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 Gmina Ostrów próbu-

je w możliwie w jak naj-

większym stopniu pozyski-

wać dodatkowe pieniądze ze 

źródeł zewnętrznych w 

szczególności pochodzących 

z Unii Europejskiej. Są to 

środki, które dodatkowo mo-

gą pomóc w rozwoju naszej 

gminy ale „walka” o nie za-

zwyczaj nie jest łatwa.  

 Jednym z działań, 

które w dużej mierze będzie 

wykonywane ze źródeł ze-

wnętrznych jest budowa ka-

nalizacji sanitarnej w miej-

scowościach Kamionka i 

Skrzyszów (etap II) w ra-

mach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Woje-

wództwa Podkarpackiego. 

Odbył się już przetarg na to 

zadanie. W połowie września 

została podpisana umowa z 

wykonawcą robót oraz został 

mu przekazany plac budowy. 

Wykonawca robót ma do 

wykorzystania  3 mln 723 

tys. na to działanie.  

 Kolejnym działaniem, 

które jest dofinansowywane 

z Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich to rozbudowa 

centrum miejscowości Ocie-

ka. Łączny koszt inwestycji 

to blisko 900 tys. zł. W ra-

mach tej inwestycji, która 

została już rozpoczęta ma 

zostać wykonane jak już 

pisaliśmy w poprzednim 

numerze; chodnik od kościo-

ła po stadion i szkołę podsta-

wową, kanalizacja deszczo-

wa, nowe miejsca parkingo-

we przy cmentarzu od strony 

szkoły, mają zostać zamonto-

wane nowe latarnie uliczne a 

klub Victoria Ocieka może 

liczyć na nowy budynek z 

szatniami oraz na poprawę 

nawierzchni stadionu. 

 Zarządzeniem Wójta 

Gminy Ostrów została zleco-

na budowa kwatery nr10 na 

wysypisku śmieci w Kozo-

drzy. Ma być 

w y k o n a n a 

niecka kwatery 

i mają powstać 

drogi dojazdo-

we. W ramach 

tego działania 

ma zostać wy-

konany także 

drenaż odwad-

niający okala-

jący całe wysy-

pisko z ze-

wnątrz przed 

napływem wód 

gruntowych. 

 Złożono 

wniosek na 

s o r t o w n i ę 

śmieci, której 

wartość ogó-

łem sięga 7 

mln 840 tys. zł 

z czego wnio-

skowane dofi-

nansowanie to 

4 mln 876 tys. zł. Przetarg na 

tę inwestycję jest planowany 

na marzec 2010 a zakończe-

nie inwestycji na wrzesień 

2011.  

 Kilka dni temu został 

złożony wniosek w ramach 

Narodowego Programu Prze-

budowy Dróg Lokalnych 

(tzw. „schetynówek”) na 

budowę drogi Skrzyszów – 

Budzyń wraz z budową żel-

betonowego mostu o dopusz-

czalnej masie całkowitej 30t 

(obecnie jest 12t). Długość 

drogi ma mieć 1400 metrów 

i ma mieć 3 metry szerokości  

- mówi Wojciech Popielarz, 

kierownik referatu urzędu 

gminy. Projekt przewidziany 

jest do realizacji w roku 20-

10. 

 Dodatkowe środki z 

Funduszu Stypendialnego i 

Szkoleniowego uzyskało 

także Gimnazjum w Ostro-

wie. Dyrektor Gimnazjum w 

Ostrowie - Maria Wielgus z 

pomocą pracowników Urzę-

du Gminy Ostrów złożyła 

projekt pn. „Historia kultury 

narodu polskiego i norwe-

skiego”. W ramach projektu 

młodzież z ostrowskiego 

gimnazjum wraz z opiekuna-

mi wyjadą jeszcze w tym 

roku na tydzień do Norwegii. 

Natomiast w następnym roku 

będą gościć w naszej gminie 

swoich norweskich rówieśni-

ków. 

 W ramach projektu 

„Przeciwdziałanie wyklucze-

niu cyfrowemu” złożono 

projekt, którego głównym 

celem jest zapewnienie do-

stępu do Internetu grupie 

mieszkańców Gminy Ostrów 

zagrożonych wykluczeniem 

cyfrowym, które charaktery-

zują się złą sytuacją material-

ną lub niepełnosprawnością. 

Z tego tytuł 50 gospodarstw 

bezpłatnie ma zostać wypo-

sażone w sprzęt komputero-

wy wraz z podpięciem do 

szerokopasmowego dostępu 

do Internetu. Łączny koszt to 

prawie 1 mln 900 tys. zł.  

 Warto wspomnieć, że 

przedstawiłem tylko część 

inwestycji na jakie gmina 

pozyskała lub stara się pozy-

skać fundusze. Gdyż jak wie-

my stadion w Ostrowie rów-

nież dotrzymał dofinansowa-

nie czy też  mieszkańcy Bli-

zny mogą liczyć na fundusze 

w celu zagospodarowania 

wioski. 

 

Inwestycje… 

Rozpoczęła się już rozbudowa centrum  

miejscowości Ocieka 

matfeusz 
Urząd Gminy Ostrów złożył wniosek dzięki, któremu nawet 50 gospodarstw z naszej gminy może 

zostać wyposażone bezpłatnie w zestaw komputerowy z dostępem do Internetu. 
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XXXIII Sesja piątej kadencji Rady Gminy  

Ostatniego dnia 

sierpnia br. odbyło się posie-

dzenie XXXIII Sesji piątej 

kadencji Rady Gminy w 

Ostrowie. Po otwarciu sesji, 

stwierdzeniu stanu obecności 

i zatwierdzeniu porządku 

obrad Wójt Gminy Ostrów 

poinformował zgromadzo-

nych radnych o działalności 

Urzędu Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

Kolejnym punktem 

sesji była informacja doty-

cząca stanu środowiska w 

obrębie działek będących w 

posiadaniu  pana Patera i 

ANR – Rzeszów. Tej dysku-

sji bacznie przysłuchiwali się 

przedstawiciele WIOŚ w 

Rzeszowie i Starostwa Po-

wiatowego w Rzeszowie. 

Następnie rada pod-

jęła uchwałę o zawarciu 

umowy partnerskiej pomię-

dzy Gminą Dębica, Gmina 

Miejską Dębica oraz Gmina 

Dębica w sprawie przygoto-

wania potrzebnej dokumen-

tacji, realizacji i rozliczenia 

projektu pn. Park historyczny 

Blizna i Pustków – droga 

pamięci i pojednania”.  Pod-

jęto także uchwały o sprze-

daż w trybie bezprzetargo-

wym nieruchomości w 

Skrzyszowie oraz wydzierża-

wienie nieruchomości poło-

żonej w Kozodrzy.  Następie 

poddano głosowaniu zmianę 

zakresu wieloletnich progra-

mów inwestycyjnych przyję-

tych uchwałą z dnia 21 

stycznia 2009 w sprawie 

budżetu gminy na 2009 rok. 

Ostatnimi dwoma punktami 

jakimi zajęła się Rada Gminy 

to sprawa zwiększenia planu 

dochodów oraz zwiększenia 

planu wydatków w budżecie 

Gminy Ostrów na rok 2009 a 

także sprawa przystąpienia 

do sporządzenia VII zmiany 

Studium uwarunkować i kie-

runków zagospodarowania 

przes t rzennego  gminy 

Ostrów. 

Dużo znaków zapytania pojawiło się podczas uchwały  

o wydzierżawienie nieruchomości w Kozodrzy... 

matfeusz 

XXXIV Sesja piątej kadencji Rady Gminy  
W dniu 24 września 

2009 zostało zwołane posie-

dzenie XXXIV Sesji piątej 

kadencji Rady Gminy w 

Ostrowie. Po otwarciu sesji i 

przeprowadzeniu standardo-

wych czynności jak spraw-

dzenie obecności i przyjęcie 

protokołu poprzedniej sesji 

pierwszym punktem był wy-

kład na temat „Szczepienie 

przeciw HPV – szeroka 

ochrona nie tylko przed ra-

kiem szyjki macicy”. Wy-

kład ten został przeprowa-

dzony w celu uświadomienia 

zagrożenia  i podjęciu sto-

sownych czynności w celu 

minimalizacji zagrożenia w 

naszej gminie. Zapropono-

wano aby nasza gmina refun-

dowała szczepionki przeciw-

ko tej chorobie. Projekt ma 

zostać oddany pod uchwały 

w najbliższym czasie. 

Kolejnym punktem 

była informacja o stanie 

przygotowań placówek 

oświatowych do rozpoczęcia 

roku szkolnego 2009/2010. 

Następnie przedstawiono 

sprawozdanie z  dotychcza-

sowej działalności oraz pla-

nów na przyszłość  przez 

Gminną Radę Sportu. 

 P o d j ę t o  t a k ż e 

uchwały w sprawie udziela-

nia pomocy finansowej Gmi-

nie Sędziszów Młp. na reali-

zację zadania publicznego 

oraz udzielenia pomocy Po-

w i a t o w i  R o p c z y c k o -

Sędziszowskiemu na realiza-

cję zadania publicznego. 

Radni głosowali także w 

sprawie upoważnienia Wójta 

do udzielenia poręczenia 

Związkowi Komunalnemu 

„Wisłok” z Rzeszowa po-

życzki pomostowej z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie na 

realizację projektu pn. 

