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Rok bieżący to zakończenie ważnych inwestycji
O inwestycjach gminy
Ostrów oraz m.in., o zmianach personalnych w urzędzie z wójtem Piotrem Cielcem rozmawia Kornelia
Jezioro.
Rok bieżący to czas zakończenia kilku istotnych dla
gminy inwestycji m.in. Park
Historyczny w Bliźnie. Jak
mógłby Pan podsumować to
działanie?
Cieszę się niezmiernie z powstania parku. To co zostało
zapomniane staramy się odtworzyć. Jest duże zainteresowanie Blizną osób z zewnątrz,
przyjeżdżają turyści nie tylko
z Polski, ale również z zagranicy. W związku z tym mamy
nadzieję, że park będzie również przyciągał ludzi. Chcielibyśmy udostępnić wszystkie
miejsca, w których są pozo-

stałości wojennych budowli.
Chcielibyśmy także stworzyć
wokół parku pewną otoczkę,
czyli coś co będzie również
atrakcyjne dla turystów. Myślę tutaj o rozszerzeniu parku
o inne elementy, stworzeniu
ce nt ru m e du ka c yj no historycznego.

To umożliwiłoby organizowanie rozmaitych obozów, zielonych szkół, czy lekcji historii.
Mam nadzieję, że powstaną tu
również dodatkowe miejsca
noclegowe, gastronomiczne,
wszystko to co spowoduje
ażeby ożywić to miejsce pod
kątem turystyki.
Jakie jeszcze inwestycje zakończono w tym roku?
Rok bieżący jest faktycznie
rokiem zakończenia wielu
ważnych zadań. Park Historyczny w Bliźnie, kompleks
sportowy w Ostrowie, zakończyliśmy również pierwszy
etap modernizacji centrum
Skrzyszowa, zakończyliśmy
równi eż bu do wę dro gi
do strefy przemysłowej. Rozliczyliśmy już kanalizację
Skrzyszowa i Kamionki.
Co z drugim etapem centrum Skrzyszowa?
W tej chwili myślimy
o tym, żeby szukać dofinansowania na ten drugi
etap. Czyli chodzi tu
o wykonanie chodnika,
t raktu
pieszo jezdniowego, wyplantowaniu pozostałej części
zbiornika, wykonaniu
oświetlenia. Więc na
pewno będziemy szukać
środków finansowych na
wykonanie tego zadania,
według planu pierwotnego.
Jakie inwestycje są jeszcze w planach?
Już przygotowujemy wieloletni plan inwestycyjny
na kolejne lata. Zakłada
on przede wszystkim kontynuację w zakresie gospodarki
ściekowej. Jest na etapie
ukończenia projekt kanalizacji
Ocieki, przygotowujemy się
też do tworzenia projektu kanalizacji w Woli Ocieckiej.
Zadanie jakim jest kanalizacja
Ocieki to projekt na ponad

5 mln zł, będzie to kolejne
duże zadanie, na które będziemy szukać dofinansowania.
Kolejne istotne zadanie, które
przed nami stoi to budowa
Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Kozodrzy. Jest
złożony wniosek na dofinansowanie tej inwestycji, mam
nadzieję, że w tym roku otrzymamy pozytywną opinię.
W tej chwili wniosek jest
w ocenie, jest na liście rezerwowej. Zakładając, że będą
oszczędności z programów
ochrony środowiska na szczeblu krajowym, pieniądze na to
zadanie
ot r z ym a m y
i w związku z tym od przyszłego roku rozpoczniemy
budowę zakładu. A będzie on
kosztował 20 mln zł. Dofinansowanie na chwilę obecną jest
na poziomie 9 mln, więc jest
to spore wyzwanie, które rozłożone będzie na 3, 4 lata. To
są takie sztandarowe zadania.
Poza tym oczywiście są kolejne odcinki dróg do realizacji.
Jest także sala gimnastyczna
w Skrzyszowie, na którą nie
udało się zdobyć dofinansowania, dlatego w tym roku
będzie to stan zamknięty. Tak
więc to jest kolejne zadanie
do zrealizowania. Te trzy
priorytetowe inwestycje to
budowa ZZO, sala gimnastyczna i kanalizacja miejscowości Ocieka, Wola Ociecka,
będą one wymagały znacznych nakładów finansowych.
Wiele inwestycji, o których
Pan mówi, powstaje dzięki
dofinansowaniu ze środków
unijnych. Czy bez takiej
pomocy finansowej realizacja tych zadań byłaby możliwa?
Dzięki tym środkom udało
nam się zrealizować wiele
zadań, nie wyobrażam sobie
realizacji tych naprawdę finansowo chłonnych bez takie-
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go dofinansowania. Na przykład zadanie Park Historyczny
Blizna kosztowało ponad
1 mln 750 tys. zł, dofinansowanie było na poziomie 85%.
Bez tego naprawdę trudno
byłoby wygenerować środki
na realizację tej inwestycji.
Rozpoczynając poprzednią
kadencję założyliśmy sobie,
że będziemy realizować jak
największą liczbę zadań
z ukierunkowaniem na środki
pomocowe.
Nastąpiły w urzędzie gminy
pewne zmiany personalne.
Funkcję wicewójta sprawuje
Pan Bogusław Wójcik, natomiast sekretarzem jest Pani
Agnieszka Sochacka. Z czego wynikała decyzja o ich
powołaniu?
Przybywa obowiązków i zadań, w których wójt musi się
wesprzeć dobrymi partnerami.
Wymagają tego również rozmait e sytuacj e loso we,
np. wyjazdy chorobowe, urlopy, kiedy to ciągłość działania
musi występować. Zwracam
tu uwagę na to, że te osoby
pracują na pół etatu. Funkcję
zastępcy wójta łączymy
z funkcją dyrektora ZEASiP.
Podobnie w przypadku Pani
Sochackiej, nadal pełni ona
funkcję kadrowej, a zakres jej
działań poszerzony jest o pracę sekretarza gminy. Łączymy
te funkcje, aby nie generować
nowych stanowisk pracy.
A dlaczego właśnie te osoby?
Jeśli chodzi o dobór kadry,
która mnie wspiera, są to osoby już sprawdzone, pracujące
w naszym urzędzie kilka lat,
znają się na tym co robią.
Mam do nich zaufanie i myślę, że są to osoby, które gwarantują na poszczególnych
stanowiskach realizację zadań
w sposób właściwy.
Dziękuję za rozmowę.

Łamanie : Mateusz Surman,
tel./fax (17) 745 17 17
Współpraca : Kornelia Jezioro,
Wojciech Popielarz
E-mail : zycieostrowa@wp.pl
Zapraszamy do współpracy mieszkańców gminy
w redagowaniu gazety. Chętnych prosimy o kontakt.
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Absolutorium jednogłośnie
Na czerwcowej sesji Rady
Gminy radni przyjęli absolutorium dla wójta Piotra
Cielca. Absolutorium oznacza brak zastrzeżeń w kwestii wykonania budżetu
za rok 2010.
Uchwalony budżet na rok
2010 z uwzględnieniem zmian
w ciągu roku przewidywał
realizację dochodów w kwocie nieco ponad 49 mln zł,
natomiast wydatki z uwzględnieniem zmian dokonanych
w ciągu roku wynieść miały
nieco ponad 55 mln zł. Dochód wykonano w kwocie
47 mln zł, co stanowi 95%
planu, zaś wydatki zrealizowano na kwotę 48 mln zł, co
z kolei stanowi 87% planu.
Budżet roku 2010 zamknął się
defi c yt em bu d żet o w ym
w kwocie około miliona zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie pozytywnie
zaopiniowała przedłożone
przez wójta sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2010
rok. Komisja Rewizyjna

