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Wybory Samorządowe 2010 
Piotr Cielec ponownie wy-
brany na wójta gminy 
Ostrów. Zmiany w Rad zie 
Gminy. Frekwencja w gmi-
nie wyniosła prawie 64% 
i był to najlepszy wynik 
w powiecie rop czycko-
sędziszowskim.  
 
Wójt wybrany w pierwszej 
turze 
W tegorocznych wyborach 
samorządowych o stanowisko 
wójta gminy Ostrów ubiegało 
się trzech kandydatów – Piotr 
Cielec, Adam Paśko i Tade-
usz Sowa. Wójta udało wyło-
nić się już w pierwszej turze 
wyborów. Został nim Piotr 
Cielec i będzie to jego druga 
z rzędu kadencja. Kandydat  
ten zdobył prawie 65% 
wszystkich głosów. Szczegó-
łowy podział oddanych gło-
sów wygląda następująco: 

Piotr Cielec otrzymał 2226 
głosów, na Adama Paśko od-
dano 250 głosów, zaś na Ta-
deusza Sowę swój głos odda-
ło 950 wyborców. 
 
Rada Gminy 
W Radzie Gminy Ostrów 
zasiada piętnastu radnych. 
Część z nich to zupełnie nowe 
osoby, które funkcję radnych 
pełnić będą po raz pierwszy. 
Sołectwo Ostrów w Radzie 
Gminy reprezentuje trzy oso-
by. W wyborach 2010 radny-
mi Ostrowa zostali Grzegorz 
Ożóg, Robert Borowiec i Ma-
ria Chorąży. Skrzyszów to 
dwóch radnych i zostali nimi 
Marian Pondo oraz Andrzej 
Budzik. Wola Ociecka repre-
zentowana jest przez jednego 
radnego, którym został 
Krzysztof Kośniowski. Sołec-
two Ocieka i Blizna w Radzie 

Gminy reprezentowa-
ne jest przez trzech 
radnych, którymi na 
tą kadencję zostali 
Władysław Surman, 
Stanisław Jezioro 
i Jacek Jemioło. Ka-
mionka to dwóch 
radnych, na których 
wybrani zostali Józef 
Bajor i Tadeusz Gu-
zior. Zdżary w Ra-
dzie Gminy reprezen-
tować będzie Monika 
Tęczar, Borek Mały 
– Zenon Potwora. 
Sołectwo Kozodrza 
reprezentowane jest 
przez dwóch rad-
nych, którymi zostali 
Zenon S tachnik 
i Jadwiga Glinka. 

Kornelia Jezioro 

Radny 
Liczba 
głosów 

Ostrów 

Grzegorz Ożóg 162 
Robert Borowiec 167 
Maria Chorąży 161 

Skrzyszów 
Marian Pondo 152 
Andrzej Budzik 137 

Wola Ociecka 

Krzysztof Kośniowski 134 

Ocieka i Blizna 

Władysław Surman 269 

Stanisław Jezioro 227 

Jacek Jemioło 226 
Kamionka 

Józef Bajor 183 
Tadeusz Guzior 139 

Zd żary  
Monika Tęczar 48 

Borek Mały  
Zenon Potwora 92 

Kozodrza 
Zenon Stachnik 117 
Jadwiga Glinka 97 

Pierwsze posiedzenie Rady Gminy szóstej kadencji 
1 grudnia odbyło się pierw-
sze posiedzenie Rady Gminy 
szóstej kadencji. Wójt i rad-
ni złożyli ślubowanie. Wy-
brano przewodniczącego 
Rady oraz członków po-
szczególnych komisji. 
 
Na pierwszej sesji szóstej 
kadencj i  Rady Gminy 

w  Ostrowie Piotr Cielec, roz-
poczynający drugą kadencję 
na stanowisku wójta gminy 
Ostrów, otrzymał nominację 
z rąk przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wyborczej 
Piotra Stręka oraz złożył uro-
czyste ślubowanie. Nominacje 
otrzymali także radni, którzy 
również złożyli ślubowanie. 

Na sesji wybrano przewodni-
czącego Rady, którym został 
Marian Pondo. Zastępcami 
przewodniczącego zostali  
Jacek Jemioło i Zenon Potwo-
ra. Wybrano przewodniczą-
cych i członków komisji dzia-
łających przy radzie gminy. 
Wójt Cielec wyraził nadzieję 
na dobrą współpracę z Radą. 
– Chcę abyśmy wspólnie ra-
zem budowali dobre oblicze 

naszej gminy, abyśmy wspól-
nie razem prowadzili naszą 
gminę w dobrym kierunku -
mówił wójt. Pierwsza sesja 
była także okazją do tego, aby 
każdy z radnych pokrótce 
przedstawił swoją sylwetkę. 
Nie zabrakło też podziękowań  
ze strony wójta jak i radnych, 
za otrzymane poparcie w te-
gorocznych wyborach samo-
rządowych. 

Wybrano przewodniczących i członków komisji działających 
przy radzie gminy 

Piotr Cielec na pierwszym posiedzeniu Rady Gminy 
 złożył uroczyste ślubowanie 
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Podziękowania wyborcze 

W związku z podjęciem przez 
Nas pracy w Samorządzie 
Gminnym i Powiatowym 
pragniemy Państwu serdecz-
nie podziękować za okazaną 
życzliwość, zaufanie oraz 
gest dobrej woli, które to 
przywiodły Was do urn wy-
borczych i  skłoniły do odda-
nia głosu właśnie na nas.  
 
Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku 2011, 
pragniemy złożyć mieszkań -
com Gminy Ostrów życzenia 
pomyślności, zdrowia oraz 
spełnienia najskrytszych ma-
rzeń.  

Jacek Jemioło, Władysław 
Surman, Tadeusz Guzior 

oraz Jerzy Kopala 
------------------------------------ 
Wszystkim mieszkańcom 

Kamionki, którzy w wybo-
rach samorządowych oddali  
na mnie głos składam ser-
deczne podziękowanie.  
Wasze poparcie mojej osoby 
to dla mnie zobowiązanie aby 
jeszcze lepiej pracować dla 
dobra naszego sołectwa i ca-
łej gminy. 
 
Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 
składam wszystkim miesz-
kańcom Kamionki serdeczne 
życzenia  zdrowia i spokoju 
ducha. Niech radość Betle-
jemska zawita w Waszych 
domach a Nowy Rok 2011 
niech przyniesie same sukce-
sy w życiu zawodowym i 
prywatnym. 

Józef Bajor  
------------------------------------ 
Szanowni Mieszkańcy so-

łectw Ocieka i Blizna 
Dzięki Państwa poparciu po-
nownie zostałem wybrany 
radnym Rady Gminy w 
Ostrowie. Dziękuję wszyst-
kim tym, którzy oddali na 
mnie głos, dziękuję za okaza-
ną mi życzliwość i wsparcie.  
Moich wyborców oraz tych,  
których nie przekonałem za-
pewniam, że  moją pracą po-
staram się pokazać, iż zasłu-
żyłem na zaufanie. Dołożę 
wszelkich starań w rozwój  
sołectw Ocieka i Blizna, jak 
również rozwój całej Gminy 
Ostrów. Postaram się konse-
kwentnie realizować zobo-
wiązania wyborcze oraz roz-
wiązywać pojawiające się 
problemy mieszkańców na-
szej gminy. 
Z wyrazami szacunku, 

Stanisław Jezioro 

------------------------------------ 
Składamy serdeczne podzię-
kowanie wszystkim Wybor-
com, którzy oddali na nas 
głosy w dniu 21 listopada 
2010 r. Tak wysokie poparcie 
jakim nas obdarzono pozwoli-
ło nam zasiąść wśród radnych 
Rady Gminy Ostrów. Ten 
mandat zaufania zobowiązuje 
nas do rzetelnej pracy i dba-
nia o  wspólne dobro naszej  
gminy i wszystkich jej miesz-
kańców.  
Na nadchodzące święta Boże-
go Narodzenia życzymy bło-
gosławieństwa Bożej Dzieci -
ny oraz wszelkiej pomyślno-
ści w nadchodzącym Nowym 
Roku 2011. 
Z poważaniem podziękowa-
nia składają: 

Andrzej Budzik, Jadwiga 
Glinka, Grzegorz Ożóg i 

Zenon Potwora 
------------------------------------ 
Składam serdeczne podzięko-
wania Wyborcom, którzy 
zaufali mi 2 listopada 2010 
i  oddali głos na moją osobę. 
Liczba głosów jaką zdobyłem 
niestety nie pozwoliła mi na 
zdobycie mandatu radnego,  
jednak mimo wszystko dalej  
będę aktywnie uczestniczył w 
życiu wsi Blizna oraz całej  
naszej gminy. 
Z wyrazami szacunku 

Wiesław Jeleń 
------------------------------------ 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ostrów 
DZIĘKUJEMY 

Za ponowny wybór na stanowisko 
 Wójta Gminy Ostrów Piotra Cielca 

 oraz za wszystkie głosy oddane na kan-
dydatów do Rady Gminy w Ostrowie 
 z KWW Forum Saządowo Strażackie. 

