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Zależy mi na bezpieczeństwie i rozwoju
Z Piotrem Cielcem, wójtem
gminy Ostrów rozmawiamy
między innymi o rozwoju
podstrefy, nowych inwestorach i zadaniach na przyszły
rok. Podsumowujemy krótko.
Koniec tego roku za pasem,
jak Pan go ocenia?
Rok 2013 był trudny pod
względem gospodarki kraju
i terenu Podkarpacia. W związku z tym i my jako samorząd
ostrożnie podchodziliśmy do
wydatkowania środków. Cały
czas mamy na uwadze fakt,
iż podmioty zewnętrzne jak
i subwencje spływają bardzo
powoli i trzeba starać się w tym
wszystkim odnaleźć właściwe
wyjście. Nieraz oznaczało to
pomoc naszym przedsiębiorcom i firmom działającym na
terenie naszej gminy. Rok 2013
to czas kiedy zaczęła działać
nowa ust awa śmi eci owa
i w związku z tym skupiliśmy
się na tym, aby 1 lipca być
przygotowanym do nowych
przepisów. I to się nam udało
zrobić. Oprócz tego realizowaliśmy wszystkie te zadania,
które były wcześnie zaplanowane. Do takich sztandarowych
należą: budowa kanalizacji
w miejscowościach: Ocieka
i Borek Mały. Te inwestycje
przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończyliśmy również budowę sali gimnastycznej
w Skrzyszowie z wyposażeniem, na które udało się nam
pozyskać dofi nans owani e
z Ministerstwa Sportu. Wybudowaliśmy ZZO, czyli kompostownię i sortownię. Są to elementy niezbędne do funkcjonowania naszego wysypiska jako
Regionalnej Instalacji.
Kanalizacja, sala gimnastyczna i ZZO to priorytety, które
zostały zrealizowane, ale co
oprócz tego?
Realizowaliśmy też inne przedsięwzięcia, na przykład te związane z poprawą bezpieczeństwa
naszych mieszkańców. Mam tu
na myśli budowę chodników
dla pieszych w miejscowościach: Kamionka, Ocieka,
Skrzyszów i Ostrów. Nie zapominamy również o poprawie

nawierzchni asfaltowych, które
również były i są istotne i ważne. Do takich inwestycji należy
między innymi odcinek drogi
od Woli Ocieckiej do Blizny.
Poprawiliśmy ją wspólnie
ze Starostwem Powiatowym,
ponieważ jest to droga powiatowa. Dojazd do Blizny jest ważny między innymi ze względu
na Park, chodzi też o to, żeby
Blizna miała lepszy kontakt
z zewnętrznym otoczeniem.
Spójrzmy w przyszłość, jak
według Pana zapowiada się
nadchodzący 2014 rok?
No cóż, też nie będzie to rok
łatwy, jak wszyscy słyszymy
z doniesień zewnętrznych rząd
szuka różnych oszczędności,
niestety sięgając do kieszeni
podatnika i samorządu. To między innymi działania z zakresu
OFE, ale również ograniczenia
w rożnego typu subwencjach.
Pojawiają się odgórne ograniczenia i zmiany przez co samorządy mają większą ilość obowiązków bez dodatkowych
środków. W związku z tym
w kolejnym roku również
ostrożnie będziemy chcieli podejść do wydatkowania środków tak, aby móc zrealizować
ważne zadania.
Ważne zadania, czyli...
Na pewno chcemy zakończyć
budowę kanalizacji w miejscowościach: Ocieka i Borek Mały
zgodnie z harmonogramem.
Chcielibyśmy rozpocząć projektowanie skanali zowani a
ostatnich sołectw, czyli Woli
Ocieckiej i Blizny tak abyśmy
byli przygotowani na rozdanie
środków 2014-2020. Dzięki
temu w całej gminie będzie
kanalizacja. Oczywiście taki
stan rzeczy narzucają też przepisy unijne, które mówią, że do
końca roku 2015 cały kraj ma
być skanalizowany. Przypuszczam, że może nam troszeczkę
braknąć, ale 80%, bo taki
wskaźnik pojawia się przy zakresie skanalizowanego terenu
w naszej gminie to i tak najwyższy pośród gmin wiejskich
na Podkarpaciu czy nawet
w całym kraju.
Pojawił y si ę p robl emy

z otwartym odcinkiem autostrady...
Dokładnie tak. Dlatego
w przyszłym roku
będą powstawały również kolejne chodniki
poprawiające bezpieczeństwo. Otwarcie
autostrady przyniosło
na nasze drogi wzmożony ruch, szczególnie
samochodów ciężarowych. Musimy więc
zapewnić pi es zym
chodniki, żeby nie
musieli z narażeniem
zdrowia i życia dzielić
dróg z potężnymi samochodami. W tej chwili posiadamy już dokumentacje
techniczne na budowę chodników: w Woli Ocieckiej, Ociece,
Kamionce, Ostrowie i Zdżary
i zapewne przygotowywane
będą następne. To w jakiej kolejności będą budowane zależy
również od Rady Gminy.