„Partnerska sieć dla zrówno-

ważonego rozwoju gmin 

dorzecza rzeki Wisłok”. Pod-

dano do głosowania także 

uchwałę zmiany zakresu 

wieloletnich programów 

inwestycyjnych przyjętych 

uchwałą z dnia 21 stycznia 

2009 w sprawie budżetu 

gminy na rok 2009. Głoso-

wano także w sprawie zrze-

czenia się własności nieru-

chomości położonej w Kozo-

drzy a ostatnim punktem 

sesji było zwiększenie planu 

dochodów oraz zwiększenie 

planu wydatków w budżecie 

Gminy Ostrów na rok 2009. 

W Radzie Gminy zasiada 15 radnych matfeusz 
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Informujemy, że od 1 sierpnia 2009 r. 

w budynku Urzędu Gminy Ostrów, 

dzielnicowi będą pełnić dyżury, pod-

czas których mieszkańcy będą mogli 

się z nimi spotkać.  

Przypominamy, że dzielnicowi którzy 

pracują na tym terenie to: 

mł.asp. Sławomir Malski  - tel. 603 498 335 

Rejon: Sołectwa Ostrów, Skrzyszów, Kozodrza i Borek Mały 

mł.asp. Krzysztof Fryz  - tel. 603 498 455 

Rejon: Sołectwa Zdżary, Ocieka, Wola Ociecka, Kamionka i 

Blizna 

Dzielnicowi będą dyżurować w godzinach: 
Poniedziałek - 08:00-11:00 

Piątek - 16:00-18:00 

W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki, porosimy dzwonić 

do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach na 

nr (017) 22 10 310 lub 997 

Dyżury dzielnicowych w budynku  

Urzędu Gminy Ostrów 
Wymieniają dach na kościele 

w Ociece 

źródło: podkarpacka.policja.gov.pl 

 Od połowy sierpnia 

przy kościele parafialnym 

św. Katarzyny w Ociece 

powstawało ogromne ruszto-

wanie. Teraz gdy część tego 

rusztowania jest już gotowa 

rozpoczęła się naprawa wie-

ży kościelnej i wymiana po-

krycia dachowego. Dach 

będzie pokryty blachą mie-

dzianą. Wstępnie koszt inwe-

stycji pokryją parafianie. 

Kolektory słoneczne  

na liście rezerwowej  

 Urząd Gminy w Ostro-

wie informuje, że projekt pn. 

„Obniżenie niskiej emisji za-

nieczyszczeń na obszarze 

centralnego Podkarpacia po-

przez wykorzystanie energii 

słonecznej” uzyskał pozytyw-

ną ocenę Komisji Oceniającej 

jednak ze względu na ograni-

czoną alokację środków zna-

lazł się na liście rezerwowej. 

 W przypadku zawiado-

mienia przez Władzę Wdraża-

jącą Programy Europejskie o 

realizacji w.w projek-

tu  tutejszy Urząd natychmiast 

powiadomi mieszkańców 

Gminy Ostrów. 

Krystyna Świder 

„Lokata korzyścią dla wielu”- szkolenia 

 Celem szkolenia jest zachęcenie mieszkańców obszarów 

wiejskich do gromadzenia i utrzymania środków finansowych  w 

systemie bankowym otrzymanych w ramach wsparcia UE,  a 

także jak założyć konto osobiste  czy lokatę  na korzystnych 

warunkach.  

Termin:   22.10.2009r. (Czwartek) godz. 10:00 

Miejsce:  Urząd Gminy w Ostrowie – Sala Narad (III piętro) 

Organizatorzy: Narodowy Bank Polski, Podkarpacki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale  

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich  (szczególnie osoby starsze) 

Podczas pięknych jesiennych dni za-

praszamy do zwiedzania  naszej gminy i 

jej okolic w poszukiwaniu ciekawych 

miejsc. Jednym z taki miejsc z pewnością 

jest zagroda znajdująca się na pograniczu 

Blizny i Białego Boru. W zagrodzie znaj-

duje się 19 koni o rasie konik polski. 

Opiekę nad końmi sprawuje Nadleśnictwo 

Tuszyma. Konie są pół dzikie jednak nie 

pogardzą łakociami przyniesionymi przez 

turystów. Dlatego też polecam zaopatrzyć 

się przez wycieczką w suchy chleb lub 

marchewkę a te piękne zwierzęta nie będą 

odstępować nas na krok. 
matfeusz 

matfeusz 
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 Już od  ponad roku w 

s i e c i  p o d  a d r e s e m 

www.gminaostrow.eu istnie-

je oficjalne forum dyskusyj-

ne mieszkańców Gminy 

Ostrów. Dokładnie 5 sierpnia 

2008 o godz. 18:00 witryna 

po raz pierwszy została od-

dana do publicznego użytku . 

W ciągu kolejnych dni sierp-

nia zostało założone blisko 

60 indywidualnych kont 

mieszkańców gminy i osób 

chcących publicznie podzie-

lić się swoim zdaniem. Z 

dnia na dzień popularność 

forum pomału ale ciągle 

wzrasta. Na dzień dzisiejszy 

mamy ponad 300 założonych 

kont a ich liczba ciągle się 

zwiększa. 

Forum stało się wir-

tualnym miejscem w naszej 

gminie gdzie każdy bez 

względu na wiek i o każdej 

porze dnia i nocy może za-

mieścić swoją opinię lub też 

poznać opinię innych użyt-

kowników. Kilka kliknięć 

myszki i możemy przeczytać 

o tym co dzieje się w naszej 

gminie - jakie są planowane 

inwestycje, podyskutować  o 

przeszłości  i o ludziach jacy 

już nas opuścili a godni są 

wspomnienia. Jest miejsce 

dla tych, którzy zaintereso-

wani są gdzie można potań-

czyć czy też znaleźć inną 

formę rozrywki, czyli dział 

„Zapowiedzi imprez”. Do-

datkowo każda z 9 miejsco-

wości, które należą do Gmi-

ny Ostrów ma osobne miej-

sce gdzie mieszkańcy mogą 

podyskutować  o tym, co się 

dzieje w ich najbliższym 

otoczeniu, a niejednokrotnie 

zobaczyć dzięki zamieszczo-

nym dodatkowo zdjęciom . 

Wymienione informacje to 

tylko bardzo mała część jaką 

można pozyskać 

dzięki forum. 

Pod koniec 

kwietnia br. z pomo-

cą Wójta Gminy 

Ostrów Piotra Cielca na fo-

rum został zorganizowany 

konkurs, w którym można 

było wygrać gadżety związa-

ne z Gminą Ostrów. 

Przy witrynie działa 

także galeria, która w chwili 

obecnej jest w fazie testów 

ale nie przeszkadza to w 

oglądaniu zdjęć, których jest 

na chwile obecną już ponad 

tysiąc. Można zobaczyć zdję-

cia z prawie każdej większej 

okazji z naszej gminy, które 

odbyły się w tym roku. Do-

celowo mają zostać udostęp-

nione także zdjęcia wykona-

ne we wcześniejszych latach. 

 Forum zostało zauwa-

żone także przez inne media. 

Pisano o nas m.in. w gazecie 

codziennej „Nowiny” czy też 

tygodniku „Reporter”. 

 W przeciągu kilku 

miesięcy kiedy istnieje fo-

rum użytkownicy łącznie 

napisali blisko 6 000 wiado-

mości (postów) i założyli 

prawie 800 różnych tema-

tów.  Wskaźnik odwiedzin 

na forum pokazuje prawie 40 

000 odwiedzin a statystyki 

odnotowały blisko  400 000 

odsłon. 

 Dziękujemy wszyst-

kim którzy na bieżąco udzie-

lają się na forum i zaprasza-

my tych którzy tego jeszcze 

nie robią. 

1 urodziny forum mieszkańców gminy 

Ekipa FGO 

 W roku szkolnym 

2009/2010 w szkołach pod-

stawowych kl. I-VI na tere-

nie Gminy Ostrów  uczyć się 

będzie 466 uczniów, w po-

równaniu z ubiegłym rokiem 

szkolnym zanotowano spa-

dek o 50 osób (było 516). 

 

 Liczebność w po-

szczególnych szkołach 

przedstawia się następująco 

(w nawiasach przedstawiono 

porównanie z ub. r.): 

 SP Ostrów 114 

(spadek o 3 osoby) 

 SP Ocieka 88 (spadek 

o 14 osób) 

 SP Skrzyszów 80 

(spadek o 5 osób) 

 SP Wola Ociecka 65 

(spadek o 7 osób) 

 SP Kamionka          62 

(spadek o 6 osób) 

 SP Kozodrza          50 

(spadek o 11 osób) 

 Punk Filialny w Zdża-

rach 7 (bez zmian) 

 

W klasach „0” przy 

szkołach podstawowych 

roczne przygotowanie przed-

szkolne rozpocznie 56 dzieci, 

a w Przedszkolu w Kozodrzy 

15, co daje łączną liczbę 71 i 

tutaj notuje się wzrost w po-

równaniu z ubiegłym rokiem 

0 8 osób. 

 

W gimnazjach uczyć się 

będzie 340 uczniów, co w 

porównaniu z ubiegłym ro-

kiem jest o 18 mniej (było 

358). 

 

Liczba uczniów w po-

szczególnych gimnazjach 

przedstawia się następująco 

(w nawiasach przedstawiono 

porównanie z ub. r.): 

PG Ostrów 164 (bez 

zmian) 

PG Ocieka 87 (spadek o 

8 osób) 

PG Kamionka 46 

(spadek o 2 osoby) 

PG Wola Ociecka 43 

(spadek o 8 osób) 

 

Łącznie w szkołach pod-

stawowych i gimnazjach 

uczyć się będzie 806 dzieci i 

jest to spadek o 68 dzieci w 

porównaniu z ubiegłym ro-

kiem. 