Radni jednogłośnie przyjęli absolutorium dla wójta
stwierdziła, że realizacja budżetu za rok 2010 przebiegała
zgodnie z ustaleniami dokonywanymi na posiedzeniach
Rady Gminy i również pozy-

tywnie zaopiniowała sprawoz- radnym za okazane mu zaufadanie. Rada Gminy jednogło- nie.
śnie przyjęła absolutorium dla
wójta za rok 2010. Wójt CieKornelia Jezioro
lec serdecznie podziękował

System zarządzania jakością Urzędu Gminy
Główne cele wdrożenia to
ciągłe podnoszenie satysfakcji
kl i entó w o bsłu gi wanych
w urzędzie m.in. poprzez
przyjazną obsługę, skuteczne
realizowanie programu dotyJednym z nadrzędnych celów czącego rozwoju gminy, rozUrzędu Gminy Ostrów jest
zapewnienie w pełni profesjonalnej, terminowej oraz przyjaznej obsługi klientów,
a także jak najskuteczniejsza
realizacja publicznych zadań,
które wynikają z przepisów
prawa. Dlatego też wdrażany
jest w urzędzie system zarządzania jakością, zgodnie
z normą ISO 9001:2008.
Urząd Gminy Ostrów jest
w trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością
urzędu, zgodnie z normą
ISO 9001:2008.

wój systemów informatycznych urzędu oraz poprawę
obiegu informacji i dokumentów w urzędzie. Cele polityki
realizowane będą m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowni ków, st ał e
uwzględnianie oczekiwań
oraz potrzeb klientów urzędu,
kształtowanie identyfikacji
pracowników z celami Polityki Jakości, ciągły rozwój informatyzacji Urzędu Gminy,
stały monitoring procesów
i identyfikowanie obszarów
do poprawy jakości. 4 podstawowe cele jakości Urzędu
Gminy w Ostrowie to: polep-

szenie organizacyjnych i technicznych warunków, które
zmierzają do zwiększenia
wydajności pracowników,
a także zadowolenia klientów,
ciągłe podnoszenie poziomu
kwalifikacji pracowników
urzędu, kształtowanie przyjaznego oraz pozytywnego wizerunku urzędników samorządowych, monitorowanie realizowanych procesów i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w celu ciągłego
ich doskonalenia.
Kornelia Jezioro

OTWARCIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO W OSTROWIE
24.07.2011

Strongmani / Mecz Oldbojów Wisły Kraków / Zabawa z DJ-em
Życie Ostrowa
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Dyskutowali o autostradzie

W spotkaniu uczestniczył
wójt Piotr Cielec, Poseł na
Sejm RP Kazimierz Moskal,
przedstawiciel Biura Poselskiego posła Wiesława Rygla,
starosta ro pcz yc kosędziszowski Stanisław Ziemiński, przedstawiciele firmy
Budimex - głównego wykonawcy autostrady na terenie
gminy, przedstawiciel Podkarpackiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie oraz radni i sołtysi
gminy Ostrów.
W trakcie spotkania przedstawiano główne problemy, które towarzyszą budowie autostrady. Jak mówił wójt Cielec,
wspólnie ze starostwem i wykonawcą autostrady prowadzone są rozmowy trójstronne, w których ustalono,
po których drogach gminnych
i powiatowych mogą poruszać
się samochody ciężkie dowożące materiały na budowę.
Powstały porozumienia, na
mocy których wykonawca
musi po zakończeniu budowy
odremontować drogi. Ponadto

wykonawca jest też zobowiązany do podjęcia działań, które mają zrekompensować
pewne uciążliwości związane
ze wzmożonym ruchem
w trakcie prac przy autostradzie. Chodzi tu o budowę
chodników. Zrealizowano już
budowę chodnika w Zdżarach, kolejne powstać mają
w Ostrowie i Skrzyszowie.
Jak mówił starosta Ziemiński,
mniejsze lub większe zniszczenia na drogach udostępnionych wykonawcy, zostały stwierdzone, dlatego też
należy znaleźć jak najlepsze
rozwiązanie tego problemu.
Do kwestii dróg odniósł się
też poseł Moskal. – W maju
napisałem pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie
zniszczenia dróg. Mam odpowiedź od generalnego
dyrektora w Rzeszowie,
który w sposób jasny mówi,
że jest umowa zawarta między wykonawcą a zarządcami dróg, czy gminnych, czy
powiatowych – mówił poseł. – Jak wynika z odpowiedzi w porozumieniach
tych jest zawarte jednoznacznie, że wykonawca jest
zobowiązany do naprawienia
wszystkich dróg i szkód,
i doprowadzenia do stanu
pierwotnego tych dróg – tłumaczył. W dyskusji głos zabierali radni i sołtysi gminy,
którzy przedstawili główne

Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi „Bliźnieńskiej” 39-104
Ocieka, Blizna 6, realizuje
projekt pt. „Wspólna integracja – szansą sukcesu”.
Projekt trwa od 06.06.2011 do
25.10.2011r i obejmuje swym
zasięgiem mieszkańców Gminy Ostrów- osoby bezrobotne
i rolników. W projekcie bierze
udział 18 osób, lista rezerwo-

wa liczy 5 osób.
W ramach projektu bezpłatnie
realizowane są:
-warsztaty dekoracja i florystyka łączna liczba godzin 36
w warsztatach weźmie udział
6 osób
- warsztaty kulinarne łączna
liczba godzin 45, liczba
uczestników 9
- szkolenie z promocji regionu

7 lipca w Urzędzie Gminy
w Ostrowie odbyło się spotkanie, którego tematem
były kwestie związane z budową autostrady na terenie
gminy. Dyskusje zdominował problem dróg niszczonych przez samochody dowożące materiały na budowę.
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problemy związane z budową,
także te zgłaszane przez
mieszkańców m.in. kwestię
bezpieczeństwa w komunikacji, nieoznakowane oberwania
przy drogach. Jednak drugim
tematem, który zdominował
dyskusję, była kwestia odprowadzania wody z terenów
budowy autostrady. Woda
z miejsc budowy przedostaje
się do gminnych cieków wodnych. Rozwiązania dotyczące

dzeń Wodnych, jednak jak
mówił zarząd zajmuje się melioracją ogólną, zaś melioracja
szczegółowa należy do właścicieli poszczególnych terenów. Do tej kwestii również
odniósł się poseł Moskal, który stwierdził, że wystosuje
w związku z problemem odpowiednie pismo.
Autostrada jest niewątpliwie
istotną inwestycją dlatego też
przedstawienie problemów

Na spotkaniu był obecny Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal
oraz starosta powiatu Stanisław Ziemiński
spływów wody z autostrady
przewidziane są przez projektanta do budowy dopiero
w kolejnych etapach tworzenia autostrady. Tym problemom przysłuchiwał się przedstawiciel Podkarpackiego
Zarządu Melioracji i Urzą-

związanych z jej budową wykonawcy, a także władzom
powiatu i przedstawicielom
Sejmu RP umożliwi wypracowanie jak najlepszego ich
rozwiązania.

