Życie Ostrowa

Życie Ostrowa

Życie Ostrowa

2

Życie Ostrowa

Życie Ostrowa

Informacja Wójta Gminy Ostrów
Szanowni Mieszkańcy Gminy
Ostrów,
Rok 2015, który dobiega
końca obfitował w wiele
ważnych
i
istotnych
rozstrzygnięć
mających
wpływ na nasze życie.
Majowe wybory prezydenckie
i wybór na najważniejszą
osobę w kraju Pana Andrzeja
Dudę
a
następnie
październikowe
wybory
parlamentarne i z woli
wyborców przekazanie pełni
władzy
w
ręce
Prawa
i
Sprawiedliwości
to
zdecydowany
zwrot.
Samorząd Gminy Ostrów
pokłada w nim duże nadzieje
i liczy, iż nowy parlament
i rząd konsekwentnie będzie
wdrażał
zaproponowany
w
kampanii
program.
Liczymy,
iż
propozycje
szeregu
zapowiadanych
reform przyczynią się do
poprawy życia mieszkańców
a samorządy przestaną być
obarczane
kolejnymi
obowiązkami czy zadaniami
bez wsparcia finansowego
przez rząd. Mamy również
nadzieję, iż obecnie już
nałożone obowiązki na gminę
będą lepiej doszacowane przez
rząd a małe gminy wiejskie
i
ich
problemy
będą
traktowane priorytetowo.
Jedną
z
proponowanych
reform przez rząd a dotykającą
bezpośrednio samorząd jest
reforma systemu oświaty.
Planowana
likwidacja
gimnazjów i wprowadzenie
ośmioklasowej
szkoły
podstawowej to znacząca
zmiana strukturalna. Jestem
przekonany iż zmiana ta musi
odbywać
się
stopniowo
poprzez
wygaszanie
poszczególnych
roczników

Cena skupu żyta -

szkół
gimnazjalnych
i
dodawanie
do
szkół
podstawowych kolejnych klas.
Ten proces zapewne będzie
trwał 3-4 lata a na dziś
nie wiadomo jeszcze od kiedy
się rozpocznie. Równoważną
do zmian strukturalnych jest
reforma
programowa
i
większe
doszacowanie
pieniędzy na szkoły wiejskie.
Subwencja
oświatowa
przykazywana samorządom na
obecnym
poziomie
nie
zaspokaja nawet 60 %
kosztów
funkcjonowania
naszych szkół. Samorząd
Gminy Ostrów podobnie jak
wiele innych gmin w Polsce
dokłada do funkcjonowania
oświaty
znaczne
sumy
pieniędzy.
W
naszym
przypadku jest to już ponad
5 milionów złotych rocznie.
Utrzymywanie w dalszym
ciągu takiej tendencji jest nie
do przyjęcia, gdyż wprowadza
nas w coraz większe kłopoty
finansowe. Dlatego samorząd
naszej gminy już od kilku
miesięcy prowadzi prace nad
wyborem
najbardziej
optymalnego
rozwiązania
reorganizacji
sieci
szkół.
Mając na uwadze dobro
naszych
najmłodszych
obywateli (uczniów szkół
podstawowych)
chcemy
pozostawić je bez zmian
przygotowując do przyjęcia
w perspektywie czasu dwóch
dodatkowych klas siódmej
i
ósmej.
Również
przygotowujemy
projekty
rozbudowy naszych placówek
pod potrzeby przedszkoli.
Widzimy
natomiast
możliwości oszczędności na
funkcjonowaniu gimnazjum
przez
ich
połączenie
(Kamionka, Ocieka, Wola

Ociecka), czyli realizację
pierwotnych zamysłów z roku
1999. Młodzież z tych sołectw
i
Blizny
będzie
miała
zapewniony dowóz i opiekę,
a nauczyciele będą uzupełniać
kadrę gimnazjum zbiorczego.
Dla tych z grona dla których
braknie godzin będziemy się
starać zapewnić godziny do
etatu w innych szkołach
zastępując
nauczycieli
ewentualnie przechodzących
na emeryturę. Dodatkowo
w pozostałych placówkach
zostaną utworzone zespoły
szkół a szkoła filialna w
Zdżarach zlikwidowana. Te
działania pozwolą nam bez

sołectwach. Ostatnia decyzja
w temacie szkół zapadanie po
zakończeniu
konsultacji
poprzez podjęcie stosownych
uchwał - najpóźniej do połowy
stycznia 2016r.
Rada Gminy w Ostrowie na
ostatnim swoim posiedzeniu
przychyliła się do moich
propozycji i wyraziła zgodę

Cena wody za 1m3 (gospodarstwa domowe)

Cena ścieków za 1m3 (gospodarstwa domowe)

uszczerbku na dzieciach ich
poziomie
nauczania
i
komforcie
pracy
zaoszczędzić blisko 700 000
zł. Dodatkowo odchudzenie
wydatków na pozostałych
jednostkach gminy takich jak
podstawa do ustalenia podatku rolnego
Urząd Gminy, Zakład Usług
Komunalnych,
Zespół
Ekonomiczny
Szkół
i Przedszkoli,
Gminne
Centrum Kultury i Sportu oraz
Bibliotek o kwotę łączną
ponad 300 000 zł daje nam
łącznie 1 milion oszczędności,
które
będzie
można
przeznaczyć
na
zadania
inwestycyjne
w
naszych
Życie Ostrowa

na wzrost opłat z tytułu
podatków,
kosztów
oczyszczania
ścieków
i dostawy wody o średnio 2%.
Są to podwyżki symboliczne
odpowiadające
niemal
stopniowi
inflacji
a w łącznym rozrachunku
dające dodatkowe wpływy
budżetowe. To, że jest to
niewielka podwyżka niech
świadczy fakt iż przy podatku
rolnym zmiana do hektara
będzie o
1,80 zł czyli
równowartość 2 litrom wody
mineralnej czy cenie dwóch
bułek.
Ciąg dalszy na następnej stronie..
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Również porównując stawki
obowiązujące w naszej gminie
z gminami ościennymi to
nasze stawki są w przypadku
podatku
rolnego
i
od
powierzchni mieszkaniowej
o
ponad
20%
niższe.
Szczegółowe
zestawienie
przedstawione zostało na
wykresie
porównawczym
a dane do tego zestawienie
zaczerpnięte
z
uchwał
poszczególnych
gmin.
Również w przypadku opłaty
za wodę i odbiór ścieków
w stosunku do „sąsiadów”
stawka obowiązująca w naszej
gminie jest niższa nawet
o ponad 60%. (zestawienie
porównawcze na 3 stronie
gazety). Tak więc te zmiany
nie spowodują wielkiego
uszczerbku na domowych

Zadłużenie gmin na koniec 2014 roku w % (źródło: naszakasa.org.pl)
budżetach natomiast przy np.
188 000 m3 sprzedanej wody
dają znaczący dodatkowy
dochód niezbędny na drobne
remonty i konserwację.

Podatek mieszkalny – 1m2

W bardzo ciemnych kolorach
przedstawia
się
również
sytuację finansową gminy.
Przyrównywanie
nas
do
bankruta przez niektórych jest
niesłuszne i mija się z prawdą.
Na koniec III kwartału
bieżącego roku pożyczki
i kredyty stanowią łącznie
kwotę 14 milionów zł.
natomiast dochody gminy to
kwota 40 milionów złotych.
Tak więc poziom zadłużenia
wynosi 35%. Zdecydowana
większość
zaciągniętych
kredytów to środki potrzebne
na współfinansowanie zadań
inwestycyjnych
tak

w sołectwach i jednostkach
organizacyjnych.
Na
podstawie
danych
ze
sprawozdań
i
bilansów
zebranych i zawartych na
dostępnych
dla
każdego
stronach internetowych np.
naszakasa.org.pl na koniec
roku 2014 wszystkie gminy
z naszego powiatu miały
zadłużenie powyżej 20%.
Dokładne
zestawienie
zadłużenia gmin ościennych
na koniec roku 2014 również
przedstawiam na powyższym
wykresie.
Piotr Cielec
Wójt Gminy Ostrów

„Gmina Ostrów przyjazna maluchom”
– wspólny projekt pod sztandarem OSP w Kamionce
W dniu 4 listopada 2015r.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Kamionce wraz z Gminą
Ostrów,
ZEASiP
oraz
GOPS
w
Ostrowie,
rozpoczęła
realizację
projektu
pn.
„Gmina
Ostrów
przyjazna
maluchom”
w
ramach
programu „Tu mieszkam, tu
zmieniam”
współfinansowanego
ze
środków Fundacji Banku
Zachodniego WBK.
Celem projektu jest poprawa
jakości życia społeczności
lokalnej oraz funkcjonalności
przestrzeni publicznej poprzez
utworzenie
w
Urzędzie
Gminy w Ostrowie przyjaznej
sfery
dla
najmłodszych
mieszkańców,
czyli
tak
zwanego kącika dla malucha.
Przedsięwzięcie to pozwoli
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dorosłym
mieszkańcom
gminy
na
spokojne
załatwienie
spraw
urzędowych
czy
też
skorzystanie
z
biblioteki
gminnej, a maluchom na
kreatywne spędzenie czasu:
malując, rysując, czytając
i rozwijając się poprzez gry
edukacyjne.
Uroczyste otwarcie kącika dla
maluchów
odbyło
się
w grudniu 2015 r.
Dzięki dofinansowaniu, które
OSP w Kamionce otrzymała
z
Fundacji
Banku
Zachodniego WBK, pomoc
i wsparcie w Urzędzie Gminy
w Ostrowie otrzymają nie
tylko dorośli, ale i najmłodsi
mieszkańcy
naszej
społeczności.
Teraz rodzice śmiało mogą
zabierać swoje pociechy do

Urzędu, biblioteki czy GOPS
bez obawy, iż dzieci będą się
czuć
zniecierpliwione
i znudzone czekaniem na
Projekt realizowany w ramach
rodziców.
Zapraszamy
konkursu grantowego „Tu
maluchów do korzystania!
mieszkam, tu zmieniam”
Anna Osucha zorganizowanego przez Fundację

Życie Ostrowa

Banku Zachodniego WBK
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Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Ostrów
- informacja dla mieszkańców na rok 2016
1.
Nowy przetarg na
odbiór i transport odpadów
W dniu 18.11.2015r. została
podpisana nowa umowa na
odbiór i transport odpadów
komunalnych
od
mieszkańców gminy Ostrów.
W roku 2016 wykonawcą
usługi będzie:
Gminny
Zakład
Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Ostrowie
z Podwykonawcą
Firmą
F.H.U.T
KAM
z Krzywej.
Termin usługi biegnie od
01.01.2016r. do 31.12.2016r.
2.
Terminy i miejsca
rozdawania worków na rok
2016r.
Informujemy, że wydawanie
worków na odpady na rok
2016 będzie prowadzone
według
następującego
harmonogramu:
•
Blizna – całoroczny
tryb wydawania worków
w godzinach od 8:00 do 16:00
w budynku starej szkoły przy
Parku
Historycznym
począwszy
od
dnia
21.12.2015r.
(w
dniach
otwarcia Parku)
•
Skrzyszów
–
całoroczny tryb wydawania
worków w godzinach od 8:00
do 16:00 w budynku GCI
Skrzyszów (Gminne Centrum
Informacji) począwszy od
dnia 21.12.2015r. w dniach
pracy Centrum
•
Kamionka
–
całoroczny tryb wydawania
worków w godzinach od 8:00
do
15:00
w
budynku
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu (GCKiS) począwszy
od dnia 21.12.2015r. w dniach
pracy Centrum
•
Ostrów – całoroczny
tryb wydawania worków
w godzinach od 7:30 do 15:30
w pokoju 23 Urzędu Gminy –
począwszy
od
dnia
21.12.2015r. w dniach pracy
Urzędu; (sprzedaż worków
dodatkowych w pokoju nr
10 budynek Urzędu Gminy –
siedziba GZUK sp. z o.o.)
•
Borek Mały – akcyjne

wydawanie worków w dniu
22.12.2015r. w godzinach od
8:15 do 9:45 w budynku
Domu Ludowego
•
Kozodrza - akcyjne
wydawanie worków w dniu
22.12.2015r. w godzinach od
10:00 do 12:30 w budynku
Domu Ludowego
•
Zdżary
– akcyjne
wydawanie worków w dniu
22.12.2015r. w godzinach od
13:00 do 14:30 w budynku
Szkoły Podstawowej
•
Ocieka
– akcyjne
wydawanie worków w dniu
21.12.2015r. w godzinach od
8:30 do 11:30 w budynku
Sołtysówki
•
Wola
Ociecka
–
akcyjne wydawanie worków
w
dniu
21.12.2015r.
w godzinach od 12:00 do
14:30
w budynku
Domu Strażaka
3.
Zasady
zbiórki
odpadów w roku 2015
•
Kolory
worków
i zasady segregacji nie ulegają
zmianie tj.
niebieski
worek
na
makulaturę i tekstylia
- zielony worek na szkło
bezbarwne i kolorowe
- żółty worek na tworzywa
sztuczne
- czerwony worek na metal
i
opakowania
wielomateriałowe (kartonu po
sokach, mleku itp.)
•
Worki z odpadami
powinny być wystawione
przez mieszkańców w dniu
zbiórki, najpóźniej do godziny
7:30 rano
•
Worki
niewykorzystane z roku 2015
można
stosować
do
oddawania odpadów w roku
2016 do wyczerpania zapasu
•
Dla
osób,
które
wybrały system selektywny
limit
worków czarnych
wynosi 5szt. na osobę na rok.
Dla osób, które wybrały
sposób nieselektywny ilość
worków czarnych na osobę na
rok wynosi 12 szt.
•
Worki kolorowe nie są
limitowane i będą wydawane

w systemie wymiany „worek
pusty za worek wystawiony”
w dniu zbiórki
4.
Kalendarz
odbioru
odpadów komunalnych na
rok 2016
•
Częstotliwość odbioru
odpadów
pozostaje
niezmieniona tzn. zbiórka
odpadów odbywać się będzie
w co dwa tygodnie
•
Kalendarze
odbioru
odpadów dostępne są do
pobrania:
- w świątecznym numerze
„Życia Ostrowa”
- w Urzędzie Gminy – pok.23
i 10
w
stałych
punktach
wydawania worków, tj. GCI
Skrzyszów,
GCKiS
Kamionka,
Budynek
starej
szkoły
w Bliźnie.
- na stronie internetowej
Gminy Ostrów
5.
Sposób płatności za
gospodarowanie odpadami
•
Uchwała
dotycząca
wysokości
opłat
za
gospodarowanie odpadami nie
zmieniła się, co oznacza, że
w roku 2016 obowiązywać
będą dotychczasowe stawki
opłat za gospodarowanie
odpadami dla mieszkańców
•
Stawka
za
gospodarowanie odpadami w
sposób selektywny wynosi
4,50 zł od osoby na miesiąc
•
Stawka
za
gospodarowanie odpadami w
sposób nieselektywny wynosi
9,00 zł od osoby na miesiąc
•
Sposób płatności oraz
numer rachunku również nie
ulega
zmianie:
można
dokonywać wpłat w Banku
Spółdzielczym w Ostrowie
(wpłata
bez
pobierania
prowizji), lub w dowolnej
placówce
bankowej
i
pocztowej
oraz
elektronicznie przez Internet
•
Książeczki opłat za
odpady, jeżeli nie zostały do
końca wykorzystane, mogą
być używane w roku 2016 aż
do wyczerpania blankietów
wpłat

