprowadzać do kom-
promisów. Jest to bardzo 
t r u d n e ,  s z c z e g ó l n i e 
w obecnym czasie, kiedy lu-
dzie często borykają się z 
kłopotami finansowymi czy 
brakiem pracy. Często trzeba 
występować w charakterze 
rozjemcy czy mediatora po-
między zwaśnionymi strona-
mi. Niemniej jednak satysfak-
cja z osiągnięcia zamierzo-
nych celów, sukcesy polega-
jące na zdobyciu kolejnych 
ś ro dk ów fin ans ow y ch 
i rzeczowych czy uśmiech, 
radość i zadowolenie na twa-
rzach mieszkańców, jest naj-
lepszą rekompensatą za trudy 
tej pracy. RównieŜ otrzymy-
wane wyróŜnienia i nagrody, 

zarówno osobiste, jak i te dla 
całego zespołu pracowników 
urzędu, dodatkowo powodują 
wyzwolenie jeszcze większe-
go zapału do pracy. 
 
Czego Ŝyczyłby Pan sobie 
i mieszkańcom gminy na 
nowy 2010 rok? 
Po okresie ostatnich miesięcy, 
w których odczuliśmy wszy-
scy kryzys gospodarczy prze-
kładający się na kondycj ę 
finansową firm, a w konse-
kwencji utratę pracy przez 
wielu naszych mieszkańców,  
ograniczenia w zarobkach,  
Ŝyczę wszystkim nam lepsze-
go 2010 roku w gospodarce.  
Oby zaowocował wzrostem 
gospodarczym powodującym 
powstawanie nowych pod-
miotów gospodarczych, za-
trudniających osoby pozba-
wione pracy. Aby wśród nas 
nie było ludzi pozbawionych 
środków do utrzymania rodzi -
ny. śyczę wszystkim przeŜy-
cia roku 2010 w zdrowiu, 
radości i zadowoleniu. Samo-
rządowi Gminy Ostrów i so-
bie, Ŝyczę aby ambitny plan 
inwestycyjny, oparty o zdo-
byte środki pomocowe zapla-
nowany do realizacji w nad-
chodzącym roku został wyko-
nany dla dobra nas wszyst-
kich. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
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Sołectwo Blizna  Razem: 11 600zł 

- budowa nadajnika masztowego  7 600zł 

- zakup wyposaŜenia świetlicy   4 000zł 

Sołectwo Borek Mały  Razem: 13 100zł 

- budowa grilla przy domu ludowym  13 100zł 

Sołectwo Kamionka Razem: 26 100zł 

- modernizacj a pomnika „Grunwald”   26 100zł 

Sołectwo Kozodrza  Razem: 26 100zł 

- remont drogi gminnej „Rędziny”  10 000zł 

- zakup sztandaru dla szkoły podstawowej  8 000zł 

- zakup sztandaru dla przedszkola  8 000zł 

Sołectwo Ocieka  Razem: 26 100zł 

- remont kaplicy cmentarnej   9 000zł 

- remont domu straŜaka   8 100zł 

- zakup placu zabaw   9 000zł 

Sołectwo Ostrów   Razem: 26 100zł 

- zakup wyposaŜenia placu parkowo – zabawowego   26 100zł 

Sołectwo Wola Ociecka  Razem: 23 400zł 

- budowa skweru im. Jana Pawła II   23 400zł 

Sołectwo Zd Ŝary   Razem: 12 100zł 

- odnowa rowów melioracyjnych   12 100zł 

Sołectwo Skrzyszów Razem: 26 100zł 

- zakup wyposaŜenia kuchennego dla domu straŜaka  10 000zł 

- remont domu straŜaka  16 000zł 

Fundusz Sołecki w Gminie Ostrów 

A oto jakie przedsięwzięcia zostały podjęte w poszczególnych miejscowościach: 
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Pierwsze fundusze sołeckie 
zostaną utworzone w 2010r.  
Są to pieniądze zagwaranto-

wane w budŜecie gminy dla 
kaŜdego sołectwa na wyko-
nanie przedsięwzięć  słuŜą-
cych poprawie warunków 
Ŝycia. Mieszkańcy wszyst-

kich sołectw podjęli ju Ŝ de-
cyzje na zebraniach wiej-
skich na co te pieniądze 
przeznaczą. 

 Od przyszłego roku 
w gminie Ostrów obowiązy-
wał będzie Fundusz Sołecki  
o łącznej wysokości środków 
190 600.00zł. W praktyce 

oznacza to, Ŝe mieszkańcy 
wszystkich  sołectw w naszej  

gminie, w ciągu roku będą 
mogli, w miarę własnego 
uznania dysponować większa 

niŜ do tej pory częścią pienię-
dzy budŜetu gminy. które 
Będą mogli przeznaczyć je na 
poprawę warunków Ŝycia.  
Fundusz powstał dzięki usta-

wie przyj ętej przez Sejm, 
która kieruje się zwiększenie 
moŜliwości  podejmowania 
decyzji finansowych przez  

mieszkańców wsi. Do tej pory 
na kaŜdego radnego przypa-
dało na rok po  10 000 zł,  
które były przeznaczone na  
mniejsze inwestycje we wsi,  

którą reprezentuje radny 
w Radzie Gminy Ostrów.  
Fundusz Sołecki to dodatko-

we pieniądze, które zwiększą 
w ten sposób wpływ w roz-
wój poszczególnych miejsco-

wości a ich część jest pozy-
skiwana ze źródeł zewnętrz-
nych. Wielkość pieniędzy 
jakie otrzyma kaŜde sołectwo 
zaleŜne jest od  ilości miesz-

kańców i dochodu na jednego 
mieszkańca. Sołectwa będą 
mogły skorzystać z tych pie-
niędzy dzięki spełnieniu sze-

regu warunków formalnych.  
Jednym z t akich warunków 
było zorganizowanie spotkań 
wiejskich we wszystkich so-
łectwach. Zebrania zostały  

zorganizowane przez wójta 
gminy Ostrów Piotra Cielca, 
który uczestniczył we wszyst-

kich spotkaniach i wyjaśniał  
mieszkańcom na czym polega 
owy fundusz oraz pomagał  

w wybraniu najlepszych pro-
pozycji aby jak najlepiej wy-
korzystać otrzymane pienią-
dze. Warto dodać, Ŝe ani wójt  
ani rada gminy nie moŜe tych 

środków przesunąć w ramach 
roku budŜetowego. Dzięki  
temu środki musza być wyko-
rzystane dokładnie na t e cele,   

na jakie postanowili miesz-
kańcy na zebraniach wiej -
skich. Wyodrębnienie tego 
funduszu pozwoli na pozy-
skanie dodatkowych 20% 

środków pomocy rządowej. 
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XXXVI Sesja Rady Gminy w Ostrowie 
24 listopada odbyło się po-
siedzenie XXXVI Sesji Rady 
Gminy w Ostrowie. Podjęto 
m.in. uchwały w sprawie 
podatków oraz uchwałę 
w sprawie zatwierd zenia 
taryf za zaopatrzenie w wo-
dę i odprowadzanie ście-
ków. 
 
Dyskusja na temat ochrony 
środowiska 
Jednym z punktów obrad była 
dyskusja na temat ochrony 
środowiska. Uczestniczył  
w niej Senator RP Zdzisław 
Pupa. Dyskusja dotyczyła 
gruntów w Kozodrzy, które 
zajmowane są obecnie przez 
firmę Euro-Moto Trans. Ak-
tualny przebieg spraw przed-
stawiła Krystyna Świder.  
W czerwcu br. na zleceni e 
Urzędu Gminy w Ostrowie 

przeprowadzone zostało zba-
danie stopnia skaŜenia bakte-
riologicznego na terenie dzia-
łek zajmowanych przez firmę.  
Badanie wykazało skaŜenie 
tych działek. Firma na własną 
rękę dokonała wapnowania 

terenu. Po ponownym zbada-
niu nie wykazano skaŜenia.  
W sprawie tej trwało takŜe 
pos t ępowanie wszczęt e 
z urzędu przez Wojewódzkie-
go Inspektora Ochrony Śro-
dowiska. Chodziło o zakaza-
nie działalności fi rmy Euro-
Moto Trans. Jednak postępo-
wanie to zostało umorzone, 
poniewaŜ uznano je za bez-
podstawne. Zdaniem władz 
gminy firma nie działa zgod-
nie z naleŜytymi zasadami  
ochrony środowiska. Jak mó-
wił wójt Piotr Cielec, gmina 
chce, aby dbałość o środowi -
sko na jej terenie była jak 
najlepsza. 
 