łączna liczba godzin 36 liczba
uczestników 3
Warsztaty oraz szkolenie są
realizowane w ramach projektu konkursowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.
„Wspólna integracja – szansą
sukcesu” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji

społecznej”, Działanie 7.3
„Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji” pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
Realizacja projektu ma na
celu wspólne działania na
rzecz integracji mieszkańców.
Całkowita wartość projektu
wynosi 45 325,00 zł.
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Kornelia Jezioro
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Kolejna edycja „Gmina Fair Play”
Gmina Ostrów po raz drugi
bierze udział w konkursie
„Gmina Fair Play”. Konkurs promuje gminy prężnie
rozwijające się, posiadające
pomysły na swój rozwój
i przynoszące korzyści zainteresowanym stronom.
To już X edycja konkursu
„Gmina Fair Play”. Gmina
Ostrów otrzymała tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” już
w poprzedniej edycji konkursu. W tym roku również przystępuje do plebiscytu w kategorii gmina wiejska wielofunkcyjna. Z terenu województwa podkarpacki ego
łącznie do konkursu zgłosiło
się dziesięć gmin.
Główne zamierzenia konkursu
to m.in. promocja i wyróżnienie poszczególnych gmin,
po pu l ar yzo wa ni e et yk i
w działalności samorządów,
przejrzystości postaw i procedur, które sprzyjają podejmo-

waniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Weryfikacja wszystkich gmin biorących udział
w ko nku rsie przebiega
w dwóch etapach. W I etapie
weryfikowane są ankiety konkursowe, w których gminy
dokonują samooceny swoich
działań, prezentując swoje
dokonania oraz plany na przyszłość. W II etapie odpowiednio przygotowani audytorzy
w celu weryfikacji danych
zawartych w ankietach przeprowadzają audyty w gminach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie
losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje
na terenie gmin ubiegających
sie o certyfikat. Suma przyznanych przez audytorów
i inwestorów ocen decyduje
o przyznaniu gminie certyfikatu „Gmina Fair Play”.
„Gmina Fair Play” to taka,
która:
• pojawiające się problemy

rozwiązuje
na drodze
porozumienia,
• w
sposó b
a k t yw n y
m.in. poprzez promo cję,
dz i a ł a ni a
o rgani zacyjne stara
się przyciągnąć do
siebie inwestorów,
• d o trzymuje podjętych zobowiązań,
• współpracuje z lokalnym
biznesem,
• stale polepsza infrastrukturę gminną,
• dba o potrzeby swoich
mieszkańców,

• promuje inwestycje proekologiczne,
cechuje się wysokim poziomem etycznym pracowników
gminy.
Kornelia Jezioro

Bezpłatny Internet dla mieszkańców
Gmina Ostrów realizuje
program „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom
zagrożonym wykluczeniem
cyfrowym z terenu gminy
Ostrów”. Projekt ma na celu
zapewnienie bezpłatnego
sprzętu komputerowego
wraz z dostępem do Internetu dla 50 rodzin z terenu
gminy.
Dofinansowanie w ramach
projektu obejmuje zestaw 50
komputerów wraz z pokryciem kosztów dostępu do Internetu na 3 lata. Zestawy te
przeznaczone są dla rodzin
zami eszku j ącyc h gmi n ę
Ostrów, które korzystają
z opieki społecznej, z zasiłków rodzinnych, a także dla
osób niepeł nosprawnych.
Osoby, które mogą ubiegać
się o sprzęt komputerowy,
wytypowane zostały przez
praco wni ków Gmi nnego

Ośrodka Pomocy Społecznej.
Nabór trwa do momentu, kiedy wpłynie 50 poprawnie wypełnionych zgłoszeń, pozostałe osoby znajda się na liście
rezerwowej. Bowiem w przypadku rezygnacji rodziny
z pierwszej 50, do projektu
zakwalifikowane będą osoby
właśnie z listy rezerwowej.
Na dzień 5 lipca wpłynęły
zgłoszenia od 49 osób.
W związku z tym, że ocena
wniosku przez władze wdra-

żające,
trwała dłużej
niż
po cząt ko wo przewid yw a n o ,
opóźni się
nieco realizacja projektu. Jeżeli wszystkie formalności związane z umową zakończone
zostaną w lipcu, to już na początku sierpnia możliwe będzie ogłoszenie przetargu na
zakup sprzętu komputerowego, natomiast we wrześniu
podpisana zostanie umowa na
dostawę komputerów. Tak
więc sprzęt komputerowy
trafiłby do rodzin w październiku. – Przedmiotem tego
projektu jest również zapewnienie usługi dostępu do Internetu przez okres 3 lat. Jest to

Życie Ostrowa

pokrywane w 85% ze środków władzy wdrażającej projekt, zaś 15% to wkład własny
gminy – wyjaśnia Dariusz
Rokosz, koordynator projektu.
Przez okres 5 lat po zakończeniu projektu, gmina musi zapewnić jego trwałość, co
oznacza, że przez ten okres
gmina pokrywać będzie koszty dostępu do sieci. Dodatkowo po niecałych 3 latach planowane jest zmodernizowanie
komputerów, po to ażeby mogły być dłużej użytkowane
i spełniały wszystkie normy.
Projekt współfinansowany
jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Ro zwo ju Regio nal nego .
Wniosek o dofinansowanie w
ramach tego projektu złożony
został w listopadzie ubiegłego
roku.
Kornelia Jezioro
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Strażacy wybrali nowy zarząd
5 czerwca 2011 w Woli
Ocieckiej odbył się „Zjazd
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej w Ostrowie”.
W zjeździe wzięli udział
przedstawiciele jednostek
OSP z terenu gminy oraz PSP
Ropczyce. Przyjęto sprawozdanie ustępującego Zarządu
Oddziału Gminnego OSP RP
i Komisji Rewizyjnej a następnie powołano ich nowe
struktury. Komendant gminnych OSP - Adam Gryboś
podsumował ubiegłą kadencję. Pokreślił jak ważnym
wydarzeniem ubiegłej kadencji było włączenie OSP
w Kozodrzy do KSRG i zakup
nowego samochodu dla OSP
Ostrów.
Na terenie gminy Ostrów

Skład nowego zarządu:
Prezes Piotr Cielec
Wiceprezes Sebastian Dyło
Wiceprezes Tomasz Idzior
Komendant gminny Adam Gryboś
Sekretarz Iwona Kozłowska
Skarbnik Tadeusz Kalita
Członek prezydium Grzegorz Pyrcz
Członek zarządu Wiesław Jeleń
Członek zarządu Damian Jeleń
Członek zarządu Łukasz Kedzior
Członek zarządu Piotr Łagowski
Członek zarządu Krzysztof Marchut
Członek zarządu Jerzy Kopala
Członek zarządu Leszek Napora
Członek zarządu Jerzy Stachnik
Członek zarządu Stanisław Powrózek
Członek zarządu Kazimierz Perlik

znajduje się 7 jednostek OSP
z siedzibami w miejscowościach Ostrów, Skrzyszów,
Kozodrza, Kamionka, Ocieka,
Wola Ociecka, Blizna w tym
dwie jednostki należące do
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego tj. OSP
Ostrów oraz OSP Kozodrza.
W jednostkach OSP na terenie
naszej gminy Ostrów działa
366 członków czynnych
w tym 322 mężczyzn i 44
kobiety, 47 członków honorowych i 3 członków wspierających. W jednostkach tych
istnieje jedna kobieca drużyna
pożarnicza w liczbie 8 członkiń oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze w liczbie 54
członków, w tym 21 dziewcząt i 33 chłopców.

Komisja rewizyjna
Przewodniczący Józef Bajor
Wiceprzewodniczący Artur Rudny
Sekretarz Jan Wojtaszek
Członek Stanisław Czaja
Członek Józef Kędzior

Mateusz Surman

,,KOCHAMY WAS CAŁYM SERCEM”
W dniu 7 czerwca
2011r. w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Kardynała
St e fa n a W ys z yń s k i e go
w Ociece odbyła się akademia
z okazji Dnia Matki i Ojca.
Uroczystą akademię uświetniły występy dzieci z przedszkola oraz dzieci klas I –III.
Na uroczystość licznie przybyli rodzice. Dzieci prezento-
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wały piękne wiersze i śpiewały piosenki. Oprawę muzyczną uroczystości przygotował
Ryszard Niewiarowski wraz
z Edytą Szpara. Na koniec
uczniowie klasy II przygotowały wraz ze swoją panią
k o n c er t
ż yc z e ń
i zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne.
Wystąpił
chórek

w składzie: Joanna Cwanek, rektor Martę Szybała na mały
Patrycja Perlik, Wiktoria poczęstunek.
Wójcicka, Klaudia Kluk. Na
uroczystość przybyli zaproszeni goście wójt gminy Kochanym rodzicom składamy jeszcze raz dużo
Ostrów Piotr Cielec oraz radzdrowia
ni: Władysław Surman, Stanii 100 lat życia.
sław Jezioro oraz sołtys wsi
Ocieka Józef Podjasek. Po
Dzieci z Ocieki
zakończonej akademii rodzice
zostali zaproszeni przez dy-
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Rady sołeckie
W maju podczas zebrań spraw o z d a w czo -w yb o r cz yc h
mieszkańcy poszczególnych
miejscowości gminy wybierali składy rad sołeckich. Rada
sołecka jest organem doradczym sołtysa, wspomaga jego
działalność. Składy w poszczególnych sołectwach wyglądają następująco:

