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Inwestycje w gminie Ostrów
Od maja 2009 została
rozpoczęta modernizacja drogi
Ostrów – Skrzyszów. Nasza
gmina pozyskała na ten cel
ponad 500 tys. zł. dofinansowania z rządowego programu
tzw. schetynówek. Łączna
wartość inwestycji to ponad
milion złotych wyjaśnia Wojciech Popielarz - kierownik
referatu urzędu gminy. Odcinek remontowanej drogi ma
długość 2674m. Na początku
czerwca została położona na
drodze warstwa wyrównawcza
asfaltu a do końca lipca zostanie położona jeszcze jedna
warstwa. Wykonawcą inwestycji jest firma POLDIM z
Dębicy.
W Gminie Ostrów a
dokładnie w Borku Małym
został oddany do użytku 400
metrowy chodnik, który powstał w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Łączny
koszt chodnika to ponad 120
tys. zł . W planach jest także
budowa chodnika w Kamionce

(od szkoły do boiska) o długości około 150 metrów o łącznej wartości ponad 80 tys. zł.
Gmina planuje także dokończyć chodnik z ub. roku w
miejscowości Kozodrza.
Gmina złożyła również wniosek z Regionalnego
Programu Operacyjnego na
budowę kanalizacji Skrzyszów
– Kamionka. Wniosek został
zatwierdzony i teraz tylko pozostało podpisać potrzebne
umowy, które powinny zostać
podpisane jeszcze do końca
lipca. Naszej gminie zostało
przyznane ponad 3 mln zł.
Szacowana łączna długość
kanalizacji to ponad 20 km
różnego typu łącz.
Niemal pewne jest już
także dofinansowanie w celu
zagospodarowania wsi Ocieka.
Łączna wartość dofinansowania to 670 tys. zł (370 tys. zł w
tym roku oraz 300 tys. zł w
następnym roku). Plan odnowy centrum Ocieki zakłada
wykonanie chodnika łącznie z
jego oświetleniem od poczty w stronę
stadionu, wykonanie parkingu
koło
stadionu oraz
cmentarza.
Klub Victoria
Ocieka może
liczyć na nowy budynek,
który ma znajdować
się
Wybudowany chodnik w Borku Małym.
obok stadionu

w miesiącu
czerwcu
2009 r rozpoczął
się
kurs spawania 2 metody dla 6
beneficjentów, oraz odbędą się
warsztaty szkoleniowe z psychologiem, w których weźmie
udział 13 osób.
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i ma spełniać wszystkie wymogi zaplecza sportowego.
W następnej kolejności na pieniądze unijne w celu
odnowy miejscowości mogą
liczyć mieszkańcy Blizny.
Kwota która zostanie pozyskana na ten cel to 152 tys. zł (w
tym roku 32 tys. zł i w następnym 120 tys. zł). Z tych pieniędzy ma zostać zbudowany
zadaszony grill obok stadionu
oraz ma zostać zagospodarowany budynek na zaplecze
techniczno-sanitarne.
Władze gminy czekają także na ostateczne rozstrzygnięcie wniosku
„Budowy zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych w Ostrowie” z którego ma powstać w
Ostrowie na budowanym stadionie budynek na zaplecze,
trybuny, które maja mieć 1250

miejsc siedzących, kort tenisowy, bieżnia, boiska do gry w
piłkę nożną i siatkową oraz ma
być wykonane oświetlenie.
Gmina Ostrów złożyła także wspólny wniosek z
Gminą Dębica pn. „Park historyczny Blizna i Pustków –
droga pamięci i pojednania”.
Gmina pracuje także
nad zaprojektowaniem budowy kanalizacji w miejscowości
Ocieka oraz Woli Ocieckiej.
Na jesień planowana jest także
budowa z pieniędzy pozyskanych z programu RPO
(Regionalne Programu Operacyjnego ) drogi Ocieka – Kozodrza (od drogi wojewódzkiej
do bramy wysypiska).
matfeusz

Tablica w każdej
miejscowości

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie informuje, że jest w trakcie realizacji projektu Czas na aktywność w Gminie Ostrów Priorytet VII, Działanie 71., Podziałanie 7.1.1.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach tego projektu

Modernizacja drogi Ostrów - Skrzyszów

W każdej miejscowości w
naszej gminie powstaną tablice ogłoszeniowe gdzie sołtysi
i pracownicy gminy będą
mogli informować mieszkańców o ważnych wydarzeniach
z życia gminy oraz wsi.
Nowa tablica znajduje się już
m.in.. w Skrzyszowie.

GOPS Ostrów
Życie Ostrowa

matfeusz
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Wyniki wyborów w gminie Ostrów
- Parlament Europejski 2009
W gminie Ostrów frekwencja w wyborach
do Parlamentu Europejskiego 2009 wyniosła 15,99%.
Łącznie wydano 852 karty na
5328 uprawnionych do głosowania.

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

Liczba głosów na listę

Liczba głosów [%]

10

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

314

37.65

2

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

299

35.85

9

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

100

11.99

8

Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

33

3.96

5

Komitet Wyborczy Libertas

29

3.48

6

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

23

2.76

3

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

17

2.04

1

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

9

1.08

4

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

7

0.84

7

Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)

3

0.36

834

100

—

—

Nr

Miejscowość

Liczba uprawnionych
do głosowania

Liczba kart
wydanych

Liczba głosów
ważnych

Liczba głosów [%]

4

Blizna

185

44

44

23.78

6

Kamionka

664

146

143

21.99

8

Kozodrza

843

162

156

19.22

5

Ocieka

934

147

144

15.74

7

Zdżary

194

30

30

15.46

2

Skrzyszów

800

112

109

14.00

1

Ostrów

1190

159

156

13.36

3

Wola Ociecka

518

52

52

10.04

—

—

5328

852

834

15.99
Opracował: matfeusz
Źródło: www.pkw.gov.pl

4

Życie Ostrowa

www.ostrow.gmina.pl

Kampania wypełniania wniosków o płatności obszarowe
Na terenie gminy
Ostrów w dniach od 15 marca
- 15 maja trwała kolejna kampania wypełniania wniosków o
płatności obszarowe dla rolników na rok 2009. Do akcji
włączył się jak corocznie z
dużym zaangażowaniem Podkarpacki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego Boguchwała Zespół Doradców Ropczyce,
którego reprezentuje na terenie
gminy Ostrów nowy doradca
rolniczy mgr inż. Robert Jakubiec.
Wychodząc naprzeciw
wymaganiom rolników doradca rolniczy udzielał pomocy
przy wypełnianiu wniosków
nie tylko w budynku starej
szkoły w Ostrowie, gdzie urzędował na okres kampanii wypełniania wniosków, ale także

dzięki współpracy z sołtysami
odwiedzał wszystkie sołectwa
z gminy Ostrów, aby każdy
rolnik miał możliwość skorzystania z pomocy oraz usług
doradczych na terenie swojej
wsi. Rolnicy mogli uzyskać
pomoc przy wypełnianiu
wniosków o płatności obszarowe oraz dowiedzieć się o
różnych programach pomocowych służących polepszeniu sytuacji w gospodarstwie
rolnym. Doradca przypominał również , że z dniem 1
stycznia 2009r. weszła zasada
Wzajemnej Zgodności (z ang.
Cross - Compliance), o której
rolnicy byli słabo poinformowani. Dzięki doradcy - rolnicy zostali zapoznani z wymogami wzajemnej zgodności i
postanowili się dostosować

do nich, ponieważ będą one we własnym gospodarstwie
sprawdzane podczas kontroli. rolnym przez cały rok kalenW chwili złożenia wniosku o darzowy.
płatności bezpośrednie rolnik
podejmuje zobowiązanie do
matfeusz
przestrzegania tych wymogów

Pomoc przy wypełnianiu wniosków.

Posiedzenie XXXI sesji piątej kadencji Rady Gminy w Ostrowie
Dnia 10 czerwca
2009r. odbyło się posiedzenie
XXXI sesji piątej kadencji
Rady Gminy w Ostrowie. Po
omówieniu spraw bieżących,
Piotr Cielec - Wójt Gminy
Ostrów przedstawił wszystkim
zebranym informacje dotyczące działalności urzędu w okresie międzysesyjnym. Kolejnym punktem sesji było omówienie działalności Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w
Ostrowie z siedziba w Kamionce. Sprawozdanie z I
kwartału 2009 r. przedstawił
dyrektor GCKi S – Przemysław Łagowski. Końcowym
punktem sesji była informacja
na temat realizacji budżetu
gminy za I kwartał 2009 r.
Do najważniejszych uchwał
podjętych podczas tej sesji
należą:
- uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Statutu
Związku
Komunalnego
„Wisłok”.
- uchwała w sprawie zmiany
zakresu wieloletnich programów inwestycyjnych przyjętych uchwałą Nr XXVII/209/2009 z dnia 21 stycznia
2009r. w sprawie budżetu gmi-

ny na 2009r.
- uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
- uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania
publicznego.
- uchwała sprawie wyrażenia
woli zabezpieczenia w budżecie Gminy środków finansowych na realizację projektu
„Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” na lata
2009-2010 współfinansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG.
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zdżarach.
- uchwała w sprawie zwiększenia planu dochodów oraz
zmniejszenia i zwiększenia
planu wydatków w budżecie
gminy na 2009r.
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Wartość działań i koszty projektu pt. „Partnerska sieć dla
zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” w
latach 2009-2010 dla Gminy Ostrów
L.p.

1.

Działania

Konferencje sieci partnerstwa na
rzecz zrównoważonego rozwoju

4.

Wyjazd studyjny do Norwegii
przedstawicieli samorządów i
organizacji pozarządowych
Gminny Festiwal dla Zrównoważonego Rozwoju

5.

Folder nt. zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza Wisłoka

6.

Nagrody w konkursie "Szkolna
kampania dla Wisłoka"

2.

7.
8.
9.

Opracował:
Łukasz Kopala
Życie Ostrowa

Warsztaty dla szkół "Mój Wisłok"
Koszty tłumaczeń
Promocja gmin w latach 20092010
RAZEM
Wartość działań w latach
Wkład własny w latach

Wartość
działań
[zł]

Ilość

Rzeczywisty udział
finansowy
gminy
[zł]

16 os.

11 448,0

1 717,0

3 os.

21 346,0

3 202,0

1

76 989,0

11 548,0

3100

3 248,0

487,00

1

414,0

62,0

8

8 121,0

1 218,0

1

2 004,0

301,0

1

5 264,0

790,0

128 834,0

19 325,0

2009
32 948,0
2009
4 858,0

2010
95 886,0
2010
14 467,0
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Posiedzenie XXX Sesji piątej kadencji Rady Gminy w Ostrowie
Głównym tematem
XXX sesji Rady Gminy w
Ostrowie, która odbyła się 29
kwietnia br. było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz udzielenie
absolutorium wójtowi Ostrowa
za 2008 r. Absolutorium to
sposób kontroli wykonania
budżetu za rok poprzedni. Jego
udzielenie jest wyrazem pozytywnej oceny działalności wójta w zakresie wykonania budżetu. Procedura dotycząca
absolutorium jest sformalizowana, główną role w tym procesie ustawodawca przypisał
Komisji Rewizyjnej. Komisja
ta realizując nakazy ustawowe
sformułowała opinię na temat
sprawozdania z wykonania
budżetu gminy oraz wniosek
do Rady Gminy w Ostrowie o
udzielenie wójtowi Ostrowa
absolutorium. W tym wniosku
Komisja Rewizyjna napisała
m.in. : „ biorąc pod uwagę
całokształt rocznej działalności organu wykonawczego
gminy – wójta w zakresie wykonania budżetu 2008 roku –
Komisja Rewizyjna opiniuje
pozytywne wykonanie tego
budżetu oraz występuje do
Rady Gminy w Ostrowie z
wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi Ostrowa z
tytułu wykonania budżetu
gminy Ostrów za 2008 rok”.
W procesie udzielenia absolu-

torium, było również miejsce
na sprawozdanie organu wykonawczego –wójta gminy,
Piotra Cielca, który zwrócił
uwagę na najważniejsze dane i
okoliczności dotyczące realizacji budżetu 2008 roku.

