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Podsumowanie roku 2009 w Gminie Ostrów
O tym, jaki był dla gminy
mijający 2009 rok, ora z
o planach na nowy 2010
z Wójtem Gminy Ostrów,
Piotrem Cielcem ro zmawia
Kornelia Jezioro.
Mija kolejny rok Pańskiej
kadencji, co udało się zrobić
przez ten rok?
Kończący się rok, to czas
realizacji zamierzeń inwestycyjnych bardzo istotnych dla
dalszej poprawy Ŝyci a naszych mies zk ańcó w. Rok
2009 jest rokiem przełomowym z punktu widzenia moŜliwości realizacji wielu istotnych i waŜnych dla społeczności lokalnych inwestycji
wspartych środk ami pomocowymi. To właśnie w tym roku
zostało rozpisanych i rozstrzygniętych wiele konkursów na realizacje inwestycji
współfinanso wanych środkami unijnymi. Gmina Ostrów
bardzo aktywnie i skutecznie
o te środki się ubiegała. ZłoŜyliśmy w tym roku wnioski
dotacyjne na 7 zadań. Suma
planowanych do otrzymani a
dotacji jest bardzo duŜa jak na
moŜliwości budŜetowe gminy
wiejskiej. Do najwaŜniej szych zadań wdro Ŝonych do
realizacji w roku 2009 zaliczam kontynuacj ę budowy
sieci kanalizacyjnej gminy.
Do końca września 2010 roku
zostanie wykonana sieć kanalizacyjn a w miejscowości
Kamionka i skanalizowana
m i ej s co woś ć S k rzy s zó w.
W przeciągu niespełn a roku
zostani e wykonane około
35km rurociągów, 25 przepompowni. Wartość tego zadania to kwota 3,7mln zł. Do
końca czerwca 2010 roku
zo st ani e zmo d erni zo wan a
Stacja Uzdatniania Wody w
Woli Ocieckiej i Rudzie,
przebudowane pon ad 1,5km
sieci wodociągowej w Kamionce. Wybudowana zostanie przydomowa oczyszczal nia przy obiekcie gminnym
po wygaszonej szkol e w Bliźnie. Po gospodarce wodnej i
ściekowej znaczące miejsce
zajmuje równieŜ gospodark a

odpadowa. W roku 2008 roz- Ŝaka - w Skrzyszowie po- cyjne, makiety uzbrojenia,
poczęt a została budowa kolej- wstała nowa podłoga tanecz- a w budynku wygaszonej
nej kwatery na odpady komu- na, w Kamionce malowani e szkoły zorganizowane będzi e
nalne. Wysiłkiem 3,5mln zło- dachu, w Ostrowie system „mini” muzeum eksponujące
tych do końca czerwca 2010 klimatyzacji sali, w Woli przedmioty z okresu wojny.
roku zostanie wybudowan a Ociecki ej wymiana i moder- Wszystko to wzbogacon e
kwatera mogąca przyjąć 150 nizacja instalacji elektry cznej. o miejsca parkingowe, otwar000 ton odpadów. Budowa ta
te strefy rekreacji oraz obiekt
realizowana jest w duŜej mie- Które ze zreali zowanych zaplecza boiska spo rtowego,
rze z wykorzystaniem wła- przedsięwzięć uwaŜa Pan za będzie pozwalało na przepro snych pracowników i sprzętu najistotniejs ze dla gminy?
wadzanie lekcji historii, oboZakładu Usług Komunalnych, KaŜd e zad anie z osobna jest zów szkolnych i harcerskich,
oraz w op arciu o firmy z t ere- waŜn e i istotne, bo rozwiązuje wizyt zorgani zowany ch i innu gminy. WaŜnym elemen- problemy Ŝyciowe naszy ch dywidualnych grup turystów.
tem jest estetyka i wygląd mieszkańców. Na pewno na Myślę, iŜ realizacja tego pro naszych sołectw, a takŜe pod- uwagę zasługuje rozpo częt a jektu przyczyni się do oŜy noszenie bezp i e cz e ń s t w a
m i es zk ań có w.
Z myślą o tym
w roku 2009
wy k o n al i ś m y
łącznie pon ad
1000 metrów
ch odn i kó w
w pięciu sołectwach. Zostały
wykonane odcinki dróg asfaltowych
o łącznej dług o ś ci
4400
metró w,
powstały kolejne
punkty oświetlenia ulicznego w Woli
O c i e ck i ej ,
S k rzy s zo wi e.
KaŜde zadanie z osobna jest waŜne i istotne, bo rozwiązuje
W trakcie realiproblemy
Ŝyciowe naszych mieszkań ców - mówi Piotr Cielec
zacji jest odnowa miejscowoś ci Ocieka. juŜ w roku ubiegłym inwesty- wienia turystyki na tym tereTrwają prace w centrum so- cja budowy kompleksu boisk nie.
łectwa, polegające na budo - sport owych w Ostrowi e.
wie nowych odcinków chod- RównieŜ organizacja imprez A czego niestety nie udało
ników, budowane jest nowe kulturalnych i rozrywkowych się zreali zowa ć?
oświetlenie uliczne wzdłuŜ w oparciu o ten obiekt będzie Za niepowodzenie obecn ego
chodnika, nowe miejsca po- zd ecyd owani e ł at wi ejs za. roku uznaję nie otrzymani e
stojowe, sieć kanalizacji desz- WaŜnym z punktu widzenia dotacji na budowę sali gimnaczowej, budowa obiektu za- promocji gminy i szacunku stycznej w SP w Skrzyszowie
plecza sportowego klubu oraz dla historii jest wdraŜany w wraz z zapleczem kuchni
przeb udowa płyty boiska. Ŝycie projekt budowy „Parku i stołówki szkolnej. Powoduje
Prace te po zakończeniu historycznego Blizna”. To to znaczn e wydłuŜeni e realiw połączeniu z podświetle- zadani e reali zo wane j est zacji tego zadani a. Mam jedniem zab ytkowej kapli cy wspólnie z Gminą Dębica. Na nak nadzieję, iŜ uda nam się
cmentarn ej podniosą estetykę powierzchni 1 hektara terenu otrzymać wnioskowan e środcentrum Ocieki. Przep rowa- w Bliźnie zostanie wykonan a ki pozwalające na p rzyspiedziliśmy szereg prac remonto- wierna rekonstruk cja prak - szenie tej waŜn ej dla prawi wych i doposaŜenia w pla- tycznie wszystkich obiektów dłowego rozwoju naszych
cówkach oświatowych. Rów- militarnych, kopie rakiet od- najmłodszych mieszkańcó w
nieŜ udało się wykonać re- palanych w czasie II wojny inwestycji.
monty obiektów domów stra- światowej, tablice informaśycie Ostrowa
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Jakie plany zwią zane z gminą ma Pan na nowy rok?
W roku 2010 wejdziemy
w fazę realizacji rozpoczętych
w bieŜącym roku zadań. Będzie to rok kulminacji tych
prac. Jest to niezmiernie waŜne, szczególnie przy inwestycjach liniowych jak kan alizacja, wodociąg, chodnik czy
linia oświetleniowa. Właściwa postawa kaŜd ego z nas
pozwoli na realizację zad ań
publicznych sprawnie i terminowo. Bardzo w tym miejscu
proszę o wyrozumiałość. Na
przyszły rok oprócz juŜ rozpoczęty ch inwestycji planujemy przygotowanie dokumentacji techniczn ej z pozwoleniem na budowę kolejnych
odcinków sieci kanalizacyjnej
w sołectwie Oci eka. Kolejną,
juŜ trzeci ą miejscowością,
w której planowane jest przeprowadzenie odnowy będzie
Skrzyszów. W prowizorium
budŜetowym zapisan a jest
kwota 633 000 złotych na to
zadani e. Przy wsparciu zadania środkami zewnętrznymi,
będzie moŜliwe w przyszłym
roku zrealizowani e znaczn ego
zakresu projektu przebudowy
centrum sołectwa. Wzbogaci my się równieŜ w przyszłym
roku o samochód specj alistyczny do zbiórki odpadów
w systemie kubłowym.

Ŝa Pan za kluczowe dla rozwoju naszej gminy?
Dla rozwoju n aszej gminy
niezbędne jest stworzeni e
miejsc i właściwego klimatu
dla fi rm, i przedsiębiorstw
chętnych do inwestowania n a
naszym tereni e. Pozwoli to na
tworzenie nowy ch miejsc
pracy, rozwój lokalnych firm
oraz dodatkowe wpływy do
budŜetu gminy. Gmina przygotowuje niezbędne dokumentacje projektowe celem
pozyskania środków pomocowych w ramach programu
uzbrajani a stref przemysłowych. Niestety nie wszystko
jest zaleŜne wyłączni e od
naszej gminy. Sprawą priorytetową dla dalszego ro zwoju
jest konieczność modernizacji
drogi wojewódzkiej przecinającej gminę. Bez dobrej i bezpieczn ej drogi wojewódzkiej
cięŜko będzi e nam reklamować teren y inwesty cyjn e
przyjazn e inwestorom. Niezmiernie rzeczą waŜna i istotną do realizacji z punktu widzenia bezpi eczeństwa jest
konieczność budowy właści wego systemu zabezpieczani a
przez powodzią. To oczywiście zadanie ponad gminne,
przek raczaj ące moŜli woś ci
fin ansowe samorządów naszego powiatu. Ostatnie wydarzenia z czerwca tego roku
pokazały jak wielkie straty
Które ze spraw, wymagają - mogą by ć spo wod owan e
cych jes zcze reali za cji, uwa- przez powódź. Dlatego pro -