Lidia Nędza
Sławomir Bezara

Wola Ociecka –
sołtys Tadeusz Kalita
Skład rady:
Stanisław Niewiadomski
Zbigniew Kobos
Ireneusz Pamuła
Kozodrza - sołtys Piecuch Janina Kędzior
Agnieszka
Wiesław Ignac
Skład rady:
Janusz Ździebło
Skrzyszów – sołtys Andrzej
Julian Przydział
Budzik
Wiesław Łukasik
Skład rady:
Krzysztof Śliwa
Stanisław Czaja
Edward Kania
Ryszard Kania
Stanisław Betlej
Ryszard Ogrodnik
Stanisław Panek
Tomasz Idzior
Stanisław Łącała
Urszula Niedzielska
Stanisław Kot
Dariusz Rokosz
Janusz Cielak
Ocieka – sołtys Józef Podjasek
Blizna – sołtys Wiesław Jeleń
Skład rady:
Skład rady:
Krzysztof Myszkowski
Beata Kłusek
Alfred Rudny
Edward Sołtys
Wacław Szybała
Kazimierz Ferfecki
Łukasz Skowroński
Damian Jeleń
Ireneusz Perlik
Sylwester Ferfecki

Kamionka – sołtys Józef Ba- Borek Mały – sołtys Jerzy
jor
Ocytko
Skład rady:
Skład rady:
Rafał Gawron
Jan Ciężkowski
Józef Wolak
Anita Szkutak
Kazimierz Smolak
Jacek Kopala
Waldemar Ziomek
Edward Wiktor
Maria Kędzior
Dorota Róg
Ryszard Ocytko
Jan Fitoł
Ostrów – sołtys Barbara
Cwanek
Zdżary – sołtys Andrzej Ko- Skład rady:
Artur Rudny
pala
Mariusz Przywara
Skład rady:
Jan Rudny
Jan Suchy
Władysław Majcher
Eugeniusz Ferfecki
Grażyna Plezia
Grzegorz Niwa
Janusz Cwanek
Emil Pleban
Jerzy Fic
Małgorzata Boruta
Kornelia Jezioro

Organizują zbiórkę krwi
dawcą zorganizowania akcji okres wakacyjny ubogi jest
pobierania krwi w Kozodrzy w akcje oddawania krwi
jest Sebastian Dyło, prezes w takich placówkach jak
OSP Kozodrza.
szkoły czy uczelnie, co spraWakacje to czas, kiedy zwięk- wia, że zmniejsza się znacznie
sza się liczba wypadków, dla- liczba krwiodawców. Dlatego
tego tak ważne jest, aby nie też zapraszamy do udziału
Oddać krew może każda oso- zabrakło cennej krwi dla osób w akcji oddawania krwi
ba w wieku 18 – 65 lat. jej potrzebujących. Ponadto wszystkich, którzy chcą i moW zamian wykonane zostaną
morfologia, badanie na grupę
krwi, test na obecność wirusa HIV. Ponadto każdy oddający krew otrzyma 9 czekolad mlecznych. Wystarczy
zgłosić się w wyznaczonym
terminie w Domu Ludowym.
Lipcowa zbiórka krwi przeprowadzona będzie w ramach akcji ogólnopolskiej.
Jest to odpowiedź na apel
31 lipca 2011, godz. 9:00 - 12:00
rzeszowskiego oddziału Cent rum K rw iodaws tw a
Dom Ludowy w Kozodrzy
i Krwiolecznictwa. PomysłoW dniu 31 lipca (niedziela)
OSP Kozodrza organizuje
zbiórkę krwi. Akcja odbywać się będzie w Domu Ludowym w Kozodrzy, w godzinach 9 – 12.

Życie Ostrowa

gą pomóc innym.
Akcję wspiera wójt gminy
Ostrów Piotr Cielec i starosta
powiatu
ropcz yc kosędziszowskiego Stanisław
Ziemiński.
Kornelia Jezioro
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Rajd rowerowy Bicyklomania
11 czerwca odbyła się piąta
już edycja rajdu rowerowego Bicyklomania. Atrakcją
imprezy było rowerowe
show Krystiana Herby.
Uczestnicy rajdu ruszyli spod
pomnika Jana Pawła II w Dębicy. Cała trasa przejazdu
wiodła od Dębicy przez Pustynię, Paszczynę, Skrzyszów,
Ostrów, Zdżary i zakończyła
się w Kamionce. Jest to prawie 40 kilometrowy odcinek.
W tegorocznej Bicyklomanii
udział wzięło prawie 400 rowerzystów.
To właśnie w Kamionce na
polu biwakowym pokaz rowerowy zaprezentował Krystian

Herba, znany szerzej publiczności z programu Mam Talent. Był to pokaz m.in. skoków na rowerze. Do swojego
show Herba zaprosił też kilka
osób z publiczności.
Cel Bicyklomanii to m.in.
promowanie i szerzenie rowerowej kultury, a także uczenie
bezpiecznej jazdy. Grupą docelową przejazdu jest młodzież szkolna. Rajd organizuje gmina i miasto Dębica wraz
z gminą Ostrów, sponsorem
imprezy jest firma Arkus&Romet Group.

Atrakcja tegorocznej Bicyklami był występ Krystiana
Herby znanego
z programu
Mam Talent

Kornelia Jezioro

Obóz ekologiczny w Norwegii
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Ostrowie po
raz kolejny odwiedzili Norwegię. Tym razem był to wyjazd
na wakacjach. Rozpoczął się
28 czerwca a zakończył
5 lipca. Jego głównym tematem była ekologia.
Jest to obóz , w którym
bierze udział młodzież z różnych krajów takich jak: Pol-

ska, Norwegia, Węgry, Wielka Brytania i Szwecja.
Uczniowie mają za zadanie
wynaleźć sposób odnawiania
energii oraz dowiedzieć się,
jak można ponownie wykorzystywać odpady. Mieli możliwość pobytu w tak zwanym
najczystszym miejscu w Europie. Inną atrakcją tego wyjazdu był biwak i wędrówki po

górach. Dla utrudnienia młodzież przez jeden dzień będzie
musiała sama sobie znaleźć
pożywienie.
Uczniowie z entuzjazmem podeszli do tego wyjazdu. Jednocześnie są zadowoleni z atrakcji, które ten projekt przewiduje.
- Dla uczniów wyjazd do Norwegii był wielkim wyróżnie-

Pamiątkowe zdjęcie
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niem a zarazem dużym wyzwaniem. Porozumiewali się
tylko w języku angielskim na
tematy związane z ekologią –
twierdzi Joanna Kucharska,
nauczyciel języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum
w
Ostrowie.
Nauczyciele starali się, jak
najlepiej
przygotować
uczniów pod względem językowym.
Wójt
Gminy
Ostrów i Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Ostrowie
dbają,
by wyjeżdżająca młodzież
miała jak największą wiedzę z zakresu ekologii.
W związku z tym, dnia 17
czerwca br. roku odbyło
się spotkanie uczniów
z panem Wójtem. Uczniowie
dowiedzieli
się
o planowanych inwestycjach związanych z zarządzaniem
odpadami
i turystyką.
Tymi informacjami
chętnie
podzielili
się
z uczniami innych narodowości w czasie wyjazdu,
a sami powrócili do kraju
bogatsi o nową wiedzę
w tej dziedzinie.
Joanna Kędzior
Patrycja Kopala