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Kamionka – Niwiska
w miejscowości Kamionka w
wysokości 70 000 zł.
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Ostrów – Borek –
Uchwały, które zostały podjęte Boreczek w miejscowości
na XXX sesji Rady Gminy Kozodrza w wysokości 120
w Ostrowie, w dniu 29 kwiet- 000 zł słownie.
nia 2009r.:
Uchwała Nr XXX/247/09 w
1. Uchwała Nr XXX/245/09 w sprawie zwiększenia planu
sprawie udzielenia absoluto- dochodów oraz zmniejszenia i
rium Wójtowi Gminy.
zwiększenia planu wydatków
w budżecie gminy Ostrów na
Przeprowadzając głoso- rok 2009.
wanie Przewodniczący Rady
Gminy stwierdził, że w wyni- &.1. Zwiększyć plan dochoku jawnego głosowania Rady dów w budżecie gminy na rok
Gminy w Ostrowie w sprawie 2009 w:
udzielenia absolutorium dla Dział 600 Transport i łączWójta Gminy, ustawa została ność
6 000,00
przyjęta jednogłośnie, czyli Rozdział 60014 Drogi pu15 głosami „za”. W trakcie bliczne powiatowe
głosowania udział w sesji bra6 000,00
ło 15 radnych.”
- dotacje celowe otrzymane z
powiatu na zadania bieżące
2. Uchwała Nr XXX/246/09 w
6 000,00
sprawie udzielenia pomocy realizowane na podstawie porzeczowej Powiatowi Rop- rozumień (umów) miedzy jedczycko – Sędziszowskiemu na nostkami samorządu terytorealizację zadania publiczne- rialnego
go.
-------------------Budowa chodnika dla
Razem: 6 000,00
pieszych przy drodze powiatowej Ocieka- Kamionka &.2 Zmniejszyć plan wydatw miejscowości Ocieka w ków w budżecie gminy na rok
wysokości 70 000 zł .
2009 w :

Badania mammograficzne
Na początku maja br. przez
dwa dni mieszkanki naszej gminy
miały szanse przebadać się w mammobusie. Fundacja „SOS Życie”

6

wysłała łącznie do 646 kobiet zaproszenia. Mammobus wykonał 186
badań mammograficznych oraz 82
badania cytologiczne.
matfeusz
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Dział 600 Transport i łączność
260 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
260 000,00
a). wydatki bieżące
260 000,00
w tym:
- pozostałe wydatki
260 000,00
-------------------Razem: 260 000,00
&.3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na rok
2009 w :
Dział 600 Transport i łączność
266 000,00
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
266 000, 00
a). wydatki majątkowe
266 000,00
-------------------Razem: 266 000,00
&.4. Wykonanie uchwały
zleca się Wójtowi Gminy a
nadzór nad jej realizacją powierza się Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Ostrowie.
&.5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował :
Łukasz Kopala

Ogłoszenie
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kamionce zaprasza wszystkich chętnych do
udziału w warsztatach teatralnych i uczestnictwa w „Misterium Męki Pańskiej”.
Szczegóły pod numerem telefonu
(0-17) 22 33 134.
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Gminny Dzień Dziecka w Woli Ocieckiej
Kilkuletnią tradycją w
naszej gminie jest organizowanie imprez z okazji „Dnia
Dziecka”. Termin festynu początkowo ustalony był na
31maja, ale został przeniesiony na 21 czerwca br. Organizatorami tegorocznej zabawy
byli: Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Kamionce, OSP
wraz z sołtysem Woli Ocieckiej.
Festyn, który pierwotnie zaplanowano „pod gołym
niebem”, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne przeniesiono na krytą
podłogę w pobliżu Domu Strażaka.
Jedną z atrakcji jakie
czekały na zgromadzone dzieci, był pokaz sprzętu pożarniczego i akcja gaszenia płonącego samochodu w wykonaniu

strażaków.
zespół
Część artystyczna prowadzona przez wodzirejów
Teresę i Dariusza Rachwał
przeplatana była tańcami integracyjnymi, zabawami i konkursami z licznymi nagrodami.
W „wesołej podróży za latem”
uczestnicy bawili się przy znanych i lubianych przebojach
dla dzieci. Każde dziecko biorące udział w festynie otrzymało także darmowe lody.
Zmęczonym, ale zadowolonym maluchom organizatorzy
rozdawali słodycze. Tego dnia
gościnnie wystąpiły zespoły „
Biedronki” i „Wrzos”, działające przy GCKiS w Kamionce.
Maluchy bawiły się wspaniale.
Szkoda, że kolejny Dzień
Dziecka dopiero za rok.
Od godziny dwudziestej dla dorosłych przygrywał

„Drimers”,

zabawa trwała prawie do białego rano.
Łukasz Kopala

Każde dziecko biorące udział w festynie
otrzymało darmowe lody

"BIEDRONKI" I "WRZOS" NA RYNKU
W KRAKOWIE !!!
Po raz pierwszy dzieci i młodzież z naszej Gminy należące
do zespołów "Biedronki" działającego pod patronatem Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Ludowej w Gminie
Ostrów, oraz Zespołu Pieśni i
Tańca "WRZOS" - zespołu
Gminnego Centrum Kultury i
Sportu wystąpiły na Rynku w
Krakowie i w Michałowicach.
Zespoły te zostały zaproszone
do wzięcia udziału w " I Michałowickim Przeglądzie Zespołów Artystycznych prowadzonych przez wychowanków
ZPiT AGH " KRAKUS". Wy-

jazd ten zorganizowany został wspólnie przez GCKiS
oraz Stowarzyszenie. Do
Krakowa pojechał zespół
Biedronki, Wrzos oraz grupa
wychowanków Wrzosu. Późnym popołudniem 13 czerwca, pomimo nie najlepszej
pogody nasze zespoły wystąpiły na Rynku w Krakowie
godnie reprezentując naszą
Gminę. W koncercie brało
udział 12 zespołów w tym
zespół „Truskaweczka” z Wilna oraz grupa wychowanków
ZPIT „Krakus”. Nasze dzieci
żywiołowo i bezbłędnie wykonały swój program
wzbudzając żywe
zaintereso wanie
widzów. Po występie i posiłku
cała barwna grupa
w różnorodnych
strojach pod opieką instruktora i
rodziców, udała
się do McDonald's
po
zasłużoną
I oczywiście nie mogło zabraknąć tradycyj- nagrodę. Był to
posiłek sponsoronego krakowskiego obwarzanka...
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Występ Zespołu Pieśni i Tańca "WRZOS"
wany przez GCKiS . Zachwycone Krakowem dzieci zwracały uwagę mieszkańców i
turystów swoimi strojami.
Nasza grupa pospacerowała po
ul. Floriańskiej i Rynku, pozując turystom do pamiątkowych
zdjęć.
W niedzielę 14 czerwca, po
uroczystej Mszy, zespoły z
naszej gminy wystąpiły w
koncercie z okazji 45 lecia
ZPiT „Pawie Pióra” w Michałowicach.
Na wystawie zaprezentowaliśmy kompozycje z kwiatów z
bibuły wykonane przez pracowników GCKiS. Nasza wy-
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stawa wzbudziła duże zainteresowanie zwiedzających. Tu
również nasze zespoły otrzymały burzliwe oklaski a widzowie podczas występów
pląsali w rytm naszych ludowych melodii. Nasze zespoły
zostały uznane za najbardziej
żywiołowych wykonawców.
Organizatorem obu koncertów
było Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Michałowickiej
„NAD Dłubnią” .
Instruktor prowadzący taneczne grupy serdecznie dziękuje
rodzicom za pomoc w czasie
wyjazdu.
Jadwiga Łomnicka
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„Święto Flagi w Publicznym Przedszkolu w Kozodrzy”
Święto Flagi w Przedszkolu w Kozodrzy odbyło się
30 kwietnia 2009r. Dzień Flagi
Państwowej Rzeczpospolitej
Polskiej obchodzimy w Polsce
2 maja, jest obecnie jednym z
najmłodszych Świąt Państwowych. Święto to popularyzuje
wiedzę o polskiej tożsamości i
symbolach narodowych. Wywieszenie flagi podnosi rangę
uroczystości, a także wyraża
patriotyzm i podkreśla więź z
własnym krajem. Święto Flagi
to lekcja patriotyzmu nie tylko
dla społeczności, ale także dla
najmłodszych członków naszego społeczeństwa czyli
przedszkolaków. W naszym
przedszkolu w sposób szczególny obchodzimy ,, Święto
Flagi”gdyż na budynku przedszkola umieszczona jest tablica upamiętnienia Rewolucyjnych Walk i Buntów Chłopskich w Kozodrzy w latach
1933 – 1961 oraz wybudowany jest pomnik upamiętniający
Zwycięstwo pod Grunwaldem
w 1410 roku. Pomnik ten
wzniesiono w Kozodrzy w
1910 roku. Aby uświadomić
dzieciom te fakty historyczne,
postanowiliśmy wspólnie z
gronem pedagogicznym uczcić
„Święto Flagi” aby zwrócić się
wdzięczną myślą ku naszym
dziadkom i pradziadkom,
wspomnieć jak z patriotyzmu
z walki i idei narodziła się

Nowa Polska. W uroczystości
Święta Flagi dumnie i z wielką
powagą towarzyszyły poczty
sztandarowe. Naszą uroczystość zorganizowaliśmy dzięki
zaangażowaniu i pomocy Wójta Gminy Ostrów Piotra Cielca. Uroczystość tą uświetnili
swoją obecnością przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich w
osobach: Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Stanisława Flis, Starosta powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Józef Rojek, Wójt
Gminy Ostrów Piotr Cielec,
Sekretarz Gminy Ostrów Marian Dwojak, Dyrektor ZEASiP w Ostrowie Bogusław
Wójcik, Ks. Proboszcz parafii
Ropczyce – Witkowice Kazimierz Płonka, Radni Gminy
Ostrów, rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola oraz
dzieci z przedszkoli i kl. „ O”
przy Szkołach Podstawowych
Gminy Ostrów. Dzieci z
przedszkola w Kozodrzy rozpoczęły obchody tego święta
hymnem Polski. Na część artystyczną złożyły się wiersze i
piosenki o tematyce patriotycznej oraz tańce ludowe. Po
części artystycznej odbyła się
przed budynkiem przedszkola
modlitwa za Ojczyznę, którą
poprowadził Proboszcz Parafii
Ropczyce – Witkowice Ks.
Kazimierz Płonka. Złożono

Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą Rewolucyjne
Walki i Bunty Chłopskie w Kozodrzy w latach 1933 – 1961
kwiaty przed tablicą upamiętniającą Rewolucyjne Walki i
Bunty Chłopskie w Kozodrzy
w latach 1933 – 1961 i zapalono znicze. Następnie dzieci w
pochodzie wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowały
pod pomnik upamiętniający
Zwycięstwo pod Grunwaldem
w 1410 roku, złożono kwiaty i
zapalono znicze. Finałem tej
uroczystości był zorganizowany przez Publiczne Przedszkole w Kozodrzy Konkurs Patriotyczny pod hasłem „Co
wiem o swojej Ojczyźnie”.
Konkurs ten przeprowadziła
Dyrektor Przedszkola Kazimiera Łącała.
W konkursie dzieci wykazały
się bardzo dobrą znajomością

Grupa dzieci z Publicznego Przedszkola w Kozodrzy wraz z dyrektorem przedszkola Kazimierą
Łącała i nauczycielami gotowa do obchodów Święta Flagi
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wiedzy o naszej Ojczyźnie.
Cała uroczystość i konkurs
miał na celu kształtowanie
postaw patriotycznych. Promowanie polskich symboli
narodowych w swoim środowisku
•
Zaprezentowanie wiedzy o ważnych faktach historii
Polski
•
Rozwijanie poczucia
przynależności narodowej
Dzieci bardzo dzielnie walczyły o zajęcie jak najlepszych
miejsc.
•
Pierwsze miejsce zajęła
grupa dzieci z Publicznego
Przedszkola w Kozodrzy
•
Drugie miejsce zajął
Oddział przedszkolny przy
Szkole Podstawowej w Woli
Ocieckiej
•
Trzecie miejsce zajął
Oddział przedszkolny przy
Szkole Podstawowej w Ostrowie.
Dzieci otrzymały nagrody
rzeczowe i dyplomy. Władze
Gminne i Powiatowe osłodziły
trud dzieci koszami słodyczy.
Aby uroczystość przebiegała
bezpiecznie porządku pilnowali Strażacy z miejscowości
Kozodrza.
Dyrektor Przedszkola w Kozodrzy serdecznie dziękuje władzom gminnym, strażakom za
czynne włączenie się w życie
przedszkola i okazaną nam
pomoc.