Życie Ostrowa

•
Nowe książeczki opłat
są wydawane na bieżąco
w pokoju nr 23 budynku
Urzędu Gminy Ostrów
6.
Punkt
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
•
Podobnie jak w roku
2015 w każdą ostatnią sobotę
miesiąca
w
Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów
w Kozodrzy w godzinach od
8:00
do
13:00
będą
przyjmowane
od
mieszkańców
odpady
wielkogabarytowe
•
Warunkiem
odbioru
odpadów w PSZOK jest
okazanie kopii deklaracji
odpadowej oraz dokumentu
potwierdzającego
dokonywanie
wpłat
za
gospodarowanie odpadami
•
Jednorazowa zbiórka
„elektroodpadów”
zostanie
przeprowadzona w miesiącu
maju 2016r. Dokładne zasady
i termin zbiórki zostaną
określone
w
odrębnym
ogłoszeniu
Wojciech Popielarz

W razie pytań i wątpliwości
prosimy o kontakt
telefoniczny z Urzędem
Gminy Ostrów:
Tel. (17) 745 11 60 w. 316
w godzinach pracy Urzędu.
Szczegółowe dane o systemie
dostępne są również na
stronach internetowych:
www.ostrow.gmina.pl
www.gzukostrow.pl
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Wyniki egzaminów zewnętrznych w Gminie Ostrów
w roku szkolnym 2014/2015
Szkoła Podstawowa
Kozodrza
język polski - 18,3pkt/21 max
(tj. 87,3%)
matematyka - 16,3pkt/20 max
(tj. 81,7%)
język angielski - 38,7pkt/40
max (tj. 96%)
Szkoła Podstawowa
Skrzyszów
język polski - 15,2pkt/21 max
(tj. 72,2%)
matematyka - 13,7pkt/20 max
(tj. 68,5%)
język angielski - 32,2pkt/40
max (tj.80,5%)
Szkoła Podstawowa Wola
Ociecka
język polski - 13,6pkt/21 max
(tj. 64,6%)
matematyka - 16,9pkt/20 max
(tj. 84,3%)
język angielski - 34,0pkt/40
max (tj.85%)
Szkoła Podstawowa
Kamionka
język polski - 15,0pkt/21 max
(tj. 71,4%)
matematyka - 9,2pkt/20 max
(tj. 46,0%)
język angielski - 35,3pkt/40
max (tj.88,3% )
Szkoła Podstawowa Ostrów
język polski - 13,6 pkt/21
max (tj. 64,6%)
matematyka - 12,5pkt/20 max
(tj. 62,5%)
język angielski - 27,1pkt/40

max (tj.67,7%)
Szkoła Podstawowa Ocieka
język polski - 14,2pkt/21 max
(tj. 67,5%)
matematyka - 6,8 pkt/20 max
(tj. 37,1%)
język angielski - 24,3pkt/40
max (tj.60,8%)
Publiczne Gimnazjum
Kamionka
język polski - 19,7pkt/32max
(tj. 61,5%)
historia i wos 21,1pkt/32max (tj. 68,5%)
matematyka - 12,7pkt/29max
(tj. 43,7%)
przedmioty przyrodnicze 13,8pkt/28 max (tj. 49,4%)
j. angielski podstawowy 34,5pkt/40max (tj. 86,3%)
j. angielski rozszerzony 28pkt/40max (tj. 70%)
j. niemiecki podstawowy 22,2pkt/40 max (tj. 55,4%)
Publiczne Gimnazjum
Ocieka
język polski - 16,6pkt/32 max
(tj. 51,8%)
historia i wos -19,4pkt/32max
(tj. 60,7%)
matematyka - 13,9pkt/29max
(tj. 48,0%)
przedmioty przyrodnicze 14,3pkt/28 max (tj. 51,2%)
j. angielski podstawowy 32,0pkt/40 max (tj. 80%)
j. angielski rozszerzony - 24,3

pkt/40 max (tj. 60,8%)
j. niemiecki podstawowy 18,6 pkt/40 max (tj. 46,4%)
Publiczne Gimnazjum Wola
Ociecka
język polski - 18,9pkt/32max
(tj. 59%)
historia i wos 21,1pkt/32max (tj. 66%)
Matematyka - 15,6pkt/29max
(tj. 53,9%)
przedmioty przyrodnicze 13,6pkt/28 max (tj. 48,7%)
j. angielski podstawowy 26,6pkt/40 max (tj.66,6%)
j. angielski rozszerzony - 18,8
pkt/40 max (tj. 46,9%)

Publiczne Gimnazjum
Ostrów
język polski - 19,5pkt/32max
(tj. 60,8%)
historia i wos -18,0pkt/32max
(tj. 56,2%)
Matematyka - 12,7 pkt/29max
(tj. 43,7%)
przedmioty przyrodnicze 13,1pkt/28 max (tj. 46,7%)
j. angielski podstawowy 26,5pkt/40max (tj.66,2%)
j. angielski rozszerzony - 19,5
pkt/40max (tj. 48,8%)
j. niemiecki podstawowy 20,5pkt/40 max (tj.52,2%)
ZEASiP Ostrów

Wyniki porównawcze testów w szkołach podstawowych
j. polski
matematyka
j. angielski

gmina

powiat

województwo

14,5 pkt
11,9 pkt
30,3 pkt

15 pkt
12,1 pkt
29,6 pkt

15,3 pkt
12,5 pkt
31 pkt

Wyniki porównawcze egzaminów gimnazjalnych
j. polski
historia i wos
matematyka
przedmioty
przyrodnicze
j. angielski
podstawowy
j. angielski
rozszerzony
j. niemiecki
podstawowy

gmina

powiat

województwo

18,9 pkt
19,3 pkt
13,3 pkt
13,5 pkt

19,8 pkt
20,3 pkt
14,6 pkt
14,0 pkt

20,1 pkt
20,8 pkt
14,6 pkt
14,3 pkt

28,5 pkt

25,2 pkt

26,1 pkt

21,4 pkt

17,6 pkt

18,1 pkt

20,5 pkt

21,7 pkt

22,2 pkt

Wyniki wyborów parlamentarnych
Wybory
parlamentarne
odbyły się 25 października
2015 roku. Mogliśmy oddać
swój głos na
posłów
i senatorów, którzy przez
najbliższe cztery lata będą
nas
reprezentować
zasiadając w ławach Sejmu
i Senatu.
Na VIII kadencję sejmu
wybieraliśmy 460 posłów
z
41
wielomandatowych
okręgów, a na IX kadencję
senatu wybieraliśmy 100
senatorów
w
stu
jednomandatowych okręgach.
Jak się okazało wybory
wygrało
Prawo
i Sprawiedliwość uzyskując
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37,58% (235 mandatów). Do
sejmu weszła także Platforma
Obywatelska RP 24,09% (138
mandatów), KWW "Kukiz
15" 8,81% (42 mandaty),
Nowoczesna Ryszarda Petru
7,60%
(28
mandatów),
Polskie Stronnictwo Ludowe
5,13% (16 mandatów), KWW
Mniejszość Niemiecka 0,18%
(1 mandat). Zaś w senacie
zasiądą senatorowie Prawa
i Sprawiedliwości 39,99%
(61 mandatów), Platforma
Obywatelska RP 28,85% (34
mandaty),
Polskie
Stronnictwo Ludowe 7,40%
(1 mandat), KWW Marka
Borowskiego
0,83%
(1

mandat), KWW Jarosław
Obremski
–
niezależny
Senator z Wrocławia 0,60%
(1 mandat), KWW Lidia
Staroń – Zawsze po stronie
ludzi 0,43% (1 mandat),
KWW Grzegorza Biereckiego
0,29% (1 mandat).
Posłami z naszego okręgu
wyborczego zostali: Józefa
Hrynkiewicz (PiS), Andrzej
Szlachta (PiS), Kazimierz
Moskal (PiS), Kazimierz
Gołojuch (PiS), Zbigniew
Chmielowiec
(PiS),
Jan
Warzecha (PiS), Wojciech
Buczak (PiS), Rafał Weber
(PiS), Jerzy Paul (PiS),
Mieczysław Miazga (PiS),

Życie Ostrowa

Halina
Szydełko
(PiS),
Krystyna Wróblewska (PiS),
Krystyna Skowrońska (PO),
Zdzisław
Gawlik
(PO),
Maciej Masłowski (KWW
„Kukiz 15”).
Na senatora w naszym okręgu
został ponownie wybrany
Zdzisław Pupa (PiS)
Frekwencja w naszym okręgu
wyborczym wyniosła 51,31%,
zaś w skali całego kraju
50,92%, i po raz pierwszy od
1989 roku zwycięska partia
zdobyła sejmową większość
umożliwiającą
jej
samodzielne
sprawowanie
rządów.
Marcin Dunaj
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Narodowe Czytanie „Lalki”
w Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Ostrowie

Przedstawienie przez uczniów genezy powstania dzieła
7
września
2015r.
w
Publicznej
Szkole
Podstawowej
im.
H. Sienkiewicza w Ostrowie
odbyło się po raz drugi
Narodowe
Czytanie.
W zeszłym roku czytaliśmy
dzieła Sienkiewicza, w tym
roku fragmenty „Lalki”
Bolesława
Prusa.
Inicjatorem akcji w naszej
szkole była Pani Katarzyna
Przydział
–
nauczyciel
j. polskiego.
Uroczystość
rozpoczął
Dyrektor – Jan Wesołowski,
który przywitał zaproszonych
gości oraz odczytał list
Prezydenta RP skierowany do
nas wszystkich, zachęcający
do włączenia się w akcję
Narodowe
Czytanie,
a podkreślający tak ważny
fakt, że: „Lektura książek nie
tylko
pogłębia
wiedzę,

ale rozwijając wyobraźnię,
sprawia, że wzrastają nasze
kompetencje i możliwości
oddziaływania na świat”.
Kolejnym
punktem
uroczystości
było

przypomnienie przez uczniów
genezy powstania dzieła,
wyjaśnienie tytułu i miejsca
akcji powieści oraz krótka
charakterystyka
głównych
bohaterów.

Następnie przeszliśmy do
najważniejszego
punktu
spotkania, czyli odczytania
fragmentów
„Lalki”
z
podziałem
na
role,
w których to wzięli udział
zaproszeni goście:
Piotr Cielec – Wójt Gminy
Ostrów wcielił się w rolę
Stanisława
Wokulskiego,
Tomaszem
Łęckim
był
Bogusław Wójcik – Dyrektor
ZEASiP w Ostrowie, Maria
Wielgus
–
Dyrektor
Gimnazjum odczytała rolę
Hrabiny Joanny Karolowej,
w postać pani Prezesowej
wcieliła się Sekretarz Gminy
Agnieszka Sochacka, Jan
Wesołowski odczytał rolę
Narratora, Łukasz Łącała był
Józefem, Bankierem i Hrabią,
w roli Izabeli Łęckiej
wystąpiła Renata Walczyk,
Florentyną była Katarzyna
Przydział, a rolę Damy
Jenerała i Księcia odczytała
Anna Kania.
Po odczytaniu fragmentu
powieści
Dyrektor
podziękował
wszystkim
zebranym za włączenie się do
akcji „Narodowe Czytanie”,
a do egzemplarzy „Lalki”
przybita została pamiątkowa
pieczęć
otrzymana
z kancelarii Prezydenta RP.

W odczytaniu fragmentów " Lalki" wzieły udział władze
UG Ostrów oraz nauczyciele

SP Ostrów

Pomoc żywnościowa z GOPS Ostrów
W
ostatnim
tygodniu
listopada,
pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrowie,
rozdysponowali
wśród
mieszkańców gminy, ok. 12
ton żywności pozyskanej
z Podkarpackiego Banku
Żywności we współpracy
z Oddziałem Rejonowym
PCK w Ropczycach.
Była to już trzecia transza
pomocy najuboższym w br.

