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Rok 2011 bogaty w inwestycje 
O tym, jaki był dla gminy 
Ostrów rok 2011, oraz 
o najważniejszych planach 
na rok 2012 z wójtem Pio-
trem Cielcem rozmawia 
Kornelia Jezioro. 
 
Które z inwestycji zreali zo-
wanych w 2011 roku uznał-
by Pan za największy sukces  
gminy? 
Sukcesem jest na pewno 
ukończenie tych dużych inwe-
stycji gminnych. Mam tu na 
myśli przede wszystkim bu-
dowę Parku Historycznego 
w Bliźnie, kompleks sporto-
wy w Ostrowie oraz wykona-
nie dróg dojazdowych do spe-
cjalnej strefy ekonomicznej. 
Te zadania uważam za naj-
ważniejsze, były one też bar-
dzo finansowo chłonne. Ich 
zakończenie to zwrot środków 
finansowych, które otrzymuje 
się w ramach dotacji. Zadania 
takie jak Park Historyczny 

ukierunkowane są na turysty-
kę, na pokazywanie walorów 
przyrodniczych naszej gminy. 
To także ma pobudzić miesz-
kańców Blizny i sąsiednich 
miejscowości do funkcjono-
wania w systemie gospo-
darstw agroturystycznych, do 
tworzenia różnego rodzaju 
usług na rzecz turystów, któ-
rzy przyj eżdżają do gminy. 
We wrześniu zrobiliśmy son-
daż w jedną z niedziel, gdzie 
pan sołtys Blizny naliczył, 
że Park w ten jeden dzień 

odwiedziło prawie 700 osób. 
Te osoby odwiedzające Park 
muszą się gdzieś zatrzymać, 
coś zjeść, więc to motywuje 
do tworzenia oferty usługowej 
wokół Parku. Oczywiście 
w roku 2012 chcemy konty-
nuować rozbudowę Parku, 
uzupełnić to miejsce o kolejne 
elementy. Kompleks sporto-
wy w Ostrowie również uwa-
żam za sukces. Mamy teraz 
własny stadion z całym zaple-
czem. Takiego obiektu nie 
powstydziłoby się nawet duże 
miasto. Można tam rozgrywać 
różnego rodzaju zawody spor-
towe, będziemy w 2012 roku 
takie imprezy tam organizo-
wać. To pozwoli mieszkań-
com rozwijać sportowe pasj e. 
Trzecim zadaniem, o którym 
powiedziałem jest budowa 
dróg do specjalnej strefy eko-
nomicznej, która w tej chwili 
nabiera kolorytu, kolejne fir-
my chcą u nas budować za-

kłady. Tak 
więc muszą 
mieć tam 
w s z y s t k o 
pr zy goto -
wane w tym 
w ł a ś n i e 
drogi dojaz-
dowe. Wy-
konal i śmy 
drogę do-
j a z d o w ą 
plus pełne 
uzbroj eni e 
za kwotę 
p r a w i e 
3 milionów 
zł przy wy-
korzys taniu 

dotacji. Udogodnienia dla 
fi rm, które chcą dział ać 
w strefi e ekonomicznej są 
ważne, ponieważ nowe firmy 
to miejsca pracy i podatki dla 
gminy. A więc można powie-
dzieć, że 2011 rok bogaty był 
w inwestycje z jednej strony 
te turystyczno-hi storyczne, 
a  z drugiej te przemysłowe. 
 
Czy te inwestycje, o których 
Pan mówi udałoby się zre-
alizować bez wsparcia środ-
kami finansowymi z dotacji 

unijnych? 
Inwestycje te byłyby zagrożo-
ne. Szczególnie jeśli chodzi 
o zadania z zakresu turystycz-
no-sportowego. Bez wsparcia 
finansowego budowa stadionu 
trwałaby na pewno o wiele 
dłużej, być może ten obiekt 
nie byłby tak okazały. Dofi-
nansowanie na poziomie 75% 
powoduje, że wydatki, które 
gmina ponosi z własnego bu-
dżetu są o wiele mniejsze. 
W przypadku Parku Histo-
rycznego dofinansowanie 
było jeszcze większe bo na 
poziomie 85%. Nadmienię 
tutaj, że z Radą Gminy ustali-
liśmy, że to zadanie realizuje-
my wyłącznie przy otrzyma-
niu takiego wsparcia finanso-
wego. 
 
Z jakimi problemami gmina 
zmagała się w tym roku? 
Nie ma co ukrywać, że naj-
większym problemem dla 
gminy Ostrów jest aktualna 
budowa autostrady. To zada-
nie, które jest oczywiście bar-
dzo potrzebne na Podkarpa-
ciu, potrzebne również dla 
gminy Ostrów. Ale to też za-
danie, które powoduje dużą 
uciążliwość dla mieszkańców 
i całej gminy. Jest to codzien-
ny przejazd setek samocho-
dów naładowanych po brzegi, 
jest to również dewastacja 
dróg, parkingów. Powoduje 
to, że ciągle musimy prowa-
dzić rozmowy i negocjacje 
z wykonawcą autostrady - 
firmą Budimex. Przykładem 
tych uciążliwości jest przy-
kład zamknięcia drogi i odcię-
cia Podlesia skrzyszowskiego. 
Doskonale rozumiem, że jest 
to wielkie utrudnienie dla 
mieszkających tam ludzi. Na-
tomiast zadanie jakim jest 
budowa autostrady realizowa-
ne jest nie przez gminę, nie 
przez powiat, ale przez kraj. 
Więc musi ono być zrealizo-
wane i to również trzeba zro-
zumieć. 
 
Ale wykonawca autostrady 
zobowiązał się do pewnych 
rekompensat za uciążliwości  

będące skutkiem budowy. 
Z wykonawcą autostrady, 
firmą Budimex, posiadamy 
pewne porozumienia. Uwa-
żam, że jest to firma wiary-
godna i współpraca z nimi 
dobrze się układa. Oczywiście 
zdarza się, że w zakresi e prac, 
które wykonują, trzeba cza-
sem jakiejś interwencji ze 
strony sołtysów, radnych, 
parlamentarzystów. Niemniej 
jednak realizujemy z Budi-
mexem pewne zadania w za-
kresie naprawy dróg, czy też 
budowy chodników. Z pienię-
dzy Budimexu został wykona-
ny chodnik w Zdżarach, par-
king przy cmentarzu w Skrzy-
szowie. Wiem, że firma Budi-
mex angażuje się w sponso-
ring niektórych zadań w na-
szej gminie. Wspomagali bu-
dowę kaplicy w Bliźnie. Ma-
my już przygotowane dwa 
wspólne projekty. Chodzi tu 
o chodnik w Ostrowie – 
w kierunku Kozodrzy i chod-
nik w Skrzyszowie – przez 
centrum, od szkoły do sklepu. 
W chwili obecnej w Ociece 
realizowana jest odkrywka 
materiału drogowego, który 
wykorzystywany jest przy 
budowie autostrady. Firma 
Budimex zadeklarowała prze-
kazanie 250 tysięcy zł za zgo-
dę na zmianę miejscowego 
planu. Dodatkowo będzie 
wykonana przebudowa na-
wierzchni drogi w kierunku 
Kamionki, po której to drodze 
poruszają się samochody cię-
żarowe przewożące ten mate-
riał. A także przeprowadzony 
zostanie kapitalny remont  
mostu w Zdżarach i mostu 
w Skrzyszowie. Zadania te 
nadzorowane będą przez sta-
rostwo powiatowe. Będziemy 
je realizować w trójstronnym 
porozumieniu – gmina 
Ostrów, starostwo powiatowe 
i firma Budimex. Wstępnie 
szacujemy, że gmina i powiat 
wydadzą na to zadanie po 600 
tysięcy zł, natomiast Budimex 
około miliona. 
 

Ciąg dalszy na str.4 
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Priorytetowe zadania do 
wykonania przez gminę 
w  roku 2012 to… 
Można powiedzieć, że są dwa 
priorytetowe zadania na 2012 
rok. Po pierwsze to kontynu-
acja rozbudowy sieci kanali-
zacyjnej. W tej chwili będzie 
to w miejscowości Ocieka. 
Jest przygotowywana doku-
mentacja techniczna, złożony 
będzie wniosek o wsparcie 
tego zadania środkami ze-
wnęt rznymi. Podkreśl am, 
że tempo realizacji tego zada-
nia uzależnione jest od otrzy-
mania dotacji. Drugim waż-
nym zadaniem jest budowa 
Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w Kozodrzy, czyli  
budowa sortowni i kompo-
stowni. Jeśli chodzi o dofi-
nansowanie to jesteśmy teraz 
na liście rezerwowej w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowi-

sko. Budowa zakładu to duże 
zadanie całościowo na 21 
milionów zł. Dotacja na po-
ziomie 45%. Oczywiście nie 
zapominamy o tych podsta-
wowych dział aniach dla roz-
woju gminy – nawierzchnie 
as faltowe dróg, chodniki, 
place i wiele innych, bo to jest 
bardzo ważne i te rzeczy na 
pewno znajdą się w przyszło-
rocznym budżecie. 
 
Czego życzyłby Pan miesz-
kańcom gminy i sobie na 
nowy 2012 rok? 
2012 rok może być trudny dla 
nas wszystkich z racji obecne-
go kryzysu. Dlatego życzy-
łbym wszystkim spokoju. 
Aby decyzje, które podejmo-
wane będą na szczeblu rządo-
wym były decyzjami przemy-
ślanymi, aby nie dotykały 
zbyt drastycznie mieszkań-
ców. Tak więc wszystkim 

mieszkańcom, jak też sobie 
życzę, aby rok 2012 był ro-
kiem pomyślnym i spokoj-
nym, żeby benzyna nie kosz-
towała 8 zł, i żeby nie spraw-
dziła się przewidywana pod-
wyżka cen leków. Bo to 
wszystko przenosi się na każ-
dego z nas. Jeśli chodzi 

o naszą lokalną społeczność, 
to dobrze byłoby, żeby w ro-
ku 2012 zakończono budowę 
autostrady, zniknęłyby uciąż-
liwości z tym związane. Jeśli 
chodzi o całą gminę to życzę 
abyśmy się dalej rozwijali, tak 
jak do tej pory. 
Dziękuje za rozmowę. 

