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ŚWIĘTO OŚWIATY W KOZODRZY

W bieŜącym roku obchodzimy
235 rocznicę utworzenia Komisji
Edukacji Narodowej a właściwie
Komisji Nad Edukacją Młodzi
Szlacheckiej Dozór Mającej. Był
to centralny organ władzy oświatowej powołany w Polsce przez
sejm rozbiorowy 14 października
1773 roku na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.
Komisja była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją
w Europie. Została powołana
głównie dlatego, Ŝe do 1773 roku
edukacja podstawowa i średnia
były w Rzeczypospolitej organizowane i kontrolowane przez
zakon jezuitów. System stworzony przez jezuitów funkcjonował
całkiem sprawnie, choć cechował
go swoisty konserwatyzm i nietolerancja religijna. W 1773 roku
zakon jezuitów został nagle rozwiązany przez papieŜa Klemensa

XIV, co w Polsce zagroziło całkowitym upadkiem edukacji, ale teŜ
dało impuls do głębokich reform
szkolnictwa. I właśnie w rocznicę
utworzenia komisji oświata obchodzi swoje święto.

18 października, w sobotę, na sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kozodrzy odbyła się
uroczysta akademia z tej okazji.
Akademia była okazją, aby
wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty podziękować
za olbrzymi wysiłek wkładany w

wykonywanie ich bardzo trudnej
pracy. A jak cięŜka i trudna to
praca, wiedziano juŜ przed wiekami, tworząc popularne przysłowie: „Komu nieba były wrogiem,
zrobiły go pedagogiem.”
To bowiem nauczyciel towarzyszy swoim uczniom od najmłodszych lat ucząc ich stawiania
pierwszych literek i miłości do
człowieka. To on – obok rodziców, kształtuje serca i umysły i
troszczy się o ich przyszłość.
Październikowe święto jest więc
okazją do złoŜenia Ŝyczeń wszystkim pedagogom. Tak teŜ było w
Kozodrzy. śyczono więc, aby
praca w szkole była dla nich źródłem satysfakcji i przyszedł czas,
gdy ich trud zostanie naleŜycie
doceniony. Aby ich praca była
otaczana szacunkiem, uznaniem,
Ŝyczliwością władz naszego kraju,
ale przede wszystkim uczniów i
ich rodziców, którzy w zaufaniu
powierzają im kształcenie i wychowywanie młodzieŜy; owocowała mądrością, szlachetnością i
odpowiedzialnością młodego
pokolenia.
W uroczystościach wzięli udział
zaproszeni goście, m.in. Wójt
Gminy Piotr Cielec, poseł na
Sejm RP – Kazimierz Moskal,
przedstawiciele kuratora w osobach: Kazimiery Stachurskiej,
Mirosławy Lewińskiej i Macieja
Stopy, starosta powiatu ropczycko
-sędziszowskiego – Józef Rojek,
radny sejmiku województwa podkarpackiego – Józef Gudyka,
przedstawiciele rady gminy w
Ostrowie, dyrektorzy szkół i
przedszkoli, grona pedagogiczne i
pracownicy obsługi, byli nauczy-

ciele i członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po krótkich, pełnych ciepłych słów wystąpieniach zaproszonych gości
Wójt Piotr Cielec wręczył okolicznościowe podziękowania nauczycielkom, które w tym roku
przeszły na zasłuŜoną emeryturę –
były to Krystyna Powrózek i Halina Pawełek. Emerytowane juŜ
nauczycielki otrzymały równieŜ
upominki rzeczowe od przedstawiciela ZNP w Ostrowie Mariusza Wilka i prezes Sekcji Emerytów Ireny Szczepanek.
20 maja bieŜącego roku przeprowadzony został konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Ociece. Konkurs wygrała pani Marta
Szybała, która będzie kontynuować pracę na tym stanowisku.
Uroczystość w Kozodrzy była
okazją do oficjalnego wręczenia
powierzenia stanowiska dyrektora, którego dokonał Wójt w asyście Kazimiery Stachurskiej.
Tradycją akademii jest równieŜ
wręczanie wyróŜnień i nagród za
coroczną pracę i trud wychowania
dzieci i młodzieŜy. W tym roku
takie wyróŜnienia równieŜ z rąk
Wójta otrzymały Domicela Wojna
i BoŜena Ciepielowska oraz dyrektor ZEASiP w Ostrowie Bogusław Wójcik.

Orion

Nowa sala gimnastyczna
W bieŜącym miesiącu planuje się
rozpoczęcie robót budowlanych
mających na celu budowę sali
gimnastycznej w Skrzyszowie,
łącznika mieszczącego część dydaktyczno - Ŝywieniową oraz plac
wejściowy wraz z podjazdem dla
osób niepełnosprawnych. W zakres inwestycji wchodzi wykonanie sali gimnastycznej o wymiarach 18,00 na 27,00 m., galerii dla
widzów na 60-100 osób, kuchni
wraz z zapleczem, w której przygotowywane by były posiłki dla
uczniów ze szkół w Ostrowie i
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Kozodrzy, szatni, umywalni, toalet, windy, dwóch sal lekcyjnych.
Łączna powierzchnia uŜytkowa
budynku wyniesie 1 169 m2.
Gmina przygotowuje wniosek o
dofinansowanie budowy sali
gimnastycznej w ramach ogłoszonego naboru do działania 5.1,
infrastruktura edukacyjna, schemat B - system oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
na lata 2007- 2013. Poziom dofinansowania o jaki stara się Gmina wynosi 50 %. Pozostała część

kosztów zostanie pokryta z Bu- klasy „0” 13-stu.
dŜetu Gminy. Obecnie do Szkoły
Podstawowej w Skrzyszowie
uczęszcza 98 uczniów, w tym do
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Park Historyczny Blizna
W dniach od 28 do 30
września bieŜącego roku w Gminie Ostrów gościła pięcioosobowa delegacja gminy Peenemünde
z Niemiec. Celem wizyty było
przeprowadzenie wspólnej konferencji na temat byłego niemieckiego poligonu broni rakietowej
w Bliźnie w ramach realizowanego obecnie projektu „Park Histo-

ryczny Blizna”.
29 września b.r. w
Szkole Podstawowej w Ociece
odbyła się sesja Rady Gminy, w
której wzięli udział zaproszeni
goście z gminy Peenemünde oraz
Konsul Generalny Niemiec dr
Thomas Gläser.
W trakcie sesji została
zaprezentowana przez Grzegorza
Szostaka historia miejscowości
Blizna ze szczególnym uwzględnieniem faktów historycznych
związanych z okresem II wojny
światowej. Kolejna prezentacja
omawiała projekt powstania
„Parku Historycznego w Bliźnie”. Zostały w niej przedstawione kolejne fazy realizacji projek-
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tu od podpisania umowy partnerskiej w dniu 22 listopada 2007r.
poprzez otrzymanie dotacji z
Fundacji Współpracy Polsko –
Niemieckiej i proces projektowania budowy Parku w Bliźnie.
Gmina Peenemünde równieŜ zaprezentowała charakterystykę swojej miejscowości i odniosła się do faktów historycz-

nych związanych z próbami broni rakietowej V1 i V2 na wyspie
Uznam. Delegację niemiecką
stanowili: Rainer BathelmesBurmistrz Peenemünde,
Anke Teßnow- zastępca burmistrza, Eberhard Lehmann – radny
gminy
Peenemünde
Ute Augustat - pracownik muzeum historycznego HTIPeenemünde, oraz Dr. Hans
Knopp pracownik muzeum historycznego HTI Peenemünde.
Biuro Projektowe
„PROINMAT” z Tarnowa w
osobie dyrektora Marka Matyjewicza przedstawiło wizualizację
projektu budowy „Parku Historycznego Blizna”. Szacowany

