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Aktualności 

Nowi dzielnicowi 
Sołectwa: 

  

Ostrów, Skrzyszów, Kozodrza,  

Borek Mały 

 

tel. służbowy - 017 22 10 348 

 

Sołectwa: 

 

 Żdżary, Ocieka, Wola Ociecka,  

Kamionka, Blizna  

 

tel. służbowy - 017 22 10 345 

 

mł. asp. Sławomir Malski 

Kierownik NZOZ F. 

Dziuban informuje mieszkańców 

gminy w Ostrowie, że został 

utworzony Niepubliczny ZOZ w 

Ostrowie, który obejmie podsta-

wową opieką lekarską mieszkań-

ców Gminy Ostrów. W związku z 

tym mieszkańcy, którzy chcieliby 

skorzystać z wyżej wymienionej 

propozycji powinni złożyć dekla-

rację w Ośrodku Zdrowia w 

Ostrowie lekarz Dziuban, Gra-

bowska, w Ociece i Kamionce 

lekarz Ślęzak. 

Mieszkańcy, którzy nie 

chcą być objęci opieką przez 

wyżej wymienionych lekarzy 

mogą i powinni zapisać się do 

lekarzy pracujących w publicz-

nym ZOZ w Ropczycach a wy-

branych przez siebie jako lekarza 

POZ lub innych placówkach ma-

jących kontrakt z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 

Niepubliczny ZOZ w Ostrowie 

OŚWIADCZENIE 
W związku z artykułem zamieszczonym w gazecie Reporter Nr 27 (34) / 2008  my niżej podpisani oświad-

czamy, iż ani w formie żartu, ani też w merytorycznej dyskusji nie były poruszane kwestie budowy domu 

publicznego na terenie Gminy Ostrów. Zamieszczone w gazecie zdjęcie zostało wykonane na Sesji Rady 

Gminy nie mający związku z treścią artykułu. Połączenie niniejszego zdjęcia z treścią artykułu jest insynu-

acją i próbą podważenia naszego autorytetu przez sugestię wspólnego działania w kierunku ‖rzekomej‖ 

budowy domu publicznego. 

Radni Rady Gminy: Józef Bajor, Robert Borowiec i Stanisław Jezioro 

Kurs 

komputerowy 

Gminne Centrum Informacji w 

Skrzyszowie obecnie prowadzi 

kurs z podstawowej obsługi kom-

putera dla mieszkańców Gminy 

Ostrów. Kurs jest  bezpłatny a 

środki na jego realizację zostały 

pozyskane z Programu Integracji 

Społecznej.  Szkolenie cieszy się  

bardzo dużym zainteresowaniem 

zarówno wśród młodszych jak i  

starszych mieszkańców. Ze wzglę-

du na to będzie on odbywał się w 

grudniu a także na przełomie 

stycznia i lutego 2009 roku. W 

przyszłości planowane są dalsze 

tego typu szkolenia. 

mł. asp. Krzysztof Fryz  
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Konkurs ekologiczny  

na selektywną zbiórkę odpadów  
Regulamin Konkursu Ekolo-

gicznego na selektywną zbiórkę 

odpadów przez młodzież Szkół 

Podstawowych i Gimnazjów 

Gminy Ostrów pod hasłem: 

„CHROŃMY ŚRODOWISKO” 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest 

Wójt Gminy Ostrów i Zakład 

Usług Komunalnych w Ostrowie.  

2. Celem konkursu jest kształto-

wanie i promowanie właściwej 

postawy sprzyjającej trosce o 

środowisko, a w szczególności 

nawyku segregacji ze strumienia 

odpadów komunalnych odpadów 

opakowaniowych. 

3.  Konkurs adresowany jest do 

uczniów szkół z terenu Gminy 

Ostrów. 

4.  Konkurs polega na selektywnej 

zbiórce zużytych odpadów opako-

waniowych z tworzyw sztucz-

nych, papieru i puszek aluminio-

wych.  

 

Tworzywami sztucznymi w rozu-

mieniu organizatora są: 

- zużyte opakowania z środków 

chemii gospodarczej, 

- zużyte opakowania z wszelkiego 

rodzaju napojów 

 

Papierem w rozumieniu organiza-

tora są:  

- prasa, czasopisma kolorowe, 

kalendarze, stare książki i zeszyty, 

- zużyte opakowania z wszelkiego 

rodzaju kartonów i papieru.  

5. Konkurs rozgrywany jest w 

kategorii:  

 1. „Najefektywniejsza 

szkoła‖. 

 2. „Najskuteczniejszy 

uczeń‖ w kategorii indywidualnej.  

 

Laureatami konkursu będą szkoły, 

które zbiorą najwięcej punktów - 

ustalonych w przeliczeniu na 

jednego ucznia szkoły wg zasady: 

- dla odpadów opakowaniowych z 

tworzyw sztucznych, 1 kg = 4 

punkty, 

- dla odpadów opakowaniowych z 

makulatury, 1 kg = 1 punkt, 

- dla puszek aluminiowych po 

napojach, 1 szt. = 1 punkt.  

 

6. Przebieg konkursu: 

a) zbiórka zużytych odpadów 

opakowaniowych w ramach kon-

kursu trwa: od 1 października 

2008 roku do 22 maja 2009r. 

b) Szkoły biorące udział w kon-

kursie wyznaczają Szkolnego 

Koordynatora Konkursu; 

c) Szkolny Koordynator Konkur-

su:  

- po podjęciu decyzji przez szkołę 

o przystąpieniu do konkursu, wy-

pełnia formularz zgłoszeniowy A 

i przekazuje go do Biura Zakładu 

Usług Komunalnych w Ostrowie, 

w terminie do 10 października 

2008r., 

- odbiera od Zakładu Usług Ko-

munalnych w Ostrowie 10 litrowe 

worki do zbiórki zużytych odpa-

dów opakowaniowych w kolorach 

odpowiadających kolorom wor-

ków stosowanym do selektywnej 

zbiórki odpadów na terenie Gmi-

ny Ostrów,  

d) uczniowie zbierają zużyte 

odpady do kolorowych wor-

ków oraz pojemników w ozna-

kowanym miejscu na terenie 

szkoły,  
e) zebrane odpady na swoim tere-

nie zabezpiecza Szkolny Koordy-

nator Konkursu, 

f) zgromadzone odpady będą 

odbierane przez Zakład Usług 

Komunalnych w Ostrowie, w 

terminach uzgodnionych z Koor-

dynatorem. 

g) każda szkoła może przekazać 

posegregowane odpady samo-

dzielnie lub bezpośrednio do 

zbiorczego punktu ich magazyno-

wania, na Składowisku odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojęt-

ne w Kozodrzy, co zostanie odno-

towane na formularzu B przez 

pracowników Zakładu- nie póź-

niej niż do dnia 22 maja 2009 

roku, 

h) wypełniony oryginał formula-

rza B, (potwierdzony przez upo-

ważnionych  pracowników Zakła-

du), Szkolny Koordynator Kon-

kursu przekazuje do Biura Zakła-

du Usług Komunalnych do 25 

maja 2009 roku, 

i) w oparciu o wypełnione formu-

larze B - Zakład Usług Komunal-

nych przygotuje sprawozdanie z 

przebiegu Konkursu w terminie 

do 5 maja 2009 roku. 

7. Na podstawie przekazanych 

oryginałów formularzy B - Jury 

Konkursowe powołane przez 

Wójta Gminy Ostrów oraz Dyrek-

tora Zakładu, ustali listę laure-

atów. 

