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Wybory Samorządowe 2010
Piotr Cielec ponownie wybrany na wójta gminy
Ostrów. Zmiany w Rad zie
Gminy. Frekwencja w gminie wyniosła prawie 64%
i był to najlepszy wynik
w powi ecie rop czy ckosędzis zo wskim.
Wójt wybrany w pierws zej
turze
W tegorocznych wyborach
samorządo wych o stanowisko
wójta gminy Ostrów ubiegało
się trzech kandydatów – Piotr
Cielec, Adam Paśko i Tadeusz Sowa. Wójta udało wyłonić się już w pierwszej turze
wyborów. Został nim Piotr
Cielec i będzie to jego d ruga
z rzędu kadencja. Kandydat
ten zdobył prawi e 65%
wszystkich głosów. Szczegółowy podział oddanych głosów wygląda następująco:

Piotr Cielec otrzymał 2226
głosów, na Adama Paśko oddano 250 głosów, zaś na Tadeusza Sowę swój głos oddało 950 wyborców.

Gminy reprezentowane jest przez trzech
radnych, którymi na
tą kadencję zostali
Władysław Surman,
Stani sł aw Jezi oro
Rada Gminy
i Jacek Jemioło. KaW Radzie Gminy Ostrów mionka to dwóch
zasiada pi ętnastu radny ch. radnych, na których
Część z nich to zupełnie nowe wybrani zostali Józef
osoby, które funkcj ę radnych Bajor i Tadeusz Gupełnić będą po raz pierws zy. zior. Zdżary w RaSołectwo Ostrów w Radzie dzie Gminy reprezenGminy reprezentuje trzy oso- tować będzie Monika
by. W wyborach 2010 radny- Tęczar, Borek Mały
mi Ostrowa zostali Grzego rz – Zenon Potwora.
Ożóg, Robert Borowiec i Ma- Sołectwo Kozodrza
ria Chorąży. Skrzyszów to reprezentowane jest
dwóch radny ch i zostali nimi przez dwóch radMarian Pondo oraz Andrzej nych, którymi zostali
Budzik. Wola Ociecka repre- Zen o n
S t ach n i k
zentowan a jest przez jednego i Jadwiga Glinka.
rad n ego , kt ó ry m zo st ał
Krzyszto f Kośniowski. Sołectwo Ocieka i Blizna w Rad zie
Kornelia Jezioro

Liczba
głosów

Radny
Ostrów
Grzego rz Ożóg
Robert Borowiec
Maria Chorąży
Skrzys zó w
Marian Pondo
Andrzej Budzik
Wola Ociecka
Krzyszto f Kośniowski
Ocieka i Blizna
Władysław Surman
Stanisław Jezioro
Jacek Jemioło
Kamionka
Józef Bajor
Tadeusz Guzior
Zd żary
Monika Tęczar
Borek Mały
Zenon Potwora
Kozodrza
Zenon Stachnik
Jadwiga Glinka

162
167
161
152
137
134
269
227
226
183
139
48
92
117
97

Pierwsze posiedzenie Rady Gminy szóstej kadencji
1 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminy
szós tej kadencji. Wójt i radni zło żyli ślubowanie. Wybrano przewodniczą cego
Rady oraz członków poszczególnych komisji.

w Ostrowie Piotr Cielec, rozpoczynaj ący drug ą kaden cję
na stanowisku wójta gminy
Ostrów, otrzymał nominację
z rąk p rzewodni czącego
Gminnej Komisji Wyborczej
Piotra Stręka oraz złożył uroczyste ślubowanie. Nominacje
Na pierwszej sesji szóstej otrzymali także radni, którzy
k ad en cj i R ad y Gm i n y również złożyli ślubowanie.

Wybrano przewodniczących i członków komisji działających
przy radzie gminy

Piotr Cielec na pierwszym posiedzeniu Rady Gminy
złożył uroczyste ślubowanie

Na sesji wybrano przewodniczącego Rady, którym został
Marian Pondo. Zastępcami
przewo dni cząceg o zost ali
Jacek Jemioło i Zenon Potwora. Wybrano przewodniczących i członków komisji działających przy radzi e gminy.
Wójt Cielec wyraził nadzieję
na dobrą współpracę z Radą.
– Chcę abyśmy wspólnie razem budowali dobre oblicze
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naszej gminy, abyśmy wspólnie razem prowad zili naszą
gminę w dobrym kierunku mówił wójt. Pierwsza sesja
była także okazją do tego, aby
każdy z radnych pokrót ce
przedstawił swoją sylwetkę.
Nie zabrakło też podzięko wań
ze strony wójta jak i radnych,
za otrzyman e poparcie w tegoroczny ch wyborach samorządowy ch.
Kornelia Jezioro
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Podziękowania wyborcze
Szanowni Mieszkańcy Gminy Ostrów
DZIĘKUJ EMY
Za ponowny wybór na stanowisko
Wójta Gminy Ostrów Piotra Cielca
oraz za wszystkie głosy oddane na kandydatów do Rady Gminy w Ostrowie
z KWW Forum Saządowo Strażackie.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowego Roku przyjmijcie Drodzy Mieszkańcy od nas najserdeczniejsze życzenia aby pomyślność
nigdy Was nie opuszczała, a wiara codziennie dodawała sił.
-----------------------------------Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Wyborcom, którzy oddali na n as
głosy w dniu 21 listopada
2010 r. Tak wysokie poparci e
jakim nas obdarzono pozwoliKorzystając z okazji zbliżających się Świąt
ło nam zasiąść wśród radny ch
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2011,
Rady Gminy Ostrów. Ten
składam wszystkim mieszkańcom Gminy Ostrów
mandat zau fania zobo wiązuj e
życzenia wszelkiej pomyślności,
nas do rzetelnej p racy i dbazdrowia i spełnienia marzeń.
nia o wspólne dobro naszej
gminy i wszystkich jej mieszkańców.
MARIAN DWOJAK
Na nadchod zące święt a BożeRadny Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszo wskiego
go Narod zenia ży czymy bło W związku z podjęciem przez Kamionki, którzy w wybo- łectw Ocieka i Blizna
gosławieństwa Bożej Dzieci Nas pracy w Samorządzi e rach samorządowych oddali Dzięki Państwa poparciu po- ny oraz wszelkiej pomyślnoGminnym i Powiatowym na mnie głos składam ser- nownie zostałem wybrany ści w nadchodzącym Nowym
pragniemy Państwu serdecz- deczn e podziękowanie.
radnym Rady Gminy w Roku 2011.
nie podziękować za okazan ą Wasze poparci e mojej osoby Ostrowie. Dziękuję ws zyst- Z poważaniem podzięko ważyczliwość, zau fanie oraz to dla mnie zobowiązanie aby kim tym, którzy oddali na nia składają:
gest dobrej woli, które to jeszcze lepiej pracować dla mnie głos, dziękuję za okazaAndrzej Budzik, Jadwiga
przywiodły Was do urn wy- dobra naszego sołectwa i ca- ną mi życzliwość i wsparcie.
Glinka, Grzegorz O żóg i
borczy ch i skłoniły do odda- łej gminy.
Moich wyborców oraz tych,
Zenon Potwora
nia głosu właśnie na nas.
których nie przekonał em za- -----------------------------------Z okazji zbliżaj ących si ę pewniam, że moją pracą po - Składam serdeczne podzięko Z okazji zbliżaj ących si ę Świąt Bożego Narodzeni a staram się pokazać, iż zasłu- wania Wyborcom, którzy
Świąt Bożego Narodzeni a składam wszystkim miesz- żyłem na zau fani e. Dołożę zau fali mi 2 listopada 2010
oraz Nowego Roku 2011, kańcom Kamionki serdeczn e wszelkich starań w ro zwój i oddali głos na moją osobę.
pragniemy złoży ć mieszkań - życzenia zd rowia i spokoju sołectw Ociek a i Blizna, jak Liczba głosów jaką zdobyłem
com Gminy Ostrów życzenia ducha. Niech radość Betle- również ro zwój całej Gminy niestety nie pozwoliła mi na
pomyślności, zdrowia oraz jemska zawita w Waszy ch Ostrów. Postaram się konse- zdobycie mandatu radnego,
spełnienia najskrytszych ma- domach a Nowy Rok 2011 kwentnie realizować zobo - jednak mimo wszystko dalej
rzeń.
niech przyniesie same sukce- wiązani a wyborcze oraz roz- będę aktywnie uczestniczył w
Jacek Jemioło, Władysław sy w życiu zawodowym i wiązywać pojawiające się życiu wsi Blizna oraz całej
Surman, Tadeusz Guzior prywatnym.
problemy mieszkań ców na- naszej gminy.
oraz Jerzy Kopala
Józef Bajor szej gminy.
Z wyrazami szacunku
------------------------------------ ------------------------------------ Z wyrazami szacunku,
Wiesław Jeleń
Ws zys tki m mi es zk ań co m Szanowni Mieszkań cy soStanisław Jezioro ------------------------------------