Przyjęto stawki podatków 
23 listopada radni przyjęli  
uchwały określające stawki  
podatku od nieruchomości 
oraz środków transporto-
wych  ob owiązu ją cych  
w gminie Ostrów w roku 
2012. 
 
Podatek od nieruchomości 
W przypadku podatku od 
gruntów najwyższa stawka, 
czyli 4,33 zł od 1 ha po-
wierzchni obowiązywała bę-
dzie na grunty pod jeziorami, 
zajętymi na zbiorniki wodne 
bądź też retencyjne. Podatek 
od gruntów związanych 
z prowadzeniem działalności  
gospodarczej wyniesie 0,81 
zł. Od pozostałych gruntów 
podatek wynosić będzie 0,06 
zł za 1m2. 
Podatek od budynków miesz-
kalnych za 1 m2 wynosić bę-
dzie 0,32 zł. Górna granica 
podatku od budynków zwią-
zanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej ustalo-
no na kwotę 19,95 zł. Z kolei 
10,24 zł to górna granica po-
datku od budynków, które 
zajęte są na prowadzenie 
działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwali fiko-

wanym materiałem siewnym. 
Dla budynków, które zajęte są 
na prowadzenie działalności  
gospodarczej obejmującej  
udzielanie świadczeń zdro-
wotnych górną granicę podat-
ku ustalono na kwotę 4,16 zł. 
Podatek od budynków letni-
skowych ustalono na kwotę 
7,36 zł, natomiast od pozosta-
łych budynków podatek wy-
nosić będzie 1,05 zł. 
 
Podatek od środków trans-
portowych 
Uchwała określa stawki po-
datku od samochodów cięża-
rowych, ciągników siodło-
wych i balastowych, przyczep 
lub naczep łączonych samo-
chodem ciężarowym oraz 
autobusów. 
W przypadku samochodów 
ciężarowych wysokość podat-
ku uzależniona jest od masy 
całkowitej samochodu. Dla 
pojazdów ciężarowych o ma-
sie całkowitej w granicach 3,5 
– 12 ton przyjęte stawki po-
datku kształtują się w prze-
dziale od 463 zł do 725 zł. 
Wysokość podatku uzależnio-
na jest od tego, do jakiego 
przedziału ciężkości zalicza 

się dany samochód. 
Stawki ustalone dla ciągni-
ków siodłowych bądź balasto-
wych kształtują się na tym 
samym poziomie, jak kwoty 
dla samochodów ciężaro-
wych. 
Podatek od przyczep lub na-
czep, w zależności od ich 
ciężkości - w przedzi ale 7 – 
12 ton, kształtuje się w wyso-
kości od 601 zł do 725 zł. 
Podatek od autobusu wypro-

dukowanego do dnia 31 grud-
nia 1989 roku wynosi – 1085 
zł dla pojazdów posiadają-

cych mniej niż 30 miejsc sie-

dzących i 1212 zł dla więcej 
lub równo 30 miejsc siedzą-
cych. W przypadku autobu-
sów wyprodukowanych od 
1 stycznia 1990 roku podatek 

ustalono na kwotę 962 zł dla 
pojazdów, które dysponują 
mniej niż 30 miejscami sie-
dzącymi, natomiast dla auto-

busów mających równo, bądź 
więcej 30 miejsc, kwota po-
datku wyniesie 1085 zł. 
 

Kornelia Jezioro 

WTOREK godz.15:00- ZAJĘCIA PLASTYCZNE  

 godz.17:00 –ZAJĘCIA TANECZNE 

ŚRODA godz. 15:00- 21:00 -  SIŁOWNIA, TENIS 
STOŁOWY, PIŁKARZYKI, BILARD, GRY 
PLANSZOWE 

PIĄTEK godz. 15:00- 21:00 -  SIŁOWNIA, TENIS 
STOŁOWY, PIŁKARZYKI, BILARD, GRY 
PLANSZOWE 

 godz. 19:00 – CHÓR  

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce 
serdecznie zaprasza na stałe zajęcia do swojej siedziby: 
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Ile za wodę i ścieki 
Radni przyjęli uchwałę za-
twierd zającą taryfy Zakła-
du Usług Komunalnych za 
zb iorowe zaop atrzen ie 
w wodę i odprowadzanie 
ścieków dla gminy Ostrów. 
 
Za dostarczoną wodę gospo-

darstwa domowe zapł acą 2,18 
zł od 1m3 dostarczonej wody. 
Stawka dla pozostałych od-
biorców to 3,88 zł za m3. 
Stawka opłat za odprowadza-
ne ścieki wynosi 3,51 zł za 
m3 odprowadzonych ścieków 
w przypadku gospodarstw 

domowych. Pozostali odbior-
cy zapłacą 5,08 zł/m3. Mie-
sięczna opłat a abonamentowa 
to stawka 3,84 zł. I wynosi 
ona tyle samo dla gospo-
darstw domowych jak rów-
nież innych odbiorców. 
Wszystkie taryfy mają zasto-

sowanie do odbioru ścieków 
i dostaw wody na terenie gmi-
ny Ostrów. Okres dla którego 
będą obowiązywać to 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2012 roku. 
 

Kornelia Jezioro 

Radni obniżyli cenę żyta 
Rada Gminy w Ostrowie na 
sesji 23 listopada przyjęła 
uchwałę w sprawie obniżenia 
ceny 1q żyta, jako podstawy 
obliczeni a podatku rolnego 
w roku 2012. Cenę 74,18 zł 
podaną w komunikacie Prezesa 
GUS z 19 października 2011 
roku obniżono do kwoty 35 zł. 

Przypomnijmy, że w roku 2011 
kwota ta wynosiła 30 zł. 
 
Kornelia Jezioro 

Podsumowanie roku 2011 z działalności sekcji 
zapaśniczej w UKS Orzeł Skrzyszów 
Koniec roku to czas podsu-
mowań z d ziałaln ości 
wszystkich instytucji a także 
klubów sportowych z naszej 
gminy.  Jako jeden z pierw-
szych do podsumowania 
roku zebrał się zarząd  
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Orzeł” ze Skrzyszo-
wa. 
 
Trener zapaśników Rafał  
Dobkowski podczas ostatnie-
go zebrania zarządu skrzy-
szowskiego klubu w 2011 
roku podsumował wszystkie 
turnieje i zgrupowania z dwu-
nastu ostatni ch miesi ęcy, 
w których uczestniczyli za-
wodnicy z tego klubu. Nie 
obyło się również bez planów 
na najbliższy rok oraz zasta-
nawiano się jak zaangażować 
dzieci z kolejnych sołectw do 
współpracy z klubem. Warto 
zaznaczyć, że mimo iż klub 
jest ze Skrzyszowa to już or-
ganizuje również treningi dla 
uczniów z Ocieki i Woli 
Ociecki ej. Oprócz sekcji za-
paśniczej w klubie działa tak-
że sekcja łucznicza. 
Kilka najważniejszych osią-

gni ęć sekcj i zapaśni czej  
z mijającego roku : 
- W połowie kwietnia odbył 
się Międzynarodowy Turniej 
UKSów w Chełmie, w któ-
rych dwóch zawodników za-
jęło kolejno IX i X miejsce, 
- Końcem maja zawodnicy 
wywalczyli w Mistrzostwach 
Województwa Podkarpackie-
go w Lubzinie aż 4 medale 
( jeden złoty i trzy brązowe) 
i zajęli ostatecznie czwartą 
lokatę w punktacji klubowej 
- 18 czerwca 2011 odbył się 
I Turniej o Puchar Stowarzy-
szenia Zapaśników Klubu 
Sportowego Wisłoka Dębica. 
Zawodnicy zdobyli 5 medali  
i ostatecznie zajęli III miejsce 
w punktacji klubowej, 
- W drugiej połowie września 
w Wierzbicy koło Chełma 
odbyła się najważniejsza im-
preza tego roku gdzie Woj-
ciech Cielak był o krok od 
zdobycia brązowego medalu,  
- 9 października we Włoda-
wie odbyły się Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków - Region C - w zapasach 
w stylu wolnym. W turnieju 
tym uczestniczyło 97 zawod-

ników w 10 kategoriach wa-
gowych z czterech woje-
wództw – lubelskiego, pod-

karpackiego,  ł ódzkiego 
i świętokrzyskiego. Gdzie 
Oskar Krzystyniak zdobył 
brązowy medal, a jego kolega 
Wojciech Cielak zajął V miej-
sce, 
- Skrzyszowscy zawodnicy 

walczą również na zagranicz-
nych zawodach, gdzie przy-
kładem są zawody z 22 listo-

pada w miejscowości Triniec 
w Czechach, gdzie startowało 
5 zawodników, a najlepszą 
pozycję zajął Wojciechy Cie-
lak – IV miejsce. 

Młodzi zapaśnicy z trenerem Rafałem Dobkowskim 

Mateusz Surman 
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Młodzi wolontariusze 
O Szkolnym Kole Caritas  
działającym przy Szkole 
Podstawowej w Skrzyszowie 
opowiadają - dyrektor An-
drzej Ziajor, opiekun koła 
Beata Bobulska-Przysiecka 
i ks. Janusz Skrzypek.  
 