dość mocno się to zintensyfikowało również z racji wejścia
w strefę tego dużego zakładu.
Rozmawiamy teraz z trzema
dużymi firmami, niestety nie
mogę na dzień dzisiejszy nic
więcej powiedzieć, ponieważ
obowiązuje mnie tajemnica
handlowa. Miejmy nadzieję,
że w przyszłym roku w podstreW ostatnim czasie na terenie fie pojawi się kolejny inwestor.
naszej gminy rozpoczęła się
duża inwestycja, czy to ozna- Jakich inwestorów Pan szucza, że podstrefa zaczyna się ka?
rozwijać, a inwestorów będzie Staramy się ukierunkować na
więcej?
takich inwestorów, którzy zainPodstrefa zaczyna bardzo moc- westują maksymalnie duże
no tętnic, chcemy więc przycią- pieniądze, bo z tego jest podagnąć kolejnych inwestorów. tek do budżetu gminy. Chcemy
Aby tak się stało teren musi być też, żeby ten zakład był jak
dobrze s kom uni kowany najbardziej nowoczesny, ale
i uzbrojony. Właśnie dlatego bez przesady, ponieważ zbyt
będziemy szukać środków na nowoczesny to mało miejsc
wsparcie finansowe uzbrojenia pracy. W związku z powyżtej strefy. Chodzi o to, żeby szym chcemy to wypośrodkoinwestorzy, którzy zdecydują wać. Trzeba przyznać, że posię tutaj działać mieli potrzebne równując sąsiednie podstrefy,
ku temu zaplecze. Trzeba pa- które mogą się wydawać
miętać, że nowi przedsiębiorcy w lepszych lokalizacjach to
na terenie naszej gminy to no- jednak warunki, które my prowe miejsca pracy, tak jak ponujemy między innymi ulgi
w przypadku budowanej Ocyn- na etapie inwestycyjnym czy
kowni Podkarpacie. Należy też profesjonalne podejście do
wspomnieć, że inwestorzy to przedsi ębiorcy powoduj e,
też kwestia podatku, który jest że zainteresowanie naszą strefą
płacony do gminy.
jest spore co mnie cieszy. Jestem mieszkańcem tej gminy,
Czy w takim razie prowadzi żyję tutaj, mam rodzinę i znajoPan rozmowy z potencjalny- mych więc zależy mi na bezpiemi inwestorami?
czeństwie i rozwoju tego regioCały czas prowadzimy rozmo- nu nie tylko jako wójtowi, ale
wy z potencjalnymi przedsię- też jako zwykłemu mieszkańbiorcami, którzy byliby zainte- cowi.
res owani i nwes towani em
Rozmawiała
w naszej podstrefie. Ostatnio
Natalia Kosińska-Lis
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Nasza gmina nawiązała współpracę z Nordhausen
Gmina Ostrów nawiązała
ws p ółp racę p artn ers ką
z mias tem Nordhausen
w Niemczech. Współpraca
polegać ma między innymi
na wymianach młodzieży
szkolnej, stowarzys zeń, klubów sportowych itp. oraz
tworzeniu wspólnych wystaw i publikacji o tematyce
h is toryczn ej zwi ązan ej
z bronią V1 i V2, czy wres zcie wzbogaceniu w eksponaty mu zealne Parku Historycznego w Bli źnie i muzeum Mittelbau-Dora.
Delegacja gminy Ostrów została przyjęta przez nadburmistrza
Nordhausen dr. Klausa Zeha w tamtejszym ratuszu.
Delegacja Gminy Ostrów
została przyjęta w czwartek,
21 listopada przez dyrektora z dr. Klausem Zehem, nadbur- praca - zaznaczył dr. Klaus
muzeum dr Jensa Christiana mistrzem Nordhausen w tam- Zeh i nadmienił, że szczególWagnera, który oprowadził tejszym ratuszu i urzędniczka- nie ważne jest upamiętnianie
samorządowców po ekspozycji mi odpowiedzialnymi za pro- ofi ar nazizmu. Podczas spohistorycznej Miejsca Pamięci mocję i kontakty z miastami tkania z nadburmistrzem Nori Muzeum Mittelbau-Dora. partnerskimi. Nadburmistrz Zeh dhausen Piotr Cielec, Wójt
Z tym miejscem gminę Ostrów nie krył zadowolenia z wizyty Gminy Ost rów przyznał,
i wieś Blizna łączy historia II naszej delegacji i wyraził głę- że plany zwi ązane z wizyt ą
wojny światowej, a szczególnie bokie przekonanie, że partner- i zawiązaniem współpracy
produkcja w Mittelwerk-Dora stwo z gminą Ostrów to bar- z miastem Nordhausen i mubroni V-1 i V-2, które były dzo dobry kierunek. - Wydaje zeum Mittelbau-Dora powstatestowane w ulokowanym mi się, że nasza trudna histo- ły już jakiś czas temu. Zaznaw ramach SS-Heidelager Dębi- ria, która miała miejsce przed czył również, że sama wizyt a
ca-Pustków, poligonie rakieto- laty nie jest dla nas przeszko- spotkała się z bardzo pozywym. Kolejnym punktem wizy- dą, aby mógł rozwinąć się tywnym odzewem. - Zwiedzaty w Niemczech było spotkanie między nami dialog i współ- liśmy Muzeum Mittelbau-

Dora i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem sposobu przekazu. Oczywiście nasza wizyta zmierza do tego, aby
wspólnie z panem nadburmistrzem porozmawiać o możliwościach współpracy między
naszymi samorządami. Cieszymy się bardzo, że dyrekcja
muzeum Mittelbau-Dora podeszła do tego bardzo pozytywnie i jest zainteresowana
taką współpracą. Chcemy
przekazywać pamięć o naszej
trudnej historii, zwłaszcza
młodemu pokoleniu – zaznaczał podczas spotkania Wójt
Gminy Ostrów Piotr Cielec
i przypomniał jak ważną rolę
w powstaniu Parku Historycznego w Bliźnie odegrał dr
Thomas Glasser, konsul Generalny Republiki Federalnej
Niemiec w Krakowi e
Piotr Cielec zaproponował też
współpracę polegającą między innymi na tworzeniu dobrych relacji między mieszkańcami partnerskich gmin,
głównie młodego pokolenia,
na przykład poprzez udzi ał we
wspólnych projektach, wymianę grup młodzieżowych,
zielone szkoły itp.
nkl

Kolejna droga do Blizny

Z domów strażaka można korzystać
W sumie dwadzieścia cztery imprezy zaplanowane są
na 2014 rok w obiektach
domów strażaka na terenie
Gminy Ostrów. Najwięcej
w Domu Ludowym w Kozodrzy. Liczba imprez może się jes zcze zmienić.
Wedł ug przygotowanego
zestawieni a najpopularniejszą formą imprez organizowanych w domach strażaka
w naszej gminie są wesel a.
Pojawiają się również inne,
rodzinne uroczystości jak na
przykład komunie. W przy-
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szłym roku nie zabraknie
również festynów i zabaw
tanecznych.
- Domy strażaka są otwarte
na stowarzyszeni e i kluby
działające na terenach sołectw. Po to one funkcjonują,
aby służyć naszym mieszkańcom – wyjaśnia Piotr
Cielec, Wójt Gminy Ostrów.
Aby zorganizować w danym
domu ludowym czy strażaku
imprezę wystarczy zgłosić
taka chęć i ustalić z gospodarzem obiektu szczegóły.

Powstaje coraz więcej dróg
dojazdowych do Blizny. Jedna z nich to trasa relacji
Stara Huta – Blizna, łączącą
Gminę Ostrów z Gminą Niwiska. W piątek, 13 września
2013 r. Piotr Cielec, wójt
Gminy Ostrów i Wiesław
Jeleń, sołtys miejscowości
Blizna wzięli udział w uroczystym poświęceniu i oddaniu jej do użytkowania.
Zmodernizowana droga leśna
leży w Gminie Niwiska. Przebudowa trasy o długości 3292
mb była możliwa w ramach
„Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”
jako działanie mające na celu
odtwarzanie potencjału pro-

nkl
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dukcji leśnej zniszczonego
przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych. Modernizacją drogi
zajęło się Nadleśnictwo Tuszyma.
Według zapowiedzi zmodernizowana droga stanowiąca własność gminy Niwiska będzie
służyć lokalnej społeczności
przejeżdżającej trasą od drogi
powiatowej Niwiska – Kamionka w kierunku Blizny,
a także zwiększy bezpieczeństwo pożarowe. W 2012 roku
najwięcej pożarów w lasach
w Nadleśnictwie Tuszyma na
terenie Gminy Niwiska miało
miejsce właśnie w okolicy
wyremontowanej drogi. Wartość inwestycji to 913 tysięcy
złotych.
nkl
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Nowy inwestor to rozwój gminy
Symboliczne wbicie łopaty
dało początek nowej inwestycji, która zlokali zowana
jest w Gminie Ostrów
w Podstrefie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EuroPark Mi elec. Ocynkowania
Podkarpacie, bo o niej mowa budowana jest w Kozodrzy i przyniesie naszym
mies zkańcom nowe miejsca
pracy i przyczyni się do rozwoju całego regionu. W piątek, 29 listopada na placu
budowy spotkali się między
innymi inwestorzy i władze
s am o r ząd o w e G mi n y
Ostrów.
Ocynkowani a Podkarpacie to
140 tysięcy m³ kubatury
z najnowocześniejs zymi technologicznie maszynami i co
ważne nowe miejsca pracy.
Andrzej Bajor, współwłaściciel Ocynkowni Podkarpacie
zaznacza również, że przy
ocynkowni powstanie zakł ad
produkujący konstrukcje metalowe. W tym przypadku
mieszkańcy gminy Ostrów
również mogą liczyć na zatrudnienie. W sumie dzięki
tym dwóm zakładom miejsca