8. Na podstawie protokołu Jury 

Konkursowego, Zakład Usług 

Komunalnych w Ostrowie przy-

znaje nagrody: 

- dla szkół w formie wycieczek, 

imprez o charakterze turystyczno-

sportowym oraz pomocy dydak-

tycznych do wysokości kwoty: 

 

2.000 zł – za I miejsce 

1.000 zł – za II miejsce 

  500 zł – za III miejsce. 

 

- dla najskuteczniejszego ucznia 

w kategorii indywidualnej nagro-

da rzeczowa w kwocie: 

 

300 zł – za I miejsce 

200 zł – za II miejsce 

100 zł – za III miejsce. 

 

9. Nagrodzeni laureaci zostają 

powiadomieni do dnia 6 czerwca 

2009r. 

10. Wręczenie nagród laureatom 

oraz oficjalne ogłoszenie wyni-

ków nastąpi 19 czerwca 2009r. w 

miejscu ustalonym. 

11. Przewidywana pula nagród 

wynosi: 4 100 PLN. 

12. Wszystkie szkoły / gimnazja 

uczestniczące w konkursie otrzy-

mają dyplomy udziału. 

13. Koordynatorem Konkursu z 

ramienia Zakładu Usług Komu-

nalnych jest Anna Gaszyńska (tel. 

22 35 809, zuk@ostrow.gmina.pl  

 

 

 

Wnioski na których można zgła-

szać się do konkursu dostępne 

są pod adresem 

www.zukostrow.pl 
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Co w Ostrowie już mamy,  

a czego się spodziewamy... 
Dzięki środkom pozyskiwanym przez gminę oraz wpływom finansowym z działalności podmiotów gospodarczych z roku na rok 

podnoszony jest standard obiektów gminnej infrastruktury społecznej i gospodarczej. Coraz większy nacisk kładziony jest również na rozwój 

mieszkańców poprzez organizowanie szkoleń, imprez kulturalno – artystycznych. Poniżej prezentujemy wykaz projektów przygotowanych 

przez Gminę oraz jednostki organizacyjne mających na celu realizację strategii rozwoju gminy. 

Lp

. 
Nazwa programu Zakres programu Termin realizacji 

Środki finansowe 

(zł) 

1. 
„Uczeń na wsi‖ PFRON (GOPS) Stypendia dla uczniów niepełnosprawnych – skorzystało 41 

uczniów. 
Rok 2008 78 tys. 

2. 
„Uczeń na wsi‖ PFRON Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. 

  
Rok 2008 189 tys. 

3. 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki (GOPS) 

Szkolenia dla 6 kobiet „kurs malej gastronomii‖, dla 6 
mężczyzn „kurs spawacza‖. 

Rok 2009 (wniosek znajdu-
je się obecnie w trakcie 

oceny). 
80 tys. 

4. 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki (GCKiS) 

Organizacja dożynek gminnych. Rok  2009 (wniosek znaj-
duje się obecnie w trakcie 

oceny). 
50 tys. 

5. 

Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki (GCI) 

Organizacja szkoleń dla mieszkańców gminy. Rok  2009 (wniosek znaj-
duje się obecnie w trakcie 

oceny). 
50 tys. 

6. 

Program Integracji Społecznej Mobilizowanie lokalnych społeczności i organizacji poza-
rządowych do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu 

problemów społecznych. 

Rok  2008 – 2009 obecnie 
w trakcie realizacji. 

115 tys. dotacji 
w roku 2008 oraz 

232 tys. w 2009r. 

7. 

Regionalny Program Operacyjny 
WP 

„Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Skrzyszów‖. Rok 2009 – 2011 (wniosek 
znajduje się obecnie w 

trakcie oceny) 

1 834 tys. dotacji + 
1 834 tys. wkład 

własny gminy 

8. 

Regionalny Program Operacyjny 
WP 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ka-
mionka i Skrzyszów – II etap. 

Rok 2009 (wniosek znajdu-
je się obecnie w trakcie 

oceny). 

3 083 tys. dotacji + 
2 344 tys. wkład 

własny gminy 

9. 

Regionalny Program Operacyjny 

WP 

„Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Ostrów‖. 

  

Rok 2009 (wniosek znajdu-

je się obecnie w trakcie 

oceny). 

679 tys. dotacji + 

298 tys. wkład 

własny gminy 

10
. 

Ministerstwo Kultury (GCKiS). Remont budynku GCKiS w Kamionce. Rok  2009 (wniosek znaj-
duje się obecnie w trakcie 

oceny) 

300 tys. dotacji + 
110 tys. wkład 

własny gminy 

11
. 

„Podkarpacki Samorządowy 
Instrument Wsparcia Rozwoju 

Infrastruktury na Obszarach 

Wiejskich‖. 

Modernizacja drogi gminnej Ocieka – Sadykierz na odcin-
ku 360 m. 

Rok 2008 

84 tys. dotacji + 84 
tys. wkład własny 

gminy 

12

. 

Fundacja Polsko Niemieckie 
Pojednanie. 

Projekt techniczny parku historycznego w Bliźnie. 
Rok 2008 50 tys. 

13
. 

Zajęcia sportowo  -rekreacyjne 

dla uczniów (ZEAS). 

Nauka pływania dla uczniów. Rok 2009 (wniosek znajdu-

je się obecnie w trakcie 

oceny) 

17 tys. dotacji + 17 

tys. wkład własny 

gminy 

14

. 

Dofinansowanie nauczania języ-
ka angielskiego (ZEAS). 

Dofinansowanie nauczania języka angielskiego dla klas I i 
II szkól podstawowych. 

Rok 2008 42 tys. 

15

. 

Dofinansowanie pracodawcom 
kosztów kształcenia młodocia-

nych pracowników (ZEAS). 

Sfinansowanie pracodawcom kosztów poniesionych na 
kształcenie młodocianych pracowników. Rok 2008 12 tys. 

16

. 

Dofinansowanie świadczeń po-
mocy materialnej dla uczniów 

(ZEAS). 

Przyznanie uczniom stypendiów socjalnych w formie re-
fundacji poniesionych kosztów np. zakupu podręczników, 

strojów sportowych, dodatkowe lekcje. 
Rok 2008 96 tys. 

17

. 

Pozostałe projekty (ZEAS). Dotacje na wyposażenie pomieszczeń, zakup pomocy dy-
daktycznych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych. 

Rok 2008 38 tys. 

18
. 

Europejski Obszar Gospodarczy,  
Norweski Mechanizm  Finanso-

wy 

„Promocja rozwoju regionalnego w gminach Błażowa, 
Czarna, Ostrów i Strzyżów w oparciu o doświadczenia 

gmin partnerskich z Norwegii‖. 

Rok 2009 (wniosek znajdu-

je się obecnie w trakcie 

oceny) 

1 mln. dla czterech 

gmin biorących 

udział w projekcie. 

19

. 

Trwają prace mające na celu przygotowanie kolejnych wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego, których nabory planowane są na pierwszy kwartał 2009r. 

Referat Promocji Gminy D. Rokosz 

4 
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 W dniu 24 września br. 

odbyła się zorganizowana przez 

Przewodniczącego Rady i Wójta 

Gminy w Ostrowie konferencja 

nt. zasad tworzenia regionalnej 

gospodarki odpadami oraz rozwo-

ju strefy przemysłowej w terenach  

Kozodrzy. 

 W części technicznej spo-

tkania miało miejsce uroczyste 

rozpoczęcie eksploatacji kwatery 

nr 9, wykonanej w ramach projek-

tu rozbudowy składowiska. 