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ostrów
Dziękuję Państwu za okazane mi zaufanie
i poparcie mnie w wyborach do Rady Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego.
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Podatki od nieruchomości na rok 2011
10 listopada, na sesji Rady
Gminy ustalono wysokość
podatku od nieruchomości
na rok 2011.
Podatki od gruntów związanych z prowadzeniem działalnoś ci g osp od arczej, b ez
względu na sposób zakwali fikowania w ewidencji gruntów
i budynków wyniosą 0,77zł.
Podatek od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne ret encyjne lub el ektrowni wodnych od 1ha powierzchni ustalono na 4,15zł.
Podatek od pozostałych gruntów za 1m2 powierzchni wyniesie 0,05zł.
Podatek od budynków mieszkalnych na rok 2011 wynosić
będzie 0,30zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Na

kwotę 19zł od 1m2
ustalono podatek od
budynk ów zwi ązanych z prowadzeni em
działalności gospodarczej, a także od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych
na prowad zenie d ziałalności gospodarczej.
Natomiast podatek od
budynków, które zajęte są na prowad zenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot ny ch
wyni esie
4,16zł. Za budynki
zajęte na prowad zenie
działaln oś ci go sp od arczej
związanej z obrotem kwalifikowanym materiał em siewnym obowiązywać będzie

innych, a w tym
również od budynków zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działaln oś ci
po ży tku
publicznego – 1zł.
Ustalono
również
zwolnienia od podatku od nieruchomości. Dotyczą one
m.in. nieruchomości
lub ich części zaj ętych na prowadzenie
działalności kulturalnej, działalności
w sferze kultury
fi zyczn ej, nieruchomości zajętych na
podatek w wysokości 9,82zł potrzeby ochrony przeciwpoza m2.
żarowej.
Podatek od budynków letniKornelia Jezioro
skowych wyniesie 7,06zł, od

Gmina Fair Play 2010
Gmina Ostrów uhonorowana zos tała certyfikatem
„Gmina Fair Play”. Konkurs kiero wany jest do
gmin, które na swym terenie
stwarza ją mo żliwie najlepsze warunki dla rozwoju
działalności inwestycy jnej
i gospodarczej.

Gmina Ostró w otrzym ała
tytuł „Gminy Fair Play” 2010
w kategorii „gmina wiejska
wielo funkcyjna”. Z terenu
powi at u
ropczyckosędziszowskiego wyró żniona
została także gmina Ropczy ce
w kat eg orii „miast eczko

i małe miasto”. W tegorocznej edycji konkursu tytułem i
certy fikatem „Gmina Fair
Play” 2010 uhonorowano122
gminy.
Głównym zamierzeniem konkursu jest m.in. popularyzowanie etyki w działalności
samorządów, przejrzystości
procedu r i postaw,
któ re sp rzy j ają
p o d ej m o w a n i u
przedsięwzięć inw e s t y cy j n y c h .
Wery fikacja gmin
biorących udział w
konkursie przebiega dwuetapowo.
W I etapie wery fikowane są ankiety
k o nk u rs o w e,

w których gminy dokonują
samooceny swoich dział ań,
prezentując swoje dotychczasowe dokonania i plany na
przyszłość. W II etapie odpowiednio przygotowani audytorzy w celu wery fikacji danych zawartych w ankietach
p rzep ro wad zaj ą au d y t y
w
gminach. Dodatkowym
elementem wery fik acji jest
badanie losowo wybranych
inwesto ró w pro wad zący ch
inwestycje na terenie gmin
ubiegający ch sie o certy fikat.
Suma przyznanych przez audytorów i inwestorów ocen
decyduje o przyzn aniu gminie
certy fik at u „Gmin a F air
Play”.
Kornelia Jezioro

Obniżono podatek rolny
na następny rok
Rada Gminy w Ostrowie na
sesji 10 listopada przyjęła
uchwałę w sprawie obniżenia
ceny 1q żyta, jako podstawy
obniżenia po datku roln ego
w roku 2011. Cenę 37,64zł

podaną w komunikacie Prezesa GUS z 19 października
2010 roku obniżono do kwoty 30zł.
Kornelia Jezioro
Życie Ostrowa
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Zintegrowany Program Dotacji na zakup zestawów solarnych
Gmina Ostrów informuje mieszkańców o powstaniu nowego programu współfin ansowan ego ze środków
Nar o d o w eg o F u n d u s zu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Pozarządowych Organi zacji Pomocowych. W ramach programu
osoby fizyczne i wspólnoty
mieszkaniowe mogą uzyskać
nawet do 70% dotacji na zakup zestawu solarnego.
Program skierowany
jest do beneficjentów, którzy
dokonają zakupu zest awu
solarn ego autoryzowan ego
przez firmę Hetman-CB Sp.
z o.o , w ramach zintegrowanego Programu Dotacji do
70% na zakupu zest awów
s o l arn y ch . S zacu j e si ę,
że zestawy będą kształtować
się cenowo w grani cach od 9
000 do 16 000 zł. Warunkiem
skorzystania z Programu jest
zaci ągnięcie p rzez ben eficj enta, preferen cyjnego kredytu
udzielanego w ramach Programu NFOŚiGW oraz wypełnienie ankiety do badań
statystycznych o efektywności zainstalowanego układ
solarnego.
W ramach Programu
firm a Hetman wykonuje nieodpłatną wycenę instalacji u
beneficj enta, sporządza nieod-

płatnie projekt instalacji oraz
p rzyg ot owuj e d ok um ent y
niezbędn e do przedłożenia
w banku celem uzyskania
dotacji.
Dostawcami zestawó w
solarnych są liderzy rynkowi
produkujący zestawy solarne
legitymujący się odpowiednimi certy fikatami. Lista producentów dostępna j est na stronach intern etowych firmy
Hetman (www.hetman-cb.pl).
Instalatorami zestawó w solarnych są monterzy autoryzowani przez operatora.
Dotacja do 70% jest
dotacją dwu fazową:
• Pierwsza część dotacji do
45% udzielana jest na zasadach określonych w Programie NFOŚiGW dostępnego
n a st ron i e in t ern eto wej
NFOŚiGW
h t t p: / /
w w w . n fo s i g w . g o v . p l .
”Program określ a m.in. budżet programu, wysokość
dotacji, terminy składania
wniosków oraz szczegółowe
kryteri a wyboru przedsi ęwzięć, a tak że wsk azuje kos zty kwalifikowane przedsięwzięci a, jakie mogą być objęte kredytem.” Na w.w. stronie
dostępna jest lista banków,
które udzielają preferencyjn ego kredytu na zakup zestawów solarnych – oprocento-

Złota Setka Gmin 2010
Gmina Ostrów zajęł a 43 miejsce w tegoro czn ej edycji plebiscytu Złota Setka Gmin.
Z terenu powiatu ropczyckosędziszowskiego w Złotej
Setce znalazły się jeszcze
gmina Sędziszów Małopolski
(miejsce 59) oraz gmina Ropczyce (60 pozycja). Pierwsze miejsce
w rankingu zajęł a gmi-

na wiejska Jasło, drugie gmina Solina, zaś na trzecim
uplasowała się gmina Cisna.
Ranking przygotowała gazeta
co d zi en n a Nowin y p rzy
współpracy z Wyższą Szkołą
Zarządzania w Rzeszowie.