W paźd zierniku w Szkole 
Podstawowej im. Bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki zostało 
powołane 141 Szkolne Koło 
Caritas. Panie Dyrektorze 
skąd taki pomysł? 
W roku 2009 rozpoczęliśmy 
przygotowania do nadania 
naszej szkole imienia Bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki. W roku 
2010 nasza szkoła przeżywała 
uroczystość nadania imienia. 
Już wtedy myśleliśmy jak ten 
dzień przeżywać w następ-
nych latach i co mogłoby być 
trwałym znakiem tego wyda-
rzenia. Pomysł na Szkolne 
Koło Caritasu u naszych 
uczniów zrodził się w czasie 
wielkopostnych rekolekcji  
szkolnych, kiedy była mowa 
podczas konferencji o wza-
jemnej pomocy. Wraz z no-
wym rokiem szkolnym temat 
został omówiony z gronem 
pedagogicznym i księdzem 
proboszczem. Podczas kat e-
chezy ksi ądz przybli żył  
uczniom zasady koła i co zro-
bić by mogło działać w naszej  
placówce. Kiedy uczniowie 
zwrócili się do mnie z prośbą 
o pozwolenie na działanie 
SKC wystąpiłem pisemnie do 
Caritas Diecezji Tarnowskiej 
o powołanie SKC w naszej  
szkole. Uroczyste odczytanie 
Aktu Powołania miało miej-
sce w pierwszą rocznicę nada-
nia imienia naszej szkole pod-

czas mszy święt ej, której 
przewodniczył ks. Ryszard 
Podstołowicza, Dyrektor Ca-
ritas Diecezji Tarnowskiej. Po 
Mszy miało miejsce spotkanie 
podczas którego 23 uczniów 
otrzymało legitymacje człon-
kowskie SKC. W ten sposób 
powstał - mam nadzieję żywy 
pomnik, dla naszego Patrona 
(dyrektor  Andrzej Ziajor). 
 
Jakie są zadania, cele dzia-
łania SKC w szkole? 
P apież B enedykt 
XVI zwrócił uwagę, 
że wielką szansą 
wychowawczą jest 
rozwój wolontariatu. 
Zatem dla nas wy-
chowawców jest to 
wielka pomoc wy-
chowawcza. Szcze-
gólnie w dzisiejszych 
czasach, kiedy tak 
często dochodzi do 
wykluczeń wielu 
osób ze środowiska, 
w którym powinni fu 
nkcjonować z różnych przy-
czyn. Uważam, ze dobrze 
pokierowana chęć wolontari a-
tu pozwoli naszym uczniom 
pozytywnie uwolnić zgroma-
dzoną energię (opiekun SKC, 
pani Beata Bobulska- Przy-
siecka) 
Na cel e SKC należy patrzeć 
z perspektywy dwóch płasz-
czyzn. 
Na płaszczyźnie formacji  
charytatywnej podstawowych 
celów jest pięć: uwrażliwienie 
na różne obszary ludzkiej 
biedy i krzewienie ducha 
czynnej miłości bliźniego; 
troska o podnoszenie kwali fi-
kacji do niesienia pomocy 

i n n y m ; 
s twarzanie 
atmo s fe ry 
mobi li zuj ą-
cej do wy-
magania od 
s i e b i e ;  
w i ę k s z e 
zrozumienie 
i pogłębie-
nie nauki 
J e z u s a ; 
kszt ałt owa-
nie formacji  

charytatywnej poprzez prak-
tyki religijne. 
Na płaszczyźnie dzi ałań SKC 
cele są następujące: rozezna-
wanie konkretnych potrzeb 
najbliższego środowiska; stała 
współpraca z Caritas; współ-
działanie z innymi organiza-
cjami młodzieżowymi i inny-
mi podmiotami; współpraca z 
Parafialnymi Zespołami Cari-
tas (asystent kościelny, ks. 
Janusz Skrzypek). 
 
Czy wasze SKC może po-
chwalić się już konkretnymi  
działaniami? 
O tak. Z okazji święta 11 XI 
urządzili kiermasz wypieków, 

włączali się w zbiórkę pienię-
dzy dla Kościoła na Wscho-
dzie, przygotowują stroiki 
i kartki z życzeniami na świę-
ta dla seniorów w Skrzyszo-
wie, włączyli się w akcję Wi-
gilijnego Dzieł a Pomocy 
Dzieciom rozprowadzaj ąc 
świece Caritasu, koordynują 
zbiórkę nakrętek dla chorego 
P rzemka, przypuszczam, 
że  włączą się także w Kolędę 
Misyjną (dyrektor  Andrzej  
Ziajor, ks. Janusz Skrzypek).  

Wręczenie przez Dyrektora Caritas Diece-
zji Tarnowskiej, Ks. Ryszarda Podstołowi-
cza, legitymacji członkom Szkolnego Koła 
Caritas podczas mszy św. inaugurującej 

działalność tego koła w szkole 

SP Skrzyszów 

Pomoc dla powiatu 

Kornelia Jezioro 

Rada Gminy Ostrów podjęła 
uchwałę na mocy której 
udziela się pomocy finanso-
wej powiatowi ropczycko-
sędziszowskiemu. To po-
moc na zadanie jakim jest 
przebudowa drogi powiato-
wej Wola Ociecka – Blizna. 

Jest to pomoc w wysokości: 
107 600złotych z budżetu 
gminy i tyle samo z budżetu 
powiatu. 
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25 października 2011 w Bliź-
nie odbyło się spotkanie 
członków sekcji Emerytów 
i Rencistów Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego z terenu 
gminy Ostrów, Dębicy oraz 
Sędziszowa Małopolskiego. 
Pierwszym punktem spotka-
nia była uroczysta msza świę-

ta w nowopowstałej kaplicy 
w Bliźnie, którą odprawił ks. 
Józef Zaręba – wikariusz pa-
rafii Ocieka. Po modlitwie 
uczestnicy przeszli to Parku 
Historycznego Blizna, gdzie 
zobaczyli makietę rakiety V2 
i zwiedzili wystawę ku pa-
mięci Aleksandra Rusina. 

Była wymiana informacji  
uczestników i pamiątkowe 
zdjęcia.   
Następnie wszyscy udali się 
do budynku byłej szkoły, 
gdzie uczestników oficjalnie 
przywitała Irena Szczepanek 
– przewodnicząca oddziału w 
Ostrowie sekcji Emerytów 
i Rencistów ZNP. W spotka-
niu uczestniczył również wice 
wójt Bogusław Wójcik, Ma-
riusz Wilk – prezes  
ZNP w Ostrowie 
oraz Wiesław Jeleń  
– sołtys sołectwa 
Blizna.  
Po ciepłym posiłku, 
który został przygo-
towany przez kuch-

nię przy szkole podstawowej  
w Ociece,  sołtys Blizny opo-
wiedział o miejscowości oraz 
o historii i planach powstania 
parku historycznego.  Irena 
Szczepanek specjalnie na to  
spotkanie przygotowała 
wiersz, którym zachęciła 
członków sekcji z różnych 
miejscowości do wspólnej 
integracji. 

7 

Spotkanie sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Bliźnie  

„Przyjaźń” 
Bo… Przyjaźń to najważniejsza rzecz 
Prawdziwych przyjaciół trudno mieć 
Szukam ich wkoło 
Szukam wszędzie, lecz kto nim będzie? 
 
Choć każdy ma wielu przyjaciół  
Lecz tak naprawdę, mało ich jest 
Gdy Ci ciężko, gdy Ci źle 
Wielu odwraca się 
 
Wielu cos za plecami mówi 
Abyś nie słyszał, nie dowiedział się 
Lecz prawdziwy spieszy Ci z pomocą 
I w najważniejszej chwili wciąż przy Tobie jest 
 
Cieszy nas, gdy ich widzimy 
Łzy ukrywamy choć płyną nam 
Czy Ty! Swych prawdziwych przyj aciół masz? 
Pomyśl! Zastanów się! 
Może tak a może nie  

Irena Szczepanek 

Mateusz Surman 
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CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSTRÓW 
W dniu 28 listopada 2011 
roku, w sali narad Urzędu 
Gminy w Ostrowie, odbyło 
się spotkanie mające na celu 
podsumowanie proj ektu 
i przedstawienie jego wyni-
ków, w trakcie którego zosta-
ły wręczone przez Panią Bar-
barę Borowiec – Kierownika 
GOPS, zaświadczenia o ukoń-
czeniu szkoleń zawodowych 
oraz drobne upominki ufun-
dowane przez Wójta Gminy 
Ostrów – Pana Piotra Cielca. 
 
Na spotkanie zaproszono 
przedstawicieli władz lokal-
nych – Wójta Gminy Ostrów, 

Skarbnika Gminy, oraz przed-
stawicieli instytucji szkole-
niowych, pracowników GOPS 
zaangażowanych w realizację 
projektu i osoby, które w nim 
uczestniczyły. 
W ramach projektu wspar-
ciem zostało objętych 10 osób 
– 9 kobiet i 1 mężczyzna,  
z którymi zawarte zostały  
kontrakty socjalne. 
 
Uczestnicy projektu skorzy-
stali m.in. z: 
•  Zajęć grupowych z psy-
chologiem – trening kompe-
tencji i umiejętności społecz-
nych  
W ramach treningu kompe-
tencji i umiejętności społecz-
nych uczestnicy nabyli umie-
jętności: dobrej komunikacji 
int erpersonalnej, radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach, 
umiejętności bycia asertyw-
nym, oraz inne umiejętności 
społeczne.  
•  Zajęć grupowych z do-
radcą zawodowym 
Zajęcia z doradcą zawodo-
wym obejmowały następują-
ce zagadnieni a: rynek pracy, 
aktywność zawodowa, roz-
mowa kwali fikacyjna, doku-
menty aplikacyjne i inne. 
•  Kursów zawodowych 
Przeprowadzone zostały kur-
sy zawodowe, dzięki którym 
uczestnicy nabyli kwali fika-
cje w następujących specjal-
nościach: 

- Opiekun osób starszych 
i dzieci 
-  Kucharz małej gastronomii 
z organizacj ą przyjęć okolicz-
nościowych 
-  Bukieciarstwo z elementa-
mi aranżacji ogrodów 
-  Prowadzenie własnej  
działalności gospodarczej 
 
P onadto,  wszys tkim 
uczestnikom wypłacane 
były zasiłki celowe na 
pokrycie kosztów udziału 
w Projekcie. W czasie 
trwania szkoleń i kursów, 
uczestnikom był zapew-
niony poczęstunek i ciepły 
posiłek. Każdy z uczestni-
ków miał również możli-
wość skorzystania z bez-
płatnych dla niego badań 
profilaktycznych. 