 W uroczystości uczestni-

czyli: 

Poseł na Sejm RP - Kazimierz 

Moskal 

Radny Wojewódzki - Bogdan 

Romaniuk 

Starosta Powiatu Ropczycko – 

Sędziszowskiego Józef Rojek 

Przewodniczący Rady Gminy 

Ostrów - Zenon Potwora 

Wójt Gminy Ostrów - Piotr Cielec 

Dyrektor Oddziału SSE Europark 

Mielec – Mariusz Błędowski 

Kierownik Oddziału Gospodarki 

Odpadami Urzędu Marszałkow-

skiego w Rzeszowie - Anna Panek 

Kierownik Architektury i Plano-

wania Przestrzennego Powiatu 

Ropczycko – Sędziszowskiego - 

Danuta Gątarska 

Kierownik Podkarpackiego Biura 

Planowania Przestrzennego – Jan 

Kluzek 

Przedstawiciel "Strobilus" Wro-

cław – Paweł Szyszkowski 

Główny Specjalista WIOŚ w Rze-

szowie – Jacek Juchno 

Dyrektor „POLENERGIA‖ S.A. 

Warszawa - Jerzy Trzciński 

Prezes Zarządu "EKOTOP" Rze-

szów - Czesław Sanetra 

Prezes "EUROEKO" Mielec - Jan 

Wais 

Prezes firmy "NIWA" Dębica – 

Jan Niwa 

Prezes firmy "IKB IESSCO" Kra-

ków – Edward Wnuk 

Dyrektor "Zakładu Usług Komu-

nalnych w Ostrowie" - Marek 

Gubernat 

 Inwestycja realizowana 

była od listopada 2007r. do sierp-

nia 2008r. Generalnym Wyko-

nawcą zadania był Zakład Usług 

Komunalnych w Ostrowie, oraz 

jego podwykonawcy w zakresie 

robót: 

- ziemnych, konsorcjum firm 

„ARTBUD‖ i „SANTEX‖ Sędzi-

szów Młp. 

- uszczelniających, firma „SUL‖ z 

Radomia, 

- elektrycznych firma 

"ELEKTROINSTAL" z Przewor-

ska. 

 Dostawcami niezbędnych 

do budowy materiałów były fir-

my: 

„WOD-KLIK‖ z Lubziny, 

„NIWA‖ z Dębicy oraz Przywara 

Mariusz z Ostrowa. 

Nowa kwatera śmieciowa zajmuje 

obszar 1,59 ha i posiada pojem-

ność 185 600 m3. Wyposażona 

jest w instalacje infrastruktury 

technicznej tj. sieci drenażowe 

wraz z przepompownią odcieku, 

drogi i place manewrowe, zasila-

nie i oświetlenie terenu oraz  in-

stalacje służące ochronie środowi-

ska oczyszczalnię wód powierzch-

niowych i monitoring całego 

obiektu. Całość została ogrodzona 

siatką na słupkach stalowych. 

Biorąc pod uwagę aktualny po-

ziom i wielkość dostaw odpadów 

przewiduje się, iż czas eksploata-

cji wyniesie ok. 2,5 roku. 

 Równolegle planuje się 

prowadzenie prac związanych z 

budową pozostałych instalacji 

Zakładu Zagospodarowania Od-

padów, tj. sortowni, kompostow-

ni, stacji demontażu odpadów 

wielkogabarytowych oraz innych 

instalacji związanych z przetwór-

stwem odpadów.  

 W ostatniej części konfe-

rencji omówiono warunki rozwoju 

i możliwości inwestowania przez 

przedsiębiorców w utworzonej w 

Kozodrzy, podstrefie Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej Mielec. 

Rozpoczęcie eksploatacji kwatery Nr 9 

na składowisku w Kozodrzy  

Kwatera podczas budowy. 

Uczestnicy spotkania podążają na otwarcie nowej kwatery. 

Szkolenie strażaków 
 W środę 29 października 

w okolicach Kamionki odbyły się 

coroczne powiatowe ćwiczenia 

jednostek Straży Pożarnych włą-

czonych do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego.  

 W ćwiczeniach z naszej 

gminy wzięły udział  dwie jed-

nostki z Ostrowa i Kamionki. 

Punktualnie o 10:00 osiem jedno-

stek z powiatu ropczycko-

sędziszowskiego zgromadziło się 

przy kościele w Zdżarach aby 

zameldować gotowość do ćwi-

czeń. Każda z jednostek została 

dokładnie sprawdzona pod wzglę-

dem technicznym a następnie 

oczekiwała na zgłoszenie.  Po 

otrzymaniu zgłoszenia czym prę-

dzej jednostki wyruszyły na 

obrzeża Kamionki aby gasić  pło-

nący las. Ważny był czas pomię-

dzy przybyciem na miejsce a na-

stępnie napełnienie  zbiornika 

wodą i ponowne przybycie na 

miejsce.    

 Po kilkugodzinnych ćwi-

czeniach wszystkie jednostki 

zgromadziły się w leśniczówce w 

Kamionce gdzie ugościł ich tam-

tejszy leśniczy. Tam przy ciepłym 

posiłku zostały omówione wyniki 

i popełnione błędy, które należy 

poprawić aby skrócić czas przy-

jazdu na miejsce zdarzenia. 

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrowa.   matfeusz 

Marek Gubernat  
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IX POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI  

RELIGIJNEJ "CHCĘ PANU ŚPIEWAĆ"  

 Po raz IX odbył się Po-

wiatowy Przegląd Pieśni i Piosen-

ki Religijnej "Chcę Panu Śpie-

wać", który został zorganizowany 

przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Iwierzycach z/s w Wiercanach. 

Przegląd ten przebiega pod patro-

natem Parafii Rzymsko Katolic-

kiej w Bystrzycy. Patronują mu 

również Klasztor Braci Mniej-

szych Kapucynów w Sędziszowie 

Młp. oraz Starosta Powiatu Rop-

czycko-Sędziszowskiego i Wójt 

Gminy Iwierzyce. 

Eliminacje w poszczególnych 

gminach powiatu ropczycko-

sędziszowskiego odbyły się do 7 

listopada br. W dniu 12 listopada 

odbył się finał przeglądu w Wier-

canach, podczas którego komisja 

wytypowała zwycięzców. Wyróż-

nieni wykonawcy wystąpili pod-

czas Koncertu Laureatów 16 listo-

pada  w sali widowiskowej Ośrod-

ka Kultury w Wiercanach. Naszą 

gminę reprezentowały dzieci i 

młodzież z Kozodrzy, Skrzyszo-

wa i Ocieki. 

Komisja oceniała wykonawców 

wg następujących kryteriów: 

czystość wykonania utworu, 

interpretacja utworu, 

prezentacja na scenie, 

dobór repertuaru, 

ogólny wyraz artystyczny. 

 

 Publiczną Szkołę Podsta-

wową w Kozodrzy reprezentowa-

ły cztery uczennice klasy szóstej: 

Anita Krużel, Aleksandra Nowak, 

Klaudia Rogala i Jowita Turoń 

tworząc zespół wokalny w piosen-

ce pt. „Jak rzeka‖.Zespół otrzymał 

III miejsce w kategorii występów 

grupowych klas od IV do VI. 

 

 Ze szkoły w Skrzyszowie 

do konkursu przystąpiła klasa „O" 

przygotowana przez Barbarę Bu-

dzik, Sylwia Oleś z kl.I, tercet z 

kl.I: Natalia Stachnik, Klaudia 

Andreasik i Dawid Kryla przygo-

towani przez Annę Bochenek oraz 

zespół II etapu edukacyjnego 

przygotowany przez Ninę Kosiń-

ską. 