Sprawozdanie z okresu mię-
dzysesyjnego 
Wójt Cielec udzielił informa-
cji o działalności Urzędu 

Gminy w okresie międzyse-
syjnym. Mówił m.in. o inwe-
stycjach. WaŜniejsze z nich to  
realizacja budowy sali gimna-
stycznej w Skrzyszowie, bu-
dowa boiska w Ostrowie. 
Realizowana jest równieŜ 

rozbudowa centrum Ocieki.  
Odbył się wyjazd młodzieŜy 
ostrowskiego gimnazjum do 
Norwegii. Wójt poruszył tak-
Ŝe kwestie związane ze zmia-
nami w pomieszczeniach 
urzędu gminy. Wygospodaro-
wano juŜ jedno pomieszcze-
nie od ZUK. Kolejną zmianą 
będzie przeniesienie bibliote-
ki z budynku urzędu do bu-
dynku starej szkoły w Ostro-
wie. – Przymierzamy się 
w urzędzie gminy do małych 
przeprowadzek – mówił wójt 
Cielec. – Spowodowane to 
jest niestety tym, Ŝe referaty 
są dość mocno obciąŜone – 
tłumaczył. Pomieszczenie po 
bibliotece zagospodarowane 
zostałoby na potrzeby urzędu. 
Poruszono równieŜ kwestię 
zagospodarowania pomiesz-
czeń po wygaszonym punkcie 

pocztowym w Ociece. Jedną 
z propozycji na zagospodaro-
wanie tego miejsca j est prze-
niesienie biblioteki z budynku 
Domu StraŜaka. Jak poinfor-
mował wójt, zainteresowanie 
pomieszczeniami po poczci e 

w Ociece, wyraŜa równieŜ 
doktor Ślęzak, który proponu-
je utworzyć tam punkt aptecz-
ny. 
 
Stawki za zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzanie 
ścieków 
Na sesji przyjęto projekt 
uchwały w sprawie zatwier-
dzenia taryf Zakładu Usług 
Komunalnych w Ostrowie za 
zbiorowe zaopatrzenie w wo-
dę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. I tak opłaty wynoszą 
(ceny z VAT): 
Za dostarczaną wodę: 
- dla gospodarstw domowych 
1,97zł/m3, 
- poz os t al i  odbio r cy       
3,43zł/m3. 
Za odprowadzane ścieki: 
- gospodarstwa domowe 
3,12zł/m3, 
- pozostali odbiorcy 
4,76zł/m3. 
Stawka miesięczna opłaty 
abonamentowej: 
- gospodarstwa domowe 
3,30zł/punkt odbioru, 
- pozostali odbiorcy 4,72zł/
punkt odbioru. 
Taryfy te mają zastosowanie 
na tereni e gminy Ostrów 
w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2010 roku. Uchwała 
zostanie podana do publicznej  
wiadomości poprzez wywie-
szenie na tablicach informa-
cyjnych w Urzędzi e Gminy 
w Ostrowie oraz w poszcze-
gólnych sołectwach w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
 
Podatki 
Przyj ęto projekt uchwały 
w sprawie podatku od nieru-
chomości na rok 2010. 
Podatek od gruntów związa-
nych z prowadzeniem działal -
ności gospodarczej wynosił 
będzie 0,77zł. Od gruntów 
pod jeziorami, zajętych na 
zbiorniki wodne – 4,04zł od 
1ha powierzchni. Od pozosta-
łych gruntów, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej  
działalności poŜytku publicz-
nego przez organizacje poŜyt -
ku publicznego – 0,05zł od 
1m2 powierzchni. 

Radni podczas Sesji Rady Gminy  
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XXXV Sesja Rady Gminy w Ostrowie 
21 października odbyła się 
XXXV Sesja Rady Gminy 
w Ostrowie. Przyjęto na niej 
m.in. projekt u chwały 
w sprawie przekształcenia 
Zakładu Usług Komunal-
nych w Ostrowie, w gminna 
jednostkę organizacyjną. 
 
Zakład Usług Komunalnych 
w Ostrowie działał dotych-
czas, jako gminny zakład bu-
dŜetowy, natomiast z dniem 
1 stycznia 2010 roku prze-
kształcony zostanie w jed-

nostkę organizacyjną gminy. 
Cały majątek dotychczasowe-
go zakł adu budŜetowego 
ZUK w Ostrowie przeznaczo-
ny zostanie dla nowopowsta-
łej jednostki organizacyjnej.  
Jednostka ta przejmie wszel-
kie prawa i obowiązki dotych-
czasowego zakładu budŜeto-
wego ZUK wynikające ze 
zobowiąz ań publ i czno-
prawnych, umów cywilno-
prawnych, decyzji administra-
cyjnych i zobowiązań pra-
cowniczych, w tym wobec 
ZUS. RównieŜ pracownicy 

dotychczasowego zakł adu 
budŜetowego st aną si ę 
z dniem 1 stycznia 2010 roku 
pracownikami jednostki orga-
nizacyjnej ZUK w Ostrowie. 
Przyjęto równieŜ uchwałę 
dotyczącą udzielenia pomocy 
finansowej powiatowi rop-
czycko-s ędzi szowskiemu 
w kwocie 1600zł. Kwota ta 
przeznaczona zostani e na 
dofinansowanie zadania pod 
nazwą „Wiemy więcej, dzia-
łamy skuteczniej” realizowa-
nego w 2009 roku, w ramach 
programu ograniczenia prze-

stępczości i aspołecznych 
zachowań „Razem bezpiecz-
niej”. 
Ponadto na sesji przyjęto jesz-

cze uchwałę w sprawie wyra-
Ŝenia zgody na sprzedaŜ nie-
ruchomości połoŜonej w Ka-
mionce, stanowiącą własność 
gminy, oraz uchwałę w spra-

wie zmniejszenia i zwiększe-
nia planu wydatków w budŜe-
cie gminy na rok 2009. 

Kornelia Jezioro 

Podatek od budynków lub ich 
części od 1m2 powierzchni  
uŜytkowej: budynki mieszkal-
ne – 0,30zł. Budynki związa-
ne z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej  
– 19zł. Zajęte na prowadzenie 
dzi ałalności gospodarczej  
w zakresi e obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym 
– 9,57zł. Zajęte na prowadze-
nie działalności gospodarczej  
w zakresi e udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 4,16zł. 
Pozostałe budynki: letnisko-
we – 6,88zł, inne – 1,00zł. 
Podatek od budowli – 2% 
wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 
3-7. 
P odjęto t akŜe uchwałę 
w sprawie podatków od środ-
ków transportowych na t ere-
nie gminy oraz uchwałę 
w sprawie obniŜenia ceny 1q 
Ŝyta, jako podstawy oblicze-
nia podatku rolnego na 2010 
rok. I tak cenę 1q Ŝyta podaną 
w komunikacie Prezesa GUS 
z dnia 19 października 2009 
roku, tj. 34,10zł obniŜa się do 
kwoty 30zł jako podstawę do 
obliczania podatku rolnego na 
2010 rok. 
Wszystkie te uchwały rów-
nieŜ podane zostaną do pu-
blicznej wiadomości, tak aby 
kaŜdy mieszkaniec gminy 
mógł się z nimi zapoznać. 
 
Szkoły będą mieć patronów 
Zgodnie z podjętymi na sesji 

projektami uchwał, Publiczne 
Przedszkole w Kozodrzy 
otrzyma imię Wandy Cho-
tomskiej. Natomiast Publicz-
na S zkoła Pods t awowa 
w Skrzyszowie nosić będzie 
imię ks. Jerzego Popiełuszki. 
 
Inne 
Przyjęto takŜe projekt uchwa-
ły w sprawie zmiany zakresu 
wieloletnich programów in-
westycyjnych. Zmiany te do-
tyczą m . in. programu 
„Budowa i moderni zacj a 
szkół wraz z obiektami towa-
rzyszącymi”, nowowprowa-

dzonego programu pod nazwą 
„Zapobieganie zagroŜeniom 
i zarządzanie kryzysowe na 
terenie gminy” oraz wprowa-
dzenia nowego programu 
„Zapobieganie zagroŜeniom 
i zarządzanie kryzysowe na 
terenie gminy”.  Ostatnim 
projektem uchwały jaki pod-
jęto jest uchwała w sprawie 
wyraŜenia zgody na zawarci e 
umowy partnerskiej pomię-
dzy gminą Niwiska, gminą 
Dzikowiec i gmina Ostrów 
w celu wspólnej realizacji  
zadania pod nazwą „Ochrona 
obszarów l eśnych i przeciw-
dzi ałani e nadzwyczajnym 

zagroŜeniom środowiska 
w Powiatach Kolbuszowskim 
i Ropczycko-Sędziszowskim 
poprzez poprawę wyposaŜe-
nia jednostek KSRG”. Zada-
nie w ramach 4.4 Zwalczanie 
i zapobieganie zagroŜeniom – 
projekty z zakresu jednost ek 
odpowiedzialnych za podej -
mowanie działań ratowni-
czych Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 
2007 – 2013. Realizacja tego 
zadania nastąpi w roku 2009 
– 2010.  

Wójt gminy Ostrów Piotr Cielec wita na sesji Senatora RP Zdzisława Pupę 

Kornelia Jezioro 
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Lepsze szanse na rynku pracy 
We wtorek, 24 listopada 
odbyło się uroczyste podsu-
mowanie projektu „Czas na 
aktywn ość w gmin ie 
Ostrów” reali zowan ego 
przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Ostro-
wie. W ramach projektu  
organizowano szereg szko-
leń dla osób bezrobotnych. 
 