nych warunków jakie samorząd stwarza inwestorom.
Jak zaznaczył Mariusz Błędowski, dyrektor oddziału
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, który
był obecny podczas oficjalnego wbicia łopaty, inwestycja
jaką jest Ocynkowania Podkarpacie sprawia, że Gmina
Ostrów nie jest już znana jedynie z Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Co więcej,
staje się gminą przemysłową.
Wyraził również pełne uznanie dla Andrzeja Bajora za
upór w dążeniu do realizacji
Andrzej Bajor, pomysłodawca i współwłaściciel Ocynkowni
inwestycji. Tymczasem An- Podkarpacie nie ukrywał, że inwestycja realizowana jest miedzy
drzej Bajor, współwłaściciel
innymi dzięki przychylności samorządu gminy Ostrów.
Ocynkowni Podkarpacie nie
ukrywał, że jego przedsięwzię- wijała, a warunki życia miesz- Ocynkownia Podkarpaci e to
cie to zasługa również władz kańców się poprawiały – tłu- pierws za taka inwest ycj a
gminy na czele z Piotrem Ciel- maczy Cielec i wspomina, że w SS Ekonomicznej. Tymcem, wójtem Gminy Ostrów. - sam jest mieszkańcem Gminy czas em Zakł ad Produkcji
Szukałem dogodnej lokalizacji, Ostrów i na postępie naszego Wielkogabarytowych Elemenktóra objęta byłaby również regionu zależy mu szczegól- tów Metalowych, który poSSE Euro Park Mielec. Po paru nie.
wstanie w sąsiedztwie ocynrozm owach okazało si ę, Miesięczna wydajność Ocyn- kowni to również ogromne
że istnieje takowa właśnie kowni Podkarpacie liczona przedsięwzięcie. Według zaw Kozodrzy. Od razu chcia- jest na poziomie 3000 ton. powiedzi wydajność fabryki
łem spotkać się z włodarzem Docelowo, gdy praca będzi e ma wynieść 500 ton miesięcztej gminy – wyjaśnia Bajor odbywać się na trzy zmiany nie.
i dodaje: - Ku mojemu zasko- zatrudnienie będzie wynosić Ocynkownia Podkarpacie j ak
czeniu wójt od razu się ze 80 osób. Ocynkowania w Ko- i Zakład Produkcji Wielkogazodrzy będzie jedna z więk- barytowych Elementów Metaszych w Polsce, a największą lowych mają być gotowe wiow rejonie. Według inform acji sną 2015 roku.
dyrekt ora B ł ędows ki ego
nkl

Komentarz Wójta Gminy Ostrów

pracy może znaleźć około
150, a nawet 200 osób. Zakończeni e budowy zarówno
ocynkowni, jak i zakładu konstrukcji metalowych planowane jest na wiosnę 2015 roku.
Nowy przedsiębiorca na terenie Podstrefy w Kozodrzy to
wynik między innymi dogod-

mną spotkał i to po godzinach
urzędowania. Co więcej był
bardzo przychylny pomysłowi
zainwestowania na tym terenie – zaznacza. Sam Piotr
Cielec, wójt Gminy Ostrów
potwierdza rel acje inwestora.
- Najważniejsze jest dla mnie
to, żeby nasza gmina się roz-

Dzień wbicia łopaty pod budowę nowego zakładu Ocynkowni
Podkarpacie wraz z przewidzianym powstaniem Zakładu
Konstrukcji Stalowych to bardzo ważne wydarzenie w historii
naszej gminy. Wydarzenie to sprawiło, że gmina Ostrów
z gminy kojarzonej tylko z gospodarką odpadową staje się
gminą przemysłową. Lokalizacja takiego zakładu na pewno
będzie magnesem do powstawania w naszej gminie i jej otoczeniu firm towarzyszących i kooperujących z tą instalacją
gdyż zasięg działalności budowanego zakładu będzie zdecydowanie wykraczał poza nasz powiat, a nawet województwo.
Jest to wielka szansa dla rozwoju naszej gminy, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw branż mechanicznych
i transportowych. Dodatkowo ta inwestycja może spowodować, iż Agencja Rozwoju Przemysłu Mielec będzie zainteresowana poszerzeniem naszej strefy o kolejne tereny co na pewno
uatrakcyjniłoby jeszcze bardziej naszą ofertę inwestycyjną.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej strefy i kilka lat temu uwierzyli, że możliwe jest
zlokalizowanie w naszej gminie dużego przemysłu z perspektywą jego rozwoju.
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Wykazały gospodarność i oszczędność
We wtorek, 30 września
podczas Sesji Rady Gminy
w Ostrowi e ki erowni cy
i dyrektorzy poszczególnych
jednostek przedstawili informację o wdrożonych
przez nich działaniach, które mają na celu wprowadzić
os zczędności. Najwi ęks zą
gospodarnością na koniec
września tego roku okazał
się dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kamionce. W porównaniu
z analogicznym okresem
poprzedniego roku jednostka wydała o 80 tysięcy złotych mniej. Podczas sesji nie
zabrakło również sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W pierwszej kolejności zakres
funkcjonowania i finansowania swojej jednostki przedstawiła Barbara Borowi ec, kierownik GOPS w Ostrowie.
Budżet ostrowskiej pomocy
społecznej na 2013 rok to
około 4,5 miliona złotych
z czego nieco ponad 3 miliony
600 tysięcy złotych to dotacje
między innymi z Urzędu Mars załkowski ego. P ozost ał a
częś ć to fundusze wydzielone
z budżetu Gminy Ostrów. To

właśnie z tych pieniędzy wykonywanych jest szereg zadań
własnych jakie gmina ma
obo wi ą z e k pr o w ad zi ć
w związku z ustawą o pomocy
społecznej. Chodzi tutaj między innymi o opłaty związane
między innymi z utrzymaniem
podopiecznych w Domach
Pomocy Społecznej czy Domach Dziecka, poza tym wiele innych. - Największą częś ć
środków w ramach zadań własnych przeznaczamy właśnie
na utrzymanie osób w Domu
Pomocy Społecznej. Są to
osoby, które nie posiadają
żadnego maj ątku ani rodziny
– tłumaczy Barbara Borowiec
i dodaje: - Miesięczny koszt
utrzymania jednej osoby w
DPS-ie to kwota 2 tysięcy 700
złotych. W sumie 70% tej
kwoty pobierane jest ze źródł a
utrzym ania podopi ecznego,
czyli na przykład z renty czy
emerytury. Natomiast 30%,
jeżeli nie ma rodziny lub majątku, płaci GOPS. W tej
chwili opłacamy siedem takich osób – wyjaśnia kierownik.
Od dwóch lat gminy mają
nowe, dodatkowe zadani a
w ramach pomocy społecznej.
Jednym z nich jest obowiązek
ponoszenia odpł atność za

