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Dyplomy dla najlepszych uczniów
Wszyscy uczniowie z terenu
gminy Ostrów, którzy uzyskali
najlepsze wyniki ze sprawdzianu klas VI oraz z egzaminu gimnazjalnego w roku
szkolnym 2009/2010, zostali
uroczyś cie wyróżni eni przez
wójta Piotra Cielca. Każdy
uczeń otrzymał pamiątkowy
dyplom oraz nagrody książkowe.
Za uzyskanie n ajlepszego wy niku z egzaminu gimnazjalnego dyplomy otrzymali:
Anna Dzik,
gimnazjum w Kamionce,
Kinga Rokosz,
gimnazjum w Ociece,
Angelika Ziomek,
gimnazjum w Ostrowie.
Za uzyskanie bardzo dobrego

wyniku z egzaminu gimnazjalnego dyplom otrzymała Alicja Borowiec,
gimn azj um w Woli
Ociecki ej.
Za uzys kanie najlepszego wyniku z eg zaminu
gimnazjalnego w gminie
Ostrów dyplom otrzymała Natalia Kobos.
Za uzyskanie najlepszego
wyniku ze sprawdzianu
klas VI dyplomy otrzymali:
- Joanna Kędzior,
SP w Ostrowie,
- Kornel Gryboś,
SP w Ostrowie,
-Paulina Niewiadomska,
SP w Woli Ocieckiej,
Patrycja Kopala,
SP w Kozodrzy,

Najlepsze uczennice z gminy Ostrów
odbierają dyplomy z rąk wójta.
Anna Chęć,
SP w Ociece,
Justyna Świder,
SP w Kamionce.
Za uzyskanie bardzo dobrego
wyniku ze sprawdzianu klas
VI dyplom otrzymał Wojciech

Pamiątkowe zdjęcie wyróżnionych uczniów.
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Cielak, SP w Skrzyszowie.
Za uzys kanie najlepszego
wyniku ze sprawd zianu klas
VI w Gminie Ostrów dyplom otrzymała Joanna Hamala.
Kornelia Jezioro

Życie Ostrowa

Ważne inwestycje w gminie Ostrów
O najważniejszych inwestycjach gminy, tegorocznej powodzi i zbliżającej się budowie autostrady z
wójtem gminy Ostrów Piotrem Cielcem rozmawia Kornelia Jezioro.
Które z reali zo wanych obecnie inwestycji są dla gminy
najistotniejs ze?
Najważniejsze z nich to kanalizacja miejscowości Skrzyszów i Kamionka. Podpięte
będ ą ko lejn e domo stwa.
Dzięki kanalizacji nasza gmina będzie b ard ziej ekologiczna. Bardzo mnie cieszy,
że powstaje centrum sportowe w Ostrowie, przy największym gimnazjum. Będą
to boiska sportowe, kort do
tenisa, będzie to cały kompleks. Ważną inwestycją jest
także Park History czny Blizna. Jest to istotne i ważne
pod względem turystycznym,
możemy pokazać naszą historię. Realizowane są centra
miejs co wo ści Skrzys zó w,
Oci ek a, Kam io n k a. T o
wszy stko upiększa nasze
miejscowości. Cieszy mnie
też zakup samochodu dla straży do Ostrowa, który będzie
nowy. Miniona powódź pokazała, że taki sprzęt jest potrzebny. Środki finansowe
otrzymane od marszałka pozwolą także na zakup sprzętu
dla innych jednostek. Będzie
możn a kupić do dat ko wy
sprzęt tak, aby w czasie ty ch
trudnych chwil, jak np. powódź, móc ratować ludzki
dobytek. 2010 rok to podsumowanie inwestycji, które są
rozpoczęte i realizo wane w tej
kadencji. W tym roku są one
jakby w kul min acyjn ym
punkcie.
Te wymienione przez Pana
inwestycje za kończone będą
w roku bieżący m?
Tak, ale jeśli chodzi o boiska
sportowe i Park Historyczny
to one zakończon e będą
w roku 2011. W tym roku
wykonane będzi e wiele prac,
inwestycje będą także oddawane etapami. Tak, aby społeczeństwo mogło już z tego
korzystać.

przes zkod ziła w realizacji jakichś inwestycji?
W Skrzyszowie delikatnie wstrzymała prace z
kanalizacją. Powódź nie
spo wo do wał a jak ichś
szczególnych przeszkód,
raczej zatrzym ała prace
na 2, 3 tygodnie ze
względu na rozwodnienie
terenu. Przez to sprzęt
miał kłopoty z wejściem.

Jak tłumaczy wójt,
w tym roku wiele
z wykonywanych
inwestycji zostanie
oddanych do użytku.

Zalanych i podtopionych zostało kilka miejscowości. Czy stra ty
powodziowe będą miały
wpływ na budżet gminy?
Na pewno. Sama akcja
rat u n k o wa,
zu ży ci e
sprzętu, praca ludzi wiąże się z kosztami, które
gmina musi ponieść.
Z kosztami wiąże się
modernizacja przed e wszystkim rowów, przepustów i z
tym wszystkim co jest potrzebne, aby n a przyszłoś ć
być lepiej przygotowanym do
powodzi. Chociaż uważam,
że i tak jesteśmy do niej dobrze przygotowani. W tej
chwili pracujemy nad komplekso wy m ro zwi ązani em
problemu w Ostrowie. Chodzi o stare koryto rzeki i jaz
Cukrowni Ropczyce – często
z tamtej strony jest ten napływ wody. W tej chwili zleciliśmy odpowiedniej osobie
stworzenie koncepcji, aby na
przyszłość ro związać problem
tej napływającej wody. Aby
nie wdzierał a się na teren
kościoła w Ostrowie i nie
podtapiała budynków.

A jak wygląda sytuacja
o s ó b p o s zko d o wa n y ch
w powodzi? Otrzy mali już
jakąś pomoc?
Tak. Natychmiast po powodzi
uruchomiliśmy komisje, które
jeździły po domach, po poszczególnych posesjach, aby
ocenić straty. Do wojewody
A czy tegoro czna powódź kierowan e były wnioski, żeby

tym ludziom pomóc. Myślę,
że zap roponowaliśmy tym
osobom, co tylko było możliwe. Kupiliśmy też dodatkowy
sprzęt do osuszania domów.
Każd ą potrzebn ą pomoc realizujemy.
Zmieniając temat. Jak na
dzień dzisiejs zy wygląda
kwestia autostrady?
Firma Budimex wygrała przetarg na realizację autostrady
A4 od W. Dębica Pustynia do
W. Rzeszów Zachód. W tej
chwili jest du ży kłopot
z
uzgodnieniem kierunku
dojazdu dowozu materiałów.
Będą to na pewno bardzo
duże ilości. W związku z tym
rozmawiamy z firmą na t emat
ewentualn ej naprawy dróg,
uszkodzonych w czasie dostawy tych materiałów. Będziemy robić dokumentację zdjęciowa i filmową stanu obecnego dróg. Aby w momencie
odbioru autostrady móc wyegzek wować od fi rm wykonawczych naprawę tych dróg.
Trzeba się także liczyć z tym,
że budowa autostrady to
przez 2 lata poważne utrud-
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nienia w ruchu. W związku
z tym szczególnie Ostrów,
Skrzyszów, Kozodrza i Ocieka będą mocno obciążon e
ciężkim sprzętem. Jednak
negocjujemy z firmą Budimex także korzyś ci dla gminy, korzyści dla mieszkańcó w
np. noclegi dla pracowników,
wyżywienie.
Po za utrudnieniami zwią za nymi z dowozem materia łów, mieszkańcy mogą się
spodziewać jes zcze innych
niedogodności?
Na pewno pojawi się kwestia
uci ążli woś ci h ał as owy ch.
Jednak przed e wszystkim jest
to kwestia tych samochodów
z materiałami, których będzie
bardzo dużo.
Kiedy możemy spodziewa ć
się rozpoczęcia prac?
Firma już podpisała umowę
w związku z tym przypuszczam, że firmy będ ą ch ciały
już w wakacje wejść na teren
budowy autostrady.
Dziękuje za ro zmo wę.
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Sezon letni oficjalnie otwarty
W niedzielę 27 maja, w Kamionce odbył się „EkoPiknik nad Tuszymką”. Impreza o charakterze ekologicznym była oficjalnym
otwarci em sezonu letniego.
Gwiazdą pikniku był zespół
Brathanki.
Piknik ekologiczny
Piknik zorganizowany został
w ramach Międ zygminnego
Festiwalu dla Zrównoważonego Rozwoju Sieci „Mój Wisłok”. Organizacją zajęło się
Gminn e Centrum Kultu ry
i Sportu w Kamionce przy
współpracy ze Zwi ązki em
Ko m u n al n y m „ W i s ł o k ”
w Rzeszowie oraz Zakł adem
Usług Komunalnych w Ostrowie. Impreza plen erowa rozpoczynaj ąca s ezon letni odbywa się trady cyjnie każd ego
roku. Jednak tegoroczn a była
szczególna, ponieważ miał a na
celu nie tylko dostarczenie
rozrywki, ale również podnoszenie świadomości ekologicznej lokaln ej społeczn ości.
Ekologia jest rzeczą niezwykle
ważn ą. Nie należy o niej za
dużo mówić, należy ją mieć w

sercu, bo tylko w tedy będziemy dbać o naszą przyrodę –
mówił Mirosław Ruszała,
p rzewo d n i czący zar ząd u
Zwi ązk u Ko m u n al n eg o
„Wisłok”. Związek Komunalny „Wisłok” to zrzeszenie
gmin, które wspólnie realizują
działania na rzecz ochrony
środowiska. Wójt Piotr Cielec
podczas o ficj alnego otwarcia
imprezy podkreślił, że gminy
te łączy troska o środowisko,
a eko-piknik jest podsumowaniem wspólnej pracy. Cała
impreza w Kamionce miała
charakter ekologiczny. W czasie pikniku trwała zbiórka pos eg rego wany ch o dp adó w.
Każdy uczestnik mógł wymienić przyniesione odpady na
kupony specjalnie przygotowanej ankiety ekologicznej.
Zbiórka cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Pośród jej
u czest ni k ów ro zlo so wan o
atrakcyjn e nagrody m.in. zestawy kosmetyków i drobny
sprzęt AGD.