Życie Ostrowa

Konferencja ZZO Kozodrza
W dniu 22 czerwca 2011rr. w Domu Ludowym w Kozodrzy odbyła się Konferencja
dotycząca planowanej na terenie gminy Ostrów inwestycji
pn. "Budowa Zakładu Zago-

o dpadó w ko mu nal n ych ,
w nawiązaniu do obowiązujących i projektowanych zmian
przepisów oraz ustaleń Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami - omówili przedsta-

Dyskutowano m.in.. o budowie zakładu jak również planowanych zmianach w prawie dotyczącej gospodarki odpadami
spo daro wani a Odpadó w
w Kozodrzy" jak również
planowanych zmian w prawie
dotyczącym gospodarki odpadami, utrzymania czystości
i porządku w gminach.
Prowadzącym i gospodarzem
konferencji był wójt gminy
Ostrów Piotr Cielec, który
wprowadzając do tematu
omówił również bieżący stan
zaawansowania projektu ZZO
w Kozodrzy.

wiciele Marszałka Województwa Podkarpackiego w osobach:
- Andrzeja Kuliga Dyrektora
Departamentu Ochrony Środowiska, który przedstawił
prezentację pn. "Zmiany
w przepisach dotyczących
gospodarowania odpadami
komunalnymi".
- Anny Panek-Kisała Kierownika Oddziału Gospodarki
Odpadami która wystapiła
z
prezentacją
pn.
"Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami a nowe regulacje
prawne dot. odpadów komunalnych".

Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
W podsumowaniu Wójt Gminy Ostrów zwrócił się do
przedstawicieli samorządów
z terenu czterech powiatów,
tj. mieleckiego, kolbuszowskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowski ego oraz
gmin Boguchwała, Świlcza
i Głogów Młp. o zawarcie
porozumień międzygminnych
w temacie wspólnego gospodarowania odpadami - w ramach regionu określonego
Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

W dyskusji m.in. głos zabrał
Jan Trzebiński, Naczelnik
Wydziału Inspekcji Wojewó dzki ego Inspekt o rat u

Marek Gubernat

Prowadzącym i gospodarzem Konferencji był wójt gminy
Ostrów Piotr Cielec,
który wprowadzając
do tematu omówił
również bieżący stan
zaawansowania projektu ZZO
w Kozodrzy.

Nowe regulacje prawne dot.

Dzień Samorządowca
były także okazją do
podzi ękowań
za
wieloletnią pracę na
rzecz gminy dla
Mariana Dwojaka,
Obchody rozpoczęły się mszą sekretarza gminy.
świętą w kościele parafialnym
Kornelia Jezioro
w Skrzyszowie. Następnie
samorządowcy i pracownicy
Urzędu Gminy w Ostrowie,
na czele z wójtem Piotrem
Cielcem udali się do Hotelu
Rajski Ogród w Skrzyszowie,
gdzie miało miejsce spotkanie
Pożegnanie
okolicznościowe. Zgromadzesekretarza gminy
ni goście podkreślali jak ważMariana Dwojaka
ną instytucją jest samorząd
terytorialny. Uroczystości
27 maja samorządowcy gminy Ostrów obchodzili swoje
święto – Dzień Samorządowca.

Życie Ostrowa
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Hermaszewski odwiedził gminę Ostrów
9 i 10 maja w gminie Ostrów
gościł generał Mirosław
Hermaszewski – kosmonauta i pierwszy Polak, który
odbył lot w kosmos.
Swoją wizytę generał Hermaszewski rozpoczął od pobytu
na Bliźnie. W poniedziałek
9 maja wraz z przedstawicielami gminy zwiedzał Park
Historyczny Blizna. 10 maja
w szkole w Ostrowie zorganizowane zostało spotkanie
generała z dziećmi. Hermaszewski opowiadał m.in.
o swoim locie w kosmos, prezentował także zdjęcia z kosmosu. Wszyscy z ogromnym
zainteresowaniem słuchali
wystąpienia. W przestrzeń
kosmiczną generał Hermaszewski wystartował w 1978

roku. Od 1995 roku jest inspektorem ds. Sił Powietrznych w Sztabie Generalnym
Wojska Polskiego.
Kornelia Jezioro

Mirosław Hermaszewski
jest pierwszym i jedynym
polakiem, który odbył
lot w kosmos

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ostrów
Końcem czerwca na stadionie
w Ostrowie zostały rozegrane
eliminacje do Turnieju o Puchar Wójta Gminy Ostrów. Do
turnieju zostało zgłoszonych
6 drużyn z terenu naszej gminy, które następnie zostały
rozlosowane do dwóch grup

w których drużyny grały syste- Kaskada Kamionka – LKS
mem „każdy z każdym”.
Ostrów 3:2
Start Blizna – Victoria Ocieka
Wyniki z eliminacji:
2:2
Kaskada Kamionka – Bume- LKS Ostrów – Bumerang Worang Wola Ociecka 5:0
la Ociecka 2:1
Victoria Ocieka – Victoria Start Blizna – Victoria Ocieka
II 0:2
Ocieka II 3:2

W dniu 10 lipca 2011 na stadionie w Ociece odbył się finał
turnieju. O trzecie miejsce
walczyła drużyna juniorów
Victorii Ocieka z drużyną
LKS Ostrów. Gospodarze zostali pokonani przez drużynę
z Ostrowa 4:3. W finałowym
meczu spotkała się drużyna
seniorów Victorii Ocieka
z zawodnikami Kaskady Kamionka. Po zaciętej walce
spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2 i zwycięzca musiał
zostać rozstrzygnięty przez
rzuty karne gdzie się okazało,
że Puchar Wójt Gminy Ostrów
zdobyła w tym roku drużyna
Victorii Ocieka.
Tabela końcowa:
1 Victoria Ocieka (Seniorzy)
2. Kaskada Kamionka
3. LKS Ostrów
4. Victoria Ocieka (Juniorzy)
5. Start Blizna i Bumerang
Wola Ociecka

Mateusz Surman
Wręczenie pucharu kapitanowi drużyny Victoria Ocieka
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Zmagania strażaków
19 czerwca strażacy gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
rywalizowali w zawodach
sportowo-pożarniczych.
Gminne Zawody SportowoPożarnicze rozgrywały się na
stadionie w Ostrowie. Do
rywalizacji przystąpiło dziesięć drużyn – siedem męskich
i trzy żeńskie. OSP Kozodrza
wystawiła dwie grupy męskie,
jak i dwie żeńskie. Trzecia
drużyna żeńska to przedstawicielki OSP Ostrów. Pozostałe
jednostki do zawodów wystawiły po jednej grupie męskiej.
Dru ho wi e zmagal i si ę
w dwóch konkurencjach –
bieg sztafetowy i bojówki
z motopompami. Ostatecznie
pierwsze miejsce w kategorii

męskiej i żeńskiej zdobyły
drużyny OSP Kozodrza. Zespoły otrzymały pamiątkowe
dyplomy i puchary.
Zmaganiom strażaków przyglądali się m.in. wójt gminy
Piotr Cielec i wicewójt Bogusław Wójcik. Drużyny dopingowała zgromadzona na zawodach publiczność.
Szczegółowe wyniki zawodów:
Drużyny męskie:
1. OSP Kozodrza I
2. OSP Kozodrza II
3. OSP Ostrów
4. OSP Kamionka
5. OSP Wola Ociecka
6. OSP Ociecka
7. OSP Skrzyszów

Więcej zdjęć na przedostatniej stronie gazety
Drużyny żeńskie:
1. OSP Kozodrza I

2. OSP Kozodrza II
3. OSP Ostrów
Kornelia Jezioro

Spotkanie z najlepszymi uczniami
W dniu 27.06.2011 w sali
narad Urzędu Gminy w Ostrowie odbyło się spotkanie najlepszych uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjów
z terenu gminy Ostrów. Wójt
gminy Ostrów Piotr Cielec
wraz ze swoim zastępcą Bogusławem Wójcikiem pogratulowali wszystkim uczniom,
ogromnej wiedzy oraz nagro-

dzili ich pamiątkowymi dyplomami i nagrodami książkowymi. Dyrektorzy placówek
do których uczęszczali nagrodzeni uczniowie również
otrzymali od władz gminy
gratulacje za wysokie wyniki
swoich podopiecznych.
Nagrodzeni zostali:
Alicja Marek (PG Kamionka)