Kasza, makaron, cukier, olej,
ser topiony, klopsy, mielonka
wieprzowa, sok jabłkowy,
kawa
zbożowa,
dżem,
koncentrat pomidorowy, ryż i
mleko trafiły do blisko 230
rodzin (ok. 850 osób)
otrzymujących zasiłki stałe,
celowe,
okresowe
bądź
korzystających z pomocy
w formie dożywiania.
Żywność wydawana była
w
ramach
Programu

Operacyjnego
Pomoc
Żywnościowa
2014-2020
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu
Pomocy
Najbardziej
Potrzebującym.

trafia ona do ograniczonej
liczby osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji
(określonej
przesłankami
z art. 7 ustawy o pomocy
społecznej) tj. o dochodzie nie
przekraczającym 951,00 zł Pomoc kierowana jest do tych dla
osoby
samotnie
osób i rodzin, które z powodu gospodarującej i 771,00 zł niskich dochodów nie mogą dla osoby w rodzinie.
zapewnić
sobie/rodzinie
odpowiednich
produktów
GOPS Ostrów
żywnościowych i dlatego też

Życie Ostrowa
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Unikalne części rakiety V-2 w Bliźnie!
Końcem września przez trzy
dni grupa kilkudziesięciu
osób była zaangażowana
w wydobycie elementów
rakiety
V-2
w
lesie
w miejscowości Dobrynin.
Miejsce
zostało
zlokalizowane
dzięki
Romanowi Rusinowi, który
ujawnił tajemnicę zmarłego
ojca,
żołnierza
Armii
Krajowej płk. Aleksandra
Rusina. Jak się okazało
dopiero
przy
użyciu
ciężkiego sprzętu udało się
wydobyć unikalne elementy
rakiety V-2, które obecnie
można zobaczyć w Parku
Historycznym Blizna.
Jak opowiedział podczas akcji
wydobycia Roman Rusin:
"Ojciec będąc z kilkoma
innymi
partyzantami
w okolicy zobaczył jak
wystrzelona z Blizny rakieta
w powietrzu rozleciała się na
dwie części. Jedna jej część
spadła na podmokłą łąkę
a druga właśnie w miejscu
gdzie obecnie wskazał i trwa
akcja wydobycia. Oba upadki
rakiety zostały szybko przez
partyzantów
ukryte
aby

Na zdjęciu z wydobytym elementem rakiety V-2 od prawej:
Roman Rusin - syn Aleksandra Rusina , Wiesław Jeleń - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Bliźnieńskiej, Mariusz Mazur - sekcja historyczna Aeroklubu Mieleckiego i Andrzej Kulpa Podkarpackie Stowarzyszenie Poszukiwaczy " Ocalić Od Zapomnienia" /foto. korso.pl

niemieccy żołnierze jej nie
mogli odnaleźć. Jesienią 1944
roku
przyjechała
międzynarodowa
komisja,
której
Aleksander
Rusin
pokazał
miejsce
upadku
jednej z części. Wtedy
większość
ważniejszych
elementów została zabrana
a to co pozostało to zostało
wydobyte w 2007 roku
w
obecności
Adama
Sikorskiego, który nagrywał
jeden z odcinków "Było... nie
minęło". Miejsce upadku
drugiej części rakiety nigdy
nie została ujawniona aż do
teraz."
Po wskazaniu miejsce upadku
rakiety przez Romana Rusina
w
porozumieniu
z Nadleśnictwem Tuszyma
Stowarzyszenie Miłośników
Pułkownik Aleksander Rusin
ps. "Rusal", "Olek", żołnierz
Ziemi Bliźnieńskiej uzyskało
wrześniowy, obrońca Lwowa,
zgodę na wejście w teren oraz
żołnierz Armii Krajowej i
pozwolenie od konserwatora
organizacji "Wolność i
zabytków na rozpoczęcie prac
Niezawisłość", dowódca oddziału
archeologicznych.
partyzanckiego. Urodził się 18
W pierwszy dzień grupa
stycznia 1942 w Dobryninie
poszukiwaczy
wiaderkami
a zmarł 17 czerwca 2008 roku.
i łopatami próbowała dotrzeć
Za swoją działalność został
do
znaleziska,
które
oznaczony m.in. Krzyżem
namierzyły
wykrywacze
Srebrnym Virtuti Militari
metalu. Do wieczora udało się
i Krzyżem Komandorskim
znaleźć nieduże elementy
Orderu Odrodzenia Polski.
poszycia rakiety i różne kable
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ale
ciągle
najważniejszy
element był głęboko w ziemi.
W końcu zdecydowano się na
pomoc koparki gdyż z racji
podmokłego terenu ziemia się
osuwa
i
uniemożliwia
kopanie. Następnego dnia po
przyjeździe
koparki
rozpoczęto kolejny dzień
akcji. Niestety po zaciętej
pracy koparki i pomp, które
na bieżąco odpompowywały
wodę z racji późnej pory
zdecydowano po raz kolejny,
że wydobycie musi być
przełożone aż do czasu, kiedy
na miejsce będzie mogła
dojechać
specjalistyczna
koparka
na
gąsienicach.
W trzeci dzień akcji, czyli 25
września 2015, kiedy na
miejscu był specjalistyczny
sprzęt do kopania udało się
wydobyć unikalne elementy
rakiety V-2. Jak opowiada
kustosz Parku Historycznego
Blizna
-Wiesław
Jeleń:
"Zgodnie z wolą zmarłego
Aleksandra Rusina wszystkie
elementy,
które
zostały
znalezione w tym miejscu
pozostaną w Bliźnie i są
udostępnione dla turystów
w
Parku
Historycznym
Blizna.
Wśród
tych
elementów znajduje się m.in.
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oryginalna głowica rakiety V2, elementy radiostacji, butle
po sprężonym powietrzu
i
żyroskop,
który
był
odpowiedzialny za lot rakiety
i wiele części z przedziału
nawigacji."
Warto dodać, iż informacja
o tym
znalezisku była
dostępna
w
większości
ogólnopolskich
mediów.
Pisały o tym popularne
portale internetowe m.in.
Onet.pl czy PolskaTimes.pl
a materiały wideo były
opublikowane
m.in.
w
Telexpressie
czy
Panoramie.
Dzięki
temu
wydarzeniu ludzie mogli się
dowiedzieć, jak Aleksander
Rusin i inni partyzanci
z narażeniem życia walczyli
z niemiecką
okupacją.
Oprócz tego dużo osób dzięki
całej akcji dowiedziało się
o
istnieniu
Parku
Historycznym
Blizna.
Z relacji obsługi Parku
wynika,
iż
rozgłos
o wydarzeniu zdecydował
o
zwiększonej
liczbie
turystów,
którzy
w następnych dniach licznie
odwiedzili to miejsce.
Mateusz Surman
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Gminne Święto Niepodległości w Bliźnie
Pożarnych
z
terenu
gminy jak i sami
mieszkańcy
gminy
Ostrów. Po zakończeniu
mszy
uroczystość
przeniosła
się
pod
obelisk upamiętniający
poległych w operacjach

wywiadowczych
uwieńczonych
zdobyciem
bezcennych informacji o broni
odwetowej V1 i V2. Na
miejscu Wójt Gminy Ostrów
Piotr
Cielec
przywitał
wszystkich gości a następnie
odśpiewano hymn polski a na
zakończenie
złożono
wiązankę kwiatów.
Mateusz Surman

która odbyła się
w
pobliskiej
kaplicy
a celebrował ją ks. Jan
Gaworczyk
Proboszcz
Parafii
św.
Katarzyny
Aleksandryjskiej
PM
w
Ociece.
We
mszy
uczestniczyli
m.in.
przedstawiciele
władz
samorządowych,
jednostek
Pierwszym
punktem reprezentacje
Ochotniczych
Straży
obchodów była msza święta,
11 listopada w naszej gminie
obchodzono 97. rocznicę
odzyskania przez Polskę
niepodległości. Uroczystości
z tym związane odbywały się
w
miejscowości
Blizna.
Najpierw odbyła się msza
święta a później złożono
kwiaty przy obelisku koło
Parku Historycznego Blizna.

Nie zwalniamy tempa...
Czy w małych szkołach
toczą się tylko małe sprawy
i z darzają tylko małe
wydarzenia?
Jeśli
ktoś
jeszcze tak uważa, powinien
zmienić zdanie. Wyjazdy do
kina czy teatru, zawody,
konkursy przeplatają się
z
ważnymi
meczami,
przeglądami, wycieczkami.
Jesień
roku
szkolnego
2015/2016
w
Szkole
Podstawowej w Kozodrzy
oznaczała
wysłanie
prac
inspirowanych życiem Bł.
Księdza Jerzego Popiełuszki
na Międzyszkolny Konkurs
Literacki ogłoszony przez SP
w Skrzyszowie (wyróżnienie
otrzymała praca Katarzyny
Longosz).
W połowie października także
rozstrzygnięty został konkurs
wiedzy o życiu i twórczości
Wilhelma
Macha
zorganizowany przez GCKiS
w Kamionce (II miejsce Daria

Mosior, III miejsce Katarzyna
Longosz).
Oprócz tego nasi uczniowie
zaprezentowali się na arenach
sportowych.
Aleksandra
Kłusek
zajęła
wysokie
miejsce w wojewódzkim
finale
zawodów
lekkoatletycznych w skoku
w dal, zespół dziewcząt
z klasy szóstej wygrał zawody
gminne w piłce ręcznej.
Pod koniec listopada odbył się
etap
powiatowy
wojewódzkiego
konkursu
"Literatura i dzeci. Podróze
małe i duże". Naszą szkołę w
Ropczycach reprezentowali
zwycięzcy etapu gminnego
Patryk Bieś i Daria Mosior recytacje
oraz
Michał
Gawron, Ola Skiba i Ola
Kłusek - piosenki.
To tylko wybrane niektóre
nasze
szkolne
przedsięwzięcia.
Najważniejsza jest jednak

Dzień Niepodległości w SP Kozodrza
codzienna atmosfera w szkole
i praca. Wszystkie osiągnięcia
możliwe są tylko dzięki
zgodnemu
współdziałaniu
szkoły i rodziców, bo wtedy
dzieci w szkole czują sie
świetnie, dają z siebie, to co
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mają najlepszego: śpiewają,
malują,
recytują,
piszą,
biegają za i z piłką po to, aby
nasza codzienność stawała się
niecodzienna…
Ryszard Gaber
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Skrzyszowski cmentarz epidemiczny w zbiorowej pamięci
Na terenie wsi Skrzyszów,
a dokładnie w jej części
zwanej Podlesie, zachowały
się po dzień dzisiejszy ślady
pochówków ofiar epidemii
cholery z lat 1848-1873. Tego
typu miejsca znajdują się
w
kilkunastu
wioskach
naszego
powiatu.
We
wszystkich
przypadkach
cmentarze
epidemiczne
lokalizowane były z dala od
siedzib ludzkich i nie łączono
tego
typu
cmentarzysk
z
cmentarzami
wyznaniowymi
–
parafialnymi. W tamtym
historycznym czasie wieś
Skrzyszów
była
częścią
parafii Lubzina ale ofiar
epidemii nie transportowano
w
okolice
kościoła
i cmentarza z obawy przed
zarażeniem oraz wykonując
polecenie władz austriackich
by każda gmina (wówczas
wioska) chowała swoich
zmarłych
na
swoim
terytorium. Zresztą Lubzina
także ma swoje epidemiczne
cmentarzysko
przy
tzw.
Okońskiej drodze. Kiedy
dokonywano pochówków na
skrzyszowskim cmentarzysku
zgromadzono tu ofiary zarazy
także z pobliskiego Ostrowa,
Kozodrzy i części Paszczyny,
mimo zakazu władz. W czasie
pochówków miejsce to było
dość odległe od siedzib
ludzkich, rozlokowane na
suchym
i
piaszczystym
pagórku
przyleśnym
porośniętym trawą i dzikim
zielskiem. Pamięć o dramacie
zarazy
przechodziła
w
pamięci
zbiorowej
z pokolenia na pokolenie, nie
ujmując mimo upływu czasu
obawy przed zarażeniem.
Z pewnością dla uspokojenia
obaw podjęto decyzję w

21 listopada 2015 mieszkańcy Skrzyszowa wspólnie z Wójtem
Gminy Ostrów - Piotrem Cielcem, Sołtysem Sołectwa
Skrzyszów - Andrzejem Budzikiem oraz księdzem proboszczem
parafii Skrzyszów - Mariuszem Nosalem modlili sie w miejscu
pochowania ofiar epidemii cholery.

pierwszych latach XX wieku
o zalesieniu skrzyszowskiego
cmentarzyska. Taki zresztą
los spotkał wiele cmentarzy
w innych wsiach, które to
cmentarze wręcz zaorano,
a do dziś także zabudowano.
W wielu jednak miejscach
szlachetna ręka postawiła
krzyże drewniane, niestety
butwiejące z biegiem czasu.
Niekiedy miejscowi wznieśli
kapliczkę
pokutną.
Po kolejnej fali zarazy tzw.
hiszpanki czyli pandemii
grypy z lat 1918-1919, wiele
cmentarzy
epidemicznych
„przyjęło” kolejne ofiary.
W tych miejscach pojawiły
się
bardziej
trwałe
oznaczenia,
czasem
z tabliczkami inskrypcyjnymi.
Cmentarz
skrzyszowski,
mimo gęstwiny leśnej, jest
oznaczony kilkoma krzyżami
drewnianymi i metalowymi.

