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Najchętniej stał na bramce. I 

lubił kremówki.  

I wszystko co robił - czynił z 

ogromną pasją. I nigdy nie 

przeszedł obojętnie obok 

drugiego człowieka. 

Myślę, że tak można by wiel-

kim skrócie opowiedzieć o 

Janie Pawle II. 

Bo jak w słowa ubrać histo-

rię człowieka, który z małego 

polskiego miasteczka dociera 

do Stolicy Piotrowej. 

I wcale nie mówię tutaj o 

drodze w charakterze ambi-

cjonalnym dążeniu do sukce-

su. 

Bo w takich kategoriach nie 

można rozpatrywać powoła-

nia.  

I lubił gdy śpiewają mu 

„Barkę”. 

 

 

 

Bo sensem jego życia 

stało się podążanie tą drogą, 

którą wskazał mu Pan. I po-

szedł tą drogą, mimo tego, że 

wiązała się z rezygnacją z wie-

lu wcześniejszych zamierzeń. 

Ale droga, której Pan błogo-

sławi, nigdy nas nie zawiedzie. 

I jego też nie zawiodła - choć 

zrezygnował ze swojego wy-

marzonego aktorstwa, jednak 

stał się na scenie świata orę-

downikiem ważniejszego dzie-

ła. Najważniejszej roli w życiu 

– gdyż stał się orędownikiem   

 Słowa Bożego. Nigdy nie 

dane mi było spotkać osobi-

ś c i e  O j c a  Ś w i ę t e g o .  

 Właściwie jedynie raz widzia-

łem go „z bliska”, podczas 

kolejnej pielgrzymki do Pol-

s k i . 

            I odkryłem wtedy 

ogromną prawdę słów, które 

ktoś kiedyś powiedział o sile 

spojrzenia tego niesamowitego 

człowieka - że nieważne, jak 

duża jest grupa ludzi- każdy 

czuje, że to spojrzenie, ta ręka 

unosząca się w geście błogo-

sławieństwa, czyniąca znak 

krzyża - kieruje tym błogosła-

wieństwem do każdego czło-

wieka z osobna. Każdy z nas 

wtedy stojących w grupie był 

pewny, ze to spojrzenie skie-

rowane było właśnie do nie-

g o . 

I właściwie tak zapamięta-

łem Jana Pawła II. Mogło by 

się wydawać, że to mało – 

ale ja sadzę, ze takie wspo-

mnienie wystarczy mi na 

całe moje życie. Dla mnie 

zawsze był                  i pozo-

stanie - wzorem jak można 

przykazanie miłości bliźnie-

go wprowadzić w życie - gdy 

każdy z grupki ludzi jest 

przekonany, że ta miłość i 

jego dotknęła, dosięgła. 

 

            Bo mimo tego, że 

znam wiele opowieści o zda-

rzeniach z życia Karola Woj-

tyły, to jednak dla mnie po-

zostanie przede wszystkim 

człowiekiem o niezwykłej sile 

ducha, ufności wobec Boga i 

temu, jak jesteśmy prowadze-

ni, jak jesteśmy powołani i 

posłani. Czasami zazdroszczę 

mu takiej siły w tej miłości 

bliźniego, w tym pochylaniu 

się nad drugim człowiekiem, 

czy podawaniu mu ręki. Bo on 

nigdy nie czynił żadnych róż-

nic - już jako krakowski kar-

dynał napotkanej podczas spa-

ceru kobiecie pomógł wnieść 

wózek na najwyższe piętro 

kamienicy. I pierwszy wycią-

gnął rękę w geście pojednania 

do zamachowca, którego ce-

lem było pozbawianie go ży-

cia. Z okresu po zamachu, z 

kliniki Gemelli pochodzą moje 

ulubione zdjęcia JP2. Kiedy 

uśmiecha się, aby ośmielić 

Arturo Mari, że przecież nie 

należy go traktować z jakimś 

ogromnym dystansem- tak też 

i w całym życiu robi wszystko, 

żeby pokonać wszelkie granice 

i dystansy. I kiedy Duch po-

wiewem wiatru zamknął księ-

gę jego życia w pierwszej 

chwili pomyślałem - że jak mi 

przyjdzie dalej żyć. W świe-

cie, gdzie nikt tak jak Jan Pa-

weł II nie potrafił pochylić się 

z równą miłością nad najbied-

niejszymi, jak i nad możnymi 

tego świata. W świecie, gdzie 

nikt tak jak Jan Paweł II nie 

potrafił uczyć pokory wobec 

woli Bożej, wobec trudności 

odkrywać mimo wszystko to, 

co w życiu najpiękniejsze. 

Kto z pokorą potrafił nawet 

całować ziemię, dzieło rąk 

Najwyższego, tak samo jak i 

jeździć na nartach - by wysoko 

w górach słuchać co tam mu 

ten Pan Bocek szepcze z nie-

biańskich wysokości. I nie 

kremówki, nie to, że najchęt-

niej stał na bramce - stanowią 

dla mnie najważniejsze słowa 

pontyfikatu Jana Pawła II. Ale 

dwa proste zdania wypowie-

dziane lata temu - jakby pod-

kreślenie, że celem najważ-

niejszym jego życia była mi-

łość, pokój serca. 
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Inwestycje Gminy – I kwartał 2009 
Zdając sobie sprawę z wyzwań 

rozwojowych, stojących przed 

Gminą Ostrów, władze samo-

rządowe jako priorytet stawia-

ją sobie aktywne poszukiwanie 

środków ze źródeł zewnętrz-

nych, głównie tych pochodzą-

cych z Unii Europejskiej. Pro-

cedura uzyskania dofinanso-

wania jest bardzo zawiła i cza-

sochłonna. W związku z du-

żym zainteresowaniem poten-

cjalnych beneficjentów bez-

zwrotnymi dotacjami, szanse 

na wsparcie mają tylko najcie-

kawsze projekty, posiadające 

pełną dokumentację tech-

niczną, niezbędne pozwolenia, 

cechujące się niskim współ-

czynnikiem koszt/efekt 

(wartość dofinansowania 

inwestycji/ilość użytkowników 

mienia powstałego w wyniku 

realizacji inwestycji), wyso-

kim stopniem wpływu na roz-

wój gospodarczy bliskiego 

otoczenia miejsca realizacji 

inwestycji (ilość nowych firm, 

ilość nowych miejsc pracy 

powstałych w wyniku realiza-

cji inwestycji). W okresie 

ostatnich lat Gmina Ostrów 

brała udział w kilkunastu kon-

kursach, realizując szereg 

przedsięwzięć. Działania te 

poza korzyściami w postaci 

zrealizowanych inwestycji, 

pozwoliły na zdobycie odpo-

wiedniego doświadczenia i 

wiedzy merytorycznej w za-

kresie pozyskiwania, jak rów-

nież wdrażania środków po-

mocowych. Jednym z ważniej-

szych kroków na tym polu 

było uzyskanie wsparcia na 

rozbudowę gminnej oczysz-

czalni ścieków w Skrzyszo-

wie, na modernizację drogi 

gminnej Blizna-

Niwiska (ZPORR), 

na utworzenie Gmin-

nego Centrum Infor-

macji w Skrzyszowie 

w ramach Programu 

„Pierwsza Praca” 

Ministerstwa Gospo-

darki i Pracy. Zdoby-

te doświadczenia 

wykorzystywane są 

obecnie podczas apli-

kowania o środki 

strukturalne Unii Europejskiej 

jak i o środki krajowe. 

Aktualnie Gmina 

rozpoczęła przygotowania do 

ukończenia ostatniego etapu 

budowy sieci kanalizacji sani-

tarnej w Skrzyszowie i Ka-

mionce w ramach RPO WP 

2007-2013 (3 mln dotacji + 

2,4 mln środki własne gminy – 

po przetargu kwoty ulegną 

zmianie). Trwają prace nad 

wyborem wykonawcy inwe-

stycji polegającej na remoncie 

drogi gminnej relacji Ostrów – 

Skrzyszów o długości 2,6 km; 

dofinansowanej w 50% w ra-

mach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 

2008 – 2011. 

Droga Ostrów - Skrzyszów 

Dariusz Rokosz  

 Gmina Ostrów w 2009 

r. kontynuuje program Integra-

cji Społecznej w ramach Poak-

cesyjnego Programu Wsparcia 

Obszarów Wiejskich. Celem 

Programu jest podniesienie 

poziomu integracji społecznej 

w gminach na terenach wiej-

skich i miejsko - wiejskich, 

aktywizacja lokalnych spo-

łeczności i przygotowanie ich 

do korzystania z innych pro-

gramów. Działania podjęte w 

ramach Programu Integracji 

Społecznej przyczynią się do 

lepszego planowania usług 

społecznych przez gminy we 

współpracy z partnerami spo-

łecznymi, liderami lokalnymi i 

mieszkańcami oraz rozwoju 

lokalnych organizacji.  

 Program ma stanowić 

istotne wsparcie dla gmin we 

wdrażaniu strategii rozwiązy-

wania problemów społecznych 

poprzez finansowanie projek-

tów z nich wynikających. Każ-

da gmina przygotuje własny 

plan usług uwzględniający jej 

specyficzną sytuację. Finanso-

waniu z Programu Integracji 

Społecznej podlegają następu-

jące usługi: 

Grupa I - Usługi dla osób 

starszych, np.:  

● usługi opiekuńcze o 

różnym zakresie i charakterze 

– zależnie od indywidualnych 

potrzeb – zaczynając od po-

mocy sąsiedzkiej, a kończąc 

na usługach profesjonalnie 

przygotowanych opiekunek; 

● środowiskowe formy 

opieki nad osobami starszymi; 

● rozwój usług wspoma-

gających (np.: transport, ga-

stronomia, kształcenie usta-

wiczne, wypożyczalnie sprzętu 

ułatwiającego samodzielne 

funkcjonowanie czy pielęgna-

cję); 

● pomoc w okresowym 

wyręczaniu rodziny w sprawo-

waniu opieki nad osobą star-

szą; 

● działania wspierające w 

wykonywaniu drobnych prac 

remontowych; 

● mieszkania chronione; 

● wspieranie różnych 

form samopomocy; 

● rozwój lokalnych insty-

tucjonalnych form opieki, itp. 

 

Grupa II - Usługi dla dzieci i 

młodzieży, np.:  

● rozwój sieci placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego, świetlic 

środowiskowych, ognisk wy-

chowawczych, kół zaintereso-

wań z szeroką ofertą dającą 

możliwość rozwoju zaintere-

sowań, promującą pożądane 

zachowania, kształtującą wła-

ściwe postawy; 

● tworzenie specjalistycz-

nych placówek opiekuńczo-

wychowawczych wsparcia 

dziennego dla dzieci o szcze-

gólnych potrzebach; 

● tworzenie Klubów mło-

dzieżowych z ofertą adekwat-

ną do potrzeb nastolatków; 

● doradztwo i interwen-

cja kryzysowa;  

● organizacja wolontaria-

tu młodzieży;  

wspieranie zastępczych 

form opieki rodzinnej 

dla dzieci z rodzin dys-

funkcjonalnych, itp.  