wanie kredytu mieści się
w granicach od 1-6 % )
• Druga częś ć dotacji do 25%
udzielana jest przez operato ra
programu, tj. firmę Hetman.
Dotacja pokrywa maksymalnie do 25% kosztów netto
zakupu
zestawu solarn ego i ma charak t er um owy cy wi ln o prawnej.
Warunkiem realizacji
Programu z udzieleniem dofinansowania w wysokości do
70% kosztów zakupu zestawu
solarnego, jest zgłoszenie się
do programu minimum 20
ben eficj ent ów w ob rębie
Gminy Ostrów.
Ścieżka postępowani a:
1.
Zgłoszenie przez Gminę Ostrów przystąpienia do
programu minimum 20 gospodarstw
2.
P od pi s an i e um o wy
między Operatorem Programu
tj. Firmą HETMAN -CB Sp.
z o.o. a indywidualnym gospodarstwem na przystąpienie
do programu
3.
Op erat o r p ro gram u
przygotowuje dla danego gos p od arst wa wni os ek d o
NFOŚiGW, oraz wykonuje
dokumentację i wycenę instalacji
4.
Gospodarstwo otrzy -

Krystyna Świder

Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi „Bliźnieńskiej” sięga
po środki Unijne

Kornelia Jezioro

Gazeta codzienna
„Nowiny „oraz Wyższa
Szkoła Zarządzania w
Rzeszowie już po raz
trzeci przygotowały
ranking Złota Setka
Gmin Podkarpacia
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muje kredyt na 100% kosztów
kwali fiko wanych instal acji
z wybranego banku z listy
NFOŚiGW (kredyt z oprocentowani em rocznym od 1
do 6% w zależności od wybranego banku)
5.
Wykonawca instalacji
kolektorów z listy Operato ra
Programu montuje zestaw
i wystawia protokół odbioru
6.
Protokół montażu zostaje przesłany do wery fikacji
w NFOŚiGW (czas wery fik acji około 2 miesiące – w tym
czasi e gospodarstwo płaci
pełne odsetki od całości kredytu)
7.
Po pozytywnej wery fikacji protok ołu mont ażu
NFOŚiGW spłaca 45% wartości kapitału zaciągni ętego
kredytu w banku
8.
Gospodarstwo przesyła
do Operatora pierwszą część
wypełnionej ankiety
9.
Operato r spłaca 25%
od całkowitej wartości netto
instalacji zaciągnięty kredyt w
banku
10.
Po roku użytkowania
instalacji gospodarstwo zobowiązan e jest do sporządzenia
i przesłania drugiej części
ankiety.

Życie Ostrowa

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
Promocja Integracji Społecznej w miesiącu grudniu złożony zostanie wniosek do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z Działania
7.3 Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji.
Wnioskodawcą będ zie Stowarzy s zeni e Mił oś ni kó w
Ziemi „Bliźnieńskiej”. Celem
proj ektu jest org ani zacja
warszt atów dla mieszkańców

Gminy Ostrów, wspólna integracja, oraz zwiększenie zaangażo wania mieszk ańców
w życie kulturowe i społeczne naszej Gminy. Maksymalna kwota pomocy wynosić
może do 50 000 zł.
Małgorzata Kozioł
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Podsumowali 4 lata kadencji
10 listopada odbyło się
ostatnie posiedzenie sesji
piątej kadencji Rady Gminy
w Ostrowie. Rada i wójt
gminy podsumowali mijające 4 lata.
Ostatnie w ciągu piątej kadencji posiedzenie Rady Gminy
w Ostrowie było okazją do
podsumowań, podziękowań
i refleksji.
Na pierwszych posiedzeni ach
Rady uformowało się 5 komisji – Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Komisja
Oświaty, Komisja Ochrony
Środowiska, Komisja Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego. W trakcie kadencji
2006 – 2010 Rada zasiad ała
49 razy, na posiedzeni ach
podjęte zostało 372 uchwały.
Jak mówił w podsumowaniu
mijającej kaden cji wójt Piotr
Cielec czas ten, był czasem
trudnym, ponieważ Polskę

nawiedził kryzys gospodarczy. Ponadto mówił także
m.in. o skutecznym pozyskiwaniu przez gminę zewnętrznych
środ ków
fi n a n s o w y c h ,
re al i zo wan y ch
inwestycjach. –
Podsumowując tą
kad encj ę uważam, że bardzo
skutecznie udało
nam się ten czas
wykorzyst ać –
mówił wójt. Radni, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek org an i za cy j n y ch
gminy otrzymali
z rąk wójta pamiątkowe dyplomy i albumy.
Wójt Piotr Cielec
oraz przewodniczący Rady Gminy Zenon Potwo-

ra podzięko wali wszystkim za
wspólne 4 lata współpracy,
życząc tak że powod zenia
w zbliżających się wyborach

samorządo wych. Nie zab rakło
także podsumowań i podzi ękowań ze strony radnych.
Kornelia Jezioro

Wspólne zdjęcie samorządowców V kadencji

Remonty dróg
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczą ce najwa żniejszy ch remontów dróg
wykonanych w 2010 roku.
• Dokonano remontu drogi
gminnej Ostrów – Ocieszyn.
Długość całego wy remontowanego odcinka to 300 metrów bieżących. Wykonano
nawierzchnię as faltową i podbudowę z klińca. Łączna
kwota remontu to 47 538, 41
zł.
• Wyremontowano odcinek
drogi gminnej koło szkoły w
Kamionce o długości 200
metrów bieżący ch, za kwotę
39 491, 63 zł. Remont polegał
na wykonaniu podbudowy
wraz z nawierzchnią z masy
mineralno-bitumicznej.
• W Bliźnie przeprowadzono
remont drogi gminnej na długości 500 metrów. Koszty
remontu to 103 000 zł. Remont polegał na wykonaniu
podbudowy wraz z
nawierzchnią z masy mineralno
-bitumicznej.
• W Ociece dokonano remon-

tu drogi biegnącej od budynku biblioteki do stadionu
sportowego. Na odcinku od
budynku biblioteki do wjazdu
przy szkole wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej. Natomiast na pozostałej
częś ci biegnącej do stadionu
wykonano nawierzchnie asfaltową z podbudową. Był to remont za
kwotę 143 788, 42 zł.
• Wykonano remont
550 metrowego odcinka
drogi gminnej w Skrzyszowie koło cmentarza.
Wykonano nawierzchnię bitumiczną wraz
z podbudową z tłucznia. Koszt remontu wyniósł 97 806, 42 zł.
• W Woli Ocieckiej
wyrem ontowano 400
metrowy odcinek drogi
gminnej za stacją SUW.
Kwota remontu to około 35 000 zł.
• Trwają prace przy
remoncie drogi Skrzyszów – Budzyń wraz

z mostem. Koszty remontu to
1 994 471, 98 zł z czego
dofin ansowanie z Wieloletniego Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
– 826 600 zł. Na drodze wykonano nawierzchnię as falto-

wą wraz z poszerzeniami na
łukach oraz uzup ełnienie poboczy. Prace przy przebudowie mostu polegają na przebudowie ustroju nośnego.
Kornelia Jezioro

Wykonano remont 550 metrowego odcinka drogi gminnej
w Skrzyszowie koło cmentarza
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Konkurs ekologiczny „Dorośli, młodzież i dzieci segregują śmieci”
Wójt Gminy Ostrów wraz
z Za kładem Usług Komunalnych w Ostrowie organizuje konkurs ekologiczny na
selekty wna zbiórkę odpadów pod hasłem „Dorośli,
młodzież i dzieci segregują
śmieci”.

Głównym celem konkursu
jest kształtowanie i propagowanie właściwych postaw
sprzyjających trosce o środowisko oraz kształtowanie nawyku segregacji odpadów.
Konkurs polega na selektywnej zbiórce odpadów opakoKonkurs adresowany jest do waniowych z tworzyw sztuczdzieci i młodzieży ze szkół nych, papieru i puszek alumipodstawowych i gimnazjów niowych. Ponadto w ramach
z
terenu gminy Ostrów. akcji nadsyłać możn a propo-

zycję hasła konkursowego na
rok przyszły. Cały konkurs
rozgrywany jest w dwóch
kategoriach – najefektywniejsza szkoła i najefektywniejszy
uczeń. Zbiórka od padów
w ramach konkursu trwa od
18 października 2010 do 20
maja 2011. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, których przewidywana pula wynosi 4 100 PLN. Dla szkół

p rzewi d uj e si ę n ag ro d y
w formie m.in. wycieczek,
natomiast dla uczniów w kategorii indywidualnej nagrody
rzeczowe. Oficj alne ogłoszenie wyników oraz rozd anie
nagród nastąpi 17 czerwca
2011r. Więcej inform acji
o konkursie znaleźć można
na stronie www.zukos trow.pl
Kornelia Jezioro