 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku przyj-
mijc ie Drodzy Mieszkańcy od nas naj-

serdeczniejsze życzenia aby pomyś lność 
nigdy Was nie opuszczała, a wiara co-

dziennie dodawała sił. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ostrów 
Dziękuję Państwu za okazane mi zaufanie 

 i poparcie mnie w wyborach do Rady Powiatu 
Ropczycko-Sędziszowskiego.  

 
Korzystając z okazji zbliżających się Świąt  

Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2011, 
składam wszystkim mieszkańcom Gminy Ostrów 

życzenia wszelkiej pomyślności,  
zdrowia i spełnienia marzeń. 

 
MARIAN DWOJAK 

Radny Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 
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Podatki od nieruchomości na rok 2011 
10 listopada, na sesji Rady 
Gminy ustalono wysokość 
podatku od nieruchomości 
na rok 2011. 
 
Podatki od gruntów związa-
nych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwali fi-
kowania w ewidencji gruntów 
i budynków wyniosą 0,77zł. 
Podatek od gruntów pod je-
ziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elek-
trowni wodnych od 1ha po-
wierzchni ustalono na 4,15zł. 
Podatek od pozostałych grun-
tów za 1m2 powierzchni wy-
niesie 0,05zł. 
Podatek od budynków miesz-
kalnych na rok 2011 wynosić 
będzie 0,30zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej. Na 

kwotę 19zł od 1m2 
ustalono podatek od 
budynków związa-
nych z prowadzeniem 
działalności gospodar-
czej, a także od bu-
dynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych 
na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. 
Natomiast podatek od 
budynków, które zaję-
te są na prowadzenie 
działalności gospodar-
czej w zakresie udzie-
lania świadczeń zdro-
wotnych wyniesie 
4,16zł. Za budynki 
zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej  
związanej z obrotem kwalifi-
kowanym materiałem siew-
nym obowiązywać będzie 

podatek w wysokości 9,82zł 
za m2. 
Podatek od budynków letni-
skowych wyniesie 7,06zł, od 

innych, a w tym 
również od budyn-
ków zajętych na 
prowadzenie odpłat-
nej statutowej dzia-
łalności pożytku 
publicznego – 1zł. 
Ustalono również 
zwolnienia od po-
datku od nierucho-
mości. Dotyczą one 
m.in. nieruchomości 
lub ich części zaję-
tych na prowadzenie 
działalności kultu-
ralnej, działalności  
w sferze kultury 
fi zycznej, nierucho-
mości zajętych na 

potrzeby ochrony przeciwpo-
żarowej. 

Kornelia Jezioro 

Gmina Fair Play 2010 
Gmina Ostrów uhonorowa-
na została certyfikatem 
„Gmina Fair Play”. Kon-
kurs kierowany jest do 
gmin, które na swym terenie 
stwarzają możliwie najlep-
sze warunki dla rozwoju  
działalności inwestycyjnej 
i  gospodarczej. 

 
Gmina Ostrów otrzymała 
tytuł „Gminy Fair Play” 2010 
w kategorii „gmina wiejska 
wielofunkcyjna”. Z terenu 
p o w i a t u  r o p c z y c k o -
sędziszowskiego wyróżniona 
została także gmina Ropczyce 
w kategorii „miasteczko 

i  małe miasto”. W tegorocz-
nej edycji konkursu tytułem i 
certyfikatem „Gmina Fair 
Play” 2010 uhonorowano122 
gminy. 
Głównym zamierzeniem kon-
kursu jest m.in. popularyzo-
wanie etyki w działalności  
samorządów, przejrzystości  

procedur i postaw, 
które sprzyjają 
p o d ej mo w a ni u 
przedsięwzięć in-
w e s t y cy jn y c h. 
Weryfikacja gmin 
biorących udział w 
konkursie przebie-
ga dwuetapowo. 
W I etapie weryfi-
kowane są ankiety 
k o n k u r s o w e , 

w  których gminy dokonują 
samooceny swoich działań, 
prezentując swoje dotychcza-
sowe dokonania i plany na 
przyszłość. W II etapie odpo-
wiednio przygotowani audy-
torzy w celu weryfikacji da-
nych zawartych w ankietach 
przep rowad zają audyty 
w  gminach. Dodatkowym 
elementem weryfikacji jest 
badanie losowo wybranych 
inwestorów prowadzących 
inwestycje na terenie gmin 
ubiegających sie o certyfikat. 
Suma przyznanych przez au-
dytorów i inwestorów ocen 
decyduje o przyznaniu gminie 
certyfikatu „Gmina F air 
Play”. 

Kornelia Jezioro 

Obniżono podatek rolny 
na następny rok 
Rada Gminy w Ostrowie na 
sesji 10 listopada przyjęła 
uchwałę w sprawie obniżenia 

ceny 1q żyta, jako podstawy 
obniżenia podatku rolnego 
w  roku 2011. Cenę 37,64zł 

podaną w komunikacie Pre-
zesa GUS z 19 października 
2010 roku obniżono do kwo-

ty 30zł. 

Kornelia Jezioro 
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Zintegrowany Program Dotacji na zakup zestawów solarnych 
 Gmina Ostrów infor-
muje mieszkańców o powsta-
niu nowego programu współ-
finansowanego ze środków 
Nar odow ego F unduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Pozarządo-
wych Organizacji Pomoco-
wych. W ramach programu 
osoby fizyczne i wspólnoty 
mieszkaniowe mogą uzyskać 
nawet do 70% dotacji na za-
kup zestawu solarnego.  
 Program skierowany 
jest do beneficjentów, którzy 
dokonają zakupu zestawu 
solarnego autoryzowanego 
przez firmę Hetman-CB Sp. 
z  o.o , w ramach zintegrowa-
nego Programu Dotacji do 
70% na zakupu zestawów 
solarnych. S zacuje się, 
że  zestawy będą kształtować 
się cenowo w granicach od 9 
000 do 16 000 zł. Warunkiem 
skorzystania z Programu jest 
zaciągnięcie przez beneficjen-
ta, preferencyjnego kredytu 
udzielanego w ramach Pro-
gramu NFOŚiGW oraz wy-
pełnienie ankiety do badań 
statystycznych o efektywno-
ści zainstalowanego układ 
solarnego. 
 W ramach Programu 
firma Hetman wykonuje nie-
odpłatną wycenę instalacji u 
beneficjenta, sporządza nieod-

płatnie projekt instalacji  oraz 
przygotowuje dokumenty 
niezbędne do przedłożenia 
w  banku celem uzyskania 
dotacji. 
 Dostawcami zestawów 
solarnych są liderzy rynkowi  
produkujący zestawy solarne 
legitymujący się odpowiedni-
mi certyfikatami. Lista produ-
centów dostępna jest na stro-
nach internetowych firmy 
Hetman (www.hetman-cb.pl). 
Instalatorami zestawów solar-
nych są monterzy autoryzo-
wani przez operatora. 
 Dotacja do 70% jest  
dotacją dwufazową:  
• Pierwsza część dotacji do 
45% udzielana jest na zasa-
dach określonych w Progra-
mie NFOŚiGW dostępnego 
na st ronie internetowej 
N F O Ś i G W  h t t p : / /
w w w . n fo s i g w . g o v . p l . 
”Program określ a m.in. bu-
dżet programu, wysokość 
dotacji, terminy składania 
wniosków oraz szczegółowe 
kryteria wyboru przedsię-
wzięć, a także wskazuje kosz-
ty kwalifikowane przedsię-
wzięcia, jakie mogą być obję-
te kredytem.” Na w.w. stronie 
dostępna jest lista banków, 
które udzielają preferencyjne-
go kredytu na zakup zesta-
wów solarnych – oprocento-

wanie kredytu mieści się 
w  granicach od 1-6 % ) 
• Druga część dotacji do 25% 
udzielana jest przez operatora 
programu, tj. firmę Hetman. 
Dotacja pokrywa maksymal-
nie do 25% kosztów netto 
zakupu 
zestawu solarnego i ma cha-
rakter umowy cywi lno-
prawnej.  
 Warunkiem realizacji  
Programu z udzieleniem dofi-
nansowania w wysokości do 
70% kosztów zakupu zestawu 
solarnego, jest zgłoszenie się 
do programu minimum 20 
beneficjentów w obrębie 
Gminy Ostrów. 
 
Ścieżka postępowania:  
1. Zgłoszenie przez Gmi-
nę Ostrów przystąpienia do 
programu minimum 20 go-
spodarstw 
2. P odpisanie umowy 
między Operatorem Programu 
tj. Firmą HETMAN -CB Sp. 
z  o.o. a indywidualnym go-
spodarstwem na przystąpienie 
do programu 
3. Operator programu 
przygotowuje dla danego go-
spodarstwa wniosek do 
NFOŚiGW, oraz wykonuje 
dokumentację i wycenę insta-
lacji  
4. Gospodarstwo otrzy-

muje kredyt na 100% kosztów 
kwali fikowanych instalacji  
z  wybranego banku z listy 
NFOŚiGW (kredyt  z opro-
centowaniem rocznym od 1 
do 6% w zależności od wy-
branego banku) 
5. Wykonawca instalacji  
kolektorów z listy Operatora 
Programu montuje zestaw 
i  wystawia protokół odbioru 
6. Protokół montażu zo-
staje przesłany do weryfikacji  
w NFOŚiGW (czas weryfika-
cji około 2 miesiące – w tym 
czasie gospodarstwo płaci 
pełne odsetki od całości kre-
dytu) 
7. Po pozytywnej weryfi-
kacji protokołu montażu 
NFOŚiGW spłaca 45% warto-
ści kapitału zaciągniętego 
kredytu w banku 
8. Gospodarstwo przesyła 
do Operatora pierwszą część 
wypełnionej ankiety  
9. Operator spłaca 25% 
od całkowitej wartości netto 
instalacji zaciągnięty kredyt w 
banku 
10. Po roku  użytkowania 
instalacji gospodarstwo zobo-
wiązane jest do sporządzenia 
i  przesłania drugiej części  
ankiety. 