Dominik Jewiarz (SP Skrzyszów)
Gabriela Bieszczad (SP Wola
Ociecka)
Jakub Rudny (SP Ostrów)
Magdalena Kisiel (PG
Ostrów)
Małgorzata Szkutak (SP Kozodrza)
Marcelina Bełzo (SP Ostrów)
Patrycja Napora (PG Ocieka)

Życie Ostrowa

Patryk Kwaśnik (SP Kamionka)
Paulina Napora(PG Wola
Ociecka)
Piotr Rokosz (SP Ocieka)
Sławomir Tylutka (PG Kamionka)
Weronika Woźniak (SP
Ostrów)
Mateusz Surman
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Nie przyjęli uchwały w sprawie punktów sprzedaży alkoholu
Na sesji, która odbyła się 27
maja, radni nie przyjęli
uchwały w sprawie zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia
w niektórych miejscach zakazu sprzedaży, podawania,
spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych.
Przyjęcie uchwały umożliwiłoby usytuowanie punktu
sprzedaży napojów alkoholowych w delikatesach w Ociece. O wycofanie uchwały
z porządku obrad wnioskował
radny Józef Bajor, przewodni-

czący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jak czytał w uzasadnieniu, obowiązująca do chwili
obecnej uchwała podejmowana była na podstawie analizy
opinii społeczeństwa, złożonych protestów oraz podyktowana ilością punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy, która jest zdaniem komisji
wystarczająca. Radny odczytał także „Apel o działania na
rzecz trzeźwości”, w którym
zwrócono uwagę m.in. na to,
że nadużywanie alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla
sołectw i pewnych grup społecznych. Projekt uchwały

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych negatywnie zaopiniowały Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisja Oświaty
i Komisja Ochrony Środowiska. Pozytywnie zaopiniowała go Komisja Budownictwa,
zaś Komisja Rewizyjna projektu nie rozpatrywała. Ostatecznie projekt uchwały poddano pod głosowanie rady. Za
przyjęciem uchwały głosowało 5 radnych, 7 głosowało
przeciw, zaś 3 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwały
nie przyjęto, co wiąże się

z tym, że wprowadzenie do
sprzedaży napojów alkoholowych w ocieckich delikatesach nie będzie na razie możliwe.
Kornelia Jezioro

Victoria Ocieka ma 10 lat!
Klub Sportowy Victoria
Ocieka w pierwszą niedzielę
lipca świętował dziesiątą
rocznice swojego powstania.
Świętowanie miało się
rozpocząć wczesnym niedzielnym popołudniem i chociaż
mo gło się w yd awa ć,
że wszystko było dopięte na
ostatni guzik to jednak psikusa
wywinęła pogoda i klub świętował nieoficjalnie aż przez
dwie kolejne niedziele lipca,
ponieważ atrakcje, które miały
się odbyć na stadionie zostały
przełożone. W pierwszą niedzielę odbyło się uroczyste
spotkanie w Domu Strażaka w
Ociece gdzie władze klubu
oraz piłkarze spotkali się
z włodarzami gminy i wojewódzkich związków sportowych. Na spotkaniu zawitał
także poseł na Sejm RP Wiesław Rygiel a senatora Zdzisława Pupę reprezentował
Tadeusz Lis.
Po przywitaniu wszystkich
gości aktualny prezes klubu
Ryszard Proczek, podsumował
obecną działalność klubu oraz
początki jego powstania. Podziękował wszystkim, którzy
dorzucili od siebie przysłowiową cegiełkę w ciągły rozwój
klubu. Po przemowie na ręce
włodarzy klubu powędrowały
pamiątkowe puchary i dyplo-
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my, które wręczyli
m.in.:
Marek Hławko –
wiceprezes Podkarpackiego ZPN
Wiesław Lada –
wiceprezes Piłkarskiego Podokręgu
Dębica
Józef Krzywonos –
prezes Podkarpackiego Zrzeszenia
Ludowych Zespołów Sportowych
Następnie przyszła kolej na odznaczenia. Odznaki
P o d k a r p a c k i e go
Związku Piłki Nożnej otrzymali:
Ryszard Proczek –
Zł o t a
Odznaka
Wiesław Lada wręcza puchar prezesowi klubu Victoria Ocieka
Podk. ZPN, Piotr
Cielec – Srebrna
W kolejną niedzielę lipca,
Król, Stanisław Jezioro, StaniOdznaka Podk. ZPN,
Sławomir Bezara, Władysław sław Surman, Zbigniew Sur- czyli 10 lipca 2011 na niedawno zmodernizowanym stadioSurman, Patrycjusz Perlik, man i Stanisław Siwiec
Wiesław Szczepanek, - Brązo- Srebrne Odznaki Honorowe nie klubu Victoria Ocieka odLZS: Tadeusz Sabat, Monika były się atrakcje, które zostały
we Odznaki Podk. ZPN
Odznaczenia Ludowych Ze- Proczek, Robert Proczek, Ra- przełożone z pierwszej niespołów Sportowych, które fał Wójcik, Adam Kosiorek, dzieli lipca, czyli: mecze finaprzyznało Prezydium Podkar- Dawid Proczek, Tobiasz Sur- łowe turnieju piłki nożnej
o Puchar Wójta Gminy Ostrów
packiego Zrzeszenia Ludo- man
wych Zespołów Sportowych Brązowe Odznaki Honorowe oraz konkursy dla dzieci i wiLZS: Marcin Pasko, Łukasz dzów.
otrzymali:
Złote Odznaki Honorowe Koźlik, Sylwester Rudny, DoMateusz Surman
LZS: Józef Jaksan, Zygmunt minik Molek, Grzegorz SzybaProczek, Teresa Proczek, Piotr ła,
Życie Ostrowa
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ZPiT „WRZOS" na przeglądzie „PAWIE PIÓRA” w Chrosnej
W dniu 11.06.2011r. Zespół
Pieśni
i
Tańca
„WRZOS„ po raz trzeci
uczestniczył w P rzeglądzie „PAWIE PIÓRA”.

spół spacerował po Krakowie
wzbudzając zainteresowanie
i podziw turystów jednocześnie promując nasza Gminę.
Jadwiga Łomnicka

Był to III Przegląd Zespołów
Artystycznych „PAWIE PIÓRA” , tym razem zorganizowany w Chrosnej przez Stowarzyszenie HORYZONT.
Młodzież z zespołu zwiedziła
przed występami Rynek Krakowski.
W drodze powrotnej w pięknych ludowych strojach Ze-

Zespół
Pieśni i Tańca
,,WRZOS”