 

Grupa III - Usługi dla rodzin, 

np.:  

● doradztwo prawne, 

społeczne, edukacyjne i psy-

chologiczne,  

● opieka instytucjonalna 

dla dzieci w wieku szkolnym i 

młodszych, 

● opieka dzienna w nie-

pełnym wymiarze czasowym, 

mini przedszkola i żłobki, 

● rozwiązywanie proble-

mów rodzinnych oraz związa-

nych z nadużywaniem alkoho-

lu i uzależnieniem od narkoty-

ków,  

● dodatkowe usługi dla 

osób niepełnosprawnych 

(fizycznie i intelektualnie), 

włączając w to opiekę dzienną, 

opiekę w domu i usługi insty-

tucjonalne (tzn. terapia, reha-

bilitacja). Usługi, nie mogą 

powielać już istniejących 

usług publicznych świadczo-

nych przez instytucje publicz-

ne (w tym NFZ), chyba że są 

niewystarczające dla wybra-

nych grup, 

● asystent osoby niepeł-

nosprawnej, 

transport umożliwiają-

cy udział w życiu spo-

łecznym i publicznym, 

itp. 

Grupa V - Wsparcie szkole-

niowe i usługi eksperckie: są 

to usługi dla kadry gmin i part-

nerów społecznych, które mają 

wspomóc w podniesieniu jako-

ści usług (lub ich zaplanowa-

niu) świadczonych na rzecz 

osób starszych, dzieci i mło-

dzieży oraz rodzin. 

 

Program Integracji Społecznej w Gminie Ostrów 

Łukasz Kopala 
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Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY  

I SPORTU W OSTROWIE Z/S W KAMIONCE 

Jasełka 

 

 W niedzielę 18 stycznia 

br. w Kościele Parafialnym w 

Kamionce odbyło się pierwsze 

przedstawienie jasełkowe, 

przygotowane przez dzieci 

biorące udział w zajęciach 

prowadzonych przez Gminne 

Centrum Kultury i Sportu w 

Ostrowie z/s w Kamionce, pod 

kierunkiem instruktora, Renaty 

Dłużeń. Młodzi aktorzy z peł-

nym zaangażowaniem przed-

stawili historię Narodzenia 

Pańskiego. Widowisko wzbu-

dziło duże zainteresowanie, 

dlatego zagrali jeszcze dwa 

razy: na uroczystościach z 

okazji Dnia Babci, Dziadka i 

Seniora w Domu Ludowym w 

Borku Małym 24 stycznia i 25 

stycznia na sali widowiskowej 

GCKiS w Kamionce. 

 

Obchody Dnia Babci, Dziad-

ka i Seniora. 

 

 Miesiąc styczeń to mie-

siąc obchodów Święta Babci, 

Dziadka oraz osób samotnych- 

Seniorów. Z tej okazji Gminne 

Centrum Kultury i Sportu w 

Ostrowie z/s w Kamionce, jak 

każdego roku, zorganizowało 

dwa uroczyste spotkania. 

24 stycznia 2009roku uroczy-

ste spotkanie zorganizowane z 

partnerami społecznymi: Radą 

Sołecką i Stowarzyszeniem „ 

Borkowianki” odbyło się w 

Domu Ludowym w Borku 

Małym. W okolicznościowym 

programie dla zaproszonych 

gości wystąpiły pod kierun-

kiem instruktora 

GCKiS- Anny 

Potwora, dzieci 

i młodzież z 

Borku Małego, 

które oprócz 

wierszy, piose-

nek i podzięko-

wań za wsparcie 

i zrozumienie, 

przygoto wały 

humorystyczne 

przedstawienie 

pt. ” Z wizytą u 

D z i a d k ó w ” . 

Zaprezentowane zostało rów-

nież przedstawienie jasełkowe 

przygotowane przez dzieci 

biorące udział w zajęciach 

prowadzonych przez GCKiS w 

Kamionce. Program artystycz-

ny wzbudził dużo emocji, na 

twarzach gości można było 

zaobserwować uśmiech, ra-

dość i wzruszenie. Znakomitą 

atrakcją spotkania był występ 

Kapeli Władysława Pogody. 

Specjalnie na tę okazję przy-

gotowane zostało 

ciasto domowe oraz 

inne pyszności. 

Jubilaci zostali ob-

darowani przez 

wnuczęta własno-

ręcznie wykonany-

mi różami. Uroczy-

ste spotkanie z ob-

chodów Dnia Bab-

ci, Dziadka i Senio-

ra w sołectwie Bo-

rek Mały należy do 

tradycji, pozwala 

na wspólne spotka-

nie, wspomnienia i 

świetną zabawę. 

Z kolei 25 stycznia 

br. uroczystości z 

okazji Dnia Babci i 

Dziadka odbyły się 

w sali widowisko-

wej GCKiS w Ka-

mionce. Z tej okazji 

dzieci i młodzież 

uczestniczące w 

zajęciach prowa-

dzonych przez GC-

KiS przedstawiły 

bogaty i wzruszają-

cy program artystyczny, skie-

rowany dla babć i dziadków. 

Były wiersze, podziękowania, 

piosenki i przedstawienie ja-

sełkowe przygotowane spe-

cjalnie dla uczestników. Uro-

czystość wzbogacona została 

występem tanecznym dzieci 

uczęszczających na zajęcia 

taneczne, oraz występem gru-

py młodzieży grającej na fle-

tach z Gimnazjum Publiczne-

go z Kamionki. Dumne Babcie 

i Dziadkowie nagrodzili swoje 

wnuczęta gromkimi brawami. 

Na koniec programu dzieci 

odśpiewały tradycyjne „Sto 

lat”, a jako upominek wręczy-

ły zrobione na zajęciach pla-

styczno- artystycznych róże i 

złożyły najserdeczniejsze ży-

czenia. Po występach dyrektor 

GCKiS Przemysław Łagowski 

zaprosił szanownych gości na 

występ Kapeli Władysława 

Pogody z Kolbuszowej i po-

częstunek. Spotkanie przebie-

gło w miłym, a przede wszyst-

kim rodzinnym klima-

cie. 

 

VALENTTINO Z III b 

 

W czasie ferii zimowych 

zostało przygotowane 

pod kierunkiem instruk-

tora Renaty Dłużeń 

przedstawienie VA-

LENTTINO z III b. w 

tym humorystycznym 

przedstawieniu udział wzięły 

dzieci i młodzież uczęszczają-

ca na zajęcia prowadzone 

przez Gminne Centrum Kultu-

ry i Sportu. 14 lutego z okazji 

walentynek podczas dyskoteki 

zorganizowanej dla dzieci i 

młodzieży z gminy Ostrów 

biorących udział w zajęciach 

prowadzonych przez instrukto-

rów, zostało wystawione po 

raz pierwszy przedstawienie. 

Było ono jak najbardziej, na 

czasie, ponieważ główny wą-

tek dotyczył przygotowań 

uczniów z III b do WALEN-

TYNEK.  Drugi raz przedsta-

wienie wystawione zostało w 

szkole w Kamionce. 

 

Dyskoteka 

 

Dnia 14.02.2009 w GCKiS w 

Kamionce odbyła się dyskote-

ka z okazji WALENTYNEK 

dla dzieci i młodzieży z gminy 

Ostrów uczestniczących w 

zajęciach prowadzonych przez 

instruktorów GCKiS. 

 

Dzień Babci i Dziadka w Borku Małym 

Dyskoteka Walentynkowa 

Przedstawienie VALENTTINO 

Jasełka  

www.ostrow.gmina.pl 
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ciąg dalszy na następnej stronie...  
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Zebranie sprawozdawcze  

OSP Ocieka 
 W dniu 7.03.2009 w 

budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Ociece odbyło się 

zebranie sprawozdawcze z 

działalności OSP Ocieka.  

 Na początku zebrania 

wszyscy zgromadzeni uczcili 

minutą ciszy druhów, którzy 

odeszli na wieczną wartę. Na-

stępnym punktem zebrania był 

wybór przewodniczącego, 

którym został jednogłośnie 

wybrany Krzysztof Pazdan – 

Sołtys wsi Ocieka. Po przyję-

ciu porządku zebrania zostało 

przedstawione sprawozdanie z 

działalności jednostki na rok 

2008 oraz  przedstawiono pro-

jekt planu działalności i planu 

finansowego na rok 2009. 

Obydwa projekty zostały pod-

dane głosowaniu i zostały 

przyjęte przez zgromadzonych 

druhów. Kolejnym punktem 

zebrania była dyskusja, w któ-

rej wziął udział Wójt Gminy 

Ostrów Piotr Cielec, który na 

początku podziękował straża-

kom za opiekę nad mieszkań-

cami gminy. Podsumował tak-

że, że w  2008 roku we 

wszystkich jednostkach znaj-

dujących się w naszej gminie 

było znacznie mniej wyjazdów 

niż w kilku ubiegłych latach i 

z tego powinniśmy się wszy-

scy cieszyć.  Wójt przekazał, 

że Rada Gminy w tym roku 

przyjęła uchwałę dzięki której 

strażacy uczestniczący w dzia-

łaniach bojowych a także ćwi-

czeniach uzyskają rekompen-

satę finansową.  

 Następnie głos zabrał 

asp. Adam Gryboś, który także 

podziękował za dobrze wyko-

nywaną pracę oraz zaprosił 

strażaków do podwyższaniu 

swoich umiejętności poprzez 

uczestnictwo w odpowiednich 

szkoleniach. 

 Na chwile obecną OSP 

Ocieka zrzesza 47 druhów 

zwyczajnych, 6 honorowych 

oraz dwie druhny.  Warto 

wspomnieć, że w następnym 

roku OSP w Ociece będzie 

obchodziło stulecie istnienia. 

Uczczenie strażaków minutą ciszy druhów, którzy odeszli  

na wieczną wartę.  

matfeusz 

Zajęcia prowadzone  

w GCKiS 

 

Gminne Centrum Kultury i 

Sportu promuje stałe formy 

pracy artystycznej między in-

nymi: 

• Zajęcia plastyczno - 

artystyczne 

• Zajęcia taneczne 

Zajęcia plastyczno- artystycz-

ne odbywają się w każdy wto-

rek o godz. 15:30 w GCKiS 

prowadzone są przez instrukto-

rów Renatę Dłużeń i Annę 

Potwora.  Zajęcia dostosowane 

są odpowiednio do wieku i 

umiejętności uczestników. 

Program zajęć jest elastyczny, 

dobierany nie tylko ze względu 

na możliwości, ale i okoliczno-

ści. Na przykład w okresie 

przed Świętami Wielkanocny-

mi, przygotowywane są kartki 

świąteczne, pisanki, kurczaki z 

włóczki i inne dekoracje. 

Anna Potwora,  

Renata Dłużeń 

 

Zajęcia taneczne 

 

Zajęcia taneczne prowadzone 

są w Szkole Podstawowej w 

Kozodrzy- poniedziałek, 

czwartek - w Szkole Podsta-

wowej w Kamionce i w piątek 

w Szkole Podstawowej w 

Ociece.  ZPiT „ WRZOS”- 

próby odbywają się w piątki w 

Domu Kultury w Kamionce. 

WRZOS przygotowuje nowy 

program, z którym występo-

wać będzie od maja na festy-

nach w naszej gminnie. 9 maja 

br. Będzie obchodzony jubile-

usz 5-lecia ZPiT WRZOS. Z 

tej okazji planujemy spotkanie 

wszystkich członków WRZO-

SU w GCKiS w Kamionce. 13 

i 14 czerwca WRZOS wyjeż-

dża na 2 dniowe występy w 

Krakowie i Michałowicach. 

 

Jadwiga Łomnicka 

 

          Gminny  Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Ostrowie 

od miesiąca stycznia 2009 

realizuje projekt „Czas na 

aktywność w Gminie Ostrów” 

 Jest to projekt finanso-

wany z Programu Operacyjne-

go Kapitał Ludzki w ramach 

Podziałania 7.1.1 Działania 

7.1  Priorytet VII . Projektem 

objęto 14 osób : 7 mężczyzn i 

7 kobiet wyłonionych podczas 

rekrutacji prowadzonej od 

miesiąca stycznia do marca. 