Krystyna Świder 

Złota Setka Gmin 2010 
Gmina Ostrów zajęł a 43 miej-
sce w tegorocznej edycji ple-
biscytu Złota Setka Gmin.  
Z terenu powiatu ropczycko-
sędziszowskiego w Złotej 
Setce znalazły się jeszcze 
gmina Sędziszów Małopolski 
(miejsce 59) oraz gmi-
na Ropczyce (60 pozy-
cja). Pierwsze miejsce 
w rankingu zajęł a gmi-

na wiejska Jasło, drugie gmi-
na Solina, zaś na trzecim 
uplasowała się gmina Cisna. 
Ranking przygotowała gazeta 
codzienna Nowiny przy 
współpracy z Wyższą Szkołą 
Zarządzania w Rzeszowie.  

Kornelia Jezioro 

Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi „Bli źnieńskiej” sięga 
po środki Unijne 

W związku z trwającym na-
borem wniosków w ramach 
Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, Priorytet VII 
Promocja Integracji Społecz-
nej w miesiącu grudniu zło-
żony zostanie wniosek do 
Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy w Rzeszowie z Działania 
7.3 Inicjatywy lokalne na 
rzecz aktywnej integracji. 
Wnioskodawcą będzie Sto-
warzyszenie Miłośników 
Ziemi „Bli źnieńskiej”. Celem 
projektu jest organizacja 
warsztatów dla mieszkańców 

Gminy Ostrów, wspólna inte-
gracja, oraz zwiększenie za-
angażowania  mieszkańców 
w życie kulturowe i społecz-
ne naszej Gminy. Maksymal-
na kwota pomocy wynosić 
może do 50 000 zł. 

Małgorzata Kozioł 

Gazeta codzienna 
„Nowiny „oraz Wyższa 

Szkoła Zarządzania w 
Rzeszowie już po raz 
trzeci przygotowały  
ranking Złota Setka 
Gmin Podkarpacia  
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Podsumowali 4 lata kadencji 
10 listopada odbyło się 
ostatnie posiedzenie sesji  
piątej kadencji Rady Gminy 
w Ostrowie. Rada i wójt 
gminy podsumowali mijają-
ce 4 lata. 
 
Ostatnie w ciągu piątej kaden-
cji posiedzenie Rady Gminy 
w Ostrowie było okazją do 
podsumowań, podziękowań  
i  refleksji. 
Na pierwszych posiedzeniach 
Rady uformowało się 5 komi-
sji – Komisja Rewizyjna, Ko-
misja Rolnictwa, Komisja 
Oświaty, Komisja Ochrony 
Środowiska, Komisja Budow-
nictwa i Rozwoju Gospo-
darczego. W trakcie kadencji  
2006 – 2010 Rada zasiadała 
49 razy, na posiedzeniach 
podjęte zostało 372 uchwały. 
Jak mówił w podsumowaniu 
mijającej kadencji wójt Piotr 
Cielec czas ten, był czasem 
trudnym, ponieważ Polskę 

nawiedził kryzys gospodar-
czy. Ponadto mówił także 
m.in. o skutecznym pozyski-
waniu przez gminę zewnętrz-
nych środków 
fi n a n s o w y c h, 
re al i zo wan ych 
inwestycjach. – 
Podsumowując tą 
kadencję uwa-
żam, że bardzo 
skutecznie udało 
nam się ten czas 
wykorzystać – 
mówił wójt. Rad-
ni, sołtysi, dyrek-
torzy i kierowni-
cy jednostek or-
gani za cyjn ych 
gminy otrzymali 
z rąk wójta pa-
miątkowe dyplo-
my i albumy. 
Wójt Piotr Cielec 
oraz przewodni-
czący Rady Gmi-
ny Zenon Potwo-

ra podziękowali wszystkim za 
wspólne 4 lata współpracy, 
życząc także powodzenia 
w  zbliżających się wyborach 

samorządowych. Nie zabrakło 
także podsumowań i podzię-
kowań ze strony radnych.  

Wspólne zdjęcie samorządowców V kadencji 

Kornelia Jezioro 

Remonty dróg 
Poniżej przedstawiamy in-
formacje dotyczące najważ-
niejszych remontów dróg 
wykonanych w 2010 roku. 
• Dokonano remontu drogi 
gminnej Ostrów – Ocieszyn. 
Długość całego wyremonto-
wanego odcinka to 300 me-
trów bieżących. Wykonano 
nawierzchnię as faltową i pod-
budowę z klińca. Łączna 
kwota remontu to 47 538, 41 
zł. 
• Wyremontowano odcinek 
drogi gminnej koło szkoły w 
Kamionce o długości 200 
metrów bieżących, za kwotę 
39 491, 63 zł. Remont polegał 
na wykonaniu podbudowy 
wraz z  nawierzchnią  z masy 
mineralno-bitumicznej.  
• W Bliźnie przeprowadzono 
remont drogi gminnej na dłu-
gości 500 metrów. Koszty 
remontu to 103 000 zł. Re-
mont polegał na wykonaniu 
podbudowy wraz z  na-
wierzchnią  z masy mineralno
-bitumicznej. 
• W Ociece dokonano remon-

tu drogi biegnącej od budyn-
ku biblioteki do stadionu 
sportowego. Na odcinku od 
budynku biblioteki do wjazdu 
przy szkole wykonano na-
wierzchnię z masy bitumicz-
nej. Natomiast na pozostałej 
części biegnącej do stadionu 
wykonano nawierzch-
nie asfaltową z podbu-
dową. Był to remont za 
kwotę 143 788, 42 zł. 
• Wykonano remont 
550 metrowego odcinka 
drogi gminnej w Skrzy-
szowie koło cmentarza. 
Wykonano nawierzch-
nię bitumiczną wraz 
z  podbudową z tłucz-
nia. Koszt remontu wy-
niósł 97 806, 42 zł. 
• W Woli Ocieckiej 
wyremontowano 400 
metrowy odcinek drogi 
gminnej za stacją SUW. 
Kwota remontu to oko-
ło 35 000 zł. 
• Trwają prace przy 

remoncie drogi Skrzy-
szów – Budzyń wraz 

z  mostem. Koszty remontu to 
1 994 471, 98 zł  z  czego 
dofinansowanie z Wielolet-

niego Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
– 826 600 zł. Na drodze wy-
konano nawierzchnię as falto-

wą wraz z poszerzeniami na 
łukach oraz uzupełnienie po-
boczy.  Prace przy  przebudo-

wie  mostu polegają na prze-
budowie ustroju  nośnego. 

Wykonano remont 550 metrowego odcinka drogi gminnej 
w Skrzyszowie koło cmentarza 

Kornelia Jezioro 
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Podsumowanie kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 
Ośmioro uczniów z gminy 
Ostrów otrzymało nagrody 
za ud ział w ogólnopolskiej 
kampanii „Zachowaj trze ź-
wy umyśl”. 
 
Kampania „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł" to realizowana od 
2002 roku ogólnopolska akcja 
podejmująca problem profi-
laktyki uzależnień. Jednym 
z  jej najważniejszych celów 
jest promowanie konstruk-
tywnych postaw, zdrowego 
stylu życia oraz atrakcyjnych 
dla dzieci i młodzieży zacho-
wań prospołecznych jako 
alternatywy wobec wielu pa-
tologii, szczególnie picia al-
koholu, zażywania narkoty-
ków oraz stosowania przemo-
cy. 
Jest to projekt długofalowy, 
którego istotą jest współpraca 
z samorządami lokalnymi 
w  całym kraju. Przez ostatnie 

pięć lat była to współpraca 
z  75% gmin w Polsce. Wśród 
nich znalazły się zarówno 
małe społeczności, jak i duże 
ośrodki miejskie. W dziesiątej 
- jubileuszowej akcji - wzięło 
udział ponad tysiąc samorzą-
dów. 
Uczniowie szkół z gminy 
Ostrów odebrali dyplomy 
i  nagrody z rąk Wójta Gminy 
Ostrów - Piotra Cielca oraz 
członka gminnej komisji ds. 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych - Andrzeja 
Budzika. 
Lista nagrodzonych:  

Karol Bielański (SP Wola 
Ociecka) 
Patryk Zieliński (SP Wola 
Ociecka) 
Radosław Kołodziej (SP 
w  Ostrowie) 
Julia Paruch (SP w Skrzyszo-
wie) 
Wiktoria Pazdro (SP Wola 
Ociecka) 
Dominik Nędza (SP Wola 
Ociecka) 
Marcin Chmara (SP Wola 
Ociecka) 
Zuzanna Paruch (SP w Skrzy-
szowie) 

 
 
 
 
 
Rozdanie 
nagród otrzyma-
nych z kampanii 
oraz za sponso-
rowanych przez 
Urząd Gminy 
w Ostrowie ze 
środków 
przeznaczonych 
na profilaktykę 

matfeusz 

Najwięcej nagrodzonych w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" było ze Szkoły Podstawowej 
w Woli Ocieckiej 

Konkurs ekologiczny „Dorośli, młodzież i dzieci segregują śmieci” 

Wójt Gminy Ostrów wraz 
z  Zakładem Usług Komu-
nalnych w Ostrowie organi-
zuje konkurs ekologiczny na 
selektywna zbiórkę odpa-
dów pod hasłem „Dorośli, 
młodzież i dzieci segregują  
śmieci”. 
 