Kazimiera Łącała
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Moja sportowa rodzinka
W bieżącym roku
szkolnym dzieci z Oddziału
Przedszkolnego w Ociece pod
kierunkiem Domiceli Wojny
uczestniczyły w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla przedszkolaków
„Moja sportowa rodzinka".
W dniu 19 maja 2009 r.
odbyło się posiedzenie komisji
konkursowej, która wyłoniła
laureatów konkursu. Jury dokonało oceny 184 prac plastycznych z przedszkoli z całego województwa podkarpackiego. Bardzo cieszy fakt, że
przy tak dużej liczbie uczestników konkursu, wśród zwy-

cięzców znalazły się Gabrysia
Chruściel, która zdobyła III
miejsce i Klaudia Kluk - wyróżnienie. Dzieci wykonały
piękne prace, które wzbudziły
zachwyt. Zwycięzcom konkursu zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie,
podczas VII Wojewódzkiej
Sportowej Olimpiady
„Przedszkolady".
Życzymy dzieciom z
Oddziału Przedszkolnego w
Ociece dalszych osiągnięć i
sukcesów.
Domicela Wojna

Dzieci przedstawiają swoje prace

Festyn Rodzinny „NAJLEPIEJ RAZEM”
Wspólne
świętowanie
odbyło się w dniach 13 – 14
czerwca 2009r. Rodzinne
Święto zostało zorganizowane
przez dyrektora P. Przedszkola
w Kozodrzy Kazimierę Łącała
i Radę Rodziców pod patronatem Wójta Gminy Ostrów Piotra Cielec i Rady Gminy w
Ostrowie dla wszystkich dzieci
przedszkolnych i szkolnych
oraz mieszkańców sołectwa
Kozodrzy. Impreza integracyjna pod nazwą „Najlepiej razem” miała charakter muzyczno – rekreacyjny. Honorowymi Gośćmi zaproszonymi na
tą uroczystość byli:
Wójt Gminy Ostrów Piotr Cielec wraz z małżonką, Sekretarz
Gminy Marian Dwojak wraz z
małżonką, Proboszcz Parafii
Ropczyce – Witkowice Ks.
Kazimierz Płonka, Radni miejscowości Kozodrza i Gminy
Ostrów oraz Barbara Borowiec
– Kierownik GOPS w Ostrowie. Uczestnicy Festynu Rodzinnego spędzili w miłym
nastroju kilka godzin wspólnie
bawiąc się biorąc udział w
różnego rodzaju grach, konkursach, zabawach tanecznych
i zgaduj zgadulach, które miały na celu wprowadzić dzieci
w świat muzyki i rozwijać
zainteresowania muzyczno –
wokalne. Wspólne świętowanie uświetniły piękne dekoracje, kolorowe stroje dzieci, w

których pojawiały się na scenie. Przedszkolaki żywo i
spontanicznie reagowały na
odbiór publiczności, którą
stanowili: ukochani rodzice,
babcie, dziadkowie i znajomi
oraz dzieci z pobliskiej szkoły
podstawowej. Impreza ta rozpoczęła się akademią z okazji
Dnia Matki i Ojca, którą przygotowały dzieci z P. Przedszkola w Kozodrzy. Występ
dzieci składał się z piosenek,
wierszy, tańców oraz bajki pt.
„Śpiąca królewna”. Żywiołowy program dzieci z P. Przedszkola w Kozodrzy oraz słoneczna pogoda, zachęciła
wszystkich uczestników imprezy do wspólnej zabawy.
Festyn ten uatrakcyjniły występy zespołów muzyczno –
wokalnych i tanecznych między innymi zespół ludowy
„Rochy” – Sędziszów Młp.,
Kapela ludowa z ODK – Rzeszów- Słocina, która zaprezentowała swój program muzyczno – wokalny nieodpłatnie,
zespół „Ostrowianki” z Koła
Gospodyń z Ostrowa oraz
dziecięcy zespół „Stokrotki” z
przedszkola w Kozodrzy.
Imprezę tę odwiedził
przedstawiciel Podkarpackiego
Zakładu Przewozów Regionalnych w Rzeszowie Jerzy Gawlik, który przekazał w imieniu
Dyrekcji i Pracowników Zakładu prezenty dla dzieci
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przedszkolnych i zaprosił dzieci na wspólną wycieczkę pociągiem po całej Polsce. Dzieci świetnie się bawiły w rytm
melodii „Jedzie pociąg z daleka” w wykonaniu zespołu muzycznego Państwa Teresy i
Darka Rachwałów z Ropczyc.
Zespół ten przygrywał do tańca nie tylko dzieciom ale również rodzicom i uczestnikom
imprezy. Innym miejscem
przy którym było „oblężenie”
był grill i smaczne z niego
potrawy oraz napoje i lody.
Festyn
muzyczno
–
rekreacyjny ubezpieczali strażacy w osobach: Sebastian
Dyło, Robert Stachnik , Grzegorz Śliwa, którzy dbali o bezpieczeństwo uczestników całej
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uroczystości.
Dyrektor Publicznego
Przedszkola w Kozodrzy
Kazimiera Łącała serdecznie
dziękuje Wójtowi Gminy
Ostrów Piotrowi Cielec oraz
Radzie Gminy Ostrów, Radzie
Rodziców, strażakom, dyrektor Szkoły Podstawowej w
Kozodrzy Marii Przydział za
udostępnienie sali gimnastycznej, Jerzemu Gawlik oraz Kapeli z ODK Rzeszów, nauczycielom i pracownikom przedszkola za wszelką okazaną
pomoc w organizacji tej uroczystości.

Kazimiera Łącała

Rozpoczęcie festynu
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JAN PAWEŁ II – OJCIEC POKOLENIA NADZIEI

Święto Patrona Szkoły im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
Już po raz dziewiąty
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Woli
Ocieckiej uroczyście obchodziła Święto Patrona Szkoły,
które przypada w dniu urodzin
Ojca Świętego Jana Pawła II
tj. 18 maja. W tym roku uroczystość przebiegała pod hasłem „Jan Paweł II- Ojciec
Pokolenia Nadziei”.
Do tego święta starannie przygotowywała się cała
społeczność szkolna. Uczniowie pogłębiali swoją wiedzę o
Patronie na zajęciach lekcyj-

Administracyjnego Szkół i
Przedszkoli Gminy Ostrów Bogusław Wójcik, Proboszcz
Parafii Ocieka- Ks. Kanonik
Jan Gaworczyk, Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– Marta Szybała, Dyrektor
Gimnazjum w Woli Ocieckiej
– Lucjan Mieszkowski, Radny
wsi - Krzysztof Kośniowski,
Sołtys Woli Ocieckiej - Tadeusz Kalita oraz nauczyciele
emeryci i rodzice.
Po Mszy Świętej zaproszeni goście oraz uczniowie
udali się do
szkoły, gdzie
mieli okazję
zobaczyć
przedstawienie o dziewczynce, której
Jan Paweł II
przywrócił
nadzieję.
Przygotowane
ono zostało
p r z e z
Zaproszeni goście
ucznió w
szkoły podstawowej
i
nych oraz poprzez udział w gimnazjum.
konkursach poświęconych Po zakończeniu programu
Janowi Pawłowi II.
artystycznego Dyrektor Szkoły
18 maja społeczność – Jadwiga Szynal podsumowaszkolna zgromadziła się w ła działalność szkoły związaną
Kościele Parafialnym w Ocie- z Patronem, a następnie ogłoce na Mszy Świętej w intencji siła wyniki konkursów organirychłej beatyfikacji Jana Pawła zowanych w ramach przygotoII, którą celebrował i homilię wygłosił Ks. Katecheta
Józef
Zaręba.
W tej uroczystości uczestniczyli także
zaproszeni
goście
tj.:
poseł na sejm
-Kazimierz
Moskal, Wójt Uczniowie swoim śpiewem i talentem teatralG m i n y
nym przybliżali zgromadzonym osobę Jana
Ostrów - Piotr
Pawła II
Cielec, były
wieloletni
dyrektor naszej szkoły - Wła- wań do obchodów Święte Padysław Uljasz, Dyrektor Ze- trona.
społu Ekonomiczno-
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Laureatami Konkursu Lite- W
rackiego pn. „Co nam zostawił Jan Paweł II?” zostali:
Gabriela Jongerden z kl.VI
Sabina Surman z kl.VI
Paulina Niewiadomska z kl.V
Wyróżnienia:
Katarzyna Jemioło kl. V
Adrianna Pazdro kl. VI
Sabina Gołąb kl. VI
Agnieszka Chmielowiec kl. VI
Michał Napora kl. VI
Laureatami Konkursu Plastycznego pn. „Jan Paweł II
wśród cierpiących” zostali:
W klasach I – III
Bartłomiej Kubas kl. I
Sabina Bieszcz kl. II
Wiktoria Wójtowicz kl. III
W klasach IV – VI
Kinga Korycka kl.IV
Sabina Gołąb kl.VI
Gabriela Jongerden kl.VI

Szkolnym Konkursie Wiedzy
o Patronie udział wzięły zespoły z klas I – III, które zajęły następujące miejsca:
Miejsce I – zespół z klasy I
Paulina Kobos
Angelika Pyrć
Justyna Niewiadomska
Miejsce II – drużyna z kl.II
Jan Szynal
Sabina Bieszcz
Dominik Surman
Miejsce III – Przedstawiciele
kl.III
Karol Bielański
Marlena Ochab
Łukasz Wojtaszek
Na zakończenie uroczystości

Wyróżnienia:
Hubert Kulig kl. III
Karolina
Ptaszek kl.
III
Jan Szynal
kl. II
Dominika
Świderska
kl. I
Dominik
Nędza kl. I
Agnieszka
Chmielowiec kl. VI
M a r c e l i n a Najsmaczniejsza cześć obchodów patrona szkoły
Pazdro kl.
czyli jedzenie tradycyjnej kremówki
VI
Sylwia Potwora kl. V
Dyrektor zaprosiła wszystkich
na tradycyjną kremówkę.
Prace literackie oraz plastyczŚwięto Patrona Szkone laureatów zostały przesłane ły ma dla całej społeczności
do udziału w IV Ogólnopol- szkolnej szczególne znaczeskim Konkursie Literackim nie. Wyzwala w wychowanpn. „Co nam zostawił Jan Pa- kach chęć naśladowania swego
weł II?” organizowanym przez Patrona, który jako Ojciec
Zespół Szkół im. Jana Pawła II pokolenia nadziei kierował
w Zawadzie, w woj. łódzkim. swoje nauczanie także do dzieW w/w konkursie w kat. prac ci, które były w Jego sercu na
plastycznych Kinga Korycka szczególnym miejscu.
zajęła II miejsce, a Sabina
Gołąb III miejsce.
Ewa Ferfecka
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Majowy Piknik w Ostrowie
W słoneczny, niedzielny, dzień 3 maja br. uroczystą Mszą Świętą Odpustową, odprawioną w Kościele
Parafialnym rozpoczął się Majowy Piknik w Ostrowie.
Część artystyczna odbyła się