Sądząc po ich wyglądzie
mają
swoich
ofiarnych
opiekunów. Tu i ówdzie
można
się
dopatrzyć
pozostałości
ziemnych
kopców
na
mogiłach.
Dokładna liczba ofiar zarazy
pochowanych
w skrzyszowskim lesie nie
jest
znana.
Jednakże
z szacunków umieralności
wówczas i wielkości osady,
można przyjąć liczbę około
100 pogrzebanych. Ofiarami
były dzieci i ludzie starsi,
a sprzymierzeńcem zarazy
była
niska
świadomość
higieny
i
korzystanie
z zakażonych źródeł wody
pitnej. Świadek wydarzeń
odnotował, że „grzebano
dzieci z kołyskami i starszych
jeszcze żyjących, o cholerę
podejrzanych”. Dla pątników
i badaczy podaję dane
lokalizacyjne
cmentarza

(N50° 6' 40.6764"/ E21° 33'
49.2912").
Prowadzę
kwerendę źródeł i odwiedzam
zapamiętane cmentarzyska by
w
nieodległym
czasie
opublikować
w
książce
informacje o cmentarzach
i cmentarzyskach na obszarze
naszego powiatu, nie tylko
epidemicznych.
Zainteresowanych zapraszam
do podejmowania tematu
upamiętnienia takich miejsc.
Władze
Gminy
Ostrów
i Parafii Skrzyszów podjęły
bardzo szlachetną inicjatywę
przywrócenia
zbiorowej
pamięci tego niezwykłego
miejsca,
połączoną
z modlitwą za tamtych
tragicznie zmarłych z połowy
XIX wieku i początków XX.
Władysław Tabasz
Ropczyce

Nowy inwestor w strefie ekonomicznej w Kozodrzy
W dniu 11 grudnia 2015
została oficjalnie przekazana
działka na specjalnej strefie
ekonomicznej w Kozodrzy
nowemu inwestorowi jakim
jest
firma
Spec-Wood
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z Sędziszowa Małopolskiego.
Firma zakłada, że w przeciągu
trzech lat zainwestuje nawet
do 40 mln zł w innowacyjny
zakład obróbki drewna, gdzie
mają być produkowane m.in.

meble i asortyment meblarski.
Wstępnie
zakłada
sie,
że dzięki tej inwestycji na jej
pierwszym etapie powstanie
około 20 miejsc pracy
a docelowo może ich być
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nawet 70. Inwestor wybuduje
swój zakład obok budowanej
Ocynkowni
Podkarpacie
i Zakładu Zagospodarowania
Odpadów.
Mateusz Surman
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Uczniowie SP Skrzyszów w Małym tête-à-tête z Poezją Gminy Dębica
w Pustkowie prezentują dorobek poety Edwarda Zolowskiego
„Poezja musi trwać,
Poeci piszą wiersze.
Poezja musi trwać,
Byśmy mogli żyć więcej…”
Domaradzka

Dnia 20.11.2015 r. w Domu
Kultury w Pustkowie odbyło
się spotkanie poświęcone
zmarłemu
poecie
ziemi
skrzyszowskiej Edwardowi
Zolowskiemu oraz spotkanie
oko w oko z poetkami:
Józefą Maciuba, Krystyną
Bieszczad oraz Pauliną
Książek.
Nieformalna
Grupa
Promotorów Poezji Gminnej
oraz
Centrum
Kultury
i Bibliotek Gminy Dębica
w dniu 20 listopada 2015r.,
o godzinie 18.00 zaprosiła do
domu kultury w PustkowieOsiedlu na trzecie, ostatnie
już
spotkanie
z
cyklu
„Spotkań oko w oko z poetą”,
które
organizowane
jest
w ramach projektu „Małe tête
-à-tête z Poezją Gminy
Dębica” – programu „Działaj
Lokalnie
IX”
PolskoAmerykańskiej
Fundacji
Wolności
realizowanego
przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz
Ośrodka Działaj Lokalnie –
Stowarzyszenie Dębicki Klub
Biznesu – i lokalnych
partnerów: gminę Dębica,
Pilzno, Żyraków i firmę
TIKKURILA POLSKA S.A.
Pierwsza część spotkania
poświęcona była nieżyjącemu
już poecie – pochodzącemu ze
Skrzyszowa – Edwardowi
Zolowskiemu.
Część

artystyczną na to spotkanie
przygotowały nauczycielki z
Publicznej
Szkoły
Podstawowej im. Bł. Ks.
Jerzego
Popiełuszki
w
Skrzyszowie: Barbara Budzik
i
Marzena SokołowskaAndreasik z uczniami tejże
szkoły
oraz
harcerzamiuczniami i absolwentami
Gimnazjum w Ostrowie.
Uczniowie
zaprezentowali
sylwetkę
Edwarda
Zolowskiego jako człowieka
kultury, poetę, społecznika.
Zapamiętano
go
jako
skromnego,
dobrego
i
życzliwego
wszystkim
człowieka. Nie był jednak
przeciętny: był poetą. Swoją
twórczością
potwierdzał
słuszność tezy, że prawdziwy
talent nie potrzebuje podpórek
w postaci uniwersyteckich
dyplomów.
Pisał
o najbliższych, o związku
człowieka
z
przyrodą,
o otaczającym świecie oraz
o sensie istnienia. Pracował
w
Powiatowym
Domu
Kultury
w
Sędziszowie.
W Ośrodku Kultury Gminy
Ostrów
w
Kamionce:
prowadził zespół wokalnoinstrumentalny i recytatorski
o
nazwie
„Sezam”.
Organizował
wieczorki
taneczne, na które zapraszano
młodzież z innych wsi, zimą
kuligi, wyjazdy do kina czy
teatru. Widział również inną
stronę życia wiejskiego –
ciężką,
mozolną
pracę
rolników, a przede wszystkim
ludzi samotnych, starych.
Utwory
o
różnorodnej

Prezentacja Edwarda Zolowskiego przez uczniów
Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie /foto. CKiB Pustków
tematyce
zaprezentowali
uczniowie w przepięknej
scenografii
przyrodniczej
wykonanej
przez
nauczycielki: M.SokołowskąAndreasik,. B. Budzik oraz
mamę
-M.
Bieszcz.
Scenografia
podkreślała
umiłowanie piękna przyrody
przez poetę. Recytatorzy
oddali hołd nieżyjącemu
poecie „wnikając” w jego
utwory i zapalając świece,
które puszczali na wodzie.
Podczas
drugiej
części
„Spotkania oko w oko
z poetą” – dzięki młodzieży
z warsztatów poetyckich
w Pustkowie poznaliśmy
sylwetki
oraz
twórczość
poetek – przedstawicielek
trzech gminnych pokoleń:
pani
Józefy
Maciuba
ze Stobiernej, pani Krystyny
Bieszczad
z
Dębicy,
pochodzącej ze Stasiówki
oraz pani Pauliny Książek
z Gumnisk.

Podczas spotkania rozdawana
była
publikacja
wydana
w formie broszury pod nazwą
„Poczet Poetów Gminnych”,
w którym przybliżona została
twórczość
oraz
sylwetki
poetów
gminnych
oraz
Edwarda
Zolowskiego,
a także wiersze młodzieży
uczestniczącej w warsztatach
poetyckich.
Na spotkaniu z naszej gminy
obecni byli: wójt gminy
Ostrów Piotr Cielec, Dyrektor
ZEASiP
w
Ostrowie
i zarazem radny powiatowy
Bogusław Wójcik, radna
gminy Ostrów Anna KsiążekPięta, dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Bł.
Ks.
Jerzego
Popiełuszki
w
Skrzyszowie
Andrzej
Ziajor, sołtys wsi Skrzyszów
Andrzej Budzik oraz rodzice
uczniów
występujących
i mieszkańcy Skrzyszowa.
Barbara Budzik

Nowa droga do Blizny
Kilka dni temu została
oficjalnie
oddana
do
użytkowania nowa droga do
miejscowości
Blizna
od
strony Woli Ocieckiej. Jest to
wspólna inwestycja Urzędu
Wojewódzkiego,
Starostwa
Powiatowego
i
Gminy
Ostrów.
Łączna
wartość
inwestycji sięgnęła prawie

2 mln złotych. Dzięki tej
kwocie udało się wykonać
i poszerzyć drogę o długości
ponad 5km co pozwoli m.in.
mieszkańcom i turystom
odwiedzającym
Park
Historyczny
Blizna
na
komfortowy dojazd.
Mateusz Surman
Życie Ostrowa
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Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
zaprasza do udziału w zajęciach
W ofercie GCKiS znajdują się
zajęcia
doskonalące
umiejętności
taneczne,
plastyczne,
manualne
skierowane
zarówno
do
dzieci, jak i młodzieży, która
chce rozwijać swoje zdolności
i zainteresowania, a także

ciekawie spędzić wolny czas.
ZAJECIA TANECZNE
Wtorek
–
GCKiS
w Kamionce w godz. 15:30 16:30
Czwartek
–
Szkoła
Podstawowa
w
Woli
Ocieckiej w godz. 13:15 –

15:30
zajęcia prowadzi Jadwiga
Łomnicka
ZAJĘCIA PLASTYCZANE
Wtorek
–
GCKiS
w Kamionce w godz. 14:30 15:30
zajęcia
prowadzi
Renata

Dłużeń
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
Piątek – Dom Ludowy
w Borku Małym w godz.
14:00 – 21:00
zajęcia prowadzi Anna Wiktor
Serdecznie zapraszamy!
GCKiS w Kamionce

Zabawa andrzejkowa w GCKiS
W dniu 24 XI 2015r.
w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z/s
w Kamionce po zajęciach
plastycznych
odbyła
się
zabawa andrzejkowa dla
wszystkich uczestników zajęć.
Były zabawy, tańce oraz
tradycyjne
wróżby
andrzejkowe, które sprawiły
dzieciom najwięcej radości.

Dzieci
najbardziej
podekscytowane
były
wróżbami, niektóre cieszyły
się ze będą w przyszłości
bogate,
inne
bardziej
zadowolone
były
z przepowiedni sukcesu.
Radości było wiele, wszyscy
bawili się świetnie i już nie
mogą się doczekać zabawy
karnawałowej.
Renata D.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce zaprasza

do udziału w konkursie „Szopka Bożonarodzeniowa”
REGULAMIN
I.
Szopki przestrzenne,
wykonane
samodzielnie,
dowolną techniką
(o podstawie nie większej niż
40×60cm) – do 5 szopek z
każdej szkoły.
II.
Prace
płaskie
o
formacie A3, wykonane w
technice dowolnej: rysunek,

malarstwo,
płaskorzeźba,collage – do 10
prac z każdej szkoły.
III.
Kategorie wiekowe:
1.
oddziały przedszkolne
– kl.0
2.
uczniowie I-III klasy
szkoły podstawowej
3.
uczniowie IV-VI klasy
szkoły podstawowej

4.
uczniowie gimnazjum
IV.
Termin
nadsyłania
prac: 12.01.2016r.
V.
Ogłoszenie wyników:
14.01.2016r.
VI.
Prosimy o dokładne
podpisanie prac na odwrocie
lub dołączenie kartki
( imię i nazwisko, klasa,
szkoła)

VII. Organizator
przewiduje
przyznanie
dyplomów
i
nagród
rzeczowych.
GCKiS w Kamionce planuje
organizację
wystawy
nadesłanych prac od 14 – 31
stycznia 2016r. w sali GCKiS.
Zapraszamy do udziału!
GCKiS w Kamionce

Dzień Pluszowego Misia w Kozodrzy
25 listopada w Przedszkolu
im. W. Chotomskiej w
Kozodrzy obchodzone było
święto Pluszowego Misia.
Tego dnia każde dziecko
przyszło do przedszkola ze
swoim
ulubionym
przyjacielem misiem. Miś
Pluszowy
nieodłącznie
kojarzy się z beztroskim
czasem dzieciństwa.
Jak
wiemy misie często są
bohaterami bajek, filmów,
piosenek takich jak m.in.
Kubuś Puchatek, Coralgol,
Miś Uszatek, Mały Miś itp.
Po
raz
pierwszy
zorganizowaliśmy
Dzień
Pluszowego Misia w 2012r.
gdzie na stałe dzień ten
zapisał
się
w
naszym
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harmonogramie. Z okazji
Dnia Pluszowego
Misia
honorowym gościem był Miś
Mareczek,
który
jest
przedstawicielem
Mobilnej
Akademii Rozwoju Dzieci.
Świętowanie zaczęliśmy od:
oglądania przez dzieci
slajdów na temat: „ Co
nam dają misie”,
zabawy
taneczne,
piosenki i zabawy
ruchowe, wykonanie
zajęć plastycznych w
każdej
grupie
wiekowej. Wszystkie
zadania, które Miś
Mareczek
nam
wyznaczył musieliśmy
dokładnie wykonać.
Na
koniec

uroczystości wysłuchaliśmy
wiadomości
od
Misia
Mareczka, który powiedział
że zadania wykonaliśmy
wzorowo. W nagrodę każda
nasza
grupa
otrzymała
Certyfikat
Przyjaciela
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Pluszowych Misiów.
Sponsorem tej uroczystości
była firma SINDBAD –
Międzynarodowe przewozy
autokarowe Rzeszów. Jednym
z przedstawicieli jest Pan
Tomasz Szkutak.
Jest to
osoba, która już nie jeden raz
okazała
dla
naszego
Przedszkola wielkie serce.
Dyrektor
Przedszkola
Kazimiera Łącała serdecznie
dziękuje
firmie
za
sponsorowanie
Dnia
Pluszowego Misia i za
przekazane upominki.
PP Kozodrza
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„Dwie pieczęcie”
autorstwa Leokadii Wolak i Aleksandry Bal
Książka została wydana przez
GCKiS w Ostrowie z/s
w Kamionce w związku
z obchodami 50 rocznicy
śmierci wybitnego prozaika,
eseisty i krytyka literackiego,
pochodzącego z Kamionki Wilhelma Macha. Inspiracją
autorek dla napisania tej
książki była chęć przybliżenia

sylwetki pisarza naszemu
środowisku oraz ożywienia
wspomnień
wśród
osób
starszych.
Dla młodego
pokolenia
natomiast
jest
źródłem poznania minionych
czasów i ludzi. Książka
przybliża również sylwetkę
Bronisławy Sartorius – siostry
Macha.

Książkę można zakupić
w Gminnym Centrum
Kultury
i
Sportu
w Kamionce w cenie
30,00zł.
Okładka książki
„Dwie pieczęcie”
Leokadii Wolak
i Aleksandry Bal

Spotkanie poświęcone pamięci pisarza

– Wilhelma Macha
W dniu 18 października br.
w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z/s
w Kamionce odbyło się
uroczyste spotkanie w ramach
obchodów 50-tej rocznicy
śmierci Wilhelma Macha.
Spotkanie rozpoczęto od
złożenia
kwiatów
pod
pomnikiem pisarza przez
Wójta Gminy Ostrów- Piotra
Cielca, Dyrektora GCKiS–
Przemysława Łagowskiego,
Marię Szydłowską z Gorlic
która
opiekowała
się
Bronisławą
Sartorius
w ostatnich latach jej życia,
oraz przedstawicieli rady
gminy, szkół i bibliotek.
Celem
spotkania
było
zachowanie
pamięci,
przybliżenia
dorobku
i dokonaniach pisarza i jego
siostry Bronisławy. Leokadia
Wolak i Aleksandra Bal mieszkanki
Kamionki,
z której wywodził się pisarz,
zaprezentowały nową książkę
ich
autorstwa
„Dwie

Wizyta w miejscu gdzie dawniej mieszkał Wilhelm Mach a obecnie znajduje
się pomnik upamiętniający zmarłego pisarza.
pieczęcie”
opisującą
tak
wybitną postać z naszego
regionu oraz jego siostrę
Bronisławę.
Budynek

w którym znajduje się GCKiS
powstał między innymi dzięki
inicjatywie
i
ofiarności
finansowej
Bronisławy
Sartorius, która wraz z mężem
Józefem
wspierała
od
początku jego budowę.
Po prezentacji uczestnicy
spotkania
podzielili
się
swoimi wspomnieniami oraz
wrażeniami
ze
spotkań
z Panią Bronisławą. Podczas
Maria Szydłowska z Gorlic,
która opiekowała się
Bronisławą Sartorius
w ostatnich latach jej życia...