Konkurs adresowany jest do 
dzieci i młodzieży ze szkół  

podstawowych i gimnazjów 
z   terenu gminy Ostrów. 

Głównym celem konkursu 
jest kształtowanie i propago-
wanie właściwych postaw 

sprzyjających trosce o środo-
wisko oraz kształtowanie na-
wyku segregacji odpadów. 
Konkurs polega na selektyw-
nej zbiórce odpadów opako-

waniowych z tworzyw sztucz-
nych, papieru i puszek alumi-
niowych. Ponadto w ramach 
akcji nadsyłać można propo-

zycję hasła konkursowego na 
rok przyszły. Cały konkurs 
rozgrywany jest w dwóch 

kategoriach – najefektywniej-
sza szkoła i najefektywniejszy 
uczeń. Zbiórka odpadów 
w  ramach konkursu trwa od 
18 października 2010 do 20 

maja 2011. Na laureatów cze-
kają atrakcyjne nagrody, któ-
rych przewidywana pula wy-
nosi 4 100 PLN. Dla szkół 

przewiduje się nagrody 
w  formie m.in. wycieczek, 
natomiast dla uczniów w ka-

tegorii indywidualnej nagrody 
rzeczowe. Oficjalne ogłosze-
nie wyników oraz rozdanie 
nagród nastąpi 17 czerwca 
2011r. Więcej informacji  

o  konkursie znaleźć można 
na stronie www.zukostrow.pl 

Kornelia Jezioro 
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Medal za odwagę 
Naczelnik Ochotniczej Stra-
ży Pożarn ej Ostrów, 
Krzysztof Marchut otrzy-
mał od prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego Medal 
za Ofiarność i Odwagę. To 
wyró żnienie za u d ział  
w  akcji ratunkowej przy 
czerwcowej powod zi. 
 
Uroczyste wręczenie medali  
odbyło się 2 listopada 
w  Urzędzie Wojewódzkim 
w  Rzeszowie, podczas wizy-
ty Komorowskiego na Pod-
karpaciu. – O tym, że dostanę 
odznaczenie od samego pre-
zydenta, dowiedziałem się od 

komendanta PSP w Ropczy-
cach. Odznaczenie było dla 
mnie zaskoczeniem – mówi 
Marchut. – Okazało się, 
że  jest to odznaczenie za 
udział w akcji ratunkowej  
przy tegorocznej powodzi – 
dodaje. Marchut pracował  
przy akcji ratunkowej podczas 
powodzi oraz przy usuwaniu 
jej skutków w Gorzycach 
i  Tarnobrzegu. Kandydaturę 
do wyróżnienia naczelnika 
ostrowskiej OSP zgłosił Jacek 
Róg, komendant Państwowej 
Straży Pożarnej w Ropczy-
cach.  
Prezydent wręczył także od-

z n a c z e n i e 
S r e b r n e g o 
Krzyża Za-
s ługi  dla 
bryg. Jacka 

Roga, ko-
m e n d a n t a 
PSP w Rop-
c z y c a c h .  

R ó w n i eż 
S r e b r n y 
Krzyż Zasłu-
gi oraz Krzyż 
Zasługi za 

D z i e l n oś ć 
o t r z y m a ł 
S t a n i s ł a w 
Świder, dy-

żurny oficer 
na Powiato-

wym Stanowisku Kierowania 
PSP w Ropczycach. Marek 
Róg, starszy oficer w Jednost-

ce Ratowniczo-Gaśniczej PSP 
w Ropczycach odznaczony 
został Krzyżem Zasługi za 

Dzielność. Medale za Ofiar-
ność i Odwagę otrzymali tak-
że Władysław Malinowski, 

prezes OSP Granice i Marek 
Pluta, naczelnik OSP Okonin. 

Kornelia Jezioro 

Medal za Ofiarność i Odwagę 

Bronisław Komorowski odznacza Krzysztofa Marchuta 

OSP Ostrów ma nowy agregat 
Jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Ostrowie 
otrzymała agregat prądo-
twórczy od Wielkiej Orkie-
stry Świąteczn ej Pomocy 
w  ramach akcji Stop Powo-
dziom.  
Sprzęt, który otrzymała jed-
nostka OSP Ostrów to 1-
fazowy agregat prądotwórczy 
FH 3541 firmy FOGO. Z tere-
nu powiatu ropczycko-
sędziszowskiego sprzęt od 
WOŚP dostały jeszcze jed-
nostki OSP w Ropczycach,  

Wielopolu, 
Będziemy-
ślu i Łącz-
kach Ku-
charskich. 
D z i ę k i 
funduszom 
jakie ze-
brane zo-
stały pod-
czas akcji 
4 lipca, 
zakupiono 
100 moto-
pomp WT 

40, 200 motopomp pływają-
cych „Posejdon”, 130 agrega-
tów prądotwórczych 1-
fazowych FH 3541 firmy FO-
GO, 15 agregatów prądotwór-
czych 3-fazowych  ECT 700-
0P firmy Honda i 130 moto-
pomp do wody zanieczyszczo-
nej KTH 80X. Sprzęt ten roz-
dysponowano dla 575 jedno-
stek OSP na terenie całego 
kraju. Sprzęt będzie bardzo 
pomocny przy usuwaniu skut-
ków powodzi. 

Kornelia Jezioro 
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Czas na aktywność w Gminie Ostrów 
 Gmina Ostrów, jako 
beneficjent projektu współfi-
nansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, realizuje projekt  
systemowy Gminnego Ośrod-
ka P omocy S połecznej 
w  Ostrowie  w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał  
Ludzki, Priorytet VII, Działa-
nie 7.1, Podziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej,  
Poddziałanie 7.1.1. pn. CZAS 
NA AKTYWNOŚĆ W GMI-
NIE OSTRÓW.  
 Celem głównym pro-
jektu jest przezwyciężenie 
marginalizacji i wykluczenia 
społecznego klientów Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Ostrowie. 
 Projektem objęto 10 
osób; 5 kobiet i 5 mężczyzn, 
z  którymi zawarte zostały 
kontrakty socjalne. 
 Zgodnie z założeniami  
projektu, w maju 2010 r. od-
były się grupowe zajęcia 
z  psychologiem. 
 W czerwcu i lipcu 20-
10 r. odbyły się szkolenia 

zawodowe dla mężczyzn:  
1. „Pracownik robót wykoń-
czeniowych  w budownic-
twie”  
2. „Magazynier wraz z obsłu-
gą komputera i wózków wi-
dłowych” 
 W sierpniu i wrześniu 
odbywały się szkolenia zawo-
dowe, w których uczestniczy-
ły kobiety. Były to szkolenia: 
1. „Projektowanie i szycie 
ubrań z elementami kreowa-
nia wizerunku” 
2. „Projektowanie i modelo-
wanie ubrań ”  
 W listopadzie 2010 r. 
wszyscy uczestnicy projektu 
wzięli udział w kursie zawo-
dowym: „Bukieciars two 
z  elementami aranżacji ogro-
dów”, w ramach którego od-
nowiony został teren przy 
budynku Urzędu Gminy 
w  Ostrowie. Zwieńczeniem 
kursu był wyjazd studyjny 
beneficjentów do Łańcuta 
oraz Krzemienicy.  
Ponadto w listopadzie benefi-
cjenci projektu uczestniczyli  
w zajęciach z doradcą zawo-
dowym. 
W dniu 30 listopada 2010 
roku, w sali narad Urzędu 

Gminy w Ostrowie, odbyło 
się spotkanie mające na celu 
podsumowanie projektu 
i  przedstawienie jego wyni-
ków, w trakcie którego zosta-
ły wręczone zaświadczenia 
o  ukończeniu szkoleń zawo-
dowych oraz drobne upomin-
ki promujące projekt. 
 Na spotkanie zapro-
szono przedstawicieli władz 
lokalnych – Wójta Gminy 
Ostrów, sekretarza Gminy, 
skarbnika Gminy, oraz przed-

s t a w i c i e l i 
i n s t y t u c j i 
s z k ol en io -
wych, pra-
c o w n i k ó w 
GOPS zaan-
gażowanych 
w realizację 
p r o j e k t u 
i  osoby, któ-
re w nim 
uczestniczy-
ły. 
 