Przeds t awi ci el e
norweskiej gminy Grong,
kt ó rym
przewo dnic zył
wójt Erik
S eem ,
p rzyb y l i
specj alnie
na uroczyst e
o t warci e Fotorelacja dostępna na ostatniej stronie gazety
s ezonu.
oraz na www.galeria.gminaostrow.eu
G o ś ci e
z No rweg i i p o d k reśl al i Występ „gwiazdy wieczoru ”
w swych wystąpieniach przy - poprzed ziły pokazy innych
jaźń łączącą gminy Ostrów zespołów artystyczny ch. Od
i Grong. Wspominali o wy- godziny 14 na scenie prezentomianach uczniów, które odby- wały się rozmaite grupy woły się w tym i ubiegłym roku. kalno-taneczn e, m.in. Wrzos,
Biedronki, Immortal Dancers.
Ro zrywka dla każdego
Swoje koncerty zaprezentowaGwiazd ą „Eko-Pikniku nad ły grupa Bahamas oraz Redlin.
Tuszymką” był zespół Bra- Pogoda w tym roku niestety
thanki. Ich wieczo rny występ nie dopisała, ale mimo wszystprzyciągn ął na Kamionkę tłu- ko chętnych do udziału w immy osób. – Fajnie grają. Na prezie nie brako wało.
Delegacja z Norwegii
żywo ich muzyka brzmi naKornelia Jezioro
W imprezie uczestniczyła de- prawdę ciek awie – mówiła
legacja gości z Norwegii. o koncerci e zespołu Martyna.

Przedstawiciele prasy samorządowej spotkali się w Trzcianie
12 maja w Gminnym Centrum Kultury w Trzcianie
odbyło się VII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy
Samorządowej. W spotkaniu uczestniczyli przedsta wiciele reda kcji Biuletynu
S a mo rzą do weg o G mi n y
Ostrów „ Życie Ostro wa”.
Forum było okazją do wymiany doświadczeń i uwag wś ród
przedstawicieli prasy samorządowej województwa podkarpackiego. – W tej prasie
samorządo wej, w tych artykułach jest historia, są osiągnięcia, które należy przypominać
– mówił wójt gminy Świlcza
Wojciech Wdowik. Spotkaniu
towarzys zyła wystawa lokalnych czasopism z terenu Podkarpacia.
Europoseł Mieczysław Janowski przedstawił na forum
wykład o odrodzeniu samo -
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rządu terytori alnego w Polsce. Zebrani gości e wysłuchali także Teresy Pasterz zastęp cy dyrektora Depart amentu
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, która omówiła temat
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego. – Siłą napędową
współczesn ego rozwoju gospodarczego są innowacje. Te
innowacje to kapitał ludzi,
ludzie i ich wiedza, i umiejętności. To informacja i jej
wpływ na rozwój – tłumaczyła Pasterz. – To nie tylko infrastruktura techniczna, in frastruktura drogowa, społeczn a
– mówiła. Na temat mediów
lokalnych w społeczeństwie
obywatelskim, w swoim wystąpieniu mówił Wojciech
Furman z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Poruszył on również temat samego dzienni-

Wojciech Furman z Uniwersytetu Rzeszowskiego
karstwa. Na forum ogłoszono
komunikat o najstarszy ch
tytułach lokalnej prasy samorządowej województwa podkarpackiego. „Głos Tyczyna”,
wydawany od 1989 roku
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uplasował się na pierwszym
miejscu, jako najdłużej wydawane pismo samorządowe n a
Podkarpaciu.
Kornelia Jezioro
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NOWE KWALIFIKACJE
SZANSĄ NA PRACĘ
ropczy cko-sęd ziszowskiego.
Z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie praco dawców na pracownikó w
z kwalifikacjami spawaczy
oraz operato rów obrabiarek
CNC Centrum Rozwoju Społeczno Ekonomicznego podjęło inicjatywę przeszkoleni a
osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych korzystających ze świad czeń
Projekty współfinan- pomocy społecznej. Powyżsowane są ze środków Unii sze projekty przy czynią się do
Europejskiej w ram ach Euro - wzbogacenia rynku o nowo
pejskiego Funduszu Społecz- wykwali fikowany ch specjalinego. Oba niosą wiele korzy- stów.
ści dla osób uczestniczący ch
W ramach projektu:
w szkoleniach m.in. zwięk- „Zawodowo na nowo” uczestszają motywację oraz wiarę nicy szkolenia mają możliw siebie i swoje możliwości, wość zdobycia uprawni eń
pozwalaj ą na zdobyci e prak - w zakresie operatora obrabiatycznych umiejętności zwią- rek CNC, natomiast w ramach
zanych z poszukiwaniem za- proj ektu „No wa szans a”
trudnienia, umożliwiają zdo- uczestnicy szkoleni a będą
bycie nowych kwalifik acji zdobywać kwalifikacje pozawodowy ch, a tym samym twierd zon e międ zyn arodo zwiększają szanse na znale- wym certy fikatem spawacza
zienie pracy. Szkolenia skie- w zakresie metody MAG.
rowane s ą do osób długotrwaW odpowiedzi na wyle bezrobotnych oraz b ezro - zwania jakie stawia zasad a
botnych korzystających ze równości płci, projekty zaświadczeń pomocy społeczn ej wierają ro związania ułatwiazamieszkujących na tereni e jące kobietom dostęp do
jednego z powiatów: rze- szkoleń, m.in. refund acj ę
szowskiego, miasta Rzeszów, kosztów opieki nad dziećmi
łańcuckiego, dębicki ego oraz lub osobami zależnymi.
Centrum Ro zwoju Społeczn o -E ko n o mi czn eg o
od
1 kwietnia 2010 roku realizuje cykl bezpłatnych szko leń dla osób długotrwale
bezrobotnych ora z bezro botnych korzystają cych ze
świadczeń pomocy społecznej w ramach projektów:
„ Zawodowo na nowo” oraz
„Nowa szansa”.

GOPS w Ostrowie informuje...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie od 01 stycznia 2010r.
do 31grudnia 2010r realizuje
drugą edycję projektu pt "Czas
na aktywność
w Gminie
Os t ró w". J es t t o p ro jekt finansowany z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
P ri o ry t et VII Dzi ał an i e
7.1 ,Podziałanie 7.1.1.
P roj ekt em
ob j ętych jest 10 beneficjentów ostateczny ch; 5 kobiet i 5 mężczyzn. W miesiącu kwietniu
i maju
odbyły się zajęcia
w grupie z psychologiem, które
mają pomóc w odkrywaniu
własnego potencjału, budowaniu pewności si ebi e oraz

Cent rum Rozwoj u
S poł eczno -Ek on om i czn eg o
z siedzibą w Sielcu (koło Sędzis zo wa M ałopol ski ego )
istnieje od 9 lat. Wysoka jakość, doświadczeni e oraz
kompleksowa obsłu ga to
główne atuty firmy. Od początku swego istnienia aż po
dzień dzisiejszy CRSE zajmuje się głównie działalnością
szkoleniową oraz doradztwem gospodarczym. Jako
jedna z pierws zych firm szko leniowo-dorad czy ch na Podkarpaciu wdrożyła System
Zarządzania Jakością zgodny

z normą ISO 9001:2000, a od
2008 roku jest członkiem
ogólnopols kiej presti żowej
sieci KSU. Każdego roku
opracowuj e co najmniej kilkanaście wniosków o dofinansowanie, które otrzymują
środki z Unii Europejskiej.
Cent rum Rozwoj u
S poł eczno -Ek on om i czn eg o
zaprasza wszystkie osoby
długotrwale bezrobotne oraz
b ezrob o t n e k o rzy st aj ące
z pomocy opieki społeczn ej
do skorzystania z powyższy ch
szkoleń, które pomogą im
powrócić na rynek pracy.

- R E KL A MA -

kszt ałt owani e po zyty wn ego
myślenia. Ponadto zaj ęcia
z psychologiem mają na celu
podniesi enie automoty wacji,
nauczenie zarząd zani a czas em
oraz budo wani e otwartoś ci
i łatwości komunikowania się.
Na miesiąc czerwi ec
i lipiec 2010r. zaplanowano
szkolenie zawodowe dl a mężczyzn:
1.Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie
2.Magazynier wraz z obsługą
komputera i wózków widłowych.
Reali zacj a proj ektu
przebieg a zgodnie z harmonogramem.
GOPS Ostrów
Życie Ostrowa
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Uroczystość nadania imie nia Wandy Chotomskiej
Publicznemu Przedszkolu w Kozodrzy

Pamiątkowe zdjęcie
W dniu 9 czerwca 202010 r. odbyła się uroczystość
nadania naszemu przeds zkolu
imienia Wandy Chotomskiej.
Był to długo oczekiwany
i żmudnie przygotowywany
dzień. Niezwykle ważnym
wy d arzeni em, n ad aj ący m
blask całej uroczystości była
obecno ść sam ej patro nki
Wandy Chotomskiej.
W okresie przygotowawczym musieliśmy uzupełnić naszą wi edzę n a temat
specy fiki nad ania imienia
przeds zkolu. We wrześniu
2009 r. sporządzono harmonogram pracy dydaktyczno wychowawczej, zawierający
szereg działań mający na celu
przybliżenie dzi eciom postaci
Wandy Chotomskiej oraz jej
dorobku literackiego, a także
popularyzację jej dorobku
w środowisku. W ciągu roku
przep rowad zono następujące
działania:
Zorganizowano i przeprowadzono n a terenie placówki Gminny Konkurs Recytatorski wierszy Wandy
Chotomskiej. Konkurs ten
został poprzedzony konkursem wewnątrzprzeds zkolnym,
konkursem pieśni Patriotycznej, oraz plastycznym pod
hasłem „Bohaterowie utworów Wandy Chotomskiej”.
Opraco wano logo Przedszkola - Jacka i Agatkę, postacie
bohaterów dobranocek TVP
z przed lat, do których scena-
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riusze pisała Wanda Chotomska. Zlecono odpowiednim
osobom wykonanie tablicy na
budynek przeds zkola z napi sem „Piszę dla dzieci, bo
w nie wierzę”- cytat Wandy
Chotomskiej , oraz tablicę do
kącik a pat ro na. Uło żo no
hymn Przedszkola „Najlepiej
razem”. Jest to piosenka do
tekstu Wandy Chotomskiej
z opraco waniem muzycznym
rytmika Ryszarda Niewiarowski ego. Kompl et owaliś my
literaturę i płytotekę z utworami Wandy Chotomskiej
W res zci e n ad s zedł
długo oczekiwany i przygotowywany d zień. Rad osn e
święto wani e
ro zp o częł o
się o godz.
10.00
w
piękny słon e c z n y
dzień. Intuicja dyrektor
co do pogody nie zawiodła. Rodzice sprawnie pomogli
nam w przyg o t o w an i u
częś ci kulinarnej.
W
tło
sceny
wk omp on owano podobiznę poetki
z
cytatem
„ Daj m y

dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość, dajmy dzieciom
radość, żeby łez nie było”.
Dzieci, poczty sztandarowe
z pobliskich szkół, rodzice
i zaproszeni goście przemaszerowali na mszę św. do
kaplicy p.w. św. Maksymiliana Kolbe . Część liturgiczną
uroczystości mszy św. przygotował ks. Jacek Biel
z udziałem dzieci, rodzicó w
i nauczy cieli. Widać było
wzruszenie na twarzy pani
Wandy, gdy w czasie mszy
św. odprawianej przez proboszcza parafii Witkowice ks.
Kazimierza Płonkę przedszkolaki śpiewały psalm międzylekcyjny. W czasie mszy
św. został poświęcony sztandar przeds zkola . Następnie
wszyscy udali się do placówki, gdzie został odczytany
przez przewodniczącego Rady Gminy Zenona Potworę
akt nadania imienia i odsłonięcie tablicy pamiątkowej
w kąciku patrona.
Dalsza część uroczystości
odbyła się w sali gimnastycznej w pobliskiej Szkole Podstawowej. Dyrektor Kazimiera Łącała powitała ws zystkich
gości i uzasadniła dokonanie
wyboru patrona. Wśród zaproszonych gości była Wand a
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Chotomska, przedstawiciel e
ku rato ri um, wójt gmi ny
Ostrów Piotr Cielec wraz
z Radą Gminy, starosta powiatu
ropczyckosędziszowskiego Józef Rojek,
ks. proboszcz parafii Witkowi ce Kazimi erz Pło nk a,
przedstawiciel policji, dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjów
z gminy Ostrów, przedstawiciele Rady Rodziców o raz
strażacy. Delegacj a przed szkolaków ze słowami uznania i wdzięczności złożył a
kwiaty na ręce swojej Patronki a zaproszonym gościom
wręczyła skromne upominki
pamiątkowe. W kolejnej części uroczystości nastąpił a
prezentacj a dzieci. Program
prow ad zi l i
„ J acek ”
i „Agatka”. Zgromadzeni na
uroczystości goście obejrzeli
także prezentację multimedialną przedstawiaj ącą historię placówki oraz ważne wydarzenia z jej istnienia. Goście zwiedzili także budynek
przeds zk ol a. Uro czyst oś ć
zakończyła się wpisem dedy kacji pani Wandy Chotomskiej do zakupionych przez
dzieci i gości książek autorstwa patronki. Po odjeździe
pani Wandy czuliśmy pewien

Wanda Chotomska na uroczystości.
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niedosyt chociaż gościła u nas
przez 8 godzin. Jej mądrość,
ogromna wyobraźnia oraz
niepowtarzalny humor zdobyły serca naszych dzi eci i nie
tylko.
Dyrektor przedszkola, Kazimiera Łącała serdecznie dziękuje władzom lokalnym, sponsorom tej uroczystości w osobach Piotra Cielca , Tomasza i Grażyny Rogala, Mariana Dwojak a, Zenona Kłusek, Andrzeja Rachwał, oraz rodzicom, nauczyci elom i pracownikom
za wszelką pomoc w organizacji tej uroczystości.

Szkoła w Ostrowie cieszy się kolejnym
sukcesem w konkursie

W dniu 28 maja 2010
r. Wojewódzka Komisja
Konku rs owa O kręg owej
Inspekcji Pracy w Rzes zowie wspólnie z KRUS Rzeszó w, dokonała oceny prac i
wyłoniła zwycięzców w tegorocznym konkursie plas ty czn y m po d n a zwą
„ Zagro żenia w gospodarstwie rolnym”.
Do konkursu wpłynęło aż 974
prace ze 118 szkół z terenu
całego województwa podkarpackiego. Komisja przyjęła
PP Kozodrza surowe kryteria oceny prac.

Za atrakcyjność i skuteczność
przek azywanych treści 60%
oraz 40% za atrakcyjność
prezentowan ej formy przek azu.
Prace były na wysokim poziomie artystycznym. Pomimo tych trudności pierwszą
nagrodę
i I miejsce przyznano za pracę Łukasza Róg z klasy II c
Publicznego Gimnazjum
w Ostrowie w powiecie ropczy cko – sędziszo wskim.
Praca została wykonana pod
kierunkiem nauczy ciela pla-

styki Pani Grażyny Ferfeckiej. Dla laureatów konkursu
organizato rzy zadbali o atrakcyjne nagrody, a my jak mówi Pani Grażyna Ferfecka
bardzo cieszymy się z I miejsca. Zajęcie I miejsca przez
naszego ucznia w skali województwa to nie lada wyczyn,
tym bardziej, że jest to kolejny sukces naszej szkoły w
Ostrowie w tego typu konkursach.
A. Kusibab

Biblioteka publiczna w Ociece przeniesiona do nowego pomieszczenia
Od stycznia 1994r.
Biblioteka Publiczna w Ociece mieściła się budynku Remizy Strażackiej. Pomieszczeni e duże, jasne i przestron ne byłoby idealne dla biblioteki, jednak położenie w oddaleniu od centrum wsi i brak
stałego ogrzewania w zimie
przyczyniały się do niskiej
frekwencji czytelniczej i do
wilgocenia księgozbioru. Dlatego też, gdy 01.10.2009r.
Filia Pocztowa w Ociece zakończyła swą działalność,
rozpoczęto starania o przeniesienie siedziby biblioteki do
pomieszczeń byłej poczty.
Idealne położenie w centrum
wsi (w pobliżu szkoły, ośrodka zdrowia, kościoła, sklepu),

mogłoby się przyczynić do
wzrostu czytelności, a centralne ogrzewanie w budynku
pozwoliłoby zachować księgozbiór w dobrym stanie na
długie lata.
Dopiero 01.02.2010r.
rozpoczęto remont nowych
pomieszczeń dla biblioteki.
Z najważni ejszych prac można wymienić: wyburzeni e
pieców kaflowy ch, zrobienie
na części podłogi nowej wylewki, a na całości położenie
płytek, odmal owani e pomieszczenia i zrobienie l amperii, założenie nowej instalacji elektryczn ej, wyłożenie
pomi es zczeni a so cj aln ego
kafelkami, zakup nowej termy, oświetlenia, drzwi wej-

Nowa siedziba biblioteki publicznej w Ociece

ściowych, wyłożenie płytka- pracy z uczni em i z każdym
mi schodów oraz wyłożeni e czytelnikiem a nowe pood chodnika do schodów mieszczenia bard ziej dostępne
kostki brukowej.
dla mieszkańców na pewno
Tuż przed Świętami się do tego przyczynią.
Wielkanocnymi prace remonJako praco wnicy Bitowe były zakończone i moż- blioteki Publicznej w Ostrona było rozpocząć przepro - wie i jej podległych filii
wad zk ę b i b li o t eki . Od chci elibyśm y podzi ęko wać
19.04.2010r. biblioteka znaj- wszystkim, którzy przyczynili
duje się już w nowym po- się do tego, iż biblioteka
mieszczeniu i
jest otwarta Biblioteka Publiczna Filia w Ociece czynna
jest w godzinach:
dla czytelniPONIEDZIAŁEK
12:00 – 17:00
ków. Tak jak
WTOREK
09:00 – 15:00
przewidy waŚRODA
12:00 – 17:00
no, umiejscoCZWARTEK
09:00 – 14:30
wienie
w
PIĄTEK
12:00 – 17:00
cen t ru m
p rzy czy n i ł o
się do wzrostu zainteresowa- w Ociece ma nowe, wyrenia biblioteką wśród miesz- montowan e pomieszczenia.
kańców wsi. Obecnie Biblio- Chcielibyśmy podzięko wać
teka Publiczna w Ociece po- radnym wsi w szczególności
siada 11027 książek w księ- panu Władysławowi Surmagozbiorze. Prowad zone s ą nowi, sołtysowi Krzyszto fowi
l ek cj e b ib li ot eczn e dl a Pazdanowi i oczywiście wójuczniów szkół: podstawowej towi Gminy Ostrów Piotrowi
i gimnazjum oraz przedszkol a Cielcowi za zainteresowani e
w Ociece. Planowany jest i pomoc przy realizacji planu
zakup komputera i podpięcie przeniesi enia biblioteki. Kiedo sieci internetowej. Biblio- rujemy także pod ziękowani a
teka prowad zi gazetkę i ka- dla praco wnikó w ZUK-u
l e nd a r ium
k u l t u r a l n e w Ostrowie za prace remonto(rocznice związane z ży ciem we i pomoc przy przeproi twórczością po etów i pisa- wadzce.
rzy), organizo wane są wy - Wszystkich obecnych i przyst awki i k on ku rs y dl a szłych czytelników zapraszauczniów. Biblioteka w Ociece my do korzystania z księgocały czas się rozwija i szuka zbioru.
jak najlepszej fo rmy współSabina Kipa
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Absolutorium dla wójta
28 kwietnia na sesji Rady
Gminy Ostrów jednogłośnie
uchwalon o absolutoriu m
dla wójta gminy Piotra Cielca.
Budżet za 2009 rok przewidy wał real i zacj ę d o ch o d u
w kwocie 20 780 014, 55 zł.
Dochody wykonano w kwocie 21 373 364, 80 zł, co stanowi 102,86% planu. W tym
dochody własne planowane
na 8 686 764 zł wykonane
zostały na kwotę 9 445 329,
26 zł. Z kolei wydatki budżetowe gminy przewidywane n a
kwotę 22 308 612, 37 zł, zreal i zo w a n o w k wo ci e
20 870 361, 45 zł, co stanowi
93,55% ogółu planu. Wydatki
majątkowe zaplanowane na

kwotę 4 803 195, 26 zł, zreal i zo w a n o w k wo ci e
3 912 969, 69 zł, co stanowi
81,47% planu.
Kwota niewykonanych wydatków majątkowych wynio sła ponad 890 000 zł. Były to
wydatki związane z zadaniami na m.in. budowę zespołu
boisk sportowych w Ostrowie, budowę sali gimnastycznej w Skrzyszowie, moderni zacj ę stacji uzdatniania wody
Ruda – Kamionka, park historyczny Blizna – Pustków.
Opóźnienia w realizacji powyższych inwestycji wynikały z przesunięć terminów
przyzn ania dotacji na ich realizacj e.
Wydatki bieżące budżetu planowane na sumę

17 550 417, 11 zł zrealizowa- gionalna Izba Obrachunkowa
no w kwocie 16 957 391, 76 po zyt y wni e zaop ini owały
zł, co stanowi 96,87% planu sprawozd anie z wykonania
tych wydatków. W tym pla- budżetu. Jednogłośnie przyjęnowany defi cyt budżetu gmi- to absolutorium dla wójta.
ny na koniec roku 2009 wy- Bardzo serd eczni e dziękuję za
niósł 1 528 597, 82 zł. Źró- absolutorium udzielone jeddłem sfinansowania defi cytu nomyślnie – mówił po głosomiały być pożyczki z Woje- waniu wójt Cielec. Podkreślił
wódzkiego Funduszu Ochro- on także, że rok 2009 był
ny Środowiska i Gospodarki okresem trudnym m.in. przez
Wodnej w Rzeszowie. Budżet zaistniały kryzys gospodargminy Ostrów za rok 2009 czy. Wójt przypomniał też, że
zamknął się nad wyżką bud że- w tym roku dobiega końca
tową w wysokości 503 003, 4 letnia kadencja działani a
39zł.
Rady Gminy i wójta. Wyraził
Komisja Rewizyjna stwier- również nad zieję, że dalsza
dziła, że realizacja bud żetu za praca na rzecz samorządu
rok 2009 przebiegała zgodni e i gminy będzie mogła być
z ustaleniami dokonywanymi kontynuowana.
na posiedzeniach Rady Gminy. Komisja, jak również ReKornelia Jezioro

„Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła” w Cmolasie
W targach udział wzięli
przedstawiciel e firm oraz
rzemieślnicy, którzy przedstawiali wytwarzane przez siebi e
wyroby, promowali swoją
firm ę, rozdawali drobne gadżety oraz wizytówki.
Zorganizowane targi w znacznym stopniu przyczyniły się
do promocji przedsiębiorczo ści z terenu LGD LASOVIA
oraz pobudzenia aktywności społeczności lokalnej.
Poniżej przedstawi amy
listę firm które wzięły
udział w targach:
1.
Zakład Ceramiki Budowlanej Sp.z o.o.
w Hadykówce, produkcja i sprzedaż ceramicznych materiałów budowlanych,
2.
Firm a Vido k,
przedsiębiorstwo Vidok
produkuje i sprzedaje
okna, drzwi najwyższej
jakoś ci wyko nanych
w technologii PCV
aluminium i drewna,
3.
Firm a M ak ro
K@K
z Cmolasu, istZorganizowana impreza miała na celu promocję podmiotów gospodarnieje
na
rynku od 1992
czych i rzemieślników z terenu na którym działa LGD LASOVIA.
roku. Głównym profi-

W dniu 8 czerwca 2010 ro ku w Cmolasie Lokalna
Gru p a
D zi a ł a n i a
„LASOVIA” zgodnie z za sadami projektu, który realizuje Prog ram Ro zwoju
Obszarów Wiejs kich Oś 4
Leadar zorgani zowała imprezę promo cyjną pod nazwą „Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła”.
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Zorganizowana impreza miała na celu promocję podmiotów gospodarczych i rzemieślników z terenu n a którym działa LGD LASOVIA
tj. gmin: Cmolas, Niwiska
i Ostrów.
Targi te zorganizowano przy
okazji spotkania samorządowców z okazji XX-leci a
powstania samorządu.
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lem działalności firmy jest
konfekcjonowanie i produkcja artykułów zbożo wych.
Jesteśmy obecnie jedną z najbardziej liczący ch się firm
zajmujący ch się produkcj ą
i sprzedażą m.in. kasz i ryżu
na polskim rynku. Nasze produkty są dostępne w niemal
każdym regionie kraju, jak
również za granicą,
4.
Usługowy Zakład Stolarski Bąk Władysław z Cmolasu, stolarka budowlana,
meble ogrodowe,
5.
Firma Art-Deco Lucyna Harchut z Niwisk - obrazy
oraz dekoracje ślubne,
6.
Zak ł ad k o wal s k o ślusarski Jan Bańka z Cmolasu- kowalstwo artystyczne,
7.
Pan Krzyszto f Magd a
z Ostrów Baranowskich rzeźba w drewni e,
8.
Pani Agnieszka Posłuszna z Niwisk – rękod zieło
artystyczn e,
9.
Pan Piotr Kwaśnik
z Trześni – rzeźb a w drewni e
(drewno wypal ane),
10.
Pan Stanisław Wiewióra z Kosów – wikliniarstwo.
Małgorzata Kozioł
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III Rodzinny Piknik Integracyjny w Skrzyszowie
12 czerwca od godz. 14.00
do godz. 21.00 na placu przy
szkole czekało na mieszkańców wioski i ich dzieci wiele
atrakcji. Odbył się przy
szkole III Rod zinny Piknik
Integracyjny w rama ch cyklu imprez "Spotkania
z Kulturą - Skrzys zów 2010".
Dzięki wspaniałej i zorganizowanej pracy dyrekto ra,
nau czy ci eli, p racownikó w
szkoły i rodziców, wszystko
zostało dopięte na ostatni
guzik. Tego pięknego i słoneczn ego dnia, tradycyjnie
z okazji Dnia Matki, Ojca
i
Dnia Dziecka dyrektor
i nauczyciele zorganizo wali
d l a cał ej s p o ł eczn o ś ci

uczniowskiej wiele atrak cyjnych pokazów, zabaw i konkursów.
W programie były:
-wyst ęp y zesp ołó w ANTURJA i LOTOS ze Skrzyszowa oraz BIEDRONKI
z Ostrowa,
-pokaz bike trialu i breakdance w wykonaniu chłopców
z gimnazjum w Ostrowie,
-s e an s i l u zj o n i s t y cz n y
z udziałem artysty estradowego z Rzeszowa,
-pokazy zapaśnicze zawodników UKS ORZEŁ Skrzyszów
i Klubu Sportowego WISŁOKA z Dębicy,
-wspólna zabawa dla dzieci
i rodziców przy „żywej” muzyce wraz z konkursami

Zespół LOTOS
i nagrodami pod kierunkiem skami. Na twarzach rozbawodzirejów,
wiony ch
dzi eci goś cił
-atrak cje /trampolina, zjeż- u ś m i e ch wd zi ę c zn o ś ci
dżalnia, zamek, przejażd żki i szczęścia. Należy dodać,
konne, góra wspinaczko wa, że
wszystkie atrakcje dla
góra piaskowa, waterb all/,
dzieci były darmowe. Tego
-grill, napoje, lody.
wieczoru ws zyscy obecni
O godzinie 14.00 mieli okazję również potań Od lewej: Andrzej dyrektor SP w Skrzy- czyć p rzy muzy ce zespołu
Ziajor – dyrektor szowie Andrzej Zia- prowadzącego całą imprezę.
SP w Skrzyszowie, jor uroczyście powi- Podczas pikniku dyrekto r
a zarazem organi- tał przybyłych gości: szkoły oferował cegiełki zbiezator cyklu imprez wójta Gminy Ostrów rając fundusze n a zakup
"Spotkania z Kul- Piotra Cielca, rad- sztandaru szkoły. Zarówno
turą - Skrzyszów
nych i sołtysa wsi dzieci, jak i rodzice, a także
2010", Andrzej
Skrzyszów. Dob ra nauczy ciele byli bardzo zadoJedyna k - trener zabawa dzieci chło- woleni ze wspólnie spęd zonezapaśników UKS dzona była lodami go czasu, który był uwieńczeLubzina oraz Jerzy i zakończyła się gril- niem sześciodniowego cyklu
Kopala – radny
lowym
posił ki em: imprez "Spotkania z Kulturą
gminy Ostrów.
karkówką i kiełba- Skrzyszów 2010”.
Barbara Budzik

II etap projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
w Publicznej Szkole Podstawowej w Skrzyszowie
Od 1 grudnia 2009 r. rozpoczęła się realiza cja II etapu
p ro jektu
„ Pi e r w s ze
uczniowski e doświadczenia
drogą do wiedzy”.
W miesiącu tym rodzice
uczniów w kl. I podczas zebrania „Wywiadówka inaczej ” zostali zapoznani przez
wychowawczyni ę Bogusławę
Przydział z założeni ami projektu oraz teoriami inteligencji wiel oraki ch Ho ward a
Gardn era. Wychowawczyni
przep rowad ziła diagnozę początkową pro fili inteligencji
uczniów i na jej podstawie
opracowała swój program.
Uzyskała również zgodę na
udział uczniów kl. I w zajęciach pozalekcyjny ch. Poinfo r m o w a ł a r o d z i c ó w

i
uczniów, że projekt
„Pierwsze uczniowskie do świadczenia droga do wiedzy” jest współ finansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od 1 lutego 2010 r. uczniowie z chęcią i ogromnym zapałem uczestniczą w zajęciach dodatkowy ch w wymiarze 3 godzin tygodniowo
o tematyce „W świecie baj ek
i
baśni”. Poprzez udział
w projekcie u czniowi e rozwijają wszystkie rodzaje intel i g en cj i , wyk o rzy s t uj ąc
„mocne” strony do wspierania
„słabych”.
Dzieci:
- rozwijają własny potencjał
intelektualny,

- budują motywację do nauki,
- korzystają z bogatego zestawu środków dydaktycznych,
- mają szans ę lepszego startu
szkolnego.
Pierws zokl asiś ci ro zwij aj ą
swoje zdolności w trzech
ośrod k ach zai nt ereso wań,
wyko rzyst uj ąc p rzekazan e
w ramach projektu pomoce
dydakty czn e. Najwięks zym
powodzeniem ci eszą się ak cesoria sportowe, takie jak:
szczudła, chusta Klanza, deskorolki, kolorowe obręcza.
Pozostałe środki dydaktyczn e
rozwijają indywidualn e zain teresowania dzieci i inteligencję: językową, matematyczn o -l o g i czn ą, wi zu al n o przestrzenn ą, przyrod niczą,
muzy czną, int erp erson aln ą
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i intrapersonalną.
W czerwcu odbędzi e się prezen t acj a efek t ów p racy
uczniów w ramach projektu.
Obecnie uczniowi e przygotowują się i przedstawiają scenariusz pt. „Bajkowe życzenia”.
Ponieważ koncep cja projektu
„Pierwsze uczniowskie do świadczenia drogą do wiedzy” zakład a, że każde dziecko jest zdolne, a rolą pozostałych jest to dostrzec, rozwijać
i wspierać, dlatego uważamy,
że zajęci a te mają wiel e pedagogicznych walorów. Przyczyniają się do rozwijania
indy widu al ny ch zdoln oś ci
uczniów.
Bogusława Przydział
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Goście z Norwegii…
W dniach 3 – 9 maja w gminie Ostrów gościła 16 osobowa grupa z Norwegii. Goście brali udział w wars zta tach, poznawali polską kulturę, historię i życie codzienne.
Projekt „Historia i kultura
narodu polskiego i norweskiego” realizowany w Publicznym Gimnazjum w Ostrowie
trwa od 1 września 2009 r. do
31 grudnia 2010r. Powstał
dzięki wsparciu udzi elonemu
przez Norwegi ę, Islandi ę
i Liechtenstein poprzez do finansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
W ramach projektu grup a
polska składająca się z 10
uczniów i 6 opiekunów złożyła wizytę w Norwegii w
dniach 8 – 15 listopada 2009
r. W czasie wizyty uczniowie
poznawali tradycje i historię
narodu norweskiego.
- Środki na realizacj ę projektu
pochodzą z Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji, a operatorem programu jest „Fundusz
Stypendialny i Szkoleniowy”.
Całkowity koszt projektu wynosi 222577,00 zł. Fundusz

zabezpiecza 200320,00 zł,
a wkład własny (gminy) wynosi 22257,00 zł. - poinformowała Maria Wielgus, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Ostrowie.
Partner norweski w Polsce
gościł w dniach 3–9.05.2010r.
Grupa z Grong skład ała się
z 10 uczniów i 6 nauczyci eli.
Uczestnicy poznali miejsca
historyczne związan e z regionem, brali udział w warsztatach tanecznych prowadzo nych przez zespół ”Halicz”.
Uczniowie z Norwegii nauczyli się kilku naszych narodowych tańców, co udowodnili w czasie pokazu, który
był dla wszystkich miłą niespodzianką. Natomiast wieczorem 5 maja odbyła się
dyskoteka, która na długo
zapadł a w pamięć norweskiej
i ostrowskiej młodzieży. - Dla
nas dyskoteka była miłym
p rzery wn ik i em t yg od ni a,
a dla naszych norweskich
przyjaciół pierws zą tego typu
imprezą w życiu. Dyskoteka
była o wiele za krótk a, jednak
najlepsza jaka dotychczas
miała miejsce w naszej szko le. Norwes cy młodzień cy
otoczeni byli wianuszkiem
polskich dziewcząt, ... ale nie
ma się co dziwić. - wspomina