Życie Ostrowa

spotkania również laureaci
konkursów otrzymali nagrody
rzeczowe i dyplomy.
Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z/s
w Kamionce zaprasza do
zwiedzania izby pamięci.
Znajdują się w niej pamiątki,
dokumenty, zdjęcia, książki,
wspomnienia
i inne
przedmioty
o
wartości
historycznej
związane
z życiem Wilhelma Macha,
jak również najlepsze prace
plastyczne
laureatów
konkursu.
Anna W.
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Rocznica śmierci Wilhelma Macha

Pięćdziesiąt lat temu zmarł
znakomity prozaik, krytyk
literacki, eseista – Wilhelm
Mach.
Urodził się 1 stycznia 1917
roku we wsi Kamionka. Był
najmłodszym
synem
Wincentego
i Apolonii z Białków,
właścicieli 13,5 hektarowego
gospodarstwa wiejskiego.
„Wilek”
był
dzieckiem
o niezwykłych zdolnościach.
Mając zaledwie trzy lata
biegle czytał. W 1924
rozpoczął
edukację
w Kamionce - ukończył
cztery
klasy
szkoły
powszechnej.
Następnie
uczęszczał do prywatnego
gimnazjum w Ropczycach
i państwowego gimnazjum
im. W. Jagiełły w Dębicy.
W
1936r.
otrzymał
świadectwo
dojrzałości
i wyjechał do Krakowa.
Ukończył w Krakowie studia
pedagogiczne
(1938)
i
polonistyczne
na
Uniwersytecie Jagiellońskim
(1947). W latach 1945-1950
był sekretarzem redakcji
miesięcznika
Twórczość
w Krakowie. Ułatwiał start
wielu obiecującym i jak się
później
okazało,
także
znakomitym twórcom, m.in.
Markowi Hłasce i Edwardowi
Stachurze. Od 1950-1958
w
Warszawie
był
kierownikiem działu prozy
w tygodniku Nowa Kultura.
Pierwsze utwory zamieszczał
w
czasopismach.
Zadebiutował już w 1928r.
obrazkiem obyczajowym pt.
„Dawne
zapusty”,
opublikowanym
w
czasopiśmie
„Rola”.
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Zasłynął
cenionymi
powieściami:
„Rdza” (powstała 1945-1947,
wydana 1950) - o czasie
okupacji,
„Jaworowy
dom” (1954) - obraz wsi
rzeszowskiej, „Życie duże
i małe” (1959) - liryczne
studium psychiki dziecięcej,
„Agnieszka,
córka
Kolumba” (1964) - opowieść
o życiu na prowincji po
wojnie, „Góry nad czarnym
morzem” (1961).
Wilhelm Mach zmarł nagle
2
lipca
1965
roku
w
Warszawie.
Został
pochowany na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach
w
Warszawie.
Na
uroczystości
pogrzebowej
w imieniu kolegów szkolnych
Edward Milas w następujący
sposób wspomniał Wilhelma
Macha:” Był to człowiek
o wielkim sercu, wybitnych,
nieprzeciętnych zdolnościach.
Jako kolega z ławy szkolnej
w gimnazjum w Dębicy i ze
studiów
pedagogicznych
w Krakowie przez wiele lat
miałem
możliwość
codziennego z Nim kontaktu,
być w zespole kolegów, który

darzył go wielkim uznaniem
i jednocześnie spotykał się ze
strony
Wilhelma
z niekłamaną życzliwością
i koleżeństwem”.
W 1966 roku w pierwszą
rocznicę śmierci, Szkoła

Podstawowa w Kamionce
otrzymała jego imię. W latach
1967–1981 Zarząd Główny
Związku Literatów Polskich
przyznawał Nagrodę Młodych
im. Wilhelma Macha.
W związku z rocznicą
Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z/s
w Kamionce zorganizowało
dla dzieci i młodzieży
konkurs
wiedzowy
i
plastyczny
o
życiu
i
twórczości
Wilhelma
Macha. Celem konkursu było
poszerzenie
wiedzy
i
popularyzacja
wśród
młodzieży
dorobku
artystycznego pisarza. Po
eliminacjach
wewnątrzszkolnych
każda
szkoła wytypowała po dwóch
uczestników do gminnego
testu
wiedzowego, który
odbył się 15 października
w GCKiS w Ostrowie z/s
w Kamionce.
Laureatami konkursu zostali:
TEST WIEDZY – SZKOŁA
PODSTAWOWA
Miejsce I
Dominika Mazur - Szkoła
Podstawowa w Ociece
Martyna Ptaszek - Szkoła

Podstawowa w Kamionce
Daria Mosior - Szkoła
Podstawowa w Kozodrzy
Miejsce III
Katarzyna Longosz - Szkoła
Podstawowa w Kozodrzy
TEST
WIEDZY
–
GIMNAZJUM
Miejsce I
Agnieszka Siwiec – Publiczne
Gimnazjum w Ociece
Joanna Cwanek - Publiczne
Gimnazjum w Ociece
Miejsce II
Dominika
Świderska
Publiczne Gimnazjum w Woli
Ocieckiej
Miejsce III
Julia Maciołek - Publiczne
Gimnazjum w Ostrowie

PRACE PLASTYCZNE
Gabriela Niedzielska – Szkoła
Podstawowa w Ostrowie
I miejsce, kategoria wiekowa
kl. I-III
Przemysław Draus - Szkoła
Podstawowa w Ostrowie
II
miejsce,
kategoria
wiekowa kl. I-III
Dorota Chmura – Szkoła
Podstawowa
w
Woli
Ocieckiej
III miejsce,
kategoria
wiekowa kl. I-III
Piotr
Kozioł
Szkoła
Podstawowa
w
Woli
Ocieckiej
III miejsce,
kategoria
wiekowa kl. I-III
Gabriela Klimek - Szkoła
Podstawowa w Ostrowie
wyróżnienie,
kategoria
wiekowa kl. I-III
Nadia Betlej - Szkoła
Podstawowa w Kozodrzy
wyróżnienie,
kategoria
wiekowa kl. I-III
Martyna Winiarz – Szkoła
Podstawowa w Kamionce
I miejsce, kategoria wiekowa
kl. IV-VI
Mirosław Gdowik – Szkoła
Podstawowa w Kamionce
II
miejsce,
kategoria
Podstawowa
w
Woli wiekowa kl. IV-VI
Ocieckiej
Marcelina Dłużeń - Szkoła
Miejsce II
Podstawowa w Kamionce
Dominika Biduś - Szkoła III miejsce,
kategoria
Podstawowa
w
Woli wiekowa kl. IV-VI
Ocieckiej
Julia Podgórska - Szkoła Ciąg dalszy na następnej stronie..
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Aleksandra
Wozowicz
Szkoła
Podstawowa
w
Kamionce
wyróżnienie,
kategoria
wiekowa kl. IV-VI
Jakub
RybaSzkoła
Podstawowa w Kozodrzy
wyróżnienie,
kategoria

wiekowa kl. IV-VI
Justyna Łagowska - - Szkoła
Podstawowa w Kamionce
wyróżnienie,
kategoria
wiekowa kl. IV-VI
Wiktoria Rymut – Publiczne
Gimnazjum w Ostrowie
I miejsce

Daria Ogrodnik - Publiczne
Gimnazjum w Ostrowie
II miejsce
Julia Paruch - Publiczne
Gimnazjum w Ostrowie
II miejsce
Dawid Saj - Publiczne
Gimnazjum w Kamionce

III miejsce
Patryk Raś Publiczne
Gimnazjum w Ostrowie
wyróżnienie
Wiktoria Cielec - Publiczne
Gimnazjum w Ostrowie
wyróżnienie
Anna W.

Narodowe Święto Niepodległości w Przedszkolu w Kozodrzy
Narodowe
Święto
Niepodległości w naszym
Przedszkolu
uczczono
podczas uroczystej akademii,
która odbyła się 9 listopada
2015r.
Dzieci
5,6-letnie
przygotowały montaż słowno
–muzyczny, który wywarł na
dzieciach
duże wrażenie.
Patriotyczne pieśni i słowa
wierszy
przypomniały
wszystkim przedszkolakom
trudną drogę Polski do
niepodległości oraz ważne
wydarzenia historyczne .
Honorowym gościem na
Akademii była wizytator
Danuta
Moskwa
przedstawiciel
Podkarpackiego Kuratorium

Oświaty w Rzeszowie oraz
zaproszone zostały dzieci
z grupy młodszej. Akademia
poprzedzona była zajęciami
edukacyjnymi,
w
czasie
których dzieci wzbogaciły
wiedzę na temat własnego
kraju,
zapoznawały
się
z symbolami narodowymi
oraz przygotowały na tą
Akademię
samodzielnie
wykonane
chorągiewki.
Uroczystość
została
przygotowana przez grupę
dzieci starszych 5,6 letnie.
Święto Niepodległości na
stałe
wpisało
się
w harmonogram uroczystości
przedszkola.
PP Kozodrza

Święto Niepodległości na stałe wpisało
się w harmonogram uroczystości przedszkola

Czym jest przemoc domowa?
Przemoc domowa ma miejsce,
gdy jedna osoba stara się
kontrolować drugą i zaznacza
swoją siłę w związku. Może
się
na
nią
składać
krzywdzenie
fizyczne,
emocjonalne, seksualne lub
finansowe. W większości
przypadków, stosowana jest
przez
mężczyzn
wobec
kobiet.
Osoba
stosująca
przemoc
chce
się
dowartościować
kosztem
swojej
ofiary, chce ją
zdominować, narzucić swoją
wolą, wymusić określone
zachowanie.
Krzywdzone
kobiety
często
uważają,
że przemoc ze strony partnera
jest czymś wpisanym w ich
los, zjawiskiem nierzadkim,

ugruntowanym
tradycją
i czymś z czym musi się żyć
i jakoś sobie radzić. Przemoc
jednak jest zaprzeczeniem
podstawowego prawa każdej
osoby – prawa do wolności
i bezpieczeństwa. Każdy
człowiek ma prawo do życia
pozbawionego
przemocy,
w szczególności ze strony
osób, które miały być nam
najbliższe. Każdy rodzaj
przemocy jest przestępstwem
i nikt nie ma prawa krzywdzić
drugiej osoby. W świetle
polskiego prawa karnego
przemoc w rodzinie stanowi
przestępstwo zagrożone karą
pozbawienia
wolności.
W
pomoc
osobom
doznającym
przemocy

angażuje się wiele instytucji
oraz specjaliści z różnych
dziedzin. Jedną z nich jest
Zespół Interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
działający
przy
GOPS Ostrów. W skład ZI
wchodzą
osoby
reprezentujące
Policję,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Sąd, Oświatę, Służbę zdrowia,
Komisję
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
W
miarę
potrzeb
ZI
współpracuje także z innymi
instytucjami, np. prokuraturą.
Zespół działa w strukturze
GOPS Ostrów, a jego
głównym
zadaniem
jest
powstrzymanie
przemocy
domowej. Osoba krzywdzona

przez członka swojej rodziny
może, a nawet powinna,
zwrócić się do jednej z tych
instytucji,
której
przedstawiciel
założy
Niebieską Kartę, zawierającą
informacje osobowe i opis
zdarzenia przemocowego, a
wszyscy
członkowie
ZI
podejmą stosowne działania w
celu
powstrzymania
przemocy.
„Miłość
musi
być
sprawiedliwa – nie może
nikogo
krzywdzić,
ani
mężczyzny, ani kobiety, ani
dziecka, nikogo” - J.P.II
Przewodnicząca ZI
Barbara Borowiec

Nowe eksponaty w Bliźnie

Mistrz Województwa Podkarpackiego

Park historyczny Blizna od
kilku dni może się pochwalić
nowym sporej
wielkości
eksponatem. Jest nim wóz
dowodzenia BRDM-2, który
został pozyskany z Agencji

Uczeń III klasy Publicznego
Gimnazjum w Ostrowie Paweł Stręk został mistrzem
województwa podkarpackiego
w skoku wzwyż, uzyskując
wynik
175
cm
na

Mienia Wojskowego. Jak
mówi
Wiesław
Jeleń
w
najbliższym
czasie
najprawdopodobniej uda się
jeszcze
pozyskać
czołg
bojowy T-72A.
ms

Życie Ostrowa

Wojewódzkiej Gimnazjadzie
w Lekkiej Atletyce Jest to
ogromny sukces sportowy,
ponieważ w historii naszej
gminny to pierwsze tak
wysokie osiągnięcie.
ms

15

Życie Ostrowa

Podkarpacki Konkurs Literatura i Dzieci 2015
W dn. 17 listopada br.
w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z/s
w Kamionce odbyły się
eliminacje
gminne
Podkarpackiego
Konkursu
Literatura i Dzieci pod hasłem
„Podróże małe i duże”,
organizowanego
przez
Wojewódzki Dom Kultury
w
Rzeszowie.
Konkurs
adresowany był dla uczniów
szkół podstawowych kl. 0 – III
i IV – VI. Celem konkursu było
upowszechnienie, zachęcenie
dzieci do czytania książek oraz
rozwijanie
ich wyobraźni.
Uczniowie
szkół
podstawowych
poprzez
inscenizację,
recytację,
piosenkę oraz prace plastyczne
mieli możliwość przedstawienia
swojej interpretacji wybranego
utworu. W tym roku słowami
wierszy, piosenek oraz pracami
plastycznymi,
uczestnicy
zabrali komisje w świat
podróży i tych małych i tych
dużych. Do konkursu zgłosiło
się pięć szkół z terenu naszej
gminy:
Przedszkole
w
Kozodrzy,
Szkoła
Podstawowa
z
Kozodrzy,
Ocieki , Skrzyszowa, Woli
Ocieckiej i filia Zdżary.
Komisja
po
wysłuchaniu
uczestników
wytypowała
laureatów i wręczyła wszystkim
występującym
pamiątkowe
dyplomy.
Laureaci eliminacji gminnych
reprezentowali Gminę Ostrów
na eliminacjach rejonowych 25
listopada 2015r. w Centrum
Kultury w Ropczycach.
Kategoria wiekowa: 0-III klasa