Projekt ten realizowany był w 
ramach programu operacyjne-
go Kapitał Ludzki Priorytet 
VII, Działanie 7.1, Podziała-
nie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej inte-
gracji przez oś rodki pomocy 
społecznej. Uczestni czyło 
w nim 14 osób – 7 kobiet 
i 7 męŜczyzn. Były to osoby 
bezrobotne, które wybrane 
zostały poprzez rekrutacj ę 
spośród wszystkich chętnych.  
Projekt ukończyło 13 osób, 
gdyŜ jeden uczestnik znalazł  
prace i nie kontynuował  
udziału w projekcie. Celem 
działań w ramach projektu 
była pomoc osobom bezro-
botnym, podniesieni e ich 
kwali fikacji zawodowych,  
wsparci e psychologiczne,  
zdobycie przez nich nowego 
zawodu, nabyci e umiejętności  
poruszania się na rynku pra-
cy. Dla wszystkich 13 osób 
zorganizowano spotkaniach 
z psychologiem oraz doradcą 
zawodowym. Ponadto kobiety 
brały udział w kursie kucharz 
małej gastronomii i obsługa 
kasy fiskalnej. Natomiast  
męŜczyźni przeszli kurs spa-
wacza metodą TIGiMAG. 

DuŜą pomocą w przygotowa-
niach wtorkowego spotkania 
podsumowującego wykazali  
się uczniowie Zespołu Szkół  
Agro – Technicznych w Rop-

czycach. Wybrani uczniowie 
z technikum 
o profilu ku-
charz i kelner 
ni eodpłatni e 

pomagali w uroczystości.  
Wszystkie potrawy zapropo-
nowane wtedy gościom, zo-
stały wcześniej przygotowane 
przez kobiety uczestniczące 
w projekcie. Natomiast ude-
korowanie i podanie posiłków 
naleŜało do uczniów. Była to 
swego rodzaju promocja ich 
zespołu szkół. 
Przewidywane są juŜ podobne 
szkolenia dla bezrobotnych na 
rok 2010, napisany został  

w tej sprawie wniosek aplika-
cyjny. 

Bezrobotni, którzy zostali przeszkoleni w ramach  projektu  
„Czas na aktywność w gminie Ostrów” 

Kornelia Jezioro 
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Święto pracowników oświaty 

Dnia 24 października 2009r.  
w sali gimnastycznej przy 
szkole w Kamionce odbyły 
się gminne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej. Uroczy-
stość ta zgromadziła w jed-
nym miejscu wszystkich pra-
cowników oświaty z Gminy 
Ostrów. Tradycyjnie były 
przemówienia, podziękowa-
nia, kwiaty. WyróŜniającym 
się w pracy nauczycielom 

wójt gminy Ostrów – Piotr 
Cielec wręczył nagrody ksiąŜ-
kowe. Po części oficj alnej  
przed zgromadzonymi wystą-
piło trio akordeonowe z Dębi -
cy. Potem był wspólny obiad, 
rozmowy przy ciastku i ka-
wie. Do zobaczenia za rok! 

Zaproszeni  
goście 

Barbara Głód 

Podziękowania za pomoc dla uczniów i opiekuna z Zespołu 
Szkół Agro – Technicznych w Ropczycach. 



śycie Ostrowa 

śycie Ostrowa 

25-lecie GCKiS w Kamionce 
W niedzielę, 15 listopada 
odbyło się spotkanie jubile-
uszowe z okazji 25-lecia 
działalności Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu 
w Ostrowie z/s w Kamionce. 
 
Historia 
W październiku 1979 roku na 
zebraniu w Kamionce padła 
propozycja, aby wybudować 
dom, który byłby Ŝywym po-
mnikiem poświęconym pa-
mięci Wilhelma Macha, pisa-
rza i publicysty. W budynku 
miało się znaleźć miejsce na 
muzeum biograficzne patro-
na, a pokoje gościnne miały 
być przeznaczone na pracę 
twórczą. Urząd Gminy 
w Ostrowie wykupił parcelę 
pod budowę, a siostra pisarza 
Bronisława Sartorius, wraz 
z męŜem Józefem, ofiarowała 
na budowę znaczną sumę 
pieniędzy. Ufundowała teŜ 
obiekt pamiątkowy na miej-
scu dawnego obejścia Ma-
chów. Prace przy budowie 
Domu Kultury rozpoczęto 
w 1980 roku, a zakończono je 
w 1982. Został on wzniesiony 
przez mieszkańców w czynie 
społecznym dla uczczenia 
pamięci  swego rodaka. 
Otwarcie Domu Kultury 
w Kamionce nastąpiło 28 
paździ ernika 1984 roku. Obo-
wiązki dyrektorów w tym 
czasie pełnili: Kazimierz Po-
pielarz (1983-1991), Marek 
Strzemecki (1991-1992), Zo-
fi a Antonina Migała (1993-
2001), Ewa Rybicka p.o. dyr. 
(2001-2003), Przemysław 
Łagowski (od 2003). 

Działalność 
Obecnie GCKiS w Ostrowie 
z/s w Kamionce realizuje 
swoje zadania poprzez prowa-
dzenie stałych zajęć z dzieć-
mi, młodzieŜą i dorosłymi. 
Główne ki erunki  pra-
cy GCKiS obejmują działy 
takie jak muzyka, taniec, pla-
styka i teatr. Realizowane są 
poprzez zajęcia plastyczno-
artystyczne, Zespół Pieśni 
i Tańca „Wrzos”, chór, zaję-
cia teatralne, Ludowy Teatr 
Amatorski. Centrum organi-
zuje takŜe spotkania integra-

cyjne, konkursy, doŜynki, 
festyny i turnieje. 
 
Srebrne wesele 
Niedzielne spotkanie jubile-
uszowe rozpoczęło się uro-
czystą mszą św. w Kościele 
Parafialnym pw. PodwyŜsze-
nia KrzyŜa Świętego w Ka-
mionce. Następnie w sali 
gimnastycznej przy SP i Gim-
nazjum w Kamionce odbyła 
się część artystyczna jubile-
uszu. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in. wójt gminy 
Ostrów Piotr Cielec, przedsta-
wiciele Rady Gminy oraz 
przedstawiciele Związku Lite-
ratów z Rzeszowa. Spotkanie 
poprowadził obecny dyrektor 
Centrum Kultury Przemysław 
Łagowski. Zebrani goście 
obejrzeli ciekawy program 
artystyczny w wykonaniu 
chóru Consensio oraz zespo-
łów Jawor, Kamionka, Wrzos, 
Onyks i Biedronki. 
 
ZasłuŜeni dla kultury 
W trakcie niedzielnych ob-

chodów przyznano honorowy 
tytuł „Mecenas Kultury”, dla 
osób wspierających dział al-
ność kulturalną na tereni e 
gminy. Tytuł ten otrzymali 
wójt Piotr Cielec, dyrektor 
ZUK w Ostrowie Marek Gu-
bernat oraz Tomasz Rogala. 
Rozdano równieŜ wyróŜnie-
nia dla zasłuŜonych działaczy 
kultury z gminy Ostrów. 
Otrzymali je Barbara Cwanek 
i Zespół „Ostrowianie”, Alek-
sandra Bal i Marian Bil. Spe-
cjalne podziękowania powę-
drowały do Jana Marka 
i Wiesława Zielińskiego. 
 
Promocja ksiąŜki 
W ramach obchodów jubile-
uszu odbyła się takŜe promo-
cja ksiąŜki pt. "Z serca dla 
pamięci - monografi a wsi  
Kamionka", autorstwa A. Bal 
i L. Wolak. Jak mówiły autor-
ki, ksiąŜka ta dedykowana 
jest dla wszystkich mieszkań-
ców Kamionki. 

Kornelia Jezioro 

W programie artystycznym wystąpił Zespół Pieśni  
i Tańca „Wrzos”, który prowadzony  

jest przez Jadwigę Łomnicką. 
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Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Pawła II i Pu-
bliczne Gimnazjum w Woli 
Ocieckiej wspólnie realizo-
wały Poakcesyjny Program 
Wsparcia Obszarów Wiej-
skich pod hasłem Jan Paweł 
II nasz przewodnik po spor-

towych ścieŜkach. 
 
 Inauguracja programu 
nastąpiła 14 września 2009 
roku. W tym dniu uczniowie 
szkół zostali zapoznani z har-
monogramem imprez, wycie-
czek, konkursów i zajęć spor-
towych. 
 Realizuj ąc załoŜenia 
programu, 17 września 2009 
roku, uczniowie naszej szkoły 
oraz SP w Skrzyszowie wzięli  
udział w uroczystym apelu na 
Górze Śmierci w Pustkowie. 
W ten sposób uczcili pamięć 
poległych i zamordowanych 
w II wojnie światowej. 
 Następnego dnia tj. 18 
wrześni a młodzieŜ kl. V i VI 
pod opi eką nauczyci el i 
uczestniczyła w rajdzie rowe-
rowym do SP im. Jana Pawła 
II w Dobryninie. Tam zwie-
dzili Izbę Regionalną oraz 
Kącik P at rona S zkoły. 
W  drodze powrotnej ucznio-
wie odwiedzili Cmentarz Wo-
jenny w Tuszymie. 
 W programie zaplano-
wano takŜe biwak dl a 
uczniów kl. IV – VI, który 

odbył się w dniach 25 - 26 
wrześni a. Podczas biwaku 
uczniowie przygotowywali  
prace plastyczne na konkurs  
Jan Paweł II nasz przewodnik 
po sportowych ścieŜkach,  
brali udział w zajęciach spor-
towych, komputerowych. 
Atrakcją było takŜe nocne 
ognisko i poranne grzybobra-
nie. Tydzień później podobny 
biwak odbył się dla uczniów 
gimnazjum. 
 Program zakładał tak-