gram regulacji rzeki Wielopolki, budowa zbiorników retencyjnych, a na nas zym tereni e
dodatkowych wałów przeciwpowodziowy ch, pozwoliłby
p o dni eś ć b ezp i eczeń st wo
Ŝycia i pracy naszych mieszkańców.
Pełnienie funkcji wójta gmi ny to trudne zadanie?
Na pewno praca na stanowisku wójta gminy wymaga
wielu wyrzeczeń i poświęceń.
Szczególni e odczuwaj ą to
najbliŜsze osoby - dzieci
i Ŝona. Praca samorządowa
ma swoją specyfikę. Nie jest
się w stanie pogodzić potrzeb
i interesów wszystkich. NaleŜy często dokonywać wyborów i doprowadzać do kompromisów. Jest to bardzo
t rudne,
s zczegól ni e
w obecnym czasie, kiedy ludzie często borykają się z
kłopotami finansowymi czy
brakiem pracy. Często trzeba
występować w charakterze
rozjemcy czy mediatora pomiędzy zwaśnionymi stronami. Niemniej jednak satysfak cja z osiągnięcia zamierzo nych celów, sukcesy polegające na zdoby ciu kolejnych
ś ro d k ó w fi n an s o w y ch
i rzeczowy ch czy uśmiech,
radość i zadowol enie na twarzach mieszkańcó w, jest najlepszą rekomp ensatą za trudy
tej pracy. RównieŜ otrzymy wane wyróŜni enia i nagrody,

zarówno osobiste, jak i te dla
całego zespołu praco wników
urzędu, dodatkowo powodują
wyzwolenie jeszcze większego zapału do pracy.
Czego Ŝy czyłby Pan sobie
i mies zkańcom g miny na
nowy 2010 rok?
Po okresie ostatnich miesięcy,
w których odczuliśmy wszyscy kryzys gospodarczy przekładający się na kondycj ę
fin ansową firm, a w konsekwencji utratę pracy przez
wielu naszych mieszkańców,
ograniczenia w zarobk ach,
Ŝyczę wszystkim nam lepszego 2010 roku w gospodarce.
Oby zaowo cował wzrostem
gospodarczym powodującym
powstawanie nowy ch podmiotów gospodarczych, zatrudniających osoby pozbawione pracy. Aby wśród nas
nie było ludzi pozbawionych
środków do utrzymania rodzi ny. śyczę wszystkim przeŜy cia roku 2010 w zdrowiu,
radości i zadowoleniu. Samorządowi Gminy Ostrów i sobie, Ŝyczę aby ambitny plan
inwestycyjny, oparty o zdobyte środki pomocowe zaplanowany do realizacji w nadchodzącym roku został wyko nany dla dobra nas ws zystkich.
Dziękuję za ro zmo wę.

Gmina Ostrów wysoko w rankingu „Złota Setka Gmin”
Gmina Ostrów w II
edycji rankingu „Złota Setka
Gmin” awansowała o dwie
pozycje względem ubiegłego
roku i zajęła bardzo dobre
25 miejsce na Podkarpaciu.
Początki em grud ni a
gazet a codzienn a „Nowiny”
we współpracy z WyŜszą
Szkołą Zarządzania w Rzeszowie rozstrzygnęła II edy cję
rankingu „Złota Setka Gmin”.
Według pomysłodawców ranking ma na celu promowanie
naj ci ek aws zy ch pom ysł ów
i rozwiązań wzmacni ający ch
potencjał gospodarczy i społeczny podkarp ackich gmin.
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Gmina Ostrów w tym rankingu zajęła bardzo dobre 25
miejsce, czyli awansował a
o dwie pozycję w stosunku do
ubiegłego roku, kiedy wyłoniono po raz pierwszy „złotą
setkę” z Podkarpacia.
Aktualna lista najlepszych gmin została opracowana na podstawie d anych za
2008 rok w której oceniano
gminy pod względem kilkunastu kryteriów. Brano pod uwagę m.in. wydatki inwestycyjne
na jednego mieszkańca, udział
liczby pracujący ch w ogólnej
liczbie mieszkańców czy teŜ
pozys kane dod atkowe zewnętrzn e środki inwestycyjne.

W kaŜdym
kryt eri um
gmina dostawała ujemne
punkty aby
na końcu je
podsumo wać
i uszeregować wzgl ędem innych
samorządó w.
G m i n a
Ostrów w ten
sposób wyprzed ziła m.in. gminę Ropczy- Wi ęcej in fo rm acji mo Ŝce (64 pozycja) czy teŜ Sędzi- na znaleźć na:
szów Małopolski (79 pozycja). strefabizn esu.nowiny24.pl
Pierwsze trójka gmin to kolejno; Krosno, Cisna i Rzeszów.
matfeusz
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Fundusz Sołecki w Gminie Ostrów
Pierws ze fundusze sołecki e gminie, w ciągu roku będ ą
zos taną utworzone w 2010r. mogli, w miarę własn ego
Są to pieniądze zagwaranto - uznania dysponować większa
wane w budŜecie gminy dla niŜ do tej pory częś cią pienięka Ŝdego sołectwa na wyko- dzy budŜetu gminy. które
nanie przedsięwzi ęć słuŜą - Będą mogli przezn aczyć je n a
cych poprawie wa runków poprawę warunków Ŝy cia.
Ŝy cia. Mies zkańcy ws zyst- Fundusz powstał dzięki ustakich sołectw podjęli ju Ŝ de- wie przyj ętej przez Sejm,
cy zje na zebraniach wiej- która kieruje się zwi ększeni e
skich na co te pieniądze moŜliwości
podejmowani a
przeznaczą.
decyzji finanso wych przez
mieszkańców wsi. Do tej pory
Od przyszłego rok u na kaŜdego radn ego przypaw gminie Ostrów obowiązy - dało na rok po 10 000 zł,
wał będzie Fundusz Sołecki które były p rzeznaczon e n a
o łącznej wysokości środków mniejsze inwestycje we wsi,
190 600.00zł. W praktyce którą reprezentuje radny
oznacza to, Ŝe mieszkań cy w Radzie Gminy Ostrów.
wszystkich sołectw w naszej Fundusz Sołecki to dodatko-

we pieniąd ze, które zwiększą
w ten sposób wpływ w rozwój poszczególnych miejsco wości a ich częś ć jest pozyskiwana ze źródeł zewn ętrznych. Wielkość pieniędzy
jakie otrzyma kaŜd e sołectwo
zaleŜne jest od ilości mieszkańców i dochodu n a jedn ego
mieszkańca. Sołectwa będ ą
mogły skorzystać z tych pieniędzy d zięki spełnieniu szeregu warunków fo rmalnych.
Jednym z t akich warunkó w
było zorganizowanie spotkań
wiejskich we ws zystkich sołectwach. Zebrania zostały
zorganizo wan e przez wójta
gminy Ostrów Piotra Cielca,
który uczestniczył we ws zyst-

kich spotkaniach i wyj aśniał
mieszkańcom na czym poleg a
owy fundusz oraz pomag ał
w wybraniu najlepszy ch pro pozycji aby jak najlepiej wy korzystać otrzymane pieniądze. Warto dodać, Ŝe ani wójt
ani rad a gminy nie moŜe ty ch
środków przesunąć w ramach
roku budŜetowego. Dzięki
temu środki musza być wykorzystane dokładnie na t e cele,
na jakie postanowili mieszkańcy na zeb raniach wiej skich. Wyodrębnienie tego
fundus zu pozwoli na pozy skanie dodatkowych 20 %
środków pomocy rządowej.
matfeusz

A oto jakie przedsięwzięcia zostały podjęte w poszczególnych miejscowościach:
Sołectwo Blizna

Ra zem: 11 600zł

- budowa nadajnika masztowego

7 600zł

- zakup wyposaŜenia świetlicy

4 000zł

Sołectwo Borek Mały

Ra zem: 13 100zł

- budowa grilla przy domu ludowym

13 100zł

Sołectwo Kamionka

Ra zem: 26 100zł

- modernizacj a pomnika „Grunwald”

26 100zł

Sołectwo Kozodrza

Ra zem: 26 100zł

- remont drogi gminnej „Rędziny”

10 000zł

- zakup sztandaru dla szkoły podstawowej

8 000zł

- zakup sztandaru dla przedszkola

8 000zł

Sołectwo Ocieka

Ra zem: 26 100zł

- remont kaplicy cmentarnej

9 000zł

- remont domu straŜaka

8 100zł

- zakup placu zab aw

9 000zł

Sołectwo Ostrów

Ra zem: 26 100zł

- zakup wyposaŜenia placu parkowo – zab awowego

26 100zł

Sołectwo Skrzys zów

Ra zem: 26 100zł

- zakup wyposaŜenia kuchenn ego dla domu straŜaka

10 000zł

- remont domu straŜaka

16 000zł

Sołectwo Wola Ociecka

Ra zem: 23 400zł

- budowa skweru im. Jana Pawła II

23 400zł

Sołectwo Zd Ŝary

Ra zem: 12 100zł

- odnowa rowów melioracyjnych

12 100zł
śycie Ostrowa
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XXXVI Sesja Rady Gminy w Ostrowie
terenu. Po ponownym zbadaniu nie wykazano skaŜenia.
W sprawie tej trwało takŜe
p o s t ęp o wan i e ws zczęt e
z urzędu przez Wojewódzkiego Inspektora Och rony Środowiska. Chodziło o zakazanie działalności fi rmy EuroMoto Trans. Jednak postępowanie to zostało umorzone,
Dyskusja na temat ochrony poniewaŜ uznano je za bezpodstawne. Zdaniem władz
środowiska
Jednym z punktów obrad była gminy firma nie d ziała zgod dyskusja na temat ochrony nie z naleŜytymi zas adami
środ owi sk a. Uczestn iczył ochrony środowiska. Jak mów niej Senator RP Zdzisław wił wójt Piotr Cielec, gmina
Pupa. Dyskusja dotyczyła chce, aby dbałość o środowi gruntów w Kozodrzy, które sko na jej terenie była jak
zajmowan e są obecnie przez najlepsza.
firm ę Euro-Moto Trans. Aktualny przebieg spraw przed - Sprawozdanie z okresu mięstawiła Krystyn a Świder. dzysesyjnego
W czerwcu br. na zleceni e Wójt Cielec udzielił informaUrzędu Gminy w Ostrowi e cji o działalności Urzędu
24 listopada odbyło się posiedzenie XXXVI Sesji Rady
Gminy w Ostrowie. Podjęto
m.in. uchwały w sprawie
podatków ora z uchwałę
w sprawie zatwierd zenia
taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