Projekt Systemowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie
pn. Czas na aktywność w Gminie Ostrów
Gmina Ostrów, jako beneficjent projektu współfinansowanego ze środków
Un ii
E u r o p e js k i e j
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,
realizuje projekt systemowy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Ostrowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie
7.1.1. pn. „Czas na aktywność w Gminie Ostrów”. Celem
głównym projektu jest przezwyc ię ż e n ie m a r g i na l i z a cji i wykluczenia społecznego
klientów Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowie.
W bieżącym roku projektem
objętych jest 10 osób;
9 kobiet i 1 mężczyzna.
W dniu 20.04.2011 roku w Budynku Urzędu Gminy w Ostrowie
odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne projektu, które

zostało poprowadzone przez
kierownika GOPS – panią Barbarę Borowiec, oraz Koordynatora
merytorycznego projektu – panią
Danutę Krajewską – Kobos.
W spotkaniu udział wzięli zaproszeni uczestnicy projektu.
Spotkanie promowało ogólną
idee projektu, który realizowany
będzie w ramach projektów systemowych do końca 2013r.
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Ostrowie
będzie miał możliwość
składania
w n i o s k u
o dofinansowanie
projektu na każdy
następny rok kalendarzowy.
Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji zawodowych, chętne do
zmiany swojej sytuacji, podpisały
Kontrakty Socjalne określające
formy wsparcia przewidziane w
projekcie, zobowiązując się do
sumiennego i aktywnego udziału
w kursach i szkoleniach organizowanych przez GOPS w Ostrowie.
W dniach od 04.05.2011 do
07.05.2011 Beneficjenci projektu
uczestniczyli w grupowych zajęciach z psychologiem pn.
„Trening kompetencji i umiejęt-

ności społecznych”. Zajęcia te
miały na celu głównie odkrywanie własnego potencjału, budowanie pewności siebie oraz
kształtowanie pozytywnego myślenia, automotywację i zarządzanie czasem oraz zwiększenie
otwartości i umiejętności komunikacji.
W dn. 11.05.2011 r. odbyły się
zajęcia z doradcą zawodowym,
które obejmowały następujące
zagadnienia: Rynek pracy - aktywność zawodowa
Rozmowa kwalifikacyjna, dokumenty aplikacyjne.
Uczestnicy projektu zostali ubezpieczeni, otrzymali materiały
pomocnicze do zajęć. Podczas
zajęć zapewniono serwis kawowy
oraz ciepły posiłek przygotowany
przez firmę cateringową.
W br., przewidziano do zrealizowania w ramach projektu, przeprowadzenie niżej wymienionych
3 szkoleń zawodowych:
Kucharz małej gastronomii
z organizacją przyjęć okolicznościowych.
Bukieciarstwo z elementami
aranżacji ogrodów
Opiekun osób starszych i dzieci
Termin realizacji szkoleń zawodowych zamyka się w przedziale
czasowym od czerwca do września 2011.
Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.
Artur Wlazło

Życie Ostrowa
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Gminny dzień dziecka
29 maja w Ociece odbył się
gminny piknik z okazji Dnia
Dziecka. Nie zabrakło zabaw i atrakcji dla dzieci.
Gminny Dzień Dziecka odbył
się na stadionie sportowym w
Ociece. Organizatorami byli
Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Kamionce, Rada
Sołecka, OSP Ocieka oraz
radni tejże miejscowości. Dla
dzieci z okazji ich święta
przypadającego 1 czerwca,
zorganizowano sporo atrakcji

i zabaw. W części artystycznej wystąpiły gminne zespoły
Wrzos, Biedronki, Onyx. Ponadto goście obejrzeli program „Właśnie leci show dla
dzieci” i „Bajkowa Zofia
i Przeszkadzający Marceli”.
Odbyły się także zawody dla
dzieci „Mały Gordon Bennett”. Uczestniczący w konkursie wypuścili w powietrze
balony, do których doczepione były karteczki reklamujące
Park Historyczny Blizna, a na
których każdy uczestnik wpi-

Dla dzieci z okazji ich święta
zorganizowano sporo atrakcji i zabaw

Zawody dla dzieci „Mały Gordon Bennett”

sywał swoje dane adresowe.
Na każdej karteczce widniała
prośba, aby znalazca odesłał
ja pod wpisany tam adres.
W konkursie zwyciężą te
dzieci, do których karteczki
wrócą właśnie pocztą. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
na otwarciu Parku Historycznego Blizna. Wieczorem

w Domu Strażaka w Ociece
dla dorosłych zorganizowano
zabawę taneczną. Oprawę
muzyczną zapewnił zespół
Camel.

Kornelia Jezioro

Majówka w Kamionce
11 maja Kamionka gościła
mieszkańców DPS w Załężu wraz z Panią dyrektor oraz
opiekunami. W przygotowani u „M aj ó wki ” po mo gli członkowie Stowarzysze-

nia Krzewienia Kultury Ludowej w Gminie Ostrów oraz
GCKiS, udostępniając gości o m po l e bi w ako we.
Po posiłku nad stawami uczestnicy wycieczki uda-

Ognisko mieszkańców DPS i zespołu „Wrzos” i „Onyks”
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Wizyta w
Folwarku
„Cyziówka”
w Kamionce

li się na „ Folwark Cyziówka” gdzie spędzili przedpołudnie zwiedzając to znane
i ciekawe miejsce. Do wieczora grupa wypoczywała na
polu biwakowym wsłuchując
się w odgłosy przyrody.
Były też występy zespołów
WRZOS, ONYKS,
były

wspólne tańce i śpiewy. Goście zaprosili naszą młodzież
na wspólne ognisko z kiełbaskami oraz słodycze. Młodzi
ludzie miło spędzili czas
z mieszkańcami DPS w Załężu. Mamy nadzieje, że znów
spotkamy się w Kamionce.
Jadwiga Łomnicka

Życie Ostrowa

Gminne ćwiczenia jednostek OSP
W pierwszy dzień czerwca
odbyły się ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy
Ostrów.
Punktualnie o 9:30 zostało
powiadomiona straż pożarna
o rzekomym płonącym budynku szkoły w Ostrowie.
W tym czasie wszyscy
uczniowie i pracownicy zostali bezpiecznie ewakuowani
poza budynek szkoły.
Po kilku minutach na miejscu
pojawiły się pierwsze jednostki lokalnych jednostek OSP

i JRG Ropczyce. Strażacy
w maskach weszli do budynku szkoły i po sprawdzeniu
wszystkich pomieszczeń odnaleźli ranne osoby, które
następnie ewakuo wali
m.in. za pomocą samochodu
wyposażony w specjalny wysięgnik. Udzielono pomocy
rannym, zlokalizowano ognisko pożaru i je ugaszono
a następnie oddymiono pomieszczenia szkoły.
Wszystkie czynności wykonywane przez strażaków były
dokładnie monitorowane tak

Ewakuacja ludzi przy pomocy samochodu wyposażonego
w specjalny wysięgnik

Pierwsza pomoc w wykonaniu druhów z OSP Ostrów

aby po zakończeniu ćwiczeń
omówić i w przyszłości wyeliminować ewentualne błędy,
aby podczas prawdziwego
pożaru wszyscy byli odpowi e dni o pr z ygo t o w ani .
Po zakończonych ćwiczeniach

strażacy przeprowadzili pokaz
dla uczniów prawidłowego
użycia gaśnic proszkowych
i piankowych.
Mateusz Surman

Reprezentacja gminy Ostrów odwiedziła Sejm RP
W dniu 1 lipca 2011 reprezentacja gminy Ostrów na
czele z sekretarz gminyAgnieszką Sochacką, radnymi i sołtysami z terenu
naszej gminy odwiedziła
Sejm RP.
Wyjazd mógł się odbyć dzięki
zaproszeniu Senatora RP
Zdzisława Pupy i posła na
Sejm RP Kazimierza Moskala. Uczestnicy wyjazdu mogli
zobaczyć jak wygląda praca
sejmu i senatu, a także mogli
uczestniczyć w uroczystościach w ramach rozpoczęcia
przez Polskę przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej.
Udało się także wymienić

kilka słów m.in.
z Markiem
Sawickim – Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju
Wsi
czy europosłem
Januszem Wojciechowskim.
Mateusz Surman

Wspólne zdjęcie
uczestników
wyjazdu z przedstawicielami
parlamentu

Uczestnicy wyjazdu dziękują Senatorowi RP Zdzisławowi
Pupie oraz posłowi na Sejm RP Kazimierzowi Moskalowi za
możliwość wyjazdu oraz za ciepłe przyjęcie.