Ŝe zapoznanie uczniów z pra-
cą Ochotniczej StraŜy PoŜar-
nej. 1 października uczniowie 
mieli okazję poćwiczyć stra-
Ŝacki e manewry, przejechać 
się wozem straŜackim. Spo-
tkanie zakończyło się wspól-
nym ogniskiem. 
 Corocznym zwycza-
jem 8 października 30-
osobowa grupa młodzieŜy 
z naszych szkół uczestniczył a 
w IX Pielgrzymce Szkół im. 
Jana Pawła II do Częstocho-

wy. W tym roku 
na Jasną Górę 
przybyły grupy z 
1085 szkół . 
Mszy Św. prze-
wodniczył abp 
Józef Kowal-
czyk. Na zakoń-
czenie euchary-
stii nastąpił akt 
zawierzenia Ro-
dziny Szkół im. 
Jana Pawła II 
Matce BoŜej. 
 P a t r o n 
naszej szkoły 
był miłośnikiem 
sportu i aktyw-
nego spędzania 
wolnego czasu, 
dlatego w pro-
jekcie przewi-

dziano dodatkowe zajęci a 
sportowe dla młodzieŜy, lek-
cj e aerobiku,  t urni ej e. 
W sportowych rozgrywkach 
mogła brać udział okoliczna 
młodzieŜ oraz dorośli. Dla 
nich w dniach 10 - 11 paź-
dziernika zorganizowany zo-
stał turniej piłki siatkowej.  
W sobotę (10.10.09r.) w za-
wodach brały udzi ał 4 druŜy-
ny młodzieŜowe z: Woli 
Ociecki ej, Kozodrzy, Ocieki 
i Ostrowa. Końcowe wyniki 
przedstawiają się następująco: 
I miejsce druŜyna z Woli 
Ociecki ej 
II miejsce zespół z Kozodrzy 
III miejsce druŜyna z Ocieki 
 W niedzielę (11.10.09) 
rywalizowały ze sobą 3 dru-
Ŝyny dorosłych z gmin: 
Ostrów, Ropczyce, Dębica. 
I miejsce zdobyła Gmina 
Ropczyce 
II miejsce – Gmina Dębica 
III miejsce – Gmina Ostrów 
 Jednym z celów pro-
jektu był udział uczniów 
w konkursach rozwijających 
ich zainteresowania i uzdol-
nienia. W związku z tym 
w szkole odbyły się następu-
jące konkursy: konkurs wie-
dzy o Janie Pawle II, konkurs 
recytatorski  

Jan Paweł II - nasz przewodnik po sportowych ścieŜkach 

Prace plastyczne na konkurs „Jan Paweł II nasz przewodnik 
po sportowych ścieŜkach” 

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II 
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poezji Jana Pawła II, konkurs 
piosenki patriotycznej i reli-
gijnej oraz konkurs plastycz-
ny. Uczniowie bardzo chętnie 
brali w nich udział, wykazali  
się duŜą wiedzą o Patronie 
szkoły, mieli okazję do rozwi-
jania swoich zdolności recyta-
torskich, wokalnych i pla-
stycznych. Wyniki konkur-
sów przedstawiają się nastę-
pująco: 
 

KONKURS WIEDZY  
O JANIE PAWLE II 

 
I miejsce - druŜyna szkoły 
podstawowej w składzie:  
Paulina Niewiadomska 
Katarzyna Jemioło 
Kinga Korycka 
Wojciech Chmura 
II miejsce - druŜyna gimna-
zjum w Woli Ocieckiej w 
składzie:  
Natalia Kobos 
Magdalena Chmura 
Paulina Napora 
Karolina Myszkowska 
 
KONKURS PLASTYCZNY 

  
kat. wiekowa kl. I – III 
I miejsce – Justyna Niewia-
domska 
II miejsce – Dominik Surman 
III miejsce – Jan Szynal 
WyróŜnienie – Dominik 
Myszkowski 
kat. wiekowa kl. IV– VI 
I miejsce – Paulina Niewia-
domska 
II miejsce – Gabriela Biesz-

czad 
III miejsce – 
Patrycja Sum 
WyróŜnienie – 
Wiktoria Wójto-
wicz 
kat. wiekowa kl.  
I– III gimna-
zjum  
I miejsce – Ad-
rianna Pazdro 
II miejsce – 
Agnieszka 
Chmielowiec 
III miejsce – 
Karolina Smoła 
 

KONKURS  
RECYTATOR-

SKI 
kat. kl. IV – VI  
I miejsce – Kata-
rzyna Jemioło 
II miejsce – Bernadetta Piwo-
war 
III miejsce – Karolina Ptaszek 
kat. kl. I – III gimnazjum 
I miejsce – Alicja Borowiec 
II miejsce – Marcelina Misie-
wicz 
III miejsce – Magdalena 
Chmura 
III miejsce – Adrianna Pazdro 

 
KONKURS PIOSENKI 

PATRIOTYCZNEJ  
I RELIGIJNEJ 

 
kat. kl. IV – VI  
I miejsce – Katarzyna Jemio-
ło, Sylwia Potwora, Marta 
Gawryś 
WyróŜnienie – Kinga Koryc-

ka, Wojciech Chmura, Jakub 
Surman 
kat. kl. I – III gimnazjum 
I miejsce – Sabina Surman 
II miejsce – Anna Wojtaszek 
z towarzyszeniem chóru 
w składzie: Sabina Surman 
Marcelina Misiewicz 
 
17 października 2009r. spo-
łeczność szkolna udzi ałem 
w uroczystej mszy św. uczciła 
IX Dzień Papieski oraz 31.  
rocznicę wyboru Karola Woj-
tyły na Stolicę Piotrową.  
Podczas uroczystego apelu,  
w którym uczestniczyli zapro-
szeni goście: wójt gminy 
Ostrów – Piotr Cielec, dyrek-
tor ZEASiP w Ostrowie -
 Bogusław Wójcik, proboszcz 

parafii Ocieka – 
ks. kanonik Jan 
G a w o r c z y k ,  
dyrektorzy są-
siednich szkół, 
n a u c z y c i e l e 
emeryci, sołtys 
Woli Ocieckiej - 
Tadeusz Kalita - 
dyrektor Jadwi-
ga Szynal oraz 
dyrektor Lucjan 
Mieszkows ki , 
podsumowano 
realizację pro-
gramu oraz wrę-
czono nagrody 
laureatom kon-
kursów. Jedną 
z atrakcji uro-
czystości był  
występ Zespołu 

T ań c a N ow o cz e sn e go 
„Vega”, działającego przy 
C e n t r u m  K u l t u r y 
w Ropczycach. W tym dniu 
gościliśmy takŜe reprezenta-
cje szkół podstawowych ze 
Skrzyszowa, Ostrowa oraz ze 
SP nr 3 im. Jana Pawła II 
w Ropczycach, które wzięły 
udział w sprawnościowym 
turnieju sportowym. Jego 
wyniki przedstawiają się na-
stępująco: 
I miejsce – SP w Skrzyszowie 
I miejsce - SP w Woli Ociec-
kiej 
II miejsce - SP nr 3 w Rop-
czycach 
III miejsce - SP w Ostrowie 
Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe puchary oraz nagrody 
rzeczowe. 
 Realizacj a programu 
dała uczniom i nauczycielom 
wiele satys fakcji, stawiała 
przed uczniami wymagania 
a jednocześnie poprzez zaba-
wę i wspólne działania inte-
growała społeczności szkolne.  
Uczniowie, jako swoją dewi-
zę przyjęli słowa patrona 
szkoły Jana Pawła II: Musicie 
od siebie wymagać, nawet 
gdyby inni od was nie wyma-
gali. 
 Dzi ękujemy wszyst-
kim, dzięki którym udało się 
zreali zować zapl anowane 
zadania oraz podsumować je 
w tak uroczysty sposób.  

Ewa Ferfecka 
Uczniowie mogli się zapoznać z pracą  

Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 
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Od tego co bliskie do tego co 
dalekie. 
Historia i kultura inspiracją 
do wzajemnego poznania. 
 
Wszystko zaczęło się w 2006 
roku. Nawiązano pierwsze 
kontakty między Gminą 
Ostrów a Gminą Grong 
w Norwegii. Podpisane listy 
intencyjne zaowocowały ko-
lejnymi wizytami. W 2007 
roku 13 osobowa grupa wyje-
chała do Norwegii. Zafascy-
nowani kraj em, pięknymi 
krajobrazami oraz utrzymując 
stały kontakt z norweskimi 
przyjaciółmi szukaliśmy środ-
ków na kolejne wizyty. Udało 
się. Wyjazd 16 osobowej gru-
py został zorganizowany 
w ramach realizacji projektu 
„Historia i kultura narodu 
polskiego i norweskiego” 
finansowanego z Mechani-
zmu Finansowego EOG oraz 
Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. Wśród 13 in-
stytucji, których wnioski za-
kwali fikowano do realizacji, 
byliśmy jedynym gimnazjum, 
pozostali beneficj enci to  
uczelnie wyŜsze. Koszt pro-
j e k t u  w  w y s o k o -

ści 237 120,00 PLN w 90% 
pokrywa Fundusz Stypendial-
no Szkoleniowy, a w 10% 
gmina. Jesteśmy wdzięczni  
wójtowi Piotrowi Cielcowi 
i Radzie Gminy za dofinanso-
wanie projektu. Współpracę 
nawiązal iśmy ze szkołą 
w Grong. 
 