rozbudowa centrum Ocieki.
Odbył się wyjazd młodzieŜy
ostrowskiego gimnazjum do
Norwegii. Wójt poruszył takŜe kwestie związane ze zmianami w pomieszczeni ach
urzędu gminy. Wygospodarowano juŜ jedno pomieszczenie od ZUK. Kolejną zmian ą
będzie przeniesienie biblioteki z budynku urzędu do budynku starej szkoły w Ostrowie. – Przymierzamy się
w urzęd zie gminy do małych
przep rowad zek – mówił wójt
Cielec. – Spowodowane to
jest niestety tym, Ŝe referaty
są dość mocno obciąŜone –
tłumaczył. Pomieszczenie po
bibliotece zagospodarowan e
zostałoby na potrzeby urzędu.
Poruszono równieŜ kwestię
zagospodarowania pomieszczeń po wyg aszonym punkci e

Radni podczas Sesji Rady Gminy

przep rowad zone zostało zbadanie stopnia skaŜenia bakteriologicznego na terenie działek zajmowanych przez firmę.
Badanie wykazało skaŜeni e
tych działek. Firma na własn ą
rękę dokonała wapnowani a
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Gminy w okresie międzysesyjnym. Mówił m.in. o inwestycjach. WaŜniejsze z nich to
realizacja budowy s ali gimnastycznej w Skrzyszo wie, budowa boiska w Ostrowie.
Realizowana jest równieŜ

pocztowym w Oci ece. Jedn ą
z propozycji na zagospodaro wanie tego miejsca j est przeniesienie biblioteki z budynku
Domu StraŜaka. Jak poinformował wójt, zainteresowani e
pomieszczeniami po poczci e

śycie Ostrowa

w Ociece, wyraŜa równieŜ
doktor Ślęzak, który proponuje utworzyć tam punkt apteczny.
Stawki za zaopa trzeni e
w wodę i odprowadzanie
ścieków
Na sesji przyjęto projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia tary f Zakładu Usług
Komunalnych w Ostrowie za
zbiorowe zaopatrzenie w wo dę i zbiorowe odprowadzani e
ścieków. I tak opłaty wynoszą
(ceny z VAT):
Za dostarczaną wodę:
- dla gospodarstw domowych
1,97zł/m3,
- p o z o s t al i o db i o r cy
3,43zł/m3.
Za odprowadzane ścieki:
- gosp od arstwa dom owe
3,12zł/m3,
- pozostali odbiorcy
4,76zł/m3.
Stawka miesięczna opłaty
abonamentowej:
- gosp od arstwa dom owe
3,30zł/punkt odbioru,
- pozostali odbiorcy 4,72zł/
punkt odbioru.
Taryfy te mają zastosowani e
na tereni e gminy Ostrów
w okresie od 1 styczni a do 31
grudnia 2010 roku. Uchwał a
zostanie podana do publiczn ej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach in formacyjnych w Urzędzi e Gminy
w Ostrowie oraz w poszczególnych sołectwach w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Podatki
Przyj ęto projekt u chwały
w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010.
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działal ności gospodarczej wynosił
będzie 0,77zł. Od gruntów
pod jeziorami, zajętych n a
zbiorniki wodne – 4,04zł od
1ha powierzchni. Od pozostałych gruntów, w tym zajętych
na prowad zeni e odpłatnej
działalności poŜytku publicznego przez org anizacje poŜyt ku publicznego – 0,05zł od
1m2 powierzchni.
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Podatek od budynków lub ich
częś ci od 1m2 powierzchni
uŜytkowej: budynki mieszkalne – 0,30zł. Budynki związane z prowadzeniem działalno ści gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
częś ci zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 19zł. Zajęte na prowadzeni e
dzi ałalno ś ci gos po d arczej
w zakresi e obrotu kwalifiko wanym materiałem siewnym
– 9,57zł. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresi e udzielania świad czeń zdro wotnych – 4,16zł.
Pozostałe budynki: letniskowe – 6,88zł, inne – 1,00zł.
Podatek od budowli – 2%
wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust.
3-7.
P o dj ęt o t ak Ŝe u ch wał ę
w sprawie podatków od środków transportowych na t erenie gminy oraz uchwałę
w sprawie obniŜenia ceny 1q
Ŝyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2010
rok. I tak cenę 1q Ŝyta podan ą
w komunikacie Prezesa GUS
z dnia 19 października 2009
roku, tj. 34,10zł obniŜa się do
kwoty 30zł jako podstawę do
obliczania podatku rolnego n a
2010 rok.
Wszystkie te uchwały równieŜ podane zostan ą do publicznej wiadomości, tak aby
kaŜdy mieszkaniec gminy
mógł się z nimi zapoznać.

Wójt gminy Ostrów Piotr Cielec wita na sesji Senatora RP Zdzisława Pupę
projektami uchwał, Publiczne
Przeds zkol e w Kozod rzy
otrzyma imię Wandy Chotomskiej. Natomiast Publiczn a S zk oł a Po ds t awo wa
w Skrzyszowie nosić będzie
imię ks. Jerzego Popiełuszki.

dzonego programu pod nazwą
„Zapobieganie zagro Ŝeniom
i zarząd zanie kryzysowe na
terenie gminy” oraz wp rowadzeni a noweg o programu
„Zapobieganie zagro Ŝeniom
i zarząd zanie kryzysowe na
terenie gminy”.
Ostatnim
projektem
uchwały
jaki
podInne
jęto
jest
uchwała
w
sprawie
Przyjęto takŜe projekt uchwały w sprawie zmiany zakresu wyraŜenia zgody na zawarci e
wieloletnich programów in- umowy partnerskiej pomięwestycyjnych. Zmiany te do- dzy gminą Niwiska, gminą
t y czą m . i n . p ro g ram u Dzikowiec i gmina Ostrów
„Budowa i moderni zacj a w celu wspólnej realizacji
szkół wraz z obiektami towa- zadani a pod nazwą „Ochron a
Szkoły będą mieć patronów rzyszącymi”, nowowprowa- obszarów l eśnych i przeciwZgodnie z podjętymi na sesji
dzi ałani e n ad zwy czajn ym

zag ro Ŝen io m ś ro d o wi sk a
w Powiatach Kolbuszowskim
i Ropczycko-Sędziszowskim
poprzez poprawę wyposaŜenia jednostek KSRG”. Zadanie w ramach 4.4 Zwalczani e
i zapobieganie zagroŜeniom –
projekty z zakresu jednost ek
odpowiedzialnych za podej mowanie działań ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007 – 2013. Realizacja tego
zadani a nastąpi w roku 2009
– 2010.
Kornelia Jezioro

XXXV Sesja Rady Gminy w Ostrowie
21 paździ ernika odbyła się
XXXV Sesja Rady Gminy
w Ostrowie. Przyjęto na niej
m.in. projekt u chwa ły
w sprawie przeks ztałcenia
Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie, w gminna
jednostkę organi zacyjną.
Zakład Usług Komunalnych
w Ostrowie działał dotych czas, jako gminny zakład budŜetowy, natomiast z dniem
1 stycznia 2010 roku przekształcony zostanie w jed -

nostkę organizacyjną gminy.
Cały majątek dotychczasowego zakł ad u budŜeto wego
ZUK w Ostrowie p rzeznaczo ny zostanie dla nowopowstałej jednostki organizacyjnej.
Jednostka ta przejmie wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego zakładu budŜetowego ZUK wynikające ze
zob o wi ąz ań p ub l i czn o prawnych, umów cywilnoprawnych, decy zji administracyjnych i zobowiązań pracowniczy ch, w tym wobec
ZUS. RównieŜ pracownicy

doty ch czas oweg o zakł adu
b u d Ŝet o wego st an ą si ę
z dniem 1 stycznia 2010 roku
pracownik ami jednostki organizacyjnej ZUK w Ostrowie.
Przyjęto równieŜ uchwał ę
dotyczącą udzielenia pomocy
fin ansowej powiatowi ropczy ck o -s ęd zi s zo ws k i em u
w kwocie 1600zł. Kwota ta
przezn aczon a zostani e na
dofin ansowanie zadania pod
nazwą „Wiemy więcej, działamy skuteczniej” realizowanego w 2009 roku, w ramach
programu ograniczeni a prze-
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stępczoś ci i aspołeczny ch
zacho wań „Razem bezpieczniej”.
Ponadto na sesji przyjęto jeszcze uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w Kamionce, stanowiącą własność
gminy, oraz uchwał ę w sprawie zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w budŜecie gminy na rok 2009.
Kornelia Jezioro
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Lepsze szanse na rynku pracy
We wtorek, 24 listopada
odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Czas na
a kty wn o ś ć w g min i e
O s tró w” rea li zo wan eg o
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie. W ramach projektu
organizowano s zereg s zko leń dla osób bezrobotnych.
Projekt ten realizowany był w
ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet
VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechni anie aktywnej integracji przez oś rodki pomocy
społ eczn ej. Uczestni czy ło
w nim 14 osób – 7 kobiet
i 7 męŜczyzn. Były to osoby
bezrobotne, które wyb ran e
zostały poprzez rek rutacj ę
spośród wszystkich chętnych.
Projekt ukończyło 13 osób,
gdyŜ jeden uczestnik znalazł
prace i nie kontynuował
udziału w projekcie. Celem
działań w ramach projektu
była pomoc osobom bezrobotnym, podniesieni e ich
kwali fik acji zawodo wy ch,
wsp arci e ps y ch olo gi czn e,
zdobycie przez nich nowego
zawodu, nabyci e umiejętności
poruszania się na rynku pracy. Dla wszystkich 13 osób
zorg anizowano spotkaniach
z psychologiem oraz doradcą
zawodowym. Ponadto kobiety
brały udział w kursie kucharz
małej gastronomii i obsługa
kasy fiskaln ej. Natomiast
męŜczyźni przeszli kurs spawacza metodą TIGiMAG.