koszt budowy Parku wyniesie
około 1,6 mln zł. Wniosek o
przyznanie 85% dofinansowania
planowany jest do złoŜenia w
miesiącu lutym 2009r.
Odbyła się równieŜ projekcja krótkiego filmu obrazującego obecny stan pozostałości po
poligonie w Bliźnie. Omówienia
filmu i wyjaśnień na zadawane
pytania dokonał Jacek Flis
(współautor realizacji filmowej).
W kolejnym wystąpieniu
dyrektor Szkoły Podstawowej w
Ociece Marta Szybała przedstawiła swoją placówkę oświatową i
wyraziła wolę podjęcia współpracy międzyszkolnej z gminą
Peenemünde. Propozycja współpracy spotkała się z aprobatą i
duŜym zainteresowaniem strony
niemieckiej.
Po zakończonej Sesji
Rady Gminy, zaproszeni goście i
radni odwiedzili sołectwo Blizna,
gdzie mogli bezpośrednio zobaczyć pozostałości poligonu rakiet
V1 i V2. Odwiedzono równieŜ
świetlicę budynku nie uŜytkowanej szkoły w Bliźnie, gdzie przygotowano ekspozycję dotyczącą
tematyki poligonu. Bardzo du-
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Ŝym zainteresowaniem cieszyły
się makiety rakiet V1 i V2, oraz
dokumentalne zdjęcia z okresu
działania poligonu. Nadleśnictwo
Tuszyma jako partner projektu,
wypoŜyczyło do ekspozycji oryginalne części rakiet V2 znalezione na terenie Lasów Państwowych.
Realizacja obecnego
projektu pomimo skromnego
budŜetu stanowi bardzo waŜny
krok w celu zachowania unikatowej w skali II wojny światowej
spuścizny historycznej poligonu
w Bliźnie. Konsul Generalny
Niemiec Dr Thomas Gläser wyraził wielkie zadowolenie z podjęcia inicjatywy utworzenia Parku oraz z faktu zawiązania
współpracy partnerskiej ze stroną
niemiecką. Zadeklarował równieŜ merytoryczną pomoc przy
realizacji następnego etapu projektu. Dla miejscowości Blizna
utworzenie „Parku Historycznego” jest duŜą szansą na rozwój
sołectwa zarówno pod kątem
turystycznym jak i gospodarczym.

W. Popielarz
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Święto Patrona w Ociece
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5 lat temu Szkoła Podstawowa w Ociece przyjęła imię
wielkiego Polaka – Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Prymas Tysiąclecia – ks.
Kardynał to postać niezwykła, to
przeogromna skarbnica wiedzy, z
której czerpiemy. Ten wspaniały
wzorzec jest godny naśladowania
dla nas wychowawców, dzieci i
młodzieŜy naszej szkoły. W tym
roku uroczystości miały wyjątkowo bogatą oprawę. Do obchodów
przygotowywaliśmy się duŜo
wcześniej.
15 maja 2008 roku
uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Częstochowie.
25 września uczniowie
naszej szkoły brali udział w Pielgrzymce Szkół im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego do Komańczy w 55 rocznicę uwięzienia Prymasa Tysiąclecia.
Obchody rocznicowe
rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele p. w. Świętej Kata-

nia, co moŜe być dla nas wzorem
dobrej organizacji czasu.
Po mszy świętej poczty
sztandarowe szkół:
• Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Ociece
• Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Woli Ocieckiej
• Publicznego Gimnazjum im.
Błogosławionego ks. Romana
Sitki w Kamionce
• Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Hucisku
oraz
• Poczet Sztandarowy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Ociece,
udały się do szkoły.
Na uroczystość przybyli równieŜ
inni honorowi goście:
Poseł na Sejm RP Kazimierz
Moskal
Starosta Powiatu Ropczycko –
Sędziszowskiego – Józef Rojek
oraz przedstawiciele Rady Powiatu.
Wójt Gminy Ostrów – Piotr Cielec wraz z przedstawicielami

rzyny Aleksandryjskiej w Ociece. Mszę celebrowali: ks. Kanonik Jan Gaworczyk oraz ks. Janusz Bociek. We mszy św.
uczestniczyła cała społeczność
szkolna, zaproszeni goście oraz
poczty sztandarowe szkół przybyłych na rocznicę. Wszyscy w
skupieniu wysłuchali homilii
księdza Janusza Boćka. W homilii ksiądz Bociek nawiązał do
waŜnego okresu z Ŝycia księdza
Prymasa – trzech lat pobytu w
więzieniu, które nazywano internowaniem. W tym trudnym czasie Prymas Wyszyński tak organizował sobie sam czas, Ŝe nie
zmarnował ani jednej chwili.
Czas wolny przeznaczał na modlitwę, kontemplację, przemyśle-

Rady Gminy.
Ks. Kanonik – Jan Gaworczyk
Ks. Janusz Bociek
Ks. Józef Zaręba
Komendant Powiatowy Policji w
Ropczycach – Robert Pastuła
Dyrektor Zakładu Produkcyjnego
firmy Cargill w Ropczycach –
Wacław Wojna
Sekretarz Gminy Ostrów - Marian Dwojak
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Ostrowie –
Bogdan Wójcik
Dyrektorzy szkół podstawowych,
gimnazjów oraz przedszkoli z
gminy Ostrów.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucisku – Krystyna
Piątkowska.

Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Ostrowie z/s
w Kamionce – Przemysław Łagowski.
Sołtys wsi Ocieka – Krzysztof
Pazdan.
Nauczyciele emeryci – naszej
szkoły.
Zespół Pieśni i Tańca „Halicz”.
Telewizja miejska z Ropczyc.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ociece Marta Szybała
serdecznie powitała wszystkich
zebranych, a następnie podsumowała pracę wychowawczą szkoły, która realizuje Społeczną
Krucjatę Miłości Prymasa Tysiąclecia. W tym roku szkolnym
mottem pracy wychowawczej
jest czwarty punkt Społecznej
Krucjaty Miłości: „Rozmawiaj z
kaŜdym językiem miłości. Nie
podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie
rób przykrości. Nie wyciskaj łez.
Uspokajaj
i okazuj dobroć.” Pod tym kątem
są planowane wycieczki, konkursy plastyczne, literackie, wiedzy,
lekcje wychowawcze, gazetki,
konferencje szkoleniowe, spotkania, wieczornice dla nauczycieli,
rodziców, uczniów.
Następnie została przedstawiona prezentacja multimedialna ukazująca pięcioletni dorobek szkoły. Wreszcie nadszedł
czas na część artystyczną. Wystąpili w niej uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Program słowno – muzyczny
nawiązywał do myśli Prymasa:
„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.”
Młodzi aktorzy przybliŜyli czasy dzieciństwa i młodości
wielkiego Polaka, który bez reszty zawierzył Maryi. Dlatego w
scenariuszu pojawiła się opowieść o Jasnej Górze, wizerunek
Czarnej Madonny, wzruszające
pieśni Maryjne, które 3 sierpnia
1924 roku zaprowadziły młodego
Stefana na Jasną Górę, gdzie
odprawił pierwszą mszę prymicyjną, a następnie 26 sierpnia
1956 roku złoŜył Śluby Jasnogórskie Narodu.
Uczniowie pięknie zaprezentowali się i zostali nagrodzeni
gromkimi brawami. Część artystyczną przygotowała Sabina
Pelc, a oprawą muzyczną zajął
się Ryszard Niewiarowski.
Uroczystym i jednocześnie bardzo barwnym akcentem
uroczystości był Polonez w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
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„Halicz” z Ropczyc, który wystąpił gościnnie.
W dalszej części uroczystości pani dyrektor wręczyła
nagrody uczniom, którzy wzięli
udział w konkursie plastycznym pod hasłem trzeciego
punktu Krucjaty Miłości:
„Mów zawsze Ŝyczliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich.
Napraw krzywdę wyrządzoną
słowem. Nie czyń rozdźwięku
między ludźmi. Jednocz słowem i sercem.”
Nagrodzeni otrzymali nagrody
ksiąŜkowe i pamiątkowe dyplomy.
Zaproszeni gości w swoich wystąpieniach gratulowali
szkole pięknego jubileuszu oraz
sukcesów w kształceniu i wychowaniu młodzieŜy w duchu nauk
Patrona.
Ta piękna rocznica była
okazją do podziękowania osobom, które
w sposób szczególny zasłuŜyły
się dla naszej szkoły. W imieniu
całej społeczności szkolnej
uczniowie klas 0 – III wręczyli
podziękowania.
Ostatnim wydarzeniem
patronalnego święta było zaproszenie do Izby Pamięci, gdzie
zostały zebrane prace uczniów,
wykonane podczas konkursów
dotyczących osoby Patrona, a
takŜe zgromadzone zdjęcia, dokumenty
i pamiątki.
Dzięki wielkiemu sercu ludzi
dobrej woli moŜliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.
Wszystkim darczyńcom
składamy serdeczne podziękowania. KaŜdy Ŝyczliwy gest jest
dla nas darem serca.