Podsumowanie kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
Ośmioro uczniów z gminy
Ostrów otrzymało nagrody
za ud ział w ogólnopolskiej
kampanii „Za chowaj trzeźwy umyśl”.
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to realizowan a od
2002 roku ogólnopolska akcja
podejmująca problem pro filaktyki uzależnień. Jednym
z jej najważniejszych celów
jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego
stylu życia oraz atrakcyjnych
dla dzieci i młodzieży zachowań prospoł eczny ch jako
alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania n arkotyków oraz stosowania przemocy.
Jest to projekt długofalowy,
którego istotą jest współpraca
z samorządami lokalnymi
w całym kraju. Przez ostatnie

Najwięcej nagrodzonych w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" było ze Szkoły Podstawowej
w Woli Ocieckiej
pięć lat była to współpraca
z 75% gmin w Polsce. Wśród
nich znalazły się zarówno
małe społecznoś ci, jak i duże
ośrodki miejskie. W dziesiątej
Rozdanie
- jubileuszowej akcji - wzięło
nagród otrzyma- udział ponad tysiąc samorząnych z kampanii dów.
oraz za sponso- Uczniowie szkół z gminy
rowanych przez Ostrów odebrali dyplomy
Urząd Gminy
i nagrody z rąk Wójta Gminy
w Ostrowie ze
Ostrów - Piotra Cielca oraz
środków
członka gminnej komisji ds.
przeznaczonych rozwi ązy wania probl emów
na profilaktykę alkoholowych - Andrzeja
Budzika.
Lista nagrodzonych:
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Karol Bielański (SP Wola
Ocieck a)
Patryk Zieliński (SP Wola
Ocieck a)
Rado sław Koł od ziej (SP
w Ostrowie)
Julia Paruch (SP w Skrzyszowie)
Wiktoria Pazdro (SP Wola
Ocieck a)
Dominik Nędza (SP Wola
Ocieck a)
Marcin Chmara (SP Wola
Ocieck a)
Zuzanna Paruch (SP w Skrzyszowie)
matfeusz

Życie Ostrowa

Medal za odwagę
Naczelnik Ochotniczej Straży
Po ża rn ej O s tró w,
Krzys ztof Marchut otrzymał od prezydenta Bronisława Komorowskiego Medal
za Ofiarność i Odwagę. To
wy ró żni eni e za u d ział
w akcji ratunkowej przy
czerwco wej powod zi.

komendanta PSP w Ropczycach. Odznaczenie było dla
mnie zaskoczeniem – mówi
Marchut. – Okazało się,
że jest to odznaczenie za
udział w akcji ratunkowej
przy tegoroczn ej powodzi –
dodaje. Marchut pracował
przy akcji ratunkowej podczas
powodzi oraz przy usuwaniu
Uroczyst e wręczenie medali jej skutków w Gorzycach
odb yło si ę 2 list op ada i Tarnobrzegu. Kandydatu rę
w Urzędzi e Wojewódzkim do wyróżnienia n aczelnika
w Rzeszowie, podczas wizy- ostrowskiej OSP zgłosił Jacek
ty Komorowskiego na Pod- Róg, komendant Państwowej
karpaciu. – O tym, że dostanę Straży Pożarn ej w Ropczyodznaczenie od samego pre- cach.
zydenta, dowiedział em się od Prezydent wręczył także odzna cz eni e
S rebrnego
Krzyża Zas łu gi
dl a
bryg. Jacka
Roga,
kom e nd ant a
PSP w Ropczyc ach.
Równ ież
S reb rn y
Krzyż Zasługi oraz Krzyż
Zasługi
za
Dzi el noś ć
otrzymał
S t ani s ł aw
Świder, dyMedal za Ofiarność i Odwagę
żurny o ficer
na Powiato-

Bronisław Komorowski odznacza Krzysztofa Marchuta

wym Stanowisku Kierowania
PSP w Ropczycach. Marek
Róg, starszy oficer w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Ropczycach odznaczony
został Krzyżem Zasługi za

Dzielność. Medale za Ofiarność i Odwagę otrzymali także Władysław Malinowski,
prezes OSP Granice i Marek
Pluta, naczelnik OSP Okonin.
Kornelia Jezioro

OSP Ostrów ma nowy agregat
Wielopolu,
Będzi emyślu i Łączkach Kuch arski ch.
Dzi ęk i
funduszom
jakie zebrane zostały podczas ak cji
4
lipca,
zak upi ono
100 motopomp WT

Jednostka Ochotniczej Straży Po ża rnej w Ostrowie
otrzy mała agregat prądotwórczy od Wielkiej Orkiestry Świąteczn ej Pomo cy
w ramach akcji Stop Powodziom.
Sprzęt, który otrzymała jednostka OSP Ostrów to 1fazowy ag reg at prądotwórczy
FH 3541 firmy FOGO. Z teren u p o wi at u rop czy ck o sędziszowskiego sp rzęt od
WOŚP dostały jeszcze jed nostki OSP w Ropczycach,
Życie Ostrowa

40, 200 motopomp pływających „Posejdon”, 130 agregat ó w p rąd ot wó rczy ch 1 fazowy ch FH 3541 firmy FOGO, 15 agregatów p rądotwórczych 3-fazowy ch ECT 7000P firmy Honda i 130 motopomp do wody zanieczys zczo nej KTH 80X. Sprzęt ten rozdysponowano dla 575 jednostek OSP na terenie całego
kraju. Sprzęt będzie bard zo
pomocny przy usuwaniu skutków powodzi.
Kornelia Jezioro

9

Życie Ostrowa

Czas na aktywność w Gminie Ostrów
Gmina Ostrów, jako
beneficj ent projektu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społeczn ego, realizuje projekt
systemowy Gminnego Ośrodk a P om o cy S po ł eczn ej
w Ostrowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie
aktywn ej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej,
Poddziałanie 7.1.1. pn. CZAS
NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSTRÓW.
Celem głównym projektu jest przezwy ciężenie
marginalizacji i wykluczenia
społecznego klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczn ej w Ostrowie.
Projektem objęto 10
osób; 5 kobiet i 5 mężczy zn,
z którymi zawarte zostały
kontrakty socjalne.
Zgodnie z założeniami
projektu, w maju 2010 r. odbyły się grupowe zajęcia
z psychologiem.
W czerwcu i lipcu 2010 r. odbyły się szkolenia

zawodowe dla mężczyzn:
1. „Pracownik robót wykończeniowy ch
w budownictwie”
2. „Magazynier wraz z obsługą komputera i wó zków widłowych”
W sierpniu i wrześniu
odbywały się szkolenia zawodowe, w których uczestniczyły kobiety. Były to szkolenia:
1. „Projektowanie i szycie
ubrań z elementami kreowania wizerunku”
2. „Projektowanie i modelowanie ubrań ”
W listopadzie 2010 r.
wszyscy uczestnicy projektu
wzięli udział w kursie zawod o wy m : „B u ki eci ars t wo
z elementami aranżacji ogrodów”, w ramach którego odnowiony został teren przy
bud ynk u Urzędu Gm iny
w Ostrowie. Zwieńczeniem
kursu był wyjazd studyjny
benefi cjentów do Łańcuta
oraz Krzemienicy.
Ponadto w listopadzie beneficjenci projektu uczestniczyli
w zajęciach z doradcą zawodowym.
W dniu 30 listopada 2010
roku, w sali narad Urzędu

Podsumowanie projektu
Gminy w Ostrowie, odbyło
się spotkanie mające na celu
p o d s u m o wani e p ro j ek t u
i przedstawienie jego wyników, w trakcie którego zostały wręczone zaświad czenia
o ukończeniu szkol eń zawodowych oraz drobne upominki promujące projekt.
Na spotkanie zaproszono przedstawicieli władz
lokalnych – Wójta Gminy
Ostrów, sekretarza Gminy,
skarbnika Gminy, oraz przeds t awi ci el i
i ns t yt ucj i
s z k o l en i o wych,
pracowni ków
GOPS zaang ażo wan y ch
w realizacj ę
proje ktu
i osoby, które w nim
u czest ni czy ły.