Gminne Centrum Kultury i
Sportu w Kamionce. Dla zmożonych głodem nie zabrakło
smacznej kiełbaski z grilla,
chłodzących napojów i wielu
innych smakołyków. Imprezę
uświetniły występy dziecięcych zespołów :
„Lotosu” działaj ące go
p rz y
Szkole Podstawowej w Skrzyszowie, Zespołu
Pieśni i Tańca „
Wrzos”, działającego przy GCKiS w Kamionce, „Biedronki”
oraz miejscowy
zespół„ Ostrowianie”
Gry i zabawy najmłodszych
W czasie festynu
dzieci
mogły
skorzystać
z
na terenie wokół Urzędu Gmi- przedstawienia słowno muny i Domu Strażaka. Atrakcji zycznego „Bajkolandia”, gdzie
nie brakowało zarówno dla prowadzone były konkursy dla
ducha jak i dla ciała. Koloro- małych i dużych, gry i zabawe balony, dmuchane zjeż- wy, skecze, dowcipy oraz predżalnie, spora dawka humoru zentacje bajkowych postaci..
oraz wspaniały repertuar artyPrawdziwą atrakcją
styczny to na majowe popołu- tegorocznej imprezy był Teatr
dnie przygotowali dla miesz- Tancerzy Ognia „ Awatar”,
kańców naszej gminy: OSP, który zaprezentował spektakl
Rada Sołecka w Ostrowie oraz z elementami teatralnymi,

tańca i żonglerki. Każde wystąpienie zespołu było niepowtarzalnym układem z różnego rodzaju płonącymi sprzętami (tj. wachlarze, łańcuchy,
kije, liny, pochodnie, parzydełka i inne). Całą imprezę
znakomicie prowadził i bawił
zebranych uczestników Przemysław Łagowski – dyrektor
GCKiS.
Piknik był świetną
okazją do integracji mieszkańców, a zarazem alternatywną
formą spędzenia wolnego czasu w odróżnieniu od zwykłej

niedzieli przed telewizorem.
W godzinach wieczornych dla
dorosłych przygrywał zespół „
Wiktoria” . Festyn był imprezą bardzo udaną. Każdy z
przybyłych gości znalazł dla
siebie coś atrakcyjnego. Sądząc po frekwencji impreza
spodobała się mieszkańcom
naszej gminy.
Dziękujemy uczestnikom za wspaniały piknikowy
nastrój, zapraszamy w przyszłym roku. Do zobaczenia.
Łukasz Kopala

Teatr Tancerzy Ognia „Awatar w akcji…

Bartek zdobył „diamentowy indeks AGH”
Mieszkaniec gminy
Ostrów - Bartłomiej Alberski,
czyli tegoroczny maturzysta
Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w
Ropczycach
zdobył
„diamentowy indeks AGH”.
Bartek wraz z kilkoma
innymi osobami ze swojej
szkoły przystąpił na początku
bieżącego roku do pierwszego
etapu olimpiady. Jego zadaniem było rozwiązanie testu z
matematyki, jak się później
okazało mimo, że nie przygotowywał się wcześniej to zdobył w tym teście maksymalną
ilość punktów.
Kolejny etap odbywał
się w Przemyślu tam też Bartek pokazał się z bardzo dobrej

strony zdobywając aż 86
punktów na 100 możliwych i
jako jedyny z naszego powiatu
awansował do finałowego
etapu. Trzeci ostatni etap olimpiady "O Diamentowy Indeks
AGH" odbywał się już w Krakowie. Mimo, że test był ciężki to Bartek podobnie jak w
drugim etapie zdobył 86 możliwych punktów. Tym samym
dzięki swojej potężnej wiedzy
został laureatem trzeciego
stopnia olimpiady i otrzymał
tzw. „diamentowy indeks
AGH”, który jest przepustką
do bardzo renomowanej uczelni jaką jest bezwątpienia Akademia Górniczo – Hutnicza w
Krakowie.
Bartek fascynuje się
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informatyką a
w szczególności programowaniem. Już w
bardzo dużym
stopniu
zna
dwa
języki
programowania. Teraz jak
mówi oczekuje
równie świetnego wyniku z
matury i idzie
podbijać Kraków. Liczę, że
po ukończeniu
studiów znajdę
Bartłomiej Alberski - zdobywca
dobrze płatną
„diamentowego indeksu AGH”.
pracę bo w
dzisiejszych czasach z tym jest Bartłomiej.
bardzo ciężko…” – dodaje
matfeusz

Życie Ostrowa
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Dni Kultury, Sportu i Rekreacji w Skrzyszowie
„Najważniejsze jest, by gdzieś nicę śmierci. Akademia zostaistniało to, czym się żyło: i
zwyczaje, i święta rodzinne.
I dom pełen wspomnień. Najważniejsze jest, by żyć dla
powrotu.”
Antoine de Saint-Exupéry

Kosińskiej oraz zespół „Lotos"
Dzień 17 maja to z tańcami prowadzony przez
Festyn Rodzinny Kingę Bieś,
z
mnóstwem - występ zespołu Ostrowianie
atrakcji dla dzie- z koła Gospodyń Wiejskich w
ci,
młodzieży, Ostrowie prowadzonego przez
rodziców
i Barbarę Cwanek. Zespół dziadziadków. Na tę ła pod patronatem Centrum
Tydzień od 12- 17 maja obfiu r o c z y s t o ś ć Kultury i Sportu w Ostrowie
tował w naszej szkole w różprzybyli zapro- z siedzibą w Kamionce,
nego typu atrakcje kulturalne,
szeni
goście: - występ zespołu Wrzos pod
sportowe i rekreacyjne w raWójt
Gminy kierunkiem Jadwigi Łomnicmach Dni Kultury, Sportu i „Strzała Południa” z dziećmi koło budynku Ostrów
Piotr kiej z wiązanką tańców lasoRekreacji w Skrzyszowie.
Cielec, dyrektor wiackich i piosenek rzeszowUrzędu Gminy Ostrów.
ZEASiP
w skich oraz grupy wychowanOstrowie Bogu- ków zespołu „Wrzos" z tańcaDnia 12 maja odbyły się po ła przygotowana przez Marze- sław Wójcik, dyrektor Szkoły mi polonez, kujawiak, walraz pierwszy w naszej szkole nę Andreasik. Po zajęciach Podstawowej w Ostrowie Jan czyk, poleczka,
dla uczniów, rodziców i lekcyjnych chętni uczniowie, Wesołowski, emerytowany - pokazy zapaśnicze przygotowszystkich chętnych zajęcia młodzież, rodzice, przyjaciel dyrektor szkoły Stanisław Mu- wane przez trenera Andrzeja
łucznicze przeprowadzone zmarłego poety, sołtys wsi, s z y ń s k i ,
przez instruktorów klubu spor- nauczyciele i dyrektor szkoły właściciel
towego „Resovia”
licznie uczestniczyli w rajdzie b i u r a
z Rzeszowa.
rowerowym szlakami pisarza turystyczEdwarda Zolowskiego. Ostat- nego „AN
Dzień 13 maja był Dniem nim akcentem tego dnia było - T U R Otwartym Szkoły, a były wte- wspólne ognisko ze śpiewem JA"
w
dy zajęcia otwarte dla rodzi- piosenek przy gitarze i z pie- D ę b i c y
ców i dziadków, lekcja przyro- czeniem kiełbasek.
Jan Sojdy z żywymi zwierzętami. W
ka, kiegodzinach popołudniowych Na 15 maja zostało zaplano- r o w n i k
odbyły się na boisku integra- wane dla uczniów i rodziców GOPS w
cyjne konkurencje sportowe z spotkanie z literaturą i sztuką Ostrowie
nagrodami dla uczniów i ro- w szkole.
Barbara
dziców.
Dzień 16 maja był niezwykle B o r o atrakcyjny dla uczniów. Odby- w i e c , Na festyn zawitały zabytkowe samochody i motocyW dniu 14 maja cała społecz- ły się gminne rozgrywki w radni wsi
kle w ramach „Rajdu Nocy Muzeów"
ność szkolna i Wójt Gminy piłkę nożną na boisku przy S k r z y Ostrów Piotr Cielec byli wi- szkole. W godzinach popołu- szów: Jerzy Kopala i Małgo- Jedynaka,
dzami i słuchaczami pięknej dniowych dzieci przedszkolne, rzata Cwanek oraz sołtys wsi - występ zespołu Wisłoczanie,
wieczornicy ze wspomnieniem szkolne wraz z rodzicami i Skrzyszów Andrzej Budzik.
działającego przy Domu Kulmiejscowego poety Edwarda nauczycielami korzystały z Dyrektor Szkoły Andrzej Zia- tury w Pustkowie,
Zolowskiego upamiętniającej przejażdżek ciuchcią „Strzała jor serdecznie powitał wszyst- - występ chóru szkolnego
jego twórczość i 15- stą rocz- Południa". Kolejka przejeż- kich obecnych i złożył podzię- przygotowanego przez Ninę
dżała
trasą: kowania tym, którzy w jaki- Kosińską,
S k r z y s z ó w - kolwiek sposób przyczynili się - występ szkolnego zespołu
Ostrów-Ocieka- do uświetnienia imprezy.
muzycznego.
Ko c ha nó wk a Podczas festynu mogliśmy Podczas całego festynu dzieci
Pustków- Pasz- zobaczyć:
i młodzież mogły korzystać z
czyna- Skrzy- - pokaz zabytkowych samo- darmowych atrakcji: trampoliszów,
Skrzy- chodów i motocykli w ramach ny, zjeżdżalni, przejażdżek
szów- Brzezów- „Rajdu Nocy Muzeów",
konnych, góry piaskowej, góry
ka - Lubzina- - akademię z okazji Dnia Mat- wspinaczkowej, piłki wodnej
P a s z c z y n a - ki i Dziecka, w której wystąpi- (waterball), zamku, samochoR o p c z y c e - ły przedszkolaki przygotowa- dzików, a wszyscy ze wspólSkrzyszów oraz ne przez dyrektor Dorotę Wro- nej zabawy przy „żywej muzySkrzyszów
- nę, dzieci z kl. „0" pod kierun- ce" oraz wspólnego grillowaOstrów - Ocie- kiem Barbary Budzik, ucznio- nia. Wszyscy też mogli wziąć
Na rowerze podczas rajdu złapany organiza- ka - Kamionka - wie szkoły podstawowej pod udział w zorganizowanych
tor „Dni Kultury, Sportu i Rekreacji w
Borek - Kozo- pieczą Anny Bochenek, Aliny konkursach z nagrodami.
Skrzyszowie” czyli dyrektor szkoły Andrzej drza - Skrzy- Zawiszy, Bogusławy Przydział
ciąg dalszy na następnej stronie...
Ziajor
szów.
i nauczycielki muzyki Niny
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Festyn zgromadził bardzo wiele dzieci, młodzież, rodziców
i dziadków zarówno ze Skrzyszowa, jak też z wielu okolicznych miejscowości. Wszyscy
świetnie się bawili przy muzyce korzystając z dostępnych
atrakcji i konkursów. Bardzo
cieszy fakt, że na nasz festyn z
roku na rok przybywa coraz
więcej ludzi.
Ta impreza pozwoliła rodzinom przeżyć wspólne, niezapomniane chwile w słonecznej
aurze. Wszystkie imprezy i
spotkania podczas tych Dni
Kultury, Sportu i Rekreacji
ukierunkowane były na pokazanie i uświadomienie rodzicom, jak miło, pożytecznie i
przyjemnie można spędzić
wolny czas wraz ze swoimi
dziećmi, jak ważny jest kontakt z dziećmi oraz wspólne
z nimi przebywanie. To spotkanie kilku pokoleń mieszkańców nie tylko naszej gminy
pozwoli rozwijać świadomość
potrzeby częstych kontaktów