S. Pelc
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KAMIONKA PAMIĘTA…
W bieŜącym roku minęła 10
rocznica śmierci Bronisławy
Sartorius - siostry znanego pisarza pochodzącego z Kamionki
Wilhelma Macha. Aby uczcić tę
rocznicę 8 października odbyło
się w Kamionce uroczyste spotkanie poświęcone ich pamięci.
Na spotkanie przybyli zaproszeni
goście: wójt gminy Ostrów Piotr
Cielec, członkowie zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie – Janina Ataman-Gąsiewicz, Adam Decowski, Bogusław Kotula, radni z
Kamionki – Józef Bajor i Józef
Wolak z małŜonką Leokadią oraz
radni z Ostrowa – Stanisław
Pasko i Robert Borowiec, dyrektor ZEAS-u w Ostrowie – Bogusław Wójcik, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Wilhelma Macha – Stanisław Popielarz, byli
dyrektorzy ośrodka kultury w
Kamionce – Zofia Migała i Kazimierz Popielarz, grono pedagogiczne i młodzieŜ SP i Gimnazjum w Kamionce. Gościem
honorowym była Maria Szydłowska z Gorlic, która opiekowała się Bronisławą Sartorius w
ostatnich latach jej Ŝycia. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym pw.
PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego,
którą celebrował ksiądz proboszcz Stanisław Kogut. Mszę
uświetnił chór czterogłosowy
działający przy GCKiS, przygotowany przez Marka Wiktora i
Grzegorza Sado. Po mszy goście
udali się pod pomnik Macha,
gdzie złoŜone zostały wiązanki
kwiatów. Dalsza część spotkania
rozpoczęła się wystąpieniem
dyrektora GCKiS w Kamionce
Przemysława Łagowskiego, któ-

ry powitał przybyłych gości i
powiedział m.in.: „Mottem dzisiejs ze go sp o tk an ia j est:
„Kamionka pamięta...” - bo Kamionka nie zapomina o wybitnych ludziach, którzy wyrośli na
tej ziemi. Wilhelm Mach jest nie
tylko patronem Gminnego Centrum Kultury – Szkoła Podstawowa równieŜ nosi jego imię. Budynek, w którym się znajdujemy
powstał między innymi dzięki
inicjatywie i ofiarności finansowej Bronisławy Sartorius, która
wraz z męŜem Józefem wspierała
od początku budowę obiektu. Są
oni równieŜ fundatorami pomnika W. Macha, przy którym zło-

Ŝyliśmy dziś skromne wiązanki
kwiatów. Z ich udziałem powstawał takŜe kościół w Kamionce. O
tych postaciach Kamionka nie
zapomina i nie zapomni. A jak
wspomniał ksiądz proboszcz w
swoim kazaniu – jest im równieŜ
wdzięczna.” Kolejnym punktem
był wspaniały montaŜ słownomuzyczny pod tytułem „Słowo o
patronie” przygotowany przez
Aleksandrę Bal a wykonany
przez uczniów SP i Gimnazjum.
Po części artystycznej głos zabrali m.in. wójt Piotr Cielec, członek
zarządu ZLP Bogusław Kotula
oraz Maria Szydłowska, która
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przybliŜyła zebranym postać
Bronisławy Sartorius. Przekazała
ona równieŜ na ręce dyrektora
GCKiS pamiątkowe portrety
Wilhelma i Bronisławy. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie towarzyskie.
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kamionce składa serdeczne
podziękowanie dyrektorowi SP
Stanisławowi Popielarzowi oraz
Leokadii Wolak – głównej inicjatorce spotkania – za pomoc w
organizacji uroczystości.
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Z Ŝycia OSP

Zawody OSP w Kozodrzy

W efekcie sportowej rywalizacji jednostki osiągnęły następujące wyniki:
Lp.
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Jednostka
OSP

Czas ćwiczenia
bojowego

Punkty
karne

Razem

Czas
sztafety

Punkty
karne

Razem

Wynik
końcowy

1.

Kozodrza

47,20

x

47,20

58,23

5

63,23

110,43

2.

Ostrów

61,85

x

61,85

62,57

x

62,57

124,42

3.

Skrzyszów

48,65

5

53,65

66,19

5

71,19

124,82

4.

Wola Ociecka

75,00

5

80,00

68,00

x

68,00

148,00

5.

Ocieka

86,69

x

86,69

71,50

x

71,50

158,19

6.

Kozodrza
(kobieca)

62,56

5

67,56

64,28

x

64,28

131,84
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Rozmaitości

JuŜ prawie od 3 miesięcy
w sieci funkcjonuje oficjalne forum mieszkańców Gminy Ostrów.
P o d
a d r e s e m
www.gminaostrow.eu , kaŜda
osoba, która ma komputer z dostępem do Internetu moŜe dowiedzieć się o najnowszych wydarzeniach z naszej okolicy. Po wejściu
na forum, moŜna szybko znaleźć
informacje np. gdzie w najbliŜszym czasie znajduje się zabawa
taneczna , festyn czy teŜ przeczytać o sprawach bieŜących z gminy
i wypowiedzieć się na ich temat.
KaŜda wioska z gminy ma na
forum przypisany dział, w którym

zamieszczone są informacje tylko
z obszaru tej miejscowości. Dodatkowo oprócz miejsca na wypowiadanie się jest równieŜ ciągle
rozwijająca się galeria zdjęć, do
której kaŜdy uŜytkownik moŜe
dodać coś od siebie. W ostatnim
czasie ruszył takŜe chat, na którym uŜytkownicy mogą w większej grupie prowadzić luźne dyskusje.
Na chwilę obecną jest juŜ
ponad stu zarejestrowanych uŜytkowników a ich liczba z dnia na
dzień rośnie. Aby brać czynny
udział w dyskusjach wystarczy
prosta rejestracja, która jest bez-

płatna i nie powinna potrwać wię- cji zmian wyglądu czy teŜ działacej niŜ kilkanaście sekund. Osoba, nia forum.
która często wypowiada się lub
teŜ promuje forum otrzymuje
coraz wyŜszą rangę a dzięki temu
wzrasta jej prestiŜ wśród reszty
uŜytkowników.
Forum ciągle się rozwija,
w planach jest jego dalsza rozbudowa. Docelowo ma stać się miejscem wirtualnych spotkań mieszkańców i punktem odpowiedzi na
nurtujące pytania z róŜnych dziedzin Ŝycia. KaŜdy uŜytkownik ma
moŜliwość ingerowania w funkcjonowanie strony poprzez zgłaszanie własnych uwag i propozyAby móc realizować
nowe pomysły nie zawsze wystarcza wolny czas i chęci, czasami potrzebne są na ich realizacje fundusze, dlatego forum
poszukuje sponsora, który
mógłby wesprzeć tę inicjatywę
finansowo lub rzeczowo. W
zamian oferujemy reklamę na
witrynie.