Uczestnicy projektu z przedstawicielami władz gminy
Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
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GOPS
Ostrów realizując ws zystkie zadani a
osiągnął zam i e r zo ne
r ez ul t at y
wy zn aczo n e

w projekcie systemowym.
W znacznej mierze przyczynił się do podniesienia kwalifik acji, umiejętności zawodowych i społecznych uczestników projektu, a co za tym
idzie do zwiększenia aktywności klientów Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pozwolił na podniesienie poziomu samodzielności i odpowied zi alnoś ci uczestni ków
projektu, podwyższenie samooceny, samoakceptacji uczestników projektu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza w
kolejnych latach nad al podejmować się realizacji projektów systemowych. Obecnie
trwają już prace nad kolejnym
projektem.
Projekty syst emowe
przynoszą korzyści zarówno
dla uczestników projektu jak
i dla kadry Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która
ma możliwość rozwij ania
nowych fo rm wsparcia i wykorzystywania całego wachl arza instrumentów aktywnej
integracji.
Koordynator merytory czny
Projektu
Teresa Godek

Życie Ostrowa

Zmiana imienia szkoły w Kozodrzy
10 listopada 2010 r.
w
Szkole Podstawowej
w Kozodrzy odbyła się uroczystość związana ze zmianą
imienia szkoły. Dotychczas
nosiła ona imię Działaczy
Rewolucyjnego Ruchu Chłop-

W uroczystości tej
wzięli udział m.in. senator
Zdzisław Pupa, poseł Wiesław Rygiel, wójt Ostrowa
Piotr Cielec, radni na czele
z przewodniczącym RG Zenonem Potworą, dyrektorzy
szkół z terenu
gminy Ostrów
o raz
s oł tys i
o k oli c z ny c h
wsi.
Uro czy stość rozpoczęła się mszą
świętą w kaplicy o godz. 12.00. Mszę celebrował ks. proW uroczystości wzięli udział m.in. senator boszcz KaziŚlubowanie uczniów
Zdzisław Pupa i poseł Wiesław Rygiel
mierz Płonka
i dokonał także
skiego, a od 10 listopada poświęcenia sztand aru. Na- przed tablicą z nowym imie- tów.
Działaczy Ruchu Chłopskie- stępnie zgromadzeni goście niem szkoły wójt i pani dyW dalszej części dygo.
udali się do szkoły, gdzie rektor złożyli wiązanki kwia- rektor Maria Przydzi ał powitała zaproszony ch gości, a
z kolei Ryszard Gaber przedstawił historię wsi i szkoły.
Następni e uczniowi e
zaprezentowali program artystyczny, poświęcony wydarzeniom związanym z buntem
chłopskim, który miał miejsce
w Kozodrzy w 1933 roku, a
także 92 ro cznicy odzysk ania
przez Polskę niepodległości,
która przypad a 11 listopada.
Hasłem przewodnim programu był y sło wa Art u ra
Oppmana „To co przeżywa
jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci”,
w którym to uczniowie ukazali, jak ważne jest dbanie o
takie wartości jak: wolnoś ć,
niepodległość i troska o rozwój swojej małej ojczyzny.
SP Kozodrza
Goście zgromadzeni na uroczystości

- REKLAMA -

Życie Ostrowa
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Pobyt Norwegów w Ostrowie
W
d ni a c h
2327.11.2010r. Gminę Ostrów
oraz Publiczne Gimnazjum
w Ostrowie odwiedziła delegacja Norwegów. Wśród gości był Wójt Gminy Grong,
pani dyrekto r norwes kiej
szkoły, 3. nauczycieli oraz 10.
uczniów.
- Marzenia się spełniająz zado woleniem stwierd za
dyrektor Publicznego Gimnazjum w Ostrowie, Maria
Wielgus. Nie tylko marzenia
uczniów, którzy podróżują
i podejmują gości w domach
ucząc się języka, kultury
i otwartości, ale też nauczycieli, bo choć dużo więcej
pracy, to rozwijają się, doskonalą i nabierają jeszcze większej motywacji. Spełniają się
też marzenia rodziców, bo ich
pociechy po znają koleżanki
i kolegów z innych krajów
nabieraj ąc przy tym chęci do
nauki choćby języków obcych. To nieoceniona lekcja
dla całej społeczności szkolnej.
Harmonogram spotkania przewidział zwiedzanie
Krakowa i Wawelu, udział
w lekcji historycznej w Rzeszowie oraz w Parku Historycznym w Bliźnie, poznanie
historii zamku w Łańcuci e,
a także wy cieczka do najstarszej kopalni Soli w Wieliczce.
Znalazł się też czas na konferencję podsumowującą całą

współpracę obu narodó w,
a zarazem oceniającą wpływ
wymiany na jakość pracy
szkół ze względu na to, iż
były to już 4. odwiedziny
w ramach p rojektu „Historia
i kultura narodu polskiego
i norweskiego”. Odbyło się
też spotkanie z Rad ą Rodziców ostrowskiego gimnazjum, na którym norwescy
nauczy ciel e zap rezento wali
system wychowawczy ich
szkoły oraz sposób współpracy z rodzicami w Norwegii.
Tradycyjnie już odbyła się
dyskoteka połączona z wró żbami andrzejkowymi. W czasie wspólnych wy cieczek
autokarowy ch panowała radosna atmosfera. Wspólne śpiewy, rozmowy, nauka polskich
piosenek i dobra zabawa, zostaną w pamięci uczestników
na długo.
Odwiedzającym nas z
kraj n aj bard ziej zap ad ła
w pamięć wycieczk a do Wieliczki. Goście zgodnie przyznali, że był to kluczowy
punkt programu. Wspólnie
uznali, że mile zaskoczył ich
poziom edukacji w polskiej
szkole, a także jej zaplecze
dydaktyczn e.
- Mile rozczarował am się co
do Polski. Oznajmiła nam
nauczy cielka, Inger Seem.
Okazało się, że i my Norwegowie, i wy Polacy, jesteśmy
podobni. Jesteście nowocze-

śni i wasz kraj też.
Pytani o cechy narodowe Polaków, które
naj b ard zi ej
ceni ą,
wymieniają najczęś ci ej
go ś ci n n oś ć
i
przyjacielskość.
S zko ł ą n at omi as t
zach wycał a się pani
dyrektor, Grete Mo:
- Rewelacja. Dobra
organizacja, współp raca.
Dek o racj e
i gazetki wprawiają
w dobry nastrój. Widać wielkie zaangażowanie w realizację
projektu wszystkich
nauczy cieli.
Należy dodać,
iż szkoła w Ostrowie
jest jedynym w Polsce gimnazjum, realiTradycyjnie odbyła się dyskoteka
zującym projekt w tej połączona z wróżbami andrzejkowymi
edycji wśród uczelni
wyższych.
- Nasz projekt znalazł
się wśród innych składanych go oraz Norweskiego Mech aprzez uczelnie wy ższe - pod- nizmu Finansowego. Zarówno
kreśla nauczy ciel, Janusz Cie- przedst awi ci ele gmin jak
pielowski. - To wielki sukces i panie dyrektor obu partnerdla nas, jako że byliśmy jedy- skich szkół planują kontynuną szkołą ponadpodstawową ację owocn ej współpracy. Już
i w dodatku wiejską.
zostały opracowan e kolejne
To już 4. i ostatnia tematy projektów, w ramach
wymiana w ramach projektu których mogłyby odbyć się
„Historia i kultura narodu następne wizyty.
polskiego i norweskieg o”
Słowa wd zięcznoś ci
dzięki wsparciu Mech anizmo- wyraża dyrektor Maria Wielwi Finansowemu Europej- gus:
skiego Obszaru Gospodarcze- - Składam słowa podziękowania wszystkim nauczycielom, pracownikom,
rodzicom i uczniom za
zaang ażowanie i za olbrzymią (nieodpłatną)
pracę, niezwykłą odpowiedzialność i poświęcenie z jakim włączali
się w ten projekt. Z tak
wsp ani ały m gro n em
można dużo osiągnąć
i wspinać się wyżej.
Gimnazjum w Ostrowie
jest szkołą przyjazną,
gdzie mogą rozwijać się
uczniowie i nauczycieWizyta
le, gdzie z dużym pow zamku
wodzeniem można rew Łancucie
alizować nowe projekty.
alim

12

Życie Ostrowa

Życie Ostrowa

Święty Mikołaj
w Kamionce
6 grudnia Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Ostrowie
z/s w Kamionce zorganizowało program mikołajkowy
pt. „ Praculinka, Pyrdek i Św.
Mikołaj”. Spotkanie odbyło
się w Szkole Podstawowej,
aby dzieci szkolne też mogły
bawić się razem z el fami. Na

spotkanie ze Św. Mikołajem
najmłodsze dzieci przyszły
z rodzicami. Najpierw była
świetna zab awa a potem Mikołaj rozdał prezenty. Dzieci
były bardzo zadowolo ne,
podziękowały i zaprosiły
Mikołaja na następny rok.
R.D.