Kinga Balicka, uczennica
klasy II b. Dzięki tej imprezi e
młodzież miała możliwość
b li żs zeg o po zn an i a si ę.
Uczniowie n aszego gimnazjum oraz szkoły w Grong
bardzo szybko n awiązy wali
kontakty, byli niezwykl e
otwarci. Cieszy nas szczególnie to, że dzięki tej wizyci e
doszli do wniosku, że znajomość języków jest w ży ciu
potrzebna. – wyjaśnia Maria
Wielgus.
Nau czy ci el om s p ot k ani e
z pedagogami z Norwegii
przyniosło także korzyś ci
zawodowe. Odbyła się konferencja, na której został zaprezentowany program edukacji
regionalnej
w Polsce, natomiast nauczyciele z zag ranicy przedstawili
i omówili swój program wych o wawczy real i zo wan y
w szkole w Grong. Nosił on
nazwę ROA (skrót od norweskiego znaczenia słów: szacu nek, opieka i odpowiedzialność). Użyteczności skuteczność tego programu wspólnie
przedyskutowano i jego elementy być może będą realizo wane w przyszłości w Publicznym Gimnazjum.
Goście zwiedzili także Muzeu m Kul tu ry Lud o wej

Uczniowie z Norwegii i Ostrowa wraz z zespołem Ostrowianie.
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w Kolbuszowej. Tam mieli
możliwoś ć u czes tni czeni a
w zajęciach z garncarstwa,
wikliniarstwa oraz robieni a
ozdób ze słomy i wikliny.
W kolejnych dniach dzięki
gimnazjalistom z Ostrowa
poznali tradycje wielkano cne.
Robili palmy, malowali pisanki i wykonywali kartki
świąteczn e. Zespół regionalny
„Ostrowianie” przedstawił im
zwyczaj „darcia pierza”. Mieli możliwość skosztowania
tradycyjnych polskich potraw,
np. chleb z masłem, żurek
z jajkiem i kiełbasą, pierogi,
bigos, schabowy. Obejrzeli
również przedstawieni e wielkanocne „Misterium Męki
Pańskiej” wystawione przez
amatorski teatr przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kamionce. W dniu
7 maja 2010 r. zwiedzili Rzeszów, w tym Muzeum Regionalne, Etnograficzn e i trasę
podziemną.
Ich wizy cie towarzys zyły
również chwile powagi i zadumy. W sobotę 8 maja 2010r. poznali tragedię związan ą
z obozem koncentracyjnym
w Oświęcimiu. - Wielu Norwegów płakało, gdy zobaczyli, jak mordowano i więziono
ludzi.

Życie Ostrowa

Czuliśmy ich smutek i przygnębienie. - opowiada Klaudia
Rogala, uczennica klasy Ia.
Zachwy cił ich także nasz pięk ny Kraków, gdy oglądali najważniejsze zabytki.
Mieli okazję również poznać
codzienn e życie polskiej rodziny, ponieważ uczniowie nocowali w domach. - Najbardziej
zasko czyła n as gościnnoś ć
Polaków, ich piękne zadbane
podwórka otoczone płotami
oraz firanki w oknach - opowiada Johanne Sagmo, norweska uczennica. Ta wizyta
to także pozytywne doświad czen i e j ęzy k o we d l a
uczniów, ponieważ mieli
możliwość sprawd zić nie
tylko swoją wiedzę teoretyczną, ale przede ws zystkim
p rakt y czn e umi ej ętn oś ci
komunikacyjne. Porozumiewali się głównie w języku
angielskim, ale także i niemieckim. - Integracja młodzieży pokazała, że bariera
języ kowa nie był a dla
uczniów problemem. – mówi
Bożena Ciepielowska, nauczy ci elk a ni emi ecki ego
z Gimnazjum w Ostrowie.
- Marzeniem nauczycieli
języków obcych jest realizo wanie tygodniowych wyjazdów za grani cę, dzięki którym nauka nastawiona będzie na praktyczne zastoso-

wanie, a nie na teorię.
Na pożegnanie gimnazjaliści
przygotowali występy sportowe, wokalne i artystyczne.
- Uczniowie i nauczyci ele
z Norwegii fotografowali każdy występ i bili brawa
z uśmiechem na twarzy – mówi Anna Rudka z klasy I b.
Następnie wymieniono pamiątki i prezenty. Goście
otrzymali Księgę Pamiątkową
własnoręcznie przygotowan ą

przez gimnazjalistów. – Tworzenie tej Księgi wyzwoliło
inwencję twórczą w uczniach.
Przekazali oni w nie dowody
sympatii w różnorodny sposób. – wyjaśnia Bożena Ciepielowska. Klaudia Kozioł,
gimnazjalistka z II a, wspomina: - Przyszedł czas pożegnań.
Nie było to łatwe, ponieważ
przez wspól ni e spęd zon e
chwile zdążyliśmy się bardzo
polubić. Kontakt jednak nie

zostanie zerwany, ponieważ
kontynuowana będzie korespondencja w języku angielskim i niemieckim.
Pobyt Norwegów w naszym
powiecie był nieocenioną lekcją tradycji i historii oraz
świetną powtórką z język a
angiels kiego i ko rzystani a
z
technologii info rmatycznych zarówno dla uczniów z
Polski jak i Norwegii.
PG Ostrów

W drodze na Górę Śmierci.

Kolejna edycja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
wobec takich patologii jak np.
picie alkoholu, zażywani e
narkotyków czy stosowani a
przemocy. Istotą tego projek tu jest współpraca z samorządami i szkołami na terenie
Patronat nad uczestnictwem całej Polski. W ramach akcji
gminy w tym projekcie objęli szkoły otrzymują profesjonal wójt gminy Ostrów oraz ne materiały pro filaktyczno Gminna Komisja Rozwiązy- edukacyjn e. Podobne materiawania Problemów Alkoholo- ły trafiają równi eż do rodzi wych. Kampania „Zachowaj ców. Szkoły z gminy Ostrów
Trzeźwy Umysł”, jest akcją uczestniczące w tegoroczn ej
ogólnopolską, realizowaną od kampanii otrzymały już takie
2002 roku. Jej główne cele to materiały. Pakiety tych matepodejmowanie problemu uza- riałów obejmują m.in. ulotki
leżnień, promowanie odpo- edukacyjn e, plakaty, rozmaite
wiedniego, zdrowego trybu gadżety, scenariusze lek cji,
życia, a także prospołeczny ch przewod niki i inform acj e
zacho wań, jako alternatywy o konkursach.
W kwietniu ruszyła 10 edycja kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Gmina
Ostrów po ra z kol ejny włączyła się do udziału w akcji.

W tym roku odbywa się 10
edycja kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Zgłosiło się
do niej już ponad 1000 samorząd ó w. Ak cj a ru s zył a
1 kwietnia, a zakończy się
jesienią.
Uczestnictwo w projekcie
pozwala n a wyniesienie wielu
pozytywnych wzo rców o raz
podniesienie świadomości na
temat szkodliwości rozmaitych nałogów. Dlatego zapraszamy wszystkich chętny ch
do aktywnego udziału w kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Propagowanie odpowiednich zachowań oraz info rmowanie o zagro żeniach

Życie Ostrowa

jakie niosą ze sob ą nałogi jest
ważnym el ementem eduk acji
wśród dzieci i młodzieży.
Ponadto za udział w akcji
uczestnicy zdobywaj ą warto ściowe nagrody oraz wyróżnienia, co jest dodatkową
zach ętą do udzielani a się
w kampanii.

Szczegółowe info rmacj e na
temat kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” dostępne są
na stronie internetowej, pod
adres em
www.trzezwyumysl.pl

Kornelia Jezioro
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Wycieczka do Inwałdu
W dniu 19 czerwca 2010r.
Komisja działająca przy
Urzęd zie Gminy, zorganizo wała wycieczkę do Inwałdu
dla dzieci ze s zkół podstawowych z terenu gminy
O s tró w. W wy ci eczce
uczestniczyło 41 dzieci.
Do zwiedzenia d zieci miały
największe budowle świat a
w formie miniatur - modeli
najsławniejszych cudów arch it ek to ni czny ch ś wi at a,
m.in.: Świątynia Akropolu,
Coloseum, Krzywa Wieża
w Pizie, Bazylika św. Piotra,
Statua Wolności, Mur Chiński, Wieża Eiffl a, Łuk Triumfalny, Big Ben, Sfinks, Biały
Dom oraz zamki polskie np.
Malbork.

Dużo uciechy i atrakcji wzbu dziła u dzieci jazda samochodami wyścigowymi oraz łódź
piracka, która wywołała
najwięcej emocji.
Atrakcją wycieczki były
również lody wielosmakowe, ufundowan e dla
dzieci przez Wójta Gminy Ostrów. Ponadto
dzieci miały zapewnione
wyżywienie: drożd żówki, napoje, obiad oraz
kremówki wadowickie.
W drodze powrotnej
dzieci zwi edziły dom
rodzinny Papieża Jana
Pawła II w Wadowicach.
W czasie trwania wycieczki panowała radosna atmosfera wśród

dzieci, co oznaczało, że dzieci
były zadowolone z pobytu
w Parku Miniatur, a pogoda

też dopisała.
Przewodniczący Komisji

/-/Józef Bajor

Park Miniatur w Inwałdzie

Piknik majowy
ściele Parafi alnym w Ostrowie. Po mszy zebrani mogli
wysłuchać i obejrzeć koncert
orkiestry dętej.
Po południu przedstawiono
widzom program artystyczny,
w którym wystąpiły rozmaite
zespoły, a dla dzieci przewiO godzinie 11 odbyła się uro- dziano program specjalny pt.
czysta msza odpustowa w Ko- „Kosmiczna Podróż”. Gwiaz-

3 maja odbył się piknik majowy w Ostrowie, organizo wany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Kamionce, OSP i Radę
Sołecką w Ostrowi e. Atrakcji nie brakowało.

dą wieczoru był występ parodysty i kabareciarza Stana
Tutaja. Znanego m.in. z parodiowania gwiazd muzyki, polityków i zespołów. Dla najmłodszych przewidziano takie
atrakcj e jak np. samochody
elektryczne, zjeżdżalnie pneumatyczne i wiele innych.
Wszyscy zebrani na pikniku