Pamiątkowe zdjęcie uczetników konkursu
szkoły podstawowej
Recytacja:
1)
Julia Tęczar – Publiczna
Szkoła Podstawowa w Ociece/
filia Zdżary
2)
Patryk Bieś - Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Kozodrzy
Piosenka:
1) Maria Cieśla – Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Skrzyszowie
2) Emilia Suchy - Publiczna
Szkoła Podstawowa w Ociece/
filia Zdżary
3) Michał Gawron - Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Kozodrzy
Kategoria wiekowa: IV-VI
klasa szkoły podstawowej
Recytacja:
1) Daria Mosior - Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Kozodrzy
2) Justyna Jezuit - Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Skrzyszowie
Piosenka:
1)
Aleksandra
Skiba
Publiczna Szkoła Podstawowa

w Kozodrzy
2) Aleksandra Kłusek Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kozodrzy
Wybrano również do eliminacji
powiatowych następujące prace
plastyczne:
Kategoria wiekowa: 0-III klasa
szkoły podstawowej
1) Wojciech Jakson – Publiczna
Szkoła Podstawowa w Woli
Ocieckiej
2) Dorota Chmura - Publiczna
Szkoła Podstawowa w Woli
Ocieckiej
3) Dawid Grabiec - Publiczna
Szkoła Podstawowa w Woli
Ocieckiej
4) Klaudia Bryk - Publiczna
Szkoła Podstawowa w Woli
Ocieckiej
5) Jowita Chmielowiec Publiczna Szkoła Podstawowa
w Skrzyszowie
6) Piotr Kozioł - Publiczna
Szkoła Podstawowa w Woli
Ocieckiej
7) Dawid Dereń - Publiczna
Szkoła Podstawowa w Woli
Ocieckiej

8) Olga Perlik - Publiczna
Szkoła Podstawowa w Ociece
9) Witold Szczepanek Publiczna Szkoła Podstawowa
w Woli Ocieckiej
10) Izabela Baran - Publiczna
Szkoła Podstawowa w Ociece
Kategoria wiekowa: IV-VI
klasa szkoły podstawowej
1) Jeremiasz Żurek – Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Skrzyszowie
2) Aleksandra Ozga - Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Skrzyszowie
3) Kamil Marć - Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Skrzyszowie
4) Zuzanna Bachórz - Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Skrzyszowie
5) Justyna Jezuit - Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Skrzyszowie
6) Magdalena Szafraniec Publiczna Szkoła Podstawowa
w Skrzyszowie
7) Szymon Lepak - Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Skrzyszowie
8) Gabriela Marć - Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Skrzyszowie
9) Maksymilian Kisiel Publiczna Szkoła Podstawowa
w Skrzyszowie
10)
Joanna Szczepanek Publiczna Szkoła Podstawowa
w Woli Ocieckiej
Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z/s
w Kamionce
dziękuje
wykonawcom za udział, oraz
pedagogom za przygotowanie
uczniów do konkursu.
Anna W.

Uczeń z Kozodrzy studentem „Politechniki Dziecięcej”
W roku szkolnym 2015/2016
kolejnym
studentem
Politechniki Dziecięcej został
uczeń klasy trzeciej Maciej
Lew. Cieszymy się z sukcesu
naszego ucznia i trzymamy
kciuki
za
powodzenie
podczas zajęć.
Projekt Politechnika Dziecięca
przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych, czyli dla
dzieci w wieku 6 – 12 lat.
Prowadzący
wykłady,
ćwiczenia
i
zajęcia
laboratoryjne przygotowują je

16

w taki sposób, aby każde
dziecko
jak
najwięcej
zrozumiało i zapamiętało.
Naszym priorytetem jest aby
dzieci podczas zajęć nie
nudziły się, ale przez zabawę i
przystępną dla nich formę
przekazywania
informacji
zdobywały wiedzę. Mamy
nadzieję, że uczestnictwo
w zajęciach przyczyni się
rozwijaniu już istniejących
bądź wzbudzi zupełnie nowe
zainteresowania
małych
studentów. Ufamy, że dzięki
odpowiedniemu

zaprezentowaniu
nauk
ścisłych, nasi młodzi studenci,
w dorosłym już życiu wybiorą
uczelnie
techniczne
aby
zgłębiać
swoją
wiedzę
i zdobywać wykształcenie
w tym kierunku.
Politechnika
Dziecięca
rozpoczęła swoją działalność
w
Rzeszowie,
gdzie
z wykładów skorzystać mogą
uczniowie
z
całego
Podkarpacia.

Życie Ostrowa

SP Kozodrza

Maciej Lew z indeksem
Politechniki Dziecięcej

Życie Ostrowa

V rocznica nadania imienia SP Skrzyszów
„Ludzie są jak wiatr. Jedni
lekko przelecą przez życie
i nic po nich nie zostaje,
drudzy dmą jak wichry
i zostają po nich serca
złamane, jak drzewa po
huraganie. A inni wieją jak
trzeba, by wszystko mogło na
czas kwitnąć i owocować i to
właśnie po tych zostaje
piękno naszego świata”
Dokładnie w 31 rocznicę
męczeńskiej śmierci księdza
Jerzego
Popiełuszki
obchodziliśmy piątą rocznicę
nadania
imienia
tego
Męczennika
naszej
skrzyszowskiej
szkole.
Uroczystą
Mszę
św.
celebrował ks. dziekan Józef
Hamiga wraz z byłym
proboszczem ks. Januszem
Skrzypkiem
i
obecnym
proboszczem ks. Mariuszem
Nosalem.
W
koncelebrowanym
nabożeństwie
uczestniczyli
także: Wójt Gminy Ostrów –
Piotr Cielec, radny powiatu
ropczycko – sędziszowskiego
–
Bogusław
Wójcik,
przewodniczący Rady Gminy
w Ostrowie – Józef Bajor,
przewodnicząca
Komisji
Oświaty
–
Małgorzata
Cwanek,
radna
naszej
miejscowości Anna Książek –
Pięta, sołtys wsi Skrzyszów –
Andrzej Budzik, dyrektor
GCKiS w Kamionce –
Przemysław
Łagowski,
dyrektor
Przedszkola
w
Skrzyszowie
Dorota
Wrona,
przewodnicząca
Rady Rodziców – Lucyna
Pociask a także nauczyciele,
uczniowie i pracownicy na
czele
z
dyrektorem
–
Andrzejem Ziajorem oraz
rodzice. Podczas wygłoszonej
homilii
ks.
prałat
wspominając
postać
ks.
Jerzego
podkreślił
Jego
niezłomną postawę
w
obronie
uciskanych,
poszkodowanych
przez
system
polityczny
i nierówności społeczne – do
końca
odważnie
bronił
wyznawanych
wartości.
Przypomniał także dzień 19
października 2012 roku –

kiedy to również wśród tej
społeczności wraz
z
księdzem
Januszem,
pomysłodawcą, przekazywał
Relikwię
ks.
Jerzego.
Następnie
uczniowie
zaprezentowali przygotowany
montaż – słowno muzyczny,
w którym przedstawili lata
dzieciństwa
i
pracę
duszpasterską ks. Jerzego.
…...dzieciństwo
niczym z Bożej bajki
gdy biegł polami w jesienne
szarugi
równie radośnie
co kwitnącym majem
by przed lekcjami
dzwoneczkami dzwonić
Panu Jezusowi.

Chcemy
być
godnymi
uczniami naszego patrona.
Poprzez
swoją
postawę,
zaangażowanie
w
życie
szkoły
i
społeczeństwa,
zwłaszcza
lokalnego,
pragniemy przekazywać jego
przesłanie jak największej
liczbie osób; „Zło dobrem
zwyciężaj”.
Do tego wyjątkowego święta
społeczność
szkolna
przygotowywała
się
już
znacznie
wcześniej.

konkursie plastycznym:
I - Patryk Świątek z kl. 0
II - Wiktoria Kłusek z kl. I
i Natalia Kłusek z kl. III
III - Dawid Knych z kl. 0
Dyplomy
i
nagrody
wyróżnionym
uczniom
wręczyli
obecni
na
uroczystości
goście.
Zabierając głos Wójt Gminy
Ostrów Piotr Cielec podkreślił
jak ważnym dla wychowania
młodego
pokolenia
jest
przekazywanie
wartości,

...Biegnę Polsko do Ciebie
ze stron odległych z hut
kopalń górniczych

Jesteśmy dumni, że naszej szkole
już od pięciu lat patronuje
bł. ks. Jerzy Popiełuszko...
i ze Stoczni Gdańskiej
od krzyży złączonych kotwicą
nadziei
od grobów wzniesionych
nienawiścią.
Uczniowie śpiewali piosenki
o wymownej treści i dużym
zabarwieniu emocjonalnym:
m.in. „Modlitwę Okudżawy ”
czy „Miejcie nadzieję”.
…..Miejcie nadzieję!... Nie tę
lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły
kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi
jak ziarno
Przyszłych
poświęceń
w duszy bohatera.....
Jesteśmy dumni, że naszej
szkole już od pięciu lat
patronuje bł. ks. Jerzy
Popiełuszko. Uczymy się od
niego
odpowiedzialności
wobec
siebie,
drugiego
człowieka i naszej Ojczyzny.

W czerwcu został ogłoszony
międzyszkolny
konkurs
literacki o bł. ks. Jerzym oraz
szkolny konkurs wiedzy,
a także dla najmłodszych
konkurs plastyczny, w którym
mieli
odnieść
się
do
wybranych myśli ks. Jerzego.
Laureatką międzyszkolnego
konkursu literackiego została
– Oliwia Krzystyniak z kl. VI
ze
Szkoły
Podstawowej
w Skrzyszowie
Wyróżnienia
otrzymali:
Katarzyna Longosz z kl. VI ze
Szkoły Podstawowej
w Kozodrzy i Oliwier Stręk
z
kl.
VI
ze
Szkoły
Podstawowej w Ostrowie.
Laureatami
w
szkolnym
konkursie wiedzy o Patronie
zostali:
I - Oliwia Krzystyniak – kl
VI
II - Oliwia Juchno – kl IV
i Kamila Fryz – kl – VI
III - Szymon Lepak – kl V
Natomiast
w
szkolnym

Życie Ostrowa

którymi
w swoim życiu kierował się
bł. Ks. Jerzy Popiełuszko.
Tradycyjnie już na koniec
podsumowany został konkurs
„Zachowaj trzeźwy umysł”.
Wyróżnienie uczniowi kl. III
Kacprowi
Rokoszowi
wręczyli
przewodniczący
Rady Gminy w Ostrowie –
Józef Bajor i sołtys wsi
Skrzyszów – Andrzej Budzik.
Składamy serdeczne słowa
podziękowania
Beacie
Babiarz i Lidii Szymanek oraz
Kamilowi Piękosiowi za
przygotowanie
i przeprowadzenie akademii
podczas tej uroczystości.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy
w jakikolwiek sposób swoją
pracą i obecnością przyczynili
się do ubogacenia Święta
Patrona Szkoły.
SP Skrzyszów
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Szkoła Podstawowa w Ociece realizuje projekt
"Alarm dla Bioróżnorodności Podkarpacia"
Szkoła
Podstawowa
im.
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
w
Ociece
została wybrana spośród szkół
województwa podkarpackiego
do realizacji projektu "Alarm
dla
Bioróżnorodności
Podkarpacia". Projekt jest
współfinansowany przez Unię
Europejską i bierze w nim
udział 20 szkół
z Podkarpacia. W ramach tego
projektu podjęliśmy różne
działania związane
z ochroną bioróżnorodności
czyli ochroną naszej fauny
i flory.
Bierzemy udział w kampanii
"Łąki św. Franciszka", która
polega na przygotowaniu
gleby i wysianiu nasion
i owoców dzikich gatunków
łąkowych
i polnych. Nasiona wysialiśmy
w
końcu
października,
a obecnie na powierzchni 1 ara
kiełkuje piękna łąka kwietna,
która
w następnym roku
zwabi
motyle,
pszczoły,
trzmiele i inne owady, bo jest
to
proces
dość
długi.
W pobliżu naszej łąki zostały
ulokowane
hoteliki
dla
owadów
oraz
budki
noclegowo - lęgowe dla
nietoperzy.
W
kwietniu
otrzymaliśmy też sadzonki ziół
i bylin zwabiających motyle.
Wszystkie
te
działania
skupiają
wokół
projektu
zarówno całą społeczność
uczniowską jak i nauczycieli,
którym leży na sercu ochrona
naszej przyrody.
W
ramach
wyjazdów
uczniowie
odbyli
już
3
plenerowe
7-godzinne
warsztaty
"Paszport
do
Ekolandii" dla grupy 24