Wizyta Św. Mikołaja w Kamionce

Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie ma już swoją stronę internetową
Od niedawna Publiczne Przedszkole w Skrzys zowie posiada swoją stronę internetową.
Strona ta powstał a
dzięki uprzejmości i dużemu
zaang ażowaniu pana Mat eusza Surmana – pracownika
GCI w Skrzyszowie.
Zach ęcamy ws zyst kich, a szczególnie rod ziców
dzieci uczęs zczających do
przeds zkola, do oglądania
naszej strony internetowej, na
której zamieszczan e są aktualne informacje o pracy przedszkola a także gal eria zdj ęć
z różnych uroczystości i wydarzeń z życia przedszkoln ego. Prowadzony jest również
„Kącik dla rodziców”, w którym znajduje się bieżąca tematyka zajęć wychowawczodydaktyczny ch na dany miesiąc.
Na łamach naszej stro-

ny rodzice zn ajdą tak że
„Pobieralnię”, skąd można
pobrać i wydrukować „ Karty
zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
Za c h ęc am y
również wszystkich do korzystania z tzw. „ Księga gości”g d zi e mo żn a zam i eś ci ć
ws zyst ki e uwagi, opin ie
i zapytania dotyczące pracy
naszego przedszkola.
Myślę, że tego typu
kontakt z rodzicami pozwoli
nam na obustronną wymianę
myśli, będzie dla nas sugestią
do dalszej pracy z wychowankami.
Serdecznie zap raszamy
do korzystania z n aszej strony
internetowej, którą można
zn al eź ć p o d ad res em :
www.ppskrzys zow.gminaost
row.eu .
Dyrektor PP Skrzyszów
Dorota Wrona

www.ppskrzyszow.gminaostrow.eu
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Gimnazjaliści z Ostrowa znów podróżują
W dniach 25-30 paźd ziernika dzi esięciu uczniów Pub l i czn eg o
G i mn a zju m
w Ostrowie i pięć osób dorosłych wyjechało na wymianę do Norwegii. Odwiedziny te będą się mogły odbyć już trzeci ra z, w tym
dwa razy dzi ęki projektowi
"Historia i kultura narodu
polskiego i norweskiego".

j ęzy k o we u m i ej ęt n oś ci .
Strach przed samym lotem
samolotem przyprawi a mnie o
ból brzucha, jednak poznanie
nowych ludzi i kultury innego
kraju jest bardzo ekscytujące pod sum owuj e Al eks an d ra
Nowak z II b - Życie stawia
nam wiele przeszkód, a jedną
z nich jest bariera językowa,
którą postaram się pokonać.
Bardzo się cieszę, że dostałam
taką szansę.
Już na miejscu młodzież i opiekunowie polskiej
i norweskiej szkoły w Grong
ofi cjalnie przywitają się na
konferencji noszącej tytuł "
Znamy się nie od dziś".
Ostrowianie przygotowali na
tę okazję prezent ację multimedialną o naszej ojczyźni e.
Zaplanowano równi eż wars ztaty, na których wspólnie wymienią się doświadczeniami
s am o rząd ó w s zk o ln y ch ,
przedstawią prezentację na
ten temat oraz podyskutują o
p rawach i ob owi ązk ach
ucznia. Będą też mieli możliwość udziału w lekcji języka
an g i el sk i eg o o t em aci e
"Poznajemy swój kraj", a także będą uczestniczyć w zajęciach klubu młodzieżowego.
Mają w planie odwiedzić też
inną szkołę w Bergsmo, poznać zasady jej funkcjonowania, zwiedzić osad ę Wikin-

gów w Stiklestad, Regionalne
M u z eu m R y b o ł ó ws t wa
w Vikna oraz znan e miejsca
w okolicy. Nadarzy się również okazja zobaczeni a, jak
bawią się nastolatki na dyskotece w Norwegii.
To już trzecie odwiedziny gimnazjalistów z Ostrowa w tej samej partnerskiej
szkole w Grong. Od 2007
roku łącznie 28 uczniów miaProjekt ten powstał
ło szczęście podróżować do
dzięki wsparciu udzielonemu
Norwegii będąc uczniami
przez Norwegi ę, Islan dię
P ub li czn eg o Gi mn azju m.
i Liechtenstein poprzez do fiO wyborze młodzieży decynansowanie ze środków M edują wysokie wyniki nauczachanizmu Finansowego Euronia lub wyjątkowe osiągniępejskiego Obszaru Gospocia. Taka nagroda niewątplidarczego oraz Norweskiego
wie mobilizuje niejednego
Mechanizm u Finans owego
ucznia. - Jestem szczęśliwa,
w ramach Funduszu Stypenże jadę, ponieważ przez cały
dialnego i Szkoleniowego.
rok ciężko pracował am na to,
Na kilka dni przed
aby mieć wysokie oceny
wyprawą wszyscy byli bardzo
i abym mogła jechać. Cieszę
podekscytowani. Każdy był
się również z tego, że popełen pozytywnych emocji,
znam nowy kraj, kulturę, obyale i obaw. - Decyzja o moim
czaj e, nowych ludzi - wyznaje
wyjeździ e była dla mnie
uczenni ca z klasy III c Karoog rom nym zasko czeni em.
lina Glinka.
Bardzo się cieszę, że za kilka
Na współpracy korzy dni wyjeżdżam do Norwegii stają nie tylko uczniowie, ale
próbuje zebrać swoje myśli
również nauczyciel e, którzy
Sara Pyrc z klasy III c. - Najn i ej ed n ok rot ni e wci el aj ą
ważniejszym jedn ak moim
w życie pomysły czerp ane
uczuci em jest chęć przeży cia
z doświadczeń zagranicznych
tej przygody, jestem bardzo
kolegów. Jednym z głównych
szczęśliwa, że będę mogła
priorytetów Funduszu Stypensprawdzi ć samą siebie i swoje
dialno Szkoleniowego jest
p o dn os z e ni e
jakości
pracy
szkół poprzez
wymianę kadry
nauczy cielski ej.
W czasie takich
wyjazdów odbywają się konferencje szkol eniowe - przygotowane specjalnie dla nich,
prez ent a cj e
multim edi al ne,
a także dyskusje.
Do ty czą
one problemów
d y d ak t y cz n o wycho wa wczych, funk cjonowania szkoły,
W dniach 25-30 października 10 uczniów gimnazjum w Ostrowie i 5 osób S am o r z ąd ó w
Uczni o ws ki ch ,
dorosłych wyjechało na wymianę do Norwegii
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Rad Rodziców, nawiązywania
współpracy ze związkami
zawodowymi. Udział przedstawicieli władz oświatowych
i samorządowych w czasie
takich spotkań pozwal a na
poznanie systemu funk cjonowania oświaty w naszych
krajach. Dzięki tej wymianie
Gimnazjum w Ostrowie bardzo wiele zyskuje.
- Realizacja tego projektu
wzmocniła współpracę między nauczy cielami, uczniami
i rodzicami jak również ze
środowiskiem lokalnym. Z
wielką radości ą zauważam,
jak młodzi ludzie z małego
środowisk a nabywają doświadczenia, uczą się otwartości i przedsiębiorczoś ci,
nawiązuj ą znajomości, a przy
tym komunikują się w języku
angielskim. To duże doświadczeni e nie tylko dla osób wyjeżdżający ch, ale dla całej
społeczności szkolnej - zauważa dyrektor Publicznego
Gimnazjum, Maria Wielgus.
Należy dod ać, iż dzięki czteroletniej współpracy
władz, korzyści płyną ró wnież dla obu gmin. Wójt gminy Ostrów, Piotr Cielec, mówi - Cieszę się niezmiernie,
iż współpraca gmin Ostrów
i Grong jest tak owocna. Dowodem jest kolejna wizyta
studyjna młodzieży i wychowawcó w Gim n azj um w
Ostrowie. Wyjazdy te są niezapomnianym przeżyciem dla
młodzieży i możliwością nabycia nowych doświadczeń
poznania odmiennej kultury
i zwyczajów. Jestem przekonany, iż współpraca między
naszą gminą będzie się dalej
rozwijać i poszerzać na inne
płaszczy zny.
Norwegowi e goś cili
w murach polskiej szkoły
również niejeden raz. Zawiązały się liczne przyjaźnie
utrzymywane na drodze korespondencji listowej i emaliowej. Kolejnej wizyty zagranicznych kolegów oraz ich
opiekunów w polskich szkolnych murach można się spodziewać już w dniach 23-27
listopada.
alim
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Święty Mikołaj w Przedszkolu im W. Chotomskiej w Kozodrzy
6 GRUDNIA to dzień szczególny dla każdego dzi eck a,
gdyż w tym dniu wszystkie
dzieci odwiedza Święty Mikołaj. Do naszego przeds zkola zawitał Mikołaj trochę
wcześniej, bo 2 grudnia. Swoje odwiedziny zaczął od dzieci, aby każdemu osobiście
wręczyć p aczk ę. Dzieci młodsze różnie reago wały na tak
nietypowego gościa, niektóre
były zawstydzone ale były tez
bardzo odważn e. Dzieci starały się w szczególny sposób
powitać Mikołaja, recytowały
wiersze, oraz śpiewały piosenki o tematyce świąteczn ej.