 GOPS 
Ostrów reali-
zując wszyst-
kie zadania 
osiągnął za-
m i e r z o n e 
r e z u l t a t y 
wyznaczone 

w projekcie systemowym. 
W  znacznej mierze przyczy-
nił się do podniesienia kwali-
fikacji, umiejętności zawodo-
wych i społecznych uczestni-
ków projektu, a co za tym 
idzie do zwiększenia aktyw-
ności klientów Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Pozwolił na podniesienie po-
ziomu samodzielności i odpo-
wiedzialności uczestników 
projektu, podwyższenie samo-
oceny, samoakceptacji uczest-
ników projektu. 
 Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej zamierza w 
kolejnych latach nadal podej-
mować się realizacji projek-
tów systemowych. Obecnie 
trwają już prace nad kolejnym 
projektem. 
 Projekty systemowe 
przynoszą korzyści zarówno 
dla uczestników projektu jak 
i  dla kadry Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, która 
ma możliwość rozwijania 
nowych form wsparcia i wy-
korzystywania całego wachla-
rza instrumentów aktywnej 
integracji. 
 

Koordynator merytoryczny 
Projektu 

Teresa Godek 

Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską  

 w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Uczestnicy projektu z przedstawicielami władz gminy 

Podsumowanie projektu 
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Zmiana imienia szkoły w Kozodrzy 
 10 listopada 2010 r. 
w  Szkole Podstawowej 
w  Kozodrzy odbyła się uro-
czystość związana ze zmianą 
imienia szkoły. Dotychczas 
nosiła ona imię Działaczy 
Rewolucyjnego Ruchu Chłop-

skiego, a od 10 listopada 
Działaczy Ruchu Chłopskie-
go. 

 W uroczystości tej  
wzięli udział m.in. senator 
Zdzisław Pupa, poseł Wie-
sław Rygiel, wójt Ostrowa 
Piotr Cielec, radni na czele 
z  przewodniczącym RG Ze-
nonem Potworą, dyrektorzy 

szkół z terenu 
gminy Ostrów 
oraz soł tys i 
o k ol i c z ny c h 
wsi. 
 Uroczy-
stość rozpoczę-
ła się mszą  
świętą w kapli-
cy o godz. 12-
.00. Mszę cele-
brował ks. pro-
boszcz Kazi-
mierz Płonka 
i  dokonał także 

poświęcenia sztandaru. Na-
stępnie zgromadzeni goście 
udali się do szkoły, gdzie 

przed tablicą z nowym imie-
niem szkoły wójt i pani dy-
rektor złożyli wi ązanki kwia-

tów. 
 W dalszej części dy-
rektor Maria Przydział powi-
tała zaproszonych gości, a 
z  kolei Ryszard Gaber przed-
stawił historię wsi i  szkoły. 
 Następnie uczniowie 
zaprezentowali program arty-
styczny, poświęcony wyda-
rzeniom związanym z buntem 
chłopskim, który miał miejsce 
w Kozodrzy w 1933 roku, a 
także 92 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 
która przypada 11 listopada. 
Hasłem przewodnim progra-
mu były słowa Artura 
Oppmana „To co przeżywa 
jedno pokolenie, drugie prze-
rabia w sercu i pamięci”, 
w  którym to uczniowie uka-
zali, jak ważne jest dbanie o 
takie wartości jak: wolność, 
niepodległość i troska o roz-
wój swojej małej ojczyzny. 

Ślubowanie uczniów 
W uroczystości wzięli udział m.in. senator 

Zdzisław Pupa i poseł Wiesław Rygiel 

Goście zgromadzeni na uroczystości 

SP Kozodrza 

- REKLAMA - 
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Pobyt Norwegów w Ostrowie  
 W  d ni a c h  2 3 -
27.11.2010r. Gminę Ostrów 
oraz Publiczne Gimnazjum 
w  Ostrowie odwiedziła dele-
gacja Norwegów. Wśród go-
ści był Wójt Gminy Grong, 
pani dyrektor norweskiej  
szkoły, 3. nauczycieli oraz 10. 
uczniów. 
- Marzenia się spełniają- 
z  zadowoleniem stwierdza 
dyrektor Publicznego Gimna-
zjum w Ostrowie, Maria 
Wielgus. Nie tylko marzenia 
uczniów, którzy podróżują 
i  podejmują gości w domach 
ucząc się języka, kultury 
i  otwartości, ale też nauczy-
cieli, bo choć dużo więcej  
pracy, to rozwijają się, dosko-
nalą i nabierają jeszcze więk-
szej motywacji. Spełniają się 
też marzenia rodziców, bo ich 
pociechy poznają koleżanki  
i  kolegów z innych krajów 
nabierając przy tym chęci do 
nauki choćby języków ob-
cych. To nieoceniona lekcja 
dla całej społeczności szkol-
nej. 
 Harmonogram spotka-
nia przewidział zwiedzanie 
Krakowa i Wawelu, udział 
w  lekcji historycznej w Rze-
szowie oraz w Parku Histo-
rycznym w Bliźnie, poznanie 
historii zamku w Łańcucie, 
a  także wycieczka do najstar-
szej kopalni Soli w Wieliczce. 
Znalazł się też czas na konfe-
rencję podsumowującą całą 

współpracę obu narodów, 
a  zarazem oceniającą wpływ 
wymiany na jakość pracy 
szkół ze względu na to, iż 
były to już 4. odwiedziny 
w  ramach projektu „Historia 
i  kultura narodu polskiego 
i  norweskiego”. Odbyło się 
też spotkanie z Radą Rodzi-
ców ostrowskiego gimna-
zjum, na którym norwescy 
nauczyciele zaprezentowali  
system wychowawczy ich 
szkoły oraz sposób współpra-
cy z rodzicami w Norwegii. 
Tradycyjnie już odbyła się 
dyskoteka połączona z wróż-
bami andrzejkowymi. W cza-
sie wspólnych wycieczek 
autokarowych panowała rado-
sna atmosfera. Wspólne śpie-
wy, rozmowy, nauka polskich 
piosenek i dobra zabawa, zo-
staną w pamięci uczestników 
na długo. 
 Odwiedzającym nasz 
kraj najbardziej zapadła 
w  pamięć wycieczka do Wie-
liczki. Goście zgodnie przy-
znali, że był to kluczowy 
punkt programu. Wspólnie 
uznali, że mile zaskoczył ich 
poziom edukacji w polskiej 
szkole, a także jej zaplecze 
dydaktyczne. 
- Mile rozczarowałam się co 
do Polski. Oznajmiła nam 
nauczycielka, Inger Seem. 
Okazało się, że i my Norwe-
gowie, i wy Polacy, jesteśmy 
podobni. Jesteście nowocze-

śni i wasz kraj też. 
Pytani o cechy naro-
dowe Polaków, które 
najbardziej cenią,  
wymieniają najczę-
ściej  gościnność 
i  przyjacielskość.  
S zkołą natomiast 
zachwycała się pani  
dyrektor, Grete Mo: 
- Rewelacja. Dobra 
organizacja, współ-
praca. Dekoracje 
i  gazetki wprawiają 
w dobry nastrój. Wi-
dać wielkie zaanga-
żowanie w realizację 
projektu wszystkich 
nauczycieli. 
 Należy dodać,  
iż szkoła w Ostrowie 
jest jedynym w Pol-
sce gimnazjum, reali-
zującym projekt w tej 
edycji wśród uczelni 
wyższych.  
- Nasz projekt znalazł 
się wśród innych składanych 
przez uczelnie wyższe - pod-
kreśla nauczyciel, Janusz Cie-
pielowski. - To wielki sukces 
dla nas, jako że byliśmy jedy-
ną szkołą ponadpodstawową 
i  w dodatku wiejską. 
 To już 4. i ostatnia 
wymiana w ramach projektu 
„Historia i kultura narodu 
polskiego i norweskiego” 
dzięki wsparciu Mechanizmo-
wi Finansowemu Europej-
skiego Obszaru Gospodarcze-

go oraz Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego. Zarówno 
przedstawiciele gmin jak 
i  panie dyrektor obu partner-
skich szkół planują kontynu-
ację owocnej współpracy. Już 
zostały opracowane kolejne 
tematy projektów, w ramach 
których mogłyby odbyć się 
następne wizyty. 
 Słowa wdzięczności  
wyraża dyrektor Maria Wiel-
gus: 
- Składam słowa podziękowa-

nia wszystkim nauczy-
cielom, pracownikom, 
rodzicom i uczniom za 
zaangażowanie i za ol-
brzymią (nieodpłatną) 
pracę, niezwykłą odpo-
wiedzialność i poświę-
cenie z jakim włączali 
się w ten projekt. Z tak 
wspaniałym gronem 
można dużo osiągnąć 
i  wspinać się wyżej. 
Gimnazjum w Ostrowie 
jest szkołą przyjazną, 
gdzie mogą rozwijać się 
uczniowie i nauczycie-
le, gdzie z dużym po-
wodzeniem można re-
alizować nowe projekty. 