Do finału zakwalifikowała się 

grupa z Oddziału Przedszkolnego 

w y k o n u j ą c  u t w ó r  p t . 

―Chrześcijanin tańczy‖ i zdobyła 

za to wyróżnienie. W finale za-

śpiewał także tercet z kl.I, który 

zajął III miejsce w kategorii ze-

społów, śpiewając pieśń ―Święta 

Maryja‖. 

 

 Najwyższe wyróżnienie 

otrzymał zespół działający przy 

Parafii p.w. Św. Katarzyny Alek-

sandryjskiej i gimnazjum w Ocie-

ce. Opiekunem grupy jest Ryszard 

Niewiarowski, a w jej skład 

wchodzą: Dominika Czarnik, 

Natalia Król, Marta Kubik, Kata-

rzyna Mech i Natalia Surman, 

które uczęszczają do gimnazjum 

w Ociece oraz Magdalena Czar-

nik, Dominika Kluk, Izabela Ma-

tysek i Kinga Wojna- uczennice 

szkoły średniej. Poziom był bar-

dzo wysoki, ale dziewczyny z 

naszej gminy okazały się najlep-

sze, dzięki pięknemu wykonaniu 

pieśni „Jezus swoją Matkę pozo-

stawił‖. W niedzielę 16 listopada 

wszyscy laureaci zaśpiewali na 

koncercie finałowym. Zespół zajął 

I miejsce. 

 

 Zwycięzcy, którzy wystą-

pili podczas Koncertu Laureatów 

16 listopada br. w sali widowisko-

wej Ośrodka Kultury w Wierca-

nach otrzymali dyplomy i pamiąt-

kowe nagrody. Wszystkim uczest-

nikom i laureatom składamy ser-

deczne gratulacje, a opiekunom 

podziękowania. 

Występ finałowy zespołu z Ocieki.  

7 

Mikołaj nasz... 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 

w Ostrowie z/s w Kamionce zor-

ganizowało dla dzieci spotkanie 

ze Św. Mikołajem pod nazwą 

„Mikołajek Nasz‖, które odbyło 

się 5 grudnia br. w sali GCKiS.  

Świetną zabawę pełną humoru, 

świątecznej muzyki i tańca, połą-

czoną z rozdawaniem prezentów 

zapewnili dzieciom aktorzy ze 

studia teatralno- muzycznego 

„FAMA‖ z Dębicy. Program był 

bogaty, pełen ciekawych i dow-

cipnych dialogów, mikołajkowych 

opowieści, zimowych zagadek  

i  quizów o Mikołaju. Spotkanie 

odbyło się dzięki środkom pozy-

skanym z Programu Integracji 

Społecznej w Gminie Ostrów. 

R. Dłużeń, A. Potwora  

Oczekiwanie dzieci na upragnione prezenty. Wręczanie prezentów. 

Red. 
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 Uczniowie Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Woli Ocieckiej wzięli 

udział w IX Podkarpackim Kon-

kursie Recytatorskim pn. „Polska 

lirka religijna‖, który odbył się w 

dniu 8 listopada 2008 roku w 

Szkole Podstawowej nr 23 w Rze-

szowie. 

 Celem konkursu było 

przybliżenie uczniom twórczości 

literackiej Jana Pawła II oraz pol-

skiej liryki religijnej. Konkurs 

rozpoczął się udziałem uczestni-

ków w uroczystej Mszy Św., która 

odprawiona została w Katedrze 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Rzeszowie przez ks. Tomasza 

Nowaka. 

Po Mszy Św. wszyscy udali się do 

Szkoły Podstawowej nr 23 w 

Rzeszowie, gdzie odbyły się prze-

słuchania konkursowe uczestni-

ków. Do młodych recytatorów 

przybył również biskup Edward 

Białogłowski, który życzył 

wszystkim wygranej oraz rozdał 

pamiątkowe obrazki. 

Naszą szkołę w w/w konkursie 

reprezentowali: 

● Adrianna Pazdro z kl.VI, która 

recytowała wiersze: ks. Jana 

Twardowskiego „Naucz się dzi-

wić‖ oraz Pauli  Wężyk 

„Uwielbienie‖. 

● Wojciech Chmura z kl. IV, 

który zaprezentował utwory: ks. 

Jana Twardowskiego 

„ O maluchach‖ i Mirosławy 

Buczkówny „Z kościoła‖. 

 Niestety, w tym konkursie 

nie udało nam się powtórzyć ubie-

głorocznego sukcesu, kiedy 

to Magdalena Chmura zajęła II 

miejsce. W zmaganiach konkurso-

wych uczniom naszej szkoły to-

warzyszyły pani dyrektor Jadwiga 

Szynal oraz pani Ewa Ferfecka. 

 Udział uczniów naszej 

szkoły w tym konkursie jest już 

wieloletnią tradycją. Daje 

uczniom możliwość rozwijania i 

prezentowania swoich zdolności 

recytatorskich i zainteresowań 

literackich. 

IX Podkarpacki Konkurs Recytatorski 

pn. Polska liryka religijna  

szkół im. Jana Pawła II 

Na zdjęciu biskup Edward Białogłowski wraz z uczniami biorą-

cymi udział w konkursie. 

„Przyrzekamy naszej szkole, rodzicom, pani, że...." 
 Pasowanie na ucznia to 

bardzo ważne wydarzenie dla 

dzieci, rodziców, a także wycho-

wawcy. Jest to święto całej spo-

łeczności szkolnej. 

22 października 2008 r. 

w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Skrzyszowie odbyła się uroczy-

stość „Pasowania na ucznia" dzie-

ci z klasy I W  obecności rodzi-

ców, dyrektora szkoły 

p Andrzeja Ziajora, wychowaw-

czyni p. Anny Bochenek, księdza 

Wiesława Dzięgiela, proboszcza 

tutejszej parafii, honorowego 

gościa, wójta Gminy Ostrów p. 

Piotra Cielca, zebranych nauczy-

cieli i uczniowskiej braci, dzieci z 

klasy I złożyły uroczyste ślubo-

wanie. Wcześniej w słowach 

wierszy i piosenek zaprezentowa-

ły swoje umiejętności i wiedzę. 

 Po prezentacji, ślubowa-

niu nastąpił akt pasowania na 

ucznia, którego dokonał dyrektor 

szkoły kładąc ołówek na ramieniu 

pierwszaka i wypowiadając sło-

wa :"Pasuję cię na ucznia Szkoły 

Podstawowej w Skrzyszowie . 

Bądź wzorowym uczniem, do-

brym człowiekiem i prawym Po-

lakiem" 

Okolicznościowe dyplomy, upa-

miętniające tą uroczystość wrę-

czył wójt Gminy Ostrów p. Piotr 

Cielec. Wychowawczyni rozdała 

uczniom upominki. Również ro-

dzice przygotowali skromne pre-

zenty. Uczniowie klasy I dumni, 

szczęśliwi i obdarowani prezenta-

mi, wspólnie z gośćmi zostali 

zaproszeni przez rodziców na 

słodki poczęstunek. 
„ Duma nas wielka rozpiera bo 

pomijając względy wszelakie 

pamiętać będziemy zawsze, że 

tylko raz w życiu, 

stajesz się stu procentowym 

pierwszakiem." 

Adrianna Pazdro - uczestniczka konkursu recytatorskiego, 

która z Wojciechem Chmurą reprezentowała naszą gminę. 