Gmina Grong połoŜona jest 
w środkowej Norwegii. Zaj-
muje powierzchnię 113-
9,57km2 zamieszkałą przez 
2,5tys. mieszkańców. Znana 
jest na całym świecie jako 
największy producent łososia. 
Na tamtejszych farmach wy-
ławia się 100 ton łososia 
dziennie. Gmina znana jest  
w całej Norwegii ze swoich 
programów opracowanych na 
uŜytek segregacji odpadów,  
których segreguje się tam 
90%. Gmina Grong w swoim 
okręgu jest znanym ośrod-
kiem oświatowym posiadają-
cym szeroki przekrój szkół 
( od przedszkoli poprzez 
szkoły podstawowe, średnie 
i szkoły dla dorosłych). Spe-
cyfiką tamtejszej szkoły śred-
niej jest posiadanie jedynego 
w kraju profilu wędkarskiego.  

Natomiast szkoła dla doro-
słych, jako jedyna z nielicz-
nych w Norwegii kształci  
w dziedzinie kultury i folklo-
ru ludowego ucząc malarstwa,  
rzeźby, muzyki i tańca. Gmi-
na posiada doskonałą bazę 
sportowo rekreacyjną, nowo-
czesną i funkcjonalną hal ę 
sportową, kompleks boisk 
sportowych ze sztuczną na-
wierzchnią oraz kilkanaści e 
tras rowerowych, a takŜe do-
skonale przygotowane i funk-
cjonalne trasy narciarskie. 
 
Celem projektu jest poznanie 
historii i kultury obu krajów 
ze szczególnym uwzględnie-
niem historii regionu. Cały 
projekt trwa od 1.09.2009r. 
do 31.12.2010 r. Goście 
z Norwegii przybędą do nas  
w czerwcu 2010. W trakcie 
projektu podczas spotkań 
roboczych uczniowie będą 
wykonywać wspólne prace 
i zadania, posługując się Ŝy-
wym językiem angielskim. 
Przygotowywanie materi ałów 
na nośnikach elekt ronicznych 
przy szerokim udziale mło-
dzieŜy wpłynie na podniesie-
nie poziomu w zakresie ko-

rzystania z 
t e c h n i k 
i n fo r m a -
tyc zny ch.  
M ło d zi e Ŝ 
b ę d z i e 
kompleto-
wać infor-
macje o  
t radycj ach 
r e g io n al -
nych, giną-
cych oby-
c z a j a c h 
or az o  
obi ekt a ch 
f o l k l o r u 
cennych z 
punktu wi-
dzenia na-
rodo wy ch 
zabytków. 
W wyniku 
poró wn ań 
p e w n y c h 

wartości kulturowych ucznio-
wie sami dojdą do wniosku 
o licznych podobieństwach 
w naszym Ŝyciu codziennym,  
takich samych problemach,  
ale o odmiennej historii regio-
nów zamieszkania, innej oby-
czajowości,  mentalności , 
a często i temperamencie. 
 
Pierwsza wizyt a odbyła się 
w dniach 8 - 15 listopada 200-
9r. Uczestnikami było 6 osób 
dorosłych oraz 10cioro 
uczniów. Wyjazd dla uczniów 
był nagrodą za wysokie wyni-
ki w nauce. W czasie tygo-
dniowego wyjazdu uczestnicy 
zapoznali się z regionalnymi  
obyczaj ami i zwyczaj ami. 
Uczyli się pieśni i tańców 
norweskich, uczestniczyli  
w warsztat ach rzeźbieni a 
w drewnie oraz sporządzaniu 
lokalnych i tradycyjnych po-
traw. Wymieniali ogólne in-
formacje o historii narodu 
polskiego i norweskiego. Po-
znali podstawy i zasady dzia-
łania sztuki aktorskiej uczest-
nicząc aktywnie w próbach 
teatralnych lokalnego teatru  
działającego na terenie Gmi-
ny Grong. Ponadto mieli 
moŜliwość zobaczenia bardzo 
unikalnego amfiteatru wbudo-
wanego w linię brzegową 
rzeki przepływającej przez 
Grong. Zobaczyli inny od 
naszego sposób i tryb naucza-
nia wymieniając uwagi i ko-
mentarze ze swoimi rówieśni-
kami. Zapoznali się z organi-
zacj ą i metodami nauczania.  
Dzięki temu, Ŝe zostali za-
kwaterowani w rodzinach 
norweskich, mogli poznać 
tradycje i obyczaje kultywo-
wane przez Norwegów, ich 
codzienne zajęcia, zaintereso-
wania oraz tamtejszą archi-
tekturę. Realizacja projektu,  
a w szczególności wyjazd to  
wspaniała i nieoceniona lek-
cja dla uczniów i nauczycieli, 
a takŜe dla całej społeczności  
szkolnej. 

WYPRAWA NA PÓŁNOC DO NORWEGII Z OSTROWA  
Relacje 16 osobowej grupy polskiej z wyjazdu do Norwegii. 

Marzenia się spełniają 

Maria Wielgus 
Pamiątkowe zdjęcie uczestników wyprawy do  Norwegii 
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Będąc na wycieczce w Norwe-
gii poznaliśmy wiele tradycji, 
jak np. ich główne Święto Na-
rodowe. Po dokładnym opo-
wiedzeniu o tej uroczystości 
utworzono paradę, przeszliśmy 
przez szkołę krzycząc hip hip 
hura i machaj ąc flagami nor-
weskimi. Wróciliśmy do klasy. 
Dowiedzieliśmy się o sposobie 
obchodzenia BoŜego Narodze-
nia. Wtedy to Norwegowie 
tańczą wokół choinki śpiewa-
jąc kolędy. Wspólnie nucili-
śmy kolędy po polsku, norwe-
sku i angielsku. Odwiedził nas 
Święty Mikołaj.   
   Magd alen a Kis i el 
 
Pewnego dnia postanowiliśmy 
nauczyć Norwegów naszego 
tańca narodowego poloneza.  
Następnie oni pokazali nam 
ich tańce, które były bardzo 
szybkie, ale bardzo fajne. Póź-
niej opowiedzieli nam o swo-
ich bajkach, które róŜnią się 
od naszych. Głównymi posta-
ciami są trole. Następnie 
uczestniczyliśmy w zajęciach,  
na których rzeźbiliśmy skrzaty 
z drewna. Technika rzeźbi enia 
jest bardzo trudna, poniewaŜ 
trzeba uwaŜać na noŜe.   
  Edyta Hajduk 
 
Odwiedziliśmy wiele cieka-
wych miejsc m.in. kościół, 
który powstał w XIV wieku, 
była to świątynia katolicka, a 
w XVII wieku przerobiona na 
luterańską. Byliśmy takŜe w 
skansenie, tam piekli śmy 
chleb i kuliśmy w Ŝelazie.  
  Grzegorz Paśko  
 
Jednym z ciekawych punktów 
naszego wyjazdu była prezen-
tacja na temat Ludzie Sami 
zamieszkują północną część 
Norwegii. Po obiedzie wyru-
szyliśmy na wyprawę do lasu. 
To było z pewnością interesu-
jące i pouczające wydarzenie.  
Na miejscu znajdowała się 
mała chatka. Wszyscy ucznio-
wie przyrządzali sobie potra-
wy z łososia. W czasie wspól-
nego posiłku śpiewaliśmy pio-
senki po polsku i norwesku. 
Po zjedzeniu smakołyków 
wróciliśmy do szkoły. W cza-

sie jazdy oglądaliśmy piękne 
wodospady.   
  Patryk Mazur 
 
Zaczęliśmy przygotowywać w 
szkole lunch. Była to zupa 
mleczna. Norwedzy jedzą ją z 
cukrem, cynamonem i z sala-
mi. W trakcie pobytu trzy razy 
znaleźliśmy się w klubie mło-
dzieŜowym, raz mieliśmy tre-
ning badmintona oraz graliśmy 
w piłkarzyki. Byliśmy teŜ na 
próbie teatralnej. UwaŜam to 
za bardzo ciekawe wydarze-
nie. Bardzo nam się podobało.  
  Amelia Góra  
 
Mieliśmy okazję zobaczyć 
halę sportową Norwegów,  
gdzie odbywały się treningi. 
Zostaliśmy równieŜ zaproszeni  
na mecz. Piętro wyŜej budyn-
ku znajdowała się dobrze wy-
posaŜona siłownia, gdzie mo-
gliśmy popracować nad swoją 
figurą.   
 Krystian  Jakób ek 
 
Zwiedziliśmy przedszkole w 
Gminie Grong, szkołę podsta-
wową i gimnazjum oraz szkołę 
zawodową.   
  Anna Wan at 
 