Tradycyjnie odbyła się dyskoteka 
 połączona z wróżbami andrzejkowymi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wizyta 
 w zamku 
w Łancucie 
 
 

alim 



Życie Ostrowa 

Życie Ostrowa 

13 

Święty Mikołaj 
w Kamionce 
6 grudnia Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Ostrowie 
z/s w Kamionce zorganizo-
wało program mikołajkowy 
pt. „ Praculinka, Pyrdek i Św. 
Mikołaj”. Spotkanie odbyło 
się w Szkole Podstawowej, 
aby dzieci szkolne też mogły 
bawić się razem z el fami. Na 

spotkanie ze Św. Mikołajem 
najmłodsze dzieci przyszły 
z  rodzicami. Najpierw była 
świetna zabawa a potem Mi-
kołaj rozdał prezenty. Dzieci  
były bardzo zadowolone,  
podziękowały i zaprosiły 
Mikołaja na następny rok. 

R.D.  

Wizyta Św. Mikołaja w Kamionce 

Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie ma już swoją stronę internetową 

 Od niedawna Publicz-
ne Przedszkole w Skrzyszo-
wie posiada swoją stronę in-
ternetową.  
 Strona ta powstała 
dzięki uprzejmości i dużemu 
zaangażowaniu pana Mate-
usza Surmana – pracownika 
GCI w Skrzyszowie. 
 Zachęcamy wszyst -
kich, a szczególnie rodziców 
dzieci uczęszczających do 
przedszkola, do oglądania 
naszej strony internetowej, na 
której zamieszczane są aktual-
ne informacje o pracy przed-
szkola a także galeria zdjęć 
z  różnych uroczystości i wy-
darzeń z życia przedszkolne-
go. Prowadzony jest również         
„K ącik dla rodziców”, w któ-
rym znajduje się bieżąca te-
matyka zajęć wychowawczo-
dydaktycznych na dany mie-
siąc. 
 Na łamach naszej stro-

ny rodzice znajdą także 
„Pobieralnię”, skąd można 
pobrać i wydrukować „ Karty 
zgłoszenia dziecka do przed-
szkola”.  Z a c hę c a m y 
również wszystkich do korzy-
stania z tzw. „ Księga gości”- 
gdzie można zamieścić 
wszystkie uwagi, opinie 
i  zapytania dotyczące pracy 
naszego przedszkola.  
 Myślę, że tego typu 
kontakt z rodzicami pozwoli 
nam na obustronną wymianę 
myśli, będzie dla nas sugestią 
do dalszej pracy z wychowan-
kami. 
 Serdecznie zapraszamy 
do korzystania z naszej strony 
internetowej, którą można 
znaleź ć pod adresem: 
www.ppskrzyszow.gminaost
row.eu . 

www.ppskrzyszow.gminaostrow.eu Dyrektor PP Skrzyszów 
Dorota Wrona 
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Gimnazjali ści z Ostrowa znów podróżują 
W dniach 25-30 paźd zierni-
ka dziesięciu uczniów Pu-
b l i czn ego G imn a zju m 
w  Ostrowie i pięć osób do-
rosłych wyjechało na wy-
mianę do Norwegii. Odwie-
dziny te będą się mogły od-
być już trzeci raz, w tym 
dwa razy dzięki projektowi  
"Historia i kultura narodu 
polskiego i norweskiego". 
 
 Projekt ten powstał 
dzięki wsparciu udzielonemu 
przez Norwegię, Islandię 
i  Liechtenstein poprzez dofi-
nansowanie ze środków Me-
chanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospo-
darczego oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 
w  ramach Funduszu Stypen-
dialnego i Szkoleniowego. 
 Na kilka dni przed 
wyprawą wszyscy byli bardzo 
podekscytowani. Każdy był  
pełen pozytywnych emocji, 
ale i obaw. - Decyzja o moim 
wyjeździe była dla mnie 
ogromnym zaskoczeniem. 
Bardzo się cieszę, że za kilka 
dni wyjeżdżam do Norwegii - 
próbuje zebrać swoje myśli 
Sara Pyrc z klasy III c. - Naj-
ważniejszym jednak moim 
uczuciem jest chęć przeżycia 
tej przygody, jestem bardzo 
szczęśliwa, że będę mogła 
sprawdzić samą siebie i swoje 

j ęzykowe umiejętności . 
Strach przed samym lotem 
samolotem przyprawia mnie o 
ból brzucha, jednak poznanie 
nowych ludzi i kultury innego 
kraju jest bardzo ekscytujące - 
podsumowuje Aleksandra 
Nowak z II b - Życie stawia 
nam wiele przeszkód, a jedną 
z nich jest bariera językowa, 
którą postaram się pokonać. 
Bardzo się cieszę, że dostałam 
taką szansę.  
 Już na miejscu mło-
dzież i opiekunowie polskiej  
i  norweskiej szkoły w Grong 
ofi cjalnie przywitają się na 
konferencji noszącej tytuł " 
Znamy się nie od dziś". 
Ostrowianie przygotowali na 
tę okazję prezentację multi-
medialną o naszej ojczyźnie. 
Zaplanowano również warsz-
taty, na których wspólnie wy-
mienią się doświadczeniami  
samorządów szkolnych, 
przedstawią prezentację na 
ten temat oraz podyskutują o 
prawach i  obowiązkach 
ucznia. Będą też mieli możli-
wość udziału w lekcji języka 
angielskiego o temacie 
"Poznajemy swój kraj", a tak-
że będą uczestniczyć w zaję-
ciach klubu młodzieżowego. 
Mają w planie odwiedzić też 
inną szkołę w Bergsmo, po-
znać zasady jej funkcjonowa-
nia, zwiedzić osadę Wikin-

gów w Stiklestad, Regionalne 
Muz eum Rybołówst wa 
w  Vikna oraz znane miejsca 
w okolicy. Nadarzy się rów-
nież okazja zobaczenia, jak 
bawią się nastolatki na dysko-
tece w Norwegii. 
 To już trzecie odwie-
dziny gimnazjalistów z Ostro-
wa w tej samej partnerskiej  
szkole w Grong. Od 2007 
roku łącznie 28 uczniów mia-
ło szczęście podróżować do 
Norwegii będąc uczniami  
P ubli cznego Gimnazjum. 
O  wyborze młodzieży decy-
dują wysokie wyniki naucza-
nia lub wyjątkowe osiągnię-
cia. Taka nagroda niewątpli-
wie mobilizuje niejednego 
ucznia. - Jestem szczęśliwa, 
że jadę, ponieważ przez cały 
rok ciężko pracowałam na to, 
aby mieć wysokie oceny 
i  abym mogła jechać. Cieszę 
się również z  tego, że po-
znam nowy kraj, kulturę, oby-
czaje, nowych ludzi - wyznaje 
uczennica z  klasy III c Karo-
lina Glinka. 
 Na współpracy korzy-
stają nie tylko uczniowie, ale 
również nauczyciele, którzy 
niejednokrotnie wcielają 
w  życie pomysły czerpane 
z  doświadczeń zagranicznych 
kolegów. Jednym z głównych 
priorytetów Funduszu Stypen-
dialno Szkoleniowego jest 

p o dn os z e ni e 
jakości pracy 
szkół poprzez 
wymianę kadry 
nauczycielskiej. 
W czasie takich 
wyjazdów od-
bywają się kon-
ferencje szkole-
niowe - przygo-
towane specjal-
nie dla nich, 
p r e z e n t a c j e 
multimedialne,  
a także dysku-
sje. Dotyczą 
one problemów 
dydaktycz no-
w y c h o w a w -
czych, funkcjo-
nowania szkoły, 
S am o r ząd ó w 
Uczniowskich, 

Rad Rodziców, nawiązywania 
współpracy ze związkami  
zawodowymi. Udział przed-
stawicieli władz oświatowych 
i samorządowych w czasie 
takich spotkań pozwala na 
poznanie systemu funkcjono-
wania oświaty w naszych 
krajach. Dzięki tej wymianie 
Gimnazjum w Ostrowie bar-
dzo wiele zyskuje. 
- Realizacja tego projektu 
wzmocniła współpracę mię-
dzy nauczycielami, uczniami 
i  rodzicami jak również ze 
środowiskiem lokalnym. Z 
wielką radością zauważam, 
jak młodzi ludzie z małego 
środowiska nabywają do-
świadczenia, uczą się otwar-
tości i przedsiębiorczości, 
nawiązują znajomości, a przy 
tym komunikują się w języku 
angielskim. To duże doświad-
czenie nie tylko dla osób wy-
jeżdżających, ale dla całej 
społeczności szkolnej - za-
uważa dyrektor Publicznego 
Gimnazjum, Maria Wielgus.  
 Należy dodać, iż dzię-
ki czteroletniej współpracy 
władz, korzyści płyną rów-
nież dla obu gmin. Wójt gmi-
ny Ostrów, Piotr Cielec, mó-
wi - Cieszę się niezmiernie, 
iż  współpraca gmin Ostrów 
i  Grong jest tak owocna. Do-
wodem jest kolejna wizyta 
studyjna młodzieży i wycho-
wawców Gimnazjum w 
Ostrowie. Wyjazdy te są nie-
zapomnianym przeżyciem dla 
młodzieży i możliwością na-
bycia nowych doświadczeń  
poznania odmiennej kultury 
i  zwyczajów. Jestem przeko-
nany, iż współpraca między 
naszą gminą będzie się dalej  
rozwijać i poszerzać na inne 
płaszczyzny. 
 Norwegowie gościli  
w  murach polskiej szkoły 
również niejeden raz. Zawią-
zały się liczne przyjaźnie 
utrzymywane na drodze kore-
spondencji listowej i emalio-
wej. Kolejnej wizyty zagra-
nicznych kolegów oraz ich 
opiekunów w polskich szkol-
nych murach można się spo-
dziewać już w dniach 23-27 
listopada. 