Podziękowania za pomoc dla uczniów i opiekuna z Zespołu
Szkół Agro – Technicznych w Ropczycach.
DuŜą pomocą w przygotowaniach wtorkowego spotkani a
podsumowującego wykazali
się uczniowie Zespołu Szkół
Agro – Technicznych w Rop-

czycach. Wybrani uczniowie
z technikum
o profilu kucharz i kelner
n i eodpł at ni e

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

Święto pracowników oświaty
Dnia 24 paźd ziernik a 2009r.
w sali gimnastyczn ej przy
szkole w Kamionce odbyły
się gminne obchody Dnia
Edukacji Narodowej. Uro czy stość ta zgromadziła w jednym miejscu wszystkich pracowników oświaty z Gminy
Ostrów. Tradycyjnie były
przemówieni a, podziękowania, kwiaty. WyróŜniającym
się w pracy nauczy cielom
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pomagali w uroczystości.
Wszystkie potrawy zapropo nowane wtedy gościom, zostały wcześniej przygotowan e
przez kobiety uczestniczące
w projekcie. Natomiast udekorowanie i podanie posiłków
naleŜało do uczniów. Była to
swego rodzaju promocja ich
zespołu szkół.
Przewidywan e są juŜ podobne
szkolenia dla bezrobotny ch na
rok 2010, napisany został
w tej sprawie wniosek aplikacyjny.

wójt gminy Ostrów – Piotr
Cielec wręczył nagrody ksiąŜkowe. Po części o ficj alnej
przed zgromad zonymi wystąpiło trio akordeonowe z Dębi cy. Potem był wspólny obiad,
rozmowy przy ciastku i kawie. Do zobaczeni a za rok!
Barbara Głód
Zaproszeni
goście
śycie Ostrowa

Kornelia Jezioro
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25-lecie GCKiS w Kamionce
W niedzielę, 15 listopada
odbyło się spotkanie jubileuszowe z oka zji 25-lecia
działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Ostrowie z/s w Kamionce.
Historia
W październiku 1979 roku na
zebraniu w Kamionce padł a
propozycja, aby wybudować
dom, który byłby Ŝywym pomnikiem poświęconym pamięci Wilhelma Macha, pisarza i publicysty. W budynku
miało się znaleźć miejsce na
muzeum biograficzne patro na, a pokoje gościnne miały
być przezn aczone na pracę
t wó rczą. Urząd Gmi n y
w Ostrowie wykupił parcelę
pod budowę, a siostra pisarza
Bronisława Sartorius, wraz
z męŜem Józefem, ofiarował a
na budowę znaczną sumę
pieniędzy. Ufundowała teŜ
obiekt pamiątkowy na miejscu dawnego obejścia Machów. Prace przy budowie
Domu Kultury rozpoczęto
w 1980 roku, a zakończono je
w 1982. Został on wzniesiony
przez mieszkańców w czynie
społecznym dla uczczeni a
p ami ęci s wego rod ak a.
Otwarcie Domu Ku ltu ry
w Kamionce nastąpiło 28
paździ ernika 1984 roku. Obowiązki dyrektorów w tym
czasie pełnili: Kazimierz Popielarz (1983 -1991), Marek
Strzemecki (1991 -1992), Zofi a Antonina Migała (19932001), Ewa Rybicka p.o. dyr.
(2 001 -200 3 ), Przemys ław
Łagowski (od 2003).

W programie artystycznym wystąpił Zespół Pieśni
i Tańca „Wrzos”, który prowadzony
jest przez Jadwigę Łomnicką.
Działalność
Obecnie GCKiS w Ostrowie
z/s w Kamionce realizuje
swoje zadania poprzez prowadzenie stałych zajęć z dziećmi, młodzieŜą i dorosłymi.
Gł ó wn e k i eru n k i p racy GCKiS obejmują działy
takie jak muzyka, taniec, plastyka i teatr. Realizowane są
poprzez zajęcia plastyczno artystyczn e, Zespół Pieśni
i Tańca „Wrzos”, chór, zajęcia teatralne, Ludowy Teatr
Amatorski. Centrum organizuje takŜe spotkania integra-

cyjne, konkursy,
festyny i turnieje.

chodów przy znano honoro wy
tytuł „Mecenas Kultury”, dla
osób wspierający ch dział alSrebrne wesele
ność kulturalną na tereni e
Niedzielne spotkani e jubile- gminy. Tytuł ten otrzymali
uszowe rozpo częło się uro- wójt Piotr Cielec, dyrektor
czystą mszą św. w Kościele ZUK w Ostrowie Marek Gu Parafialnym pw. PodwyŜsze- bernat oraz Tomasz Rogala.
nia KrzyŜa Świętego w Ka- Rozdano równieŜ wy róŜniemionce. Następnie w sali nia dla zasłuŜonych działaczy
gimnastycznej przy SP i Gim- kultury z gminy Ostrów.
nazjum w Kamionce odbyła Otrzymali je Barbara Cwanek
się częś ć artystyczn a jubile- i Zespół „Ostrowianie”, Alekuszu. Wśród zaproszonych sandra Bal i Marian Bil. Spegości byli m.in. wójt gminy cjalne podziękowani a powęOstrów Piotr Cielec, przedsta- drowały do Jana Mark a
wiciele Rady Gminy oraz i Wiesława Zielińskiego.
przedstawiciele Związku Literatów z Rzes zowa. Spotkanie Promocja ksią Ŝki
poprowadził obecny dyrektor W ramach obchodów jubileCentrum Kultury Przemysław uszu odbyła się takŜe promoŁagowski. Zebrani goście cja ksiąŜki pt. "Z serca dla
obejrzeli ciek awy program pamięci - monografi a wsi
artystyczny w wykonaniu Kamionka", autorstwa A. Bal
chóru Consensio oraz zespo - i L. Wolak. Jak mówiły autorłów Jawor, Kamionka, Wrzos, ki, ksiąŜka ta dedykowan a
Onyks i Biedronki.
jest dla wszystkich mieszkańców Kamionki.
ZasłuŜeni dla kultury
W trakcie niedzielnych ob Kornelia Jezioro
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doŜynki,

9

śycie Ostrowa

Jan Paweł II - nasz przewodnik po sportowych ścieŜkach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Woli
Ociecki ej wspólnie realizo wały Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich pod hasłem Jan Paweł
II nasz przewodnik po sportowych ścieŜkach.
Inauguracja programu
nastąpiła 14 września 2009
roku. W tym dniu uczniowie
szkół zostali zapoznani z harmonogramem imprez, wycieczek, konkursów i zajęć sportowych.
Realizuj ąc załoŜeni a
programu, 17 września 2009
roku, uczniowie naszej szkoły
oraz SP w Skrzyszowie wzięli
udział w uroczystym apelu na
Górze Śmierci w Pustkowie.
W ten sposób uczcili pamięć
poległych i zamordowany ch
w II wojnie światowej.
Następnego dnia tj. 18
wrześni a młodzieŜ kl. V i VI
p o d opi ek ą n au czy ci el i
uczestniczyła w rajdzie rowerowym do SP im. Jana Pawła
II w Dobryninie. Tam zwiedzili Izbę Regionalną o raz
Kąci k P at ro n a S zk oł y .
W drodze powrotnej uczniowie odwiedzili Cmentarz Wojenny w Tuszymie.
W programie zaplanowan o tak Ŝe bi wak dl a
uczniów kl. IV – VI, który