Źródło: ZEASiP 

Opracował: matfeusz  

 Liczba dzieci w placówkach oświaty w Gminie Ostrów  

w roku szkolnym 09/10 
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W hołdzie ofiarom II wojny światowej 
 W dniu 17 września 

2009 roku na Górze Śmierci 

w Pustkowie odbyła się uro-

czystość poświęcona 70 

rocznicy wybuchu II wojny 

światowej. 

Wzięli w niej udział: Dyrek-

tor Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Woli Ociec-

kiej - Jadwiga Szynal, Dy-

rektor Szkoły Podstawowej 

w Skrzyszowie –  Andrzej 

Ziajor, Proboszcz Parafii 

Skrzyszów – ks. Wiesław 

Dzięgiel oraz nauczyciele i 

uczniowie w/w szkół. 

 Uroczystą akademię 

przygotowali uczniowie klas 

szóstych z Woli Ocieckiej                          

i Skrzyszowa pod kierun-

kiem Beaty Babiarz. Złożyli 

w niej hołd poległym obroń-

com ojczyzny i ofiarom woj-

ny. Przypomnieli także miej-

sca martyrologii więźniów 

obozów zagłady w Au-

schwitz, Treblince, Majdan-

ku, Katyniu, Ostaszkowie, 

Bełżcu i Pustkowie.  

Podkreślili, że tereny pomię-

dzy Dębicą-Ropczycami i 

Mielcem zostały przeznaczo-

ne przez władze niemieckie 

na poligon do ćwiczeń swo-

jej armii, która miała przygo-

towywać się 

do uderzenia 

na Związek 

R a d z ie c k i . 

Wysiedlano 

więc oko-

liczną lud-

ność i budo-

wano obiek-

ty poligono-

we, baraki, 

drogi. Pracę 

tę wykony-

wali miesz-

kańcy oko-

l i c z n y c h 

miejscowo-

ści. Ucznio-

wie przypo-

mnieli, iż od 

czasu po-

wstania kre-

matorium na 

wzniesieniu 

222 nazywa-

n y m 

„Królówką” 

miejsce to zyskało nazwę 

„Wzgórza Śmierci”. Recyta-

torzy zwrócili uwagę, że te 

zbrodnie przeciwko ludzko-

ści, to zbrodnie niezliczone i 

nie osądzone przez żadną 

międzynarodową konstytu-

cję. 

Uczniowie złożyli kwiaty i 

zapalili znicze pod pomni-

kiem upamiętniającym te 

wydarzenia.  

W intencji poległych w obro-

nie ojczyzny i pomordowa-

nych ks. Proboszcz  Wiesław 

Dzięgiel poprowadził krótką 

modlitwę.  

 Następnie Dyrektor 

SP w Skrzyszowie – p. An-

drzej Ziajor podsumował 

ogrom zbrodni dokonanych 

przez hitlerowskich najeźdź-

ców. Zwrócił się także do 

wszystkich zebranych z ape-

lem o pamięć tych wrześnio-

wych wydarzeń oraz tych 

wielu rodaków, którzy zginę-

li w obronie naszej ojczyzny. 

Dyrektor zaakcentował zda-

nie: „Jak długo będziemy o 

tym pamiętać, o tym, co dla 

ludzi najcenniejsze, a miano-

wicie o wolności i poczuciu 

godności -  tak długo będzie-

my żyć w pokoju”.  

 Dzisiaj  jes teśmy 

wdzięczni tym wszystkim, 

których śmierć, przelana 

krew, cierpienie            i po-

niesione trudy sprawiły, że 

żyjemy w wolnym kraju. 

Uroczysta akademia 

Uczniowie na zakończenie złożyli znicze i zapalili znicze E. Ferfecka 

B. Budzik 
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Piknik Nad Tuszymką 
 Dnia 5 lipca  br. w 

Kamionce na polu biwako-

wym odbył się Wakacyjny 

Piknik Rodzinny „Nad Tu-

szymką”. Organizatorami 

tegorocznej imprezy byli: 

Wójt Gminy Ostrów  i 

Gminnie Centrum Kultury i 

Sportu z Kamionki. Była to 

impreza plenerowa, odbywa-

jąca się tradycyjnie w pierw-

szy weekend lipca. Pomimo 

obaw spowodowanych ka-

pryśną pogodą, na piknik 

przybyli mieszkańcy naszej 

gminy i okolic.  

 Na imprezie obecni 

byli przedstawiciele  władz 

gminy:  m.in. Wójt Gminy, - 

Piotr Cielec , który uroczy-

ście otworzył imprezę krót-

kim przemówieniem, życząc 

radości i słońca dla wszyst-

kich uczestnikom zabawy. 

Ilość atrakcji serwowanych 

tego dnia przez organizato-

rów dla przybyłych gości 

była naprawdę ogromna. 

Każdy mógł znaleźć coś dla 

siebie, zarówno mały, jak i 

duży.  

 Nie brakowało tutaj  

dmuchanych zamków i  zjeż-

dżalni do zabawy, basenu 

chińskiego z piłeczkami, 

wielkiej przezroczystej kuli 

Zorbing do turlania, prze-

jażdżki kucykiem,  bądź 

elektrycznym samochodem. 

Królowała wata cukrowa na 

patyku i lody.   

Na scenie 

swoje umie-

jętności  wo-

kalno – ta-

neczne pre-

z e n t o w a ł y 

dzieci i mło-

dzież. Tego 

dnia gościnie 

w y s t ą p i ł y 

z e s p o ł y 

m.in.:  „ 

Wrzos”,  „ 

Biedronki”,  

„ Largo” . 

 L i c z -

ne zabawy i 

konkursy  z 

n a g r o d a m i 

s p r a w i a ł y 

wielką frajdę 

zarówno dzieciom, jak i do-

rosłym. Kolejna porcję do-

brej zabawy dostarczyła na-

szym widzom rewia kabare-

towa „VIVA MIRAŻ” oraz 

zespół „SKY” (covery świa-

towych hitów). 

 Przez cały czas trwa-

nia pikniku można było ko-

rzystać ze stoiska ze słody-

czami, kiełbasek gilowych, 

zapiekanek, napojów itp. 

 Gwiazdą tego wieczo-

ru był BARTEK WRONA,  

znamy m.in. z przebojów: 

„Jedna na milion”, „Maria”, 

„ Barwy szczęścia” oraz „ 

Mój Amsterdam”. Młodzież 

słuchała i nuciła dobrze zna-

ne piosenki, natomiast starsi 

wracali wspomnieniami do 

czasów swojej młodości. Nie 

obyło się bez bisów. Zespół 

trzykrotnie próbował zejść ze 

sceny, ale widownia doma-

gała się kolejnych utworów. 

Wielkimi brawami obdaro-

wana  schodzącego ze sceny 

BARTKA. 

 Zgromadzeni miesz-

kańcy nie rozeszli się jednak 

do domów, ale 

pozostali na zaba-

wie tanecznej, któ-

rą poprowadził „ 

DJ Masakra”.    

 Celem im-

prezy było: promo-

wanie zdolności 

artystycznych dzieci, mło-

dzieży i mieszkańców Gmi-

ny, aktywizacja mieszkań-

ców Gminy, ich integracja ze 

środowiskiem lokalnym, 

wyrabianie nawyku czynne-

go wypoczynku i spędzanie 

wolnego czasu na świeżym 

powietrzu. 

Publiczność kilka razy wywoływała gwiazdę gorącymi brawami 

Gwiazdą wieczoru był Bartek Wrona 

Łukasz Kopala 

Najmłodszych zabawiały klauny 
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Rodzinny Piknik „Razem Bezpieczniej” w Skrzyszowie 

 W dniu 9 sierpnia br. 

w Skrzyszowie przy strażac-

kiej remizie odbył się Ro-

dzinny Piknik pod nazwą  „ 

Razem Bezpieczniej” nad 

którym patronat sprawował 

Wójt Gminy Ostrów. Organi-

zatorami imprezy było 

Gminne Centrum Informacji  

w Skrzyszowie przy współ-

pracy z Gminnym Centrum 

Kultury i Sportu  w Kamion-

ce i OSP Skrzyszów. 

 Celem imprezy było 

propagowanie bezpiecznych 

zachowań wśród dzieci i 

młodzieży  w szczególności 

w okresie wakacyjnym oraz 

zapoznanie z instytucjami, 

które odpowiadają za bezpie-

czeństwo obywateli. 

 Podczas trwania fe-

stynu dzieci i młodzież mo-

gły zapoznać się z : 

- zasadami bezpiecznego 

zachowania się oraz prze-

strzegania warunków prze-

ciwpożarowych podczas 

letniego wypoczynku, po-

nadto z działaniem grupy 

ratownictwa drogowego i 

wysokościowego oraz sprzę-

tem technicznym będącym 

na wyposażeniu PSP; 

- zasadami  bezpiecznego 

zachowania się na akwenach 

wodnych, plażach i basenach 

oraz zasadami posługiwania 

się sprzętem ratowniczym i 

działaniem psów ratowni-

czych; 

- zasadami bezpiecznego 

podróżowania środkami ko-

munikacji publicznej; 

- zasadami bezpiecznego 

zachowania się będąc świad-

kiem wypadku lub jego ofia-

rą, działaniem patrolu Policji 

oraz sprzętem technicznym 

Policji; 

-  zasadami udzielania pierw-

szej pomocy medycznej po-

szkodowanym. 

 Dzieciom zapewniono 

wiele atrakcji. Były konkursy 

sprawnościowe przeprowa-

dzane pod nadzorem dziel-

nych strażaków, nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy. 