GOPS Ostrów realizuj ąc 
wszystkie zadania osiągnął  
zamierzone rezultaty wyzna-
czone w projekcie systemo-
wym. W znacznej mierze 
przyczynił się do podniesienia 
kwali fikacji, umiej ętności  
zawodowych i społecznych 
uczestników projektu, a co za 
tym idzie do zwiększenia 
aktywności klientów Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Pozwolił na podniesienie 
poziomu samodzielności 
i odpowiedzialności uczestni-
ków projektu, podwyższenie 
samooceny, samoakceptacji  
uczestników projektu. 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej zamierza w kolej-
nych latach nadal podejmo-
wać się realizacji projektów 
systemowych. Obecnie trwają 
już prace nad kolejnym pro-

jektem. 
Projekty systemowe przyno-
szą korzyści zarówno dla 
uczestników projektu jak i dla 
kadry Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, która ma 
możliwość rozwijania no-
wych form wsparcia i wyko-
rzystywania całego wachlarza 
instrumentów aktywnej inte-
gracji. 
 
Zapraszamy zainteresowane 
osoby do udziału w projek-

cie w 2012 r. 
Informacje można uzyskać 
w Gminnym Ośrodku Po-

mocy Społecznej  
w Ostrowie oraz pod nr tel. 

17 22 35 768 
 

Udział w projekcie 
jest całkowicie bezpłatny 
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Rajd rowerowy uczniów ze Skrzyszowa 
W środę 8 listopada dyrek-
tor Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Skrzyszowie 
Andrzej Ziajor, zorganizo-
wał  kolejny już rajd rowero-
wy. 
 
Obecny współ finansowany był  
ze środków Gminnej Komisji 
ds. Przeciwdział ania Alkoholi-
zmowi. Grupa biorąca udział  
w rajdzie liczyła 25 osób, 
w tym nauczyci ele, uczniowie,  
rodzice i radny Gminy Ostrów 
Andrzej Budzik. Główne cele 
zorganizowanego rajdu na 
trasie Skrzyszów – Ocieszyn  
–  Kochanówka  –  Pustków 
– Paszczyna  -  Skrzyszów, to: 
- działania ukierunkowane na 

wzbudzanie szacunku wobec 
drugiego człowieka i pamięć o 
zmarłych - odwiedziny grobu 
zmarłego poety Edwarda Zo-
lowskiego. 
- dział ani a profilaktyczne 
i prozdrowotne - uświadamia-
nie dzieciom i młodzieży po-
trzeby dbania o własne zdro-
wie, poprzez m.in. odpowiedni 
tryb życia i wypracowanie 
właściwych nawyków proz-
drowotnego sposobu życia, 
- działania integracyjne i re-
kreacyjne - wpajanie dzieciom 
i młodzieży potrzeby aktywne-
go spędzania wolnego czasu. 
Było piękne listopadowe po-
południe. Zmagania na trasie 
rajdu rozpoczęły się od krót-
kiej modlitwy na grobie po-

ety, na skrzyszowskim cmen-
tarzu. Grupa pod przewodnic-
twem głównego organizatora 
wyruszyła w drogę. Pokonanie 
całej trasy zajęło ok.1,5 godzi-
ny. Nie obyło się 
bez drobnych 
awarii sprzętu.  
Jednak wszyscy 
szczęśliwie do-
brnęli do celu. 
Na zmęczonych 
uczestników raj-
du przy szkole 
czekały gorące 
kiełbaski z grilla 
i napoje. Wszy-
scy uczestnicy 
rajdu byli bardzo 
z a d o w o l e n i 

i wyrazili chęć uczestnictwa w 
kolejnych rajdach rowero-
wych. 
 

Anna Bochenek 

Jednym z głównych celów było promowanie aktywnego 
trybu życia 

Konkurs fotograficzny- rozstrzygnięty 
Pierwszego grudnia komisja 
dokonała rozstrzygnięci a kon-
kurs u fotog r a fi c zn ego 
pt. „Cztery pory roku w gmi-
nie Ostrów”. Konkurs  został  
zorganizowany przez Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Ostrowie z/s w Kamionce 
i trwał od 1.03.2011 do 
30.10.2011. Prace złożyło 
czterech autorów.  Wręczenie 
nagród oraz uroczysta prezen-
tacja nagrodzonych  prac na-
stąpiła 8 grudnia 2011r. 
w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Kamionce. Na 
pierwszym miejscu znalazły 
się zdjęcia autorstwa Joanny 

Daniel z Borku Małego, dru-
gie miejsce zaj ął Filip Nie-
dzielski z Kozodrzy,  trzecie 
Kr z ys zt o f S z os t ak 
z Ostrowa, wyróżnienie 
Mateusz Ignac  z Woli 
Ociecki ej.  Jakość nade-
słanych zdjęć, oryginal-
ność ujęć, jak również 
wnikliwość obserwacji  
wywarły na komisji  
ogromne wrażenie.  
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Ostrowie z/s 

w Kamionce serdecznie gratu-
luje l aureatom konkursu 
i dziękuje wszystkim autorom 

zdjęć za wzięcie udziału 
w konkursie. 

A.P. 

Nagrodzeni  
w konkursie  

fotograficznym 
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Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej 
w Kozodrzy cieszy się kolejnym sukcesem 
15 LISTOPADA 2011R. od-
był się XII Powiatowy Prze-
gląd Pieśni i Piosenki religij-
nej "Chcę Panu Śpiewać". 
Patronat medialny nad prze-
glądem objęło Radio Via. 
Organizatorem Przeglądu był 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Iwierzycach z/s w Wierca-
nach. Komisja Konkursowa 
dokonała oceny według nastę-
pujących kryteriów: czystość 
wykonania utworu, interpret a-
cja utworu, prezentacja na 
scenie, dobór repertuaru, 
ogólny wyraz artystyczny. 
Komisja wyłoniła zwycięz-
ców przegl ądu. Pomimo dużej 
trudności w Kategorii grupy 
wiekowej wykonawców -
Przedszkole + Zerówka, 
I MIEJSCE zdobył zespół 
"STOKROTKI" z Publiczne-
go Przedszkola im. Wandy 
Chotomskiej w Kozodrzy, 
w skład którego wchodziły 
następujące dzieci: Radosław 
Łącał a, Igor Wójcik, Aleksan-
dra Róg, Kacper Pieprzak, 
Dawid Czochara, którzy wy-

konali piosenkę pt: "NIE BO-
JĘ SIĘ" pod kierunkiem Dy-
rektora Przedszkola Kazimie-
ry Łącała i nauczycielki Anny 
Róg. Dzieci nie tylko śpiewa-
ły, ale i wspaniale grały na 
i ns t ru me n-
tach perku-
syjnych. II 
etapem prze-
glądu była 
prezenta cj a 
naj l epszych 
zespołów na 
o g ó l n y m 
k o n c e r c i e 
l a ur e at ów,  
który odbył 
sie w Koście-
le Ojców 
Kapucynów 
w Sędziszo-
wie Małopol-
skim. Laure-
aci przeglądu 
o t r z y m a l i  
d y p l o m 
i wspaniałe 
n a g r o d y . 
Z d o b y c i e 

głównej nagrody motywuje 
nasz zespół przedszkolny do 
dalszej edukacji muzycznej, 
która przez dobór form, treści 
i metod pracy z dziećmi uza-
leżniona jest od predyspozycji  

dzieci i wrażliwości muzycz-
nej nauczycieli. Życzymy 
całemu Zespołowi dalszych 
sukcesów w rozwijaniu talen-
tów muzyczno-wokalnych. 

Młodzi uczestnicy przeglądu 

PP Kozodrza 

Duże zainteresowanie Parkiem Historycznym 
Turyści z wielkim zaintere-
sowaniem odwiedzają Park 
Historyczny Blizna. Są to 
osoby indywidualne, jak 
również zorganizowane gru-
py wycieczkowe. 

W pierwsze weekendy po 
otwarciu Park przeżywał ob-
lężenie turystów. Jak mówi 
Wiesław Jeleń, sołtys Blizny 
zwiedzało go dziennie nawet  
600 osób, najczęściej w nie-
dziele. Na dzień dzisiejszy 
tygodniowo Park zwiedza 
około 500 osób. Są to turyści 
indywidualni jak również 
wycieczki zorganizowane. 
Zwiedzaj ący pochodzą z róż-
nych miejscowości jak np. 
Mielec, Hucina (gmina Niwi-
ska), Ropczyce, Dębica. Park 
Historyczny w Bliźnie jak 
dotychczas odwiedzili także 
emerytowani nauczyciele i  
było to około 120 osób, rów-

nież około 120 osobowa gru-
pa osób z PTTK, około 100 
osobowa grupa z mieleckiego 
Uniwersytetu III Wieku. Jesz-
cze w maju, 
przed otwar-
ciem P arku, 
odwiedził to 
miejsce Miro-
sław Herma-
szewski – ko-
s m o n a u t a 
i pierwszy Po-
lak w kosmo-
sie. Jak wyja-
śnia Wiesław 
Jeleń, zaintere-
sowanie par-
kiem jest duże, 
wiele osób pyta 
o Park, są w tej 
sprawie telefo-
ny. Jest także 
zaint eresowa-
nie ze strony 
osób chcących 

na rzecz Parku Historycznego 
przekazać pamiątki po swoich 
bliskich, którzy w czasie woj-
ny działali na terenie Blizny. 

Sołtys Jeleń serdecznie zapra-
sza do odwiedzenia Parku 
Historycznego. 

Na dzień dzisiejszy tygodniowo Park zwiedza około 500 osób.  

Kornelia Jezioro 
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A w Kozodrzy świętowano... 
W przededniu Święta Niepod-
ległości w Szkole Podstawo-
wej w Kozodrzy zapanowała 
uroczysta atmosfera. Obchody 
dziewięćdzi esi ąt ej trzeci ej  
rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę to ważne 

święto.  Ale 10 listopada dla 
całej miejscowości stała się 
także pierwsza rocznica nada-
nia naszej szkole imienia 
Działaczy Ruchu Chłopskiego. 
Obie okazje zachęciły społecz-
ność szkolną do przypomnie-

nia tych zdarzeń z przeszłości  
dalszej i bardzo bliskiej: uczci-
liśmy rocznice w uroczystych 
słowach, pieśnią i piosenką. 
Nie  zabrakło sztandaru, kwia-
tów pod tablicą pamiątkową, 
hymnu oraz bieli i czerwieni. 