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

Ŝe zapo znanie uczniów z pracą Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. 1 października uczniowi e
mieli okazję poćwiczyć straŜacki e manewry, przejechać
się wozem straŜackim. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem.
Corocznym zwy czajem 8 paźd ziernik a 30osobowa grupa młodzieŜy
z naszych szkół uczestniczył a
w IX Pielgrzymce Szkół im.
Jana Pawła II do Częstochowy. W tym roku
na Jasną Górę
przybyły grupy z
1085
s zk ó ł .
Mszy Św. przewodniczył abp
Józef Kowalczyk. Na zakończeni e euch arystii nastąpił akt
zawierzenia Rodziny Szkół im.
Jana Pawła II
Matce BoŜej.
P atron
nas zej
szkoły
był miłośnikiem
sportu i aktywnego spędzania
wolnego czasu,
Prace plastyczne na konkurs „Jan Paweł II nasz przewodnik
dlatego w propo sportowych ścieŜkach”
jekcie przewi-
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odbył się w dniach 25 - 26
wrześni a. Podczas biwaku
uczniowi e przygoto wywali
prace plastyczne na konkurs
Jan Paweł II nasz przewodnik
po sportowych ścieŜkach,
brali udział w zajęciach sport o wy ch, ko mp ut ero wy ch .
Atrakcją było takŜe nocne
ognisko i poranne grzybobranie. Tydzień później podobny
biwak odbył się dla uczniów
gimnazjum.
Program zakładał tak-
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dziano dodatkowe zajęci a
sportowe dla młodzieŜy, lekcj e aerob i k u, t u rni ej e.
W sportowych rozgrywkach
mogła brać udział okoliczna
młodzieŜ oraz dorośli. Dla
nich w dniach 10 - 11 października zorg anizowany został turniej piłki siatkowej.
W sobotę (10.10.09r.) w zawodach brały udzi ał 4 druŜyny młodzieŜowe z: Woli
Ociecki ej, Kozodrzy, Ocieki
i Ostrowa. Końcowe wyniki
przedstawiają się następująco:
I miejsce druŜyn a z Woli
Ociecki ej
II miejsce zespół z Kozodrzy
III miejsce druŜyn a z Ocieki
W niedzielę (11.10.09)
rywalizowały ze sobą 3 druŜyny dorosłych z gmin:
Ostrów, Ropczyce, Dębica.
I miejsce zdobyła Gmina
Ropczyce
II miejsce – Gmina Dębica
III miejsce – Gmina Ostrów
Jednym z celów projektu był udział uczniów
w konkursach rozwijający ch
ich zaintereso wania i uzdolnienia. W związku z tym
w szkole odbyły się następujące konkursy: konkurs wiedzy o Janie Pawle II, konkurs
recytato rski
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poezji Jana Pawła II, konkurs
piosenki patriotycznej i religijnej oraz konkurs plastyczny. Uczniowie bardzo chętnie
brali w nich udział, wykazali
się duŜą wiedzą o Patronie
szkoły, mieli okazję do rozwijania swoich zdolności recytatorskich, wokalnych i plastycznych. Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:
KONKURS WIEDZY
O JANIE PAWLE II
I miejsce - druŜyna szkoły
podstawowej w składzie:
Paulina Niewiadomska
Katarzyna Jemioło
Kinga Korycka
Wojciech Chmura
II miejsce - druŜyna gimnazjum w Woli Ocieckiej w
składzie:
Natalia Kobos
Magdalena Chmura
Paulina Napora
Karolina Myszkowska
KONKURS PLASTYCZNY
kat. wiekowa kl. I – III
I miejsce – Justyna Niewiadomska
II miejsce – Dominik Surman
III miejsce – Jan Szynal
WyróŜnienie – Dominik
Myszkowski
kat. wiekowa kl. IV– VI
I miejsce – Paulina Niewiadomska
II miejsce – Gabriela Biesz-

czad
III miejsce –
Patrycja Sum
WyróŜnienie –
Wiktoria Wójtowicz
kat. wiekowa kl.
I– III gimnazjum
I miejsce – Adrianna Pazdro
II miejsce –
Agnieszka
Chmielowiec
III miejsce –
Karolina Smoła
KONKURS
RECYTATORSKI
kat. kl. IV – VI
I miejsce – Katarzyna Jemioło
II miejsce – Bernadetta Piwowar
III miejsce – Karolina Ptaszek
kat. kl. I – III gimnazjum
I miejsce – Alicja Borowiec
II miejsce – Marcelina Misiewicz
III miejsce – Magdalena
Chmura
III miejsce – Adrianna Pazd ro
KONKURS PIOSENKI
PATRIOTYCZNEJ
I RELIGIJNEJ
kat. kl. IV – VI
I miejsce – Katarzyna Jemioło, Sylwia Potwora, Marta
Gawryś
WyróŜnienie – Kinga Koryc-

Uczniowie mogli się zapoznać z pracą
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej

Turniej piłki siatkowej

ka, Wojciech Chmura, Jakub
Surman
kat. kl. I – III gimnazjum
I miejsce – Sabina Surman
II miejsce – Anna Wojtaszek
z towarzyszeniem chóru
w składzie: Sabina Surman
Marcelina Misiewicz
17 października 2009r. społeczność s zkolna udzi ałem
w uroczystej mszy św. uczciła
IX Dzień Papieski oraz 31.
rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Podczas uroczystego apelu,
w którym uczestniczyli zapro szeni goście: wójt gminy
Ostrów – Piotr Cielec, dyrektor ZEASiP w Ostrowie Bogusław Wójcik, proboszcz
parafii Ociek a –
ks. kanonik Jan
Gawo r czyk,
dyrektorzy s ąsiednich szkół,
nauc zyci el e
emeryci, sołtys
Woli Ocieckiej Tadeusz Kalita dyrektor Jadwiga Szynal oraz
dyrektor Lucjan
M i es zk o ws k i ,
p o d s u m o wan o
realizację p rogramu oraz wręczono nagrody
laureatom konkursów. Jedną
z atrakcji uroczystoś ci
był
występ Zespołu
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T ań c a N o w o cz e s n e g o
„Vega”, działającego przy
C entrum
Kultu ry
w Ropczycach. W tym dniu
gościliśmy takŜe reprezentacje szkół podstawowych ze
Skrzyszowa, Ostrowa oraz ze
SP nr 3 im. Jana Pawła II
w Ropczycach, które wzięły
udział w sprawnoś ciowym
turnieju sportowym. Jego
wyniki przedstawi ają się następująco:
I miejsce – SP w Skrzyszowie
I miejsce - SP w Woli Ocieckiej
II miejsce - SP nr 3 w Ropczycach
III miejsce - SP w Ostrowie
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary oraz nag rody
rzeczowe.
Realizacj a program u
dała uczniom i nauczycielom
wiele satys fak cji, stawiała
przed uczni ami wymagania
a jednocześnie poprzez zabawę i wspólne działania integrowała społeczności szkolne.
Uczniowie, jako swoją dewizę przyjęli słowa patron a
szkoły Jana Pawła II: Musicie
od siebie wymagać, nawet
gdyby inni od was nie wymagali.
Dzi ękujemy ws zystkim, dzięki którym udało się
zreali zo wać zapl ano wan e
zadani a oraz podsumować je
w tak uroczysty sposób.
Ewa Ferfecka
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WYPRAWA NA PÓŁNOC DO NORWEGII Z OS TROWA
Relacje 16 osobowej grupy polskiej z wyjazdu do Norwegii.

Marzenia się spełniają
ści 237 120,00 PLN w 90%
pokrywa Fundusz Stypendialno Szkoleniowy, a w 10%
gmina. Jesteśmy wdzięczni
wójtowi Piotrowi Cielcowi
Wszystko zaczęło się w 2006 i Radzie Gminy za do finanso roku. Nawiązano pierwsze wanie projektu. Współpracę
kont akty mi ęd zy Gmin ą nawi ązal iśm y ze s zk oł ą
Ostrów a Gminą Grong w Grong.
w Norwegii. Podpisane listy
intencyjne zao wocowały ko- Gmina Grong połoŜona jest
lejnymi wizytami. W 2007 w środkowej Norwegii. Zajroku 13 osobowa grupa wyje- muje p owi erzchni ę 113 chała do Norwegii. Zafascy - 9,57km2 zamieszkałą przez
nowani kraj em, pięknymi 2,5tys. mieszkańców. Znana
krajobrazami oraz utrzymując jest na całym świecie jako
stały kontakt z norweskimi największy producent łososia.
przyjaciółmi szukaliśmy środ- Na tamtejszych farmach wy ków na kolejne wizyty. Udało ławia się 100 ton łososia
się. Wyjazd 16 osobowej gru- dziennie. Gmina znan a jest
py został zorgani zo wany w całej Norwegii ze swoich
w ramach realizacji projektu programów opracowanych n a
„Historia i kultura narodu uŜytek segreg acji odpadów,
polskiego i norweskiego ” których segreguje się tam
fin ansowan ego z Mechani- 90%. Gmina Grong w swoim
zmu Finansowego EOG oraz okręgu jest znanym ośrodNorweskiego Mech ani zmu kiem oświatowym posiadająFinansowego. Wśród 13 in- cym szeroki przekrój szkół
stytucji, których wnioski za- ( od przedszkoli poprzez
kwali fikowano do realizacji, szkoły podstawowe, średnie
byliśmy jedynym gimnazjum, i szkoły dla dorosłych). Spepozostali ben eficj en ci to cy fiką tamtejszej szkoły średuczelnie wyŜs ze. Koszt pro- niej jest posiadanie jedynego
j ek tu
w
w y s o k o - w kraju pro filu wędk arskiego.
Od tego co bliskie do tego co
dalekie.
Historia i kultura inspiracją
do wzajemnego poznania.

Natomiast szkoła dla dorosłych, jako jedyna z nielicznych w Norwegii kształci
w dziedzinie kultury i folkloru ludowego ucząc malarstwa,
rzeźby, muzyki i tańca. Gmina posiada doskonałą bazę
sportowo rekreacyjną, nowoczesn ą i funk cjonalną hal ę
sportową, kompleks boisk
sportowych ze sztuczn ą nawierzchnią oraz kilkanaści e
tras rowerowych, a tak Ŝe do skonale przygotowan e i funkcjonalne trasy narciarskie.

wartości kulturowych uczniowie sami dojdą do wniosku
o licznych podobieństwach
w naszym Ŝyciu codziennym,
takich samych problemach,
ale o odmiennej historii regionów zamieszkania, innej obyczaj o wo ś ci, m ent al no ś ci ,
a często i temperamen cie.