ze sobą, wpłynie na polepszenie komunikacji międzyludzkiej i pomoże zrozumieć właściwe kierunki dalszych, codziennych działań wychowawczych, a także zmotywuje ich do podejmowania działań zmierzających do organizacji kolejnych imprez integracyjnych w środowisku.
Przeprowadzone przez wykwalifikowanych trenerów
sportowych, mających na
swoim koncie znaczące sukcesy sportowe ze swoimi
zawodnikami, zajęcia łucznicze i zapaśnicze spowodowały zainteresowanie naszych
uczniów, a także młodzieży
tymi dyscyplinami sportowymi, co pozwoliło na utworzenie nowych sekcji Uczniowskiego Klubu Sportowego
„ORZEŁ” Skrzyszów, działającego w naszej szkole. Te
zajęcia sportowe będą miały
duży wpływ na rozwój zainteresowań naszych uczniów, ich
sprawności fizycznej i umysło-

Zainteresowanie festynem było bardzo duże...
wej oraz na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości. Kolejnym efektem działań związanych z
Dniami Kultury, Sportu i Rekreacji jest zawiązanie się
szkolnego zespołu muzycznego (wokalno – instrumentalnego), który po raz pierwszy
wystąpił właśnie w czasie festynu.

Rodzice składają serdeczne
podziękowania na ręce organizatora Andrzeja Ziajora
i nauczycieli.
Barbara Budzik
Na forum gminy Ostrów pod
adresem www.gminaostrow.eu
dostępne są filmiki oraz
zdjęcia.

5 lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Wrzos”
Spotkanie z okazji 5
lecia Zespołu Pieśni i Tańca „
Wrzos'” działającego przy
Gminnym Centrum Kultury i
Sportu w Ostrowie.
Zespół Wrzos został
założony jesienią 2003 roku .
Na początku należeli do niego
uczniowie gimnazjaliści
z
terenu całej gminy. Wszyscy
zaczynali od początku . Były
lekcje rytmiki, śpiewu, nauka
tańca. Pierwszy program zespołu to tańce lasowiackie i
piosenki rzeszowskie. Młodzież na zajęcia dowoził autobus wynajęty przez Gminne
Centrum Kultury w Ostrowie.
Swoje umiejętności zespół
przedstawił na gminnych festynach . Był też wyjazd 3
dniowy do Polańczyka i Soliny. Młodzież polubiła ludową
muzykę piosenki i tańce. Co
roku część młodzieży odchodziła ale natychmiast na jej
miejsce pojawiali się nowi
chętni. I tak jest do dziś . Zespół istnieje już 5 lat i cały
czas występuje. Coraz to nowi
młodzi ludzie z naszej gminy
poznają naszą piękną ludową

kulturę. Co roku Wrzos koncertuje nie tylko w naszej gminie ale i wyjeżdża dalej . Wielokrotnie występował w Solinie w cyklu imprez „ Solińskie
Lato”, w okolicach Rzeszowa,
Chorzelowie, Jeżowem, Grodzisku, Piwnicznej koło Nowego Sącza. W swoim programie ma tańce rzeszowskie, krakowskie, lubelskie. W obecnej
chwili zespół stanowią
zupełnie młodzi członkowie . Grupa ćwiczy
od jesieni 2008 roku.
Już parokrotnie występowała na imprezach
gminnych, 13 i 14
czerwca Wrzos występował na Małym Rynku w Krakowie i w
Michałowicach na
Przeglądzie Zespołów
prowadzonych przez
wychowanków Zespołu Pieśni i Tańca AGH
„Krakus” z okazji jubileuszu 60 lecia zespołu.
Spotkanie z okazji 5
lecia istnienia Zespołu

ŻCIE OSTROWA

Wrzos odbyło się w Domu
Strażaka w Kamionce w dniu
9 maja 2009 roku . Spotkanie
to zaszczycili swoja obecnością Wójt Gminy Ostrów Piotr
Cielec, dyrektorowie szkół
oraz rodzice członków zespołu. Dyrektor GCKiS Przemysław Łagowski podziękował

Życie Ostrowa

wychowankom zespołu i
wszystkim uczestnikom za
pracę w zespole oraz pogratulował sukcesów. Wójt życzył
wszystkim dalszej owocnej
pracy w zespole. Spotkanie
zakończyła wspólna zabawa.
Jadwiga Łomnicka

Zespół Pieśni i Tańca „Wrzos”
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Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć!
Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego na czas.

Planeta, na której mieszkam...
Obecnie bardzo wyraźny nacisk kładzie się na ochronę środowiska, ponieważ coraz częściej rozumiemy, że
istnienie ludzi, podobnie jak
zwierząt czy rośliny zależy od
naturalnych procesów zachodzących na naszej planecie.
Zanieczyszczenie naturalnego
środowiska powoduje, że staje
się dla nas nakazem podjęcie
działań mających przeciwdziałać szkodom, wyrządzanym
przez człowieka. Już od najmłodszych lat kształtuje się
postawa człowieka wobec
każdej dziedziny życia, dlatego też dostrzegając problem
dotyczący ochrony środowiska
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Ociece nauczyciele uczą dzieci ekologicznego myślenia oraz kształtują właściwe postawy wobec
problemów ochrony środowiska. W naszym przedszkolu i
w szkole niemal przez cały rok
szkolny dzieci miały okazję
czynnie uczestniczyć w przedsięwzięciach związanych z
edukacją ekologiczną.
W tym roku szkolnym
z okazji Światowego Dnia
Ziemi Domicela Wojna prze-

prowadziła w klasie
III Szkoły Podstawowej
konkurs
wiedzy ekologicznej ph. „CZYSTE
POWIETRZE,
WODA I ZIEMIA,
TO PRZYSZŁOŚĆ
NASZEGO POKOLENIA" oraz dla
dzieci z Oddziału
Przedszkolnego i
uczniów klas I - II szkolny konkurs
p lastyczny
p h.
„ZIEMIA NASZA PIĘKNA PLANETA", których celem
było kształtowanie
postaw proekologicznych i uwrażliwianie dzieci na
piękno otaczającego nas środowiska oraz podsumowanie zdobytej wiedzy na
ten temat. Zwycięzcy konkursów otrzymali pamiątkowe
dyplomy, drobne upominki i
nagrody książkowe.
Ponadto 30 kwietnia
2009 r. dzieci z Oddziału
Przedszkolnego w Ociece pod
kierunkiem Domiceli zaprezentowały swoje możliwości
artystyczno - wokalne w insce-

Przedstawienie „Planeta, na której mieszkam”
nizacji słowno - muzycznej pt.
„Planeta, na której mieszkam".
Przedstawienie wzbudziło
duże zainteresowanie wśród
uczniów i cieszyło się uznaniem rówieśników. Celem
przewodnim inscenizacji było
m. in. pokazanie w jaki sposób
najmłodsi dbają o środowisko,
w którym przebywają. Uczniowie zrozumieli, że ochrona
środowiska jest walką o naszą

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ociece Marta Szybała
i Domicela Wojna wręczają dzieciom zasłużone nagrody
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przyszłość i nasze zdrowie.
Podopieczni Domiceli
Wojny brali udział w pozaszkolnych konkursach o tematyce ekologicznej - zajmując
czołowe miejsca; m. in. w II
Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Przyroda w kolorach", w Wojewódzkim
K o n k u r s i e P l a s t yc z n y m
„Przyroda Twój Przyjaciel"
oraz w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mały
Przyjaciel Przyrody", w którym Klaudia Kluk zajęła II
miejsce, otrzymując pamiątkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe.
Również uczniowie
klas I-III Gimnazjum w Ociece pod kierunkiem Doroty
Król uczestniczyli w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Przyroda
Twój Przyjaciel". Uczennice klas III
- Natalia Surman
i Monika Traciak otrzymały
wyróżnienia.
Dzieciom i uczniom życzymy
dalszych sukcesów.

Domicela Wojna

www.ostrow.gmina.pl

Wyniki Konkursu Ekologicznego „CHROŃMY ŚRODOWISKO”
Główne nagrody:

9.

Chruściel Jacek

1587 pkt.

SP Ocieka

1.

Wiktor Anna

8015 pkt.

PG Kamionka

10.

Ignac Magdalena

1154 pkt.

SP Wola Ociecka

2.

Foltyński Rafał

6488 pkt.

SP Ostrów

11.

Surman Dominik

1435 pkt.

SP Wola Ociecka

3.

Smolak Maria

3889 pkt.

PG Kamionka

12.

Zięba Mariusz

1269 pkt.

SP Wola Ociecka

13.

Szalwa Hubert Bartłomiej

1150 pkt.

SP Ostrów

Nagrody pocieszenia:
1.

Napora Rafał

3828 pkt.

SP Ocieka

14.

Jeleń Karol

1139 pkt.

SP Wola Ociecka

2.

Ciempa Eryk

3889,4 pkt.

SP Skrzyszów

15.

Marek Dawid

1131 pkt.

PG Kamionka

3.

Kusowski Jakub

3436 pkt.

SP Ocieka

4.

Potwora Joanna

3407 pkt.

PG Kamionka

5.

Pociask Alicja

2798,1 pkt.

SP Skrzyszów

6.

Nędza Paweł

2570 pkt.

SP Ocieka

7.

Fornek Paulina

2251 pkt.

SP Ocieka

8.

Lipa Wiktoria

2127,6 pkt.

SP Skrzyszów

Anna Wiktor otrzymuje nagrodę główną
od organizatorów konkursu

Pamiątkowe zdjęcie

Uczniowie wraz
z opiekunami

Najlepsi uczniowie z gminy na teście gimnazjalnym
Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Najlepsi uczniowie z gminy na teście w kl. VI
Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

1.

Krzysztof Nowak

PG Ostrów

1.

Łukasz Wiktor

SP Kamionka

2.

Maksymilian Kopeć

PG Ostrów

2.

Gabriela Golec

SP Ocieka

3.