pobyt dziecka w domu dziecka. W tym roku z naszego
terenu sąd w trybie natychmiastowym zarządził odebranie matce dziecka i przekazane do domu dziecka. - To
umieszczenie miało miejsce
w sierpniu więc na ten cel
zaplanowaliśmy kwotę 7 tysięcy złotych te pieniądze
mają wystarczyć ponieważ tę
odpłatność ponosimy w wysokości 10% kosztów całkowitych. Pozostałą kwotę płaci
starostwo powiatowe. W kolejnych latach ten nasz wkł ad
wzrast a do 30% i ostatecznie
do 50% - objaśnia Barbara
Borowiec. Jak wyjaśnia kierownik, na koniec września
budżet GOPS w ramach realizacji obowiązków własnych
z tytułu pomocy społecznej
został wykorzystany w 80%.
Poza opłatami za podopiecznych, wypłatą świadczeń rodzinnych czy celowych jednostka pomocy społecznej
w naszej gminie prowadzi
szereg innych czynnoś ci jak
na przykład organizacje kursów aktywizacyjnych czy
dożywianie dzieci. Jak zauważyła kierownik GOPS, trudno
mówić o oszczędnoś ciach
realizując taką ilości zadań.
Nie mniejszy zakres pracy,

pomimo innego jej charakteru, ma Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kamionce.
W tym przypadku, analizując
okres od stycznia do września
2012 roku i analogiczny czas
roku 2013 wyraźnie widać
oszczędności. - W ubiegłym
roku na koniec września wydatkowaliśmy kwotę 504 tysięcy złotych, w tym 421 tysięcy 900 złotych co daje ponad 80 tysięcy złotych mniej –
zaznacza Przemysław Łagowski, dyrektor GCKiS w Kamionce. Według wyliczeń
d y r ek t o r a n aj wi ę ks z e
oszczędności zostały zanotowane w czterech, głównych
działach: umowy zlecenia,
zakupy, usługi, delegacje.
O około 29 tysięcy złotych
udało się zaoszczędzi ć w tym
roku na zakupach, 4,5 tysiące
zł na delegacjach. Około 20
tysięcy zł mniej wydano na
umowy zlecenia. Udało się
również pozyskać pieniądze
na pokrycie częś ci kosztów
związanych z
organizacj ą
dwóch imprez: Gminnego
Dnia Dziecka i IV Zlotu Historyczno-Militarnego w Bliźnie.
nkl

W Bliźnie stanie obelisk ku czci ludzi walki
W przys złym roku przy
Parku Historycznym Blizna
stanie obelisk upamiętniający partyzantów Armii Krajowej i osoby walczące, które podczas II wojny światowej zwal czały okupanta
oraz przyczyniły się do przechwycenia tajemnicy V1
i V2. Obelisk stanie dzięki
działaniom Gminy Ostrów
i pełnej aprobacie Rady
Ochrony Pami ęci Wal k
i Męczeństwa.
- Rozmowy z Radą Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa
prowadziliśmy od pewnego
czasu. Od samego początku
otrzymaliśmy całkowite poparcie i uznanie słuszności
naszego działani a. Przedsta-
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wiliśmy również projekt obelisku, do którego nie było
zastrzeżeń – wyjaśnia Piotr
Cielec, wójt Gminy Ostrów.
Jak tłumaczy, pomysł monumentu spotkał się z tak dużą
aprobatą, że Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa
postanowiła współfinansować
obelisk w wysokości 70%
jego wartości. Według zapewnień wójta Gminy Ostrów,
potrzeba upamiętnienia party-

zantów Armii Krajowej i osób
walczących podczas II wojny
światowej z okupantem oraz
przyczynienie się tych działań
do przechwyceni a tajemnicy
V1 i V2 było wiadome od
samego początku powstawania Parku Historycznego Blizna. – Najważniejsze jest dla
nas jednak to, żeby form a
uczczenia tych ludzi była godna, a obelisk stanął w odpowiednim miejscu – zaznacza

Życie Ostrowa

Cielec.
Odsłonięcie obelisku będzie
miało miejsce we wrześniu
przyszłego roku. W tej chwili
przygotowywana jest odpowiednia dokumentacj a, która
potrzebna jest przy każdej
budowli. Miejsce, w którym
będzie monument to sam front
Parku tak, aby zwiedzający
nie mogli go przeoczyć.
W tym celu przeniesiony zostanie przystanek autobusowy,
a teren wokół niego będzie
odpowiednio przygotowany
pod obelisk. Sama uroczystość jego odsłonięcia planowana jest na 2014 rok w okolicach obchodów 75. rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
nkl
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Klimat dla nowych przedsiębiorstw jest tu sprzyjający
Z Panem Mariuszem Błędowskim, dyrektorem Oddziału
Agencji Rozwoju Przemysłu
w Mielcu, zarząd zającym
Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec
rozmawiamy między innymi
o nowej inwestycji zlokalizowanej w Podstrefie SSE
w Kozodrzy, czyli Ocynkowni
Podkarpacie oraz o korzyściach jakie daje przedsiębiorcom SSE.
Oficjalnie rozpoczęto budowę
O cyn kowni Pod karpaci e
w Kozodrzy na terenie Podstrefy Specjalnej strefy Ekonomicznej Euro-Park. Ile
takich przedsiębiorstw funkcjonuje właśnie w ramach
SSE?
Na terenie mieleckiej strefy
prowadzi działalność ponad
150 firm. Wśród nich nie ma
zakładu wykonującego proces
cynkowania ogniowego konstrukcji stalowych. To będzie
pierwszy tego typu zakład. Nie
ma również dużych zakładów,
które zajmowałyby się produkcją konstrukcji metalowych
stosowanych w budowie hal lub
innych budynków, budowli czy
urządzeń. Same zakłady metalowe są, ale zajmują się produkcją mniejszej skali. W ramach
Specjalnej Strefy funkcjonują
zakłady, które zajmują się zabezpieczaniem metali przed
korozją jednak nie są to ocynkownie.
Można więc śmiało stwierdzić, że Ocynkownia Podkarpacie to nie tylko rozwój gminy Ostrów, ale również całej
Strefy..
Tak, myślę, że sama budowa
ocynkowni to przedsięwzięcie,
które przyczyni się również do
rozwoju całej Strefy. Co więcej