M. Surman
M. Paruch

Ogłoszenia
W związku z opracowaniem przez
Starostwo Ropczycko – Sędziszowskie planu urządzenia lasu
dla wsi Blizna, Ocieka, Wola
Ociecka , Ostrów i Skrzyszów
Wójt Gminy Ostrów informuje
właścicieli lasów o wyłoŜeniu do
publicznego wglądu w/w projektu
na okres 60 dni.
Miejsce wyłoŜenia projektu planu
– Urząd Gminy w Ostrów 39 –
103 Ostrów 225 pokój nr. 23 w
godzinach pracy Urzędu. Zatwierdzony uproszczony plan lasów
będzie podstawą naliczenia podat-

ku leśnego /podstawa prawna
art.21 ust.4 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach Dz.U. z
2005r. Nr. 45, poz. 435 z późn.
zm.
Od miesiąca września GOPS realizuje program „Uczeń na wsi”
ze środków PEFRON- stypendia
dla uczniów niepełnosprawnych.
W szkołach od września realizowane jest doŜywianie w formie
obiadów. Od połowy października
będzie równieŜ realizowane doŜywianie w nowo otwartej stołówce w Skrzyszowie, która będzie
obsługiwać równieŜ
szkoły w Ostrowie.
Rozpoczął się nowy
okres zasiłkowy w
zakresie świadczeń

śCIE OSTROWA

rodzinnych, a od miesiąca października GOPS będzie realizował
nowe zadania z zakresu funduszu
alimentacyjnego.

Podstawowej w Ociece i w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w
Kamionce a takŜe prowadzone
będą zajęcia Zespołu Pieśni i Tańca „WRZOS”. Zapraszamy rówOd września w Gminnym Cen- nieŜ do korzystania z minisiłowni
trum Kultury i Sportu w Ostrowie w kaŜdy wtorek, środę i czwartek
z/s w Kamionce prowadzone są w godz. 16:00- 20:00.
zajęcia plastyczno- artystyczne
dla dzieci i młodzieŜy. Zajęcia Gmina otrzymała dotację na zaodbywają się w kaŜdy wtorek od kup nowego autobusu przystosogodz. 15:30. Instruktorzy otwarci wanego do przewozu osoby niesą na sugestie uczestników, dlate- pełnosprawnej. W drodze przetargo program zajęć jest elastyczny, gu zakupiono pojazd marki
a ich przedmiotem są rzeczy do- IVECO.
bierane nie tylko do moŜliwości
uczestników, ale takŜe do okoliczności. Poza zajęciami plastycznoartystycznymi wieczory wypełniają zajęcia taneczne oraz próby
chóru.
Zajęcia taneczne na terenie gminy
odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Kozodrzy, w Szkole

śycie Ostrowa
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Oświata

To był dobry rok !
Rok szkolny 2007/2008
był bardzo pomyślny dla uczniów
Szkoły Podstawowej
w Kamionce. W sierpniu Podkarpacki Kurator Oświaty, pan Jacek
Wojtas wręczył panu Stanisławowi Popielarzowi, Dyrektorowi S.P
list gratulacyjny. Takie pismo
otrzymały tylko 54 szkoły w woj.
podkarpackim. List zawierał gratulacje i słowa uznania za efektywną pracę z młodzieŜą, która
zaowocowała wysokimi wynikami ze sprawdzianu na zakończenie Szkoły Podstawowej.
W dniu 08.04.2008 r.
piętnastu uczniów kl. VI pisało
sprawdzian „Jasne jak słońce”.
Wszyscy rozwiązywali arkusz S-1
-082. Uzyskali bardzo wysokie
wynik
(8 stanin).
Średni wynik w punktach wynosił:
NajwyŜszy wynik ze
sprawdzianu uzyskał Sławomir
Tylutki – 40 punktów; był to zarazem najwyŜszy wynik w gminie.
Bardzo wysokie wyniki uzyskali
równieŜ: Witold Guzior – 39 pkt., się do II etapu konkursu matematyczno – przyrodniczego i uzyskał
dobry wynik.
Szkoła
29.1
W konkursach artystycznych uczniowie osiągali takŜe
Gmina
27.7
bardzo wysokie wyniki.
Robert Łagowski z kl.VI zdobył I
miejsce w półfinale regionalnego
Powiat
26.4
konkursu „Nasza Ziemia” i IV
miejsce w finale Ogólnopolskiego
Wojewódz26.0
Konkursu Geologiczno – Środotwo
wiskowego „Nasza Ziemia”.
Uczeń ten został wyróŜniony w
Konkursie „StraŜak przyjacielem
Kraj
25.8
dziecka”.
W VI wojewódzkim Konkursie
Alicja Marek – 35 pkt., Paulina Plastycznym „Współcześni ryceŚwider – 34 pkt., Piotr Ziobro – rze św. Floriana; Łukasz Wiktor z
34 pkt.
kl. V zajął III miejsce w grupie
Łukasz Wiktor, uczeń wiekowej kl. IV – V. Weronika
kl.V jako jedyny z terenu gminy Stręk(kl. VI) uzyskała wyróŜnieOstrów zakwalifikował
nie na etapie rejonowym w Woje-

wódzkim Konkursie „Poeci i Pisarze – Jesień” a takŜe w Podstawowym Konkursie Kolęd i Pasterek.
Została teŜ finalistką Powiatowego Konkursu „O złotą nutkę”.
Osiągnięciami plastycznymi mogą się pochwalić dwie uczennice z
kl. VI – Joanna Potwora i Anna
Wiktor. Zajęcia plastyczne i muzyczne prowadziła pani Barbara
Głód.
W szkole odbyły się dwa
bardzo interesujące spotkania: z
kapitanem Wojska Polskiego
panem Kapustą oraz Dyrektorem
Biblioteki Narodowej w Warszawie panem Stanisławem Czajką.
Zorganizowano ciekawe wycieczki m.in. w ramach Warsztatów
Tropicieli Odpadów do StrzyŜowa, a takŜe Kraków – Gorce i
Zamość.