Natalia Surman

PG Ocieka

Martyna Świder

SP Kamionka

Katarzyna Łępa

PG Wola Ociecka

Agnieszka Borowiec

SP Kozodrza

3.

matfeusz

Sukcesy w konkursach plastycznych
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ociece chętnie
uczestniczą w konkursach
plastycznych z okazji Świąt
Wielkiej Nocy. Pod kierun-

kiem Doroty Król dzieci wykonały wiele ciekawych prac.
Uczennica klasy V Anna Chęć
otrzymała
nagrodę
w wojewódzkim konkursie

ŻCIE OSTROWA

plastycznym „W kręgu wielka- „Kartka Wielkanocna”, który
nocnych symboli”. Uczeń kla- odbył się w Woli Zgłobieńsy I Sebastian Skowroński skiej.
również otrzymał nagrodę w
wojewódzkim
konkursie
SP Ocieka

Życie Ostrowa
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„Na Sitkówce, na polanie…” - VI Zlot Modlitewny Młodzieży
W dniu 09.06.2009 r.,
w kaplicy na Sekwestrze w
Kamionce została odprawiona
Msza Święta w dziesiątą rocznicę beatyfikacji bł. Ks. Romana Sitki – Patrona Publicznego Gimnazjum w Kamionce. Uroczystość rozpoczął
program artystyczny pt. „ Błogosławiony ksiądz Roman
Sitko – męczennik za wiarę”,
w wykonaniu gimnazjalistów
w Kamionce, a ułożony i przygotowany przez nauczycielkę,
Aleksandrę Bal.
Ksiądz Roman Sitko
oddał swe życie za wiarę po
to, by mogło z Jego ofiary
wyrastać inne, większe dobro.
Stanowi doskonały wzór do
naśladowania dla młodzieży,
która powinna tak jak On odważnie dawać świadectwo
wierności Krzyżowi Chrystusa.
Mszę Św. celebrował
ks. dr Jan Kulig, prefekt i pro-

fesor Wyższego Seminarium
Duchownego w Rzeszowie. W
koncelebrze uczestniczyli: ks.
Henryk Zachara - proboszcz z
Bieździedzy, ks. Edward Brzana - proboszcz z Czarnej Sędziszowskiej, ks. Józef Rusnarczyk - proboszcz z Ostrowa, ks. Wiesław Dzięgiel proboszcz ze Skrzyszowa, ks.
Paweł Pratko - wikariusz z
Czarnej Sędziszowskiej., i ks.
Stanisław Kogut - proboszcz z
Kamionki.
W spotkaniu uczestniczyły władze gminy, na czele
z wójtem Piotrem Cielcem,
sekretarzem gminy, Marianem Dwojakiem, przewodniczącym Rady Gminy, Zenonem Potworą. Obecni byli też
radni z Kamionki : Józef Wolak i Józef Bajor, nadleśniczy
Nadleśnictwa Tuszyma Zygmunt Jurasz, leśniczy Zbigniew Jemioło, dyrektorzy
gimnazjów z Gminy Ostrów

Msza Święta którą celebrował ks. dr Jan Kulig

oraz Czarnej Sędziszowskiej, nie urokliwa w tym niezwynauczyciele emeryci, grono kłym miejscu, sprzyjającym

Gimnazjalistki z Ocieki na „Machówce”
pedagogiczne Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kamionce, młodzież klas III gimnazjów wraz z wychowawcami z terenu gminy Ostrów i
Czarnej Sędziszowskiej, oraz
parafianie.
Współorganizatorami
tego przedsięwzięcia byli: ks.
Stanisław Kogut, proboszcz
Parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Kamionce, wicedziekan dekanatu Sędziszowskiego i dyrektor GCKiS w
Ostrowie z siedzibą w Kamionce, Przemysław Łagowski oraz Anna Sum, dyrektor
Publicznego Gimnazjum im.
bł. ks. Romana Sitki w Kamionce. Duchowe przeżycia
uczestników zgromadzenia
potęgowała natura, szczegól-

modlitwie i skupieniu.
Po Mszy Św. młodzież
wraz z opiekunami udała się
na „Machówkę”, na tradycyjnego grilla, zorganizowanego
przez pracowników GCKiS.
Pozostali goście wzięli udział
w spotkaniu, które odbyło się
w szkole w Kamionce. Dyrektor SP, Stanisław Popielarz
poprosił przybyłych o zajęcie
miejsc i wysłuchanie prelekcji
przygotowawczej przez Leokadię Wolak, pierwszego
dyrektora Gimnazjum w Kamionce. Wypowiedź dotyczyła
pomysłu napisania monografii
Kamionki.
Spotkanie upłynęło w miłej i
serdecznej atmosferze.

Patrycja z wyróżnieniem
Już po raz drugi Patrycja Perlik z Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej
Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Ociece zdobyła wyróżnienie
w III Wojewódzkim Konkursie dla przedszkolaków i ich
nauczycieli.
27 kwietnia 2009 r. w
Teatrze Maska w Rzeszowie
odbył się finał III Wojewódz-
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kiego Konkursu „Zdolny
Przedszkolak i Jego Nauczyciel". Do konkursu przystąpiły
sześciolatki z 100 przedszkoli
z całego województwa podkarpackiego.
Podopieczna Domiceli
Wojny zaśpiewała przed publicznością piosenkę pt.
„Kwiaty dla wróżki". Patrycja
doskonale czuje się na scenie,
a w Rzeszowie zrobiła praw-

dziwą furorę. Mała solistka
otrzymała dyplom „Zdolnego
Przedszkolaka" oraz nagrodę
rzeczową.
Życzymy Patrycji dalszych sukcesów muzycznych.

Życie Ostrowa

Domicela Wojna

Patrycja Perlik na scenie
Teatru Maska

Aleksandra Bal

www.ostrow.gmina.pl

Amorki znowu w akcji - na Dzień Matki!
Uczniowie klasy II
Publicznego Gimnazjum w
Woli Ocieckiej, pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Katarzyny Grześkiewicz nakręcili kolejny film,
tym razem z okazji Dnia Matki. Celem tego projektu Pt.
"Mama jest tylko jedna" było
podziękowanie rodzicom za
ich opiekę, troskę, a także
przekazanie im dwóch pros t y c h
s ł ó w :

W skład nagrania
wchodzą trzy zabawne scenki,
które ukazują sytuacje, jakie
mają miejsce w zwykłych,
współczesnych rodzinach.
Mamy - bohaterki filmu to
normalne kobiety. Mają wiele
obowiązków, ale zawsze znaj-

dują czas dla swoich dzieci.
Zmagają się z codziennymi
przeciwnościami losu. Starają
się sprostać zadaniom, jakie
przyniosło im życie. Zajęte
pracą, zakupami, myciem naczyń i pieczeniem nie zapominają jednak o swoich
pociechach i ich problemach.
Właśnie takie są mamy
uczniów klasy II, dlatego młodzi ludzie chcieli im podziękować. Ponadto każdy z nich
skierował do swojej mamy
życzenia indywidualne, osobis
t
e
.
Młodzi aktorzy niezwykle przekonująco odegrali
swoje role. Przygotowali
też kostiumy, scenografię i
rekwizyty, łącznie z występującą w filmie babką- zakalcem! Kręcenie filmów sprawia
im wiele radości. Należą do

szkolnego kółka teatralnego
Amorki. Całość zmontował
Mateusz Ignac, który od dawna interesuje się prezentacjami multimedialnymi.

Film dostępny jest na forum
gminy Ostrów w dziale Wola
Ociecka. Adres
forum: www.gminaostrow.eu

Katarzyna Grześkiewicz

Amorki z Woli Ocieckiej

Pasmo sukcesów w Kamionce
Z racji przeżywanego
w Kościele roku Św. Pawła
Wydział Katechetyczny Kurii
Diecezjalnej w Rzeszowie
organizował konkursy wiedzy
biblijnej pt. „ Św. Paweł –
Apostoł Narodów”.
W trzech etapach
konkursu: szkolnym, rejonowym i diecezjalnym uczestniczyli też uczniowie z Kamionki, zarówno w kategorii szkół
podstawowych, jak i gimnazjów. Sukcesy odnieśli: Łukasz Wiktor w kategorii szkół
podstawowych i Maria Wojton
w kategorii gimnazjów, którzy
znaleźli się w finale diecezjalnym.
W dekanalnych konkursie wiedzy o Janie Pawle II
organizowanym przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Czarnej Sędziszowskiej III
miejsce zajęła Maria Wojton, a
IV miejsce Patrycja Partyka –
uczennice II Publicznego Gimnazjum im. bł. ks. Romana
Sitki w Kamionce.
Niedawno odbyła się
X – jubileuszowa edycja Konkursu
GeologicznoŚrodowiskowego „Nasza Zie-

mia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod
hasłem „ Ziemia Gigantów”.
Województwo małopolskie i
podkarpackie tworzyły jedno z
siedmiu regionów w kraju.
Na etapie regionalnym (kategoria plastyka –
szkoła podstawowa), II miejsce zajął Łukasz Wiktor z klasy VI, a wyróżnienie zdobyła
Anna Łagowska z klasy V.
Dnia 25.05.2009 r.
odbył się w Ostrowie I Gminny Konkurs Matematyczny dla
klas II gimnazjum. Brało w
nim udział 5 uczniów z klasy
II naszego Gimnazjum, który
po I etapie szkolnym przeszli
do II etapu – gminnego. W
konkursie tym I miejsce zajęła
Sylwia Łagowska zdobywając
maksymalną liczbę punktów
(18/18), a III miejsce zdobyła
Patrycja Partyka. Uczennice te
otrzymały nagrody ufundowane przez GCKiS w Kamionce:
zestaw głośników ( I miejsce) i
kalkulator naukowy (III miejsce).
W konkursie ekologicznym „ Ostrowskie rady na
odpady” – zbiórka surowców
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wtórnych w Publicznym Gimnazjum im. bł. ks. Romana
Sitki w Kamionce zajęło I
miejsce.
Indywidualnie:
I
miejsce - Anna
Wiktor z klasy I.
III miejsce – Maria
Smolak z klasy II.
Uczniowie klasy VI
Szkoły Podstawowej w Kamionce uzyskali w tym roku
najwyższy wynik ze sprawdzianu. Osiągnęli 9 stanin w
skali standardowej dziewiątki.
Taki wynik uzyskało 4% szkół
w Polsce. Średnia szkoły wyniosła 28,3 punktów, przy
średniej gminy 24,6 punktów,
średniej powiatu 23 punkty i
średniej
województwa 23
punkty.
Wśród uczniów najwięcej punktów uzyskali:
Łukasz Wiktor – 40 punktów i
Martyna Świder- 37 punktów.
Warto nadmienić, że w poprzednich dwóch latach szkoła
miała bardzo wysokie wyniki
( 8 stanin).
Ze sportu …
Chłopcy ze Szkoły Podstawo-