zachęci innych przedsiębiorców
do budowy nowych zakładów,
które będą potrzebowały tej
technologii zabezpi eczeni a
konstrukcji stalowych cynkiem.
To będzie bardzo ważny element naszej Strefy. Kiedyś na
konstrukcjach stalowych szybko widzieliśmy rdzę, teraz coraz rzadziej. Właśnie dzięki tej
technologii, a jak wiadomo
w dzisiejszych czasach pracuje
się coraz częściej właśnie
w metalu. Jestem pewny, że tak
duża ocynkownia przyciągnie
tutaj przedsiębiorców, którzy
będą tworzyć kolejne miejsca już Podstrefy. Procedura jest
pracy.
długotrwała; ostateczne decyzje
w tej sprawie podejmuje Rada
Zastanawia mnie, jak Pan Ministrów a Minister Finansów
ocenia zapotrzebowanie na nie jest fanem powiększania
rynku na ocynkownię?
obszaru stref. Ostatnie rozszeZawodowo zajmowałem się rzenie mieleckiej strefy trwało
ochroną konstrukcji metalo- 16 miesięcy. Natomiast przedwych przed korozją. Zarówno siębiorca musi stworzyć proobróbką chemiczną, elektroche- jekt. Gdy go już ma to pojawiamiczną jak i powłokami malar- ją się kwestie właściciela działskimi, więc dla mnie jest to ki, jeśli przedsiębiorca chce
działalność bliska sercu. Jako inwestować na działce samoinżyniera cieszy mnie fakt, że rządu to procedura ustawowa
nie kończymy pracy na surowej trwa nie mniej niż 2 miesiące
stali, która po kilku latach koro- i związana jest z jednoczesnym
duje. Cynkując metal sprawia- udzieleniem, przez zarządzająmy, że zostanie on trwale za- cego strefą (ARP), zezwolenia
bezpieczony, a wyrób będzie na działalność w strefie. Kolejsłużyć latami. Po to budowana ny czas to starania o pozwolejest Ocynkownia Podkarpacie nie na budowę. Inwestor musi
w Kozodrzy. Z mojego punktu uzyskać również pozytywną
widzenia ta nowa inwestycja w decyzję środowiskową, a to
Kozodrzy jest trafiona i tak jak wymaga wielu zabiegów. Jak
powiedziałem wcześniej przy- widać w kwestii ocynkowni
ciągnie kolejnych przedsiębior- wszystkie te wymogi zostały
ców.
spełnione i pierwsze wbicie
łopaty miało miejsce. NajprawNie każdy może zainwestować dopodobniej za około rok bęw Podstrefie SSE. Jak wyglą- dzie miała miejsce uroczystość
dają procedury dla przedsię- otwarcia zakładu.
biorcy, który chce wybudować zakład?
Jasno trzeba zaznaczyć,
Najwięcej czasu zabiera utwo- że inwestor, który zyska zerzenie Podstrefy lub włączenie zwol enie na dział alność
nowych terenów do istniejącej w Podstrefie ma również real-

ne korzyści z tego tytułu?
Tak, to prawda. Taką podstawową korzyścią jest zwolnienie
z podatku dochodowego, ale
Strefa to również miejsce uporządkowane pod względem
prawnym i sąsiedzkim. Nie ma
obok Kowalskiego, który mógłby protestować w związku z
ulokowaniem w jego sąsiedztwie jakiegoś zakładu. Przedsiębiorca uzyskuje również od nas
takiego przewodnika, który go
przeprowadza przez te wszystkie procedury, człowieka który
mu doradza zarówno pod
względem podatkowym, prawnym czy finansowym. To jest
szczególnie ważne dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy
nie znają polskich realiów.
W kwestii rozwoju gospodarki,
powstawania nowych przedsiębiorstw zawsze potrzebna jest
przyjazna dusza.
Podstrefa w gminie Ostrów
funkcjonuje już kilka lat, jak
ocenia Pan jej rozwój?
Dzięki Ocynkowni Podkarpacie
gmina przestanie się już kojarzyć tylko ze składowaniem
odpadów. Zakład Zagospodarowania Odpadów jest sporym
przedsi ębi orst wem j ednak
ocynkownia sprawia, że gmina
Ostrów wchodzi do grona gmin
przemysłowych. Co ważne
klimat dla nowych przedsiębiorstw jest tu sprzyjający
i z tego co wiem władze aktywnie poszukują inwestorów, którzy mogliby zainwestować
w Kozodrzy. Trzeba pamiętać
o tym, że samo posiadanie Podstrefy to nie wszystko. Na przyciągniecie inwestorów składa
się wiele czynników. Ważne, że
zrobiono dobry początek.
Rozmawiała
Natalia Kosińska-Lis

Charytatywnie dla nas zych najmłodszych mieszkańców
Już po raz siódmy wójt gminy
Ostrów organizuje bal charytatywny w Cyziówce. W tym
roku zaplanowany jest on na
15 lutego. Zebrane w ten sposób pieniądze do tej pory pomogły między innymi choremu Konradowi i Wojtkowi
oraz zdolnej młodzieży z na-

szej gminy.
Bal organizowany jest w Folwarku Cyziówka i może na
niego przyjść każdy. Zasady
udziału są proste. Uczestnicy za
wstęp płacą sami za siebie, tak,
a z przeprowadzonej podczas
imprezy licytacji wszystkie

pieniądze były przekazane na
cel charytatywny.
Cena biletu to 400 zł jednak
tylko 250 przeznaczonych jest
na konsumpcję, pozostałe 150
zł przekazane jest na cel charytatywny. Tym samym samo
przyjście na bal to już wsparcie
naszych dzieci.
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Podczas balu wręczane są również nagrody np. dla inwestora
roku. Wszelkie informacje dotyczące tego Plebiscytu, czyli
formy i przebiegu głosowania
będą dostępne na
s t roni e i nt ernet owej
www.piotrcielec.pl.
nkl
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Darmowe komputery już rozdane
Do najzdolniejs zej młod zieży nas zych szkół trafiły nowe komputery. W sumie 100
kompletów sprzętu z dostępem do internetu to wynik
wniosku jaki Gmina Ostrów
złożyła w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna
G o s p o d a r k a
„Przeciwd ziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”.
- Postanowiłem o przystąpieniu do tego programu ponieważ zdaj ę sobie sprawę, jak
ważny w dzisiejszych czasach
jest dostęp do komputerów
i sieci internetowej. Zaopatrzenie naszej najzdolniejszej
młodzieży w sprzęt komputerowy pozwoli im jeszcze bar-

dziej poszerzać horyzonty
i umożliwiać dostęp do
ogromnego zasobu wi edzy.
Jest to również, jak nazwa
projektu mówi, zapobiegnie
wykluczeniu cyfrowemu: Jak wiadomo komunikacja
międzyludzka, a szczególnie
młodzieży w dużej mierze
odbywa się drogą wirtualną –
zaznacza wójt gminy Ostrów.
Sprzęt komputerowy i łącze
internetowe bezpł atnie otrzymali uczniowie klas od IV do
VI i gimnazjum, którzy uzy- W obecności wójta gminy Ostrów, który był pomysłodawcą pozyskali najlepsze wyniki w naskania pieniędzy na komputery dla najzdolniejszych , rodzice
uce, a przeciętny miesięczny
i uczniowie z najlepszymi wynikami podpisali umowy
dochód na osobę w rodzinie,
przekazania. Wręczone zostały również dyplomy uznania.
z roku poprzedzającego rok
udziału w projekcie był niż- tego samego programu nowe Gminnego Centrum Informaszy, niż 1270,28 zł. W ramach komputery trafiły również do cji w Skrzyszowie.
nkl