Są to osoby bezrobotne, za-

mieszkujące gminę Ostrów, 

korzystające z pomocy spo-

łecznej. Osoby te zdobędą 

nowe umiejętności w zawo-

dzie kucharz małej gastrono-

mi i spawacz, co umożliwi im 

aktywizację zawodową i po-

moc w znalezieniu pracy. 

Ponadto prowadzone będą 

warsztaty z psychologiem i 

doradcą zawodowym. Celem 

prowadzonych warsztatów 

będzie rozwój kompetencji 

psychospołecznych umożli-

wiających beneficjentom wyj-

ście na rynek pracy, a także 

rozwój motywacji oraz chęci 

do podnoszenia kwalifikacji 

oraz rozwoju zawodowego. 

 Podczas warsztatów 

uczestnicy rozwiną kluczowe 

kompetencje oraz zdobędą 

umiejętności ułatwiające im 

funkcjonowanie na rynku 

pracy. 

 Warsztaty będą prowa-

dzone w formie interaktyw-

nej. 

„Czas na aktywność  

w Gminie Ostrów”  



 

Życie Ostrowa 

IV MEMORIAŁ  

im. RAFAŁA KMIECIA 

5 lutego na sali gim-

nastycznej w Kozodrzy od-

był się IV Memoriał im. Ra-

fała Kmiecia w piłce nożnej 

dla uczniów szkół podstawo-

wych i gimnazjów z Gminy 

Ostrów. Turniej organizowa-

ny był w ramach zajęć na 

feriach a poświęcony był 

tragicznie zmarłemu Rafało-

wi Kmieciowi. Pomysłodaw-

cą Memoriału jest pan Le-

szek Kmieć – ojciec Rafała, 

który jak co roku nie szczę-

dził  wysiłków by zapewnić 

wspaniałą atmosferę na tur-

nieju. Współorganizatorem 

turnieju było Gminne Cen-

trum Kultury  

i Sportu w Ostrowie z/s w 

Kamionce. 

 

 Rozpoczęcie turnieju 

poprzedziła krótka modlitwa, 

w której uczestniczyli m.in. 

dyrektor ZEASiP – Bogusław 

Wójcik, dyrektor SP w Kozo-

drzy - Maria Przydział i inni 

zaproszeni goście. Po części 

oficjalnej zawodnicy przystą-

pili do rywalizacji. W obu 

kategoriach rozgrywki toczyły 

się w systemie grupowym.  

W kategorii gimnazjów, w 

grupie A, pierwsze miejsce 

zajęła drużyna z Ocieki, drugie 

– Kozodrza, a trzecie – 

Ostrów. W grupie B najlepszy 

był zespół z Woli Ocieckiej, 

drugie miejsce – Skrzyszów, a 

trzecie – Kamionka. W meczu 

o trzecie miejsce w całym tur-

nieju przedstawiciele gimna-

zjalistów z Kozodrzy pokonali 

drużynę ze Skrzyszowa. Mecz 

finałowy był niezwykle zacię-

ty i zakończył się zwycię-

stwem Gimnazjum z Ocieki – 

pokonali gimnazjalistów z 

Woli Ocieckiej. W tej katego-

rii wybrano najlepszego bram-

karza turnieju a okazał się nim 

Arkadiusz Turczyn z Ocieki, a 

najlepszym zawodnikiem tur-

nieju wybrano Adriana Furta-

ka z Woli Ocieckiej. W kate-

gorii szkół podstawowych 

stawkę drużyn również po-

dzielono na dwie grupy. Zwy-

cięzcy tych grup – SP w Ocie-

ce i SP w Ostrowie zagrali w 

finale. Lepszą okazała się dru-

żyna z Ocieki. Trzecie miejsce 

zajął zespół ze Szkoły Podsta-

wowej w Kozodrzy, który 

pokonał drużynę z Kamionki. 

Najlepszym bramkarzem w tej 

kategorii wybrano Krystiana 

Gawędę z Ostrowa. Najlep-

szym piłkarzem zawodów 

został Paweł Nędza z Ocieki. 

Po raz drugi w historii Memo-

riału zagrały również dziew-

częta z gimnazjum. Po nie-

zwykle zaciętych meczach 

zwyciężyły przedstawicielki 

Gimnazjum w Ostrowie, dru-

gie miejsce – Gimnazjum z 

Woli Ocieckiej, trzecie – gim-

nazjum z Ocieki i czwarte – 

Gimnazjum z Kamionki. Naj-

lepszą zawodniczką turnieju 

wybrano Justynę Marchut z 

Ostrowa a bramkarką Natalię 

Kobos z Woli Ocieckiej. Zwy-

cięzcy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy, medale oraz pucha-

ry, które wręczył sekretarz 

Urzędu Gminy w Ostrowie 

Marian Dwojak. Większość 

meczów sędziowali Janusz 

Ciepielowski i Mariusz Wilk. 

Na najlepszych czekały piękne trofea. 

Gratulacje składane przez dyrektor ZEASiP – Bogusława 

Wójcika oraz pomysłodawcę Memoriału - Leszka Kmieć 

Orion 

www.ostrow.gmina.pl 
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MISTRZ   

ORTOGRAFII 2009 

 Jak co roku Gminne 

Centrum Kultury i Sportu w 

Ostrowie z/s w Kamionce zor-

ganizowało gminny konkurs 

ortograficzny o tytuł „ Mistrza 

Ortografii”.  Ideą konkursu 

jest rozbudzenie motywacji do 

pogłębienia wiedzy i umiejęt-

ności ortograficznych. Uczest-

nicy mają możliwość spraw-

dzenia, w jakim stopniu udało 

im się opanować zasady orto-

grafii i wziąć udział w sporto-

wej rywalizacji. W konkursie 

biorą udział wyłonieni w dro-

dze szkolnych eliminacji 

uczniowie, którzy popełniają 

najmniej błędów ortograficz-

nych. 

 

11 marca br. odbyła się VII 

edycja konkursu dla uczniów 

gimnazjów w Gimnazjum w 

Ostrowie. Z niełatwym dyk-

tandem zmierzyło się 20 

uczniów. Mistrzynią okazała 

się Natalia Surman z Gimna-

zjum w Ociece. Drugie miej-

sce zajął Dominik Czarnik z 

Gimnazjum w Ociece a trzecie 

Klaudia Kozioł z Gimnazjum 

w Ostrowie. W punktacji ze-

społowej zwyciężyło Gimna-

zjum w Ociece. Zwycięska 

trójka została nagrodzona dy-

plomami oraz nagrodami 

książkowymi. 

Również po raz VI, 12 marca 

odbył się konkurs dla uczniów 

szkół podstawowych w Szkole 

Podstawowej w Kamionce. 

Laureatami zostali: I miejsce 

Izabela Malska z Ostrowa, II 

miejsce Łukasz Wiktor z Ka-

mionki, III miejsce Martyna 

Świder z Kamionki. W punk-

tacji zespołowej, w której li-

czyły się trzy 

najlepsze wy-

niki zwycię-

żyła Szkoła 

Podstawowa 

w Ostrowie.  

Z w y c i ę z c y 

r ó w n i e ż 

o t r z y m a l i 

d y p l o m y , 

puchary i na-

grody rzeczo-

we. 

Gminne Cen-

trum Kultury i 

Sportu w 

Ostrowie z/s w Kamionce ser-

decznie dziękuje dyrektorom 

Marii  Wielgus i Stanisławowi 

Popielarzowi za pomoc w or-

ganizacji konkursu oraz na-

uczycielom polonistom za 

przygotowanie uczniów i 

udział w pracach komisji kon-

kursowej.  

Gimnazjaliści w pocie czoła piszą dyktando ortograficzne. 

Uczniowie ze szkół podstawowych z naszej  

gminy zmagają się z dyktandem. 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia 

Surman 

z Gimna-

zjum w  

Ociece   

najlepiej 

poradziła 

sobie z 

testem. 

Orion 
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II CHARYTATYWNY BAL  

KARNAWAŁOWY  
 Dyrektor i Rada Rodzi-

ców Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Skrzyszowie zorga-

nizowała II bal karnawałowy 

który odbył się w dniu 7 lute-

go 2009r.w  Domu Strażaka w 

Skrzyszowie. 

Dyrektor szkoły Andrzej Zia-

jor, główny inicjator balu, go-

rąco powitał wójta naszej gmi-

ny Piotra Cielca z małżonką, 

dyrektora ZEASiP w Ostrowie 

Bogusława Wójcika z małżon-

ką, właściciela Biura Tury-

stycznego AN-TUR-JA w 

Dębicy- Jana Sojkę z małżon-

ką, przedstawicieli miejscowe-

go samorządu - sołtysa wsi 

Andrzeja Budzika, a także 

radną tej miejscowości Małgo-

rzatę Cwanek. Na bal został 

zaproszony poseł Kazimierz 

Moskal, starosta powiatu rop-

czycko - sędziszowskiego - 

Józef Rojek oraz właściciel 

Przedsiębiorstwa Produkcyjno

- Usługowo- Handlowego KA-

ZET w Pustkowie- Krzysztof 

Tarczyński. Bal był zorganizo-

wany przy współpracy Rady 

Rodziców i wsparciu wielu 

ludzi dobrej woli. Dyrektor 

szkoły podziękował przewod-

niczącej Rady Rodziców Jo-

lancie Kopala, sołtysowi- An-

drzejowi Budzikowi, Marzenie 

i Sylwii Andreasik, Jadwidze 

Cebulskiej, wszystkim pra-

cownikom administracji, ob-

sługi oraz kuchni na czele z 

panią Małgorzatą Cwanek za 

pomoc przy zaopatrzeniu, de-

koracji sali i przygotowaniu 

całej imprezy. Podziękował 

także Tomaszowi Bieś za upa-

miętnienie tej imprezy w po-

staci filmu video oraz zdjęć. 

Bal rozpoczął się pięknym 

popisem dziewcząt w różnych 

układach tanecznych. Zoba-

czyliśmy dziewczęta w sześciu 

układach tanecznych. Pięć z 

nich wykonała grupa starsza, a 

jeden układ najmłodsze dziew-

czynki, które dopiero w tym 

roku szkolnym rozpoczęły 

naukę tańca. Zespół „Lotos" 

powstał na początku 2007 ro-

ku. Do końca ubiegłego roku 

szkolnego instruktorem zespo-

łu była Agnieszka Rubacha. 

Obecnie w jej zastępstwie ze-

spół prowadzi Kinga Bieś. Ma 

on już na koncie wiele wystę-

pów, a także III miejsce w 

Wojewódzkim Przeglądzie 

Form Tanecznych w Rzeszo-

wie. Na początku zespół nie 

posiadał odpowiednich stro-

jów, jednakże dzięki prezeso-

wi CUKROWNI ROPCZYCE 

Stanisławowi Misztalowi oraz 

Janowi Sojka- właścicielowi 

Biura Turystycznego AN-TUR

-JA w Dębicy stroje te zostały 

zakupione i dziewczęta mogą 

się w nich ładnie prezentować. 

Pan Jan Sojka jest stałym 

sponsorem naszego zespołu, 

dobrym duchem zespołu 

„Lotos", za co mu serdecznie 

dziękujemy. Zespół jest często 

zapraszany na występy z róż-

nych okazji, np. gminne do-

żynki, festyny, pikniki, powia-

towe przeglądy. Nasza grupa 

mażoretkowa skorzystała tak-

że z zaproszenia Polskiej Fun-

dacji im. Roberta Schumana w 

Warszawie. Ich przemarsz i 

układy taneczne cieszyły się 

tam bardzo dużym zaintereso-

waniem organizatorów, fotore-

porterów i operatorów kamer. 