Obiecujemy, że za rok znowu 
będzie uroczyście, świątecznie 
i … niepowtarzalnie. 

Obchody Święta Niepodległości połączone były z pierwszą rocznicą nadania imienia szkole 

„Dzisiaj wielka rocznica – 
Jedenasty Listopada! 

Tym, co zmarli za Ojczyznę, 
Hołd wdzięczności Polska składa” 

SP Kozodrza 

W dniach 5 i 6 grudnia 2011 
w naszych szkołach przepro-
wadzono w ramach akcji  
„Szlachetna Paczka” zbiórkę 

pieniędzy (550 zł) oraz pod-
stawowych produktów żyw-
nościowych i środków czysto-
ści. Zebrano wiele niezbęd-

nych artykułów typu kołdra, 
pości el, zabawki, odzi eż, 
środki czystości oraz kuchen-
ka mikrofalowa, które zapa-

kowano do 7 paczek 
i przekazano je wytypowa-
nej rodzinie. Pozostałe 
produkty przekazano in-
nym potrzebującym rodzi-
nom. W sumie udało się 
przygotować  
15 paczek i przekazano do 
sztabu akcji w Ropczy-
cach. Uczniowie i nauczy-
ci el e bezint eresownie 
składali różnego rodzaju 
artykuły.  

 Szlachetna paczka jest  
ogólnopolską akcją świątecz-
nej pomocy realizowaną od 
2001 roku przez Stowarzysze-
nie WIOSNA. Jej głównym 
założeniem jest bezpośrednie 
ofi arodawstwo konkretne 
i sensowne. Celem jest pomoc 
rodzinom wielodzi etnym, 
niepełnym, z chorymi albo 
niepełnosprawnymi dziećmi 
lub innymi członkami rodzi-
ny. 
 W szystkim,  którzy 
zaangażowali się w akcję oraz 
opiekunom w osobach Łukasz 
Łącał a  i Teresa Kęsek skła-
damy serdeczne podziękowa-
nia.  

 
A. Kusibab, K. Róg  

Zbiórka pieniędzy w ramach „Szlachetna paczka 2011”  
w Publicznym Gimnazjum i Publicznej Szkole Podstawowej w Ostrowie 

 
 
„Szlachetna 
 paczka 2011”  
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Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi „Bliźnieńskiej” 39-104 
Ocieka, Blizna 6, zrealizowa-
ło projekt pt. „Wspólna inte-
gracja – szansą sukcesu”. 
Projekt trwał od 06.06.2011 
do 25.10.2011r i obejmował 
swym zasięgiem mieszkań-
ców Gminy Ostrów- osoby 
bezrobotne i  rolników. 
W projekcie wzięło udzi ał  18 

osób. 
W ramach projektu bezpłatnie 
realizowane były: 
-warsztaty dekoracja i flory-
styka łączna liczba godzin 36, 
w warsztatach wzięło udział  
6  osób 
- warszt aty kulinarne łączna 
liczba godzin 45, w warszta-
tach wzięło udział 9 osób 
- szkolenie z promocji regio-

nu łączna liczba 
godzin 36, w szko-
leniu wzięło udział 
3  osoby 
 
Warsztaty oraz 
szkolenie realizo-
wane były w ra-
mach proj ektu 
k o n ku r s ow e g o 
współ finansowa-
nego przez Unię 
Europejską w ra-
mach Europejskie-

go Funduszu Społecznego  pt. 
„Wspólna integracja – szansą 
sukcesu” w ramach  Prioryte-
tu VII „Promocja integracji 
społecznej ”, Działanie 7.3 
„Inicjatywy lokalne na rzecz 
aktywnej integracji” pod nad-
zorem Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Rzeszowie. 
W ramach projektu został, 
także wydany album pt. 
„B li zna his tori a Gminy 
Ostrów” 

Małgorzata Kozioł  

Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Kardynała 
S t e fan a W yszyński ego 
w Ociece oraz Szkoły Filial-

nej w Zdżarach Marta Szyba-
ła wraz z Radą Rodziców 
składają serdeczne podzi ęko-
wania Firmie Cargill za 

wsparci e finansowe oraz  
przeprowadzenie generalnego 
remontu Szkoły Filialnej  
w Zdżarach. 
Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności  kierujemy do Dyrekto-
ra Zakładu Produkcyjnego – 
Pana Wacława Wojny za 
ogromne zaangażowanie 
i koordynowanie prac remon-
towych. 
Pracownikom Firmy: 
Panu Patrycjuszowi Perliko-
wi, 
Panu Cezaremu Kamińskie-
mu, 
Panu Wojciechowi Mastejo-
wi, 
Panu Janowi Śliwie, 

Panu Krzysz-
tofowi Zają-
cowi, 
Panu Arka-

diuszowi Dumchale, 
Panu Wiesławowi Strękowi, 
Panu Krzysztofowi Dmucha-
le, 
Panu Jackowi Pyrcowi, 
Panu Bartłomiejowi Warcho-
łowi, 
Panu Stanisławowi Marszał-
kowi, 
Panu Damianowi Wojnie, 
Panu Krzysztofowi Lazarowi-
czowi 
dziękujemy za poświęcony 
czas ,  ni eoceniony t rud  
i osobiste zaangażowanie oraz 
profesjonalne  wykonanie 
„całej gamy” prac remonto-
wych. 
 
W imieniu społ eczności  
szkolnej Marta Szybała - Dy-
rektor Szkoły 

Podziękowanie 

Wyremontowane pomieszczenie 
szkoły 

„Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

 
(Jan Paweł II) 
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Od września bieżącego roku 
zostały wznowione po prze-
rwie wakacyjnej zaj ęcia 
z języka angielskiego realizo-
wane w gimnazjach na terenie 
gminy Ostrów w ramach re-
al i z ow an e go p ro j e ktu 
„Wyrównywanie szans i pod-
noszenie jakości usług eduka-
cyjnych w gimnazjach gminy 
Ostrów”. Projekt realizowany 
jest w ramach Progra-
mu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, Działa-
nie9.1, Podzi ał anie 
9.1.2. 
Uczniowie,  którzy 
wyrażali chęć uczest-
nictwa w zajęci ach, 
zgodnie z regulami-
nem naboru zostali 
podzieleni w każdej 
klasie na dwie grupy. 
Jedna grupa to ucznio-
wie, dla których są to 
zajęcia dodatkowe, czyli tacy, 
którzy w sposób znaczny opa-
nowali umiejętność komuni-
kowania się w języku angiel-

skim. Dla drugiej grupy są to 
zajęcia wyrównawcze, mające 
na celu dostosowanie pozio-
mu posługiwania się językiem 
angielskim w stopniu zadowa-
lającym. W ramach uczestnic-
twa w projekcie każdy uczeń 
uczęszczający na zaj ęcia języ-
kowe otrzymał zeszyt i długo-
pis, a do szkoły zostały prze-
kazane podręczniki do nauki  

języka angielski ego oraz 
słowniki. Ponadto każda 
szkoła otrzymała odtwarzacz 
CD, który również wykorzy-

s t yw a n y j e s t 
w ramach tych za-
jęć. 
W ramach tego 
projektu realizowa-
ne jest również dl a 
uczniów doradztwo 

i  opi eka pedagogiczno-
psychologiczna. W każdym 
gimnazjum przez jedną godzi-
nę w tygodniu dyżur pełni 

pedagog, który służy pomocą 
i doradztwem dla przychodzą-
cej do niego młodzieży. Po-
nadto istnieje możliwość kon-
taktu z pedagogiem za po-
średnictwem maila poprzez 
stronę internetową utworzoną 
na pot rz eby proj ektu 
www.projektgimnazjalista.pl. 

Kornelia Jezioro 

Święty Mikołaj odwiedził zespoły Onyks i Biedronki 
Stowarzyszenie Krzewienia 
Kultury Ludowej w Gminie 
Ostrów zaprosiło Św. Miko-
łaja na próby zespołów BIE-
DRONKI I ONYKS do bu-
d yn ku  s tarej s zkoły 
w  Ostrowie. 
 
6 grudnia Św. Mikołaj odwie-
dził Zespół ONYKS, a 
7 grudnia Zespół  BIEDRON-
KI . 
Zarówno młodzież jak i dzieci  
z radością powitały   
miłego gościa. Po 
krótkim powitaniu 
członkowie zespo-
łów przedst awili  
się z których  miej-
scowości pocho-
dzą,  ile lat są 
w zespole, co tań-
czą i śpiewają. 
Gdzie w tym roku 
występowali i co 
zwiedzili. Św. Mi-

kołaj uroczyście wręczył  im 
skromne prezenty i  wspólnie 
z nimi zaśpiewał starą pasto-
rałkę„ Z tamtej strony dwo-
ra” 
 
Oba zespoły zatańczyły i za-
śpiewały najładniej jak potra-
fiły  swoje tańce i piosenki 
których się nauczyły w tym 
roku . Zachwycony występa-
mi Św. Mikołaj podarował 
wszystkim obrazki  świętych 

i poszedł dalej 
rozdawać swoje 
prezenty grzecz-
nym dzi eciom 
i młodzieży . 
 

Z esp oł y B I ED R O N KI 
i ONYKS dziękują pięknie 
Św. Mikołajowi za prezenty 
i zapraszają  Go do siebie 
w przyszłym roku. 

Jadwiga Łomnicka 

Mikołaj rozdał członkom zespołu upominki 
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Rok 2011 w gminie Ostrów 
Koniec roku jest okazją do podsumowań. Poniżej zamieszczamy ciekawsze wydarzenia kulturalno-społeczne gminy 
Ostrów, które miały miejsce w roku 2011. 

STYCZEŃ 

19 stycznia w Kozodrzy już po raz szósty odbył się Memoriał im. Rafała Kmieci a 
w piłce nożnej dla szkół podstawowych z terenu gminy Ostrów. Turniej poświęcony 
jest tragicznie zmarłemu Rafałowi Kmieciowi. Pomysłodawcą Memoriału jest Leszek 
Kmieć – ojciec Rafała. Jak co roku nie szczędził on wszelkich wysiłków, aby zapew-
nić wspaniałą atmosferę uczestnikom turnieju i kibicom. 