Życie Ostrowa

wej w Kamionce zajęli II miejsce w zawodach rejonowych w
mini siatkówce ( uplasowali
się w dwunastce najlepszych
drużyn w województwie).
Sukcesy w Gminnej
Spartakiadzie – 01.06.2009 :
I miejsce w Grach Zespołowych
III miejsce w Lekkiej Atletyce
I miejsce w Punktacji Ogólnej Spartakiady i Puchar Przechodni
Sukcesy indywidualne
I miejsce Martyna Świder skok wzwyż 131
I miejsce Grzegorz Jabłoński skok wzwyż 139
I miejsce Łukasz Wiktor rzut piłką lekarką 12,55
I miejsce Łukasz Wiktor skok w dal 4,67
I miejsce Łukasz Wiktor bieg na 60 m
II miejsce Martyna Świder skok w dal 3,91
III miejsce Grzegorz Jabłoński
- skok w dal 4,29
Łukasz Wiktor zdobywając 3
złote medale został najlepszym
sportowcem Spartakiady.
Aleksandra Bal
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Cudze chwalicie swego nie znacie…
W dzisiejszym nume- kątne zamknięte półkoliście, z
rze chciałbym przybliżyć Pań- kolumienkami
z
stwu historię Dworu w Skrzy- wapienia.
szowie.
W narożniku północnowschodnim drewniane okrągłe
Historia XVI wiecznego schody palowe, na piętrzę zaDworu obronnego:
biegowe. Otwór wejściowy
Wzniesiony około połowy zdobi gotycki portal z wapieXVI wieku dla Hieronima nia, drzwi dwuskrzydłowe,
Mieleckiego Starosty Brze- klepkowe w romby, nabijane
skiego, Sandomierskiego. W żelaznymi ćwiekami. W klatce
XVIII wieku staje sie własno- schodowej okno strzeleckie z
ścią rodziny Lubienieckich, a XVI wieku.
w XIX wieku jego właścicieWokół dworu zachowały
lem staje sie rodzina Skrzyń- sie fragmenty fortyfikacji
skich. W II połowie XIX wie- ziemnych z I polowy XVI
ku założone dworskie ogrody- wieku.
W północnozawraz z 200 ha pól i lasów na- chodnim narożniku fortyfikabywa rodzina Paliszewskich, cji znajduje sie drewniana kaktóre pozostaje w ich rękach pliczka z II polowy XIX wiedo 1939 roku.
ku.
Architektura:
Po wybuchu II wojny świaDwór z I połowy XVI wie- towej Niemcy pacyfikują wieś
ku, zwrócony frontem na pół- Skrzyszów i zamieszkują w
nocny wschód. Murowany z dworze, zarządza nim Niemiec
cegły,
z narożnikami z o nazwisku Bożek.
ciosu wapiennego, tynkowany.
Po wojnie właścicielem
Posadowiony na rzucie dworu są kolejno Piotr Chlekwadratu, dwutraktowy, dwu- dowski, Stanisław Karbownikondygnacyjny, podpiwniczo- czek, Elżbieta córka Stanisłany, posiadał pierwotnie cha- wa i jej syn Zbigniew Karbowrakter obronny. Piwnice skle- niczek, który sprzedaje dwór
pione kolebkowo. W pomiesz- wraz z założeniem w 1988
czeniach parteru sklepienia roku, a jego właścicielem staje
krzyżowe, kolebkowe z lune- sie Tadeusz Lech. Remont
dworu, który
niszczał od II
wojny światowej
został
zakończony w
1996
roku.
Wykonany
został zgodnie
z
zasadami
sztuki konserwatorskiej pod
skrupulatnym
nadzorem woWnętrze dworku.
j ewó d zkiego
konserwatora
tami. Kondygnacje rozdzielo- Zbigniewa Juchy.
ne profilowanym gzymsem
Wokół dworu zaprojektokominkowym. Okna prosto- wano i urządzono 0,5 ha ogro-

Dwór obronny w Skrzyszowie
du z kwiatów i krzewów
ozdobnych. Uświetniają go
trzy drzewa - pomniki przyrody: 350-letni dąb szypułkowy i
dwie 200-letnie lipy.
Obecnie na terenie Dworu
w Skrzyszowie można zorganizować imprezy sportowe
takie jak paintball czy quady,
imprezy firmowe, imprezy
okolicznościowe : komunie
urodziny, biesiady, Obiekt
wyposażony jest w dwie sale :
jedna z nich może pomieścić
do 25 osób, a druga do 35
osób. Do dyspozycji gości

REKLAMA
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udostępniony jest dworski
ogród oraz dwie wiaty każda
mogąca pomieścić od 20 do 30
osób. W przyszłości planuje
się inwestycje, które pozwolą
na organizację wesel.
Zachęcam zatem wszystkich do odwiedzenia tych
przepięknych terenów.
Łukasz Kopala
Słowa podziękowania kieruje
do Marcina Lech za udostępnienie materiałów i zdjęć
dworku.

www.ostrow.gmina.pl

Dawniej:
Zdjęcie przedstawia młyn,
nad zalewem w Kamionce.
Zdjęcie zostało wykonane
najprawdopodobniej przed
drugą wojną światową.
Obecnie:
Budynek nie istnieje a w tym
miejscu znajduje się zapora
wodna.
Podziękowania:
Zdjęcie udostępnione dzięki
uprzejmości Barbary Jemioło
z Kamionki
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.

LOKALNI TWÓRCY
W dzisiejszym numerze gazetki chciałbym przedstawić Państwu kolejną osobę
z naszej gminy dla której poezja zajmuje ważne miejsce w
życiu, to osoba Mariana Bila.
Mieszkaniec Ostrowa, emeryt,
działacz społeczny, osoba bardzo miła, pełna pogody ducha,
łatwo nawiązującą kontakty,
zawsze uśmiechnięta.
W życiu prywatnym
pisze wiersze i skecze pełne
humoru jak również inscenizacje teatralne. Uczestnik wielu
konkursów poetyckich, zdobywca wielu wyróżnień w tej
dziedzinie. Aktywnie działa w
zespole obrzędowym „ Ostrowianie”, którego celem jest
krzewienie kultury i tradycji
ludowej. Zespół Ostrowianie
często swoimi występami
uświetnia imprezy gminne.
Przedstawiam Wam
drodzy czytelnicy dwa wiersze
Mariana Bila :
„ Wspomnienie” i „ Matka”.

Wspomnienie
Czas szybko płynie
Jak w górskiej rzece woda

ciężar lat mnie przygniata
a młodości wciąż szkoda.
Ludzie się zmieniają
rządy i ustroje
a ja wciąż wspominam
młode lata swoje.
Chaty strzechą kryte
Ryk bydła z pastwiska od rana
i ten barszczyk parujący na stole,
który gotowała mama
Chlebuś się czarny jadło
Bo mąka w żarnach była mielona
ale witamin ten chlebuś ciemny
miał w sobie od groma.
A gdy mama bochen tego chleba
do krojenia brała
znak krzyża na nim kreśliła
i bardzo uważała aby jej żadna
okruszyna
na ziemie nie uleciała.
Dzieci ten chleb krojony
w swoje ręce brali
i mamę prosili
by im więcej dawali.
Dzisiaj syn czy córka
gdy z domu wychodzi
matka pyta gdzie idziesz?
a on – co Cię to obchodzi.
Ciężkie powojenne lata
domy wypalone
a cała północna część gminy
pod poligon wysiedlone.
Ludzie ze zniszczeń
wszystko odbudowali
i po nocach w kolejce
za cementem stali.
Na lekcje do szkoły
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boso się chodziło
bo na zakup butów
pieniędzy nie było.
Pamiętam dokładnie
choć byłem jeszcze młody
jak w niektórych domach pod
lóżkami
króliki się chowały.
W stodole zboże
cepem się młóciło
i w żarnach na mąkę
ręcznie się mieliło.
Kraj nasz wyniszczony przez
wojny
wcześniej przez zabory
skutki tego odczuwamy
jeszcze do tej pory.
Chociaż kraj się dźwiga
idzie ku lepszemu
ale i teraz się żyje ciężko
jeszcze niejednemu.
Że idą przyjdą lepsze czasy
wciąż żyje nadzieją, chociaż
mi nieświeżą
i że mnie się śmieją, bo jak
powiadają – ubogiemu
zawsze wiatry w oczy wieją.

długo żyły
Przynieś Boża Matko wszystkim
matką wiele łask – dłonią
ciepło –
oczom blask
Przynieś Boża Matko wszystkim mamą
same dobre dni – zdrowia,
szczęścia
jak najwięcej sił.
Boża Matka swych łask
Wam nie poskąpi
I o wszystkie mamy będzie
zawsze dbać
bo jest Matką i jak Matka
co najlepsze pragnie
wszystkim swoim dzieciom dać.
Opracował: Łukasz Kopala

Drogie Mamy
Z okazji Waszego święta życzę –
aby każda była uśmiechnięta
dnia każdego i od święta.
Byście duchem młode
były
w zdrowiu – szczęściu

Życie Ostrowa

Marian Bil
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Magdalena Pasko - sztangistka
Wicemistrzyni Polski Juniorek do lat 20
Magdalena to sympatyczna
sztangistka Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „
LECHIA” w Sędziszowie
Małopolskim, która została
w przedostatni weekend maja wicemistrzynią Polski juniorek. To życiowy wynik
zawodniczki sędziszowskiego
klubu mieszkającej na terenie naszej gminie.
Krótka rozmowa z Magdaleną.
Kiedy zaczęła się twoja przygoda z podnoszeniem ciężarów?
Swoja przygodę z podnoszeniem ciężarów rozpoczęłam
ok. 1,5 roku temu w II klasie
szkoły średniej. Pewnego dnia
po zajęciach w Liceum Ogólnokształcącym o profilu sportowym do którego uczęszczam
nasz trener od wychowania
fizycznego Rafał Bałuszyński
wezwał mnie na rozmowę z
zapytaniem, czy bym nie
chciałabym trenować jakieś
dyscypliny sportowej np.: zapasów, podnoszenia ciężarów,
rzutu kulą itp. ?
Przyznam, że byłam bardzo
mile zaskoczona. Nie ukrywam, że od dawna interesowałam się sportem ale nigdy
wcześniej nie podchodziłam
do tego tak poważnie jak dzisiaj Wybrałam dyscyplinę
związaną z podnoszeniem
ciężarów.
Wstąpiłam wówczas do Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego
„Lechia”
w Sędziszowie Małopolskim. I
tam wszystko tak na prawdę
się zaczęło, ciężka praca, treningi, pierwsze zmagania z
samą sobą. Pierwsze wzloty i
upadki.
Gdzie odbywają się treningi ?
Moje treningi odbywają się
codziennie w Miejskim Ludowym Klubie Sportowym
„LECHIA” w Sędziszowie
Małopolskim.
Ile trwa twój trening?
Treningi trwają od poniedziałku do piątku, ok. 1,5 – 2 go-
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dziny.

II miejsca w kategorii wago- czy tak się stanie? Czas pokawej +75 kg., które odbyły się że.
miesiąc temu w dniach od 22
Kto jest twoim trenerem?
Moim trenerem jest Mateusz do 24 maja 2009 r.
Jakie korzyści przynosi
Błachowicz.
uprawianie takiego sportu?
Czy odniosłaś jakieś urazy lub Wiążą się one przede wszystkim z udziałem w licznych
Jakie ćwiczenia wykonujesz obrażenia?
Tak, oczywiście. Na szczęście imprezach i konkursach gdzie
na treningach?
Swój trening zaczym od trady- nie były to groźne kontuzje. mogę zaprezentować swoje
cyjnej rozgrzewki, następnie Jak w każdej dyscyplinie spor- umiejętności, spotykać się z
każdy z nas ma swój indywi- towej trzeba się z tym liczyć. innymi ludźmi uprawiającymi
dualny tok ćwiczeń, ustalony
tą dyscyplinę sportu, która nie
wcześniej przez trenera. Po Jakim cechami charakteru ukrywam, jest moją pasją.
tym wszystkim przystępuję do powinna odznaczać się osoba Uprawianie tej dyscypliny
ponoszenia sztagi z odpowied- uprawiająca tę dyscyplinę sportu wiąże się z licznymi
nim ciężarem.
wyjazdami, dzięki którym
sportu?
Moim zdaniem trzeba być dużo podróżuje, zwiedzam
Do jakiej kategorii wagowej bardzo cierpliwym i ciężko wiele ciekawych miejsc.
się zaliczasz i dlaczego wła- pracować. Nie wolno się zniechęcać, mieć dużą siłę woli i Jak postrzegają cię koledzy i
śnie ta a nie inna?
+ 75 kg to moja kategoria wa- cierpliwie czekać na efekty. koleżanki wiedząc że upragowa. Jest ona dostosowana Posiadać dobrą koncentrację wiasz dość specyficzną dyscydo mojej masy ciała. Zdaniem umysłu.
plinę sportu?
trenera jest najbardziej optySą dumni, że maja taką kolemalnie dobrana do mojej oso- Jakie masz plany na przy- żankę, zawsze mi kibicują i
by.
szłość i czy wiążesz je z obec- podtrzymują na duchu. Jestem
na dyscypliną którą upra- dla nich przykładem tego, by
uprawiać sport, dbać o kondyTwoje pierwsze wyróżnienia? wiasz?
- Zajęcie III miejsca w katego- Oczywiście, swoje plany ży- cje.
rii wagowej + 69 kg w Puławach 2008 r. w Mistrzostwach Polski Juniorek w podnoszeniu ciężarów.
- Zajęcie I miejsca w kategorii
wagowej + 75 kg w Łaziskach
Górnych 2008 r. w Eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu ciężarów
- Zajęcie IV miejsca wg. Kalsyfikacji Sinclaira 2008 r. w
Międzynarodowym Turnieju
w Podnoszeniu Ciężarów o
Puchar Sędzisza w Sędziszowie Młp.
- Zajęcie V miejsca w kategorii + 75 kg. 2008 r. w XV Mistrzostwach Polski Kobiet w
Magdalena Pasko
podnoszeniu Ciężarów.
- Zajęcie IV miejsca w katego- ciowe wiąże z dyscypliną,
rii wagowej + 75 kg. w 2008 r. która uprawiam. Moim marze- Co robisz w wolnym czasie?
w XIV Ogólnopolskiej Olim- niem jest się dostać do kadry Jeżdżę na rowerze, czytam
piadzie Młodzieży w sportach olimpijskiej i wystąpić w książki, chodzę na basen i spohalowych na Dolnym Śląsku. Olimpiadzie. Na początku tykam się z przyjaciółmi.
jednak chciałbym przejść do
I wiele innych.
Ośrodka Szkolenia Olimpij- Dziękuję za rozmowę.
skiego kobiet w miejscowości Życzę spełnienia wszystkich
Twoje największe dotychcza- Mrocza niedaleko Bydgoszczy marzeń i planów, wielu medai w przyszłości w sposób pro- li na Mistrzostwach i na Olimsowe osiągniecie sportowe?
Udział w Mistrzostwach Pol- fesjonalny przygotować się piadach sportowych.
ski Juniorek do lat 20 i zajęcie występu w olimpiadzie. Ale
Łukasz Kopala
Życie Ostrowa