Pierwsza wizyt a odbyła się
w dniach 8 - 15 listopada 2009r. Uczestnikami było 6 osób
d o rosł y ch o raz 1 0 ci o ro
uczniów. Wyjazd dla uczniów
był nagrodą za wysoki e wyniCelem projektu jest poznanie ki w nauce. W czasie tygohistorii i kultury obu krajów dniowego wyjazdu uczestnicy
ze szczególnym uwzględnie- zapozn ali się z regionalnymi
niem historii regionu. Cały obyczaj ami i zwyczaj ami.
projekt trwa od 1.09.2009r. Uczyli się pieśni i tańców
do 31.12.2010 r. Goście no rwes ki ch, u czestn iczyli
z Norwegii przybęd ą do nas w wars ztat ach rzeźbieni a
w czerwcu 2010. W trakcie w drewnie oraz sporządzaniu
projektu podczas spotkań lokalnych i tradycyjnych poroboczy ch uczniowie będą traw. Wymieniali ogólne inwykonywać wspólne prace fo rmacj e o historii narodu
i zadania, posługując się Ŝy- polskiego i norweskiego. Powym językiem angielskim. znali podstawy i zasady dziaPrzygotowywanie materi ałów łania sztuki aktorskiej uczestna nośnikach elekt roniczny ch nicząc aktywnie w próbach
przy szerokim udziale mło- teatralnych lokalnego teatru
dzieŜy wpłynie na podniesie- działającego na terenie Gminie poziomu w zakresie ko- ny Grong. Ponadto mieli
rzystania z moŜliwość zobaczenia bard zo
t e c h n i k unikalnego am fiteatru wbudo i n fo r m a - wanego w linię brzegową
t y c zn y ch . rzeki przepływaj ącej przez
M ł o d zi e Ŝ Grong. Zobaczyli inny od
b ę d z i e naszego sposób i tryb nauczak o m p l et o - nia wymieniając uwagi i kować in for- mentarze ze s woimi rówieśnimacje
o kami. Zapoznali się z organit rad y cj ach zacj ą i metodami nauczania.
r e g i o n al - Dzięki temu, Ŝe zostali zanych, giną- kwaterowani w rodzinach
cych oby- norweskich, mogli poznać
c z a j a c h tradycje i obyczaje kultywoo r az
o wane przez Norwegów, ich
ob i ek t a ch codzienn e zajęcia, zaintereso f o l k l o r u wania oraz tamtejszą archicennych z tekturę. Realizacja projektu,
punktu wi- a w szczególności wyjazd to
dzenia na- wspaniała i nieoceniona lekro d o wy ch cja dla uczniów i nauczycieli,
zab y t k ó w. a takŜe dla całej społeczności
W wyniku szkolnej.
p o ró wn ań
Pamiątkowe zdjęcie uczestników wyprawy do Norwegii
Maria Wielgus
pewny ch
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Wspomnienia z pobytu w
krainie łososia

sie jazdy oglądaliśmy piękne Ostatnią noc spędziliśmy w
wodospady.
hotelu, który był w większości
Patryk Ma zur wykonany z drewna. Powstał
początkiem XIX wieku. DawZaczęliśmy przygotowywać w niej w czasie wojny słuŜył
szkole lunch. Była to zupa jako szpital dla Ŝołnierzy niemleczna. Norwedzy jedzą ją z mieckich. Gdy przebywaliśmy
cukrem, cynamonem i z sala- w nim czuliśmy obecność dumi. W trakcie pobytu trzy razy cha. Podobno straszy w tym
znaleźliśmy się w klubie mło- miejscu, ale dowiedzieliśmy
dzieŜowym, raz mieliśmy tre- się o tym w drodze powrotnej
ning badmintona oraz graliśmy w autobusie.
w piłkarzyki. Byliśmy teŜ na
Beata Domek
próbie teatralnej. UwaŜam to
Za morza mi, za fiordami
za bardzo ciek awe wydarzew Norwegii - okiem
nie. Bardzo nam się podobało.
nauczyci eli
Amelia Gó ra

Będąc na wy cieczce w Norwegii poznaliśmy wiele tradycji,
jak np. ich główne Święto Narodowe. Po dokładnym opowiedzeniu o tej uroczystości
utworzono paradę, przes zliśmy
przez szkołę krzycząc hip hip
hura i machaj ąc flag ami norweskimi. Wróciliśmy do klasy.
Dowiedzieliśmy się o sposobie
obchodzeni a BoŜego Narodzenia. Wtedy to Norwegowie
tańczą wokół choinki śpiewając kolędy. Wspólnie nuciliśmy kolędy po polsku, norwesku i angielsku. Odwiedził nas Mieliśmy okazję zobaczy ć
Święty Mikołaj.
halę spo rtową No rwegów,
Ma gd al en a K is i el gdzie odbywały się treningi.
Zostaliśmy równieŜ zapros zeni
Pewnego dnia postanowiliśmy na mecz. Piętro wyŜej budynnauczy ć Norwegów naszego ku znajdowała się dob rze wy tańca narodowego poloneza. posaŜona siłownia, gdzie moNastępnie oni pokazali nam gliśmy popracować n ad swoją
ich tańce, które były bard zo figurą.
szybkie, ale bardzo fajne. PóźK ry s ti an J a kób ek
niej opowiedzieli nam o swoich bajkach, które róŜnią się Zwiedziliśmy przedszkole w
od naszych. Głównymi posta- Gminie Grong, szkołę podstaciami są trole. Następnie wową i gimnazjum oraz szkołę
uczestniczyliśmy w zajęciach, zawodową.
na których rzeźbiliśmy skrzaty
Anna Wan at
z drewna. Technika rzeźbi enia
jest bardzo trudna, poniewaŜ Szkoły norweskie bardzo róŜtrzeba u waŜać na no Ŝe. nią się od szkół polskich. Tam
Edyta Hajduk uczniowie lekcje rozpo czyn ają
o godz. 8.30. MłodzieŜ chodzi
Odwiedziliśmy wiele cieka- w skarpetkach. A co całkiem
wych miejsc m.in. kościół, nas zdumiało do nauczycieli
który powstał w XIV wieku, dzieci mówią po imieniu.
była to świątynia katolicka, a Wszyscy są dla siebie przyjaźw XVII wieku przerobion a na ni. W szkołach średnich na
luterańską. Byliśmy takŜe w początku roku rozdawane są
skans eni e, tam piekli śmy laptopy. Przez cały rok płaco chleb i kuliśmy w Ŝelazie. ne są tylko niewielkie składki,
Grzego rz Paśko które nie pokrywają cen komputera. Mają sklep, w którym
Jednym z ciekawych punktów zarabiają pieniądze i przeznanaszego wyjazdu była prezen - czaj ą je na wycieczki. Norwetacja na temat Ludzie Sami gowie posługują się kilkoma
zamieszkują północn ą częś ć j ę z y k a m i .
Norwegii. Po obiedzie wyruKinga Balicka
szyliśmy na wyprawę do lasu.
To było z pewnością interesu- Oglądaliśmy prezentację na
jące i pouczające wydarzenie. temat łososia. Dowiedzieliśmy
Na miejscu znajdowała się się, Ŝe Ŝyją one 23 lata w rzece
mała chatka. Wszyscy ucznio- i tam nic nie jedzą. Następnie
wie przyrządzali sobie potra- wypływają w górę rzeki do
wy z łososia. W czasie wspól- oceanu. Z tej prezentacji donego posiłku śpiewaliśmy pio- wiedzieliśmy się duŜo ciekasenki po polsku i norwesku. wych info rmacji.
Po zjed zeniu sm akołyk ów
Luiza Wośko
wróciliśmy do szkoły. W cza-

Norwegia to przepiękny kraj,
który dzięki klimatowi i połoŜeniu geograficznemu ma wiele do zaoferowani a całemu
światu. Zapierające dech widoki, niespotykane zjawiska
naturalne, rześkie powietrze i

zajmuje się rybołówstwem i
r o l n i c t w e m .
Ma gdal ena Kopa la
W norweskim Grong mieliśmy
okazję odwiedzić kilka szkół z
kaŜdej grupy wiekowej. Wszyscy, zarówno u czniowie, jak i
opiekunowi e, byliśmy pod
wielkim wraŜeniem norweskiego systemu edukacji. W
norweskich szkołach panuje
zasad a równości i wzaj emnego
szacunku międ zy cał ą społecznością szkolną. Nie ma zaciętej rywali zacji po mi ęd zy
uczniami, gdyŜ pracują oni nie
tylko na swoje konto, lecz
takŜe na konto całej klasy.
Klasa jako zespół zbiera punkty z zachowania i to klasa jest
wyróŜnian a i nagradzana. Rozwija to umiejętności pracy w
grupie, a takŜe uczy wzaj emnego szacunku i współpracy.