Dzieci i dorośli mieli okazje 

obejrzeć strażaków w akcji 

gaśniczej oraz uwalniania 

rannego z wraku samochodu. 

Duże emocje dostarczały 

pokazy zorganizo-

wane przez poli-

cjantów, ratowni-

ków medycznych 

oraz służbę gra-

niczną.  

Dzieci mogły obej-

rzeć od środka po-

licyjny samochód, potrzymać 

w rekach sprzęt wykorzysty-

wany na co dzień przez poli-

cjantów :  pałki, kajdanki, 

broń, kaski itp. Uśmiechy na 

buziach dzieci były wspania-

łą nagrodą dla uczestniczą-

cych w pokazach policjan-

tów i pozostałych służb . 

 Festyn został bardzo 

przychylnie przyjęty przez 

wszystkich uczestników. W 

przyszłości planuje się orga-

nizację podobnych przedsię-

wzięć. 

Gaszenie palącego  się samochodu w wykonaniu strażaków z 

OSP w Skrzyszowie 

Z dużym zainteresowaniem wszystkie pokazy śledziła licznie 

zgromadzona publiczność 

Łukasz Kopala 

List gratulacyjny dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Macha 

w Kamionce od Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie 

 Tradycją Podkarpac-

kiego Kuratora Oświaty w 

Rzeszowie jest przesyłanie 

listów gratulacyjnych szko-

łom, które uzyskują najwyż-

sze wyniki ze sprawdzianu i 

egzaminu gimnazjalnego. 

Taki list otrzymał w tym 

roku Dyrektor Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. 

Wilhelma Macha w Kamion-

ce, pan Stanisław Popielarz. 

Jest to już drugie takie wy-

różnienie dla naszej szkoły, 

gdyż w ubiegłym roku pan 

Jacek Wojtas również prze-

słał gratulacje i słowa uzna-

nia za efektywną pracę z 

młodzieżą, która zaowoco-

wała wysokimi wynikami ze 

sprawdzianu na zakończenie 

szkoły podstawowej. 

 Od wielu lat nasza 

szkoła uzyskuje wysokie 

wyniki ze sprawdzianu. W 

roku 2005- 8 stanin, w 2006- 

6 stanin, w 2007- 8 stanin, w 

2008- 8 stanin, w 2009- 9 

stanin. Sukcesy uczniów 

dostrzegane i uznane przez 

Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty to także wynik wy-

tężonej pracy wszystkich 

nauczycieli tej placówki, 

którzy z zaangażowaniem 

podchodzą do swych obo-

wiązków dydaktyczno- wy-

chowawczych. 

Aleksandra Bal 
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 Dziedzictwo Kulturowe Podkarpacia 
 W ostatnią sobotę i 

niedzielę czerwca w Podkar-

packim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Boguchwale 

odbyła się impreza promo-

cyjno – handlowa : ,,Dni 

Otwartych Drzwi”.  

 Główną atrakcją me-

rytoryczną w/w imprezy  

była XI Regionalna Wystawa 

Zwierząt Hodowlanych, któ-

ra już na trwale wpisała się w 

harmonogram tego rolnicze-

go święta. Dyrektor PODR 

Stanisław Telesz przyjmował 

i gościł ponad 90 najlepszych 

hodowców z województwa 

podkarpackiego, małopol-

skiego i śląskiego, którzy 

prezentowali i poddali ocenie  

zwierzęta hodowlane.  

 W ramach imprezy 

odbyła się druga edycja kon-

kursu pn: „Dziedzictwo Kul-

turowe Podkarpacia”. Celem 

konkursu było m.in. : popu-

laryzowanie osiągnięć kół 

gospodyń wiejskich i stowa-

rzyszeń, które korzystały ze 

środków UE w realizacji 

różnych projektów jakich 

jak: popularyzowania dzie-

dzictwa kulturowego, identy-

fikacji regionalnych produk-

tów kulinarnych, specyficz-

nych i charakterystycznych 

dla regionu Podkarpacia, 

promocja produktów regio-

nalnych oraz tradycji ich 

używania. 

 R e g u l a m i n 

konkursu szczegóło-

wo precyzował zasady 

udziału.  Zgłosiło się 

10 organizacji. W 

konkursie uczestni-

czyło również Stowa-

rzyszenie Gospodyń 

W i e j s k i c h 

„Ostrowianki”, które 

reprezentowało naszą 

gminę oraz powiat 

r o p c z y c k o  –

sędziszowski. 

Na stoiskach pyszniły 

się kiełbasy, kaszanki, 

kołacze i inne ciasta, 

pachniał domowy 

chleb, kusiła szpajza i 

nalewki. Smakosze 

zachwycali się sma-

kiem sera domowego. W 

trakcie trwania imprezy moż-

na było zakupić domowe 

wypieki i dania regionalne, a 

także zasięgnąć porad mi-

strzyń kuchni tradycyjnej.  

 Członkinie Stowarzy-

szenia Gospodyń z Ostrowa 

przygotowały wiele lokal-

nych potraw m.in. : roladę z 

sera żółtego, proziaki, chleb 

razowy, chleb wiejski, ser 

biały, smalec z cebulą i jabł-

kami, kiszone ogórki, ciasto 

drożdżowe, serniki, nalewkę 

z orzecha włoskiego, zioło-

wy napój żniwiarzy oraz 

nalewkę z aroni. 

 Udział w  imprezie  

grupy z Ostrowa 

był doskonałą 

okazją do, zapre-

zentowania sze-

rokiej publiczno-

ści swojego do-

robku - głównie 

w postaci wyro-

bów i produktów 

kulinarnych. 

 W II edy-

cji konkursu 

" D z i e d z i c t w o 

Kulturowe Pod-

karpacia" grupa z 

Ostrowa zdobyła 

wyróżnienie Pod-

k a r p a c k i e g o 

Ośrodka Doradz-

twa Rolniczego 

za nalewkę z 

orzecha włoskiego. Nagroda 

została wręczona przez Wi-

ceministra Skarbu Jana Bure-

go prezes Stowarzyszenia 

Barbarze Cwanek. 

 Tego samego dnia po 

zakończeniu uroczystości w 

Boguchwale „Ostrowianie” 

udali się do Kochanówki 

gdzie odbywał się  Piknik 

Ekologiczny pn. „ Wesoły 

Piknik  Rodzinny”. Swoim 

występem uświetnili to wy-

darzenie. Za udział w impre-

zie  otrzymali puchar  oraz 

dyplom z rąk  Sołtysa Sołec-

twa Kochanówka Adama 

Olszowy. . 

 Wszystkim członkom 

Zespołu życzymy dalszy 

sukcesów na arenie arty-

stycznej oraz pomyślności  w 

życiu osobistym i rodzin-

nym. 

 

Podziękowania: 

Prezes Stowarzyszenia „ 

Ostrowianie” 

Barbara Cwa-

nek w sposób 

s z c z e g ó l n y 

dziękuje: 

-  W ó j to wi 

Gminy Ostrów 

- Piotrowi Cie-

lec za pomoc w 

zorganizowa-

niu transportu. 

- Dyrektorowi 

G m i n n e g o 

Centrum Kul-

tury i Sportu w 

Ostrowie z/s w 

Kamionce –    

Przemysławowi 

Łagowskiemu  

za zakup namiotu pod wysta-

wę.  

-Eugeni Strojny z Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego z 

siedziba w Ropczycach, za 

pomoc           z organizacji 

wystawy. 

- Marianowi Bil za przepięk-

ne wykonanie Logo i tablicy 

Stowarzyszenia. 

- Wszystkim członkiniom  

Stowarzyszenia  Ostrowianie 

za udział i pomoc w organi-

zacji tego spotkania.  

Piękne logo wykonane przez Mariana Bila 

Grupa z Ostrowa 

Wiceminister Skarbu Jan Bury wręcza wyróż-

nienie prezes Stowarzyszenia Barbarze  

Cwanek. 

Łukasz Kopala 
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Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych,  
Kamionka 2009r 

 Wychodząc naprze-

ciw młodym zespołom mu-

zycznym, które nie mają zbyt 

wielu okazji do zaprezento-

wania się przed szerszą pu-

blicznością , Gminne Cen-

trum Kultury i Sportu w 

Ostrowie z/s w Kamionce 

postanowiło specjalnie dla 

n i c h  z o r g a n i z o w a ć  

„Przegląd Amatorskich Ze-

społów Muzycznych”. Mu-

zyczny Piknik odbył się 12 

lipca br. na polu biwakowym 

w Kamionce.  

 Celem imprezy była 

m.in. prezentacja i konfron-

tacja dokonań zespołów 

amatorskich, rozwój amator-

skiego ruchu artystycznego, 

integracja środowiska mło-

dzieży ,  a także ich rozwój 

intelektualny i duchowy. 

 Otwarcia dokonał 

dyrektor Gminnego Centrum 

Kultury i Sportu – Przemy-

sław Łagowski . W Przeglą-

dzie wzięło udział 7 zespo-

łów działających  z całego 

powiatu: „Victoria” z Ka-

mionki, „Black Horse” z 

Sedziszowa Młp., „Randes-

Vous” ze Strzyżowa, 

„Drimers” z Glinika, 

„Atlantic” z Zagorzyc, 

„Golden Times” z Kolbuszo-

wej i „Camel” z Trzciany . 

 Organizatorzy Pikni-

ku zapewnili uczestnikom 

moc atrakcji, zadbali by każ-

dy znalazł 

coś dla 

s i e b i e . 

Dzieci mo-

gły brać 

udział w 

konkursach 

p r zygo to -

w a n y c h 

przez orga-

niza torów 

p i k n i k u , 

zdob ywać 

n a g r o d y , 

jeździć na 

k u c y k u , 

skakać na 

t r a mp o l i -

nie, zamku 

d m u c h a -

nym itp. 