Obecnie oprócz podstawowe-

go składu zespołu rozpoczęła 

swoje treningi młodsza grupa 

dziewcząt, która również za-

prezentowała się podczas balu. 

W przerwie między występami 

grą na instrumentach popisy-

wali się: Jakub i Kacper Bu-

dzik. Zostały także zlicytowa-

ne różne prace wykonane 

przez rodziców, a licytację 

przeprowadził Andrzej Bu-

dzik. W trakcie zabawy odbyła 

się również loteria fantowa. 

Główną nagrodą był rower 

górski o wartości ponad 700 

złotych. Zarówno licytacja, jak 

też loteria fantowa nie byłyby 

możliwe do przeprowadzenia 

gdyby nie dobra wola i chęć 

pomocy wielu ludzi. Słowa 

podziękowania kierujemy do 

Marty Hamala, Jolanty Kopa-

la, Wandy Jakóbek i innych 

wykonawców pięknych rzeczy 

na licytację. Dziękujemy po-

nadto wszystkim naszym 

sponsorom wspomnianych 

fantów na loterię oraz sponso-

rom zaopatrzenia. Są nimi: 

- Przedsiębiorstwo Handlowe 

BAMBI w Dębicy 

 -NOWY MAXPOL Zakład 

Mięsny w Brzeźnicy 

-Przedsiębiorstwo Wielobran-

żowe STEK-ROL Andrzej 

Barszcz w Dębicy 

- Firma Budowlana Arkada w 

Mielcu  

- Ludwik Para FHUP WOD 

KLIK w Lubzinie 

-Stanisław Idzior Firma Han-

dlowo Usługowa „EDEN" w 

Ostrowie 

Licytacja prac. 

Zespół „Lotos" w towarzystwie Kingi Bieś.  
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„Sukces dzieci z przedszkola  

w Kozodrzy” 
 Twórczość plastyczna 

jest jedną z ważniejszych form 

działalności dziecka w wieku 

przedszkolnym. Poprzez rysu-

nek i inne prace plastyczne 

poznajemy naszych wycho-

wanków: jego emocje, rozwój 

intelektualny i zainteresowa-

nia.  

W naszym przedszkolu zapew-

niamy dzieciom możliwość 

swobodnej i twórczej wypo-

wiedzi. Dzieci poznają różne 

techniki plastyczne, które są 

wykorzystane na zajęciach 

plastyczno – technicznych i 

konstrukcyjnych.  

 Grupa dzieci starszych 

„Stokrotki” 4 grudnia 2008r 

przystąpiła  

do II Ogólnopolskiego Kon-

kursu pod hasłem „Ozdoby 

Bożonarodzeniowe”  

w kategorii „Ozdoby”, ogło-

szonego przez czasopismo 

„Bliżej Przedszkola”. 

Dzieci wykonały wiele cieka-

wych prac na zajęciach pod 

opieką Pani Anny Róg i Pani 

Kazimiery Łącała. Z pośród 

wielu prac Jury przedszkolne 

w składzie : Kazimiera Łącała, 

Anna Róg, Iwona Jezior wy-

brała 8 prac, które zostały wy-

słane na II Ogólnopolski Kon-

kurs pod hasłem „Ozdoby Bo-

żonarodzeniowe”, kategoria 

„Ozdoby”.12 grudnia 2008r 

Jury doceniło ich wysiłek i 

spośród 300 prac , które wpły-

nęły na konkurs , jedna praca 

Karolinki Ciołkosz zajęła  

3 miejsce w konkursie , a 6 

prac zostało wyróżnione.  

Wyróżnienia otrzymali: Julia 

Ryba, Dominika Zawiślak, 

Julia Maciołek, 

Diana Pyrc, Michał Marchut i 

Aleksandra Skiba. 

Przedszkole w Kozodrzy do-

stało Dyplom za zajęcie 3 

miejsca w  ogólnej klasyfikacji 

i podziękowanie za udział w 

Konkursie z gratulacjami wy-

sokiego poziomu nadesłanych 

prac. Dzieci otrzymały dyplo-

my za udział w Konkursie, 

a praca Karolinki Ciołkosz, 

która zajęła 3 miejsce otrzy-

mała dyplom i nagrody książ-

kowe.  

 Drugim Konkursem, w 

którym dzieci wzięły udział 

był Konkurs  

pt. „Kartka do Betlejem”. W 

tym konkursie też dostały wy-

różnienie za udział i Dyplom 

dla przedszkola.  

 Dyrektor przedszkola 

Kazimiera Łącała składa dzie-

ciom przedszkolnym gratula-

cje i życzy dalszych sukcesów 

w  kolejnych Konkursach.         

Laureatka wraz z grupą dzieci wyróżnionych  

w konkursie z opiekunkami. 

Laureatka III miejsca  

w ogólnopolskim konkursie  

plastycznym - Karolina  

Ciołkosz.  

Publiczne Przedszkole  
w Kozodrzy 

- Firma GASTRO-GAL w 

Rzeszowie 

-Sklep Spożywczo - Przemy-

słowy BOMIR w Skrzyszowie 

- FUH. COMAX COMPU-

TERS w Ropczycach 

-CUKIERNIA - WIKTOR w 

Dębicy 

-Andrzej Rogala Pawilon Han-

dlowy w Ostrowie 

- Myjnia MAX w Dębicy 

- Bar KAKTUS w Dębicy 

-Bartłomiej Bogdan INSTA-

LACJE ELEKTRYCZNE w 

Rzeszowie 

-Marek Rymut AUTO- AS w 

Ropczycach 

-Robert Szymaszek F.H.U. 

Agropex w Dębicy 

-Bogusław  Marć Motel SU-

PER 6 w Ropczycach 

Sklep Spożywczo - Przemy-

słowy ŻUREK w Brzeźnicy 

-Piekarnia - CISZEK w Dębi-

cy 

-A. Przywara i M. Przywara 

FHU „ANMAR" w Ropczy-

cach 

- Władysław Kępka PPHU 

Stacja Paliw w Ropczycach 

-Przedsiębiorstwo Produkcyj-

no - Handlowo- Usługowe 

BOGMAR w Dębicy - Marek 

Kamiński 

-KOGRAKO - Firma Handlo-

wo- Usługowa (Krzysztof Ko-

zak) w Dębicy 

-PHU Elżbieta Szajstek w 

Ropczycach 

- K. Pazdan Skład materiałów 

opałowych Piast w Ropczy-

cach 

Szczególne podziękowania 

składamy sponsorom głównej 

nagrody w loterii (roweru gór-

skiego na kwotę ponad 700 zł) 

-p. Krzysztofowi Tarczyńskie-

mu i p. Krzysztofowi Zawora, 

właścicielom PPUH „KAZET" 

w Pustkowie.  

Podziękowania należą się tak-

że prezesowi OSP Jerzemu 

Kopala za umożliwienie bez-

płatnego skorzystania z lokalu 

w Domu Strażaka. Zabawę 

taneczną poprowadził zespół 

KAMA-BAND z Dębicy. 

Wszyscy uczestnicy balu z 

podziwem oglądali i oklaski-

wali występy zespołu tanecz-

nego LOTOS oraz świetnie się 

wspólnie bawili podczas tej 

karnawałowej nocy.   

Zyski z II balu charytatywne-

go zostają przekazane dla gru-

py „Lotos", a główna nagroda 

loterii fantowej, którą wyloso-

wał wójt gminy Ostrów zosta-

ła przekazana przez wójta dla 

szkoły (wybranego ucznia, a 

kryteria wyboru zostaną usta-

lone przez zwycięzcę loterii).   

 

 

Barbara Budzik 

Andrzej Ziajor 
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Sukcesy w Ociece! 
 We współczesnym 

świecie coraz więcej mówi się 

o skażonym środowisku, które 

już osiągnęło stopień zanie-

czyszczenia niebezpieczny dla 

życia. Od wielu lat na całym 

świecie podejmuje się najróż-

niejsze działania mające na 

celu podniesienie kultury eko-

logicznej ludzi. W Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego 

w Ociece z ogromnym zaanga-

żowaniem nauczycieli, dzieci i 

ich rodziców prowadzone są 

liczne działania proekologicz-

ne, które uwrażliwiają na pięk-

no przyrody i uczą dzieci po-

zytywnych postaw. W ramach 

prowadzonych zajęć ucznio-

wie uczestniczą w różnych 

konkursach o tematyce ekolo-

gicznej, w których odnoszą 

niebywałe sukcesy. 

 W bieżącym roku 

szkolnym dzieci z Oddziału 

Przedszkolnego oraz ucznio-

wie klasy III pod kierunkiem 

Domiceli Wojny uczestniczyli 

w OGÓLNOPOLSKIM KON-

KURSIE PLASTYCZNYM 

organizowanym przez Funda-

c j ę  R E C I A L  p h . 

„ILUSTRACJA PIOSENKI 

ALULANDIA". 

W styczniu 2009 r. w siedzibie 

FUNDACJI miało miejsce 

posiedzenie komisji konkurso-

wej z udziałem artystów pla-

styków. Jury dokonało oceny 

1467 prac, które wpłynęły na 

konkurs z terenu całej Polski. 

Bardzo cieszy fakt, że przy tak 

dużej liczbie uczestników kon-

kursu, wśród zwycięzców zna-

lazł się Sebastian Perlik - 

uczeń klasy III, który zdobył 

wyróżnienie i tytuł laureata 

konkursu. 

 Kolejnym konkursem o 

tematyce ekologicznej, w któ-

rym brały udział dzieci z Od-

działu Przedszkolnego pod 

opieką Domiceli Wojny był 

OGÓLNOPOLSKI KON-

KURS PLASTYCZNY ph. 

„Razem dbamy o bogactwo 

naszego regionu" organizowa-

ny przez Fundację PARTNER-

STWO DLA ŚRODOWISKA. 

Dzieci wykonały piękne prace, 

które wzbudziły zachwyt. Jury 

w grudniu dokonało oceny 362 

prac, które wpłynęły na kon-

kurs z terenu całej Polski. I 

miejsce w tym konkursie zdo-

była Patrycja Perlik, otrzymała 

ona pamiątkowy dyplom i 

nagrodę rzeczową. Nagrodzo-

na praca została wydrukowana 

na pocztówkach dystrybuowa-

nych przez Fundację. 

 Serdeczne podziękowa-

nia składamy dyrektor szkoły 

Marcie Szybała za to, że zaw-

sze wspiera uczniów w dąże-

niu do sukcesów i uczy wy-

trwałości w realizacji wyzna-

czonego celu. To dzięki niej w 

szkole są licznie pracujące 

koła zainteresowań rozwijają-

ce talenty i możliwości wy-

chowanków Szkoły Podstawo-

wej w Ociece. 

Domicela Wojna 

Patrycja Perlik z pracą dzięki 

której zajęła pierwsze miejsce 

w  konkursie. 

Praca Sebastiana Perlika. 

NOWINKI SZKOLNE 
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJIUM W KAMIONCE 

  Drugie półrocze w 

Publicznym Gimnazjum w 

Kamionce zaczęliśmy od suk-

cesów. Uczennica kl. II Maria 

Wojton brała udział w konkur-

sie przedmiotowym z biologii 

i zakwalifikowała się do etapu 

wojewódzkiego, który odbył 

się w Rzeszowie dnia 

27.02.2009 r.  

  W styczniu 2009 odbył 

się w gimnazjum etap szkolny 

Diecezjalnego Konkursu Wie-

dzy Biblijnej 2008- 2009 dla 

Gimnazjów „ Św. Paweł- Apo-

stoł Narodów”. Dwie uczenni-

ce kl. II zakwalifikowały się 

do etapu rejonowego, a jedna z 

nich- Maria Wojton przeszła 

do etapu diecezjalnego, który 

odbędzie się 6.05. 2009r. 