Dzień Patrona Szkoły to ważne wydarzenie
W piątek, 15 listopada Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Ostrowi e
świętowała Dzień Patrona,
który był równocześnie
pierws zą rocznicą nadania
imienia. Obchody rozpoczęła msza święta, po niej młodzież z ostrowskiej podstawówki zaprezentowała program artystyczny zatytułowany „Żyłem, pisałem, krzepiąc serca nadzi eją wolności”.

przez młodzież tej placówki
i nauczycielki: Annę Naja
i Grażynę Ferfecką nawi ązywały do dzieł napisanych
przez Henryka Sienkiewicza.
Do dnia 15 listopada społeczność szkolna przygotowała
s i ę st aranni e. W s zyscy
uczniowie na nowo przypomnieli sobie najważniejsze
wydarzenia z biografii pisarza. Klasy V i VI z nauczy-

Osoba Henryka Sienkiewicza
nawet przez chwilę nie była
zapomniana w tym dniu. Już
podczas homilii ksiądz proboszcz Józef Rusnarczyk nakreślił postać polskiego prozaika i laureat Nagrody Nobla.
Część artystyczna Dnia Patrona ciekawie przygotowana

Tegoroczny Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Ostrowie to
podwójna uroczystość.
Oprócz wspaniałej akademii do grona uczniów
tej placówki oficjalnie
przyjęto poprzez
pasowanie 16
pierwszoklasistów.
cielami zwiedziły w październiku muzeum Sienkiewicza
w Oblęgorku. Prawie ws zystkie klasy obejrzały film
„W pustyni i w puszczy”,
a uczniowie najstarszych klas
wykonali prace plastyczne
i literackie zwi ązane z twórczością patrona szkoły. Jak
zaznaczył Jan Wesołowski,
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dyrektor SP Ostrów nadanie
imienia szkole było historycznym wydarzeni em dla placówki i całej miejscowości,
a dzień 15 listopada co roku
będzie obchodzony jako
Dzień Patrona Szkoły.
W uroczystościach Dnia Patrona szkoły podstawowej
w Ostrowie
udział wzięli
zapros zeni goście: Piotr Cielec, wójt gminy Ostrów, Bogusław Wójcik, z-ca Wójta,
którzy wręczali pasowanym
uczniom upominki. Obecni
byli również: ks. Józef Rusnarczyk, Mari a Wielgus,
dyrektor gimnazjum w Ostrowie, Barbara Cwanek, sołtys
Ostrowa, nauczyciele, rodzice
i uczniowie.
red
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Samoloty oddajemy w dobre ręce
Z Ewą Kula, szefem magazynów firmy Airbus Military
WUL Mielec rozmawiamy
międ zy innymi o tym dlaczego samolot An-2 trafił do
Parku Historycznego Blizna.

Pani odpowiada między innymi za to, co dzieje się
z samolotami, które są wyłączone z ruchu. Jaka częś ć
jest przekazywana na przykład na cele muzealne, a ile
mas zyn jest niszczonych?
W 90% te maszyny są złomowane. Pozostałą częś ć samolotów jest przekazywana na cele
pokazowe, edukacyjne. An-2,
czyli taki statek powietrzny
jaki przekazany został do Parku Historycznego w Bliźnie to
maszyny, które mają co najmniej 30-40 lat, a nawet więcej dlatego można je określić
jako obiekty muzealne. Należy
nadmi eni ć, że produkcj a
„Antków” wygasła i takich

samolotów jest już coraz
mniej, ten przekierowany do
Blizny to taki unikat.
Tak się zastanawiam 10%
mas zyn „uratowanych” od
złomowiska to chyba niewiele?
Nie możemy przekazywać
samolotów komu chcemy.
Absolutnie nie przekazujemy
maszyn do celów prywatnych, te samoloty są wyłączone z ruchu, ale nadal zostają
samolotami, więc nie każdy
może je od nas otrzymać.
Dyrektor Grzegorz Walczak i
dział handlowy wyrazili zgodę na przekazanie s amolotu do
Blizny, ale mógł odmówić i
wtedy An-2 skierowany zostałby na złomowanie.
Czyli Park w Bli źnie to jednak dobre miejsce dla takiego statku powietrznego?
Działanie polegające na przekazaniu, w tym przypadku An-

tylko. Właśnie taka forma nauki zarówno historii jak i innych dziedzin to w dzisiejszych czasach konieczność.
Bardzo nam zależy, aby nasze
maszyny były oddawane w tak
zwane dobre ręce.

2 do Blizny, a nie zezłomowaniu to bardzo dobry krok. Nie
ma takich miejsc w naszym
regionie jak Park w Bliźnie,
a według nas to właściwe posunięcie, żeby nasz samolot
tam się prezentował. Bardzo
fajne jest to, że takie parki i
muzea przyciągaj ą do siebie
dzieci, młodzież szkolną i nie

Gdzie w ostatnim czasie firma przekazała samoloty?
Między innymi do Niemiec,
do Instytutu Lotnictwa czy na
przykład Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie. Trzeba
pamiętać, że An-2 przez 30 lat
był głównym produktem Mielca. Jego produkcja już wygasła, ale przez te wszystkie lata
dobrze służył. Ten samolot
bardzo dużo pracował z wykorzystaniem do wykonywania
oprysków, gaszenia pożarów,
przewozu towarów a nawet
ludzi na całym świecie. W tej
chwili An-2 już znika z rynku.
Rozmawiała
Natalia Kosińska-Lis

Podatki i opłaty za wodę i ścieki bez zmian
Koniec roku budżetowego to
czas zarówno do podsumowań jak i planów na nowy
rok. Podczas Sesji Rady
Gminy w Ostrowie, która
odbyła się 26 listopada radni
zadecydowali, że w roku
2014 stawki podatków i taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków pozostaną na tym samym pozio-

mie co w roku bieżącym.
Decyzja zapadła po przeprowadzonej wcześniej dyskusji.
Obecnie w gminie Ostrów
obowiązuje opłata za podat ek
rolny w wysokości 36 złotych
40 groszy za 1q żyta jako
podstawa do obliczania podatku rolnego. Taka sama stawka
będzie obowiązywać w roku

2014. Na ostatniej sesji radni
zd e cy do wa l i ró wn i e ż,
że w przyszłym roku nie będzie podwyżek podatków: od
nieruchomości i środków
transportu. Na dotychczasowym poziomie pozostaną
także stawki za dostarczeni e
wody i odprowadzenie ścieków. Przypomnijmy w przypadku wysokości opłaty za
wodę gospodarstwa domowe

za 1m³ zapłacą 2,27 zł brutto.
Pozostali odbiorcy 4,09 zł
brutto. Jeśli chodzi o odprowadzanie ścieków stawki prezentują się następująco: gospodarstwa domowe 3,65 zł
brutto za 1m³, pozostali odbiorcy 5,37 zł brutto za 1m³.
nkl

Nasza gmina w czołówce Gmin Podkarpacia
Gmina Ostrów uplasowała
się na 11 miejscu w Rankingu Gmin Podkarpacia 2013.
Ocenie poddanych zostało
156 samorządów z naszego
wojewód ztwa. Ranking został przygotowany prze z
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy
z Urzędem Statystycznym
w Rzes zowi e.