22 stycznia rozstrzygnięto VIII edycję konkursu „Solidna Firma Powiatu Ropczycko-
Sędziszowskiego”. Pośród laureatów za rok 2010 znalazły się firmy z terenu gminy 
Ostrów - FUH WAM –Wojciech, Adam, Marcin, Dariusz Żyłka w Ostrowie, Młyn 
„Ocieka” w Ociece, Fabryka Farb i Lakierów „Polchemia” w Skrzyszowie, FHU 
„Trans-Star” s.c. w Ociece, Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie. 

LUTY 

Memoriał im. Rafała Kmiecia  

1 lutego w Majdanie Królewskim trzy małżeństwa z terenu gminy Ostrów odznaczone 
zostały srebrnym medalem za Zasługi Dla Obronności Kraju. Odznaczenie przyzna-
wane jest od 1966 roku, decyzją Ministra Obrony Narodowej. Wręczane jest w dowód 
uznania dla rodziców, których dzieci pełniły wzorowo czynną służbę wojskową. 

5 lutego odbył się IV Bal Charytatywny w gminie Ostrów. W ośrodku szkoleniowo-
wypoczynkowym „Cyziówka” w Kamionce po raz kolejny spotkali się przedsiębiorcy,  
samorządowcy, dyrektorzy instytucji i urzędów z terenu powiatu ropczycko-
sędziszowskiego. Bal ma charakter charyt atywny, pieniądze zebrane podczas imprezy 
przeznaczone zost ają na wsparcie i rozwój utalentowanej młodzieży z terenu Gminy 
Ostrów. Odznaczeni rodzice 

MARZEC 

3 marca odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w siódmej edycji plebiscytu 
„Złote Głosy”, który organizowany jest przez tygodnik Głos Powiatu. Złoty Głos 
w kategorii Człowiek Kultury powędrował do Przemysława Łagowskiego – dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kamionce. Drugie miejsce w tej kategorii 
zdobył Marcin Lach, natomiast trzecie Władysław Tabasz. 

18 marca w Hotelu Cztery Pory Roku w Rudnej małej koło Rzeszowa odbyła się gala 
plebiscytu „Kobieta przedsiębiorcza 2010”. Plebiscyt zorganizowany był po raz trzeci  
przez gazetę Nowiny oraz portal Strefa Biznesu.  W konkursie brała udział sołtys 
sołectwa Ostrów - Barbara Cwanek, zgłoszona została przez jednego z czytelników 
Nowin. Na uroczystej gali otrzymała ona wyróżnienie. 

KWIECIEŃ 

Kwiecień. Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce wzbudziło w zeszłym roku duże zainteresowanie 
wśród widzów. Grupa teatralna postanowiła więc wystawić insceni zację również 
w  tym roku. Misterium wystawiono w Kościele Parafi alnym pod wezwaniem Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Kamionce, w trzy niedziele kwietnia. Zgromadzona 
publiczność znów mogła wspólnie z występującymi przeżywać mękę Chrystusa.  

10 kwietnia odbyły się w gminie Ostrów wybory sołeckie - mieszkańcy poszczegól -
nych sołectw gminy wybierali przedstawicieli swoich miejscowości. Sołtysami w po-
szczególnych miejscowości ach zostali: Wiesław Jeleń – Blizna, Jerzy Ocytko – Borek 
Mały, Jozef Bajor – Kamionka, Agnieszka Piecuch – Kozodrza, Józef Podjasek – 
Ocieka, Barbara Cwanek – Ostrów, Andrzej Budzik – Skrzyszów, Tadeusz Kalita –  
Wola Ociecka, Andrzej Kopala – Zdżary. 

P. Łagowski  Człowiekiem Kultury 

Misterium Męki Pańskiej  
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MAJ 

9 i 10 maja w gminie Ostrów gościł generał Mirosław Hermaszewski – kosmonauta 
i pierwszy Polak, który odbył lot w kosmos. Swoją wizytę generał Hermaszewski roz-
począł od pobytu na Bliźnie. W poniedziałek 9 maja wraz z przedstawicielami gminy 
zwiedzał Park Historyczny Blizna. 10 maja w szkole w Ostrowie zorganizowane zo-
stało spotkanie generała z dziećmi. Hermaszewski opowiadał m.in. o swoim locie 
w kosmos, prezentował także zdjęci a z kosmosu. 

27 maja samorządowcy gminy Ostrów obchodzili swoje święto – Dzień Samorządow-
ca. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafi alnym w Skrzyszowie. Na-
stępnie samorządowcy i pracownicy Urzędu Gminy w Ostrowie, na czele z wójtem 
Piotrem Cielcem udali się na spotkanie okolicznościowe. Zgromadzeni goście podkre-
ślali jak ważną instytucją jest samorząd terytorialny. Uroczystości były także okazj ą 
do podziękowań za wieloletnią pracę na rzecz gminy dla Mariana Dwojaka, sekretarza 
gminy. 

Mirosław Hermaszewski w Parku  
Historycznym Blizna 

CZERWIEC 

3 – 5 czerwca Kamionka gościła motocyklistów z całej Polski. Nad zalewem odbył 
się zlot motocyklowy Moto Piknik. Organizacją imprezy zaj ął się Klub Orzeł Biały, 
South Side Chapter, Grupa Ropczyce z udziałem Grupy Dębica i Jasło. Patronat hono-
rowy nad zlotem objęła gmina Ostrów, gmina Ropczyce oraz Powiat ropczycko-
sędziszowski. Na zlot przybyli motocykliści z rozmaitych części Polski. Każdy dum-

16 czerwca w Urzędzi e Gminy w Ostrowie odbyło się wręczenie nagród laureatom 
konkursu „Dorośli, młodzież i dzieci segregują śmieci” za rok szkolny 2010/2011. 
W kategorii „Najefektywniejsza szkoła” I miejsce zdobyło Publiczne Gimnazjum 
w Kamionce, natomiast w kategorii indywidualnej „Najskuteczniejszy uczeń” I miej-
sce zdobyła Alicja Marek z Publicznego Gimnazjum w Kamionce. Laureaci otrzymali  
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Moto Piknik w Kamionce 

LIPIEC 

3 lipca Klub Sportowy Victoria Ocieka świętował dziesiątą rocznice powstania. Z tej 
okazji odbyło się uroczyst e spotkanie w Domu Strażaka w Ociece, gdzi e władze klu-
bu oraz piłkarze spotkali się z włodarzami gminy i wojewódzkich związków sporto-
wych. Władze klubu oraz osoby, które wniosły duży wkład w rozwój klubu otrzymały 
pamiątkowe puchary, dyplomy i odznaczenia. 

24 lipca odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu sportowego w Ostrowie. To nowo-
czesny obiekt, który przyczyni się do popularyzacji sportu. Oficjalnego otwarcia do-
konał wójt Piotr Cielec. Jak mówił powstanie obiektu, jakim jest kompleks sportowy, 
to niezwykle istotna dla gminy i jej mieszkańców inwestycja. Nie zabrakło również 
podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tejże inwestycji. 
Głos zabrali również goście. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Ostrowie składa się 
z boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, kortu tenisowego, 
bieżni, piaskownicy do skoków w dal, trybun, budynku socjalnego i parkingu. 

Oldboje Wisły Kraków na otwarciu 
kompleksu sportowego w Ostrowie 

SIERPIEŃ 

27 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie Parku Historycznego Blizna. Uroczystości  
rozpoczęły się od poświęcenia Kaplicy p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bliźnie. Po 
mszy świętej zebrani goście udali się na teren Parku Historycznego Blizna. Budowa 
parku jest jedną z największych inwestycji zakończoną w roku 2011. Na terenie 
obiektu znajdują się m.in. makieta rakiety V2 w skali 1:1, rekonstrukcja baraku obo-
zowego, fragmentu ogrodzenia historycznego, odcinek okopu, gabloty. 

28 sierpnia w Bliźnie odbył się II Zlot Militarny. Wszyscy odwiedzający w tym dniu 
Bliznę, mogli zwiedzić park Historyczny oraz korzystać z wielu atrakcji jakie przygo-
towali organizatorzy zlotu. Na scenie wystąpiły zespoły muzyczne, przy których mo-
gła bawić się publiczność. Duże zainteresowanie zebranych na zlocie wzbudził skok 
spadochroniarzy z Aeroklubu Mieleckiego. Odbyły się pokazy modeli latających, 
sprzętu wojskowego. Na zlocie zjawili się także krótkofalowcy – użytkownicy Eteru 
HAM Radio i CB Radio. 

Otwarcie Parku Historycznego 
w Bliźnie 
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WRZESIEŃ 

Wrzesień. Urząd Gminy otrzymał Certyfikat ISO 9001. Wręczenie odbyło się na uro-
czystej gali. Jednym z nadrzędnych celów urzędu jest zapewnieni e w pełni profesjo-
nalnej, terminowej oraz przyjaznej obsługi klientów, a także jak najskuteczniejsza 
realizacja publicznych zadań, które wynikają z przepisów prawa. Dlatego t eż wdrożo-
ny został w urzędzie system zarządzania jakością, zgodnie z normą ISO 9001:2008. 
Główne cel e wdrożenia to ciągł e podnoszenie satys fakcji klientów obsługiwanych 
w urzędzi e m.in. poprzez przyjazną obsługę, skuteczne realizowanie programu doty-
czącego rozwoju gminy. 

4 września odbyły się w Kamionce Gminne Dożynki. Były tradycyjne wieńce i po-
dziękowania dla rolników. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą św. odpra-
wioną w kościele parafialnym w Kamionce. Następnie uczestnicy wraz z barwnym 
korowodem dożynkowym udali się na plac przy szkole. Grupy wieńcowe reprezentu-
jące poszczególne sołectwa zaprezentowały swoje wieńce na sceni e. W trakcie prezen-
tacji nie zabrakło przyśpiewek i wierszy. Wszystkie wieńce wykonane zostały z dużą 

starannością i pomysłem. W trakcie uroczystości rozdano Bociany - wyróżnienia za największą liczbę urodzeń w stosunku do 
liczby osób w poszczególnych miejscowościach gmin, za rok 2010. 