12 marca odbył się w 

Szkole Podstawowej gminny 

konkurs ortograficzny, w któ-

rym nasza szkoła zajęła III 

miejsce, a indywidualnie II 

miejsce zdobył uczeń kl. VI 

Łukasz Wiktor a III miejsce 

zajęła uczennica kl. VI- Mar-

tyna Świder. 

W konkursie interdy-

scyplinarnym ( część matema-

tyczno- przyrodnicza), uczeń 

klasy VI Szkoły Podstawowej 

Łukasz Wiktor zakwalifikował 

się do etapu wojewódzkiego. 

Ze sportu: 

W mini piłce siatko-

wej chłopców nasza drużyna 

ze Szkoły Podstawowej w 

zawodach gminnych zajęła I 

miejsce - 10 

marca i 

zakwalifi-

kowała się 

do etapu 

powiatowe-

go. Zawody 

powiatowe 

odbyły się 

12.03.09r. 

w naszej 

szkole i też zdobyliśmy I miej-

sce. W kwietniu drużyna 

chłopców weźmie udział w 

etapie rejonowym. 

Aleksandra Bal 
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„Przedszkole w Kozodrzy wzbogaca 

wartości i doświadczenia dzieci” 
 Pierwsze lata życia 

dziecka to złoty okres w jego 

rozwoju.  Większość wrodzo-

nych umiejętności dziecka 

rozwija się intensywnie w wie-

ku przedszkolnym, dotyczy to 

także zdolności uczenia się. 

Dlatego działania edukacyjne, 

pobudzanie rozwoju intelektu-

alnego i społecznego dziecka, 

przynoszą najlepsze rezultaty 

właśnie w tym okresie. Jest to 

najlepszy okres na zapobiega-

nie późniejszym trudnościom 

w nauce na niwelowanie  dys-

harmonii i zaburzeń rozwojo-

wych, wyrównywanie zanie-

dbań środowiskowych. Dlate-

go warto, aby dzieci korzysta-

ły z edukacji przedszkolnej. 

Należy pamiętać, że im dłużej 

dziecko będzie korzystało z 

wychowania przedszkolnego, 

tym lepiej będzie przygotowa-

ne do podjęcia nauki w szkole, 

radzenia sobie z pojawiający-

mi się problemami wieku dzie-

cięcego, będzie miało większą 

szansę na odnoszenie sukce-

sów najpierw w szkole, a po-

tem w dorosłym życiu.  

 Publiczne Przedszkole 

w Kozodrzy to placówka dwu 

oddziałowa, która pomaga 

rodzicom pracującym zawodo-

wo i nie tylko. Sprawuje opie-

kę, wychowuje i edukuje dzie-

ci od 3- 6 lat. Warto 

przypomnieć, że wcze-

sna edukacja najefek-

tywniej pomaga wyrów-

nywać szanse edukacyj-

ne dzieci. Wychowanie 

przedszkolne jest nie-

zwykle cenną okazją do 

nabywania doświadczeń 

w trakcie zabawy, która 

jest dla dzieci intensyw-

nym procesem uczenia 

się. W naszym przed-

szkolu oprócz obowią-

zujących zajęć eduka-

cyjnych są prowadzone 

zajęcia dodatkowe takie 

jak: język angielski, 

rytmika, tańce narodo-

we i ludowe, zajęcia 

teatralne. Zajęcia te 

pozwalają dzieciom na 

wzięcie udziału w róż-

nych uroczystościach środowi-

skowych i przedszkolnych. 

 Bardzo ważną  uroczy-

stością jest uroczyste spotka-

nie w naszym przedszkolu z 

babciami i dziadkami z okazji 

ich święta. Tradycją stało się, 

że przez 35 lat zapraszamy do 

naszego przedszkola Babcie i 

dziadków, by wnuczęta mogły 

w tym dniu podziękować 

Dziadkom  za ich cierpliwość, 

wyrozumiałość, pomoc, do-

broć i miłość. W tym roku 

uroczystość odbyła się 21 

stycznia 2009 roku. 

 „Na pewno nie wiecie, 

że nasze babcie i dziadkowie 

są najlepsi na świecie.„ Tak 

dzieci z przedszkola w Kozo-

drzy rozpoczęły swoje wystę-

py, na które złożyły się insce-

nizacje, wiersze, piosenki i 

tańce przygotowane przez 

nauczycieli pod czujnym 

okiem dyrektor Kazimiery 

Łącała.  

 Na uroczystość tę za-

proszono gości w osobach: 

Wójt Gminy Ostrów  

Piotr Cielec, Dyrektor ZEASiP 

Bogusław Wójcik, Radni miej-

scowości Kozodrza Jadwiga 

Glinka i Zenon Stachnik. 

W tym przedszkolu od lat 

uczymy dzieci szacunku i mi-

łości dla ludzi starszych. Wy-

stępy dzieci pozwoliły zapro-

szonym gościom zapomnieć o 

troskach dnia codziennego. 

Uśmiech, łzy szczęścia i wzru-

szenia pojawiły się na twa-

rzach gości. Sala wypełniona 

po brzegi widownią, która z 

uwagą wpatrywała się w wy-

stępy dzieci. Dzieci przedsta-

wiły jasełka, w których role 

grały dzieci od 3 do 6 lat. Każ-

de dziecko miało swój udział 

w tworzeniu wspólnej całości. 

Dzieci wspólnie z gośćmi 

śpiewały kolędy. Publiczność 

była pełna uznania dla gry 

małych artystów, umiejętnie 

przedstawiających swoje role. 

Stroje będące dorobkiem te-

atralnym przedszkola były 

wykonane i pozyskane dzięki 

staraniom dyrektora placówki. 

Warto przypomnieć, że syste-

matyczna praca z maleńkimi 

artystami to radość nauczycie-

li, pracowników przedszkola, 

że możemy  prawidłowo roz-

wijać osobowość dziecka. 

 Dyrektor Publicznego 

Przedszkola w Kozodrzy Kazi-

miera Łącała na zakończenie 

życzyła gościom, rodzicom, 

dzieciom i pracownikom 

przedszkola Szczęśliwego 

Nowego Roku 2009. 

Dyrektor przedszkola Kazi-

miera Łącała  pragnie  wraz z 

gronem pedagogicznym ser-

decznie podziękować wszyst-

kim Rodzicom, za  czynne 

włączanie się w życie przed-

szkola i okazaną nam pomoc.           

Występy dzieci z Publicznego Przedszkola w Kozodrzy.  

Dla licznie zgromadzonej publiczności dzieci przygotowały 

piękne jasełka. 
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Publiczne Przedszkole  
w Kozodrzy 
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 Pierwszy punkt prawa 

harcerskiego ZHR jest funda-

mentem, na którym opiera się 

harcerstwo. Harcerki swoje 

postępowanie, każdą chwilę 

swego życia, powinny opierać 

na prawie Boga. Na co dzień 

powinny postępować według 

przykazania miłości „ kochaj 

bliźniego jak siebie samego". 

Równie ważną wartością jest 

Ojczyzna rozumiana jako 

wspólnota ludzi, tradycji, języ-

ka, ziemi i przeszłości. 

 We wrześniu 2007 r. 

ogłoszono nabór do powstają-

cej z inicjatywy dyrektora 

szkoły drużyny harcerek ZHR. 

Pomysł powołania takiej dru-

żyny podsunął dyrektor szko-

ły, Andrzej Ziajor jeszcze 

przed wakacjami. Opiekunką 

nowo powstającej drużyny 

została Anna Bochenek, która 

już w czasie wakacji nawiąza-

ła kontakt z ropczyckim środo-

wiskiem ZHR. Na pierwsze 

spotkanie we wrześniu do na-

szej szkoły przybyły harcerki z 

ropczyckiej „Watry". Opowia-

dały historię swojej drużyny i 

prezentowały jej działalność. 

Czas przy dźwiękach gitary i 

piosenki harcerskiej miło upły-

nął, a zainteresowanie nowo 

powstającą drużyną było dość 

duże. 

 Już w październiku 

druhny formułującej się druży-

ny wyjechały na biwak szkole-

niowy do Wiercan i II część 

szkolenia do miejscowości 

Jagiełły za Przeworskiem. 

Nawiązały pierwsze harcerskie 

przyjaźnie i dużo nauczyły się 

o działalności drużynowych. Z 

zazdrością podziwiały pięknie 

prezentujące się harcerki w 

mundurach. One miały tylko 

zielone chusty świad-

czące o przynależno-

ści do drużyny. 

 Dużym prze-

życiem było spotka-

nie harcerek i harce-

rzy na biwaku an-

d r z e j k o w y m  w 

Niedźwiadzie. Znów 

nowe znajomości i 

nowe przyjaźnie. 

 W między 

czasie na bieżąco co 

tydzień odbywały się 

zbiórki wewnątrz 

drużyny, a raz w 

miesiącu wspólnie z 

„Watrą". To dzięki 

druhnom z ropczyc-

kiej drużyny „Watra" 

skrzyszowskie har-

cerki mogły poznać 

tajniki działalności drużyny 

ZHR. 

 Przed świętami Bożego 

Narodzenia druhny wspólnie z 

opiekunką sporządziły listę 

osób potrzebujących pomocy, 

mieszkających samotnie w 

Skrzyszowie. Ustalono harmo-

nogram odwiedzin. Druhny 

oferowały osobom samotnym 

swoją pomoc w przedświą-

tecznych przygotowaniach 

oraz składały życzenia dołą-

czając własnoręcznie wykona-

n e 

kartki świąteczne. 

 Dzięki ogromnemu 

zaangażowaniu i zabiegom 

dyrektora szkoły i opiekunki 

ZHR pozyskano środki na 

zakup mundurów. Dziesięć 

harcerek najbardziej aktyw-

nych i zaangażowanych w 

działalność drużyny zostało 

umundurowanych. Zbliżały się 

właśnie święta Wielkanocne i 

tradycyjne czuwanie przy gro-

bie pańskim. Nie mogło tam 

zabraknąć harcerek ZHR. Przy 

współpracy księdza probosz-

cza Wiesława Dzięgiela, opie-

kunki harcerek zorganizowano 

całodzienne czuwania. 

 Z każdym miesiącem 

widać było działania druhen, 

które coraz bardziej włączały 

się w życie skrzyszowskiego 

środowiska. Ciągle jednak 

harcerki „Pryzmatu" borykają 

się z dwoma problemami. 

Pierwszy to brak harcówki, 

gdzie mogłyby się odbywać 

Niepełny skład skrzyszowskich druhen wraz z opiekunką Anną Bochenek  

oraz dyrektorem szkoły Andrzejem Ziajorem. 

Harcerki w harcówce w Ropczycach. 

VII Skrzyszowska Drużyna  

Harcerek ZHR „Pryzmat” 

 

„Czuwaj - znaczy  

kochaj bliźniego.” 

Jan Paweł II 
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Anna Bochenek 

Czar wspomnień,  

czar tańca i  śpiewu,  

młodości czar... 
 To właśnie powód spo-

tkania rodowitych mieszkań-

ców Kozodrzy które odbyło 

się 10 stycznia 2009 roku w 

Szkole Podstawowej w Kozo-

drzy. 

Z inicjatywy Stowarzyszenia 

Krzewienia Kultury Ludowej 

w Gminie Ostrów , spotkali 

się członkowie Zespołu Ta-

necznego , Grupy Teatralnej 

oraz Koła Gospodyń działają-

cych w Kozodrzy w latach 

1950- 1970. Grupę  Teatralną  

prowadził kierownik szkoły 

Michał Gołąb,  a Zespół Ta-

neczny i Koło Gospodyń,  

nauczycielka  Antonina Wnęk. 