Szkoły norweskie bardzo róŜ-
nią się od szkół polskich. Tam 
uczniowie lekcje rozpoczynają 
o godz. 8.30. MłodzieŜ chodzi 
w skarpetkach. A co całkiem 
nas zdumiało do nauczycieli  
dzieci mówią po imieniu. 
Wszyscy są dla siebie przyjaź-
ni. W szkołach średnich na 
początku roku rozdawane są 
laptopy. Przez cały rok płaco-
ne są tylko niewielkie składki, 
które nie pokrywają cen kom-
putera. Mają sklep, w którym 
zarabiają pieniądze i przezna-
czaj ą je na wycieczki. Norwe-
gowie posługują się kilkoma 
j ę z y k a m i .         
  Kinga Balicka 
 
Oglądaliśmy prezentację na 
temat łososia. Dowiedzieliśmy 
się, Ŝe Ŝyją one 23 lata w rzece 
i tam nic nie jedzą. Następnie 
wypływają w górę rzeki do 
oceanu. Z tej prezentacji do-
wiedzieliśmy się duŜo cieka-
wych informacji.        
  Luiza Wośko 
 

Ostatnią noc spędziliśmy w 
hotelu, który był w większości 
wykonany z drewna. Powstał 
początkiem XIX wieku. Daw-
niej w czasie wojny słuŜył 
jako szpital dla Ŝołnierzy nie-
mieckich. Gdy przebywaliśmy 
w nim czuliśmy obecność du-
cha. Podobno straszy w tym 
miejscu, ale dowiedzieliśmy 
się o tym w drodze powrotnej  
w autobusie. 
  Beata Domek 

Norwegia to przepiękny kraj, 
który dzięki klimatowi i poło-
Ŝeniu geograficznemu ma wie-
le do zaoferowania całemu 
światu. Zapierające dech wi-
doki, niespotykane zjawiska 
naturalne, rześkie powietrze i  

nade wszystko mentalność 
Norwegów ujmują turystów, 
pozostawiając ich w przemi-
łym zauroczeniu na bardzo 
d ł u g i  c z a s .       
Norwegów cechuje przywiąza-
nie do tradycji narodowej. 
Zamiłowanie do świata natury 
jest jej częścią i dlatego więk-
szość wolnego czasu Norwe-
dzy poświęcają obcowaniu z 
naturą. Przejawia się to w wie-
lu postaciach. Wędrówki gór-
skie i spacery to hobby niemal 
kaŜdego mieszkańca, gdyŜ jak 
mówią pozwala im to wejść w 
kontakt z własnym wnętrzem i 
poczuć się jak prawdziwy 
c z ł o w i e k .       
Norwegia to kraj ludzi odda-
nych własnym wartościom. Ze 
względu na usytuowanie geo-
graficzne wielu Norwegów 

zajmuje się rybołówstwem i 
r o l n i c t w e m .  
 Magdalena Kopala   
 
W norweskim Grong mieliśmy 
okazję odwiedzić kilka szkół z 
kaŜdej grupy wiekowej. Wszy-
scy, zarówno uczniowie, jak i  
opiekunowie, byliśmy pod 
wielkim wraŜeniem norwe-
skiego systemu edukacji. W 
norweskich szkołach panuje 
zasada równości i wzaj emnego 
szacunku między cał ą społecz-
nością szkolną. Nie ma zacię-
tej rywali zacji pomiędzy 
uczniami, gdyŜ pracują oni nie 
tylko na swoje konto, lecz 
takŜe na konto całej klasy. 
Klasa jako zespół zbiera punk-
ty z zachowania i to klasa jest 
wyróŜniana i nagradzana. Roz-
wija to umiejętności pracy w 
grupie, a takŜe uczy wzaj em-
nego szacunku i współpracy.  

Ściśle określony regulamin nie 
pozwala na poniŜenia, wy-
chwalani a się, wywyŜszanie,  
czy teŜ lekcewaŜenie drugiej  
osoby. W przypadku nieprze-
strzegania regulaminu traci na 
tym cała klasa, więc uczniowie 
współpracują ze sobą i świet-
nie funkcjonują jako zgrany 
zespół. W polskich szkołach 
brakuje właśnie t akiej współ-
pracy. Nasz system bardziej  
przypomina wyścig szczurów i  
indywidualizację niŜ równość i  
współpracę. Marzeniem na-
uczyci eli goszczących w Nor-
wegii jest zapoznanie polskiej 
społeczności szkolnej i na ile 
to będzie moŜliwe, wprowa-
dzenie elementów zasad funk-
cjonowania w grupie.      
  Anna Laska 

Wspomnienia z pobytu w 
krainie łososia 

Za morzami, za fiordami 
w Norwegii - okiem 

nauczyci eli 

Na lotnisku... 
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Unia Europejska dla uczniów kl. I w Skrzyszowie 
Uczniowie klasy I Publicz-
nej Szkoły Podstawowej 
w Skrzyszowie wraz z wy-
chowawczynią Anną Boche-
nek od kwietnia tego roku 
przygotowywały się do 
uczestnictwa w projekcie 
„Pierwsze uczniowskie do-
świadczenia drogą do wie-
dzy”. 
 
Uczniowie klasy I Publicznej  
S z k oł y  P o ds t a w o w e j 
w Skrzyszowie, wraz z wy-
chowawczynią pani ą Anną 
Bochenek, od kwietnia bieŜą-
cego roku przygotowywały 
się do uczestnictwa w projek-
cie współ finansowanym przez 
Europejski Fundusz Społecz-
ny i BudŜet Państwa. Projekt 
nosi tytuł „Pierwsze uczniow-
skie doświadczenia drogą do 
wiedzy”. Głównym jego ce-
lem jest wdroŜenie elastycz-
nego modelu edukacji, dosto-
sowanego do indywidualnych 
potrzeb i moŜliwości uczniów 
z wykorzystaniem nowator-
skich metod i treści kształce-
nia. Wieloaspektowe wspiera-
nie rozwoju dzieci odbywa się 
przez kształtowanie kompe-
tencji kluczowych w oparciu 
o teorię inteligencji wielora-

kich Howarda 
Gardnera, ame-
r y k a ń s ki e g o 
p s y c h o l o g a 
i neurologa. 
W s z y s c y 
uczniowie klasy 
I, przy aproba-
cie swoich ro-
dziców, wyrazi-
li chęć uczest-
nictwa w tym 
przeds i ęwzię-
ciu. Od kwiet-
nia do paździer-
nika do szkoły 
docierały liczne 
transporty zaba-
wek i akceso-
riów do wypo-
saŜenia trzech 
ośrodków zain-
t e r e s o w a ń 
utw or zo ny ch 
zgodnie z teorią 
inteligencji wie-
loraki ch H. 
Gardnera.  W yposaŜenie 
oś rodków zaint eresowań 
szkoła otrzymała nieodpłatnie 
za kwotę ok. 8 tys. zł. Reali-
zacj a zaj ęć dodatkowych 
oparta jest o autorski pomysł 
nauczyci el a prowadzącego 
zajęcia pt. „Piękna nasza Pol-

ska cała”. Zajęcia dodatkowe 
trwały od września bieŜącego 
roku do 21 grudnia. 
Uwieńczeniem uczestnictwa 
uczniów w tych zaj ęciach 
będzie pokaz efektów i osią-
gnięć uczniów zaprezentowa-
ny na forum publicznym. 

Pokaz odbył się 10 grudnia 
w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Skrzyszowie. 
Pokaz był związany z hasłem 
tytułowym projektu - „Piękna 
nasza Polska cał a”, „Stolice 
Polski”.  

Uczniowie biorący udział w projekcie wraz  
z wychowawczynią Anną Bochenek 

Anna Bochenek  

Wielkie przeŜycie dla przedszkolaków z Przedszkola w Kozodrzy 

6 listopada dzieci z Przed-
szkola w Kozodrzy odwie-
dziły Mu zeum Dobranocek 
w Rzeszowie. Tam odbyło 
się spotkanie z Wandą Cho-
tomską, która ma zostać 
p atron ką Pu bl i czn ego 
Przedszkola w Kozodrzy. 
 
„ To Pani nas wprowadza w 
ciekawy, piękny świat, w 
którym chcemy być teraz i za 
dwadzieścia lat…” - takim 
mottem witały dzieci wraz z 
dyrektorem Kazimierą Łąca-
ła, nauczycielami z przed-
szkola w Kozodrzy i wójtem 
gminy Ostrów Piotrem Ciel-
cem, Wandę Chotomską na 
spotkaniu w Muzeum Dobra-
nocek w Rzeszowie w dniu 6 

listopada 2009r, 
która odwiedziła 
Ziemię Rzeszow-
ską. Poetka i pisar-
ka Wanda Chotom-
ska, przez swą bo-
gat ą twórczość 
zwraca uwagę na to 
jak niepowtarzalną, 
wraŜliwą i warto-
ściową istotą jest 
dziecko. Mądrość, 
ogromna wyobraź-
nia oraz niepowta-
rzalny humor, to 
cechy osobowości, 
dzięki którym Cho-
tomska zdobyła 
serca przedszkola-
ków z Kozodrzy.  