Naj wa żn i ej s z e t o ,
że każdy otrzymał paczkę z niespodzianką, były
też zabawki. Mikołaj nie
zapomniał także o rodzi cach i wszystkich pracownikach przedszkol a.
PP Kozodrza

Każdy z przedszkolaków
otrzymał
od Mikołaja paczkę
z niespodzianką

Wizyta w kinie Helios
Mikołaj chociaż spóźniony
dotarł do zespołów - Biedronki, Wrzos i Onyks.
Wszystkie pracujące w zespołach dzieci i młodzież 10
grudnia obejrzały w kinie
Helios film pod tytułem
"Zaplątani". Była to nagroda
za wytrwałą i pilną , całoroczna pracę.
Wyjazd zorganizowało Stowarzys zenie Krzewieni a Kultury Ludowej w Gminie
Os t rów we ws p ół p racy

z Gminną komisją ds.
rozwi ązywania p roblem ó w al k o h o l o wy ch
i GCKiS.
Jadwiga Łomnicka

Młodzież obejrzała
komedię animowaną
„Zaplątani”

Dyskoteka w Kamionce
W dniu 27 listopada GCKiS
w Kamionce zo rganizo wało
dyskotekę Andrzejkową dla
dzieci i młodzieży z całej naszej gminy, biorących udział
w zajęciach taneczny ch i plastycznych. Uczestników dyskoteki do Kamionki przywiózł
wynajęty autobus. W dyskotece
wzięło udział 80 osób
z Borku Małego, Kozodrzy,
Skrzyszowa, Ostrowa , Zdżar ,
Ocieki, Woli Ocieckiej i Kamionki.
Wszyscy wspaniale się bawili
i z niecierpliwością oczekują
n a zab awę k arn awał ową
w nowym 2011 roku.
Jadwiga Łomnicka

Na dyskotece wszyscy wspaniale się bawili
Życie Ostrowa
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Dobre imię to najlepsze dziedzictwo...
W życiu każdego człowieka są chwile niezwykł e,
które zap adają na trwałe
w jego świadomość. Takim
doniosłym wydarzeniem dla
dzieci, rodziców, grona ped agogicznego i pracowników
szkoły podstawowej oraz dla
ws zys tk i ch m i es zk ań có w
Skrzyszowa była uro czystość
nadania szkole imienia bł. ks.
Jerzego Popiełuszki, połączona z obchodami 150-lecia
istnienia szkolnictwa.
P i e r ws z a s z k o ł a
w
Skrzyszowie powstała
w 1859 roku. W miarę upływu czasu, a przede ws zystkim
wraz ze wzrastającym zro zumieniem przez społeczeństwo
potrzeby kształcenia dzieci
wzrast ał stopień organizacyjny szkoły. Na przestrzeni
swojej 150 - letniej działalności, pomimo różnych problemów, trudnych warunków
materialnych i lokalowy ch,
szkoła realizo wała i nadal
realizuje wytyczony prog ram
nauczania i wychowani a dbając jednocześni e o wysoki
poziom nauczani a i wychowania naszych uczniów. O skutecznoś ci po d ejmo wany ch
działań świadczy wielu wykszt ał cony ch absol wen tów
S z k o ły P o d st a w o w e j
w Skrzyszowie, którzy zaj-

mowali czy zajmują ważne stanowis k a
społeczn e, czy liczne
s u k c es y
uczniów i wysokie miejsca zajmowane przez
nich w różnych
konkurs a ch,
przegląd ach czy
zawod ach sportowych.
Szkoła to
instytucja niezwykle ważna w
życiu całej społeczności skrzyszo wsk iej ;
to
tutaj mają miejsce istotne dla
naszej miejscowości wydarzenia i uroczystości. Jest ona jedną z najważniejszy ch instytucji we wsi, wokół której koncentruje się ży cie kulturalne
Skrzyszowa. Nie dziwi więc
fakt, że nie tylko społeczność
szkolna, ale też wszyscy
mieszkańcy wsi z dużą niecierpliwością o czekiwali na tę
niepowtarzalną uroczystoś ć.
Rozpoczęł a się ona punktualnie o godzinie 9 w niedziel ę,
17 października 2010 roku.
W szkole zebrała się cała

Warta honorowa

społeczność uczniowska, grono pedagogiczn e i zapros zeni
goście. Przybył również JE
Ks. Biskup Władysław Bobowski, którego przywitali
dyrektor szkoły Andrzej Ziajor i wójt Gminy Ostrów Piotr
Cielec. W swoim powitaniu
dyrektor przypomniał słowa
Ojca Św. Benedykta XVI, iż
beaty fikacja ks. Jerzego to
wielki dar dla wielkiego narodu, którego księga świętości
wzb og aca
si ę
o
k o l ej n ą
„szczególną kartę”.
Nast ępni e
dyrektor, w myśl
t ych
słów,
w
imien iu
wspólnoty dzieci,
rod zi có w,
nauczyci eli i wychowawców poprosił o błogosławieństwo godła
szkoły, jakim jest
sztandar z wizerunkiem bł. ks.
Jerzego. Dyrektor poprosił również Ks. Biskupa
o odsłonięcie i
b ł o g o s ł awi eń stwo tablicy paMszę celebrował Ks. Biskup Władysław Bobowski
miątkowej, która
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znajduje się w budynku szkoły. Odsłonięcia tablicy dokonali: Ks. Biskup Władysław
Bobowski, Ks. Proboszcz
Janusz Skrzypek, Wójt Gminy Ostrów Piotr Cielec, zast ęp ca Przewod ni czącego
Rady Gminy w Ostrowie
Małgorzat a Cwanek, dyrektor
Szkoły Andrzej Ziajor i Przewodniczący Rady Rodziców
Andrzej Budzik. Następni e,
przy wtórze Orkiestry Dętej
z Ropczyc zaproszon e poczty
sztandaro we, harcerki drużyny „Pryzmat” ze Skrzyszowa,
uczniowie ws zystkich klas,
nauczy ciele, rodzi ce i zap roszeni goście przemaszerowali
do pięknie udekorowanego
przez rodziców kościoła parafi alnego, gdzie uro czystość
nadania imienia szkole rozpoczęto mszę św.. Celebrował ją
Ks. Biskup Senior Diecezji
Tarnowskiej Władysław Bobowski wraz z Ks. Dziekanem
Józefem Hamigą, Ks. Prałatem z Lubziny Józefem Dudziakiem i Ks. Proboszczem
parafii Wadowice Dolne Jack i em
Nal e źn y m
(wcześniejszym proboszczem
Skrzyszowa). Nad całością
czuwał obecny Proboszcz
parafii p.w. św. Józefa
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w Skrzyszowie - Ks. Janusz
Skrzypek. Podczas uro czystej
mszy biskup dokonał poświęcen i a s zt and aru s zk oł y.
W skład pocztu sztandarowego weszli: Marek Kisiel, Marta Hamala, Edyta Głodek.
W Liturgię Eucharystii włączyli się rodzice, uczniowie
i nauczyciel e oraz nasz chór
parafi alny i Orkiestra Dęta
z Ropczyc.
P at ron at ho n oro wy
nad uroczystością sprawowali: Ekscelencja Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc, Senator RP Zdzisław Pupa, Poseł
n a S ejm RP Kryst y n a
Skowrońska, Poseł na Sejm
RP Zbigniew Chmielowiec,
Poseł na Sejm RP Kazimierz
Moskal, Poseł na Sejm RP
Wiesław Rygiel, Marszałek
Województwa Podkarpacki ego Zygmunt Cholewiński,
Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Podkarpacki
Kurator Oświ aty Jacek Wojtas.
Z powodu złej aury dalsza
częś ć uroczystości odbyła się
r ó w n i e ż w k o ś ci e l e
(wcześniej planowano na placu przy szkole). Dyrektor
szkoły powitał zaproszonych
gości, na czele z gospodarzem
gminy Piotrem Cielcem. Przewodniczący i zastępca przewodniczącego Rady Gminy w
Ostro wie Zenon Potwo ra
i Małgorzata Cwanek odczytali uchwałę o nadaniu Szkole
Podstawowej w Skrzyszowie
imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dyrektor szkoły An-