GMINA
W%

POWIAT
W%

WOJEW.
W%

KRAJ
W%

1 CZYTANIE

SZKOŁA
W%
77

78

76

76

75

2 PISANIE

78

67

62

58

57

3 ROZUMOWANIE

71

70

70

70

69

4 KORZYST Z INFORMACJI

77

70

59

60

61

W ramach „Caritasu”
(opiekunką pani Danuta Wojton)
odbyły się spotkania, wycieczki,
wystawy, prezentacje i konkursy.
W Kiermaszu „Pod Kogutkiem”
gościem był pan Stanisław Flis,
przewodnik wycieczek, gawędziarz, pasjonat dawnych dziejów.
W roku szkolnym 2007/2008r. odnotowano wiele sukcesów sportowych m.in. w zawodach wojewódzkich brały udział:
Wioletta Ciołek i Anna Wiktor z
kl. VI (rzut piłeczką palantową).
Na szczeblu rejonowym uzyskaliśmy III miejsce w koszykówce
dziewcząt i IV miejsce w mini
siatkówce. W zawodach powiatowych reprezentowały szkołę:
Wioletta Ciołek- I miejsce w rzucie piłeczką palantowa, Anna
Wiktor – II miejsce
w tej samej dyscyplinie i Łukasz
Wiktor – IV miejsce.
Dziewczęta zdobyły I miejsce w
mini siatkówce
i koszykówce.
W liście gratulacyjnym
czytamy:” Nie jest sztuką podjąć
działanie, ale sztuką jest działać i
wykonywać obowiązki tak, by
przyniosły one wspaniałe owoce
oraz by dawały poczucie dobrze
spełnionego zadania”
Te słowa sprawdziły się w
minionym roku szkolnym.

5 WYKORZ. WIEDZY
W PRAKTYCE

61

59

58

58

57

A.Bal

Wyniki uczniów w zakresie badanych umiejętności przedstawiają się następująco:
UMIEJĘTNOŚCI
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Szlakiem Prymasowskiego Zesłania –
Pielgrzymka
Dnia 25. 09. 2008 r. w
Klasztorze Zgromadzenia Sióstr
Najświętszej Rodziny z Nazaretu

w Komańczy odbył się zjazd
szkół im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Miejsce spotka-

nia jest znamiennym symbolem,
gdyŜ od 29. 10. 1955 r. do 28.
10. 1956 r. w tym właśnie klasztorze przebywał na zesłaniu Kardynał Stefan Wyszyński. Modlitewne spotkanie odbywają się w
55 rocznice uwięzienia Prymasa
Tysiąclecia, skupiła 13 szkół
noszących to szlachetne imię,
którzy przybyli z róŜnych zakątków Polski. Mszę świętą peregrynował diecezjalny duszpasterz
młodzieŜy ks. Edward Biały.
Myślą przewodnią homilii było
porównanie Prymasa do kompasu, wskazującego drogę wyborów Ŝyciowych. KaŜda
z przybyłych szkół, podczas
naboŜeństwa, ofiarowała własno-

ręcznie wykonane dary. Delegacja szkoły w Ociece złoŜyła kosz
z jesienną stylizacją, który
spodobał się wyjątkowo wszystkim uczestnikom pielgrzymki.
Pielgrzymka ta wprowadziła w
mury naszej szkoły nastrój zadumy
i refleksji oraz sprawiła, iŜ
uświadomiliśmy sobie jaką rolę
w Ŝyciu młodego człowieka odgrywa duchowe przewodnictwo
Prymasa Wyszyńskiego.

A. Furmanek

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę
02 października 2008r. odbyła się VIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
na Jasną Górę. Wzięło w niej
udział ok. 30 tys. uczniów z ponad 500 polskich szkół, których
patronem jest Jan Paweł II.
Naszą szkołę reprezentował
poczet sztandarowy oraz 29osobowa grupa uczniów
pod opieką pani dyrektor Jadwigi
Szynal, ks. katechety Józefa Zarę-

by oraz wychowawców klas IV –
VI.
Tegoroczna pielgrzymka była
okazją do świętowania jubileuszy:
10-lecia działalności
Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II, jak równieŜ 30 rocznicy powołania kard.
Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrową. Spotkanie
przebiegało pod hasłem, jakie w
tym roku towarzyszy obchodom
VIII Dnia Papieskiego „Jan Paweł

II – Wychowawca Młodych”.
Msza Święta na Szczycie rozpoczęła się o godz. 11.00. Eucharystii przewodniczył biskup radomski -Zygmunt Zimowski,
duszpasterz Rodziny Szkół im.
Jana Pawła II.
Wraz z biskupem Mszę Św. koncelebrowało ok. 250 kapłanów. W
czasie Mszy Św. młodzieŜ zawierzyła się Matce BoŜej Jasnogórskiej, wysłała telegram do papieŜa

Benedykta XVI, modliła się w
intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI oraz o rychłe wyniesienie na ołtarze naszego Patrona,
Sługi BoŜego Jana Pawła II, a
takŜe o dobre wychowanie kolejnych pokoleń młodych Polaków.

E. Ferfecka

Rozpoczęcie roku szkolnego w Gminie Ostrów
Pierwszego września we
wszystkich placówkach oświatowych w naszej gminie rozpoczął
się nowy rok szkolny. Uczniowie
wypoczęci po ponad dwumiesięcznych wakacjach licznie
zgromadzili się w 6 szkołach
podstawowych, i 4 gimnazjach
znajdujących się w naszej gminie.
W szkołach podstawowych (kl. IVI) naukę rozpoczęło łącznie 516
uczniów, w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym jest ich o
43 osoby mniej. W klasach „0”
roczne przygotowanie przedszkolne rozpoczęło 58 dzieci (w
wieku 6 lat). Jest to o 25 dzieci
mniej w porównaniu z ubiegłym
rokiem. W gimnazjach uczyć się
będzie 358 uczniów, wzrost liczebności o 11 uczniów. Natomiast do przedszkoli uczęszczać
będzie 60 dzieci. Łącznie we
wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach edukacje
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rozpoczęło 874 osoby, czyli
znacznie mniej niŜ w ubiegłym
roku (ubyło 32 osoby).
W okresie wakacji odbył
się jeden konkurs na stanowisko
dyrektora szkoły w Szkole
Podstawowej w Ociece, dyrektorem została ponownie Marta
Szybała.
Łącznie prace w szkołach rozpoczęło 167 nauczycieli, z czego:
- nauczycieli dyplomowanych…………………………..61
- nauczycieli mi ano wanych…………………………..55
- n a u c z yc i e l i k o n tr a k t o wych…………………………48
- nauczycieli staŜystów……………...……...…….3
Kiedy uczniowie odpoczywali od nauki i zachwycali się
wakacjami w placówkach
oświatowych wykonywano szereg prac mających na celu popra-
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wienie ich wizerunku i polepszenie warunków do nauki w zbliŜającym się nowym roku szkolnym.
WaŜniejsze prace w miejscowościach:
Ostrów
- przeniesiono kl. „0” do budynku „starej szkoły”
- zaadaptowano pomieszczenie
po kl. „0” na „małą sale ruchową”
Skrzyszów
- wykonano prace mające na celu
przystosowanie pomieszczeń do
prowadzenia stołówki szkolnej
- dla przedszkola zakupiono plac
zabaw
Kozodrza
- wykonano gruntowne czyszczenie kominów wentylacyjnych
- pomalowano część sal lekcyjnych, korytarzy, kuchni i innych
pomieszczeń

śycie Ostrowa

- w budynku przedszkola przemalowano jadalnię, wydzielono
magazyn na artykuły spoŜywcze
i miejsce na obieralnie zgodnie z
zaleceniami inspekcji sanitarnej
- pomalowano ściany w jadalni i
polakierowano parkiet
- zakupiono plac zabaw dla dzieci
Ocieka
- wykonano cyklinowanie i lakierowanie parkietu oraz wymalowano ściany w kilku salach lekcyjnych
Wola Ociecka
- wymieniono linoleum na płytki
ceramiczne w holu na I piętrze
- odnowiono lamperię na sali
gimnastycznej
Kamionka
- wymieniono oświetlenie na sali
gimnastycznej
- pomalowano pomieszczenie
kuchni i stołówki oraz w sali
komputerowej