www.ostrow.gmina.pl

Gminna Spartakiada Młodzieży Szkolnej
1.06.2009
- Ocieka 2009 1.
2.
3.

Bieg na 60 metrów
Gabriela Golec
Justyna Klimek
Sabina Gołąb

SP Ocieka
SP Ostrów
SP Wola Ociecka

1.
2.
3.

Łukasz Wiktor
Paweł Ptaszek
Łukasz Furmanek

SP Kamionka
SP Wola Ociecka
SP Ocieka

1.
2.
3.

Skok wzwyż
Martyna Świder
Anna Hawro
Aleksandra Nowak

SP Kamionka
SP Ocieka
SP Kozodrza

1.
2.
3.

Grzegorz Jabłoński
Paweł Ptaszek
Piotr Pękala

SP Kamionka
SP Wola Ociecka
SP Skrzyszów
Skok w dal

1.
2.
3.

Aleksandra Nowak
Martyna Świder
Anita Krużel

SP Kozodrza
SP Kamionka
SP Kozodrza

1.
2.
3.

Łukasz Wiktor
Paweł Ptaszek
Grzegorz Jabłoński
Rzut piłką lekarską
Gabriela Golec
Anita Krużel
Agnieszka Borowiec

SP Kamionka
SP Wola Ociecka
SP Kamionka

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SP Ocieka
SP Kozodrza
SP Kozodrza

Łukasz Wiktor
SP Kamionka
Paweł Maciejko
SP Kozodrza
Wojciech Bieszcz
SP Skrzyszów
Bieg (800m dziewcząt / 1200m chłopaków)
Anita Krużel
SP Kozodrza
Faustyna Tułecka
SP Ocieka
Paulina Kopera
SP Ocieka
Wojciech Ludwikowski
SP Wola Ociecka
Kamil Turczyn
SP Ocieka
Kamil Wacura
SP Skrzyszów
Ogólne zestawienie punktowe
Szkoła
Punkty
SP Kamionka
93
SP Kozodrza
79,5
SP Ocieka
74,5
SP Wola Ociecka
66
SP Ostrów
64
SP Skrzyszów
41

Gminna Gimnazjada Młodzieży Szkolnej
2.06.2009
- Ocieka 2009 1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Bieg na 100 metrów
Anna Wojtaszek
PG Wola Ociecka
Kinga Rokosz
PG Ocieka
Kinga Krewczyk
PG Ostrów
Krystian Pośko
Jan Nędza
Maksymilian Kopeć
Skok wzwyż
Anna Wojtaszek
Martyna Rzucidło
Kornelia Nędza

PG Ostrów
PG Ocieka
PG Ostrów

Maksymilian Kopeć
Kamil Łukasik
Krystian Pośko
Skok w dal
Anna Wojtaszek
Kinga Rokosz
Kornelia Nędza

PG Ostrów
PG Ostrów
PG Ostrów

Maksymilian Kopeć
Przemek Kluk
Kamil Kluk
Pchnięcie kulą
Klaudia Majka
Samanta Kozak
Barbara Ferfecka

PG Ostrów
PG Ocieka
PG Ocieka

PG Wola Ociecka
PG Ostrów
PG Ocieka

PG Wola Ociecka
PG Ocieka
PG Ocieka

PG Ostrów
PG Kamionka
PG Wola Ociecka

Adrian Furtak
PG Wola Ociecka
Krystian Pośko
PG Ostrów
Sylwester Ferfecki
PG Wola Ociecka
Bieg (1200m dziewcząt / 1600m chłopaków)
Paulina Siwiec
PG Ocieka
Justyna Marchut
PG Ostrów
Kornelia Nędza
PG Ocieka
Adrian Furtak
PG Wola Ociecka
Mateusz Dobreńko
PG Wola Ociecka
Jan Nędza
PG Ocieka
Ogólne zestawienie punktowe
Szkoła
Punkty
PG Ostrów
154
PG Wola Ociecka
126
PG Ocieka
93
PG Kamionka
53
Opracował: matfeusz Źródło: Mariusz Wilk
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Nowe dyscypliny sportu w gminie Ostrów
Od dawna wiadomo ,
że poprzez różnorodne ćwiczenia sportowe można osiągnąć
sukces. Sport nie tylko kształci
ciało, ale również i umysł.
Dzisiaj w dobie informatyzacji
i wprowadzenia wielu maszyn
i urządzeń mechanicznych
jesteśmy narażeni na bierne
spędzanie czasu . W szczególności młodzież spędza wiele
czasu przed monitorami komputerów lub telewizorami.
Zamiast odwiedzić kolegę czy
koleżankę - wysyłają esemesy
lub dzwonią . Analizując problematykę tej sytuacji
w
ostatnim czasie w naszej miejscowości narodził się pomysł,
by dać dzieciom i młodzieży
szansę na zdobycie nowych
umiejętności sportowych.
Podczas spotkania 24 kwietnia
2009 roku w Szkole Podsta-

wowej w Skrzyszowie 18 osób
obecnych na tym spotkaniu
postanowiło powołać
Uczniowski Klub Sportowy.
Podczas walnego zebrania
założycielskiego wszyscy zebrani przeanalizowali i przedyskutowali regulamin UKS.
Postanowiono wybrać zarząd
klubu w składzie:
1. Prezes: Andrzej Budzik
2. Z-ca Prezesa: Marek Kisiel
3. Sekretarz: Marzena Sokołowska - Andreasik
4. Członek: Mateusz Surman
5. Członek: Jacek Bieszcz
Najtrudniejszą decyzją okazało się wybranie nazwy nowo
powołanego UKS. Analizując
wiele propozycji ostatecznie
zdecydowano, aby Uczniowski Klub Sportowy nazwać
„ORZEŁ” Skrzyszów.
Jak na wstępie zaznaczono
nowymi dyscyplinami
sportu w Uczniowskim
Klub ie Sporto wym
„ORZEŁ” Skrzyszów na
początek utworzono
dwie sekcje sportowe.
Jedną sekcją jest
„łucznictwo” natomiast
drugą „zapasy” . Dzięki
pełnemu zaangażowaniu
dyrektora szkoły AnZajęcia zapaśnicze, które prowadzi drzeja Ziajora nowo
Andrzej Jedynak

powołany
UKS
mógł
rozpocząć
szybko działanie. Obecnie
od 18 maja
systematycznie prowadzone są zajęcia
zapaśnicze
pod fachowym
okiem trenera.
Pierwsze zajęcia łucznicze
Andrzej Jedynak,
trener
zapaśników, z sentymentem mi sukcesu polskich łuczniwspomina skrzyszowską szko- czek które zdobyły złoto w
łę, ponieważ uczęszczał do strzelaniu z łuku klasycznego
niej przez siedem lat, a teraz oraz srebra polskiego łucznika.
zdobytą wiedzę i doświadcze- Obecnie po zainstalowaniu
nie chce przekazać młodemu mat łuczniczych na stałe bępokoleniu. Sekcja łucznicza dzie można w pełni prowadzić
do pełnego funkcjonowania zajęcia łucznicze.
musi być w pełni wyposażona
Serdeczne podziękowaw tory łucznicze i dodatkowy nia w imieniu UKS składam
odpowiedni sprzęt. Po uzgod- dyrektorowi ZUK Markowi
nieniach z dyrektorem szkoły Gubernatowi za przygotowapowstały tory łucznicze na nie trwałych mocowań mat
placu przyszkolnym. Prezes łuczniczych oraz właścicieloUKS pozyskał sześć mat łucz- wi Polchemii w Skrzyszowie
niczych od Jacka Trojnara Tadeuszowi Lech za nieodorganizatora mistrzostw świata płatne przekazanie 10 litrów
w Łucznictwie Halowym roz- lakieru do zabezpieczenia mat
grywanych Rzeszowie. Nale- łuczniczych przed szkodliwym
ży nadmienić, iż maty te mają działaniem czynników atmosszczególną wartość symbo- ferycznych.
liczną ponieważ były świadkaAndrzej Budzik

Klasa okręgowa 2008/2009, grupa: Dębica

Klasa A 2008/2009, grupa: Dębica

Poz.

22

Drużyna

Pkt.

Mecze

Bramki

Poz.

1.

Dromader Chrząstów

71

30

62-13

1.

2.

Wisłok Wiśniowa

63

30

67-30

3.

Ikarus Tuszów Narodowy

56

30

4.

Raniżovia Raniżów

51

5.

Start Wola Mielecka

6.

Pkt.

Mecze

Bramki

Chemik Pustków

75

30

99-32

2.

Brzostowianka Brzostek

56

30

61-34

50-29

3.

Sokół Krzywa

54

30

60-39

30

54-35

4.

Czekaj Ropczyce

52

30

79-36

46

30

42-37

5.

Borowiec Straszęcin

51

30

75-51

Sokół Kolbuszowa Dolna

44

30

48-44

6.

LKS Żyraków

51

30

55-41

7.

Pogórze Wielopole Skrzyńskie

40

30

51-45

7.

Ostra Gumniska

46

30

67-55

8.

Czarnovia Czarna

38

30

35-42

8.

Victoria Ocieka

39

30

49-61

9.

FKS Stal II Mielec

38

30

40-53

9.

Radomyślanka Radomyśl Wielki

38

30

57-65

10.

LKS Nagoszyn

37

30

47-44

10.

Łęki Górne

36

30

48-67

11.

LKS Brzeźnica

37

30

40-47

11.

Orły Borowa

29

30

38-66

12.

Złotniczanka Złotniki

36

30

29-43

12.

Inter Gnojnica

29

30

33-66

13.

Kaskada Kamionka

35

30

50-68

13.

LKS Pustków

28

30

51-61

14.

Strzelec Frysztak

31

30

44-52

14.

Paszczyniak Paszczyna

27

30

30-46

15.

Jutrzanka Ławnica

26

30

43-71

15.

Jamnica Dulcza Wielka

22

30

25-73

16.

LKS Hucina

20

30

29-78

16.

LKS Jodłowa

19

30

53-87

Życie Ostrowa

Drużyna
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