D o r o ś l i 

na to mias t 

mogli skorzystać z oferty  

stoisk handlowych i gastro-

nomicznych. 

 Każdy zespół biorący 

udział w przeglądzie przygo-

tował godzinny program  

muzyczny, który następnie 

prezentował. 

 Podczas trwania im-

prezy jedni śpiewali znane 

przeboje razem z artystami, 

inni bujali się w rytm muzyki 

płynącej ze sceny, a ci naj-

bardziej odważni tańczyli  

tak jak potrafili. Pod sceną 

zgromadziło się w tym czasie 

setki ludzi, którzy przyjecha-

li tutaj nie tylko z terenów  

naszej gminy.  Przez cały 

czas trwania pikniku dbano 

także o podniebienia w po-

staci słodkich, domowych 

ciast, pieczonych kiełbasek z 

grilla oraz napojów. 

 - „Bawiłam się tutaj 

naprawdę bardzo dobrze” – 

powiedziała tuż przed kon-

certem  „Black Horse” młoda 

mieszkanka gminy Ostrów,  

„Anita  – jest fajnie, zabaw-

nie, za chwile wystąpi zespół 

przy którym mamy zamiar  

razem z koleżankami się 

dobrze bawić. Fajnie, że ta-

kie festyn, odbywa się u nas i 

nie trzeba jeździć do innych 

miejscowości”. 

 Wszyscy którzy tego 

dnia odwiedzili zalew w Ka-

mionce, byli bardzo zadowo-

leni z faktu, że mogli miło 

spędzić popołudnie i wieczór 

wśród znajomych, rodziny i 

przyjaciół. 

 Pragniemy serdecznie 

podziękować wszystkim, 

którzy przyczynili się do 

organizacji  Przeglądu Ama-

torskich Zespołów Muzycz-

nych . Mamy nadzieje, że 

wejdzie ona na stałe do ka-

lendarza imprez gminy i bę-

dzie stanowił swoistą wizy-

tówkę naszego regionu.  

Zespół „Black Horse” był jednym z 7 zespołów, które wystąpiły tego dnia dla pu-

bliczności 

Końca zabawy nie było widać 

Odpoczynek nad zalewem przy muzyce  
Łukasz Kopala 
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KOBOS  ALEKSANDER - Laureat  Ogólnopolski 

 Dnia  20.05.2009. 

uczniowie  z  Publicznego  

Gimnazjum  w  Ostrowie  

wzięli  udział  w  II  Ogólno-

polskim  Konkursie  Pla-

stycznym "Przyroda   w  

kolorach". Organizatorem  

konkursu  był  Ogród  Bota-

niczny  Uniwersytetu  Jagiel-

lońskiego  w  Krakowie  oraz  

Młodzieżowy  Dom  Kultu-

ry. Na  konkurs   wpłynęło  

około  1600  prac  z  całej  

Polski. 

 Interpretacja  tematu , 

technika  wykonania  oraz  

format  prac  były  dowolne. 

Uczniowie  naszej  gminy  w  

swoich  pracach  ukazali  

piękno  fauny  i  flory  naszej  

"małej  ojczyzny". Jury  z  

Akademii  Sztuk  Pięknych  

w  Krakowie  wyróżniło  

pracę  pt. "Stojąc  przed  

lustrem  ciszy" wykonaną  

przez  Aleksandra  Kobosa  

ucznia  kl.  III  b  pod  kie-

runkiem  nauczyciela  plasty-

ki  Grażyny  Ferfeckiej.  

 Jego praca przedsta-

wiała  łosia  na  tle  przyro-

dy. W  dniu  30.05.2009 w  

Krakowie   w  Ogrodzie  

Botanicznym  UJ  odbyło się  

uroczyste  wręczenie  nagród    

i  wyróżnień   wszystkim  

laureatom  konkursu.  

 A. Kobos  to  utalen-

towany  plastycznie  gimna-

zjalista . Angażował się w 

pracę szkoły przygotowując 

wystawy plastyczne i deko-

racje. W dalszym ciągu pra-

gnąłby rozwijać swoje zain-

teresowania twórcze. 

 Brał  udział  w  wielu  

konkursach  plastycznych  

zdobywając  wysokie  miej-

sca. Jest  laureatem  XVI  

Wojewódzkiego  Konkursu  

Szopek  Bożonarodzenio-

wych  oraz  zdobywcą  wy-

różnienia  w  

P o wi a t o wy m  

K o n k u r s i e  

P l a s t yc z n y m 

"Cztery  pory  

roku - Jesień". 

 A l e k -

sander  Kobos  

swoim  talen-

tem  przyczynił  

się  do  promo-

cji  Gminy  

Ostrów. Dnia 

1 9 . 0 6 . 2 0 0 9 . 

otrzymał  po-

d z i ę k o wa n i a  

od  pani  dyrek-

tor  Publiczne-

go  Gimnazjum  

w  Ostrowie  

Marii  Wielgus  

oraz  Wójta  

Gminy  Ostrów  

pana  Piotra  

Cielca , który  

ufundował  dyplom  i  nagro- dę  książkową. 

G. Ferfecka 

Aleksander Kobos otrzymał gratulacje od 

Wójta Gminy Ostrów Piotra Cielca 

 W dniach 22 – 30. 06. 

2009 r. ponad trzydziesto-

osobowa grupa uczniów 

uczęszczających do szkół w 

Kamionce miała możliwość 

uczestniczenia w półkolonii, 

na realizację której pozyska-

ne zostały środki finansowe z 

Programu Integracji Społecz-

nej. Każdego dnia opiekuno-

wie czekali na uczestników z 

propozycjami ciekawych 

zajęć i smacznym poczęstun-

kiem. Podczas półkolonii 

realizowany był program 

profilaktyczny obejmujący: 

zajęcia profilaktyczne oraz 

konkurs z nagrodami 

(plastyczny i teoretyczny). 

Dzieci i młodzież miała tak-

że okazję zaprezentowania 

swoich sportowych umiejęt-

ności, biorąc udział w indy-

widualnych rozgrywkach 

sportowych  

z nagrodami. Przy realizacji 

różnych zajęć i podczas cza-

su wolnego mieli możliwość 

korzystania z biblioteki, pra-

cowni komputerowej i Inter-

netu, sali gimnastycznej oraz 

boiska sportowego. Ponadto 

w ramach półkolonii odbyły 

się trzy wycieczki autokaro-

we: do Sędziszowa Młp., 

podczas której oglądaliśmy z 

bliska produkcję chrupek w 

P.U.H. RYMUT oraz space-

rowaliśmy ścieżką przyrod-

niczo-dydaktyczną w Parku 

„Buczyna” w Górze Rop-

czyckiej; do Kina „Helios” w 

Rzeszowie; do Medyni Gło-

gowskiej 

i Łańcu-

ta – w 

Med yni 

dzieci i 

młodzież 

uczestni-

czyła w 

warszta-

t a c h 

garncar-

s k i c h , 

zaś w 

Łańcucie 

zwiedza-

l i ś m y 

z a m e k , 

stajnię i wozownię. Odbyła 

się również jedna wycieczka 

rowerowa trasą: Kamionka – 

Huta Przedborska – Cierpisz 

– Kamionka. Dzieci i mło-

dzież spędziła ten krótki wa-

kacyjny czas miło i przyjem-

nie. Myślę, że wszyscy byli 

zadowoleni z udziału w tej 

półkolonii – na zakończenie i 

podsumowanie mieliśmy 

miłe tego dowody w postaci 

prac plastycznych i utworów 

literackich. Dla większości 

była to jedyna atrakcja i zor-

ganizowana forma wypo-

czynku w czasie wakacji. 

Dziećmi i młodzieżą opieko-

wali się nauczyciele ze szkół 

w Kamionce: p. Danuta Woj-

ton, p. Anna Niemiec, p. 

Anna Łagowska, p. Grzegorz 

Wiktor. Organizatorką pół-

kolonii była Barbara Głód. 

 

 

Półkolonia uczniów z Kamionki 

Barbara Głód 

Dzieci i  młodzież z organizatorką - Barbarą Głód 
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WITAJ SZKOŁO, NASZA DOBRA SZKOŁO! 
 W dniu 1 września 

2009 roku w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. 

Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego w Ociece odbyło się 

Uroczyste Rozpoczęcie Roku 

Szkolnego połączone z 

otwarciem 9-cio godzinnego 

Oddziału Przedszkolnego dla 

dzieci 3,4,5 – letnich. Uro-

czystość uświetnili swoją 

obecnością: 

 ► Piotr Cielec – wójt Gmi-

ny Ostrów, 

 ► Bogusław Wójcik – Dy-

rektor Zespołu Ekonomiczno

-Administracyjnego Szkół  

i Przedszkoli w Ostrowie, 

 ► Radni Wsi Ocieka; Wła-

dysław Surman, Stanisław 

Jezioro, 

 ► Nauczyciele emeryci: 

Zofia Żądło, Krystyna Je-

mioło  

oraz rodzice. 

 Uroczystość rozpo-

częła się mszą świętą w Ko-

ściele Parafialnym w Ociece. 

Następnie zaproszeni goście, 

uczniowie, rodzice, nauczy-

ciele udali się do szkoły, 

gdzie nastąpiła część oficjal-

na. Jako pierwsza wystąpiła 

dyrektor szkoły Marta Szy-

bała, serdecznie wszystkich 

powitała, podziękowała za 

przybycie oraz wspomniała o 

tak ważnej dla historii Polski 

dacie, jaką jest 1 września. 