Życie Ostrowa
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Ciężka i systematyczna praca się opłaca
Publiczne Przedszkole im.
Wandy Chotomskiej po raz
drugi przystąpiło do Programu ,,Zostań Kubusiowym
Przyjacielem Natury”, którego
organizatorem jest Fundacja
Partnerstwo dla Środowiska,
a partnerem honorowym jest
Ministerstwo Środowiska.
W ramach programu dzieci
z przedszkola realizowały
wiele ciekawych działań
o treściach ekologicznych.
Każde działanie zostało udokumentowane i dołączone do
raportu, który wysłaliśmy do
organizatorów konkursu.
Dzieci wspólnie z nauczycielami realizowali zadania przez

cały rok. Z wielką przyjemnością dzieci z dwóch grup
przedszkolnych brały udział w
zajęciach edukacyjnych, które uczyły ochrony przyrody,
wzbogacały słownictwo jak
żyć i chronić przyrodę oraz
dowiadywały się wielu informacji na temat energii, jej
źródeł oraz sposobów oszczędzania.
Dzięki wysiłkowi oraz systematycznej pracy dzieci i nauczycieli uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów i zdobyliśmy po raz drugi Certyfikat ,,Kubusiowi Przyjaciele
Natury”. Uwieńczeniem naszej pracy było przedstawie-

nie ekologiczne pt.
,,Eko- Kapturek”. Całość realizowanego
programu zostało docenione i sprawiło
wiele radości, co dostarczało
pozytywnych emocji dzieciom
i nauczycielom. Znakomite efekty, osiągnięte w czasie ekologicznych zadań, pokazały,
że dla dzieci była to nauka,
jak i wspaniała zabawa. Dyrektor przedszkola Kazimiera
Łącała cieszy się wraz z nauczycielami, że dzięki pracy
dzieci i włączeniu się rodziców w realizacje ekologicz-

nych projektów mogliśmy
osiągnąć tak ogromny sukces
potwierdzony certyfikatem.
Życzliwa pomoc ludzi dobrej
woli i fachowe wsparcie zasługują na pochwały i najwyższe uznanie.
PP Kozodrza

Zlot motocyklowy w Kamionce
W pierwszy weekend czerwca Kamionka gościła motocyklistów z całej Polski. Nad
zalewem odbył się Zlot Motocyklowy Moto Piknik.
Zlot trwał 3 dni – 3, 4 i 5
czerwca. Organizacją imprezy zajął się Klub Orzeł Biały, South Side Chapter, Grupa Ropczyce z udziałem
Grupy Dębica i Jasło. Patronat honorowy nad zlotem
objęła gmina Ostrów, gmina
Ropczyce oraz Powiat ropczycko-sędziszowski.
Na zlot przybyli motocykliści z rozmaitych części Polski. Każdy dumnie prezentował swoją maszynę. Na imprezie nie zabrakło atrakcji.
Były konkursy, zabawy,
prezent acj a mo to cykl i .
Wszyscy goście, którzy
w tych dniach przybyli na
piknik mogli podziwiać motocykle różnych marek
i roczników. Dla motocyklistów uczestniczących w zlo-

16

cie przewidziano część turystyczną po okolicach, w ramach której zwiedzić mogli
m.in. Bliznę. Odbyła się również parada motocyklistów.
Imprezie towarzyszyły koncerty rozmaitych zespołów

muzycznych, m.in. Raven
i Red EYE.
Zlot motocyklistów odbywał
się w Kamionce po raz pierwszy i miejmy nadzieję nie
ostatni. Kamionka to miejsce,
które z racji swoich atutów,

m.in. dużego placu, możliwości noclegów, idealnie nadaje
się na organizację tego typu
imprez.

Na zlot przybyli motocykliści z rozmaitych części Polski
Życie Ostrowa

Kornelia Jezioro
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Gminna Spartakiada i Gimnazjada w Woli Ocieckiej
Przez dwa dni do Woli Ocieckiej zawitali najlepsi sportowcy z terenu szkół znajdujących
się w naszej gminie. Najpierw
w poniedziałek 30 maja 2011
odbyła się ”Spartakiada Młodzieży Szkół Gminy Ostrów”
gdzie uczniowie szkół podstawowych obchodzili doroczne
święto sportu. We wtorek
przyszła kolej na uczniów
szkół gimnazjalnych gdzie
walczyli o indywidualne medale i puchar „Gimnazjady
Gminy Ostrów”.

Wyniki końcowe Spartakiady:
1. SP Kozodrza
2. SP Kamionka
3. SP Wola Ociecka
4. SP Ostrów
5. SP Skrzyszów
6. SP Ocieka
Wyniki końcowe Gimnazjady:
1. PG Ostrów
2. PG Ocieka
3. PG Wola Ociecka
4. PG Kamionka
Mateusz Surman

Wręczenie
pamiątkowych pucharów
i dyplomów

Gospodarze „Gimnazjady Gminy Ostrów”.

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet
W dniach 27 i 28 czerwca
mieszkanki gminy Ostrów
mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych. Badania mammograficzne kierowane są dla pań w wieku 5069 lat, natomiast cytologiczne
dla pań w wieku 25-59 lat.
Badania przeprowadzane były
w mammobusie, który znajdował się obok Urzędu Gminy
w Ostrowie. Akcję bezpłatnych badań profilaktycznych
przeprowadza Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowo-

tworowych Fundacji
"SOS ŻYCIE" z Mielca.
Frekwencja w tym roku
była duża, na badania
w przeciągu dwóch dni
zgłosiło się około 170
kobiet. Większym zainteresowaniem cieszyła
się mammografia.
Kornelia Jezioro

Życie Ostrowa
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Wysokie wyniki zawodników UKS Orzeł Skrzyszów
21 maja 2011 w Lubzinie
odbyły się XVII Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpacki ego Mł o dzi kó w
w zapasach w stylu klasycznym. Naszą gminę reprezentowali zawodnicy z klubu
UKS „Orzeł” Skrzyszów.
Wśród 50 zawodników zrzeszonych w 9 klubach sportowych z terenu całego województwa nasza drużyna ostatecznie uplasowała się na
czwartym miejscu w punktacji
drużynowej. Poza tym kilku
zawodnikom udało się uzyskać wysokie miejsca indywidualne w swoich kategoriach
wagowych a są nimi:
- Oskar Krzystyniak (do 36
kg) I miejsce
- Damian Kryla (do 45 kg) III
miejsce
Odznaczeni zawodnicy UKS Orzeł Skrzyszów
- Wojciech Cielak (do 60 kg)
III miejsce
- Bartłomiej Andreasik (do 65
Wielgus – Dyrektor Publicz- wej w Skrzyszowie i Piotr gnięć sportowych i wręczyli
kg) III miejsce
nego Gimnazjum w Ostrowie, Cielec -Wójt Gminy Ostrów pamiątkowe dyplomy.
W szkole w Ostrowie odbył Andrzej Ziajor - Dyrektor wspólnie pogratulowali zaMateusz Surman
się uroczysty apel gdzie Maria Publicznej Szkoły Podstawo- wodnikom wysokich osią-

„Baw się razem z nami” w Woli Ocieckiej
Jak co roku uczniowie kl. II
i III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Woli Ocieckiej wzięli
udział w Turnieju Sportowym
„Baw się z nami”. W sportowych zmaganiach uczestniczyło 1200 szkół z całego
województwa podkarpackiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III
(Kamil Gawryś, Wojciech
Jasicki, Dominik Nędza, Justyna Niewiadomska, Angelika Pyrć, Patrycja Kasprzyk,
Wiktoria Pazdro) oraz z klasy
II (Wiktoria Ignac, Kacper
Fornek, Sebastian Bielański
oraz Seweryn Nędza).
Na szczeblach gminnym, powiatowym i rejonowym mali
sportowcy naszej szkoły zajęli
I miejsce. W finale wojewódzkim w Głogowie MałoUczniowie wyróżnieni w turnieju
polskim zajęli IV miejsce.
Uczniów do turnieju sportowego przygotowały panie H. nem grupy podczas zawodów Gratulujemy wspani ałego osiągnięć sportowych.
Kozioł i M. Skiba. Opieku- sportowych był Mariusz Wilk. sukcesu i życzymy dalszych
H. Kozioł
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