E. Ferfecka  

8 

Pierwszoklasiści z dyplomami w towarzystwie zaproszonych 

gości i rodziców. 

Anna Bochenek 
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA  

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU  

W KOZODRZY 

 Pasowanie na przedszko-

laka kończy proces adaptacyjny 

dzieci i rodziców w nowym śro-

dowisku, jakim jest przedszkole. 

Należy pamiętać, że adaptacja 

dotyczy zarówno dzieci, jak i ich 

bliskich. Nie jest to łatwo zosta-

wić swoje dziecko pod opieką 

nauczyciela, nawet najbardziej 

kompetentnego. Stres towarzyszą-

cy rodzicom znika bardzo powoli 

w miarę nabywania zaufania do 

pracowników przedszkola, coraz 

lepszego poznania zasad funkcjo-

nowania placówki. Musi upłynąć 

trochę czasu, aby także dzieci 

przyzwyczaiły się i zaakceptowa-

ły nową sytuację. Nie można po-

wiedzieć, że proces adaptacyjny 

kończy się w momencie, gdy 

dzieci przestają płakać, one muszą 

jeszcze poczuć się w przedszkolu 

pewne, bezpieczne, co stanowi 

podstawę do podejmowania przez 

nie nowych działań i wyzwań. 

Dlatego w naszym przedszkolu 

został opracowany Program adap-

tacyjny, który pomaga nauczycie-

lom jak zaadoptować dziecko w 

nowym środowisku. Dlatego też 

uroczystość pasowania na przed-

szkolaka przypada zwykle na 

koniec października lub pierwsze 

dni listopada. Wtedy dzieci już 

dobrze znają swoje panie, kole-

gów i koleżanki z grupy, swoją 

salę. Rodzice nabierają pewności, 

że ich pociecha czyje się dobrzy 

w nowej sytuacji. W naszym 

przedszkolu odbyło się pasowanie 

na przedszkolaka 12 listopada 

2008r. Pani  dyrektor Kazimiera 

Łącała rozpoczęła tą uroczystość 

mottem   „  Bo jakie początki 

takie będzie wszystko.....‖- Jan 

Amos Komeński . 

Powitała zaproszonych gości, 

rodziców i dzieci. Gościem hono-

rowym na tej uroczystości był 

Wójt Gminy Ostrów Piotr Cielec. 

Pasowanie na przedszkolaka to 

bardzo ważna uroczystość dla 

dzieci, które po raz pierwszy 

przyszły do naszego przedszkola. 

Z przejęciem i tremą czekały na 

ceremonię pasowania. Dzieci 

przedstawiły krótki program słow-

no – muzyczny prezentując swoje 

umiejętności. Pani dyrektor doty-

kając długim ołówkiem ramienia 

każdego przedszkolaka i wypo-

wiadając formułkę „ Pasuję Cię na 

wesołego i grzecznego przedszko-

laka‖, dokonała aktu pasowania 

36 dzieci. Dzieci otrzymały pa-

miątkowe dyplomy i drobne upo-

minki i słodycze. Po pasowaniu 

Pani dyrektor nadała grupom 

nazwy. Grupie młodszej nadała 

nazwę „ Muchomorki‖, a grupie 

starszej „ Stokrotki‖, wręczając na 

ręce nauczycieli grup akty paso-

wania, witając dzieci w grupach 

życząc samych słonecznych i 

radosnych dni wypełnionych za-

bawą i śmiechem. Po akcie paso-

wania Pani dyrektor składała ro-

dzicom gratulacje , dziękując im, 

dzieciom i nauczycielom za przy-

gotowanie tej uroczystości. Ży-

czyła wszystkim samych radości i 

sukcesów. Uroczystość zakończy-

ła się występem dziecięcej orkie-

stry perkusyjnej, która wykonała 

piosenkę pt.‖ Jestem sobie przed-

szkolaczek‖ 

K. Łącała 

Występy dzieci podczas pasowania na przedszkolaka  

w Kozodrzy. 

Przedszkolaki z Kozodrzy. 

Uroczyste pasowanie na przedszkolaka przez Dyrektora  

Przedszkola Kazimierę Łącała. 
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Poznajemy nasz region... 
Wycieczka uczniów kl. V i VI 

Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Woli  

Ocieckiej do Ropczyc,  

Wielopola Skrzyńskiego  oraz 

Brzezin. 

 

  

 W dniu 6 listopada 2008 

roku uczniowie kl. V i VI Publicz-

nej Szkoły Podstawowej 

w Woli Ocieckiej wzięli udział w 

wycieczce do Ropczyc, Wielopola 

Skrzyńskiego oraz Brzezin. 

Celem wycieczki było poznanie 

dziedzictwa literackiego i kulturo-

wego naszego regionu. 

 W Ropczycach uczniowie 

mieli okazję zwiedzić galerię pana 

Adama Sypla, który jest mala-

rzem, rysownikiem oraz uprawia 

instalacje artystyczne. Mogli tak-

że porozmawiać z samym artystą 

na temat jego twórczości, w której 

łączy przeszłość z nieznaną przy-

szłością.  Artysta zdradził 

uczniom, że duży wpływ na cało-

kształt jego twórczości wywarł 

obraz widziany w dzieciństwie, 

przedstawiający powrót Napole-

ona spod Moskwy. Fascynacja 

treścią tego obrazu pozostała w 

nim już na zawsze i towarzyszy 

jego twórczości. Prace pana Sypla 

prezentowane były na wielu wy-

stawach w kraju i za granicą. In-

spiracją jego malarstwa pozostaje 

także sztuka i życie Tadeusza 

Kantora, zwłaszcza przedstawie-

nie „Wielopole, Wielopole‖. 

 W związku z tym, dal-

szym etapem wycieczki było Wie-

lopole Skrzyńskie, gdzie ucznio-

wie zwiedzili muzeum Tadeusza 

Kantora – malarza, grafika, sceno-

grafa i reżysera. Znajdują się 

w nim pamiątki z jego dzieciń-

stwa, rekwizyty ze spektakli, ko-

respondencje, notatki. Można tam 

też zobaczyć dzienniki klasowe, 

świadectwa szkolne oraz ławkę ze 

szkoły podstawowej w Pstrągów-

ce, gdzie ojciec Kantora był kie-

rownikiem i nauczycielem. 

 W drodze powrotnej 

uczniowie mieli okazję zobaczyć 

kościół p.w. Świętego Mikołaja 

w Brzezinach. Jest to piękna, 

modrzewiowa świątynia z XV 

wieku, która wyróżnia się niezwy-

kle bogatą figuralno – ornamen-

talną dekoracją malarską, ołta-

rzem głównym pochodzącym z 

1700 roku oraz bogato dekorowa-

nym rokokowym chórem muzycz-

nym 

i czterema bocznymi ołtarzami. 

 Historię kościoła w spo-

sób bardzo ciekawy przybliżył 

uczniom proboszcz parafii - ks. 

Józef  Kłosowski. 

  Wycieczka miała charakter edu-

kacyjny i dała uczniom możli-

wość bliższego poznania swojej 

„małej ojczyzny‖. 

Wizyta u Adama Sypla. 

Wnętrze kościoła p.w. Świętego Mikołaja w Brzezinach.  

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wycieczki. 

E. Ferfecka  

7 
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Podsumowanie kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"  

 W dniu 12 listopada 2008 

r. dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Skrzyszowie Andrzej Ziajor, Wójt 

Gminy Ostrów Piotr Cielec oraz 

sołtys wsi Skrzyszów Andrzej 

Budzik - członek gminnej komisji 

ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych, podsumowali w 

naszej szkole konkursy związane 

z kampanią  „Zachowaj   Trzeźwy 

Umysł". 