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających
się pod względem rozwoju
społeczno-gospodarczego na
terenie woj. podkarpackiego.
Wyniki Rankingu oparte są
o dane statystyki publicznej
za rok 2012 zebrane przez
Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Ocenie poddawane s ą
wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłą-

czeni em miast na prawach
powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna.
Poziom rozwoju gminy wyliczany jest w oparciu o 11
wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki
osiągane przez gminę w s ferze gospodarczej i społecznej.
Do czynników, które brane
były pod uwagę przy przygotowywaniu rankingu nalezą
między innymi: dochody wła-

Życie Ostrowa

sne na 1 mieszkańca, wydatki
majątkowe inwestycyjne na1mieszkańca, wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska na 1 mieszkańca,
liczba czytelników bibliotek
publicznych na 1 tys. mieszkańców czy ilość udzielonych
noclegów na 1 tys. mieszkańców.
nkl
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Gminne Obchody Święta Niepodległości
W poniedziałek, 11 listopada miała miejsce 95. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tego dnia
przedstawiciel e samorządu,
instytu cji i mies zkań cy
uczestniczyli w gminnych
obchodach Święta Niepodległoś ci zorgani zowanych
w Kamionce.
Uroczystość rozpoczęła msza
święta w intencji Ojczyzny.
Przewodniczył jej ksiądz Piotr
Stefański, proboszcz parafii
Podwyższenia Krzyża Św. w.
Kam i on c e. W pl e ci o ny
w uroczystą mszę św. program artystyczny o tematyce
pat riot ycznej dodat kowo
wzbogacił obchody.
Występy przygotowała młodzież z Publicznego Gimnazjum w Kamionce oraz sześcioletnia Martyna Bieszcz,
która zaśpiewała pieśń patrio-

tyczną. Kolejnym punktem
obchodów był przem ars z
uczestni ków pod Pomnik
Grunwald w asyście honorowej druhów i sztandarów OSP
z terenu Gminy Ostrów. Tradycyjnie przy postumenci e
odśpiewany został hymn państwowy, nie zabrakło również
apelu pamięci. Natomiast delegacje: samorządu gminnego
i powiatowego, instytucji oraz
szkół złożyły kwiaty pod pomnikiem oddając część pamięci tych, którzy walczyli
o niepodległą Polskę.
Podczas uroczystości nie zabrakło między innymi: Piotra
Cielca, wójta gminy Ostrów,
Bogusława Wójcika, zastępcy
wój t a gm i ny Os t rów,
Agnieszki Sochackiej, sekretarz gminy Ostrów, Mariana
Pondo, przewodni czącego
Rady Gminy Ostrów, Kazi-

Adam Gryboś, Komendant Gminnych OSP prowadził orszak,
który przemaszerował 11 listopada pod pomnik „Grunwald”.
mierza Moskala, posła na
Sejm RP, płk mgr inż. Mirosława Ciesielskiego, Jerzego
Kopali, radnego Powiatu Ropczycko -S ędzi s zows ki ego,
Mariana Dwojaka, radnego
P o w i atu Ro p czy ck o Sędziszowskiego, Przemysła-

wa Łagowskiego, dyrektora
GCKIS oraz Marka Gubernata, dyrektora ZUK w Ostrowie. W obchodach uczestniczyli również radni Gminy
Ostrów, sołtysi i mieszkańcy
naszej gminy.
nkl

„Lite ratura i dzieci” z Marceliną, Julią i Marius zem
W czwartek, 26 listopada
w Centrum Kultury w Ropczycach odbył się rejonowy
konkurs „Literatura i Dzieci” pod hasłem „Najbliżsi”.
Tego dnia zaprezentowała
się szeroka reprezentacja
międ zy innymi Szkoły Pod-

stawowej w Kamionce.
Uczennica klasy II SP w Kamionce Marcelina Dłużeń za
piosenkę „Walczyk dla rodziców” zdobyła tytuł laureat a
i wystąpi w finale wojewódzkim. Natomiast Mariusz Cio-

łek z III klasy zdobył wyróżnienie za piosenkę „Przyjaciel
wie”. Sukces odniosła również uczennica klasy II, Julia
Podgórska. Zmagania wokalne jak się okazało to też sukces dla Patrycji Perlik ze
Szkoły Podstawowej im Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego
w Ociece, która w swoje kategorii wiekowej została laureatką konkursu śpiewając piosenkę „Cudownych rodziców
mam”.
SP Kamionka, red

UKS Orzeł dla niepełnosprawnych
W piątek, 6 grudnia w Domu
Kultury Mors w Dębicy miał
miejsce VII Koncert Charytatywny Mikołaj Dociera
Wszęd zie dla Radości. Na
tym wydarzeniu organizowanym przez fundację charytatywną dla niepełnosprawnych Zawodnicy UKS Orzeł
Skrzys zów oraz KS Wisłoka
zaprezentowali na scenie
swoje umiejętności.

walce z M ariuszem Furgałem,
zwycięzcą tegorocznego memoriału nie dał mu szans efektownie rzucając go na matę.
Uczestnicy z UKS Orzeł to
Bielański: Karol, Marcin, Sebastian, Andrzej, Radek Lipa,

Zapaśnicy UKS „Orzeł” Skrzyszów zaprezentowali się podczas koncertu charytatywnego.

Efektowne salta, ćwiczenia
akrobatyczne oraz widowiskowe walki zostały nagrodzone
dużymi brawami. Serce publiczności zdobył najmłodszy
z czterech braci Bielańskich Andrzej, który w pokazowej
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Bartek Rudny. chali do Raciborza na MistrzoTego
samego stwa Polski Młodzików w zadnia nasi za- pasach w stylu klasycznym.
wodnicy wyjenkl
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Ojczyznę można poznawać również poprzez muzykę
W dniu 7 listopada w Publicznej S zkole Podstawowej
im. Bł. Ks. J. Popiełuszki
w Skrzys zowie miał miejsce
gminny kon kurs Pi eśni
i Piosenki Patriotycznej.
W konkursie uczes tniczyły
dzieci z przeds zkola w Kozodrzy, Oddziału Przedszkolnego w Skrzys zowi e
i Woli Ocieckiej ora z
uczniowie s zkół podstawowych naszej gminy. Organizatorem tych zmagań był
GCKiS w Ostrowie z/s
w Kamionce.
Jak wyjaśnia Barbara Budzik,
najistotniejsze w przygotowaniu do konkursu było to,
że dzieci poznały piosenki
mówiące o naszej ojczyźnie,
o wydarzeni ach i ludziach
z nią związanych. Poznały
utwory odkrywające jej historię tę znaną i tę przemilczaną.
Wszystki e zaprezentowane
utwory łączyło jedno - miłość
do własnego kraju.
Ocenie podlegał poziom artystyczny, dobór repertuaru oraz
sposób prezentacji. W najmłodszej kategorii wiekowej
wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce: Martyna Bieszcz
z kl. „0” w Skrzyszowie za
piosenkę „Pałacyk Michla”.
II miejsce: Kamila Borowiec
z kl. „0” w Skrzyszowie za