Zwróciła uwagę na wartość i 

potrzebę zdobywania wie-

dzy. Punktem kulminacyj-

nym całej uroczystości były 

ciepłe słowa skierowane do 

dzieci 3,4 i 5 –letnich, które 

pierwszy raz przekroczyły 

progi naszej szkoły. Dyrektor 

szkoły powiedziała, że nie 

było by oddziału przedszkol-

nego gdyby nie pomoc finan-

sowa i wsparcie wójta Gmi-

ny Ostrów  - Piotra Cielca, 

Rady Gminy oraz  dyrektora 

ZEASiP – Bogdana Wójcika. 

Podkreśliła, że Radni Gminy 

Ostrów zawsze wspierają 

inicjatywy dotyczące eduka-

cji – za co jesteśmy im bar-

dzo wdzięczni i serdecznie 

dziękujemy. 

 Kończąc przemówie-

nie życzyła wszystkim 

uczniom dużo zapału do na-

uki oraz osiągania jak najlep-

szych wyników w nauce i 

zachowaniu. Nauczycielom 

życzyła cierpliwości, wy-

trwałości i satysfakcji z wy-

konywanej pracy.  

 Następnie uczniowie 

przedstawili program arty-

styczny. Uczniom poszcze-

gólnych klas przedstawiono 

ich wychowawców, po czym 

wychowawcy wraz z ucznia-

mi udali się do klas.  

 Zaproszeni goście 

wraz z najmłodszymi dzieć-

mi, ich rodzicami udali się 

do przedszkola, gdzie zrobili 

sobie pamiątkowe zdjęcie 

oraz dokonali wpisu do Kro-

niki.  

 W yc ho wa wc z yn i e 

przygotowały dla dzieci wie-

le atrakcji. Radości nie było 

końca! Uroczystość ta pozo-

stanie dzieciom najmłod-

szym długo w pamięci. 

SP Ocieka 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników 

 Od czerwca do sierp-

nia 2009r. w Domu Ludo-

wym w Borku Małym w 

ramach Programu Integracji 

Społecznej, odbywały się 

warsztaty podczas których, 

można było zdobyć wiedzę 

teoretyczną i praktyczną z 

zakresu projektowania, za-

kładania i dbania o ogród. 

Zajęcia prowadzone były 

przez doradcę z Podkarpac-

kiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Boguchwale- 

Małgorzatę Szczygieł. 

Uczestnicy warsztatów uczy-

li się w jaki sposób ocenić 

teren pod kątem zagospoda-

rowania przestrzennego, ja-

kich używać narzędzi i ga-

tunków roślin by osiągnąć 

pożądany efekt. Zgodnie z 

założeniami projektu uczest-

nicy mieli również możli-

wość wyjazdu na wycieczkę 

edukacyjną do Arboretum w 

Bolestraszycach i Zespołu 

Parkowo- Zamkowego w 

Krasiczynie. Charakter edu-

kacyjny wycieczki pozwalał 

na zaobserwowanie zapro-

jektowanych kompozycji w 

połączeniu z krajobrazem 

naturalnym. Warsztaty były 

miejscem ożywio-

nych dyskusji, wy-

miany doświadczeń, 

rozbudzały zaintere-

sowania, pokazały 

że piękny ogród to 

nie tylko praca ale 

przede wszystkim 

p r z y j e m n o ś ć .  

 Wykorzystu-

jąc wiedzę zdobytą 

podczas warsztatów 

i wycieczki  uczest-

nicy samodzielnie zaprojek-

towali i urządzili piękny 

ogród przed Domem Ludo-

wym w Borku Małym. 

W OTOCZENIU ROŚLIN 

Wycieczka edukacyjna 

A.P. 
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 Turniej o Puchar Wójta 

Gminy Ostrów rozgrywany 

był w tym roku na stadionie 

klubu sportowego Victoria 

Ocieka w Ociece. O tytuł naj-

lepszej drużyny z gminy 

Ostrów walczyło aż 8 drużyn. 

 Walka była bardzo 

ciężka, ponieważ kilkugodzin-

ny turniej rozgrywany był w 

ponad 30 stopniowej tempera-

turze jednak zawodnicy nie 

poddawali się i dzielnie wal-

czyli.  

 W finale spotkały się 

drużyny juniorów i seniorów z 

klubu sportowego Victoria 

Ocieka. Po rzutach karnych 

okazało się, że minimalnie 

drużyna juniorów pokonała 

swoich starszych kolegów z 

klubu i to oni otrzymają głów-

ną nagrodę turnieju, czyli Pu-

char Wójta Gminy Ostrów 

oraz główną nagrodę pienięż-

ną. Zawodnicy dedykowali 

zdobyty puchar swojemu 

koledze z zespołu, który 

zmarł kilka dni wcześniej. 

Zgłoszone drużyny o Pu-

char Wójta Gminy Ostrów: 
- Oldboy Ostrów, 

- Szerszenie Ostrów, 

- Start Blizna, 

- Kaskada Kamionka 

(Juniorzy), 

- Victoria Ocieka (Seniorzy), 

- Victoria Ocieka (Juniorzy), 

- Uśmiechnięte Słoneczka 

Kozodrza, 

- Bumerang Wola Ociecka. 

 

Ćwierćfinały: 
Oldboy Ostrów - Start Blizna 

[0:2] 

Kaskada Kamionka (J.) - 

Victoria Ocieka (S.) [1:2] 

Szerszenie Ostrów - Victoria 

Ocieka (J.) [0:1] 

Uśmiechnięte Słoneczka Ko-

zodrza - Bumerang Wola 

Ociecka [4:0] 

Półfinały: 
Start Blizna - Victoria Ocieka 

(J.) [0:1] 

Victoria Ocieka (S.) - 

Uśmiechnięte Słoneczka Ko-

zodrza [1:0] 

Mecz o III miejsce: 

Start Blizna - Uśmiechnięte 

Słoneczka Kozodrza [1:3] 

 

Finał: 
Victoria Ocieka (J.) - Victoria 

Ocieka (S.) [2:2, w rzutach 

karnych 3:2]  

Turniej o Puchar Wójta Gminy Ostrów 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju 

Wójt 

Gminy 

Ostrów 

Piotr 

Cielec 

wręcza 

gratula-

cje kapi-

tanowi 

zwycię-

skiej 

drużyny 

matfeusz 

 6 lipca 2009 r. w Domu 

Ludowym w Borku Małym, 

odbył się piknik integracyjny 

dla osób niepełnosprawnych z 

dziećmi pełnosprawnymi, zor-

ganizowany przez Stowarzy-

szenie „Jesteśmy Razem” ze 

środków Programu Integracji 

Społecznej w gminie Ostrów. 

We wspólnej zabawie brali 

udział uczestnicy półkolonii i 

osoby niepełnosprawne zrze-

szone w organizacjach działa-

jących na terenie powiatu rop-

czycko- sędziszowskiego. 

Głównym celem pikniku było 

przełamanie lęku w 

relacjach z osobami 

niepełnosprawnymi i 

naturalne zachowa-

nie w kontaktach z nimi. W 

trakcie wspólnych zabaw pod 

okiem wodzirejów dzieci zdro-

we uczyły się dostrzegania 

potrzeb innych, tolerancji, 

akceptacji oraz odpowiedzial-

ności za słabszych. Dodatko-

wą atrakcją  była słowno- mu-

zyczna inscenizacja bajki „ 

Brzydkie kaczątko” przygoto-

wane pod okiem wychowaw-

ców przez uczestników odby-

wającej się  półkolonii.  

 Z atmosfery wrażliwo-

ści i serdeczności panującej 

podczas pikniku wynikało że 

pomysł był trafiony, zostały 

przełamane bariery między 

uczestnikami. 

A.P. 

PIKNIK INTEGRACYJNY 
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WYSTAWA WARZYW I OWOCÓW  

NA DOŻYNKACH SKRZYSZÓW 2009 
 Tradycyjnie, jak co 

roku w gminie Ostrów 

uwieńczeniem ciężkiej pracy 

na roli są gminne dożynki, 

które odbyły się dnia 6 wrze-

śnia 2009r. Tegorocznym 

gospodarzem dożynek było 

sołectwo Skrzyszów. Uro-

czystości dożynkowe poprze-

dziła dziękczynna Msza św. 

za zebrane plony,  podczas 

której nastąpiło poświęcenie 

dożynkowych wieńców  

i chleba. Ta tradycyjna im-

preza stanowi godne podzię-

kowanie dla trudu rolnika. 

 W tegorocznych do-

żynkach wziął również 

udział PODR Zespół Dorad-

ców Ropczyce na czele z 

kierownikiem Markiem Strę-

kiem. Doradca Gminy 

Ostrów Robert Jakubiec i 

stażystka Edyta Pacocha 

przy pomocy ZD Ropczyce 

zorganizowali wystawę, na 

której zaprezentowali rożne 

odmiany pszenicy, ziemnia-

ków oraz warzywa i owoce 

zebrane od okolicznych rol-

ników. Na wystawie nie mo-

gło również zabraknąć ziół, 

kwiatów oraz tego czym 

obdarza nas teraz las czyli 

grzybów.  

 Specjalnie na wysta-

wę wykonywane były różne 

dekoracje z warzyw i owo-

ców oraz słomy. Wystawa 

cieszyła się ogromnym zain-

teresowaniem wśród uczest-

ników dożynek i zaproszo-

nych gości. Rolnikom zainte-

resowanym udzielano facho-

wego doradztwa na temat 

nowych odmian pszenicy i 

ziemniaków, technologii 

uprawy oraz możliwości 

skorzystania z programów 

unijnych dla rolników. 