 Kampania ta to realizowa-

na od 2002 roku ogólnopolska 

akcja podejmująca problem profi-

laktyki uzależnień. Jednym z jej 

najważniejszych celów jest pro-

mowanie konstruktywnych po-

staw, zdrowego stylu życia oraz 

atrakcyjnych dla dzieci i młodzie-

ży zachowań prospołecznych jako 

alternatywy wobec wielu patolo-

gii, szczególnie picia alkoholu, 

zażywania narkotyków oraz stoso-

wania przemocy. Na tę profilakty-

kę zwracali uwagę w swoich wy-

powiedziach skierowanych do 

uczniów podczas tego podsumo-

wującego spotkania zarówno wójt 

gminy, jak też sołtys i dyrektor 

szkoły.  W tym ogólnopolskim 

konkursie z naszej szkoły wyróż-

nienia zdobyli: Rafał Cieśla, Julia 

Paruch, Ilona Warchoł i Aleksan-

dra Ziobro. Wójt, dyrektor i sołtys 

wręczyli laureatom  dyplomy i 

nagrody rzeczowe oraz złożyli im 

gratulacje.  

  
Laureaci konkursu w towarzystwie Wójta Gminy Ostrów - Piotra Cielca, sołty-
sa wsi Skrzyszów - Andrzeja Budzika oraz dyrektora szkoły w Skrzyszowie - 

Andrzeja Ziajora.  
Barbara Budzik 

I NAGRODA W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 

EKOLOGICZNYM POD HASŁEM ŚW. HUBERT 

WZOREM WSPÓŁCZESNEGO EKOLOGA" 

 Szkoła Podstawowa im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Ociece położona jest na obrze-

żu terenów leśnych i w pracy 

wychowawczej dużą uwagę przy-

wiązuje do ekologii. W związku z 

działalnością ekologiczną prowa-

dzoną w szkole, co roku odbywają 

się liczne wycieczki, wystawy, 

prelekcje oraz konkursy. Szcze-

gólną uwagę szkoła przywiązuje 

do konkursów plastycznych uka-

zujących piękno otaczającej nas 

przyrody. W bieżącym roku 

szkolnym uczniowie z klasy III 

oraz dzieci z Oddziału Przed-

szkolnego wzięły udział w V wo-

jewódzkim konkursie twórczości 

plastycznej dzieci i młodzieży ph. 

„Święty Hubert wzorem współ-

czesnego ekologa" organizowane-

go przez Zespół Szkół w Pogwiz-

dowie Nowym pod patronatem 

Polskiego Związku Łowieckiego 

w Rzeszowie, Burmistrza Głogo-

wa Małopolskiego oraz Podkar-

packiego Kuratora Oświaty. 

 Uczniowie z klasy trzeciej 

pod kierunkiem pani Edyty Szpa-

ry wykonali projekty okoliczno-

ściowej odznaki z okazji 85 — 

lecia PZŁ, natomiast dzieci z 

Oddziału Przedszkolnego pod 

czujnym okiem swej pani Domi-

celi Wojny wykonały rysunki 

przedstawiające zwierzęta owado-

żerne naszych lasów. 

 2 1  października 2008 

roku w Zespole Szkół w Pogwiz-

dowie Nowym miało miejsce 

posiedzenie komisji konkursowej 

z udziałem artystów plastyków: 

przewodniczącej pani mgr Roma-

ny Medyńskiej, pani mgr Magda-

leny Nowak -Harko oraz przedsta-

wiciela PZŁ ppłk rez. WP An-

drzeja Krzywkowskiego. Jury 

dokonało oceny 402 prac nadesła-

nych z 53 placówek oświatowych. 

Wśród laureatów znalazł się Seba-

stian Perlik, który zajął I miejsce 

w tymże konkursie. 

 Dnia 29 października 

2008 r. Sebastian wraz z panią 

Edytą Szparą uczestniczyli w 

uroczystym otwarciu wystawy. 

Uczeń otrzymał dyplom ze zdję-

ciem swojej pracy i nagrody 

książkowe. Godnym zaznaczenia 

jest fakt, że nagrodzone i wyróż-

nione prace będą się znajdować w 

zbiorach Muzeum PZŁ w Rzeszo-

wie oraz w Kuratorium Oświaty w 

Rzeszowie. 

Finaliści konkursu „Święty Hubert wzorem współczesnego  

ekologa" a  wśród nich Sebastian Perlik,  

który zajął pierwsze miejsce. 

Praca autorstwa Sebastiana 

Perlika, która zajęła pierwsze 

miejsce w konkursie.  

Edyta Szpara 

7 8 
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Pasowanie na ucznia klasy pierwszej  

w Szkole Podstawowej w Kozodrzy  

 22 października 2008r. to 

niezwykły dzień dla najmłodszych 

uczniów w Szkole Podstawowej 

w Kozodrzy. Tego dnia pierwszo-

klasiści zostali pasowani na peł-

noprawnych członków społeczno-

ści szkolnej. Odświętnie ubrani 

zaprezentowali ciekawy program 

artystyczny pt. „Wielki dylemat, 

czyli szkoła w smerfowym lesie‖, 

który przygotowali ze swoją wy-

chowawczynią p. Grażyną Krużel. 

 Po zakończeniu 

„pierwszaki‖ z dużym przejęciem 

ślubowali „pilnie się uczyć, dbać 

o dobre imię szkoły, szanować 

nauczycieli, rodziców, a nade 

wszystko kochać Ojczyznę – Pol-

skę‖. Pasowania dokonała Maria 

Przydział – Dyrektor Szkoły. 

 W tym ważnym dla nich 

dniu nie zabrakło zaproszonych 

gości – Wójta Gminy Ostrów p. P. 

Cielca, Dyrektora PP w Kozodrzy 

p. K. Łącały, radnych wsi Kozo-

drza – p. J. Glinka i p. Z. Stachni-

ka, sołtysa wsi p. J. Nowaka oraz 

rodziców. 

 Uroczystość zakończyła 

się wręczeniem pamiątkowych 

dyplomów, upominków od zapro-

szonych gości oraz słodkim po-

częstunkiem przygotowanym 

przez rodziców. 

Pamiątkowe zdjęcie pierwszoklasistów oraz wszystkich  

zaproszonych gości. 

Uroczystość ślubowania dzieci. 

SUKCES UCZNIÓW SZKOŁY  

PODSTAWOWEJ Z OCIEKI 

 W ramach realizacji pro-

gramu mającego na celu zwięk-

szenie bezpieczeństwa dzieci na 

drogach Starostwo Powiatowe w 

Ropczycach ogłosiło konkurs 

plastyczny ph. „Bądź bezpieczny 

na drodze". Uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Ociece wykonali 

bardzo wiele ciekawych prac na 

konkurs. Jury doceniła ich wysi-

łek, gdyż aż 2 prace zostały na-

grodzone spośród ponad 200, 

które wpłynęły do Starostwa. 

Podsumowanie programu odbyło 

się 19 listopada 2008 r. w Staro-

stwie Powiatowym w Ropczy-

cach. 

 W pierwszej kategorii 

wiekowej - I miejsce zajęła Patry-

cja Perlik z Oddziału Przedszkol-

nego, która wykonała pracę pod 

opieką pani Domiceli Wojna.  

II miejsce w tej samej kategorii 

zajął Bartłomiej Sabaj z klasy I - 

uczeń pani Doroty Król. 