Na lotnisku...
nade ws zystko mentalnoś ć
Norwegów ujmują turystów,
pozostawiając ich w przemiłym zauroczeniu na bardzo
długi
czas .
Norwegów cechuj e przywi ązanie do tradycji narodowej.
Zamiłowanie do świata natury
jest jej częścią i dlatego większość wolnego czasu Norwedzy poświęcają obcowaniu z
naturą. Przejawi a się to w wielu postaciach. Wędrówki górskie i spacery to hobby niemal
kaŜdego mieszk ańca, gdyŜ jak
mówią pozwala im to wejść w
kontakt z własnym wnętrzem i
poczuć się jak prawd ziwy
człowi ek.
Norwegia to kraj ludzi oddanych własnym wartościom. Ze
względu na usytuowanie geograficzne wielu Norwegów
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Ściśle określony regulamin nie
pozwala na poniŜenia, wychwalani a się, wywyŜszanie,
czy teŜ lek cewaŜenie drugiej
osoby. W przypadku nieprzestrzegani a regulaminu traci na
tym cała klasa, więc uczniowie
współpracują ze sobą i świetnie funk cjonują jako zgrany
zespół. W polskich szkołach
brakuje właśnie t akiej współpracy. Nasz system bard ziej
przypomina wyścig szczurów i
indywidualizację niŜ równość i
współpracę. Marzeniem nauczyci eli goszczący ch w Norwegii jest zapoznanie polskiej
społeczności szkolnej i na ile
to będzie moŜliwe, wprowadzenie elem entów zasad funk cjonowania w grupie.
Anna Laska
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Unia Europejska dla uczniów kl. I w Skrzyszowie
kich Howarda
Gardnera, amer y k a ń s ki e g o
psycholo ga
i neurologa.
W s z y s c y
uczniowie klasy
I, przy aprob acie swoich rodziców, wyrazili chęć uczestUczniowie klasy I Publicznej nictwa w tym
S z k o ł y P o d s t a w o w e j p rzed s i ęwzi ęw Skrzyszowie, wraz z wy- ciu. Od kwietchowawczynią pani ą Anną nia do paździerBochenek, od kwietnia bieŜą- nika do szkoły
cego roku przygotowywały docierały liczne
się do uczestnictwa w projek- transporty zab acie współ finansowanym przez wek i akcesoEuropejski Fundusz Społecz- riów do wypony i BudŜet Państwa. Projekt saŜenia trzech
nosi tytuł „Pierwsze uczniow- ośrodków zainskie doświadczeni a drogą do t e r e s o w a ń
wiedzy”. Głównym jego ce- u t w o r zo n y ch
lem jest wdroŜenie elastycz- zgodnie z teorią
nego modelu edukacji, dosto- inteligencji wiesowanego do indywidualnych l o rak i ch
H.
potrzeb i moŜliwości uczniów Gard n era. W yp o s aŜen i e
z wykorzystaniem nowator- o ś ro dk ó w zai nt eres o wań
skich metod i treści kształce- szkoła otrzymała nieodpłatnie
nia. Wieloaspektowe wspiera- za kwotę ok. 8 tys. zł. Realinie rozwoju dzieci odbywa się zacj a zaj ęć dod atko wy ch
przez kształtowanie kompe- oparta jest o autorski pomysł
tencji kluczowych w oparciu nau czyci el a pro wadzącego
o teorię inteligencji wielora- zajęcia pt. „Piękna nasza PolUczniowie klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej
w Skrzys zowie wra z z wychowawczynią Anną Bochenek od kwietnia tego roku
przy go towywał y się do
uczestnictwa w projekci e
„Pierws ze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Uczniowie biorący udział w projekcie wraz
z wychowawczynią Anną Bochenek
ska cała”. Zajęcia dodatkowe
trwały od września bieŜącego
roku do 21 grudnia.
Uwieńczeniem uczestnictwa
uczniów w tych zaj ęciach
będzie pokaz efektów i osiągnięć uczniów zap rezentowany na forum publicznym.

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

Wielkie przeŜycie dla przedszkolaków z Przedszkola w Kozodrzy
6 listopada dzieci z Przedszkola w Ko zodrzy odwiedziły Mu zeum Dobranocek
w Rzes zowie. Tam odbyło
się spotkanie z Wandą Chotomską, która ma zosta ć
p a tro n ką
Pu bl i czn eg o
Przeds zkola w Kozodrzy.
„ To Pani nas wprowadza w
ciekawy, piękny świat, w
którym chcemy być teraz i za
dwadzieś cia lat…” - takim
mottem witały dzieci wraz z
dyrektorem Kazimierą Łącała, nauczycielami z przedszkola w Kozodrzy i wójtem
gminy Ostrów Piotrem Cielcem, Wandę Chotomską na
spotkaniu w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie w dniu 6
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listop ad a 2009 r,
która odwied ziła
Ziemię Rzeszowską. Poetka i pisarka Wanda Chotomska, przez swą bog at ą
t wó rczo ś ć
zwraca uwagę n a to
jak niepowtarzalną,
wraŜliwą i wartościową istotą jest
dziecko. Mądrość,
ogromna wyobraźnia oraz niepowtarzalny humor, to
cechy osobowości,
dzięki którym Chotoms ka
zd ob yła
serca przeds zkolaków z Kozodrzy.
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Pamiątkowe zdjęcie dzieci z Wandą Chotomską.
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Niewątpliwie stanowić będ zie
ona dla nich wzór do naśladowani a. Twórczoś ć Wandy
Chotomskiej adresowan a jest
do dzieci w róŜnym wieku.
Przeds zkol aki z Kozodrzy
w tym dniu od rana były bardzo przejęte i nie mogły doczek ać się chwili spotkania
z Chotomską. Było ono szczególną okazją, aby dzieci mogły
bliŜej poznać pisarkę, gdyŜ
przeds zkole w Kozodrzy pragnie nosić jej imię. Dzieci
poznając wiers ze, opowiadania, cykl audycji dla dzieci „
Dobranoc” oraz „Jacek i Ag atka” (lata 1962 – 1972), autorkę audycji radiowych, będą
dumne i zaszczy cone, gdy
zostanie ona patronką naszego
przeds zkola. Utwory Wandy
Chotomskiej stwarzają szero -

ki e moŜliwoś ci k ont aktu gminy Ostrów za wsparcie przedsięwzięciem.
z literaturą, pobudzaj ą do sa- i duŜe zainteresowanie tym
PP w Kozodrzy
m o d zi el n ej t wó rczo ś ci ,
a takŜe dział ają wszechstronnie na osobowość młodego,
wspaniałego odbiorcy.
W drugiej części dnia dzieci
z przedszkola w Kozodrzy
spotkały się z dziećmi z zaprzyjaźnion ego przedszkola
w Rzeszowie. Miłe przyjęcie
dyrektora placó wki, nauczycieli, pracowników i dzieci
o c z e k u j ą c y c h
z niecierpliwości ą sprawiły,
Ŝe przedszkol aki z Kozod rzy
poczuły się jak we własnym
domu, mogły się bliŜej poznać i zinteg rować przy gorącej herbat ce.
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kozodrzy KazimieOd lewej: Kazimiera Łącała, Wanda Chotomska
ra Łącała, dziękuje wójtowi
i Piotr Cielec

Pasowanie na przedszkolaka w Kozodrzy
„ Teraz juŜ ślubować z honorem moŜemy,
Jak być dobrym przedszkolakiem doskonale wiemy”
Uroczyst e pasowani e
na przeds zkolaka w Publicznym Przedszkolu w Kozodrzy
miało miejsce dnia 22 października. Odbyło się ono
w dwóch grup ach przedszkol nych
„ M u ch o mo r k i ”
i „Stokrotki”. W obecności
koleŜan ek i kolegów, nauczycieli oraz rodziców i zapro szonych gości, przeds zkolaki
złoŜyły uroczyste ślubowanie:
„Ślubuję uroczyście być dobrym przedszkol akiem, dbać
o dobre imię swojej grupy
i przedszkola...”
Pasowanie na przedszkolaka odbyło się w obec-

ności wójta gminy Ostrów,
Piotra Cielca, dyrektora ZEASiP Bogusława Wójcika,
dyrektora przeds zkola Kazi miery Łącała, nauczycieli:
Antoniny Chmury, Iwony
Jezior, Heleny Niziołek o raz
rodziców.
Uroczystość p asowani a rozpoczęł a dyrektor przedszkola,
pani Kazimiera Łącał a, zabierając głos. Dzieci w swoich
piosenkach, wierszach i tańcach popisały się wiedzą
o przyrodzie, muzyce, for„Muchomorki”
m ach g rzeczn o ś ci o wy ch
i Ojczyźnie. Po prezentacji
programu artystyczno – wo- kalnego wyrecytowały ślubowanie. Dyrektor p asował a
nowo przybyłych przedszko laków wypowiadając słowa:
„Pasuję Ciebie na wesołego
i grzeczn ego przedszkolaka”
Dzieci otrzymały pamiątkowe
dyplomy i prezenty. Po pasowaniu przeds zkolaków i wykonaniu pamiątkowych zdjęć,
dzieci wraz z gośćmi zasiedli
do poczęstunku przygotowanego przez personel przed szkola i rodziców. W miłej
i przyjaznej atmosferze przy
pięknie nakrytych stołach,
Tort przygotowany przez jedną z mam
dzieci i rodzice częstowali
śycie Ostrowa

i „Stokrotki”
się, a grupa dzieci starszy ch
zakończyła uro czystość paso wan i a p i ęk n ym t ań cem
„Polonez”. Rodzice byli pod
wraŜeniem tej uroczystości.
Dyrektor Kazimiera Łącał a
pod zi ęko wał a ws zyst kim,
którzy pomogli w organizacji
uroczystego p asowania n a
przeds zkolaka. Dziękowała za
przybycie gościom i rodzicom, Ŝycząc duŜo wytrwało ści, cierpliwości i wyrozumiałości w dalszym wychowaniu
i edukacji małych pociech.
PP w Kozodrzy
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Patron – naszym przewodnikiem...
Uczniowie i nauczy ciele Publicznej S zkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyński ego w Ociece po
ra z kolejny uczestniczyli
w spotkaniu Szkół Pryma sowski ch w Komańczy.
Wzi ęli równieŜ udział w IV
spotkaniu Diecezjalnej Ro dziny Szkół noszących im.
Świętych i Błogosławionych,
które odbyło się w Rygli-

cach. 25 listopada bieŜąceg o
roku uczniowie, dyrekcj a
i nau czyciel e Publi czn ej
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefan a Wyszyńskiego
w Ociece po raz kolejny
uczestni czyli w spotkaniu
Szkół Prymasowskich, które
odbyło się w Klasztorze
Sióstr Nazaret anek w Komań czy. Pielgrzymki uczniów
i nauczyci eli do miejsca inter-