Spotkanie odbyło się w 11 

rocznicę śmierci Michała Go-

łąba i 27 rocznicę śmierci An-

toniny Wnęk. Mimo upływu 

czasu w spotkaniu uczestni-

czyło 50 osób, które kiedyś 

łączyły wspólne artystyczne 

zainteresowania. 

Zgromadzonych powitała pre-

zes Stowarzyszenia Łomnicka 

Jadwiga, należąca  również do  

zespołu tanecznego. Przypo-

mniała historie obu grup  , 

wspomniała o ludziach dzięki 

którym one działały. 

Pamięć  opiekunów i wszyst-

kich kolegów którzy odeszli , 

uczczono minutą ciszy. 

W części artystycznej wystąpił 

Zespół Biedronki działający 

przy Stowarzyszeniu a prowa-

dzony przez panią Prezes. 

Dziewczynki zaśpiewały pio-

senki ludowe, oraz piosenki z 

lat 60 tych takie jak , „Paloma 

„ czy „Kotek”. Były i życzenia  

z Okazji  Dnia Babci i Dziad-

ka oraz wspólne kolędowanie. 

Dekoracje sali stanowiły gor-

sety i spódnice pamiętające 

lata 60 te a wyszywane przez 

Michała Gołąba, katana i chu-

sty  z czasów przedwojennych  

należały do Marii Gołąb z 

Ostrowa a wykorzystywane 

były w czasie wystawiania 

sztuk teatralnych. Stroje prze-

trwały do dzisiaj dzięki stara-

niom  Dyrektora  Szkoły Pod-

stawowej  w Kozodrzy Marii 

Przydział. Uczestnicy spotka-

nia otrzymali pamiątkowe 

zaproszenia oraz skromne 

śpiewniki z piosenkami ludo-

wymi. 

Było miło , swojsko i rodzin-

nie , nikt nie czuł upływu lat. 

Stowarzyszenie Krzewienia 

Kultury Ludowej w Gminie 

Ostrów  planuje zorganizowa-

nie  następnego spotkania, 

może jeszcze w tym roku! 

Spotkanie swoją  obecnością 

zaszczycił Wójt Gminy 

Ostrów, Piotr Cielec oraz 

przewodniczący Rady Gminy 

Zenon Potwora. 

Stowarzyszenie dziękuje ser-

decznie GCKiS w Kamionce 

oraz Zarządowi Banku 

Spółdzielczego w Ropczycach 

za wsparcie finansowe spotka-

nia oraz Dyrektor Marii Przy-

dział i personelowi szkoły za 

wszelka pomoc udzieloną 

podczas przygotowań  do spo-

tkania. 

 Stowarzyszenie  Krze-

wienia Kultury Ludowej w 

Gminie Ostrów   zaprasza 

wszystkich Mieszkańców Ko-

zodrzy mających artystyczne 

wspomnienia  z czasów 

„przedstawień ” i „ tańców” 

na kolejne spotkania! 

wspólnie miło spędzać czas. 

Drugi to mała ilość dziew-

cząt, aby mogła powstać sa-

modzielna drużyna, gdyż wy-

magana liczba harcerek do 

utworzenia samodzielnej dru-

żyny to 16 druhen. W tej 

chwili jest ich 11: Karolina 

Domek ( Gim.), Magdalena 

Kisiel (Gim.), Kinga Kraw-

czyk (Gim), Karolina Pachoł 

(Gim.), Katarzyna Rymut 

(Gim.), Anna Rudka, Ilona 

Warchoł, Izabela Cebulska, 

Kinga Pachoł, Klaudia Pa-

choł, Katarzyna Strzok . Wy-

mienione druhny to silny fun-

dament powołanej do życia 

przed rokiem drużyny harce-

rek „Pryzmat".  

 Zachęcamy wszystkie 

dziewczęta od 12 - 16 lat je-

żeli chciałyby działać w takiej 

drużynie, aby przyszły na 

zbiórkę. Zbiórki organizuje-

my w czwartki w godzinach 

od 15.oo -16.30. Zapraszamy. 

 Rozpoczęliśmy kolej-

ny rok swojej działalności. 24 

października harcerki wyje-

chały na 3 - dniowy biwak 

szkoleniowy do Łańcuta. Peł-

ne entuzjazmu czekają na II 

część szkolenia, która odbę-

dzie się w grudniu w Prze-

worsku. 28 - 30 listopada 

„Pryzmat" wyjedzie do Czud-

ca na biwak andrzejkowy. 

Czeka je tam wspaniała zaba-

wa, nowe znajomości i mnó-

stwo wrażeń. Wyjazdy na 

biwaki nie byłyby możliwe, 

gdyby nie ogromna pomoc 

wójta Gminy Ostrów pana 

Piotra Cielca, który finansuje 

i wypożycza gminnego" busa" 

na wyjazdy i powroty z biwa-

ków oraz na wyjazdowe 

zbiórki do Ropczyc Serdecz-

nie dziękujemy władzom 

gminy, że dostrzegają nasze 

potrzeby. Dzięki swej działal-

ności harcerki rozwijają swo-

ją osobowość, niosą pomoc 

potrzebującym, aktywnie włą-

czają się w życie skrzyszow-

skiego środowiska, wspólnie i 

pożytecznie umieją zorgani-

zować sobie czas. 

 

Pamiątkowe zdjęcie części zaproszonych gości. 

Przy wspólnym stole... 

Jadwiga Łomnicka 
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Amorki z Woli Ocieckiej  
 Uczniowie klasy II 

Publicznego Gimnazjum w 

Woli Ocieckiej nakręcili  

krótki film pt. „Kawiarnia 

Walentynka”. W skład nagra-

nia przygotowanego z okazji 

Święta Zakochanych wchodzi 

kilka niezwiązanych ze sobą 

scen, których tematem prze-

wodnim jest miłość. Młodzi 

aktorzy w sposób romantycz-

ny, ale i zabawny ukazują od-

wieczne, sercowe problemy.  

Bohaterowie kawiarnianych 

schadzek posługują się frag-

mentami najbardziej znanych 

utworów poświęconych miło-

ści, które przeplatają językiem  

młodzieżowym co daje zaska-

kujące efekty. Tak zinterpreto-

wane teksty bawią ale i zmu-

szają do zastanowienia. Ha-

słem filmu są słowa: ”Kochać 

to nie znaczy patrzeć na sie-

bie nawzajem, lecz patrzeć w 

t y m s a my m k i e r u n -

ku” (Antoine de Saint-

Exupéry). Młodzi ludzie samo-

dzielnie przygotowali kostiu-

my i dekoracje. Od dawna 

interesują się filmem i teatrem. 

Swój wolny czas poświęcają 

na próby teatralne. W grudniu 

przygotowywali i wystawiali 

jasełka, które wzbudziły wiel-

kie zainteresowanie, zwłaszcza 

wśród najmłodszych. Chętnie 

biorą też udział w szkolnych 

akademiach, lecz chcą robić 

coś jeszcze. Pod kierunkiem  

nauczycielki języka polskiego 

Katarzyny Grześkiewicz po-

głębiają swoją wiedzę.  

 W planach mają wyjazd 

na sztukę do Teatru im. Wan-

dy Siemaszkowej w Rzeszo-

wie W skład grupy artystycz-

nej wchodzą: Patryk Bartosz, 

Alicja Borowiec, Barbara Fer-

fecka, Mateusz Ignac, Natalia 

Kobos, Mateusz Korycki, 

Klaudia Masłowska, Rafał 

Masłowski, Karolina Mysz-

kowska, Natalia Ochab, Karo-

lina Ozimek, Monika Ozimek, 

Anna Wojtaszek, Waldemar  

Zawiślak.  

 Film ”Kawiarnia Wa-

lentynka” dostępny jest  na  

forum Gminy Ostrów w dziale 

„Wola Ociecka”. Adres forum: 

www.gminaostrow.eu 

Amorki ze swoją opiekunką Katarzyną Grześkiewicz  

Scena z filmu 

„Solidna firma”  

w naszej gminie… 
 Pod koniec stycznia w 

sędziszowskim Domu Kultury 

miało miejsce wręczenie dy-

plomów uznania, wyróżnień 

oraz tytułów laureata w kon-

kursie organizowanym już po 

raz VI przez Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców Powiatu Rop-

czycko Sędziszowskiego 

„Solidna Firma Powiatu Rop-

czycko-Sędziszowskiego 200-

8r. Organizatorem  gali oprócz 

Stowarzyszenia Przedsiębior-

ców był także Burmistrz Sę-

dziszowa Młp. 

Honorowymi gośćmi gali byli 

Senator RP - Zdzisław Pupa 

oraz Poseł na Sejm RP – Kazi-

mierz Moskal. 

 Dyplom Uznania z na-

szej gminy otrzymała Firma 

H a n d l o w o -  U s ł u g o w a 

„Rolmasz”-  Kazimierz Smo-

lak z Kamionki. Wyróżnienia 

otrzymały aż 3 firmy a były to: 

O ś r o d e k  S z k o l n o -

Wypoczynkowy „Cyziówka” 

Jan Cyzio z Kamionki, Firma 

Produkcyjno - Handlowa 

„ART. PROGRES „ Grzegorz 

Wielopolski z Woli Ocieckiej 

a także „EURO-EKO” Spółka 

z o.o., Janusz Wais z Kozo-

drzy. Największe uznanie z 

naszej gminy otrzymał Zakład 

Usług Komunalnych w Ostro-

wie, który został jednym z 

ośmiu laureatów VI plebiscytu.  

 Wszystkim firmom 

gratulujemy  i życzymy dal-

szych sukcesów! 

matfeusz 

Katarzyna Grześkiewicz  
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„CIETRZEW” W NASZEJ SZKOLE 
 Uczniowie oraz na-

uczyciele szkoły w Ociece od 

wielu lat współpracują z Ko-

łem Łowieckim „Cietrzew”. 

Współpraca ta oparta jest nie 

tylko na pomocy zwierzętom, 

ale również na wzajemnej tro-

sce o czystość naszego środo-

wiska. Dzięki myśliwym dzie-

ci więcej wiedzą o kulturze 

łowieckiej, lepiej rozumieją, 

jak ogromną pracę wykonują 

myśliwi dla gospodarki leśnej 

i całej przyrody. Koło łowiec-

kie „ Cietrzew” było sponso-

rem wielu wycieczek i leśnych 

wypraw oraz konkursów eko-

logicznych . Współpraca z 

myśliwymi roztacza coraz 

szersze kręgi i coraz więcej 

osób jest w nią zaangażowa-

nych. Pojawiają się nowe te-

maty, które w dalszym ciągu 

będziemy realizować. 

W ramach realizacji projektu 

ph. „Zima, to trudny czas dla 

wszystkich zwierząt - pomóż-

my im ją przetrwać” realizo-

wanego przez Koło Łowieckie 

„Cietrzew” w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego  

w Ociece prowadzono działa-

nia ekologiczne. Koordynato-

rem działań był łowczy Ma-

rian Dwojak oraz dyrektor 

Marta Szybała. 

Realizacja zajęć edukacyjnych 

odbywała się przez okres je-

sienno-zimowy  

w 3 grupach wiekowych: 

► I grupa- Oddział Przed-

szkolny 

► II grupa - klasy I-III 

► III grupa - klasy IV-VI. 

Łącznie w edukacji przyrodni-

czej  uczestniczyło 130 

uczniów.  

W ramach działalności przy-

rodniczej przeprowadzone 

zostały konkursy: 

► wiedzy 

► plastyczne 

► fotograficzne. 