 Dzieci otrzymały dyplomy 

ze zdjęciem swojej pracy oraz 

wartościowe nagród rzeczowe. Na 

ręce dyrektor szkoły Marty Szy-

bały przewodniczący komisji 

konkursowej Stanisław Wozowicz 

wręczył puchary dla szkoły. Pod-

sumowując konkurs pan Stanisław 

Wozowicz powiedział: „Jeżeli 

nauka z realizacji programu po-

mogła uratować choćby jedno 

życie, to jest to ogromna satysfak-

cja dla wszystkich biorących w 

nim udział". 

 

 

Józef Rojek (starosta powiatu  

ropczycko-sędziszowskiego) 

składa gratulacje Patrycji 

Perlik.  

Dorota Król z podopiecznymi, 

którzy zdobyli dwa czołowe 

miejsca w jednej z kategorii 

wiekowej. 

Dorota Król 
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Trzeźwe myślenie... 
 Od dawna wiadomo, że 

profilaktyczne działanie ma bar-

dzo duży wpływ na zachowanie 

się dzieci i młodzieży w później-

szym wieku zgodnie ze  starym 

ludowym porzekadłem: „czym 

skorupka za młodu nasiąknie, tym 

na starość trąci‖. W naszej gminie 

działa Gminna Komisja  Rozwią-

zywania Problemów Alkoholo-

wych (GKRPA), a jej zadaniem 

jest między innymi skupianie się 

nad problemem alkoholizmu i 

narkomanii wśród młodzieży. 

Członkowie GKRPA uczestniczą 

systematycznie w różnorodnych 

specjalistycznych szkoleniach, 

aby podejmowane działania były 

zgodne z obowiązującym prawem 

i efektywne, a fundusze przezna-

czone na profilaktykę  dobrze 

wykorzystane w podejmowanych 

działaniach. GKRPA wnikliwie 

analizuje każde sygnały dotyczące 

tych patologii społecznych, a po 

przeanalizowaniu problemu wpro-

wadzane są różnorakie profilak-

tyczne działania. Organizowane 

są w szkołach między innymi: 

profilaktyczne spektakle teatralne, 

szkolenia, konkursy oraz szereg 

innych zajęć. Od kilku lat w pro-

wadzonej profilaktyce przez 

GKRPA znalazła miejsce kampa-

nia „Zachowaj Trzeźwy Umysł‖. 

Kampania ta to ogólnopolska 

akcja podejmująca problem profi-

laktyki uzależnień. Jednym z jej 

najważniejszych celów jest pro-

mowanie konstruktywnych po-

staw, zdrowego stylu życia oraz 

atrakcyjnych dla dzieci i młodzie-

ży zachowań prospołecznych jako 

alternatywy wobec wielu patolo-

gii, szczególnie picia alkoholu, 

zażywania narkotyków oraz stoso-

wania przemocy. Każdego roku 

do zaangażowanych w tę akcję 

trafiają pakiety edukacyjne w 

postaci różnorodnych, koloro-

wych i atrakcyjnych ulotek, nakle-

jek adresowanych do dzieci, ro-

dziców i nauczycieli. W akcji 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł‖ 2008 

r uczestniczyło ponad 900 gmin. 

W naszej gminie po otrzymaniu 

tych materiałów GKRPA rozpro-

wadziła je po wszystkich szko-

łach . Kampania ta jest motywacją 

do podejmowania różnorakich 

działań, takich jak: współzawod-

nictwo sportowe, prace plastyczne 

o tematach profilaktycznych i 

różne konkursy z tym związane 

oraz zachęca do opracowywania 

przedstawień, takich jakie miało 

miejsce w szkole podstawowej w 

Skrzyszowie pod tytułem: 

Trzeźwy człowiek – mądry czło-

wiek, Sąd nad papierosem, Tele-

mania... 

Dnia 20. 05. 2008 roku uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Skrzyszo-

wie tradycyjnie już pod kierun-

kiem Lidii Szymanek przygoto-

wali akademię, której tematem 

była „Edukacja dla trzeźwości‖. 

Cały program prowadziło trzech 

konferansjerów, którzy przedsta-

wili, jaka jest strategia działania 

alkoholu. Podkreślili, że alkohol 

„przygarnia‖ ludzi do siebie, koi 

ból, dodaje odwagi. Jednak, kiedy 

już uzależni od siebie jest bez-

względny. Niszczy wszystko to, 

co najważniejsze i najcenniejsze 

w życiu: zdrowie, młodość oraz 

miłość. Konferansjerzy stwierdzi-

li, że gdyby dało się zebrać 

wszystkie łzy, jakie codziennie 

wylewają ludzie skrzywdzeni 

przez alkohol, to z pewnością 

powstałoby ogromne jezioro. 

Uczniowie spotkanie poświęcili 

temu, aby pokazać, jak skutecznie 

zapobiegać powstawaniu takich 

jezior „gorzkich łez‖. W kolej-

nych wierszach i piosenkach na-

woływali do życia w trzeźwości. 

Zacytowali: „ Trzeźwy człowiek- 

mądry człowiek. 

                       Wie, co dobre - 

wybrał zdrowie‖. 

Zaangażowanie dzieci w tę kam-

panie zaowocowało też wyłonie-

niem laureatów ze szkoły w 

Ostrowie i Skrzyszowie. W 

ostrowskiej szkole laureatem kon-

kursu był Jakub Rudny, który 

odebrał dyplom oraz nagrodę - gra 

karciana "Fair Play" wręczoną 

przez członka GKRPA Andrzeja 

Budzik i dyrektora szkoły Jana 

Wesołowskiego na uroczystej 

akademii dnia 6 listopada. W 

skrzyszowskiej szkole laureatami 

konkursu pod nazwą  „W poszuki-

w a n i u  k w i a t u  p a p r o -

ci‖/„Zdobywamy Mount Everest‖ 

zostali: Rafał Cieśla, Julia Paruch, 

Ilona Warchoł,  Aleksandra 

Ziobro otrzymując dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe w postaci gier 

edukacyjnych. Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Skrzyszowie  

Andrzej Ziajor, Wójt Gminy 

Ostrów Piotr Cielec oraz sołtys 

wsi Skrzyszów Andrzej Budzik - 

członek GKRPA podsumowali w 

szkole konkursy związane z kam-

panią  „Zachowaj   Trzeźwy 

Umysł", wspólnie wręczyli dyplo-

my i nagrody laureatom składając 

gratulacje za osiągnięty sukces. 

Skrzyszowska Szkoła Podstawo-

wa może się poszczycić tym, że to 

już kolejni laureaci, w poprzedniej 

kampanii nagrodzonych zostało 

też kilku uczniów. Gratulujemy i 

już dziś zapraszamy na kolejną 

edycję w 2009 roku! 

W refleksji nad tym tematem 

zastanawiające jest to, że Rada 

Gminy nie zważając na podejmo-

wane działania profilaktyczne i 

program przygotowany przez 

GKRPA przeciwdziałania patolo-

giom społecznym podjęła  uchwa-

łę nr 21/165/2008 w dniu 4 lipca 

2008 dotyczącą zasad usytuowa-

nia na terenie gminy miejsc sprze-

daży i podawania napojów alko-

holowych.  W uchwale tej zmniej-

szono odległość ze 100 metrów do 

50 metrów  szkół,  przedszkoli i 

żłobków oraz kościołów od punk-

tów sprzedaży napojów alkoholo-

wych. Zmiana uchwały została 

podjęta na wniosek kilku osób z 

Ocieki. A co z protestami wielu 

mieszkańców? Należy też wspo-

mnieć fakt pominięcia procedury 

zaopiniowania tej nowej uchwały 

przez kompetentną do tego powo-

łaną Gminną Komisję Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych. 