Festyn na Dzień Dziecka
13 czerwca dzieci z gminy
Ostrów spędzały czas na
pikniku w Woli Ocieckiej,
zo rgani zowanym specjalnie
z o ka zji ich święta przypadającego 1 czerwca.
Gminny festyn z okazji Dnia
Dzieck a zorgani zowany zo stał przez Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Kamionce,
Ochotniczą Straż Pożarn ą
w Woli Ocieckiej oraz sołtysa tejże miejscowoś ci. W pikniku uczestniczyły nie tylko
dzieci, ale też całe rodziny.
Program festynu obejmował
wiele atrakcji dla publiczno ści. Program art ysty czny
„Rita i Rudi dookoła świata”
najmłodsi obejrzeli z dużym
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zainteresowaniem. Na scenie
swój program zaprezentował
znany Zespół Pieśni i Tańca
„ROCHY”. Na pikniku wystąpiła też Kapel a Władysława Pogody. Ponadto na dzieci
czek ało wiele dodatkowy ch
atrakcji, jak np. zjeżdżalnie
pneumatyczn e. Piknik był
okazją do dobrej zab awy.
Uśmiech na twarzach dzieci
był dla organizatorów festynu
najlepszą nagrodą za trud
włożony w zorganizowani e
imprezy.
Kornelia Jezioro
W festynie
Uczestniczyły
całe rodziny

Życie Ostrowa

świetnie się bawili, humory
dopisywały. Impreza była
świetną okazją do spędzenia
czasu z rodzin ą i znajomymi.
Wieczorem zg romadzeni na
pikniku goście mogli bawić się
na zabawie taneczn ej, na której grał zespół „Mega.”
Kornelia Jezioro
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Wzlot skrzyszowskiego „ORŁA”
Minęło już ponad 365 dni,
gdy rozpoczęto pierws ze spotkania treningowe sekcji zapaśniczej i łuczniczej UKS
„ OR Z EŁ ” S k r zy s zó w
w
Szkole Podstawowej
w Skrzyszowie . Jak to zwykle bywa, na początku rozwo ju każdego klubu, największym problemem jest organizowanie zaplecza technicznego, a co za tym idzie zabezpieczenie fundus zy na prowadzenie takowej działalności.
Początki działalności dla takich klubów są testem na wy trzymałość, czy poradzą sobie
z pokonaniem szeregu barier
biurokracji i wielu innych
czynników mający ch znaczący wpływ na dalsze losy
fu nk cj on owani a
klubu.
W takiej sytuacji niezbędni
są „ludzie dobrej woli”, by
bezi nt ereso wn ie p om ag ać
młodym sportowcom. Od
samego początku dział alności
UKS-owi sprzyja dobra atmosfera i pomoc wielu ludzi.
Do treningów zap aśniczy ch
potrzebna jest mata zapaśnicza. Dotych czas zapaśni cy
ćwiczą na wypoży czon ej macie, za co należą się podziękowania zaprzyjaźnionym klubom, a w szczególności klubowi z Lubziny. Należy tu
też wspomnieć o ścisłej
współpracy z tren erem Andrzejem Jedyn akiem, którego
wy cho wan ko wi e o dn os ili
i odnoszą szereg sukcesó w

na wielorakich zawod ach
zapaśniczych. Trener
An drzej Jedyn ak szkolił od podstaw trenera Rafała Dobkowskiego.
Grupę zapaśniczą
prowadzi od po czątku trener
Rafał Dob ko wsk i, któ ry
w ostatnim czasie doprowadził drużynę zapaśniczą do
sukcesu w XVI Otwarty ch
Mistrzostwach Województwa
Podkarpackiego w Zapasach
o Puchar Firmy WOD-KLIK.
Turniej uświetnił mistrz świata w zap asach Jó zef Lipień
z Dębicy. W mistrzostwach
wzięło udział dziewięć drużyn. Były to drużyny zapaśnicze m.in. z klubów z Lubziny,
Dębicy, Myślenic, Głogowa,
Nagawczyny, Gnojnicy, Gorlic. Trzeba nadmienić, że zapaśnicy z nas zej szkoły trenu ją dopiero pierwszy rok,
a mimo to udało im się drużynowo stanąć na podium
zdobywając III miejsce. Przyczyniły się do tego wysokie
lokaty indywidualne. Zapaśnicy z UKS „ORZEŁ” występujący po raz pierws zy
w zawod ach wywalczyli pięć
medali:
- Oskar Krzystyniak- III miejsce
- Damian Kryla - III miejsce
- Paweł Marciniec - II miejsce
- Wojciech Cielak - II miejsce
- Krzyszto f Budzik - I miejsce.
Chłopcy otrzymali medale,
dyplomy i nagrody rzeczo we.

Zapaśnicy i prezes UKS „ORZEŁ” wraz z Józefem Lipieniem
Gorąco gratulujemy zap aśnikom i trenerowi ży cząc wy trwałości w treningach i kolejnych sukcesów.
Drugą dyscypliną w skrzyszowskim UKS jest łucznictwo prowadzone nieodpłatnie
pod okiem Andrzeja Budzik a
i nauczycielki wf Marzeny
S o k o ł o ws ki ej -An d reas i k .
Dzięki współpracy z Jackiem
Trojnarem - wiceprezes em ds.
Promocji Zarządu Polskiego
Związku Łuczni czego, udało
się pozyskać maty łucznicze
oraz sprzęt łuczniczy dla klubu.
Łucznictwo jest dyscypliną
sportu, która w naszym regionie nie jest tak popularna,
a sukcesy możn a osiągnąć
dopiero po skompletowaniu
odpowiedniego sprzętu i wytrwałości trenujących. Dnia
30.05.2010 roku skrzyszow-

Jedną z dyscyplin w skrzyszowskim UKS jest łucznictwo prowadzone nieodpłatnie pod okiem
Andrzeja Budzika...
Życie Ostrowa

scy łucznicy po raz pierwszy
uczestniczyli w zawodach
łuczniczy ch pod opieką nauczyci elki wf Marzeny Sokołowskiej-Andreasik i obecności prezesa UKS „Orzeł"
Skrzyszów - Andrzeja Budzika. Uczniowie: Kamil Balicki, Krzyszto f Budzik, Grzegorz Strzok, Jakub Budzik
wzięli udział w zawodach
łuczniczy ch o Puchar Okręgu
druga runda. Organizato rami
turnieju był
Rzeszowski
Okręgowy Zwi ązek Łuczni czy w Rzeszowi e i Resovia
Rzeszów. Krzyszto f Budzik
zdobył VI miejsce na 23 zawo d n i kó w w k at eg o ri i
„dzieci" strzelając na odległość 30m, 25m, 20m. Gratulujemy Krzyszto fowi i pozostałym zawodnikom.
Duży wkład w funkcjonowanie tego klubu ma wójt gminy
Piotr Cielec. Dzięki jego
przychylności możliwe jest
funk cjonowanie i zdobywanie
sukcesów. Należą się podziękowania dla gminy za u fun dowanie strojów dla zapaśników oraz za org anizowani e
przewo zów na zawody czy
treningi szkoleniowe.
Wszyscy chcemy, by te zajęcia sportowe w klubie służyły wzmacnianiu organizmów
dzieci, kształtowały ich siłę
i zręczność fizy czn ą, a także
wpływały na wszechstronny
i harmonijny rozwój ich osobowości, wyrabiając takie
cechy jak: systematyczność,
zdy s cypli no wani e, akt ywność, odporność na trudności.
Andrzej Budzik
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Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
Współczes na szkoł a
urzeczywistniając nowoczesne koncepcje wy chowani a
musi uwzględniać zmieniające się potrzeby i możliwości
uczniów, sprzyjać optymalizacji osiągnięć szkolny ch
i
przygotować do życia
w zmieniającej się rzeczywi stości. Żeby to osiągnąć niezbędne jest rozwijanie indywidualnych możliwości każdego dzieck a, które ucząc się
będzie jednocześnie zdobywało doświadczeni a, podnosząc tym samym własne kompetencje i to w szerokim tego
słowa znaczeniu.
Taki e zało żeni a st an ęły
u podstaw realizacji tytułowego projektu w Szkole Podstawowej w Kozod rzy. Projekt przewidziany dla klasy
pierwszej, współfinansowany
przez Unię Europejską w ra-

Na pierws zych dwugodzinnych zaj ęciach zwró ciliśmy uwagę na potrzeby zwierząt zimą, żeby choć troszk ę
pomóc im w tym trudnym
okresie. Zrobiliśmy karmnik
dla ptaszków i dbaliśmy, aby
zawsze było w nim coś
smacznego. Drugie zajęci a
przeniosły nas w czasy prehistoryczne, zagłębiliśmy się
w tematy dotyczące dinozau rów. Dzięki zabawom
dzieci mogły poznać, czym
jest praca archeologa czy paleontologa. Przez kilka następnych godzin skupialiśmy
się na naszym globie i tak
kolejno poznawaliśmy zwierzęt a żyjące w krainach
wieczny ch lodów, na poszczególnych kontynentach,
morzach, ocean ach, jeziorach
i rzekach. Tak dotarliśmy do
kolejnej pory roku, jaką jest
wiosna, kiedy
to
zwierzęta
budzą się ze
snu zimowego, a ptaki
wracają z ciepłych krajów.
I te wydarzenia były motywem dalszych
ćwiczeń.
Kolejne
zajęcia uświadomiły dzieciom, że gdy
my smacznie
śpimy, niektóre zwierzęta
i owady nie
próżnują, bo
noc dla nich to
Występ dzieci
najo dpo wi edniejsza pora na
mach Europejskiego Fundu- jektu - służyły, m.in. pomoce pos zuki wani e pożywi eni a.
szu Społecznego, wdrożony dydaktyczn e dobran e odpo- Następne godziny pogłębiły
został 1 lutego 2010r. i był wiednio do tematu wiodące- wiadomości dotyczące zwieprowadzony przez autork ę go, którym był: „Świat zwie- rząt z wiejskiego podwórka
artykułu do 20 czerwca 2010 rząt".
i ich dzieci, a w ramach zajęć
r.
Przygodę ze świat em odwiedziliśmy ranczo hucułKoncep cja tego Pro- zwi erząt , ro zp o częli ś m y ków, gdzie przyglądaliśmy
jektu oparta była na założe- 1 lutego 2010 r., który był - się z bliska, jak wygląda honiu, że każde dziecko jest jak wspomniałam wcześniej - dowla koni oraz spróbowalizdolne, a rolą dorosłych dniem rozpoczęcia realizacji śmy swoich sił w siodle. Na(rodzicó w, nauczy cieli) jest te projektu w naszej szkole. tomiast na kolejnej wycieczce
zdolności dostrzec, rozwijać Każd e zajęci a rozpoczyn ały mogliśmy przypomnieć sobie
i wspierać. Głównym celem się powitanką Myszki - ma- wiadomości zdobyte na wczeprzyświecającym projektowi skotki projektu.
śniejszych zajęciach, ponie-
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było wdrożenie elastyczn ego
modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
z wykorzyst aniem nowatorskich metod i treści kształcenia oraz ro zwijaniu indywidualnych zdolności dzieci.
Wspierani e ro zwoj u
umysłowego, emocjonalnego,
s p oł eczn eg o, fi zy czn eg o
i motorycznego odbywało się
w oparciu o teori ę inteligencji
wielorakich Howarda Gard nera -amerykańskiego psychologa i neurologa, który
wyróżnił u dzieci 8 typów
inteligencji: językową, ruchową, matematyczno-logiczną,
wizualno-przestrzenn ą, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną i intraperson alną.
Każdy rodzaj inteligencji może być ciągle rozwijany, a do
tego rozwoju - w ramach Pro -
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waż udaliśmy się do zoo oraz
odwiedziliśmy słynny Szczebrzes zyn, opisywany przez
Jana Brzech wę, gdzie mogliś m y zob aczy ć p o m n i k
chrząszcza.
Po tak obfitych we wrażeni a
zajęciach wró ciliśmy na nowo
w szkolne mury, do naszej
klasy, gdzie dalej poznawaliśmy tajniki życia zwierząt.
Dzieci opowi adały sobie nawzajem o swoich ulubień cach, a dzięki portretom, jakie
wykonały, wszyscy mogli
zobaczyć, jak wyglądają. Późniejszy temat niestety nie
mówił o przyjemnych sprawach, jakimi zajmowaliśmy
się dotychczas, ukazał nam
problem, który coraz bard ziej
się szerzy, mianowicie problem bezdomnych zwierząt.
Przedmiotem zajęć były także
rozmowy na temat leśnych
zwierząt i ptaków, mieszkań ców łąk oraz rozk wiecony ch
ogrodów.
Ost atn im zag adni eniem projektu był temat zagrożeń czyhających na zwierzęta w dzisiejszym świecie,
takich jak: pożary lasów i łąk,
kłusownictwo, zanieczyszczenia mórz oraz rzek, wyrąb
lasów tropikalnych i tym podobne.
Cały cykl zajęć pozwolił uczniom poznać wiele
zwierząt, ich zwy czaje i miejsca, w których zamieszkują,
dzięki czemu znacznie poszerzyli oni swą wied zę na t emat
przyrody, a także ro zwinęli
dodatkowe zainteresowania.
Osiągnięty został także wiodący cel Projektu, bowiem
u
dzieci uczestniczący ch
w nim nastąpił zauważalny
rozwój poszczególnych rodzajów inteligencji1.
1