Odbyły się wycieczki tema-

tyczne, zajęcia i zabawy edu-

kacyjne, które cieszyły się 

dużym uznaniem i zaintereso-

waniem wśród uczniów. 

Wszystkie działania edukacyj-

ne dokumentowaliśmy w for-

mie gazetek ściennych i albu-

mów oraz na 

spotkaniach z 

r o d z i c a m i . 

Ponadto z na-

grodzonych i 

wyróżnionych 

prac plastycz-

nych z prze-

prowadzonych 

k o n k u r s ó w 

została utwo-

rzona piękna 

g a l e r i a . 

W s z y s t k i e 

prace uczniów 

zostały nagro-

dzone i wyróż-

nione w formie 

dyplomów i książek. 

Dyrektor szkoły Marta Szyba-

ła, nauczyciele, dzieci oraz 

rodzice pragną serdecznie po-

dziękować łowczemu Maria-

nowi Dwojakowi za trud  

i zaangażowanie w propago-

waniu kultury myśliwskiej 

wśród całej społeczności 

szkolnej. 

 Pragniemy również 

serdecznie podziękować nad-

leśniczemu Nadleśnictwa Tu-

szyma Zygmuntowi Juraszowi, 

leśniczemu Markowi Jemiole 

oraz leśniczemu Zbigniewowi 

Jemiole za zorganizowanie 

oraz przeprowadzenie intere-

sującej pogadanki i ciekawej 

wyprawy leśnej. Wszystkim 

pracownikom nadleśnictwa - 

dziękujemy za przygotowanie 

gorącego posiłku dla dzieci. 

Po poznawaniu przyrody czas na ciepły  

poczęstunek. 

Łukasz Wiktor – laureatem 
 Łukasz Wiktor - uczeń 

VI klasy Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Wilhelma 

Macha w Kamionce został 

laureatem w etapie wojewódz-

kim KONKURSU MATEMA-

TYCZNO – PRZYRODNI-

CZEGO dla uczniów szkół 

podstawowych. W etapie wo-

jewódzkim w/w konkursu star-

towało 330 uczniów. Łukasz 

zdobywając 45 punktów na 50 

możliwych do zdobycia, zna-

lazł się w gronie 40 laureatów 

i został jedynym laureatem w 

tym konkursie z powiatu rop-

czycko – sędziszowskiego. 

Wcześniej, startując w etapie 

szkolnym, Łukasz zdobył 39 

punktów na 40 możliwych i 

jako jedyny z gminy Ostrów w 

konkursie matematyczno przy-

rodniczym zakwalifikował się 

do etapu wojewódzkiego.  

 Do konkursu Łukasz 

był przygotowywany przez 

Bożenę Popielarz z przyrody 

i Stanisława Popielarza z 

matematyki. Zdobywa-

jąc tytuł laureata 

Łukasz będzie 

zwolniony ze 

sprawdzianu, któ-

ry piszą uczniowie 

klas szóstych. 

Łukasz  

Wiktor 

pokonał  

290  

innych 

uczniów.  

www.ostrow.gmina.pl 

SP Ocieka 

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 

 Dnia 30.03.2009r. od-

było się już trzecie spotkanie z 

cyklu „… ocalić od zapomnie-

nia…”.  

 Gościem, który wygło-

sił referat na temat przyrody i 

etnografii naszego regionu, był 

pan Stanisław Flis. Członkinie 

Caritas Parafialnej przygoto-

wały smakowite potrawy re-

gionalne – danie główne to 

kapusta ziemniaczana, można 

było także posmakować  

proziaków, swojskiego chleba, 

babek, amoniaków i innych 

przysmaków.  

 Tradycyjnie w trakcie 

spotkania można było również 

zakupić stroiki wielkanocne na 

kiermaszu „Pod Kogutkiem”. 
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BAL KARNAWAŁOWY 
 25 lutego w Domu 

Ludowym w Borku Małym 

odbył sie Bal Karnawałowy 

dla najmniejszych milusiń-

skich. Na balu bawiły sie 

dzieci z całego Borku Małego 

oraz dzieci przyjezdne z in-

nych miejscowości, ponieważ 

w innych okolicznych sołec-

twach nie organizuje sie tego 

typu imprez dla dzieci. Nasze 

oraz inne dzieci były zachwy-

cone tym pomysłem. Dzieci 

bawiły sie od godziny 14 do 

godz. 17. Panie ze stowarzy-

szenia przygotowały  konkur-

sy, zabawy i gry , za które 

dzieci za każdym razem do-

stawały słodycze oraz inne 

nagrody. Na balu królowały 

oczywiście księżniczki, kow-

boje  oraz inne postacie z 

ulubionych bajek naszych 

najmłod-

szych dzie-

ciaków. 

Rodzice 

obserwo-

wali swoje 

pociechy 

przy kawie 

i ciastecz-

kach. Na 

koniec 

balu wy-

bierano 

najpięk-

niejsze 

przebrania , za które dzieci 

otrzymywały nagrody. 

Wszystkie dzieci wychodziły 

z balu wytańczone i bardzo 

zadowolone dopytując sie o 

datę kolejnej podobnej impre-

zy.          

Bal Karnawałowy dla najmniejszych  

milusińskich. 

Jeśli posiadasz archiwalne 

zdjęcia z naszej gminy to za-

praszamy do nadsyłania ich na 

adres zycieostrowa@wp.pl lub 

prosimy o kontakt telefoniczny 

z GCI w Skrzyszowie pod nu-

merem telefonu (0-17) 745 17 17. 

„Hej, hej, hej – Jezus OKEY” 

Każde rekolekcje po-

winny „poprzestawiać w gło-

wie i w sercu”, ale w sposób 

jak najbardziej pozytywny. 

Wszystko to po to, aby w czło-

wieku dokonało się nawróce-

nie. A nawrócenie to zmiana 

swojego nastawienia, to od-

wrócenie się od zła, a zwróce-

nie się ku Bogu. Taki też cel 

przyświecał rekolekcjom, w 

których uczestniczyła trzydzie-

stotrzyosobowa grupa gimna-

zjalistów, licealistów i studen-

tów z parafii w Kamionce. 

Odbyły się one w dniach od 27 

do 29 marca 2009 r. w Błażko-

wej. Rozpoczęły się od nabo-

żeństwa Drogi Krzyżowej na 

górę Liwocz, a zakończyły 

konferencją zatytułowaną: 

„Hej, hej, hej – Jezus OKEY”. 

Był to przede wszystkim czas 

spotkania z Bogiem podczas 

spowiedzi, modlitwy, Euchary-

stii. Nie zabrakło także wspól-

nego śpiewu, zabaw integra-

cyjnych, spotkań w grupach, a 

także czasu, kiedy można było 

ze sobą porozmawiać o ducho-

wych sprawach. Wszyscy 

uczestniczący w tych rekolek-

cjach stwierdzili, że jedyną 

rzeczą, która im się nie podo-

bała, był 

zbyt krótki 

czas ich 

trwania. Z 

nadzieją 

więc czeka-

ją na kolej-

ne tego 

typu ćwi-

czenia du-

chowe, któ-

re bardziej 

pomogą im 

spotkać się 

z Bogiem i 

drugim 

człowie-

kiem. 
Pamiątkowe zdjęcie uczestników. 

Joanna Daniel 
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Gimnazjum Kamionka 

Dawniej: 

Zdjęcie przedstawia budynek w 

którym mieściła sie Gromadzka 

Biblioteka Publiczna 

A później Gminna Biblioteka 

Publiczna w Ociece do 1982r. 

 

Obecnie: 

Budynek nie istnieje a w tym 

miejscu powstał parking. 

 

Lokalizacja: 

Pomiędzy sklepem a  domem 

Sióstr Służebniczek Bogarodzi-

cy Dziewicy Niepokalanie Po-

czętej 
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LOKALNI  TWÓRCY 
Upowszechnianie kultury 

umożliwia człowiekowi na-

wiązanie kontaktu z wartościa-

mi, które pozytywnie kształtu-

ją ludzką osobowość, rozwija-

ją wyobraźnię i kształtują 

wrażliwość na piękno. Ludzie 

kultury podejmują działania 

zmierzające do zaprzyjaźnie-

nia się ze sztuką, poznania jej 

piękna i wartości. Dlatego 

bardzo ważne jest, aby poznać 

takie osoby i ich twórczość, 

które często mieszkają obok 

nas, a my tego nie widzimy.  

W dzisiejszym numerze gazet-

ki  postanowiliśmy przybliżyć 

Państwu osobę Pani Aleksan-

dry Bal.  

W życiu zawodowym 

nauczycielka historii w Szkole 

Podstawowej  i Gimnazjum w 

Kamionce. Jest osobą bardzo 

miłą, pełną pogody ducha, 

łatwo nawiązującą kontakty, 

przez co jest bardzo lubianą 

nauczycielką przez uczniów, z 

którymi zawsze znajduje 

wspólny język. Z okazji Dnia 

Nauczyciela została przez 

uczniów doceniona, zdobywa-

jąc medale, m.in. medal „ Zło-

ty Wykładowca”. 

W życiu prywatnym pisze 

wiersze, scenariusze. Bierze 

udział w różnych konkursach 

poetyckich, zdobywając na-

grody i wyróżnienia. Ma dar 

przekonywania ludzi do swo-

ich pomysłów i angażowania 

ich w sceniczne przedsięwzię-

cia. 

Ostatnim osiągnięciem pani 

Bal  było wyreżyserowanie 

widowiska scenicznego pt. „ A 

to Polska właśnie” na podsta-

wie „Wesela” Stanisława Wy-

spiańskiego, w które włożyła 

dużo pracy  i osobistego zaan-

gażowania.  Wydała tomik 

poezji pt. „ W altanie wzru-

szeń” i sztukę o Papieżu Janie 

Pawle II pt. „ Wzdłuż strumie-

ni. Obecnie w druku znajduje 

się książka zatytułowana  „ 

Słowa prosto z serca” zawiera-

jące scenariusze uroczystości 

szkolnych z lat 1987 -2008 r. 

 

Dwa wiersze autorstwa Alek-

sandry Bal:  

 

 

„Krzyż” 

 

Przez historie Narodu 

idzie Chrystus z krzyżem, 

a krzyż wyrasta z ziemi 

jako upomnienie, 

wystrzela prosto z niebo 

w geście zawierzenia, 

na wszystkich skrzyżowaniach 

jest nam drogowskazem,  

a na wieżach Kościołów, 

symbolem Miłości. 

Dwie proste prostopadłe 

Jak ptak rozpostarte, 

Zaś Chrystus – linia prosta 

na wskroś doskonała. 

Na tej życia Golgocie 

uciekamy od siebie 

w ciemne nocy strumienie, 

szepcąc modły żarliwe: 

„ Boże, uwolnij nam ręce 

związane słabością, 

zakorzeń nas w sobie samych, 

dopasuj krzyże 

do rozmiaru naszych sił. 

Ramię Ojczyzny  

Niechaj nas przytuli…” 

 

 

 

„Ojczyzna” 

 

W bursztynie czasu odciśnięte 

ślady, 

w stuletnich dębach pioruny 

zastygłe, 

miodowe plastry na zbolałe 

serca –  

unaoczniona wzniosłość i upa-

dłość 

w przeszłości tyglu. 

 

Na polskim niebie 

skowronek i orzeł, 

drogi wbite w horyzont 

biegną aż do słońca, 

gdzie jest koniec początku 

i początek końca. 

 

Tak blisko gwiazdy błyszczą, 

kamienie coś szepcą,  

w metropolii traw miękkich 

mniejsi bracia drepcą. 

 

Na transparencie wzruszeń 

odwieczne tęsknoty, 

niepewność współczesności, 

historii chichoty. 