W obecnej sytuacji na mocy tej 

uchwały tak minimalna odległość 

pozwala na sprzedaż i spożywanie 

na oczach dzieci i młodzieży na-

pojów alkoholowych. W obecnej 

uchwale pominięto też cmentarze, 

inne miejsca kultu religijnego, 

oraz wiele innych miejsc, gdzie 

sprzedaż i spożywanie alkoholu 

deprawuje młodych, a niekiedy 

doprowadza do tragedii. Czytając 

dzienniki w każdym wydaniu 

można spotkać zdarzenia jakie 

miały miejsce po spożyciu tych 

trunków (wypadki drogowe, po-

zostawione dzieci bez opieki, 

burdy, rozboje, itd.). 

 

 

„Los Pijaka” 
 

Kiedy zdrowie, to na zdrowie 

Napij się kolego 

Zaraz kumpli jest wokoło 

Każdy zdrowia życzy zatem 

Kiedy kasa jest w kieszeni 

To wesoła jest gromada 

Lecz gdy z czasem tracisz zapał 

Kiedy zdrowie podupada 

Coraz mniej kolegów paka 

A leczenie? trudna rada 

Wtedy paka się rozpada 

Brak kolegów do pomocy 

Coraz krótsza życia droga 

Już wątroba się rozpada 

Nie ma już kolegów 

By wątrobę tą poskładać 

Czas odchodzić z tego świata 

Cóż z profilaktyki?  

 

Cóż z podejmowanych działań?  

 

Gdy dorośli, nie dorośli do tego 

wszystkiego... 

Andrzej Budzik 

Sołtys wsi Skrzyszów  

Andrzej Budzik 
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Miejsce Nazwa Mecze Punkty Bramki 

1. Sokół Kolbuszowa 15 32 27-19 

2. Dromader Chrząstów 15 31 25-7 

3. Wisłok Wiśniowa 15 28 33-20 

4. Raniżovia Raniżów 15 27 26-16 

5. Start Wola Mielecka 15 26 24-17 

6. LKS Nagoszyn 15 24 28-18 

7. KP Kaskada Kamionka 15 21 28-33 

8. Ikarus Tuszów Narodowy 15 20 24-21 

9. Złotniczanka Złotniki 15 19 16-19 

10. Jutrzenka Ławnica 15 19 29-28 

11. Pogórze Wielopole Skrzyńskie 15 19 24-25 

12. LKS Brzeźnica 15 17 18-23 

13. Stal II Mielec 15 15 16-27 

14. LKS Hucina 15 13 15-30 

15. Czarnovia Czarna  15 11 14-31 

16. Strzelec Frysztak 15 8 16-30 

AKTUALNOŚCI SPORTOWE 

Miejsce Nazwa Mecze Punkty Bramki 

1. Chemik Pustków 15 32 41-17 

2. Brzostowianka Brzostek  15 29 32-14 

3. Czekaj Ropczyce 15 27 39-18 

4. Sokół Krzywa 15 27 38-22 

5. Ostra Gumniska 15 26 37-23 

6. Borowiec Straszęcin  15 21 32-29 

7. LKS Żyraków 15 21 18-18 

8. Inter Gnojnica 15 20 21-24 

9. Radomyślanka Radomyśl Wielki  15 19 26-32 

10. Orły Borowa 15 19 18-17 

11. Łęki Górne 15 18 22-37 

12. Victoria Ocieka 15 17 24-33 

13. LKS Pustków 15 13 24-31 

14. LKS Jodłowa 15 12 34-47 

15. Jamnica Dulcza Wielka 15 11 13-39 

16. Paszczyniak Paszczyna 15 9 13-31 
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Zakończenie sezonu w Ociece 
 9 listopada w Ociece zo-

stał rozegrany ostatni mecz w 

rundzie jesiennej. W ostatnim 

meczu Victoria Ocieka na wyjeź-

dzie wygrała z zespołem Radomy-

ślanka Radomyśl Wielki  3:1. 

Ogólnie zespół , który debiutuje w 

tej klasie rozgrywek w 15 me-

czach zdobył 17 punktów co po-

zwoliło na zajęcie 12 miejsca na 

koniec rundy jesiennej. Nasz ze-

spół wygrał 4 pojedynki, 6 me-

czów zakończyło się podziałem 

punktów a 5 pojedynków Victoria 

przegrała. We wszystkich me-

czach zawodnicy z Ocieki zdobyli 

24 bramki przy 33 straconych. 

Najskuteczniejszym zawodnikiem 

był Dawid Proczek z 6 trafienia-

mi, tuz za nim z 4 golami uplaso-

wał się grający trener (debiutujący 

w tym sezonie w  drużynie na tej 

funkcji) Paweł Pociask a także 

ubiegłoroczny król strzelców 

Łukasz Koźlik. W rundzie jesien-

nej na listę strzelców wpisali się 

także: Sylwester Rudny, Ferfecki 

Bartłomiej, Kurgan Piotr, Wójcik 

Rafał oraz były trener Patrycjusz 

Perlik. Ale na pochwałę zasługują 

wszyscy zawodnicy, którzy wkła-

dali dużo ambicji  i wysiłku by 

zespół godnie reprezentował Gmi-

nę Ostrów  w A-klasie dębickiej. I 

to właśnie dla nich a także kibi-

ców 24 listopada 2008 zostało 

zorganizowane spotkanie na któ-

rym podsumowano wyniki rudy 

jesiennej , a także rozmawiano o 

planach na rundę wiosenną. W 

spotkaniu uczestniczyli zaprosze-

ni goście na czele z Wójtem Gmi-

ny Ostrów Piotrem Cielcem . 

Podsumowanie osiągnięć Victorii Ocieka. 

W akcji Paweł Pociask - grający trener Victorii.  

matfeusz 

20 LAT MINĘŁO…  
 W listopadzie bieżące-

go roku działacze, piłkarze, 

trenerzy, sympatycy oraz byli 

piłkarze (tzw. „oldboys‖) Klu-

bu Piłkarskiego „Kaskada‖ 

Kamionka świętowali dwu-

dziestą rocznicę oficjalnego 

założenia klubu. Drużyna z 

Kamionki pierwsze ligowe 

mecze rozegrała w klasie C w 

1988 roku. Po latach wystę-

pów na boiskach niższych klas 

rozgrywkowych w sierpniu 

bieżącego roku „Kaskada‖ 

zadebiutowała w dębickiej 

klasie okręgowej. Po rundzie 

jesiennej drużyna plasuje się 

na ósmym miejscu (na 16 ze-

społów) w najwyższej klasie 

rozgrywkowej Podokręgu Dę-

bica. W piętnastu meczach 

zgromadziła 21 punktów. Jak 

twierdzi prezes Kaskady Arka-

diusz Fornek, drużyna mogła 

zająć wyższe miejsce, ale brak 

m.in. zgrania zawodników 

(skład kompletowany był w 

ostatnim momencie) spowodo-

wał stratę kilku punktów w 

ważnych meczach. 

 Rozpoczęcie przygoto-

wań do rundy wiosennej za-

planowano w połowie stycz-

nia. Celem numer jeden dla 

zawodników i działaczy jest 

zajęcie miejsca w pierwszej 

połówce tabeli, co na debiut w 

tej klasie byłoby wielkim suk-

cesem. 

Orion 

Wiesław Lada V-ce Prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy 

wręcza puchar prezesowi Kaskady 

Arkadiuszowi Fornek. 
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