Więcej informacji na: www.alarmdlabio.pl
uczniów.
Uczniowie
uczestniczyli w wycieczkach
ekologicznych w jesieni 2014
r. i na wiosnę 2015r. W jesieni
uczniowie kl. IV, V i VI
odbyli wyprawę do "Boru"
w Głogowie Małopolskim,
gdzie
zapoznali
się
z
gatunkami roślin i zwierząt
w naszych lasach.
Wiosną odbyliśmy 2 wyprawy
do
Ekolandii.
6.05.2015
uczniowie klasy II i III wzięli
udział w wycieczce do
Storczykarni w Łańcucie oraz
odbyli rejs katamaranem po
Wisłoku. 12. 05. 2015
uczniowie kl. IV i V wzięli
udział w rejsie katamaranem
po Wisłoku, gdzie zapoznali
się z dziką przyrodą rezerwatem roślin i ptactwem
wodnym nad Wisłokiem. Jest
to jedyny taki rezerwat
w Polsce, który znajduje się na
terenie miasta wojewódzkiego.
W ramach interaktywnych
warsztatów
"Laboratorium
bioróżnorodności
z wykorzystaniem samochodu
"Podkarpacki
Ekomobil"
z
ćwiczeniami
środowiskowymi
prowadzonymi przez trenerów
- ekologów. W zajęciach
uczestniczyło 24 dzieci podzielone na 2 grupy

warsztatowe.
28. 01. 2015 r. odbyły się
warsztaty
edukacyjne
Podkarpackiego
Centrum
Edukacji
Ekologicznej
w Rzeszowie, w czasie
których uczniowie zapoznali
się z owadami naszych łąk, pól
i
lasów,
które
mogli
obserwować
pod
mikroskopem.
Były
to
warsztaty zimowe.
09. 06. 2015 r. odbyły się
warsztaty edukacyjne letnie
z wykorzystaniem Ekomobilu
prowadzone
w
plenerze
w
najbliższym
otoczeniu
szkoły. Uczniowie wzięli
udział w warsztatach pt.
"Bioróżnorodność
łąki"
w ramach, których zbierali
rośliny łąkowe, szukali ich
nazw polskich i łacińskich,
posługując
się
kluczem.
Następnie
rośliny
były
poddawane
obserwacjom
mikroskopowym. Warsztaty
zakończyły się wykonaniem
zielnika z zebranych roślin.
Wszyscy
uczestnicy
warsztatów dużo nauczyli się,
świetnie się przy tym bawiąc.
W roku szkolnym 2015/ 2016
działania
te
były
kontynuowane.
21 października 2015 r. odbyło
się spotkanie z panem

Bielański na podium!
W dniach 13-14.11.2015
w
Wałbrzychu
został
rozegrany Jesienny Puchar
Polski Juniorów w zapasach
w stylu klasycznym - XIII
Memoriał
Bogusława
Dąbrowskiego.
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dr
Pawłem
Wolańskim,
ze stowarzyszenia Ekoskop,
który przedstawił prezentację
multimedialną na temat roślin
i zwierząt na temat roślin
i zwierząt na Łące św.
Franciszka. Uczniowie klasy
IV
i
V
byli
bardzo
zainteresowani
tematem
ponieważ
sami
są
gospodarzami tej łąki.
W październiku również został
rozstrzygnięty
konkurs
plastyczny pod hasłem "12
Twarzy Natury". Konkurs miał
na
celu
wyłonienie
najpiękniejszych
kolaży
wykonanych z naturalnych
materiałów, które możemy
znaleźć w przyrodzie, np.
kory, liści, igliwa, mchu,
piasku, nasion i owoców
drzew i krzewów. Sponad 400
prac
plastycznych,
przedstawiających krajobrazy
w kolejnych porach roku
wybrano 50 prac. Nasi
uczniowie zostali laureatami
konkursu: Piotr Kozak - kl. IV
i Wiktoria Wójcicka - kl. I
gimnazjum.
18
grudnia
jedziemy na odbiór nagród do
Urzędu
Marszałkowskiego
w Rzeszowie.
Sabina Pelc

Ocieka najlepsza w koszykówkę

W swoim debiucie w tej
kategorii wiekowej Karol
Bielański pochodzący z Woli
Ocieckiej zajął 3 miejsce
w wadze do 50 kg.
ms

Życie Ostrowa

W dniach 17 i 18 listopada
2015 roku. w Ostrowie
odbyły się gminne zawody
sportowe w piłkę koszykową.
17 listopada dziewczęta z
Publicznego Gimnazjum w
Ociece wywalczyły I miejsce.

Chłopcy
również
zaprezentowali
się
wyśmienicie i 18 listopada
stanęli
na
najwyższym
stopniu podium zajmując
I miejsce. Opiekunem grupy
był Karol Świniuch.

Życie Ostrowa

"W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II"
24
października
2015r.
w Gimnazjum i Liceum im.
Jana Pawła
II
Sióstr
Prezentek
w Rzeszowie, odbyła się XIII
edycja Konkursu Polskiej i
Obcojęzycznej
Piosenki
Religijnej „Laudate Deo”
pod honorowym patronatem
Księdza
Biskupa
Jana
Wątroby
i Podkarpackiego Kuratora
Oświaty Pana Jacka Wojtasa.

W konkursie wzięła udział
uczennica
klasy
I
z Publicznego Gimnazjum
w Ociece - Patrycja Perlik.
Wyśpiewała III miejsce
w
kategorii
Piosenka
w języku obcym, które wśród
175 wykonawców jest bardzo
dużym sukcesem. Patrycję do
konkursu przygotował Pan
Ryszard Niewiarowski.
PG Ocieka

"Już czas, już czas do szkoły czas, nauka czeka nas"
Dzień 27 października 2015
roku był bardzo ważnym
dniem dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
w Ociece i Szkoły Filialnej
w Zdżarach. W tym dniu
odbyła
się
uroczystość
ślubowania i pasowania dzieci
na uczniów. Uroczystość
rozpoczęła się od odśpiewania
hymnu
państwowego,
a przewodnicząca szkoły
przywitała
zaproszonych
gości,
dyrektora
szkoły,
nauczycieli
i rodziców. Uczniowie klasy
III
wraz
z
paniami
przygotowały program, na
który
przybyli
"król
i królowa" wraz z damami
dworu i rycerzami. Dzieci
klas I miały do wykonania
kilka zadań. Za poprawne ich

wykonanie król i królowa
nagradzali dzieci herbami miłości, nauki, uśmiechu.
Dzieci pięknie odpowiadały
na zadane zadania, śpiewały
piosenki i recytowały wiersze.
Następnie
nastąpiła
najważniejsza
chwila
pasowanie
na
ucznia.

Uczniowie odświętnie ubrani
zostali po kolei wyczytywani
na środek sali, a pani dyrektor
Marta Szybała, pasowała
każde dziecko na ucznia
Szkoły Podstawowej. Pani E.
Szpara i M. Oleś zaprosiły
dzieci na mały poczęstunek,
a rodzice wręczyli swoim

pociechom drobne upominki.
Nie zabrakło też chwili na
pamiątkowe zdjęcia. Dzieci
były pełne wzruszeń i miały
dużo
niezapomnianych
wrażeń.
Edyta Szpara

Pamiątkowe zdjęcie pasowanych dzieci na uczniów

"Zdrowe jedzenie górą"
Dnia 06.11.2015 r. uczniowie
ze
Szkoły
Podstawowej
z
Ocieki
brali
udział
w Ogólnopolskiej Akcji ph.
"Śniadanie daje moc". Już po
raz kolejny uczniowie kl. I-III
i kl. IV - VI biorą udział
w akcji przy pomocy swoich
nauczycieli. Koordynatorami
w szkole są: E. Szpara
i S. Pelc. Ideą programu jest
uświadomienie dzieciom, co
jest zdrowe, a co niszczy nasz
organizm i jak ważną rolę
w diecie dziecka odgrywa
śniadanie. Możemy śmiało
powiedzieć, że "Śniadanie to
najlepszy start w nowy dzień".
6 listopada w naszej szkole
klasy I-III
i IV
-VI

zorganizowały
"Zdrowe
śniadanie". Dzieci wraz ze
swoimi
wychowawcami
mogły wspólnie przygotować
i zjeść posiłek dnia. Dzieci
miały
frajdę
nie
tylko
dzielenia się z innymi,

ale także spróbowania nowych
smaków, dowiedziały się, co
lubią na śniadanie inne dzieci i
dlaczego
śniadanie
to
najważniejszy posiłek dnia.
W tym dniu odbyły się też
lekcje o zdrowym odżywianiu,

Życie Ostrowa

zostały wykonane dekoracje
w klasach i na korytarzu. Po
wykonaniu potraw odbyło się
uroczyste
śniadanie
i degustacja potraw.
Na koniec dnia uczniowie
w ramach prelekcji zapoznali
się z 12 zasadami zdrowego
odżywiania. Szkoła będzie
nadal kontynuować promocję
zdrowego
trybu
życia
opracowując
plan
na
poszczególne lata szkolne.
To był bardzo ciekawy i miły
dzień.
Pani
dyrektor
podziękowała
wszystkim
uczniom za przygotowanie tak
smacznych potraw.
Edyta Szpara
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O historii miejscowości Blizna...
Nadrzędnym celem powstania
Parku Historycznego Blizna
jest
podkreślenie
roli
miejscowości Blizna jaką
odegrała podczas II wojny
światowej. Teraz, po kilku
latach od oficjalnego otwarcia
Parku widać, że miejsce to
cieszy
się
niegasnącą
popularnością i to nie tylko
w sezonie letnim. Miejsce to
jest często odwiedzane nie
tylko przez całe rodziny, ale
również przez m.in. wycieczki
szkolne
i
zagranicznych
turystów, którzy na miejscu
mogą poznać historię tegoż
terenu. Co raz częściej
powstają
nowe publikacje
i materiały wideo, dzięki
którym o tym historycznym
miejscu co raz częściej słyszy
się nawet w ogólnopolskich
mediach.
Jak możemy przeczytać na
stronie internetowej Parku
Historycznego Blizna, miejsce
to powstało przede wszystkim
dla ocalenia od zapomnienia
prawdy historycznej o Bliźnie
oraz
ludziach,
którzy
uczestniczyli w wydarzeniach
na tym terenie i odegrali
znaczącą rolę w historii II
wojny światowej.
W tym roku minęło już cztery
lata od oficjalnego otwarcia
Parku Historycznego w Bliźnie.
Pomimo to zainteresowanie
miejscem wykazuje wciąż
rosnącą tendencję. We wrześniu
ogólnopolskie media obiegła
informacja
o
wydobyciu
unikalnych elementów rakiety
V-2 i udostępnieniu ich

zwiedzającym
w
Parku
Historycznym
Blizna.
Wiadomość wzbudziła jeszcze
większe
zainteresowanie
tematem na skalę ogólnopolską.
Do rozpowszechnienia historii
Blizny przyczyniają się również
różnego rodzaju publikacje,
galerie zdjęć i materiały wideo
wykonane na terenie Parku.
Jednym z takich przykładów
jest ponad 40 minutowy film,
który trafił do Internetu kilka
dni temu, i z którym warto się
zapoznać.
Na
serwisie
YouTube
można
znaleźć
materiał zatytułowany "Blizna Historia V-2, The H-Frame"
przygotowany przez grupę The
H-Frame, w skład której
wchodzą trzy osoby: Profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego Patrick
Vaughan
(z pochodzenia Amerykanin),
Krzysztof Jedynak (reżyseria,
koordynacja
projektu)
i Magdalena Kwiek (kamery,
światło). Oprócz tego od
autorów dowiadujemy się, że
do powstania filmu przyczynił
się również Maciej Małozięć,
który
m.in.
skoordynował
spotkania z pułkownikiem
Baszakiem – ostatnim żyjącym
uczestnikiem Operacji Most III.
W filmie wystąpił także
opiekun Parku Historycznego w
Bliźnie – Wiesław Jeleń
i Justyna Wnęk z ECPiP
w Pustkowie.
Film z tego co wiemy powstał
w
ramach
projektu
publikowanego na platformie
YouTube – The H-Frame.
Profesor na co dzień wykłada
na Instytucie Amerykanistyki

i Studiów Polonijnych na
Uniwersytecie
Jagiellońskim
i jego wykłady cieszą się
niezwykłą popularnością. Jak
tłumaczy Krzysztof Jedynak:
"Opowiedziałem Profesorowi
historie mojego regionu (red.
Dębicy), a Profesor szczególnie
zainteresował się tematem
wydarzeń w Bliźnie i okolic.
Prof.
Vaughan
był
pod
szczególnym
wrażeniem
heroizmu Armii Krajowej i jej
działań, które według wielu
historyków ocaliło Londyn
przed bronią V. Ponadto, temat

ostatniego uczestnika Operacji
Most III, podczas której AK
przekazało
elementy
V-2
angielskim służbom. Widz
może zobaczyć też m.in.
pozostałości po płycie, z której
odpalano V-2, czy bunkier
z którego obserwowano start
latającej bomby V-1
Autorzy filmu zapowiadają,
że już mają pomysł na kolejną
produkcję. Tym razem chcą
przedstawić
internautom
wyścig kosmiczny pomiędzy
USA i ZSRR. Uprzedzają iż
z pewnością pojawi się w nim

Film „Blizna - Historia V-2” można oglądnąć pod adresem:
www.youtube.com/watch?v=KhcmLWHS2Fc
ten jest stosunkowo mało znany
poza granicami naszego kraju
i nie jest tak spopularyzowany
jak np. historia związana
z Enigmą. Postanowiliśmy
zatem zagłębić ten temat
i zrealizować nagranie."
Jak opisują sami autorzy: "Film
został podzielony na trzy
rozdziały: powstanie obozu,
część dotyczącą V-1 i V-2,
a także część która dotyczy
ruchu oporu. Ta ostatnia jest
najobszerniejsza i zawiera
opowieść
płk.
Baszaka,

wątek Blizny. Warto również
dodać,
że
materiał
jest
przygotowany i opublikowany
w dwóch wersjach językowych
co daje szanse, że wieści
o wydarzeniach z Blizny dotrą
również poza ocean.
Park Historyczny Blizna to bez
wątpienia miejsce wyjątkowe,
które nie tylko przenosi
w czasie, zapoznaje z historią,
ale co raz częściej przyciąga
pasjonatów historii z całej
Polski i zagranicy.