B. Wójcik
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DoŜynki 2008

DOśYNKI GMINNE – BLIZNA
W niedzielę 24 sierpnia
2008r. samorząd Gminy Ostrów
oraz Gminne Centrum Kultury i
Sportu w Kamionce zorganizowali DoŜynki Gminne w miejscowości Blizna. Uroczystości
doŜynkowe rozpoczęto dziękczynną Mszą Św. celebrowaną
przez ks. Jana Gaworczyka w
nowej Kaplicy w Bliźnie. Po
Mszy Św. uroczysty korowód
doŜynkowy prowadzony przez
Orkiestrę Dętą z Pustkowa przemaszerował na boisko sportowe.
Oficjalnego otwarcia doŜynek
dokonał Wójt Gminy Ostrów
Piotr Cielec i Przewodniczący
Rady Gminy Zenon Potwora.
Starostowie DoŜynek Gminnych
Maria Jeleń z Blizny i Andrzej
Budzik ze Skrzyszowa przekazali
Wójtowi, jako gospodarzowi
gminy chleb, aby dzielił go
wśród licznie zebranych. Podczas uroczystości dziewczynki z
zespołu ‘Wrzos” częstowały
chlebem i ciastkami ufundowanymi przez sponsorów. Po otwarciu nastąpiła prezentacja wieńców oraz wręczenie chlebów
osobom zaproszonym. Osiem
sołectw Gminy Ostrów wystawiło druŜyny wieńcowe, sołectwo
Kamionka dwie. Wręczono takŜe
wyróŜnienia Wójta Gminy
Ostrów dla sołectw o najwyŜszym wskaźniku urodzeń. WyróŜnienie Złotego Bociana otrzy-

mało sołectwo ZdŜary, Srebrnego
Skrzyszów, Brązowego Kozodrza. WyróŜniono równieŜ sołectwa, w których najlepiej przeprowadzono selektywną zbiórkę
śmieci. Po części oficjalnej wystąpił „Kabaret z Konopi”, program dla najmłodszych
„Skarbnikowe Dary” przedstawili aktorzy z Krakowa. Na zakończenie części artystycznej wystąpiły dzieci z zespołów
„Biedronki” działający przy Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury
w Gminie Ostrów i „Wrzos”
działający przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce. Uczestnicy
DoŜynek bawili się na zabawie
tanecznej przy muzyce zespołu
„Delta”. Liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów,
serdeczna rodzinna atmosfera
sprawiły, Ŝe doŜynkowa zabawa
trwała do późnych godzin nocnych.

A. Potwora
R. DłuŜeń

Sponsorami DoŜynek
byli:
Jan i Katarzyna Cyzio „CYZIÓWKA” Kamionka
Jerzy Pater - „PATER” Brzeźnica

Irena i Jan Wołowiec - PIEKARNIA WOŁOWIEC ROPCZYCE
Ludwik Para - „WOD-KLIK”
Lubzina
Mieczysław Gątarski „ARGEO” Ropczyce
Mariusz i Ewa Przywara - MATE R I AŁ Y B U D O W L A N E
OSTRÓW
Renata Magdoń - Dębica
Jan Niwa - „NIWA” Dębica
Kazimierz Smolak „ROLMASZ” Kamionka
Ewa i Wiesław Milczanowski „HANDEL I USŁUGI TRANSPORTOWE”
Marek Feret - „ELMIX”
Tomasz Kasprzycki - Prezes „BS
Ropczyce”
Tadeusz Lech - „POLCHEMIA”
Skrzyszów
Jerzy Gwóźdź - „POLDIM” Dębica
Grzegorz Wielopolski - „ARTPROGRES” Wola Ociecka
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Wakacje 2008

PIKNIK SPORTOWO-REKREACYJNY
W SKRZYSZOWIE
Mecze sędziowali Mariusz Wilk i
Janusz Ciepielowski. Niewątpliwą
atrakcją dla widzów był równieŜ
mecz pokazowy druŜyny Urzędu
Gminy w Ostrowie z pracownikami Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie. W druŜynie Urzędu
zagrali: Wójt Gminy Piotr Cielec,
wice-przewodniczący Rady Gminy Wiesław Jeleń, radny z Ocieki
Władysław Surman, Tadeusz
Mazur, Dariusz Rokosz i Przemysław Łagowski – dyrektor GCKiS
w Kamionce. W druŜynie ZUK-u
zagrali: Józef Lisowski, Władysław Ochab, Włodzimierz RoPo emocjach związanych z turniejem piłkarskim w Ociece (20 lipca
– przyp. Red.) przyszedł czas na
amatorów piłki noŜnej czyli zawodników niezrzeszonych w klubach piłkarskich ligowych. Skrzyszów był kolejny raz areną rozgrywek w ramach Turnieju Mini
Piłki NoŜnej o Puchar Wójta Gminy Ostrów. W turnieju mogły
uczestniczyć druŜyny sołeckie
składające się wyłącznie z amatorów. Boisko do gry miało wymiary 20m x 40m a zespół liczył 4
graczy w polu i bramkarz. Do
rozgrywek zgłosiło się sześć druŜyn: Skrzyszów, Ocieka i Ostrów

ko sz, Wład ysław Majch er
(gościnnie) i Łukasz Kędzior
(równieŜ gościnnie – na co dzień
pracownik urzędu). Wynik w tym
meczu nie był najwaŜniejszy,
jednak gwoli kronikarskiego obowiązku naleŜy odnotować zwycięstwo ZUK-u. Po emocjach na
boisku Wójt Gminy Ostrów Piotr
Cielec w asyście radnego ze
Skrzyszowa Jerzego Kopali i
sołtysa Andrzeja Budzika wręczył
wszystkim zespołom dyplomy a
najlepszym pamiątkowe puchary.

Orion

(grupa B) oraz Kozodrza, Blizna
i Wola Ociecka (grupa A). Wyniki meczów grupowych: Kozodrza
– Blizna 1:1, Ocieka – Skrzyszów
1:6, Kozodrza – Wola Ociecka
5:1, Ocieka – Ostrów 1:3, Blizna
– Wola Ociecka 0:3, Skrzyszów –
Ostrów 0:2.
W meczach o miejsca padły następujące wyniki: o V miejsce Blizna
zremisowała z Ocieką 1:1 odnosząc zwycięstwo w karnych 3:1,
o III miejsce Wola Ociecka przegrała ze Skrzyszowem 1:2 i w
meczu finałowym Ostrów pokonał
Kozodrzę 3:0. Królem strzelców
został Witold Kozioł z Ostrowa.