Mieszkańcy okolicznych wsi 

mogli również zaopatrzyć się  

w specjalistyczne biuletyny 

wydawnictwa PODR  o r a z 

broszurki z przepisami dla 

pań domu i nie tylko. 

Dzięki tej wystawie została 

zaprezentowana działalność 

ZD Ropczyce. Nasz trud i 

wkład zostały docenione. 

 Doradca PODR z 

Gminy Ostrów składa ser-

deczne podziękowania rolni-

kom: Wojciechowi Ożóg za 

podarowanie warzyw, Tade-

uszowi Lech za jabłka i 

gruszki, Krystynie Zawiślak 

za maliny, rodzinie Rybskim 

za transport, a także Małgo-

rzacie Kozioł za pomoc przy 

wykonywaniu eksponatów. 

Edyta Pacocha 

 Dzięki staraniom Sto-

warzyszenia „ Jesteśmy Ra-

zem” z Ropczyc w dniach 29 

czerwca-10 lipca 2009r. od-

była się półkolonia letnia w 

Domu Ludowym w Borku 

Małym, sfinansowana z Pro-

gramu Integracji Społecznej 

w gminie Ostrów. Codzien-

nie przez dwa tygodnie dzie-

ci z gminy z dużym zaanga-

żowaniem spędzały czas 

przy wspólnych zabawach i 

rozwijały zainteresowania w 

przyjemnej atmosferze. 

Przez zorganizowanie półko-

lonii  organizatorzy chcieli 

pokazać jak można poprzez 

sport, rekreacje spędzić miło 

i pożytecznie czas wolny, 

zaoferować inne alternatyw-

ne rozwiązania wobec nad-

używania alkoholu i kreować 

wśród dzieci i młodzieży 

prawidłowe postawy. Po-

przez działania profilaktycz-

ne doprowadzić do zmniej-

szenia liczby dzieci i mło-

dzieży sięgającej po alkohol, 

nauczyć je jak odmawiać w 

sytuacji, gdy ktoś oferuje im 

środki uzależniające, jak 

radzić sobie ze stresem, dbać 

o swoje zdrowie fizyczne i 

psychiczne w sposób aktyw-

ny i twórczy, bez korzystania 

z używek. Równocześnie 

uczestnicy mieli okazję do 

odwiedzenia wielu miejsc i 

zakosztowania nowych, nie-

znanych wrażeń, które na 

pewno zastaną im długo w 

pamięci. Półkoloniści pod-

czas wspólnych zabaw roz-

wijali się, poznawali swoje 

talenty oraz zawierali nowe 

przyjaźnie. Każdego dnia 

czekały na nie nowe atrakcje. 

 W czasie dnia indiań-

skiego miały okazję poznać 

kulturę Indian ich obyczaje i 

historię, później same wymy-

ślały imiona, robiły stroje i 

malowały twarze. Policjanci 

i strażacy opowiadali dzie-

ciom o swojej pracy oraz o 

niebezpieczeństwach w ru-

chu drogowym, rolnictwie i 

zabawach mogących wywo-

łać pożar, wskazywali pozy-

tywne wzorce zachowań. 

Wielu wrażeń dostarczyły 

kolonistom wycieczki: rowe-

rowa na pole biwakowe w 

Kamionce gdzie spędzili cały 

dzień przy wspólnym grillo-

waniu oraz autokarowa do 

Łagiewnik, Krakowa i ZOO, 

gdzie mieli możliwość zoba-

czenia Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia, Katedrę, Za-

mek Królewski, Stare Mia-

sto, Kopiec Kościuszki, figu-

ry woskowe zgromadzone w 

muzeum. W czasie zwiedza-

nia ZOO mogły obserwować 

min. słonie, strusie, węże 

oraz małpki, które wzbudza-

ły najwięcej emocji. Ostat-

niego dnia dzieciom było 

smutno, że to już koniec, ale 

dzięki Grażynie i Tomaszowi 

Rogali mogli go spędzić 

świetnie bawiąc się na dmu-

chanym placu zabaw. 

 S t o w a r z y s z e n i e 

„Jesteśmy Razem”, wycho-

wawcy i półkoloniści składa-

ją podziękowania Komen-

dzie Powiatowej Policji w 

Ropczycach, Ochotniczej 

Straży Pożarnej z Kozodrzy, 

GCKiS w Kamionce za po-

moc i życzliwość okazaną w 

czasie prowadzenia 

turnusu. 

CZAS WOLNY- INTEGRACJA I ZABAWA 

A.P. 

Robert Jakubiec prezentuje wystawę 
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Cudze chwalicie swego  

        nie znacie… 

 W dzisiejszym nume-

rze chciałbym przybliżyć 

Państwu historię Młyna  w 

Kozodrzy. 

 

 

 Kozodrza to niewiel-

ka wieś położona na terenie 

gminy Ostrów. Nie posiada 

wiele zabytków architektu-

ry. Z obiektów o ciekawym 

układzie architektonicznym, 

pozostały jedynie: stary 

młyn wraz z zabudowaniami 

gospodarczymi, budynek 

szkoły wystawiony w 1910 

roku, pomnik „ Grunwal-

du” oraz trzy kapliczki 

przydrożne.  

 O młynie w Kozodrzy 

wspomina  dr J. Fierich w 

książce „ Przeszłość  wsi 

powiatu  ropczyckiego 

(1936 r.).  Znajdujemy tam 

wzmiankę  „ Schematyczne 

dane o powiecie ropczyckim 

w dobie obecnej”, Pisze, że 

w Kozodrzy istnieje młyn 

turbinowo – parowy, które-

go właścicielem jest Leon 

Biernat.  Jak wynika ze źró-

deł ( akt szkolnych), młyn w 

Kozodrzy powstał na prze-

łomie XIX i XX wieku. 

Obiekt znajduje się w połu-

dniowo – wschodniej części 

wsi. Jest to obiekt murowa-

ny z cegły czerwonej, kryty 

dachówką, dwupiętrowy, z  

poddaszem, piwnicą i ma-

szynownią. Wewnątrz znaj-

duje się pięć pomieszczeń. 

Na wyposażeniu młyna  - 

według opisu technicznego 

ówczesnego właściciela 

Stanisława Lisowskiego z 

1923 r. znajdowały się na-

stępujące urządzenia: ma-

szyna parowa, ekshaustor 

do chłodzenia walców, 

transmisja główna,  perlak 

do wyroku pęcaku, dwie 

pary walców, kamień 

sztuczny, przenośnia do 

pociągu transmisji górnej, 

maszyna do czyszczenia 

zboża, dwie mieszarki auto-

matyczne do 

mąki,  przeno-

śnia do miesza-

rek,  automa-

tyczny odsie-

wacz od mąki, 

cylinder od 

maki, czyszczal-

nia zboża wraz 

z tryjerem, dwa 

elementy do 

p r z y r z ą d ó w 

o c z y s z c z a j ą -

cych zboże,  

pięć elementów 

do walca i ka-

mienia,  dwa elementy do 

mieszarek, transmisja górna 

do poruszania maszyn i 

elementów znajdujących się 

na drugim piętrze i podda-

szu. 

 Na północ od młyna 

w odległości ok. 30 m stoi 

murowany, piętrowy budy-

nek mieszkalny. Budynek 

jest otynkowany, ale mocno 

zniszczony, tak na zewnątrz 

jak i wewnątrz. Przypusz-

czać należy – podobnie jak 

w przypadku młyna – że 

dom wzniesiony został w 

początkach XIX wieku. 

Przemawia za tym fakt, że z 

chwilą usytuowania tam 

wiejskiej szkoły w 1882 ro-

ku był poważnie zdewasto-

wany i teoretycznie nie 

nadawał się do zamieszka-

nia.  Od strony północnej 

przylegają do budynku za-

budowania gospodarcze. W 

ich skład wchodziły : wo-

zownia, stodoła i spichlerz. 

W budynku mieszkalnym 

znajduje się osiem pomiesz-

czeń, z których najistotniej-

sze to: jadalnia i sypialnia 

oraz pokój przyjęć. Do bu-

dynku prowadzi dwoje 

drzwi: boczne od strony 

wschodniej – zapewne dla 

służby – i główne od strony 

południowej, na której wi-

dać ślady kunsztownej robo-

ty stolarsko – kowalskiej. 

Do właściciela młyna nale-

żał również przyległy grunt 

powierzchni 2 ha.   

 

 

 Zachęcam zatem 

wszystkich do odwiedzenia 

tych przepięknych terenów.  

Młyn w Kozodrzy 

Budynek obok młyna 

Łukasz Kopala 
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Dwa kosze 
 

Jak legenda stara głosi 

Dwa koszyki jesień nosi 

W pierwszym mnóstwo barw 

się mieści 

W drugim pełno szarej treści 

Pierwszy kosz radością tryska 

Każdy coś dla siebie zyska 

Ile farb - tyle kolorów 

Ile garści - tyle zbiorów 

Przystrojonych drzew liśćmi 

Które mienią się barwami 

Złocą się listeczki złocą 

Rześkim rankiem zimną nocą 

Wiewióreczka w zamieszaniu 

Zapomniała o śniadaniu 

Wszędzie swych orzeszków 

szuka 

Tutaj grzebie a tam stuka 

Zbiera jabłka jeżyk mały 

Aby dzieci jeść co miały 

Swoją zdobycz dumnie dźwiga 

Opłaciła się fatyga 

Ale cóż to? Co się stało? 

Nagle wszystko pociemniało 

Wypadł z ręki mej jesieni 

Kosz pełen radości ziemi 

Zbiera jesień swoje skarby 

A świat zmienia swoje barwy 

Czyżby drugi koszyk szary 

Pokazywał swoje czary? 