Gminne Dożynki w Kamionce 

PAŹDZIERNIK 

14 października obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. To święto wszystkich na-
uczyci eli, a także pracowników oświaty. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Ociece 
odbyło się spotkanie okolicznościowe. W spotkaniu wzięli udział nauczyci ele i pra-
cownicy oświaty z terenu gminy Ostrów. Jak każdego roku nie zabrakło także tych 
nauczycieli, którzy pracę już zakończyli. Spotkanie było okazją do podziękowań 
i życzeń dla nauczycieli i pracowników oświaty. 

19 października odbył się gminny etap konkursu recytatorskiego „Wawiłow, Gellner, 
Usenko dzieciom”. Konkurs na etapie gminnym organizowała Biblioteka Publiczna 
w Ostrowie. Wzięło w nim udział 20 uczniów z terenu gminy Ostrów, w podziale na 
dwie kategorie: uczniowie klas I – III i klas IV – VI. Uczniowie recytowali wiersze 
Danuty Wawiłow, Doroty Gellner i Natalii Usenko. Były to m.in. utwory „Drzewo”, 
„Brat”, „Wędrówka”, „Moja siostra królewna”. Główne cele konkursu to popularyza-
cja twórczości autorek, a także zainteresowanie uczniów poezją. 

Uczestnicy konkursu 
recytatorskiego 

LISTOPAD 

8 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej w Skrzyszowie zorganizowano rajd  
rowerowy. Główne cele zorganizowanego przejazdu na trasie Skrzyszów – Ocieszyn – 
Kochanówka – Pustków – Paszczyna - Skrzyszów, to działania ukierunkowane na 
wzbudzanie szacunku wobec drugiego człowieka i pamięć o zmarłych, działania profi -
laktyczne i prozdrowotne, działania integracyjne i rekreacyjne. 

11 listopada obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Polska odzyskała niepod-
ległość w 1918 roku. Z okazji Święta niepodległości w szkołach na terenie gminy 
Ostrów odbywały się uroczyste apele upamiętniające tą ważną dla Polski rocznicę.  
Apele i spotkania przypominające ważne rocznice są świetną lekcją historii dla dzieci 
i młodzieży. 

GRUDZIEŃ 

1 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotografi cznego „Cztery pory roku 
w gminie Ostrów”. Konkurs organizowany był przez Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Kamionce. Trwał od 1.03.2011 do 30.10.2011. Prace złożyło czterech au-
torów. Jakość nadesłanych zdjęć, oryginalność ujęć, jak również wnikliwość obser-
wacji wywarły na komisji ogromne wrażenie. Uroczysta prezentacja nagrodzonych 
prac nastąpiła 8 grudnia 2011 r.  

Rajd rowerowy 

Opracowanie: Kornelia Jezioro Dzień Świętego Mikołaja 

6 grudnia to dzień Świętego Mikołaja. Z tej okazji Mikołaj odwiedza dzieci i mło-
dzież ze szkół gminy Ostrów, jak też z działających na jej terenie zespołów. Jak co 
roku nie zabrakło wizyty Mikołaja w przedszkolach gminnych. Odwiedził on także 
dzieci i młodzież z zespołów pieśni i tańca Wrzos i Onyks. Nie zabrakło prezentów. 
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W Oblęgorku u Henryka Sienkiewicza 
25 paździ ernika 2011r. 
uczniowie kl.IV-VI Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w 
Ostrowie wraz z opiekunami  
wyjechali na wycieczkę do 
Oblęgorka k/Kielc, aby obej-
rzeć Pałacyk-Muzeum Henry-
ka Sienkiewicza. 
Wycieczka miał a na celu po-
kazanie uczniom, gdzi e 
mieszkał i żył autor wielu 
wybitnych dzieł, a szczegól-
nie powieści pt. "W pustyni 
i w puszczy". 
Wyjazd został zorganizowany 
z okazji przygotowań do na-
dania naszej szkole imienia 
Henryka Sienkiewicza. 
Po muzeum oprowadzał pan 
przewodnik, który bardzo 
ciekawie opowiadał o życiu 
samego pisarza, a także 
o tym, w jakich okoliczno-
ściach powstało Muzeum. 
Mogliśmy zobaczyć hol bu-
dynku, w którym na ścianach 
wiszą portrety pisarza. Na-
stępnie oglądaliśmy gabinet, 

w którym Sienkiewicz two-
rzył i spędzał bardzo dużo 
czasu. Obejrzeliśmy także 
salon, jadalnię i sypialnię, na 
ścianach których zawieszone 
są liczne obrazy dotyczące 
życia laureata Literacki ej Na-
grody Nobla. W dalszej kolej-
ności zwiedziliśmy stałą wy-
stawę poświęconą 
pisarzowi,  j ego 
dziełom, a także 
postaciom, które 
miały wpływ na 
jego życie. 
W holu muzeum 
znajduje się rów-
nież sklepik z pa-
miątkami, w któ-
rym każdy mógł 
dokonać zakupu 
pamiątek przypo-
minających pobyt 
w Oblęgorku. 
P o zwiedzaniu 
uczniowie udali się 
na lekcję muzealną, 
która nosiła tytuł 

"Podróż afrykańska Henryka 
Sienkiewicza". 
Pan przewodnik poprowadził  
ją w postaci wykładu wzboga-
conego prezentacją multime-
di alną oraz pogadanką 
z uczniami. 
Wszystkim się ona bardzo 
podobała, po części wzboga-

ciła lub przyczyniła się do 
lepszego ukazania podróży 
afrykańskich, a tym samym 
do zrozumienia l ektury 
"W pustyni i w puszczy". 
Wycieczka połączyła przy-
jemne z pożytecznym. 

W schronisku „Kundelek” w Rzeszowie 
W dniu 23 listopada ucznio-
wie klasy II i III z Ostrowa  
pod opieką wychowawców 
odwiedzili schronisko dla 
be z dom ny ch z wi er z ąt  
"Kundelek" w Rzeszowie. 
Wyjazd do schroniska poprze-
dziła zbiórka żywności dla 
psów i kotów. Dary te zebra-
no dzi ęki  wrażl iwości 
uczniów i ich rodziców. 
Na miejscu uczniów przywi-
tała  Pani Jolanta Wieliczko, 
która pracuje w schronisku. 
Następnie oprowadziła nas po 
placówce zwracaj ąc szczegól-
ną uwagę na zachowanie bez-
pieczeństwa podczas przecho-
dzenia obok klatek z psami. 
Dzieci dowiedziały się wielu 
ciekawych historii na temat 
przebywających tam zwierząt, 
a także poznały zasady dział a-
nia schroniska. Przebywa tam 
około 500 zwierząt, z których 
każde ma swoje imię i z każ-
dym wiąże się najczęściej  
smutna historia. Dużym za-
skoczeniem był fakt, iż Pani 

zwracał a się do każdego psa 
"po imieniu". 
Podczas pobytu w schronisku 
uczniowie mieli możliwość 
pogłaskania piesków, a w 
szczególności Orzeszka i Ulę, 
które nie odstępowały dzieci  
na krok. 
W trakcie odwiedzin ucznio-

wie dowiedzieli  
się jak dbać 
o swoje czwo-
ronogi, a także 
u ś wi ad om i l i 
sobie, jaka to 
wielka odpo-

wiedzialność opiekować się 
zwierzętami. 
Nauczyciele i uczniowie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w Ostrowie zadeklarowali  
chęć dalszej współpracy ze 
schroniskiem. 

Uczestnicy wyci eczki 

Wizyta schronisko dla bezdomnych zwierząt 
"Kundelek"  

SP Ostrów 

SP Ostrów 
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Wyśpiewane laury uczniów ze Skrzyszowa 
Bardzo ładnie zaprezentowa-
li się uczniowie naszej szko-
ły na XII Powiatowym Prze-
glądzie Pieśni i Piosenki 
Religijnej „Chcę Panu Śpie-
wać” w Wiercanach dnia 15 
listopada. Corocznie prze-
gląd ten odbywa się w mie-
siącu listopadzie, a finał pla-
nowany jest zawsze na św. 
Cecylię - patronkę muzyki 
kościelnej, śpiewaków i po-
etów. 
Z naszej szkoły do konkursu 
przystąpiła cała kl. 0 przygo-
towana przez Barbarę Bu-
dzik, uczniowie z kl. I przy-
gotowani przez Annę Boche-
nek, Oliwia Andreasik i Zu-
zanna Paruch z kl. III przy-
gotowane przez Bogusławę 
Przydział i Klaudia Andre-
asik oraz Kinga Klimek przy-
gotowane przez Karola Książ-
ka. Uczniowie z kl. I wyśpie-
wali II miejsce w  kategorii  
zespołów i otrzymali zapro-
szenie na konkurs laureatów, 
który odbył się w cennym 
zabytku architektury sakral-
nej, a mianowicie w klaszto-
rze Braci Mniejszych Kapu-
cynów w Sędziszowie Mało-
polskim dnia 20 listopada 
2011 roku. Tam otrzymali 
nagrodę i dyplom. Gorąco im 
gratulujemy. Jeszcze więcej  
sukcesów udało się naszym 
uczniom wyśpiewać dnia 
4 grudnia podczas XVI Mię-
dzygminnego Konkursu Pio-
senki Religijnej Nawsie 2011. 
Jury przyznało: 
- nagrodę Marii Cieśli z kl. 
0 za wykonanie adwentowej  
piosenki „Świat na Ciebie 
czeka Panie” (opiekun Barba-
ra Budzik), 

- nagrodę grupie 
wokalnej z kl. I 
( A l e k s a n d r a 
Ozga, Zuzanna 
Bachórz, Alek-
sandra Kuraś, 
Gabriela Marć, 
Szymon Lepak, 
M a k sy mi l i a n 
Kisiel, Mateusz 
Ham ala ) za 
utwór „A A A! - 
Moj e se r ce 
gr a ” (o pi e kun 
Anna Boche-
nek), 
- wyróżnienie 
Oliwii Andre-
asik z kl. III za 
piosenkę  „Ty światłość 
dni a”(opiekun Bogusł awa 
Przydział), 
- wyróżnienie Zuzannie Pa-
ruch z kl. III za piosenkę  
„Bóg jest miłością”(opiekun 
Bogusława Przydział). 