W dniach 25-30 października 10 uczniów gimnazjum w Ostrowie i 5 osób 
dorosłych wyjechało na wymianę do Norwegii  alim 
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Święty Mikołaj w Przedszkolu im W. Chotomskiej w Kozodrzy 
6 GRUDNIA to dzień szcze-
gólny dla każdego dziecka, 
gdyż w tym dniu wszystkie 
dzieci odwiedza Święty Mi-
kołaj. Do naszego przedszko-
la zawitał Mikołaj trochę 
wcześniej, bo 2 grudnia. Swo-
je odwiedziny zaczął od dzie-
ci, aby każdemu osobiście 
wręczyć paczkę. Dzieci młod-
sze różnie reagowały na tak 
nietypowego gościa, niektóre 
były zawstydzone ale były tez 
bardzo odważne. Dzieci stara-
ły się w szczególny sposób 
powitać Mikołaja, recytowały 
wiersze, oraz śpiewały pio-
senki o tematyce świątecznej. 

Naj ważni ejsz e to,  
że  każdy otrzymał pacz-
kę z niespodzianką, były 
też zabawki. Mikołaj nie 
zapomniał także o rodzi -
cach i wszystkich pra-
cownikach przedszkola.  

Dyskoteka w Kamionce 
W dniu 27 listopada  GCKiS 
w Kamionce  zorganizowało 
dyskotekę  Andrzejkową dla 
dzieci  i młodzieży z całej na-
szej gminy, biorących udział  
w  zajęciach tanecznych i pla-
stycznych. Uczestników dys-
koteki do Kamionki przywiózł   
wynajęty autobus. W dyskote-
ce  wzięło udział 80 osób 
z  Borku Małego, Kozodrzy, 
Skrzyszowa, Ostrowa , Zdżar ,  
Ocieki, Woli Ocieckiej i Ka-
mionki. 
Wszyscy wspaniale się bawili 
i  z niecierpliwością oczekują 
na zabawę karnawałową 

w  nowym  2011 roku. 

Jadwiga Łomnicka Na dyskotece wszyscy wspaniale się bawili 

PP Kozodrza 

Wizyta w kinie Helios  
Mikołaj chociaż spóźniony 
dotarł do zespołów - Biedron-
ki, Wrzos i Onyks.  
Wszystkie pracujące w zespo-
łach dzieci i młodzież 10 
grudnia obejrzały w kinie 
Helios film pod tytułem 
"Zaplątani". Była to nagroda 
za wytrwałą i pilną , całorocz-
na pracę.  
Wyjazd zorganizowało Sto-
warzyszenie Krzewienia Kul-
tury Ludowej w Gminie 
Ost rów we współpracy 

z  Gminną komisją ds. 
rozwiązywania proble-
mów alkoholowych 
i  GCKiS.  
 

Jadwiga Łomnicka  

 
 

Młodzież obejrzała 
 komedię animowaną 

„Zaplątani” 

 
 

Każdy z przedszkolaków 
otrzymał  

od Mikołaja paczkę 
 z niespodzianką 
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Dobre imię to najlepsze dziedzictwo... 
 W życiu każdego czło-
wieka są chwile niezwykłe, 
które zapadają na trwałe  
w  jego świadomość. Takim 
doniosłym wydarzeniem dla 
dzieci, rodziców, grona peda-
gogicznego i pracowników 
szkoły podstawowej  oraz dla 
wszystk ich mieszkańców 
Skrzyszowa była uroczystość 
nadania  szkole imienia bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, połączo-
na z obchodami 150-lecia 
istnienia szkolnictwa. 
 P ie r ws z a s z koł a 
w  Skrzyszowie powstała 
w  1859 roku. W miarę upły-
wu czasu, a przede wszystkim 
wraz ze wzrastającym zrozu-
mieniem przez społeczeństwo 
potrzeby kształcenia dzieci  
wzrastał stopień organizacyj-
ny szkoły. Na przestrzeni  
swojej 150 - letniej działalno-
ści, pomimo różnych proble-
mów, trudnych warunków 
materialnych i lokalowych, 
szkoła realizowała i nadal  
realizuje wytyczony program 
nauczania i wychowania dba-
jąc jednocześnie o wysoki 
poziom nauczania i wychowa-
nia naszych uczniów. O sku-
teczności podejmowanych 
działań świadczy wielu wy-
kształconych absolwentów 
S z k o ły  P o d st a w o w e j 
w  Skrzyszowie, którzy zaj-

mowali czy zaj-
mują ważne sta-
nowiska spo-
łeczne, czy licz-
ne s uk c esy 
uczniów i wyso-
kie miejsca zaj-
mowane przez 
nich w różnych 
k o n k u r s a c h , 
przeglądach czy 
zawodach spor-
towych.  
  Szkoła to 
instytucja nie-
zwykle ważna w 
życiu całej spo-
łeczności skrzy-
szowskiej ; to 
tutaj mają miej-
sce istotne dla 
naszej miejsco-
wości wydarze-
nia i uroczysto-
ści. Jest ona jed-
ną z najważniejszych instytu-
cji we wsi, wokół której kon-
centruje się życie kulturalne 
Skrzyszowa. Nie dziwi więc 
fakt, że nie tylko społeczność 
szkolna, ale też wszyscy 
mieszkańcy wsi z dużą nie-
cierpliwością oczekiwali na tę 
niepowtarzalną uroczystość. 
Rozpoczęł a się ona punktual-
nie o godzinie 9 w niedzielę, 
17 października 2010 roku. 
W  szkole zebrała się cała 

społeczność uczniowska, gro-
no pedagogiczne i zaproszeni  
goście. Przybył również JE 
Ks. Biskup Władysław Bo-
bowski, którego przywitali 
dyrektor szkoły Andrzej Zia-
jor i wójt Gminy Ostrów Piotr 
Cielec. W swoim powitaniu 
dyrektor przypomniał słowa 
Ojca Św. Benedykta XVI, iż 
beatyfikacja ks. Jerzego to 
wielki dar dla wielkiego naro-
du, którego księga świętości 

wzbogaca się 
o  kolejną 
„szczególną kar-
tę”. Następnie 
dyrektor, w myśl 
t y c h  s ł ó w , 
w  imieniu 
wspólnoty dzieci, 
rodziców, na-
uczycieli i wy-
chowawców po-
prosił o błogosła-
wieństwo godła 
szkoły, jakim jest 
sztandar z wize-
runkiem bł. ks. 
Jerzego. Dyrek-
tor poprosił rów-
nież Ks. Biskupa 
o odsłonięcie i 
b łogos ł awi eń -
stwo tablicy pa-
miątkowej, która 

znajduje się w budynku szko-
ły. Odsłonięcia tablicy doko-
nali: Ks. Biskup Władysław 
Bobowski, Ks. Proboszcz 
Janusz Skrzypek, Wójt Gmi-
ny Ostrów Piotr Cielec, za-
stępca Przewodniczącego 
Rady Gminy w Ostrowie 
Małgorzata Cwanek, dyrektor 
Szkoły Andrzej Ziajor i Prze-
wodniczący Rady Rodziców 
Andrzej Budzik. Następnie, 
przy wtórze Orkiestry Dętej  
z  Ropczyc zaproszone poczty 
sztandarowe, harcerki druży-
ny „Pryzmat” ze Skrzyszowa, 
uczniowie wszystkich klas, 
nauczyciele, rodzice i zapro-
szeni goście przemaszerowali  
do pięknie udekorowanego 
przez rodziców kościoła para-
fialnego, gdzie uroczystość 
nadania imienia szkole rozpo-
częto mszę św.. Celebrował ją 
Ks. Biskup Senior Diecezji  
Tarnowskiej Władysław Bo-
bowski wraz z Ks. Dziekanem 
Józefem Hamigą, Ks. Prała-
tem z Lubziny Józefem Du-
dziakiem i Ks. Proboszczem 
parafii Wadowice Dolne Jac-
k i e m  N a l e ź n y m 
(wcześniejszym proboszczem 
Skrzyszowa). Nad całością 
czuwał obecny Proboszcz 
parafii p.w. św. Józefa  