 

Nosimy w sobie stary cmentarz 

wspomnień –  

Tu źródło bije, 

Tu źródło wysycha, 

Tu mnie Ktoś przysłał 

I ktoś przyjdzie po mnie…  

Opracował: Łukasz Kopala 

Na terenie Gminy Ostrów 

działa Gminna Biblioteka 

Publiczna w Ostrowie, która 

posiada trzy filie: filia biblio-

teczna w Ociece (w Domu 

Strażaka), filia biblioteczna w 

Kamionce (w budynku Domu 

Kultury) oraz filia bibliotecz-

na w Skrzyszowie (w budyn-

k u  s t a r e j  s z k o ł y ) . 

Biblioteki posiadają dobry, 

dostosowany do potrzeb czy-

telników księgozbiór. Co roku 

księgozbiory zostają systema-

tycznie uzupełniane o nowo-

ści wydawnicze, które ukazu-

ję się na rynku księgarskim. 

Chcielibyśmy zachęcić miesz-

kańców Gminy do korzystania 

z księgozbioru bibliotek, po-

przez przedstawienie książek 

proponowanych przez daną 

bibliotekę - książek, które są 

„na topie” i osiągają najwięk-

szą liczbę wypożyczeń. 

 

W tym miesiącu filia biblio-

teczna w Ociece poleca książ-

kę Stephenie Meyer pt. 

„Zmierzch”. Jest to porywają-

ca opowieść o miłości, łączą-

ca cechy horroru, romansu i 

powieści o dojrzewaniu. Jej 

bohaterka, siedemnastoletnia 

Isabella Swan, przeprowadza 

się do ponurego miasteczka w 

deszczowym stanie Washing-

ton, gdzie spotyka tajemnicze-

go, niezwykle przystojnego 

Edwarda Cullena. Chłopak 

ma nadludzkie zdolności - nie 

można mu się oprzeć, ale i nie 

można go przejrzeć. Bella 

usiłuje poznać jego mroczne 

sekrety, nie zdaje sobie jednak 

sprawy, że naraża tym siebie i 

swoich najbliższych na nie-

bezpieczeństwo. Już niedługo 

może nie być odwrotu... 

"Zmierzch" oraz jego konty-

nuacje: "Księżyc w nowiu", 

„Zaćmienie” oraz ostatnia 

„Przed Świtem” (wkrótce 

ukaże się nakładem Wydaw-

nictwa Dolnośląskiego) osią-

gnęły w USA kilkusettysięcz-

ne nakłady i zajmują czołowe 

miejsca na najbardziej liczą-

cych się listach bestsellerów. 

Prawa do wydania pierwszej 

książki o uczuciu łączącym 

dziewczynę z Arizony i nie-

śmiertelnego wampira zakupi-

ły już 24 kraje z całego świa-

ta, a wydawca amerykański 

zapowiada kolejne tomy cy-

klu. Wszyscy ci, którzy po-

znali początek tej ekscytującej 

historii, nie mogą się ich do-

czekać. 

Biblioteki gminy Ostrów polecają: 

Sabina Kipa 

www.ostrow.gmina.pl 

Aleksandra Bal 

Aleksandra Bal 
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Cudze chwalicie swego nie znacie… 
Drodzy czytelnicy! 

„Cudze chwalicie swego nie znacie”…, to nowy cykl artykułów o naszej gminie, w których postaramy się  przedstawić, ciekawe obiekty zabyt-

kowe, pamiątki historyczne i piękno przyrody. Opis ciekawych miejsc, pozwoli  nam bliżej poznać walory naszej ziemi.                       

 Blizna -   to jedna z 

najpiękniej położonych, ma-

lowniczych wsi naszej gminy. 

Wieś cicha, spokojna, jednak 

skrywająca ślady niezwykłej 

przeszłości. Miejsce w historii 

zawdzięcza wydarzeniom z 

okresu okupacji hitlerowskiej. 

Przejeżdżając przez wieś Bli-

znę nikt z nas nie zdaje sobie 

sprawy , ze znalazł się na tere-

nie jednego z pierwszych na 

świecie ośrodków badań ko-

smicznych. W okresie II woj-

ny światowej na tych terenach 

znajdował się poligon broni V 

o nazwie Truppenübungsplatz 

Heidelager, Artilleriezielfeld-

Blizna. Decyzja                     o 

lokalizacji w Bliźnie poligonu 

V-2 zapadła w sierpniu 1943 

r., po zbombardowaniu przez 

aliantów głównego ośrodka 

rakietowego w Peenemünde.  

 Rozpoczęto, więc od 

podstaw budowę wszystkich 

potrzebnych obiektów. Na 

początek poprowadzono do 

Blizny betonową drogę oraz 

linię kolejową z miejscowości 

Pustków. Na terenie samego 

poligonu rozmieszczono spe-

cjalne budynki i urządzenia 

potrzebne do obsługi Pierwszy 

start rakiety V-2 odbył się w 

Bliźnie 27 

października 

1943 lub 5 

listopada 1943 

r .  Poligon 

działał nie-

przerwanie od 

listopada 1943 

do lipca 1944 

r., kiedy to 

został ewaku-

owany przez 

Niemców na teren poligonu 

Heidekraut w Borach Tuchol-

skich. Akcja likwidacji obiek-

tów poligonu przez niemiec-

kich saperów została przerwa-

na w wyniku ataku oddziałów 

AK. Część obiektów poligonu 

w Bliźnie zostało zburzone 

przez wycofujących się Niem-

ców, wiele zniszczono już po 

wojnie. W dobrym stanie za-

chowały się do dzisiaj dwa 

jednakowe stanowiska starto-

we V-1. Składają się one z 

ceglano-betonowych bunkrów 

oraz betonowych płyt i pod-

staw podpór rampy startowej. 

W pobliżu nich znajduje się 

betonowa płyta, z której w 

początkowym okresie odpala-

no V-2. Niedaleko znajdują się 

również pozostałości budyn-

ków i platformy rozładunko-

wej. Obiekty te są obecnie w 

centrum wsi. W dalszej części 

poligonu w lesie obok drogi 

zachowały się resztki betono-

wych filarów hali montażowej. 

Po przeciwnej stronie w lesie 

znajduje się podstawa wieży 

serwisowej oraz pętla nawro-

towa. Głębiej w lesie zacho-

wały się ślady po liniach kolej-

ki wąskotorowej strefy maga-

zynowej poligonu. W lasach 

otaczających Bliznę możemy 

odnaleźć ślady po miejscach, z 

których odpalano V-2. Wystę-

pują one na północ i południe 

od wioski. W okolicy Blizny 

znaleźć można też dziesiątki 

okopów i ziemianek, które 

zostały wykonane przez sta-

cjonujących tutaj radzieckich 

żołnierzy. Wiedzie do nich 

rzadko uczęszczana droga 

leśna. 

 Aby wydarzenia z okre-

su II wojny światowej nie zo-

stały zapomniane, planowane 

jest utworzenie parku histo-

rycznego. Powstały obiekt 

byłby doskonałą lekcją histo-

rii. Pozwoliłby bliżej poznać 

przeszłość tego miejsca. Pla-

nuje się , że będzie to dzieło 

Gminy Ostrów i miejscowości 

Peenemünde z Niemiec ( skąd 

przeniesiono poligon do Bli-

zny). 

Miejsca, które mają duże zna-

czenie historyczne nie mogą 

być zapomniane, trzeba zacho-

wać ich w pamięci a wiedzę o 

nich przekazywać następnym 

pokoleniom. 

Zachęcam zatem wszystkich 

do odwiedzenia terenów wsi 

Blizna. 

www.ostrow.gmina.pl 

Projekt Parku Historycznego w Bliźnie. 

 Łukasz Kopala 
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Nowa strona internetowa klubu 

Victoria Ocieka 
 Od kilku tygodni klub z 

Ocieki może pochwalić się 

nową stroną internetową. 

 P o d  a d r e s e m : 

www.victoria.gminaostrow.eu   

internauta nie ruszając  się z 

domu może dowiedzieć  się 

najistotniejszych informacji 

związanych z klubem. Na stro-

nie umieszczone są informacje 

o seniorach a także juniorach 

klubu Victoria Ocieka.  Każdy 

kibic, który ma dostęp do In-

ternetu w szybki sposób może 

dowiedzieć się jak radzą sobie 

zawodnicy.  Każdy może ko-

mentować  wyniki meczów a 

także głosować na najlepszego 

zawodnika miesiąca . Na stro-

nie dostępna jest także duża 

galeria zawierająca blisko pół 

tysiąca zdjęć z meczów z prze-

ciąga ostatnich kilku lat. Stro-

na  powstała z pomocą Urzędu 

Gminy Ostrów. 

 Zapraszamy wszystkich 

do  odwiedzenia strony. 

matfeusz 

Wyniki sparingów Victorii 
07.02.2009 

Czekaj Ropczyce - Victoria Ocieka 

7:2 
15.02.2009 

Victoria Ocieka - Sokół Krzywa 

3:2 
22.02.2009 

LKS Łopuchowa - Victoria Ocieka 

3:3 
28.02.2009 

Victoria Ocieka - Inter Gnojnica 

6:1 
08.03.2009 

Victoria Ocieka - Progres Kawęczyn 

5:5  

 

 

 

Nawet zimowa 

aura nie prze-

szkodziła w 

przygotowaniu 

się do rundy 

wiosennej. Na 

zdjęciu zawod-

nicy z Ocieki. 

KP KASKADA KAMIONKA 

 

25 kolejka, 10.05.09 

Kaskada Kamionka - LKS Nagoszyn 

Kamionka, godz. 11:30 

 

26 kolejka, 17.05.09 

Złotniczanka Złotniki - Kaskada Kamion-

ka 

Złotniki, godz. 11:00 

 

27 kolejka, 24.05.09 

Sokół  Kolbuszowa - Kaskada Kamionka 

Kolbuszowa, godz. 11:00 

 

28 kolejka, 31.05.09 

Stal II Mielec - Kaskada Kamionka 

Mielec, godz. 11:00 

 

29 kolejka, 06.06.09 

Kaskada Kamionka - Jutrzenka Ławnica 

Kamionka, godz. 17:00 

 

VICTORIA OCIEKA 

 

19 kolejka, 05.04.09 

Victoria Ocieka - Orły Borowa  

Ocieka,  godz. 15:00 

 

20 kolejka, 11.04.09 

Inter Gnojnica - Victoria Ocieka 

Gnojnica, godz. 14:00 

 

21 kolejka, 19.04.09 

Jamnica Dulcza Wielka - Victoria Ocieka 

Dulcza Wielka, godz. 14:00 

 

22 kolejka, 26.04.09 

Victoria Ocieka - Chemik Pustków 

Ocieka, godz. 15:00 

 

23 kolejka, 01.05.09 

LKS Żyraków - Victoria Ocieka 

Żyraków, godz. 17:00 

 

24 kolejka, 03.05.09 

Victoria Ocieka - Chemik Pustków 

Ocieka, godz. 15:00 
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Warsztaty florystyczne w Borku Małym zorganizowane przez  

Stowarzyszenie Borkowianki i Stowarzyszenie Jesteśmy Razem  

"Wakacje bez używek" zorga-

nizowane w domu  

ludowym w Borku Małym 

Święto chleba przy domu ludowym w Borku Małym  

zorganizowane przez Stowarzy-

szenie Borkowianki 

 

Piknik nad Tu-

szymką  w 

dniach 12-13 

lipca 2008 r. 

zorganizowane 

przez Gminne  

Centrum Kultu-

ry i Sportu w 

Kamionce  

 
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2008 ROKU 

(przedstawiamy niektóre tylko zrealizowane projekty) 