„ŚWIĘTO CHLEBA” – BOREK MAŁY 2008

„Stowarzyszenie „ Borkowianki” i Rada Sołecka Borku
Małego 15 sierpnia po raz pierwszy zorganizowała imprezę inte-
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gracyjną „Święto Chleba” dla
mieszkańców sołectwa Borek
Mały i okolicznych miejscowości.
Impreza miała charakter otwarty,

śCIE OSTROWA

a dla licznie zgromadzonej publiczności przygotowano wiele
atrakcji. Uroczystości zainaugurowała Msza Św. odprawiona w
kościele p.w. Matki BoŜej Częstochowskiej w Borku Wielkim,
podczas której nastąpiło poświęcenie chleba i wieńca doŜynkowego.
Część oficjalną rozpoczął radny
Zenon Potwora dziękując za trud
codziennej pracy, szczególnie
rolników i ich rodzin, dzięki którym chleb gości codziennie na
naszym stole, gdyŜ jak mówi
ludowe przysłowie: „Bez chleba
Ŝyć się nie da”, oraz zaprosił do
wspólnej zabawy.
W części artystycznej
wystąpiły dzieci z Borku Małego,
przedstawiając inscenizację pt. „
Od ziarenka do bochenka”. Wielu
miłych wraŜeń dostarczył zebranym występ Kapeli Ludowej „

śycie Ostrowa

KURASIE” z Lubziny. Dla dzieci, oprócz nieodpłatnych zjeŜdŜalni i trampolin, przygotowano
wiele gier, zabaw i konkursów z
nagrodami. Dodatkową atrakcją
była degustacja tradycyjnych dań.
Publiczność bawiła się i tańczyła
do późnych godzin nocnych. Do
tańca i zabawy przygrywali Teresa i Dariusz Rachwał z Ropczyc.
Impreza odbyła się dzięki dofinansowaniu ze środków Programu
Integracji Społecznej.

A.P.
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Wakacje 2008

WSPOMNIENIE Z WAKACJI
- PIKNIK INTEGRACYJNY
Dnia 3 lipca 2008 w Domu Ludowym w Borku Małym
odbył się Piknik Integracyjny
zorganizowany przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” przy
współpracy Sto warzyszenia
„Borkowianki” . W imprezie
wzięło udział około 100 osób.
Były to osoby zrzeszone w organizacjach działających na terenie
powiatu a więc: Warsztaty Terapii
Zajęciowej CARITAS w Ropczycach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach, Polski
Związek Niewidomych – Koło

Powiatowe w Ropczycach, Domy
Pomocy Społecznej z Rudy i Lubziny, Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Sędziszowie Młp oraz Stowarzyszenie
„Jesteśmy Razem” w Ropczycach
jako organizator imprezy. Podczas
zabawy została przedstawiona
inscenizacja bajki o „Czerwonym
Kapturku” przygotowana przez
dzieci z Borku Małego, przeprowadzono wiele zabaw i konkursów z nagrodami oraz konkurs
plastyczny „Moje wymarzone
wakacje” Wszystkich do tańca i
zabawy zachęcał zespół muzyczny.
Impreza została sfinansowana w 60% ze środków PFRON,
resztę dołoŜyło Stowarzyszenie
„Jesteśmy Razem”. DuŜo zaangaŜowania i pracy w przygotowanie
i przebieg całej imprezy włoŜyły
panie ze Stowarzyszenia

„Borkowianki”, za co naleŜą się mamy nadzieje ze będzie w przyim szczególne podziękowania.
szłości kontynuowana.
Była to pierwsza tego typu
impreza. Z jej przebiegu wynikało, Ŝe był to trafiony pomysł i

M. Draus

PÓŁKOLONIA W BORKU MAŁYM
W dniach 14- 25 lipca
2008r. odbyła się półkolonia w
Borku Małym, finansowana w
ramach Programu Integracji Społecznej w Ostrowie. Codziennie
przez dwa tygodnie w zajęciach
odbywających się w Domu Ludowym uczestniczyło 38 dzieci z
Borku Małego, Kozodrzy, Kamionki i Woli Ocieckiej.
Organizatorzy i
wychowawcy
przygotowali dla swoich pod-
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opiecznych wiele atrakcyjnych
zajęć, konkursów, turniejów oraz
warsztaty artystyczne które zainteresowały kaŜdego, zmuszając do
wykazania się własną kreatywnością.
Najciekawsze dla dzieci okazało
się wcielenie w role „ufoludków”.
Koloniści wymyślili planety, stroje oraz statki kosmiczne. Dni,
które miały swoje tematy dostarczały dzieciom mnóstwo emocji.

W trakcie zajęć straŜacy z Ochotniczej StraŜy PoŜarnej i aspirant
Marian Koza opowiedzieli dzieciom o swojej pracy i zasadach
bezpieczeństwa, jakie powinni
zachowywać. Jeden z dni zapadnie kolonistom szczególne w pamięci, chodzi o wycieczkę do
Kopalni Soli w Bochni i Zamku w
Nowym Wiśniczu. Dzięki nieodpłatnemu udostępnieniu przez
Gminę Ostrów autokaru, dzieci

śycie Ostrowa

wyjeŜdŜały teŜ na basen w Ropczycach. Ostatniego dnia dzieci
Ŝałowały, Ŝe to juŜ koniec i zapewniały wychowawców, Ŝe bawiły się świetnie i jeśli w przyszłym roku będzie półkolonia, to
one na pewno się zapiszą.

A.P.
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W KAMIONCE „V” LIGA,
W OCIECE MAJĄ „A” KLASĘ
Kluby piłkarskie w naszej
gminie – KP Kaskada Kamionka i „Victoria” Ocieka w
sezonie 2008/2009 występują
w wyŜszych ligach rozgrywkowych. To pierwszy taki
przypadek w historii sportu w
gminie Ostrów. Klub z Kamionki po fuzji z zespołem KP
Ropczyce przejął ich miejsce
w V lidze dębickiej i w sierpniu rozpoczął występy na boiskach okręgówki meczem
wyjazdowym z zespołem
„Wisłok” z Wiśniowej. Inauguracja wypadła okazale po-

Dawid Proczek w obstawie zawodników z zespołu Inter Gnojnica.

niewaŜ piłkarze z naszej gminy zwycięŜyli 4:2. Przypomnijmy, Ŝe w poprzednim
sezonie Kamionka na koniec
rozgrywek „A” klasy zajęła
czwarte miejsce. Gra w „V”
lidze to dla piłkarzy i działaczy z Kamionki wielka nobilitacja ale równieŜ wielkie wy-

zwanie organizacyjne i finansowe. Szczególnie działacze
będą musieli wykazać się
zdolnościami organizacyjnymi
bo ani zaplecze socjalne ani
finansowe na dzień dzisiejszy
nie są wystarczające. Grający
prezes Kaskady - Arkadiusz
Fornek liczy równieŜ na
wsparcie władz gminy w
utrzymaniu klubu w tej klasie
rozgrywek. W klubie z Kamionki grają zawodnicy z róŜnych miejscowości naszej
gminy np. Andrzej Szalwa,
Adam i Dominik Ochabowie,
Rafał Świątek z Ostrowa, Damian Depta ze Skrzyszowa,
Przemysław i Ireneusz Perlikowie z Ocieki, Arkadiusz
Fornek z Woli Ocieckiej, Marek Popielarz, Paweł Dziewit z
Kamionki, pochodzący się z
Kamionki Robert DłuŜeń, w
zespole grają równieŜ zawodnicy z sąsiadujących z Kamionką miejscowości np. Michał Gniewek z Czarnej Sędziszowskiej czy Przemysław
Świder z Boreczku. To oczywiście nie wszyscy zawodnicy
bo druŜynę wspierają teŜ doświadczeni gracze z Ropczyc
tacy jak Witold Zięba (grający
trener i zarazem pracownik
ostrowskiego ZUK-u) czy
Bogusław Pacanowski i Tomasz Sokołowski. Tak więc

Spotkanie KP Kaskada Kamionka z druŜyną Strzelec Frysztak.

miejscowi gracze wsparci doświadczeniem ligowym kolegów z Ropczyc stanowią o sile
zespołu z Kamionki. Do tej
pory KP Kaskada rozegrała w
lidze 11 meczów a ich bilans
to pięć zwycięstw, trzy remisy
i trzy poraŜki.
RównieŜ klub z Ocieki radzi
są dobrze. W poprzednim sezonie Victoria zajęła drugie
miejsce w „B” klasie i awansowała o szczebel wyŜej. Ich
bilans to 15 zwycięstw (9
dom, 6 wyjazd), 3 remisy (1
dom, 2 wyjazd) i 4 poraŜki (1
dom, 3 wyjazd). Lepsza była
dla Ocieki pierwsza runda, w
drugiej nastąpiły pewne zmiany w kadrze co nie zawsze
przynosiło zamierzony efekt.