W artykule wykorzystano
materiały dydaktyczn e A.
Kopik, M. Zatorska - Każde
dziecko jest zdolne. Materiały
metodyczne Projektu, Kielce
2009.
Czesława Żak
SP Kozodrza
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Zdolny Przedszkolak i Jego Nauczyciel - dziecko uzdolnione muzycznie
z Publicznego Przedszkola w Kozodrzy
uwzględnia ro zwój różny ch
talentów, które ujawniają się
w poszczególny ch latach pobytu dziecka w przedszkolu.
Zgodnie z teorią Wieloraki ch
Inteligencji Howard a Gardnera istnieje wiele wrodzony ch
umiejętności i zdolności, które ludzie wykorzystują do
Odkrycie i rozpoznanie zdol- p o zn a n i a, zro zu m i en i a
ności dzieci wymaga profe- i
kształtowani a świata.
sjonalnej opieki nauczycieli W naszym przedszkolu już
oraz rodziców. Aby wyłonić po raz trzeci pojawia się
talenty w grupie przedszkol - dziecko obdarzone inteligennej potrzebne są skuteczn e cją muzyczną, którą wspi erai
odpowiednie narzęd zia. my przez łączenie z muzyk ą
Obserwując dziecko możemy wszystko, co tylko można.
zaobserwować przejawy róż- Stawiamy przed dzieckiem
nych talentów. Pracując z nim zadani a, które pomogą mu
systematycznie możemy roz- wykorzystać wrodzon e zdolwijać talenty u małych dzieci ności muzyczne. Zachęcamy
(0-6 lat).
do wystąpienia przed publiczWiele nadzwyczajnych za- nością. Nieocenione są zajęchowań małego dzi eck a wi- cia z umuzykalnienia i rytmidać gołym okiem. Jeżeli dwu- ki. W dniu 21 kwietnia 2010
trzy-cztero latek potrafi płyn- roku w konkursie zostały
nie czytać, zna tabliczk ę mno- przesłuch ane d zieci z 78 plażenia i sięga do słowników, cówek przez Wojewódzk ą
aby rozwiązywać krzy żówki Komisję powołaną przez Podto znaczy, że jego rozwój karpackiego Kuratora Oświapoznawczy jest na dużo wyż- ty w Rzeszowie. Wśród nich
szym poziomie niż przewidu- znalazła się Ola Skiba z
ją normy rozwojowe. Jeżeli przeds zkola w
Kozodrzy,
p o dej rzewam y ni ezwy kłe która jest uzdolniona nie tylzdolności u naszych malu- ko muzycznie, ale także i
chów placówka musi natych- ruchowo. Ola przejawia nad miast opracować program zwyczajną koordyn ację ciała i
pracy z dzieckiem zdolnym. sprawność ruchową. Komisja
W przedszkolu w Kozodrzy 10 osobowa składająca się z
taki program pracy z dziec- muzyków, instruktorów rytkiem zdolnym jest opracowa- miki, choreografów, nauczy ny od 5 lat. Program pracy cieli gry na instrumentach
z
dzi eck iem zd oln ym muzy czny ch, wyłonił a 3
W Wojewódzkim Konkursie „Zdolny przeds zkola k
i jego nauczy ciel”. Ola Skiba z Publicznego Przeds zko la w Kozodrzy zdobyła
pierws ze wyró żnienie. To
d zi ewczyn ka u zdolni ona
muzy cznie i ruchowo.

s z cz eg ó l n e
wyróżnienia i
2 wyróżnienia w Wojewódzkim
K o n k u rs i e
„ Zdo ln y
przed szk olak
i jego nau c z y c i e l ”.
Ola
Skiba
w
ramach
p r o w ad z o nych
zajęć
edukacyj nych i zajęć
dodatko wych
pod kierunkiem Kazimiery Łącała
z d o b y ł a Ola Skiba wraz z mamą i Kazimierą Łącała dyrektorką Publicznego Przedszkola
pierwsze wyw Kozodrzy
różni eni e.
Do c en i aj ąc
wysoki poziom prezentacji Publiczne Przedszkole w Ko dziecięcej za szczególnie wy- zodrzy, Dyrektor Kazimiera
różniającą pracę dydaktyczn ą Łącał a i Grono Pedagogiczn e
i wychowawczą Kazimiera dziękuje rodzicom za ich
Łącała otrzym ała dyplom wsparci e w dążeniu do rozwi i
szczególne wyró żnienie. jania zdolności muzyczny ch
Jury dokonało oceny 100 i ruchowych Oli, Wójtowi
dzieci, które zgłosiły się z Gminy Ostrów za udostępniecałego wojewód ztwa podkar- nie samochodu na Wojewódzpackiego. Bardzo cieszy nas ki Konkurs „Zdolny przedfakt, że przy tak dużej liczbie szkolak i jego nauczyciel”.
przesłuch anych dzieci w kon- Życzymy Oli dalszego rozwikursie znalazł a się Ola Skiba, jania swoich talentów, a ich
która zdobyła pierwsze wy- rodzicom pociechy, satys fak różnienie i tytuł Laureata cji i dumy z tak utalentowaneKonkursu. W dniu 28 kwiet- go dziecka.
nia Ola zaprezentowała się
w teatrze Maska na ogólnej
PP Kozodrza
Gali.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ”Pisanka Wielkanocna”
Po zeszłorocznym sukcesi e Alek sand ra Kobos a
ucznia Publicznego Gimnazjum w Ostrowie na ogólnopolskim konkursie plastycznym „Przyroda w kolorach ”
mamy kolejnych ogólnopolskich laureatów.
29 marca 2010 roku,
w Palmową Niedziel ę w galerii „Art.” Miejskiego Domu
Kultury w Świnoujściu odbyło
się rozstrzygnięcie i wręczenie
nag ród w Ogól nopol skim
Konkursie na „Pisankę Wielkanocną”. Na konkurs dostar-

czono ponad 305 prac z różnych regionów kraju. Jedna
z
prac po chodziła nawet
z pogranicza Niemiec. Wysłano tak że prace n as zy ch
uczniów z Publicznego Gimnazjum w Ostrowie i Szkoły
Podstawo wej w Ostro wie.
Łączni e pod nadzorem nauczyci ela plastyki Pani Grażyny Ferfeckiej dostarczono na
w/w konkurs 12 prac. Pisanki
wykonane zostały w wielu
technikach. Pomysły na te
pisanki wyraźnie urzekły jury
w Świnoujściu. Po wnikliwym

obejrzeniu pisan ek jury przy znało następujące wygran e
i wyróżnienia:
W kategorii młodzieżowej od
13 – 17 lat:
I miejsce w kraju - .Łukasz
Róg z Publicznego Gimnazjum w Ostrowie.
Dwa wyró żnienia – Adriann a
Plezia i Agata Smykowska
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowie.
Prace te były na wysokim poziomie pod względem
artystycznym. To dobrze,
że tradycja kraszenia pisanek
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jest wciąż żywa. Bardzo cieszymy się z tej nagrody, nie
ukrywa zadowolenia Pani Grażyn a Ferfecka. Zap ewnia,
że po tak ogromnym wyróżnieniu naszej szkoły w Ostro wie na Ogólnopolskim Konkursie, w przyszłym roku nie
spoczniemy na laurach. Ta
nagroda zmobilizuje nas do
dalszej pracy, aby nasi uzdolnieni uczniowie przyczyniali
się do sukcesów i rozsławiali
imię naszej ostrowskiej szkoły.
Róg Łukasz
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Przedstawiciele gminy Ostrów oddali hołd Prezydentowi RP
Rady Gminy Ostrów Zenon
Potwora, sekret arz gminy
Marian Dwojak, radni i sołtysi. – To była chęć bycia jak
najbliżej tych wydarzeń, które
się toczyły, czyli kwestii
związanych z oddaniem hołdu
osobom, które zginęły. OczyW czwartek miało miejsce wiście przed e wszystkim Paspecjalne posiedzenie Rady rze Prezyd enckiej – mówi
Gminy Ostrów. Przyjęto na wójt Cielec. – Postanowilinim uchwałę w hołdzie ofia- śmy być w Warszawie, gdzie
rom katastrofy lotniczej pod były wystawione trumny, aby
Smoleńskiem 10 kwietnia pomodl ić si ę za o fi ary
2010r. Jak czytamy w treś ci w imieniu wszystkich mieszuchwały „Samorząd Gminy
Ostrów z głębokim bólem,
w poczuciu narodowej tragedii przyjął wiadomość o katas t ro fi e l ot ni czej (… )”.
W
uchwale zawarto hołd
wobec wszystkich ofiar smoleńskiej tragedii, a także wyrazy współczucia dla bliskich
ofi ar. – Tragedia z 10 kwiet nia dość mocno nas ws zystkich zjednoczyła. Były to
wy d ar z en i a t ra g i c zn e.
W związku z tym samorząd
gminy, chcąc włączy ć się
w tą wspólną żałobę, postanowił zorganizować w czwartek sesję nadzwyczajną – mówi wójt gminy Ostrów Piotr
Cielec. Po posiedzeniu wszyscy udali się na mszę świętą
w ostrowskim kościele.
W czwartek, 15 kwietnia
delegacja z gminy Ostrów
udała się do Warszawy, aby
tam oddać hołd tragicznie
zmarłemu Prezydentowi RP
L ech o wi K a czyń s ki emu
ora z jego mał żonce Marii.