Pamiątkowe zdjęcie dzieci z Wandą Chotomską. 
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Pasowanie na przedszkolaka w Kozodrzy 

 Uroczyst e pasowanie 
na przedszkolaka w Publicz-
nym Przedszkolu w Kozodrzy 
miało miejsce dnia 22 paź-
dziernika. Odbyło się ono 
w dwóch grupach przedszkol -
n y c h  „ M u c h o mo r k i ” 
i „Stokrotki”. W obecności 
koleŜanek i kolegów, nauczy-
cieli oraz rodziców i zapro-
szonych gości, przedszkolaki  
złoŜyły uroczyste ślubowanie: 
„Ślubuję uroczyście być do-
brym przedszkolakiem, dbać 
o dobre imię swojej grupy 
i przedszkola...” 
 Pasowanie na przed-
szkolaka odbyło się w obec-

ności wójta gminy Ostrów, 
Piotra Cielca, dyrektora ZE-
ASiP Bogusława Wójcika, 
dyrektora przedszkola Kazi -
miery Łącała, nauczycieli:  
Antoniny Chmury, Iwony 
Jezior, Heleny Niziołek oraz 
rodziców. 
Uroczystość pasowania roz-
poczęł a dyrektor przedszkola,  
pani Kazimiera Łącał a, zabie-
rając głos. Dzieci w swoich 
piosenkach, wierszach i tań-
cach popisały się wiedzą 
o przyrodzie, muzyce, for-
mach grzecznościowych 
i Ojczyźnie. Po prezentacji  
programu artystyczno – wo- kalnego wyrecytowały ślubo-

wanie. Dyrektor pasowała 
nowo przybyłych przedszko-
laków wypowiadając słowa: 
„Pasuję Ciebie na wesołego 
i grzecznego przedszkolaka” 
Dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i prezenty. Po paso-
waniu przedszkolaków i wy-
konaniu pamiątkowych zdjęć,  
dzieci wraz z gośćmi zasiedli  
do poczęstunku przygotowa-
nego przez personel przed-
szkola i rodziców. W miłej 
i przyjaznej atmosferze przy 
pięknie nakrytych stołach,  
dzieci i rodzice częstowali  

się, a grupa dzieci starszych 
zakończyła uroczystość paso-
wania pi ęknym t ańcem 
„Polonez”. Rodzice byli pod 
wraŜeniem tej uroczystości. 
Dyrektor Kazimiera Łącał a 
podzi ękowała wszystkim,  
którzy pomogli w organizacji  
uroczystego pasowania na 
przedszkolaka. Dziękowała za 
przybycie gościom i rodzi-
com, Ŝycząc duŜo wytrwało-
ści, cierpliwości i wyrozumia-
łości w dalszym wychowaniu 
i edukacji małych pociech. 

„ Teraz juŜ ślubować z honorem moŜemy, 
Jak być dobrym przedszkolakiem doskonale wiemy” 

Tort przygotowany przez jedną z mam  

„Muchomorki” i „Stokrotki” 

PP w Kozodrzy 

Niewątpliwie stanowić będzie 
ona dla nich wzór do naślado-
wania. Twórczość Wandy 
Chotomskiej adresowana jest 
do dzieci w róŜnym wieku. 
Przedszkolaki z Kozodrzy 
w tym dniu od rana były bar-
dzo przejęte i nie mogły do-
czekać się chwili spotkania 
z Chotomską. Było ono szcze-
gólną okazją, aby dzieci mogły 
bliŜej poznać pisarkę, gdyŜ 
przedszkole w Kozodrzy pra-
gnie nosić jej imię. Dzieci 
poznając wiersze, opowiada-
nia, cykl audycji dla dzieci „ 
Dobranoc” oraz „Jacek i Agat-
ka” (lata 1962 – 1972), autor-
kę audycji radiowych, będą 
dumne i zaszczycone, gdy 
zostanie ona patronką naszego 
przedszkola. Utwory Wandy 
Chotomskiej stwarzają szero-

ki e moŜliwości kontaktu 
z literaturą, pobudzaj ą do sa-
modzielnej  twórczości , 
a takŜe dział ają wszechstron-
nie na osobowość młodego, 
wspaniałego odbiorcy. 
W drugiej części dnia dzieci 
z przedszkola w Kozodrzy 
spotkały się z dziećmi z za-
przyjaźnionego przedszkola 
w Rzeszowie. Miłe przyjęcie 
dyrektora placówki, nauczy-
cieli, pracowników i dzieci 
o c z e k u j ą c y c h 
z niecierpliwości ą sprawiły, 
Ŝe przedszkolaki z Kozodrzy 
poczuły się jak we własnym 
domu, mogły się bliŜej po-
znać i zintegrować przy gorą-
cej herbat ce. 
Dyrektor Publicznego Przed-
szkola w Kozodrzy Kazimie-
ra Łącała, dziękuje wójtowi 

gminy Ostrów za wsparcie 
i duŜe zainteresowanie tym 

przedsięwzięciem. 

Od lewej: Kazimiera Łącała, Wanda Chotomska  
i Piotr Cielec 

PP w Kozodrzy 
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Patron – naszym przewodnikiem... 
Uczniowie i nauczyciele Pu-
blicznej S zkoły Podstawo-
wej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Ociece po 
raz kolejny uczestniczyli  
w spotkaniu Szkół Pryma-
sowskich w Komańczy.  
Wzięli równieŜ udział w IV 
spotkaniu Diecezjalnej Ro-
dziny Szkół noszących im. 
Świętych i Błogosławionych, 
które odbyło się w Rygli-

cach. 25 listopada bieŜącego 
roku uczniowie, dyrekcj a 
i nauczyciel e Publi cznej  
Szkoły Podstawowej im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Ociece po raz kolejny 
uczestni czyli w spotkaniu 
Szkół Prymasowskich, które 
odbyło się w Klasztorze 
Sióstr Nazaret anek w Komań-
czy. Pielgrzymki uczniów 
i nauczyci eli do miejsca inter-

nowania Prymasa sprzyjaj ą 
modlitwie, zadumie, reflek-
sjom nad słowami, cierpie-
niem, odosobnieniem, wyrze-
czeniami naszego Patrona. 
Podczas w/w zjazdu odśpie-
wany został przez chór uczen-
nic, hymn naszej szkoły, co 
nagrodzone zostało wysokim 
aplauzem. W  zwi ą zku 
z faktem, iŜ Szkoła Podstawo-
wa w Ociece nal eŜy do Ro-

d z i n y 
Szkół im. 
Świętych i 
Błogos ł a-
wio ny ch 
młodzi eŜ 
28 paź-
dzi ernika 
2009 r. 
b r a ł a 
udział w 
IV spotka-
niu Diece-
z j a l n e j 
R od zi n y 
S z k ó ł 
noszących 
to jakŜe 
znamien-
ne imię. 
Zorg ani -
z o w a n e 
z o s t a ł o  

ono w Ryglicach. Motywem 
przewodnim zj azdu był a 
myśl, iŜ „czas nauki jest spo-
sobny, ku temu, by poznawać 
Świętych i Błogosławionych” 
oraz t eza głosząca, Ŝe 
„świętość nie jest luksusem, 
ani przywilejem nielicznych,  
ale wspólnym przeznacze-
niem wszystkich ludzi”. Sło-
wa te ogłosił w uroczystej  
homilii biskup ordynariusz – 
Wiktor Skworc. MłodzieŜ 
i wychowawcy wysłuchali  
równieŜ interesującego wy-
kładu ks. Ryszarda Banacha 
pt. „Wzorce osobowe świę-
tych i  b łogosł awionych 
w procesie wychowania”,  
a takŜe uczestniczyli w deba-
cie – „Patron szkoły, a warto-
ści współczesnej młodzieŜy”.
 Udział w corocznych 
pielgrzymkach jest dla nas  
formą uduchowienia, a takŜe 
czasem zastanowienia się nad 
naszą post awą Ŝyciową,  
w której główną rolę powinni 
odgrywać święci przewodni-
cy. Z wolą BoŜą planujemy 
kontynuować tę jakŜe istotną 
dla nas tradycję. 

Agnieszka Furmanek 
Prezentacja pocztów sztandarowych 
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18 paźd ziernika w kościel e 
parafialnym w Kamionce, 
odbył się koncert sakralny 
poświęcony Janowi Pawłowi 
II. 
 
Dnia 18 października 2009r.  
w kościele parafialnym pw.  
PodwyŜszenia KrzyŜa Świę-
tego w Kamionce odbył się 
koncert sakralny pt. Jan Pa-

weł II – Santo Subito w wy-
konaniu artystów z Krakowa:  
Alicja Krzemińska - Płonka – 
sopran, Ewa Warta-Śmietana 
– sopran, Jacek Śmietana – 
bas i recytacj a, Danuta Kura-
siewicz – skrzypce, Małgo-
rzata Westrych – fortepian.  
Za organizacj ę odpowiedzial -
na była Fundacja Pomocy 
Artystom Polskim CZAR-

DASZ z Krakowa. Na pro-
gram koncertu składały się 
piękne arie, pieśni, piosenki 
oazowe oraz solowe wyst ępy 
instrumentalne przeplatane 
faktami i anegdotami z Ŝyci a 
Jana Pawła II. Koncert cieszył  
się duŜym zainteresowaniem 
mieszkańców nie tylko z Ka-
mionki. Realizacja tego kon-
certu była moŜliwa dzięki  

środkom finansowym pozy-
skanym przez Publiczne Gim-
nazjum im. bł. ks. R. Sitko w 
Kamionce na realizacj ę pro-
jektu pn. Propagowanie kul-
tury i sztuki w środowisku 
lokalnym… w ramach Progra-
mu Integracji Społecznej,  
którym objęta jest Gmina 
Ostrów. 