Zespół jednak awansował i
dziś dobrze radzi sobie w „A”
klasie. O sile zespołu z Ocieki
stanowili m.in. Łukasz Koźlik,
Robert Proczek oraz Patrycjusz Perlik. W nowym sezonie Victoria w dotychczasowych meczach zdobyła 12
punktów w 11 meczach.
Wszystko wskazuję więc na
to, Ŝe w przyszłym sezonie
ponownie zobaczymy te zespoły w tych klasach rozgrywkowych a być moŜe zawodnicy i działacze postarają się o
jakieś niespodzianki.

Orion

DruŜyna Victorii Ocieka.
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AKTUALNOŚCI SPORTOWE
Klasa okręgowa 2008/2009, grupa: Dębica
1.

Dromader Chrząstów

29

12

23-4

2.

Sokół Kolbuszowa Dolna

23

12

22-18

3.

Start Wola Mielecka

22

12

23-15

4.

RaniŜovia RaniŜów

21

11

19-10

5.

LKS Nagoszyn

19

12

23-14

6.

Wisłok Wiśniowa

19

12

26-19

7.

Ikarus Tuszów Narodowy

18

12

20-16

8.

Kaskada Kamionka

18

12

24-25

9.

Złotniczanka Złotniki

17

12

14-17

10.

Pogórze Wielopole Skrzyńskie

14

11

21-23

11.

Jutrzenka Ławnica

13

12

21-24

12.

LKS Brzeźnica

13

12

15-20

13.

LKS Hucina

12

12

12-24

14.

Czarnovia Czarna

10

12

12-25

15.

Stal II Mielec

9

12

11-23

16.

Strzelec Frysztak

8

12

13-23

Klasa A 2008/2009, grupa: Dębica
1.

Chemik Pustków

28

12

38-14

2.

Brzostowianka Brzostek

22

12

22-12

3.

Sokół Krzywa

21

12

34-18

4.

Czekaj Ropczyce

20

12

22-16

5.

Ostra Gumniska

19

12

29-19

6.

Inter Gnojnica

19

12

17-16

7.

Orły Borowa

18

12

17-13

8.

LKS śyraków

17

11

14-12

9.

Borowiec Straszęcin

15

12

27-25

10.

Łęki Górne

15

12

19-31

11.

Radomyślanka Radomyśl Wielki

13

12

20-26

12.

LKS Pustków

12

12

21-26

13.

Victoria Ocieka

12

12

17-28

14.

Jamnica Dulcza Wielka

8

12

10-31

15.

Paszczyniak Paszczyna

7

12

9-26

16.

LKS Jodłowa

6

11

23-36

Klasa A juniorów młodszych Grupa III - Dębica

14

1.

LKS Pustków

10

5

10-4

2.

Sokół Krzywa

9

4

8-4

3.

Lechia Sędziszów Młp.

7

4

9-3

4.

KP Ropczyce

6

4

11-8

5.

KP Kaskada Kamionka

4

4

9-16

6.

Victoria Ocieka

4

5

8-18

7.

Inter Gnojnica

3

4

9-13

śycie Ostrowa
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KP KASKADA KAMIONKA
ZNÓW NAJLEPSZA!
W niedzielę, 20 lipca na boisku
sportowym klubu „Victoria”
Ocieka odbył się kolejny turniej
Piłki NoŜnej o Puchar Wójta Gminy Ostrów Piotra Cielca. Do zawodów zgłosiło się siedem druŜyn: „KP Kaskada” Kamionka
(występuje obecnie w rozgrywkach V ligi), „Victoria” Ocieka
(reprezentuje gminę
w A-klasie), WKS Ostrów,

DruŜyna Victoria Ocieka podczas
wręczania nagród.

Skrzyszowa stawiła zacięty opór
gospodarzom turnieju i dopiero w
rzutach karnych uległa 3:5. W
regulaminowym czasie gry wynik
był remisowy (1:1). W drugim
półfinale Kaskada łatwo zwycięŜyła Kozodrzę 6:0. Oczywiście
naleŜy zaznaczyć, Ŝe w turnieju
grali zarówno amatorzy jak i półzawodowcy, stąd zróŜnicowane
wyniki.
Mecze prowadzili sędziowie z
Sędziszowa: Tadeusz Lis, Stanisław Siwiec i Jan Sobecki. Mecz
finałowy był bardzo zacięty i
dostarczył kibicom wielu emocji.
Kaskada pokonała Victorię 2:1.
Bramki strzelili: dla Ocieki Patrycjusz Perlik, dla Kamionki DomiPiotr Cielec wręcza puchar kapitanowi druŜyny z Kamionki za zdobycie
nik Ochab i Andrzej Szalwa, któpierwszego miejsca.
ry został równieŜ królem strzelców. Po ostatnim gwizdku nastą- rozdanie nagród, które wręczył
piło podsumowanie rozgrywek i wójt Piotr Cielec.
Orion

MKS „Bumerang” Wola Ociecka,
WKS „Start” Blizna, „Złote Dzieci” z Kozodrzy oraz „Tempo”
Skrzyszów. Losowanie skojarzyło
ze sobą pary ćwierćfinałowe
(zestawienie i wyniki):
„Victoria” Ocieka – WKS Ostrów
2:0
„Start” Blizna – „Tempo” Skrzyszów 1:1 (karne 0:3)
KP Kaskada Kamionka – MKS
„Bumerang” Wola Ociecka 4:0
„Złote Dzieci” z Kozodrzy – wolny los
Niezwykle zacięty był pierwszy
mecz półfinałowy. DruŜyna ze

Zwycięska druŜyna z Wójtem Gminy Ostrów.

Terminarze
KP Kaskada Kamionka

Victoria Ocieka

XIII kolejka - 26 październik
Godz.14:00
KP Kaskada Kamionka – Stal II
Mielec

XIII kolejka - 26 październik
Godz.15:00
Brzostowianka Brzostek – Victoria Ocieka

XIV kolejka - 2 listopad
XIV kolejka - 2 listopad
Godz.11:00
Godz.13:00
Jutrzenka Ławnica – KP Kaskada Victoria Ocieka - Ostra Gumniska
Kamionka
XV kolejka - 9 listopad
XV kolejka - 8 listopad
Godz.13:00
Godz. 13:00
Radomyślanka Radomyśl Wielki
KP Kaskada Kamionka – Czar– Victoria Ocieka
novia Czarna
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Historyczna wizyta

Wspólne zdjęcie uczestników sesji Rady Gminy w dniu 29 września, przed budynkiem szkoły w Ociece. Na zdjęciu m.in. : Konsul Generalny Niemiec dr Thomas Gläser, Burmistrz Peenemünde - Rainer Bathelmes, zastępca burmistrza - Anke Teβnow, radny gminy Peenemünde - Eberhard Lehmann, pracownicy muzeum historycznego HTIPeenemünde -Ute Augustat oraz Dr. Hans Knopp.
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