drzej Ziajor uzasadnił
wybór patrona i zaprezentował jego biografi ę, a przewodniczący
Andrzej Budzik odczytał akt ufundowania
i przekazania sztand aru przez Radę Rodziców, OSP i społeczeństwo Skrzyszowa. Został on wręczony dyrektorowi szkoły, który
w tej uroczystej ch wili
u cał o wał
s zt and ar
i dokonał jego prezentacji. Na Sztandarze
Szkoły - symbolu przynależności, a także
swoistym drogowskazie dla uczniów i naPrzekazanie sztandaru przez dyrektora Szkoły Podstawowej
uczyci eli widnieje cyw Skrzyszowie Andrzeja Ziajora uczniom
tat: „Zło dobrem zwyciężaj”. Następnie został on strony władz samorządowy ch, miątkowej, oglądali wystawę
przek azany pocztowi sztanda- sponsorów, ludzi dobrej woli o życiu i pracy bł. ks. J. Porowemu uczniów w skład i sympatyków szkoły, dlatego piełuszki, wystawę fotograktórego weszli: Jessika Żurek, dyrektor Andrzej Ziajor po- fi czną z uro czystości i konNatalia Kryla i Krzyszto f Bu- dziękował wszystkim tym kursów oraz kroniki i fotokrodzik. Nastąpił wówczas punkt ludziom wręczając im oko- niki rejestrujące wszystkie
kulminacyjn y uroczystoś ci, licznościowe statuetki czy wydarzenia szkoły. W szkole
czyli długo wyczekiwane podzi ęko wania. Następni e, rozprowadzano również moślubowanie uczniów nas zej w
imieniu rodziców oraz nografię, wydaną specjalnie
szkoły. Rotę ślubowania prze- wszystkich uczniów, Prze- na tę jubileuszową uroczyczytała przedstawi cielka Sa- wodniczący Rady Rodziców stość, w której spisano histom o rząd u Uczn i ows ki eg o Andrzej Budzik złożył gorące rię szkolnictwa w SkrzyszoAleksandra Bieszcz. Odśpie- podziękowani a na ręce dyrek- wie.
wano również hymn szkoły, tora szkoły Andrzeja Ziajo ra
Od 17 października
do którego słowa napisał Ma- za jego wkład i poświęcenie nasza placó wka nosi imię
rian Bil, a muzykę skompono- w pracy na rzecz d zieci, szko- błogosławionego księdza Jewał Ryszard Niewiaro wski.
ły i wsi.
rzego Popiełuszki. Patron tej
Prawidłowy rozwój i funkcjo- Dalsza części uroczystości to miary jest z pewnością wielnowanie naszej szkoły oraz przemówieni a zapros zonych kim wyzwaniem dla całej
zap ewni eni e uczniom jak gości oraz program artystycz- społecznoś ci szkolnej jak
najlepszych warunków do ny poświęcony Osobie Patro- i lokalnej. Nauka bł. ks. Jenauki nie byłoby możliwe bez na, p rzy got owany p rzez rzego i wzo rzec postępowania
pomocy i zaangażowania ze uczniów i absolwentów szko- wskazany przez niego, są
ły oraz harcerki pod kierun- niewątpliwie piękne, ale t eż
kiem nauczyci eli. Montaż trudne do naśladowania. Słosłowno-muzyczny pod tytu- wa patron a „Zło dobrem zwyłem „Przemoc nie jest oznaką ciężaj” umieszczone na tablisiły lecz słabości” został po- cy pamiątkowej szkoły, oraz
party prezentacj ą multime- „Przemoc nie jest oznaką siły
dialną na temat życia i dzia- lecz słabości” będ ące mottem
łalności ks. Jerzego. Podnio- przewodnim programu artysła atmosfera, wspaniała de- stycznego zap rezentowanego
koracja oraz piękny występ przez naszy ch uczniów to
naszych uczniów z pewnością drogowskaz dla wszystkich;
sprawiły, że uroczystość za- to słowa, które będą często
padła głęboko w pamięć p r zy p o m i n an e n as zy m
i serca wszystkich uczestni- uczniom, aby nie zapomnieli
ków.
Oni o najważniejszych wartoPo nabożeństwie i uroczysto- ściach, którymi powinni kieściach w kościele sztandar w rować się w życiu.
asyście harcerzy wp rowad zono na teren szkoły. Goście
Kącik patrona w szkole
wpisywali się do księgi paBogusława Matłok
Życie Ostrowa
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Spotkanie piłkarzy i działaczy LKS Ostrów
We wtorek 9 listopada 2010
odbyło się spotkanie na zakończeni e rundy jesiennej piłkarzy
i działaczy klubu LKS Ostrów.
Na spotkanie przybył Wójt
Gminy Ostrów Piotr Cielec
oraz tajemniczy gość, którym
okazał się prezes Banku Spółdzielczego w Ropczycach Tomasz Kasprzycki. Gość nie
zjawił się bez p rzyczyny bo
jak się okazało wspomógł klub
i zakupił komplet strojów dla
całej drużyny, którzy piłkarze
z Ostrowa tak bard zo potrzebowali.
matfeusz
Drużyna LKS Ostrów

Victoria Ocieka może już grać u siebie
Ociecki klub po dłużs zej
przerwie wybiegł po ra z
pierws zy na murawę nowo
zmoderni zowanego s tadionu
w Ociece. Obiekt został oddany do użytku w listopadową niedzielę przez Wó jta
Gminy Ostrów Piotra Cielca.

Victoria Ocieka w ram ach
modernizacji centrum wsi
Ocieka. Budynek został wyposażony tak, aby każda
z drużyn miała do dyspozycji
m.in. po 5 prysznicy oraz 10
umywalek. Oprócz budynku
została wybudowa także nowa
murawa stadionu. W ramach
jej budowy zostało nawiezioW dniu 14 listopada 2010 ne około 1700 metrów szegospodarz nas zej gminy Piotr ściennych ży znej zi emi, doCielec o ficjalnie oddał do kładnie wypro filowano n aużytku po modernizacji sta- wierzchnie i wysiano specjaldion
ocieckiego
klubu. ną trawę piłkarską.
W pierwszym meczu in augu- Dodatkowo został a wykon ana
racyjnym otwarcie obiektu także nawi erzchnia as faltowa
Wnętrze budynku gospodarczego klubu Victoria Ocieka
spotkała się drużyn a juniorów od ośrodka zdro wia do szkoły
młodszych klubu Victoria wraz z oś wietlonym chodniOcieka i drużyn a Igloopol kiem , który powstał jeszcze zakupione i zamontowane dwie nowe budki dla piłkarzy
Dębica. Gospod arze mieli w ubiegłym roku. W ram ach trybuny dla kibiców na około rezerwowy ch.
więcej ok azji podbramko- modernizacji stadionu zostały 120 miejsc siedzących oraz
matfeusz
wych i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 9:4.
Następnie został ro zeg rany
mecz towarzyski pomiędzy
seniorami drużyny Victoria
Ocieka a dru żyną Kask ada
Kamionka, gdzie po zaciętej
walce spotkanie zakoń czyło
się wynikiem 4:4.
Stadion w Ociece został zamknięty w celu moderni zacji
jeszcze w tamtym roku. Co
umożliwiło rozpoczęcie budowy budynku gospodarczego
na potrzeby klubu sportowego
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Pamiątkowe zdjęcie Victorii Ocieka i Kaskady Kamionka
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