W konkursie wzięli także 
udział: Hubert Powrózek 
z kl. 0 oraz duet Julia 
Paruch i Alicja Pociask 
z kl. V przygotowane 
przez Karola Książka. 
Przygotowania do wystę-
pów i same występy były 
dla wszystkich uczestni-
ków konkursu okazją do 

poznawania repertuaru piose-
nek religijnych, rozwijania 
wrażliwości estetycznej po-
przez bezpośredni kontakt 
z muzyką i dały możliwość 
zdobywania doświadczeń 
estradowych. Ponadto mamy 

na względzie, że sam śpiew 
ma dla naszych wychowan-
ków wiele walorów, począw-
szy od wspomagania uwagi, 
pamięci i wyobraźni, utrwala-
nia równowagi emocjonalnej  
po kształtowanie równocze-
śnie potrzeb wyższego rzędu 
związanych z potrzebami  
kulturowymi.   
Muzyka kształtuje kulturę 
wyrażania myśli i porozumie-
nia międzyludzkiego, co 
w artystyczny sposób wyraził  
poeta Cyprian Kamil Norwid: 
(...) Tam idź, gdzie słyszysz 

śpiew, Tam ludzie serca mają,  
Źl i ludzi e wierzaj  m i 
Nigdy nie śpiewają... 

 
XVI Międzygminny 
 Konkurs Piosenki 
 Religijnej  
„Nawsie 2011” 

Koncert finałowy w Klasztorze Braci Mniejszych  Kapucynów  
w Sędziszowie Młp. na XII Powiatowym Przeglądzie Pieśni 

i Piosenki Religijnej „Chcę Panu Śpiewać” 

Barbara Budzik 

Baw się z nami – świetlica w domu Ludowym w Borku Małym 
Zajęcia prowadzone są w każ-
dy piątek, w godz. 1400-2100. 
Oprócz zajęć świetlicowych, 
tenisa stołowego, piłkarzyków 
oraz gier planszowych dzieci  
i młodzież mają możliwość 
poznawania różnych metod 
i technik wykonywania kar-
tek, ozdób z wykorzystaniem 
bibuły, sznureczków i innych 
materi ałów pl astycznych. 

Wszystkie zajęcia 
mają na celu 
wprowadzić at-
mosferę swobod-
nego dział ania,  
aby każde dziec-
ko niezależnie od 
jego uzdolni eń 
i możliwości mo-
gło się wykazać. 

A.P. 
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„Czas na Ciebie Mikołaju” 
 Grudzień to miesiąc,  
który zazwyczaj kojarzy nam 
się ze Świętami Bożego Naro-
dzenia oraz odwiedzinami  
Św. Mikołaja w naszych do-
mach. 
 Zwyczaj obdarowywa-
nia dzieci prezentami powstał  
w pierwszej połowie XVIII w. 
i przywędrował on z Niemiec. 
Tam zaś wprowadziła go du-
żo wcześniej, bo w X w. po-
chodząca z Grecji matka Ot-
tona III cesarzowa Teofano. 
 Tradycja obdarowywa-
nia się prezentami powstała 
na pamiątkę szczodrobliwości  
Św. Mikołaja biskupa, który 
żył na przełomie III i IV 
w. naszej ery. Od młodości 
wyróżniał się nie tylko poboż-
nością, ale także wrażliwością 
na niedolę bliźnich. 
 W czasie swego czci-
godnego życia czynił różne 
cuda, które przysparzały mu 
większej jeszcze chwały 
( wybawienie żeglarzy z kat a-
strofy morski ej podczas bu-
rzy, historia trzech niespra-
wiedliwie uwięzionych ofi ar 
uwolnionych za jego wsta-
wiennictwem). Po śmierci  
rodziców, swoim znacznym 
majątkiem chętnie dzi elił się 
z potrzebującymi, przy każdej  
okazji wspomagał materialnie 
potrzebujących, biednym 
dzieciom rozdawał miodowe 
placki, wysłuchiwał ubogich 
pasterzy skarżących się na 
niewesoły los. Dzięki niemu 
chory odzyskiwał zdrowie, 
a załamani wiarę w sens ży-
cia. 
 W każdym z opowia-
dań o nim, jest mowa o robio-
nych przez niego podarun-
kach. Ciekawostką jest to, że 
Św. Mikołaj zawsze pomagał  
ludziom pod osłoną nocy. 
Robił to dyskretnie i nie ocze-
kiwał wdzięczności. Jak po-
dają legendy, mało komu uda-
ło się go „ złapać na gorącym 
uczynku”. 
 Zwyczaj obdarowywa-
nia dzieci prezent ami pojawił 
się najpierw na dworach szl a-
checkich i magnackich.  
 Prezenty wręczano 

głownie dzieciom. Początko-
wo otrzymywały one medali-
ki, krzyżyki, święte obrazki  
i książki. W końcu XVIII w. 
zaczęto dawać im ptaszki  
w klatkach, aby rozbudzić 
w nich miłość do zwierząt. 
Oczywiści e prezenty te otrzy-
mywały tylko dzieci  grzecz-
ne, łobuzy dostawały rózgi. 
W połowie XVIII w. najbar-
dziej popularnymi prezentami  
stały się słodycze, orzechy 
i zabawki. Wtedy to po raz 
pierwszy pojawiła si ę postać 
Św. Mikołaja z długą, białą 
brodą i czerwoną czapą oraz 
spodniami. W ręku Mikołaj 
trzymał pastorał- symbol wła-
dzy biskupiej. Podróżował  
zazwyczaj w towarzystwie 
aniołów i diabła ci ągniętego 
na łańcuchu. 
 Z czasem t en zwyczaj  
rozszerzył się na cały świat, 
tyle tylko, że w wielu kraj ach 
ten dobrotliwy staruszek przy-
noszący prezenty pojawił się 
jako komercyjny biało- 
czerwony krasnal nie 
przypominający wyglą-
dem swym Św. Mikoła-
ja. Dziś na pytanie- „ 
Skąd pochodzi Św. Mi-
kołaj ?”- dzieci, a także 
zdecydowana większość 
dorosłych mówią o Fin-
landii.  
 Myśl ta wzięła 
się stąd, gdyż w latach 
dwudziestych  XX w. 
jeden z dziennikarzy 
fińskich wymyślił tę 
historię na potrzeby 
programu dla dzieci 
i tak zostało. By było 
wiarygodniej, kilkana-
ście lat temu minister do 
spraw zagrani cznych 
Finlandii uroczyście 
„przekazał” Laponię Mikoła-
jowi. W Rovaniemi – 8 km od 
miasta znajduje się nawet  
wioska Św. Mikołaja. Jest 
tam Główne Biuro, Poczta 
Główna, restauracj a, oficjalny 
Port Lotniczy Św. Mikołaja.  
 6 grudnia to dzień 
śmierci Św. Mikołaja biskupa, 
toteż data ta został a uwiecz-
niona jako dzień odwiedzin 

Mikołaja w naszych domach. 
 Któż z nas jako dziec-
ko nie pisał listów do Św. 
Mikołaja, któż z nas nie pa-
mięta tak bardzo dzi ałających 
na wyobraźnię baśni o lodo-
wym pałacu, zaprzęgach reni-
ferów mknących po leśnych 
bezdrożach, o Mikołaju 
z olbrzymim workiem prezen-
tów, gotowym urzeczywistnić 
nasze marzenia? 
 Z jednej strony w tym 
dniu- 6 grudnia- towarzyszy 
nam krzycząca kolorami  
i dzwoneczkami komercj a, 
z drugiej strony- i to na szczę-
ście- towarzyszy tajemniczość 
i zagadkowość prawdziwej  
postaci św. Mikołaja, pełnego  
pobożności, dobroci i szczo-
drobliwości. Ale ponad 
wszystko dzień t en ma kryć 
zaskakujące, bezinteresowne 
obdarowywanie i ciche bez 
rozgłosu dobre uczynki czy-
nione bliźnim. 
 Oby tradycji stało się 

zadość, tak też Św. Mikołaj 
przywędrował do Publicznego 
Przedszkola w Skrzyszowie. 
Uroczystość związana z od-
wiedzinami Św. Mikołaja 
odbyła się nieco wcześniej- 
bo już 5 grudnia 2011r. Na 
specjalne zaproszenie, które 
przedszkolaki redagowały 
wspólnie z wychowawczynią 
przybył „ Święty” z mnó-

stwem podarunków. Dzieci  
dużo wcześniej przygotowy-
wały się na przyjęcie Mikoła-
ja w przedszkolu. Nauczyły 
się kilku piosenek oraz wier-
szyków, którymi powitały 
„dobrotliwego staruszka”. 
Początkowo na twarzach dzi e-
ci można było zauważyć nie-
co lęku i bojaźni, ale po szyb-
kim zapoznaniu się z Mikoła-
jem, maluchy okazywały ra-
dość i szczęście. Ich uśmiech-
nięte „ od ucha do ucha” bu-
zie mówiły o wszystkim. 
 Gdy już dzieci otrzy-
mały prezenty z godnością 
pożegnały Mikołaja, dzi ęku-
jąc mu za przybycie i obdaro-
wały go symbolicznym upo-
minkiem w postaci „ miniatu-
rowych sań”.  
 Na pamiątkę pobytu 
Mikołaja w przedszkolu wy-
konano również kilka fotogra-
fii, a jedną z nich zamieszcza-
my poniżej 
  

Oby Św. Mikołaj gościł we 
wszystkich domach i przyno-
sił nam radość i szczęście , 
którego tak na co dzi eń po-
trzeba każdemu z nas   
  Tego życzą 
wszystkim czytelnikom „ 
Życia Ostrowa” dzieci i pra-
cownicy Publicznego Przed-
szkola w Skrzyszowie. 

Mikołaj odwiedził uczniów ze Skrzyszowa 

PP Skrzyszów 
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