Jeszcze tego sam ego dnia
wieczo rem, delegacj a samorządu n a czele z wójtem Cielcem udała się do Warszawy.
W składzie delegacji byli
także m.in. przewodniczący

kańców gminy – dodaje. Po
około 10 godzinnym oczekiwaniu w kolejce do Pałacu
Prezyd en cki eg o, delegacj a
osobiście złożyła hołd zmarłemu Prezydentowi RP Lech owi Kaczy ńs ki emu. –
Uczu cia są bardzo specy ficzne, było to przeżycie wielkie.
Na miejscu czuło się tą więź
i atmosferę solidarności międzyludzkiej – tak atmosferę
na miejscu opisuje wójt.
W imieniu całej społeczności
gminy Ostrów wójt złożył

także wpis w księdze kondolencyjnej.
W drodze powrotnej z Warszawy delegacja udała się do
Mielca. Tam w Sali królewskiej Państwowej Szkoły Muzyczn ej wystawion a była
trumna posła Leszka Deptuły.
Wójt również dokonał wpisu
do księgi kondolen cyjn ej
w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Ostrów.

Część delegacji przed Pałacem Prezyden ckim.

Gmina Ostrów pożegnała posła Leszka Deptułę
cji uczestniczyli także przed stawiciele strażaków z gminy.
Zdaniem wójta Cielca śmierć
posła Deptuły to ogromna
strata. – Bardzo dobrze znaPoseł Leszek Deptuła zginął łem pana posła Leszka Deptu w katastro fie samolotu prezy- łę. Był to człowiek bardzo
denckiego pod Smoleńskiem. otwarty, życzliwy, człowiek,
Na pogrzeb udała się d elega- który zawsze znalazł czas
cja z gminy Ostrów. Prze- żeby wsłuchać się w potrzeby
wodniczył jej wójt Piotr Cie- gminy – tak wójt Cielec
lec. Ponadto na pogrzeb udali wspomina posła. – Jeszcze
się m.in. samorządowcy, soł- jako Marszałek Województysi i mieszkańcy. W delega- twa tamtej kadencji bardzo
20 kwietnia delegacja z gmi ny Ostrów udała się do
Mielca na pogrzeb posła
Leszka Deptuły.
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Leszek Deptuła
miał 57 lat.
W latach
2002-06 był
marszałkiem
podkarpackim

Kornelia Jezioro
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nam pomagał. Szczególnie
w zadaniach kanalizacyjnych.
Kwestia zalewu w Kamionce
i odbudowy to była jego inicjatywa – dodaje wójt. Zdaniem wójta poseł Deptuła był
politykiem, który angażował
się w potrzeby społeczeństwa.
– Uważam, że był to człowiek,
który naprawd ę oddał się naszemu województwu, nas zemu
terenowi, a szczególnie wsi.
Będzie trudno wypełnić pustkę
po właśnie takich osobach jak
on – mówi wójt Cielec. Po
pogrzebi e deleg acja gminy
Ostrów złożyła przy trumnie

zmarłego posła wieniec.
W ostatnim pożegnaniu
posła Deptuły uczestniczyły delegacj e samorządowe
i tłumy osób z całego województwa podkarpacki ego.
Kornelia Jezioro

Delegacja gminy Ostrów
złożyła przy trumnie
zmarłego posła wieniec.

„Narody, które tracą pamięć, tracą tożsamość”
d y sł aw
M i ch ał ek ;
ciągle pamiętający
tamte trag i czn e
chwile,
więźniowie
p u s t k o ws k i eg o
W tegorocznej uroczystości o b o z u .
brało udział kilkaset osób: Miejsce to
przedstawiciele wład z gmin wciąż koDębica, Ropczyce, Ostrów, jarzy
mi
duchowni, harcerze, żołnierze się z ciączynnej służby, liczni zapro - głym
biszeni goście oraz okoliczni ciem i nigmieszkańcy.
dy
nie
Wśród zaproszonych gości przes panybyli Bronisław Mazur i Wła- mi w pełni
Kwiecień jest miesiącem
pamięci narodowej. Z tej te ż
oka zji co roku na „ Górze
Śmierci” w Pustkowie odbywają się uroczystości upamiętniające ka torgę tysięcy
Polaków, Żydów, Rosjan
i więźniów innych narodowości.

Otwarcie Drogi Cierpienia

Droga Cierpienia
składa się z 14 rzeźb
w kształcie trzech
wyciągniętych dłoni
opasanych
językami ognia.

nocami - wspomina więzień.
Tragiczną przeszłość tego
miejsca upamiętnia pomnik
i 14 stacji Drogi Cierpienia
oraz komora śmierci. Droga
Cierpienia składa się z 14
rzeźb w kształcie trzech wyciągniętych dłoni opasanych
językami ognia, symbolizującymi trzy narody: żydowski,
polski, rosyjski. Jest to symbol bólu i cierpienia wołających o pomoc. Rzeźby te
tworzą drogę ekumeniczną,
którą n ależy poko nywać
w skupieniu i ciszy. W uro-
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czyst ości ach na
Górze
Śmierci” jak co roku uczestniczyły harcerki VII Skrzyszowskiej Drużyny Harcerek
„ Pryzmat” wraz ze swoj ą
opiekunką oraz zapros zony na
tą uroczystość dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Skrzyszowie. W skupieniu
i uwadze harcerki oddały hołd
pomordowanym oraz zapaliły
znicz.
Anna Bochenek
Bogusława Przydział
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Misterium Męki Pańskiej zachwyciło widzów
Misterium Męki Pańskiej
przygo towane przez Gminne
Centrum Kultury i Sportu
w
Kamionce wzbudziło
ogromn e zain teres owani e
wśród lokalnej społeczności.
Ka żdy nied zielny poka z
przy ciągał tłumy widzów.
Premi erowy pok az
Misterium Męki Pańskiej odbył się w niedzielę 7 marca,
w Kościele Parafialnym p.w.
Podwyższenia Krzy ża Św.
w Kamionce. Następnie inscenizacja wystawiana była we
wszystkie niedziele Wielkiego
Od lewej: Ryszard Gaber, Marek Popielarz
Postu. Na każdym pokazie
i Marek Wiktor.
zbierały się tłumy widzów
w każdym wieku – młodzież,
starsi i dzieci. Świetna gra
aktorska i efektowna scenogra- sób przyczyniły się do powsta- leżą im się za to ogromne pofi a złożyły się na wyjątkowe nia insceni zacji. Reżyseri ą dziękowani a. Szczególne powidowisko. Obejrzenie Miste- Misterium zajęła się Aleksan- dziękowani a należą się także
rium Męki Pańskiej pozwoliło dra Bal. Scenografi ę przygoto- proboszczowi parafii Kamionwidzom na jeszcze autentycz- wała Natalia Ziomek. Wszyst- ka księdzu Piotrowi Stefań niejsze przeżywanie śmierci kie stroje dla aktorów us zyte skiemu, który na potrzebę wyzostały przez Marię Łagow- stawienia inscenizacji udostępChrystusa.
Pierwsze próby d o ską. Za przygotowanie i dobór nił pomieszczenia kościoła,
sp ekt aklu rozpo częł y się rek wizytó w odpo wied zialn e ponadto służył cennymi radaw październiku zeszłego roku. były Anna Potwora, Edyta mi i wskazówkami przy przy Również w tym samym czasie Piwowar, Klau dia Wiktor gotowaniach Misterium. PoRenata Dłużeń. Muzyka dziękowani a za zaangażowarozpoczęto wykonywanie oraz i
dobór strojów i rekwizytów. Marek Wiktor, John Debney. nie w przygotowania kierowaCałe przedstawi enie wymaga- Obsługą techniczną przy reali- ne są również do Zbigniewa
ło solidnych przygotowań oraz zacji zajęli się Tomasz Guzior Jemioło, Ryszarda Łagowskiewielu poświęceń ze strony i Rafał Guzior. Ponadto zmia- go, Czesława Łagowskiego,
wszystkich osób zaangażowa- ną scenografii w trak cie trwa- Jack a Dłużeń, Stanisł awa
nych w przedsięwzięcie. 25 nia przedstawienia zajęł a się Wikto ra, Pawł a Rokos za
tys. złotych na przygotowanie młodzież z Kamionki – Bartek i Józefa Lisowskiego. Słowa
inscenizacji pozyskano z Pro- Wiktor, Marcin Sroka, Robert uznania i podziękowań należą
i
gramu Integracji Społecznej. Sołtys
Pokaz Misterium Męki Pań- T o m a s z
skiej przygotowano z wi elką Paśko, nastarannością i dbałością o
każdy szczegół.
W przedstawieniu wystąpiło ponad 20
aktorów. W przygotowanie się do występu włożyli dużo wysiłku, uczestniczyli w wielu próbach.
W postać Jezusa wcielił W rolę Jezusa
się dy rekt or GCKiS wcielił się
w Kamionce Przemysław Dyrektor
Łagowski. Ale cały pokaz Gminnego
Misterium Męki Pańskiej Centrum Kultury
to nie tylko ci, których i Sportu
zobaczyć można było na w Kamionce
scenie. To także osoby, - Przemysław
które w każdy inny spo- Łagowski
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Obsada:
Jezus – Przemysław Łagowski
Piotr – Lesław Kmieć
Judasz – Krystian Krużel
Nahum – Ryszard Gaber
Kaj fas z, Jakub – Marek Popielarz
Annasz – Marek Wiktor
Nikodem, Szymon Cyrenejczyk – Janusz Daniel
Piłat – Wiesław Jeleń
Setnik – Łukasz Kędzior
Malchus – Rafał Wiktor
Kasjusz – Jerzy Bezara
Ananus – Grzegorz Potwora
Tomasz – Paweł Rudny
Filip – Tadeusz Guzior
Andrzej – Mateusz Rudny
Jan – Marcin Cebulski
Bartłomiej – Mateusz Gaber
Anioł – Joanna Walewska
Diabeł – Tomasz Guzior
Maria – Małgorzata Kop eć
Maria Magdalen a – Małgorzata Wielgus
Barabas z – Kordian Gruszka
Odźwiern a I – Renata Dłużeń
Odźwiern a II – Zofi a Kwietniewska
Apostołowie – Kordian Gruszka, Marcin Smolak, Mirosław
się wszystkim, którzy choćby
w najmniejszym stopniu przyczynili się do przygotowania
pokazu Misterium Męki Pańskiej.
Kornelia Jezioro
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