Jan Paweł II – Santo Subito 

Barbara Głód 
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matfeusz 

Zdjęcie przedstawia dwór w 
Skrzyszowie zbudowany 

przez Adama Paliszewskiego 
na zgliszczach starego drew-
nianego w 1875 roku, zbu-
rzonego następnie podczas 

 I w.ś. 
 

Zdjęcie pochodzi ze zbioru  
Mirosława Paliszewskiego. 
Dziękujemy za udostępnie-

nie tego archiwalnego 
zdjęcia. 

Ostra zima  śnieŜek  prószy  
gwiazda  mocno  świeci , 
dziś  Pan  Jezus  się  narodził  
śpieszą  wszystkie  dzieci .  
 
Chcą  do  Ŝłobka Dzieciąteczka  
aby  oddać  pokłon  Jemu , 
O ! Mateczko , pozwól  i mnie  
oddać  pokłon  Panu  memu . 
 
Mój Jezusie  mój  maleńki  
płaczesz z zimna w zimnym Ŝłobie , 
ja obetrę Twoje oczka  
Ty obetrzyj  moje . 
 
Będę chuchać na Twe ciałko  
i utulę Ciebie , 
Ty Jezusie  wejrzyj  na  mnie  
kiedy weźmiesz  mnie do  Siebie .  

Zegar  wybija  godziny  
i smutek ma na swojej twarzy,  
bo Stary  Rok odchodzi  
a z nim marzenie, o którym marzysz.  
 
Lecz zamiast smucić się, cieszmy się 
razem  
bo Nowy  Roczek  nadchodzi  
a z Nim nowe  marzenia  

i  Święto BoŜego Narodzenia.  
 
Zanim Gwiazda Betlejemska  zaświeci 
do Wigilijnego Stołu razem usiądzie-
my  . 
weźmiemy  Biały Opłatek do ręki 
Ŝyczenia  składać będzi emy. 
 
Dziś Tym Opłatkiem  dzielimy się z wa-
mi 
za Wasze serce , za dobroć Waszą. 
niech Dzieci ątko Jezus Wami kieruje 
i drogę Ŝycia w marzeniach wysnuje. 
 
Marzenia Wasze w tym Nowym Roku 
niech spełnią się , co do jednego, 
byście Swoje Ŝycie garściami brali 
bez łez kochani , swoje Ŝycie mieli. 
 
Niech to Radosne święto dzisiaj  
głoszone o północy Dzwonami  
zjedna nam miłość  Dzieciątka Jezus 
i przyjaźń i pokój miedzy narodami.  

 W tym numerze gazetki 
chciałbym przedstawić Pań-
stwu kolejną osobę z naszej 
gminy dla której poezja była 
waŜnym elementem w Ŝyciu 
codziennym. Halina Dunaj, bo 
o niej mowa w swoim Ŝyciu 
napisała blisko 200 róŜnego 
rodzaju wierszy. 
 Autorka często przele-
wała na papier swoje troski, 
obawy i zmartwienia z kaŜdego 
dnia. Niejednokrotnie dlatego 
pisała o swojej chorobie a jak 
wiemy najcięŜej pisać jest o 
sobie samym. Pisała takŜe o 
przyrodzie, która w jej cierpie-
niu pomagała pokonywać lęk. 

Ostra zima 

Zegar  wybija  godziny 

LOKALNI TWÓRCYLOKALNI TWÓRCYLOKALNI TWÓRCYLOKALNI TWÓRCY    

Opracował: matfeusz 

Halina Dunaj (1948-2006) 
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Jeśli posiadasz archiwalne 
zdjęcia z naszej gminy to 

zapraszamy do nadsyłania 
ich na adres  

zycieostrowa@wp.pl lub 
prosimy o kontakt z GCI w 
Skrzyszowie pod numerem 
telefonu (0-17) 745 17 17. 

Zdjęcia po wykonaniu kopii 
są oddawane właścicielowi. 
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Zajęcia Uczniowskiego Klubu Sportowego ORZEŁ Skrzyszów 
UKS ORZEŁ Skrzyszów 
oferuje dzieciom aktywne 
spędzanie czasu. W klubie 
działają dwie sekcje sporto-
we – łucznictwo oraz zapasy. 
 
Uczniowski Klub Sportowy 
ORZEŁ Skrzyszów powołano 
w bieŜącym roku. Oferuje on 
uczniom zajęcia sportowe z 
łuczni ctwa oraz zapasów.   
Niewiel e jest w okolicy 
miejsc, gdzie moŜna poćwi-
czyć takie właśnie dyscypliny. 
Zajęcia odbywają się przy SP 
w Skrzyszowie. Ćwiczenia 
łucznicze prowadzone są przez 
prezesa UKS, Andrzeja Budzi-
ka oraz Marzenę Sokołowską–
Andreas ik, odbywają się 
w środy o godzinie 14:30. 
Grupa łucznicza liczy obecnie 
około 15 osób. – Najpierw 
odbywa się rozgrzewka, póź-
niej przygotowanie sprzętu i 
strzelamy – wyjaśnia Andrzej  
Budzik. Nauka łucznictwa to 
proces długotrwały, aby za-
uwaŜyć efekty, poświęcić trze-
ba wiele czasu na ćwiczenia.  
WaŜne tutaj są takie czynniki 
jak wytrwałość, koncentracja,  
precyzja. Są plany, aby juŜ 
w przyszłym roku uczestnicy 
zajęć brali udział w róŜnego 
rodzaju zawodach łuczni -

czych. - Są w grupie osoby, 
perełki, które w przyszłości 
mogą być świetnymi łucznika-
mi – tłumaczy Budzik. Zajęcia 
z ćwiczeń zapasów prowadzi  
Rafał Dobkowski, odbywają 
się one we wtorki i czwartki o 
godzinie 16:00. Grupa równieŜ 
liczy około 15 osób. Zaanga-
Ŝowanie trenera w przeprowa-
dzane treningi jest bardzo du-
Ŝe. - Na dzień dzisiejszy te 
zajęcia to taka baza ćwiczeń 
ogólnorozwojowych, Ŝeby te 
dzieciaki przygotować do za-
pasów. Bo dziecko musi być 
do tego odpowiednio przygo-
towane – tłumaczy Dobkow-
ski. - Chłopcy chętnie przy-
chodzą na zajęcia, takŜe je-
stem zadowolony. Widać u 
nich postępy, są naprawdę 
sprawni – dodaje. Oczywiście 
w grupie trenującej zapasy 
równieŜ planowane są starty w 
zawodach. - W maju odbędą 
się lokalne zawody w Lubzi-
nie. Kilku chłopaków jestem 
juŜ w stanie dopuścić do tych 
zawodów, wypuścić ich na 
matę – mówi trener. Chłopcom 
zajęcia z zapasów bardzo 
przypadły do gustu. - Zajęcia 
mi się podobają, fajnie jest. 
Lubię ćwiczyć – mówi Radek. 
- Podobają mi się te ćwiczenia.  

Był tutaj w Skrzyszowie pokaz 
seniorów i to mnie zachęciło –  
wyjaśnia jego kolega Bartek. 
Liczebność grup jest niewielka 
ze względu na to, Ŝe takie 
sporty jak łucznictwo, zapasy,  
czy np. karate nie mogą być 
prowadzone w duŜych gru-
pach. Na zajęcia mogą przy-
chodzić uczniowie nie tylko ze 
Skrzyszowa. – Mile widziane 
było by nawiązanie współpra-
cy z innymi szkołami, tak aby 
uczniowie z tych szkół mogli 
przyjeŜdŜać do Skrzyszowa na 
zapasy czy trenować łucznic-

two – mówi Budzik. 
Ze względów technicznych 
obecnie nie ma moŜliwości  
rozwijania dzi ałalności klubu, 
ale po wybudowaniu sali gim-
nastycznej przy szkole podsta-
wowej, będzie moŜliwość po-
szerzenia UKS o inne sekcje, 
takie jak np. badminton, piłka 
ręczna czy teŜ tenis stołowy. 
Wiele zaleŜy od zapl ecza tech-
nicznego i zainteresowania 
uczniów. 
Działalność UKS ORZEŁ 

Skrzyszów wspieraj ą lokalni 
przedsiębiorcy. Tadeusz Lech,  
właściciel fabryki farb i lakie-
rów POLCHEMIA sponsoro-
wał pomoc dla klubu. Regula-

min na tory łucznice nieod-
płatnie wykonała firma Art-
Progres Grzegorza Wielopol-
skiego. DuŜym zaangaŜowa-

niem w działalność klubu wy-
kazał się takŜe Andrzej Jedy-
nak, trener zapasów z Lubzi-
ny, oraz Jacek Trojnar wice-
prezes ds. Promocji Polskiego 

Związku Łuczniczego. Prezes  
UKS ORZEŁ Skrzyszów, An-
drzej Budzik składa podzięko-
wania dla sponsorów, przed-

siębiorców i wszystkich osób 
zaangaŜowanych w dział al-
ność klubu. 

Zajęcia łucznicze 
Kornelia Jezioro 

Ćwiczenia zapasów odbywają się we wtorki  
i czwartki o godzinie 16:00 
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