Warta honorowa 

Mszę celebrował Ks. Biskup Władysław Bobowski 
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w Skrzyszowie - Ks. Janusz 
Skrzypek. Podczas uroczystej  
mszy biskup dokonał poświę-
cenia sztandaru szkoły. 
W  skład pocztu sztandarowe-
go weszli: Marek Kisiel, Mar-
ta Hamala, Edyta Głodek. 
W  Liturgię Eucharystii włą-
czyli się rodzice, uczniowie 
i  nauczyciele oraz nasz chór 
parafialny i Orkiestra Dęta 
z  Ropczyc. 
 P at ronat honorowy  
nad uroczystością sprawowa-
li: Ekscelencja Biskup Ordy-
nariusz Wiktor Skworc, Sena-
tor RP Zdzisław Pupa, Poseł 
na S ejm RP  Krystyna 
Skowrońska, Poseł na Sejm 
RP Zbigniew Chmielowiec, 
Poseł na Sejm RP Kazimierz 
Moskal, Poseł na Sejm RP 
Wiesław Rygiel, Marszałek 
Województwa Podkarpackie-
go Zygmunt Cholewiński, 
Wojewoda Podkarpacki Miro-
sław Karapyta, Podkarpacki  
Kurator Oświaty Jacek Woj-
tas. 
Z powodu złej aury dalsza 
część uroczystości odbyła się 
r ó w ni eż  w  koś ci e l e 
(wcześniej planowano na pla-
cu przy szkole). Dyrektor 
szkoły powitał zaproszonych 
gości, na czele z gospodarzem 
gminy Piotrem Cielcem. Prze-
wodniczący i zastępca prze-
wodniczącego Rady Gminy w 
Ostrowie Zenon Potwora 
i  Małgorzata Cwanek odczy-
tali uchwałę o nadaniu Szkole 
Podstawowej w Skrzyszowie 
imienia bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki. Dyrektor szkoły An-

drzej Ziajor uzasadnił  
wybór patrona i zapre-
zentował jego biogra-
fi ę, a przewodniczący 
Andrzej Budzik odczy-
tał akt ufundowania 
i  przekazania sztanda-
ru przez Radę Rodzi-
ców, OSP i społeczeń-
stwo Skrzyszowa. Zo-
stał on wręczony dy-
rektorowi szkoły, który 
w tej uroczystej chwili 
ucałował  sztandar 
i  dokonał jego prezen-
tacji. Na Sztandarze 
Szkoły - symbolu przy-
należności, a także 
swoistym drogowska-
zie dla uczniów i na-
uczycieli widnieje cy-
tat: „Zło dobrem zwy-
ciężaj”. Następnie został on 
przekazany pocztowi sztanda-
rowemu uczniów w skład 
którego weszli: Jessika Żurek, 
Natalia Kryla i Krzysztof Bu-
dzik. Nastąpił wówczas punkt 
kulminacyjny uroczystości, 
czyli długo wyczekiwane 
ślubowanie uczniów naszej  
szkoły. Rotę ślubowania prze-
czytała przedstawicielka Sa-
morządu Uczniowskiego 
Aleksandra Bieszcz. Odśpie-
wano również hymn szkoły, 
do którego słowa napisał Ma-
rian Bil, a muzykę skompono-
wał Ryszard Niewiarowski.  
Prawidłowy rozwój i funkcjo-
nowanie naszej szkoły oraz 
zapewnienie uczniom jak 
najlepszych warunków do 
nauki nie byłoby możliwe bez 
pomocy i zaangażowania ze 

strony władz samorządowych, 
sponsorów, ludzi dobrej woli 
i  sympatyków szkoły, dlatego 
dyrektor Andrzej Ziajor po-
dziękował wszystkim tym 
ludziom wręczając im oko-
licznościowe statuetki czy 
podziękowania. Następnie, 
w  imieniu rodziców oraz 
wszystkich uczniów, Prze-
wodniczący Rady Rodziców 
Andrzej Budzik złożył gorące 
podziękowania na ręce dyrek-
tora szkoły Andrzeja Ziajora 
za  jego wkład i poświęcenie 
w pracy na rzecz dzieci, szko-
ły i wsi.  
Dalsza części uroczystości to 
przemówienia zaproszonych 
gości oraz program artystycz-
ny poświęcony Osobie Patro-
na, przygotowany przez 
uczniów i absolwentów szko-
ły oraz  harcerki pod kierun-
kiem nauczycieli. Montaż 
słowno-muzyczny pod tytu-
łem „Przemoc nie jest oznaką 
siły lecz słabości” został po-
party prezentacją multime-
dialną na temat życia i dzia-
łalności ks. Jerzego. Podnio-
sła atmosfera, wspaniała de-
koracja oraz piękny występ 
naszych uczniów z pewnością 
sprawiły, że uroczystość za-
padła głęboko w pamięć 
i  serca wszystkich uczestni-
ków.  
Po nabożeństwie i uroczysto-
ściach w kościele sztandar w 
asyście harcerzy  wprowadzo-
no na teren szkoły. Goście 
wpisywali się do księgi pa-

miątkowej, oglądali wystawę 
o życiu i pracy bł. ks. J. Po-
piełuszki, wystawę fotogra-
fi czną z uroczystości i kon-
kursów oraz kroniki i fotokro-
niki rejestrujące wszystkie 
wydarzenia szkoły. W szkole 
rozprowadzano również mo-
nografię, wydaną specjalnie 
na tę jubileuszową uroczy-
stość, w której spisano histo-
rię szkolnictwa w Skrzyszo-
wie. 
  Od 17 października 
nasza  placówka nosi imię 
błogosławionego księdza Je-
rzego Popiełuszki. Patron tej 
miary jest z pewnością wiel-
kim wyzwaniem dla całej 
społeczności szkolnej jak 
i  lokalnej. Nauka bł. ks. Je-
rzego i wzorzec postępowania 
wskazany przez niego, są 
niewątpliwie piękne, ale też 
trudne do naśladowania. Sło-
wa patrona „Zło dobrem zwy-
ciężaj” umieszczone na tabli-
cy pamiątkowej szkoły, oraz 
„Przemoc nie jest oznaką siły 
lecz słabości” będące mottem 
przewodnim programu arty-
stycznego zaprezentowanego 
przez naszych uczniów to 
drogowskaz dla wszystkich; 
to słowa, które będą często 
pr zypo min an e nas zym 
uczniom, aby nie zapomnieli 
Oni o najważniejszych warto-
ściach, którymi powinni kie-
rować się w życiu.    

Przekazanie sztandaru przez dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Skrzyszowie Andrzeja Ziajora  uczniom 

Bogusława Matłok 

Kącik patrona w szkole 
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Spotkanie piłkarzy i działaczy LKS Ostrów  
We wtorek 9 listopada 2010 
odbyło się spotkanie na zakoń-
czenie rundy jesiennej piłkarzy 
i działaczy klubu LKS Ostrów. 
Na spotkanie przybył Wójt 
Gminy Ostrów Piotr Cielec 
oraz tajemniczy gość, którym 
okazał się prezes Banku Spół-
dzielczego w Ropczycach - 
Tomasz Kasprzycki. Gość nie 
zjawił się bez przyczyny bo 
jak się okazało wspomógł klub 
i zakupił komplet strojów dla 
całej drużyny, którzy piłkarze 
z Ostrowa tak bardzo potrze-
bowali.  

Drużyna LKS Ostrów 

matfeusz 

Victoria Ocieka może już grać u siebie 
Ociecki  klub po dłuższej 
przerwie wybiegł po raz 
pierwszy na murawę nowo 
zmodernizowanego s tadionu 
w Ociece. Obiekt został od-
dany do użytku w listopado-
wą niedzielę przez Wójta 
Gminy Ostrów Piotra Ciel-
ca.  
 
W dniu 14 listopada 2010 
gospodarz naszej gminy Piotr 
Cielec oficjalnie oddał do 
użytku po modernizacji sta-
dion ocieckiego klubu. 
W  pierwszym meczu inaugu-
racyjnym otwarcie obiektu 
spotkała się drużyna juniorów 
młodszych klubu Victoria 
Ocieka i drużyna Igloopol  
Dębica. Gospodarze mieli  
więcej okazji podbramko-
wych i ostatecznie mecz za-
kończył się wynikiem 9:4. 
Następnie został rozegrany 
mecz towarzyski pomiędzy 
seniorami drużyny Victoria 
Ocieka a drużyną Kaskada 
Kamionka, gdzie po zaciętej  
walce spotkanie zakończyło 
się wynikiem 4:4. 
 
Stadion w Ociece został za-
mknięty w celu modernizacji  
jeszcze w tamtym roku. Co 
umożliwiło rozpoczęcie budo-
wy budynku gospodarczego 
na potrzeby klubu sportowego 

Victoria Ocieka w ramach 
modernizacji centrum wsi 
Ocieka. Budynek został wy-
posażony tak, aby każda 
z  drużyn miała do dyspozycji  
m.in. po 5 prysznicy oraz 10 
umywalek. Oprócz budynku 
została wybudowa także nowa 
murawa stadionu. W ramach 
jej budowy zostało nawiezio-
ne około 1700 metrów sze-
ściennych żyznej ziemi, do-
kładnie wyprofilowano na-
wierzchnie i wysiano specjal-
ną trawę piłkarską.  
Dodatkowo została wykonana 
także nawierzchnia asfaltowa 
od ośrodka zdrowia do szkoły 
wraz z oświetlonym chodni-
kiem , który powstał jeszcze 
w ubiegłym roku. W ramach 
modernizacji stadionu zostały 

zakupione i zamontowane 
trybuny dla kibiców na około 
120 miejsc siedzących oraz 

dwie nowe budki dla piłkarzy 
rezerwowych. 

Pamiątkowe zdjęcie Victorii Ocieka i Kaskady Kamionka 

Wnętrze budynku gospodarczego klubu Victoria Ocieka 

matfeusz 
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