Prezentacja pocztów sztandarowych

nowania Prymasa sprzyjaj ą
modlitwie, zadumie, reflek sjom nad słowami, cierpieniem, odosobnieniem, wyrzeczeni ami naszego Patrona.
Podczas w/w zjazdu odśpiewany został przez chór uczen nic, hymn naszej szkoły, co
nagrodzon e zostało wysokim
aplauzem.
W zwi ą zk u
z faktem, iŜ Szkoła Podstawowa w Ociece nal eŜy do Rod z i n y
Szkół im.
Świętych i
Bł og os ł awi o n y ch
m ł o d zi eŜ
28
paźd zi ern ik a
2009
r.
b r a ł a
udział w
IV spotkaniu Diecezjalnej
R o d zi n y
S z k ó ł
noszący ch
to jakŜe
zn am i en ne imię.
Zo rg an i zo w an e
zo s t ał o

ono w Ryglicach. Motywem
przewod nim zj azdu był a
myśl, iŜ „czas nauki jest sposobny, ku temu, by poznawać
Świętych i Błogosławionych”
oraz t eza g łos ząca, Ŝe
„świętość nie jest luksusem,
ani przywilejem nielicznych,
ale wspólnym przeznaczeniem wszystkich ludzi”. Słowa te ogłosił w uroczystej
homilii biskup ordynariusz –
Wiktor Skworc. MłodzieŜ
i wychowawcy wysłuchali
równieŜ interesującego wykładu ks. Ryszarda Banach a
pt. „Wzorce osobowe święt y ch i b ło go sł awi on y ch
w procesie wycho wani a”,
a takŜe uczestniczyli w debacie – „Patron szkoły, a wartości współczesnej młodzieŜy”.
Udział w corocznych
pielgrzymkach jest dla nas
fo rmą uduchowieni a, a takŜe
czas em zastanowienia się nad
naszą p ost awą Ŝy ci ową,
w której główną rolę powinni
odgrywać święci przewodnicy. Z wolą BoŜą planujemy
kontynuować tę jakŜe istotną
dla nas tradycję.
Agnieszka Furmanek

Jan Paweł II – Santo Subito
weł II – Santo Subito w wy konaniu artystów z Krakowa:
Alicja Krzemińska - Płonka –
sopran, Ewa Warta-Śmietan a
– sopran, Jacek Śmietana –
bas i recytacj a, Danuta KuraDnia 18 paźd ziernik a 2009r. siewicz – skrzyp ce, Małgo w kościele p arafialnym pw. rzata Westrych – fo rtepian.
PodwyŜszenia Krzy Ŝa Świę- Za organizacj ę odpowiedzial tego w Kamionce odbył się na była Fundacja Pomocy
koncert sakralny pt. Jan Pa- Artystom Polskim CZAR18 paźd ziernika w kościel e
parafialnym w Kamionce,
odbył się koncert sakralny
poświęcony Janowi Pawłowi
II.
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DASZ z Krako wa. Na pro gram koncertu skład ały się
piękne arie, pieśni, piosenki
oazowe oraz solowe wyst ępy
instrumentalne
przeplatan e
faktami i anegdotami z Ŝyci a
Jana Pawła II. Koncert cies zył
się duŜym zainteresowaniem
mieszkańców nie tylko z Kamionki. Realizacja tego koncertu była moŜliwa dzięki

śycie Ostrowa

środkom finansowym pozy skanym przez Publiczne Gimnazjum im. bł. ks. R. Sitko w
Kamionce n a realizacj ę pro jektu pn. Propagowanie kultury i sztuki w środowisku
lokalnym… w ramach Programu Integracji Społecznej,
którym objęta jest Gmina
Ostrów.
Barbara Głód

śycie Ostrowa

Zdjęcie przedstawia dwór w
Skrzyszowie zbudowany
przez Adama Paliszewskiego
na zgliszczach starego drewnianego w 1875 roku, zburzonego następnie podczas
I w.ś.
Zdjęcie pochodzi ze zbioru
Mirosława Paliszewskiego.
Dziękujemy za udostępnienie tego archiwalnego
zdjęcia.
matfeusz
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
Ostra zima
Ostra zima śnieŜek prószy
gwiazda mocno świeci ,
dziś Pan Jezus się narodził
śpieszą wszystkie dzieci .
Chcą do Ŝłobka Dzieciąteczk a
aby oddać pokłon Jemu ,
O ! Mateczko , pozwól i mnie
oddać pokłon Panu memu .
Mój Jezusie mój maleńki
płaczesz z zimna w zimnym Ŝłobie ,
ja obetrę Twoje oczka
Ty obetrzyj moje .
Będę chuchać na Twe ciałko
i utulę Ciebie ,
Ty Jezusie wejrzyj na mnie
kiedy weźmiesz mnie do Siebie .

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

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

Halina Dunaj (1948-2006)
W tym numerze gazetki
chciałbym przedstawić Państwu kolejną osobę z naszej
gminy dla której poezja była
waŜnym elementem w Ŝyciu
codziennym. Halina Dunaj, bo
o niej mowa w swoim Ŝyciu
napisała blisko 200 róŜnego
rodzaju wiers zy.
Autorka często przelewała na papier swoje troski,
obawy i zmartwienia z kaŜd ego
dnia. Niejednokrotnie dlatego
pisała o swojej chorobie a jak
wiemy najcięŜej pisać jest o
sobie samym. Pisała takŜe o
przyrod zie, która w jej cierpieniu pomagała pokonywać lęk.
Opraco wał: matfeusz

śycie Ostrowa
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Zajęcia Uczniowskiego Klubu Sportowego ORZEŁ Skrzyszów
UKS ORZEŁ Skrzys zów
oferuje dzieciom aktywne
spędzanie czasu. W klubie
działają dwie sekcje sporto we – łucznictwo ora z zapasy.
Uczniowski Klub Sportowy
ORZEŁ Skrzyszów powołano
w bieŜącym roku. Oferuje on
uczniom zajęcia sportowe z
łuczni ctwa oraz zapasów.
Niewiel e jest w okolicy
miejsc, gdzie moŜna poćwiczyć takie właśnie dyscypliny.
Zajęcia odbywają się przy SP
w Skrzyszowie. Ćwiczenia
łucznicze prowad zone są przez
prezesa UKS, Andrzeja Budzika oraz Marzen ę Sokołowską–
An dreas ik, odb y waj ą się
w środy o godzinie 14:30.
Grupa łuczni cza liczy obecnie
około 15 osób. – Najpierw
odbywa się rozgrzewka, później przygotowanie sprzętu i
strzelamy – wyjaśnia Andrzej
Budzik. Nauka łucznictwa to
proces długotrwały, aby zauwaŜy ć efekty, poświęcić trzeba wiele czasu na ćwiczenia.
WaŜne tutaj są takie czynniki
jak wytrwałość, koncentracja,
precy zja. Są plany, aby juŜ
w przyszłym roku uczestnicy
zajęć brali udział w róŜnego
rod zaj u zawod ach łuczni -

czych. - Są w grupie osoby,
perełki, które w przyszłości
mogą być świetnymi łucznikami – tłumaczy Budzik. Zajęcia
z ćwiczeń zapasów prowadzi
Rafał Dobkowski, odbywają
się one we wtorki i czwartki o
godzinie 16:00. Grupa równieŜ
liczy około 15 osób. ZaangaŜowanie trenera w przep rowadzane treningi jest bardzo du Ŝe. - Na dzień dzisiejszy te
zajęcia to taka baza ćwiczeń
ogólnorozwojowych, Ŝeby te
dzieciaki przygotować do zapasów. Bo dziecko musi być
do tego odpowiednio przygotowane – tłumaczy Dobkowski. - Chłopcy chętnie przychodzą na zajęcia, takŜe jestem zadowolony. Widać u
nich postępy, są naprawd ę
sprawni – dodaje. Oczywiście
w grupie trenującej zap asy
równieŜ plano wane s ą starty w
zawod ach. - W maju odbędą
się lokalne zawody w Lub zinie. Kilku chłopaków jestem
juŜ w stanie dopuścić do tych
zawodów, wypuścić ich na
matę – mówi trener. Chłopcom
zajęcia z zapasów bard zo
przypadły do gustu. - Zajęcia
mi się podobają, fajnie jest.
Lubię ćwiczyć – mówi Radek.
- Podobają mi się te ćwiczenia.

Ćwiczenia zapasów odbywają się we wtorki
i czwartki o godzinie 16:00
Był tutaj w Skrzyszowie pokaz
seniorów i to mnie zach ęciło –
wyjaśnia jego kolega Bartek.
Liczebnoś ć grup jest niewielka
ze wzgl ędu na to, Ŝe takie
sporty jak łucznictwo, zapasy,
czy np. karate nie mogą być
prowadzon e w duŜych gru pach. Na zajęcia mogą przychodzić uczniowie nie tylko ze
Skrzyszowa. – Mile widziane
było by nawiązanie współpracy z innymi szkołami, tak aby
uczniowie z tych szkół mogli
przyjeŜd Ŝać do Skrzyszowa na
zapasy czy trenować łucznic-

two – mówi Budzik.
Ze względów techniczny ch
obecnie nie ma moŜliwości
rozwijania dzi ałalności klubu,
ale po wybudowaniu sali gimnastycznej przy szkole podstawowej, będzie moŜliwość poszerzenia UKS o inne sekcje,
takie jak np. badminton, piłka
ręczna czy teŜ tenis stołowy.
Wiele zaleŜy od zapl ecza tech nicznego i zainteresowania
uczniów.
Dzi ałaln ość UKS ORZEŁ
Skrzyszów wspieraj ą lokalni
przedsiębiorcy. Tadeusz Lech,
właściciel fab ryki farb i lakierów POLCHEMIA sponsorował pomoc dla klubu. Regulamin na tory łucznice nieodpłatnie wykonała firma ArtProgres Grzegorza Wielopolskiego. DuŜym zaangaŜowaniem w działalność klubu wykazał się takŜe Andrzej Jedynak, trener zapasów z Lub ziny, oraz Jacek Trojnar wiceprezes ds. Promocji Polskiego
Związku Łuczniczego. Prezes
UKS ORZEŁ Skrzyszów, Andrzej Budzik składa podziękowania dla sponsorów, przed siębiorców i wszystkich osób
zaang aŜowanych w dział alność klubu.

Kornelia Jezioro
Zajęcia łucznicze
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