Mateusz Surman

Victoria Ocieka grała w Słupsku
W
pierwszy
weekend
grudnia zawodnicy Victorii
Ocieka
grali
w
II
Mistrzostwach
Polski
Klubów
Sportowych
o nazwie „VICTORIA”,
które
odbywały
się
w Jezierzycach k. Słupska.
Klub
z
Ocieki
został
zaproszony na ten turniej
przez
drużynę
Victorii
Słupsk, która już po raz drugi
organizowała
turniej
w którym mogły uczestniczyć
tylko zarejestrowane kluby
z nazwą "Victoria". Jak się
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okazało zespół z Ocieki grał
bardzo dobrze i po zaciętej
walce udało się drużynie
zakwalifikować
do
półfinałów. Niestety tam już
zostali pokonani najpierw
przez
drużynę
Victoria
Kaliska a następnie przez
Victorię
Bartoszyce
i ostatecznie uplasowali się na
czwartym miejscu rozgrywek.
Zespół został wyróżniony
i otrzymał puchar drużyny
"Fair Play".
Mateusz Surman
Życie Ostrowa

Victorię Ocieka reprezentowali: Robert Proczek, Mateusz Miazga,
Dominik Molek, Kacper Powrózek, Kamil Turczyn, Jan Nędza,
Bartłomiej Ochab i Arkadiusz Turczyn

Życie Ostrowa

IV Rowerowy Rajd Ludzi Pracy w Skrzyszowie
Z okazji V Rocznicy nadania
szkole imienia Bł. Ks. J.
Popiełuszki 3 października
ponad 70 rowerzystów stawiło
się przed szkołą podstawową
w Skrzyszowie, aby wziąć
udział w IV Rowerowym
Rajdzie
Ludzi
Pracy
zorganizowanym
przez
dyrektora szkoły Andrzeja
Ziajora. Miłośnikom dwóch
kółek
błogosławieństwa
udzielił ks. proboszcz parafii
Skrzyszów Mariusz Nosal.
Impreza promowała wspólne i
zdrowe spędzanie wolnego
czasu ludzi pracy. Uczestnicy
przejechali przez Skrzyszów,
Paszczynę, Pustków, Wolę
Ociecką, Bliznę, Leszcze,
Kamionkę, Borek Wielki,
Kozodrzę, Ostrów. Po drodze
przewidziano postoje: przy
Górze Śmierci w Pustkowiemiejscu
upamiętniającym
ofiary obozu w latach 19401944, w Parku Historycznym
w Bliźnie, gdzie oglądaliśmy
makiety V1 i V2 naturalnych
rozmiarów, zrekonstruowane
baraki koszarowe i muzeum
z eksponatami z II wojny
światowej,
czyli
zrekonstruowane
elementy
poligonu z okresu II wojny
światowej oraz trzeci postójnad zalewem w Kamionce.
Kolejny czwarty
rajd
rowerowy za nami. Jego
organizatorzy,
osoby
i instytucje wspierające –
Wójt gminy Ostrów, Dyrektor
ZEASiP,
Sołtys
wsi
Skrzyszów, Stowarzyszenie
Miłośników
Ziemi
Bliźnieńskiej
składają
serdeczne
podziękowania
wszystkim uczestnikom za
udział w tym wydarzeniu. Tak
duże
zainteresowanie

świadczy o tym, że nasza
impreza podoba się Państwu,
jest pełna atrakcji i przyciąga
każdego
roku
kolejnych
uczestników zarówno tych
młodych, jak i seniorów, i –
co warte podkreślenia – nie
tylko mieszkańców naszej
gminy.
W
tym
roku
gościliśmy
cyklistów
z
Przeworskiego
Koła
Turystyki
Rowerowej
„Leliwa” wraz z prezesem
Tomaszem Nalepą, którzy
pomogli nam w organizacji
bezpiecznego przejazdu. Ta
rekreacyjna impreza wpisała
się już na stałe w kalendarz
wydarzeń
organizowanych
z okazji kolejnych rocznic
nadania imienia naszej szkole.
Wykręciliśmy
ponad
50
kilometrów,
zwiedziliśmy

różne warte obejrzenia zakątki
dwóch sąsiadujących gmin
(Dębicy i Ostrowa). To nie
był wyścig na czas, ale dobra
zabawa, aktywnie spędzony
czas
wolny,
połączony
z
podziwianiem
zacisza
lasów, babiego lata, piękna
drzew przyodzianych w złote
barwy
jesieni,
mijanych
wiosek, tego co region ma
najpiękniejsze. A wszystko to
przy pięknej, słonecznej,
ciepłej,
wręcz
letniej

pogodzie, za co
jesteśmy ogromnie
wdzięczni naszemu
patronowi Bł. Ks.
Jerzemu. Na mecie,
oprócz
ciepłego
posiłku,
na
rowerzystów
czekało dodatkowo
wiele atrakcji: grill,
zawody łucznicze o
puchar dyrektora
Na mecie odbył się turniej łuczniczy
szkoły
i zawody strzeleckie
przeprowadzone
przez sołtysa wsi
Andrzeja Budzika i zawody - Firmie Plastbud z Pustkowa
strzeleckie o puchar wójta - Firmie Stek-Rol (Andrzej
Gminy
Ostrów Barszcz) z Dębicy
przeprowadzone przez Artura - Piekarni Ciszek z Dębicy
Lisa i Związek Strzelecki - Firmie Mars z Ostrowa
„Strzelec” z Dębicy.
- Firmie Rolmlek z Mielca
Mogliśmy
liczyć
na - Firmie Bambi z Dębicy
przychylność sponsorów.
Sklepom
spożywczym:
„Merkury”
z
Ropczyc,
„Basia” ze
Skrzyszowa
i „Drops” z Lubziny
- za wsparcie rajdu.
Szczególne
podziękowania
Rowerzyści
kierujemy do organizatora
podczas
rajdu - dyrektora szkoły tegorocznego
Andrzeja Ziajora, a także
rajdu przejechali prezesa PKTR „Leliwa” –
ponad 50km
Tomasza Nalepy i członków
tego Koła za zabezpieczenie
trasy rajdu, fotoreportera
Mateusza Surmana, Jana
Rudnego, który prowadził
serwis naprawczy podczas
rajdu oraz Bogusławy Matłok
i
Marzeny
Andreasik
za
pomoc
organizacyjną
w przeprowadzeniu turniejów.
Za
przyjazne
przyjęcie
miłośników
jednośladów
Dziękujemy:
dziękujemy
Tadeuszowi
- Stowarzyszeniu Miłośników Lechowiwłaścicielowi
Ziemi Bliźnieńskiej
Rajskiego Ogrodu. Serdecznie
- PZU SA
zapraszamy za rok.
- Bankowi Spółdzielczemu
w Ropczycach
Barbara Budzik

Życie Ostrowa
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Nienawiść można uleczyć tylko miłością
6 października 2015r. to
znamienna
data,
która
zapisała się w pamięci oraz
na kartach kroniki naszej
szkoły, gdyż w tym dniu
Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w
Ociece
obchodziła święto swego
Patrona
Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Była to już 12 rocznica
upamiętniająca
nadanie
imienia
szkole
tak
znakomitego opiekuna. Dzień
ten rozpoczęła msza święta

w
pobliskim
kościele.
Następnie uczniowie, ich
rodzice, kadra nauczycielska,
pracownicy
szkoły
oraz
zaproszeni
goście
wzięli
udział w uroczystej akademii.
Motywem
przewodnim
tegorocznego spotkania było
sławione i popularyzowane
przez Prymasa Polski hasło:
"Nienawiść można uleczyć
tylko miłością". Słowa te,
jakże
ważne
w
dobie
współczesnego
życia,
niewymazalnie
pozostały

w naszej pamięci. To zarazem
ważna wskazówka do naszego
codziennego
postępowania
i pokonywania życiowych
przeszkód.
Występ
artystyczny uczniów uświetnił
wykład pani Katarzyny Kyc pracownicy
IPN
w Rzeszowie. Przedstawił
najważniejsze losy Patrona
naszej
szkoły.
Pomógł
zapamiętać
zgromadzonym
najistotniejsze fakty, był
rodzajem utrwalenia wiedzy.
Uroczystość zakończyła się

rozdaniem nagród za szkolny
konkurs
plastyczny
pod
hasłem "Stefan Wyszyński Patron Szkoły". Uczniowie,
którzy
wykazali
się
największym
talentem
otrzymali
dyplomy
oraz
ciekawe nagrody. Umocnieni
przesłaniem
uroczystości
będziemy śmiało stawiać
czoło nadchodzącym dniom,
myśleć optymistycznie oraz
dawać pozytywny wzór do
naśladowania.
Agnieszka Draus

Pożegnalne spotkanie zespołu Wrzos
24.10. 2015 roku sołtys Woli
Ocieckiej Tadeusz Kalita
zorganizował
w
Domu
Strażaka
spotkanie
występującej ostatnio przez
5 lat grupy Zespołu WRZOS.
W
przygotowaniu
pożegnalnego
spotkania
sołtysowi pomagali rodzice
młodzieży
tańczącej
w zespole.
Tadeusz
Kalita
wraz
z młodzieżą i jej rodzicami,
kierownikiem
zespołu
Łomnicką
Jadwigą
i
dyrektorem
GCKiS
Przemysławem
Łagowskim
od lat spędzali wspólnie wiele
czasu
na
występach
wycieczkach
,
zabawach
„opłatkach” i ogniskach.
Młodzież kończąca pracę
w zespole mieszka w Woli
Ocieckiej , Ociece i Ostrowie
i w tym roku zdaje maturę
w
szkołach
średnich

w Ropczycach, stąd brak czasu
na dalszą pracę w zespole.
W spotkaniu brała też udział
nowa, młoda grupa Zespołu
WRZOS- uczniowie Szkoły
Podstawowej
w Woli
Ocieckiej.
Na
zaproszenie
sołtysa,
spotkanie zaszczycili swą
obecnością wójt Piotr Cielec
z małżonką, Dyrektor GCKiS
Przemysław
Łagowski,
dyrektor szkoły Podstawowej
w Woli Ocieckiej . Artur
Skubis,
radna
Katarzyna
Myszkowska,
członkowie
Rady Sołeckiej oraz strażacy.
Po
okolicznościowych
przemówieniach
grupa
odchodzących
tancerzy
złożyła podziękowania na ręce
Tadeusz Kality i kierownika
zespołu Jadwigi Łomnickiej.
W czasie spotkania rodzice
mieli okazje zatańczyć ze
swoimi
dziećmi
oraz

Młodzież podziękowała
Jadwidze Łomnickiej
i sołtysowi
Tadeuszowi Kalicie
za długoletnią pomoc
i wsparcie.
/foto. M. Ignac

podziwiać ich umiejętności
taneczne i wokalne zdobyte
w zespole.
Kierownik Zespołu Pieśni
i
Tańca
„WRZOS”
serdecznie
dziękuje
Tadeuszowi
Kalicie
za

Biblioteka Publiczna w Skrzyszowie poleca:
„Babie Lato” Danuta Pytlak
Główną bohaterką książki jest
będąca koło 40-stki kobieta
o imieniu Michalina. Kobieta
jest
cenioną
pracownicą
korporacji . Opuszczona przez
męża hazardzistę . W wyniku
splotu różnych okoliczności
musi zmierzyć się nie tylko
z samotnością ale również
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z poważną chorobą . Po
operacji
i
w
trakcie
rekonwalescencji postanawia
całkowicie przewartościować
i
zmienić
swoje
dotychczasowe życie. Pod
wpływem
przemyśleń
odnawia kontakt z ojcem,
który powraca z zagranicy

i nawiązuje ciepłe rodzinne
relacje, które zostały zerwane
wiele lat temu . Wyjeżdża na
wieś i w odziedziczonym po
śmierci babci domu odnajduje
napisane przez matkę listy
i
odkrywa
rodzinną
tajemnicę…
BP Skrzyszów
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dotychczasową
współpracę
i wsparcie, prosząc o dalszą
pomoc w kultywowaniu naszej
pięknej ludowej tradycji.
Jadwiga Łomnicka

Życie Ostrowa

Na kartach historii...

Powyższe zdjęcie zostało najprawdopodobniej wykonane przed starą szkołą w Kamionce. Szukamy osób,
które mają jakąkolwiek wiedzę kiedy wspomniane zdjęcie mogło zostać wykonane. Oprócz tego prosimy
również o kontakt jeśli ktoś z tego zdjęcia zostanie rozpoznany. W sprawie przekazania informacji prosimy
o kontakt z GCKiS w Kamionce telefonicznie: (17) 22 33 134 lub poprzez e-mail: kamionkagckis@wp.pl.

Boże Narodzenie
Gwiazdko śliczna
Betlejemska,
Roztocz nad nami swój blask.
By Twój promyk nam
rozświetlał,
Przyszłość w słońcu całą dał.
Na rodzinę spójrz łaskawie,
Niech im wiedzie się
wspaniale.
Żeby pokój w nich zagościł,
Twarde serca skruszył w
proch.

Dziś historia nam powstaje,
Jezus rodzi się – Nasz Król.
W kalendarzu jest dat wiele,
Nie dorówna żadna tej.
Nasze Boże Narodzenie,
Nie ma równych sobie dzieł.
Król nad Króle – Pan nad
Pany,
Chce miłością uczyć nas.
Jak żyć mamy w naszych
domach,
Nie zatwardzać swoich
gniazd.

Niech ich serca miłość złączy,
Tak jak Ty swym światłem
nas.
Serce otwórz dla bliźniego,
Miłość piękna, miłość wielka, Może pomóc trzeba mu.
Niech panuje w domu, w czas. Darem serca nawiedź jego,
Jego skromny mały dach.
Wszelkie smutki, troski, żale,
Zabierz z sobą w kosmos
Dobrym czynem zrobisz
swój.
wiele,

Skruszysz mury skalnych
serc.
A wnet miłość z nich
wypłynie,
I rozleje się gdzieś het.
By połączyć serca dwa,
Trzeba utkać grubą nić.
Żeby związać razem je,
Musi taka gwiazdka lśnić.
Gwiazdka nasza Betlejemska,
Łączy ludzi, rody swe.
I każdego chce pobudzić,
Światłem naszym staje się.
Wiele gwiazd na niebie jest,
Każdy szuka swojej tam.
Aż kometa się przygląda,
I się śmieje, mówi nam.
Szukasz długo, szukasz
wszędzie,
A ta gwiazdka w Tobie
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będzie.
Jest przy Tobie, obok Ciebie,
Nie wysoko, nie na niebie.
Proszę zadbaj o Nią bardzo,
By jej promyk błyskał nam.
Jej światełko daje ciepło,
ciepło rączek Twoich Mam.
Ty tą gwiazdką jesteś miła,
Ty me serce uleczyłaś.
Dałaś radość, ciepło, słońce,
Wszystko w koło jest gorące.
Kwitną łąki, krzewy, drzewa,
Dla mnie Ty jak słowik
śpiewasz.
Piosnka serce rozwesela,
Radość kwitnie i nadzieja.
Że nadejdą lepsze dni Że nadejdą lepsze dni.
Marek Muszyński
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