Oto wiatr wśród drzew szaleje 

Z nieba deszcz się smutny leje 

Świat swe barwy zmienił złote 

Okrył się ponurym błotem 

Wiewióreczka z orzeszkami 

Szybko zmyka pod drzewami 

Jeżyk co zbierał jabłuszka 

Biegnie na swych krótkich 

nóżkach 

Dzieci zbiera przerażone 

I na pomoc wzywa żonę 

Wszyscy w domkach się cho-

wają 

Przed złą pluchą uciekają 

-Śpij syneczku- szepce mama 

-Niech sen co przychodzi z 

rana 

Znów ukarze ci tą jesień 

Która pierwszy koszyk niesie. 

 

 

 

 

Drzewo 
 

Było raz jedno zielone drzewo, 

Które codziennie śpiewało 

mewom 

Opowiadało przepięknie ba-

śnie 

Zanim malutki króliczek za-

śnie 

Słuchało nowin od małej sroki 

Patrzyło jak sarna urządza 

skoki 

To czarodziejskie i miłe drze-

wo 

Było mieszkańcem i dobrym 

kolegą 

Lecz czas okrutny jest i zły 

A nasze drzewo leje gorzkie 

łzy 

Bo za niedługo mimo, że nie 

chce 

Pęknie mu jego drewniane 

serce. 

LOKALNI  TWÓRCY 
 

Magdalena Kisiel ma 13 lat i mieszka w Skrzyszowie.  

Aktualnie uczęszcza do Publicznego Gimnazjum w Ostrowie. 

www.ostrow.gmina.pl 
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 Zdjęcie przedstawia w 

budowie Dom Pracy Twór-

czej Im. Wilhelma Macha w 

Kamionce. Obecnie budynek 

służy jako Gminne Centrum 

Kultury i Sportu w Kamionce. 

 

matfeusz 

Jeśli posiadasz archiwalne 

zdjęcia z naszej gminy to  

Zapraszamy do nadsyłania ich na 

adres zycieostrowa@wp.pl lub 

prosimy o kontakt telefoniczny 

z GCI w Skrzyszowie pod numerem 

telefonu (0-17) 745 17 17. 

Opracował: matfeusz 

Magdalena Kisiel  

Magdalena Kisiel  
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Powstaje nowy klub piłkarski w Ostrowie! 
Koncepcja powsta-

nia klubu piłkarskiego po-

wstała z chęci młodzieży 

mieszkającej w Ostrowie. 

Dużo mieszkańców poparło 

tę inicjatywę i mają nadzieje 

jak najszybszego dołączenia 

zespołu z Ostrowa do lokal-

nych rozgrywek piłkarskich 

tak jak to czyni z sukcesami 

obecnie Victoria Ocieka i 

Kaskada Kamionka. 

Dnia 27.08.2009 

miało miejsce walne zebra-

nie dotyczące założenia klu-

bu piłkarskiego w Ostrowie. 

Na zebraniu zostały omówio-

ne problemy organizacyjne 

oraz wykonano potrzebną 

dokumentację. Podjęto także 

decyzje o wybraniu zarządu 

klubu, omówiono sprawy 

członkowskie oraz wybrano 

propozycje nazwy klubu. 

Według jednego z 

działaczy - zarejestrowanie 

klubu to teraz tylko kwestia 

kilku tygodni. 

 Nie brakuje osób 

chętnych do gry i osób chęt-

nych pomóc w powstaniu 

klubu. To świadczy o tym 

jak potrzebna jest rozrywka i 

chęć uczestnictwa w sporcie 

młodych ludzi. Także rozpo-

częta budowa stadionu w 

Ostrowie jeszcze bardziej 

zachęca do aktywnego trybu 

życia. Już dziś można zaob-

serwować ile osób korzysta 

popołudniami z murawy na 

powstającym stadionie. Roz-

mawiając z młodzieżą także 

oni są zadowoleni z planów 

powstania klubu, gdyż jak 

sami przyznają nie ma co 

robić popołudniami i w 

weekendy w Ostrowie a tak 

to można przyjść pograć w 

piłkę a w przyszłości może 

będzie możliwość oglądania 

zmagań miejscowej drużyny. 

Wszystkie te opinie zdecydo-

wanie wpłynęły na podjęcie 

decyzji o założeniu klubu 

piłkarskiego aby każdy mógł 

spróbować swoich sił a na-

stępnie dalej rozwijać swoje 

umiejętności gry w piłkę. 

Na ten rok w pla-

nach jest skompletowanie i 

utworzenie zgranej drużyny 

oraz zarejestrowanie  jej do 

sezonu 2010/2011 w roz-

grywkach B klasy. 

 

Wszystkich chęt-

nych uczestniczeniem w tre-

ningach zapraszamy w 

czwartki oraz niedziele o 

godzinie 17.00. 

Zdjęcie z walnego zebrania dotyczącego założenia klubu  

piłkarskiego w Ostrowie 

M. Gryboś 

Terminarz rozgrywek klubu  

Kaskada Kamionka i Victoria Ocieka 

KASKADA  

KAMIONKA 
 

4 październik 2009 

Zryw Dzikowiec - Kaskada 

Kamionka 

Dzikowiec, godz. 15:00 

 

11 październik 2009 

Kaskada Kamionka - Start 

Wola Mielecka 

Kamionka, godz. 14:00 

 

18 październik 2009 

Czarnovia Czarna - Kaskada 

Kamionka 

Czarna, godz. 14:00 

 

25 październik 2009  

Pogórze Wielopole Skrzyń-

skie - Kaskada Kamionka 

Wielopole Skrzyńskie, godz. 

14:00 

 

31 październik 2009 

Kaskada Kamionka  - Złot-

niczanka Złotniki 

Kamionka, godz. 14:00 

 

7 listopad 2009 

Chemik Pustków - Kaskada 

Kamionka 

Pustków, godz. 14:00 

 

11 listopad 2009 

Kaskada Kamionka - Tempo 

Cmolas 

Kamionka, godz. 13:00 

 

VICTORIA 

OCIEKA 

 
4 październik 2009 

Victoria Ocieka  - LKS Łęki 

Górne 

Ocieka, godz. 15:00 

 

11 październik 2009 

Baszta Zawada - Victoria 

Ocieka 

Zawada, godz. 14:00 

 

18 październik 2009 

Victoria Ocieka - Czekaj 

Ropczyce 

Ocieka, godz. 15:00 

 

25 październik 2009 

LKS Żyraków - Victoria 

Ocieka 

Żyraków, godz. 14:00 

 

31 październik 2009 

Victoria Ocieka - Dragon 

Korzeniów 

Ocieka,  godz. 15:00 

 

8 listopad 2009 

LKS Łopuchowa - Victoria 

Ocieka 

Łopuchowa, godz. 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 listopad 2009 

Victoria Ocieka - Sokół 

Krzywa 

Ocieka, godz. 14:00 

 

 

Opracował: 

matfeusz 
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L.P. Drużyna Punkty Mecze Bilans 

Tabela 2009/2010 - V liga - Dębica (X kolejka- 12.10.09) 

1. Sokół Kolbuszowa Dolna  25 10 24-7 

2. Ikarus Tuszów Narodowy  24 10 23-5 

3. Lechia Sędziszów Małopolski  22 10 18-9 

4. Chemik Pustków  19 10 23-9 

5. Pogórze Wielopole Skrzyńskie  19 10 20-12 

6. Start Wola Mielecka  18 10 17-13 

7. Raniżovia Raniżów  15 10 24-23 

8. Kaskada Kamionka  13 10 21-21 

9. Stal II Mielec  12 10 16-12 

10. LKS Brzeźnica  12 10 16-18 

11. Zryw Dzikowiec  10 10 5-12 

12. Brzostowianka Brzostek  10 10 16-26 

13. LKS Nagoszyn  9 10 16-21 

14. Tempo Cmolas  9 10 12-25 

15. Czarnovia Czarna  4 10 9-25 

16. Złotniczanka Złotniki  1 10 8-30 

Tabela 2009/2010 - Klasa A Grupa I - Dębica (X kolejka– 12.10.09) 

1. Ostra Gumniska  28 10 37-10 

2. Strzelec Frysztak  28 10 26-3 

3. LKS Łęki Górne  25 10 25-13 

4. Borowiec Straszęcin  18 10 24-12 

5. LKS Żyraków  15 10 20-18 

6. Czekaj Ropczyce  15 10 20-33 

7. Radomyślanka Radomyśl Wielki 14 10 20-21 

8. LKS Łopuchowa  13 10 19-17 

9. Orły Borowa  13 10 21-24 

10. Victoria Ocieka  12 10 16-18 

11. LKS Pustków  10 10 13-26 

12. Dragon Korzeniów  9 10 21-24 

13. Sokół Krzywa  9 10 12-15 

14. LKS Głowaczowa  7 10 11-20 

15. Inter Gnojnica  6 10 14-31 

16. Baszta Zawada  5 10 17-30 

Tabela 2009/2010 - Klasa A junior młodszy Grupa III - Dębica (V kolejka– 07.10.09) 

1. Sokół Krzywa  12 5 38-9 

2. LKS Łopuchowa  12 5 12-5 

3. Kaskada Kamionka  9 5 31-10 

4. Płomień Zagorzyce  9 5 14-10 

5. Pogórze Wielopole Skrzyńskie  7 5 9-8 

6. Inter Gnojnica  5 5 12-12 

7. Victoria Ocieka  4 5 10-22 

8. Baszta Zawada  0 5 3-53 
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