Po pełnych emocji występach uczestnicy dumnie prezentowali swoje dyplomy podczas
wspólnego zdjęcia pamiątkowego.
piosenkę „Gniezno - Biskupin”.
III miejsce: Weronika Fortkowska z kl. „0” w Skrzyszowie
za
piosenkę
„Polska” (dziewczynki przygotowane przez Barbarę Budzik) oraz ex aequo III miejsce Milena Łącała z przedszkola w Kozodrzy przygotowana przez Kazimierę Łącał ę
i Klaudia Bryk z Woli Ociec-

kiej przygotowana przez Ewelinę Bochenek-Perlik. Zespół
wokalny z kl. III ze Skrzyszowa przygotowany przez Annę
Bochenek oraz duet Patrycji
Perlik i Joanny Cwanek ze SP
w Ociece przygotowany przez
Ryszarda Niewi arowskiego
otrzymał wyróżnieni e. Gratulujemy wykonawcom. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami

i książkami ufundowanymi
przez organizatora.
Laureatka Gminnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej - Martyna Bieszcz
z kl. „0” w Skrzyszowie
w ramach nagrody zaprezentowała zwycięską piosenkę na
Gminnych Obchodach Święta
Niepodległości w dn. 11 listopada w Kamionce.
Barbara Budzik

Udana zabawa andrzejkowa w Woli Ocieckiej
W dniu, 23 listopada w Domu Strażaka w Woli Ocieckiej na Zabawie Andrzejkowej bawiła się młodzież
z zes p ołów: „Wrzos ”,
„Onyks” i „Biedronki” wraz
z rod zi cami i znajomymi.
„Andrzejki ” zorganizowane
zostały przez Tadeusza Kalitę,
sołtysa Woli Ocieckiej i rodziców, we współpracy z GCKiS w Kamionce. Zabawa
miała charakter składkowy.
Do tańca grał zespół muzyczny „Grand” z Mał ej. Imprezę
zaszczycili swoją obecnością
Piotr Cielec, Wójt Gminy

Ostrów, Artur Skubis, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Woli Ocieckiej oraz skarbnik Gminy Ostrów Adam
Rzeszutek wraz z małżonką.
Wszyscy tak dobrze się bawili, że już zaplanowali następne spotkanie. Będzie nim
„spotkanie opłatkowe”, na
które zaprosił nas do Woli
Ociecki ej sołtys wraz z Radą
Sołecką i strażakami.
Jadwiga Łomincka, red
Młodzież i dzieci z zespołów dziękują pięknie
Panu Sołtysowi i Rodzicom
za tę wspaniała imprezę.
Życie Ostrowa
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Krystian z wyróżnieniem
Sześ cioletni Krystian Fryz
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki w Skrzys zowi e
otrzymał wyróżnienie w VI
Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym. Kapituła konkursu wybrała jego pracę
plastyczną spośród 1126
prac dzieci z przeds zkoli,
szkół podstawowych, domów kultury i bibliotek
z cał ej Polski.
W miesiącu wrześniu i październiku dzieci w Oddzial e
Przedszkolnym w Skrzyszowie miały cykl zajęć o wakacjach i treś ciach związanych z
morską tematyką. Była to
okazja do poszukiwania informacji o życiu małych organizmów morskich, do poznania
wielu utworów literackich
o tematyce marynistycznej,
prezentacj a atlasów adresowanych do dzieci, co stało się

punktem wyjścia dla działań
art ys tycznych. Dzi eci ęce
przeżycia, wyobrażenia po
wysłuchaniu „opowieści morskiej treści” zostały przelane
na papier różnorodną techniką
w postaci prac plastycznych.
Przygotowane przez dzieci
prace w pierws zej kolejności
wzięły udział w gminnym
konkursie „Opowieści morskiej treści”, a później zostały
wytypowane na VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„słońce, woda i przygoda”.
Uroczyst e rozst rzygni ęci e
konkursu nastąpiło 23 listopada podczas obchodów XVII
Rzeszowskich Dni Kultury
Marynistycznej. Na tę uroczystość Krystian wraz z opiekunką i innymi uczestnikami
konkursu otrzymał zaproszenie. Dzieci oglądnęły tam:
spektakl muzyczny – „Ryby
śpiewają na niby”, Dziecięcy
Festiwal Twórczości Maryni-

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas obchodów XVII Rzeszowskich Dni Kultury Marynistycznej
stycznej - „Rzeszowski Żagielek”.
Konkurs ogłoszony został
przez Szkołę Podstawową nr
2 i Przedszkole Publiczne nr
15 w Rzeszowie. Krystian
Fryz z kl. „0” z Publicznej

Szkoły Podstawowej im. Bł.
Ks. J erzego Popi ełuszki
w Skrzyszowie, pod opieka
Barbary Budzik otrzymał wyróżni eni e w kat egori i
„Przedszkola”.
Barbara Budzik, red.

Słynny Antonov-2 już w Bliźnie
Od połowy października
w Parku Historycznym
w Bliźnie można podziwiać
słynnego Antka. Samolot
An-2 to kolejny obiekt, który wzbogaca ekspozycje
przygotowaną w Parku. Dwupłatowiec trafił do Blizny
dzięki współpracy Gminy
Ostrów z firmą EADS Airbus
Military WUL Mielec.
- Przychylność kilkunastu
osób pozwoliła nam zdobyć
na Park samolot An-2. Zaczęło się od Tadeusza Kukułki,
który pracuje w EADS Airbus
Military WUL Mielec. To
sąsiad naszej gminy, bo
mieszka w Tuszymie. Wie
o tym, że w Bliźnie jest Park
Historyczny i to on podpowiedział nam, że istniej możliwość pozyskania Antka –
wyjaśnia Wiesław Jeleń, sołtys wsi Blizna. Jak tłumaczy
życzliwe nastawienie wielu
osób przyczyniło się do tego, że
dzisiaj w Bliźnie prezentowany
jest dwupłatowiec An-2. Otwartość naszego wójta na
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tego typu propozycje i szereg
ludzi na czele z dyrektorem
Grzegorzem Walczykiem,
Ewą Kula – zaznacza sołtys.
Pozyskana maszyna przeszła
lekką modernizację polegającą
między innymi na wymalowaniu i zamontowaniu skrzydeł.
Antonov-2, czyli tak zwany
Antek to dwupłatowa maszyna
zaprojektowana jeszcze w

Przetransportowanie i montaż 8 metrowych
skrzydeł to nie lada wyczyn. Transportem zajął
się Wiesław Jeleń, sołtys Blizny przy wsparciu
Stanisława Kocoła i Edwarda Sołtysa. W tym
procesie uczestniczył również Jacek Szynal. Profesjonalnym montażem skrzydeł zajął się Tadeusz Kukułka z firmy EADS Airbus Military WUL
Mielec. W ostatnich dniach, 11 grudnia An-2
otrzyma również ster ogonowy i kierunkowy.
1946 roku w ZSRR. Tam do
1960 roku wyprodukowano
ponad 5000 jednostek. W latach
60-tych produkcja samolotów
została przeniesiona do zakła-

dów lotniczych w Mielcu. Tu
przez 31 lat powstało ponad 13
000 sztuk.
Park Historyczny w Bliźnie to
obiekt bogaty w ciekawą histo-

Życie Ostrowa

rycznie ekspozycje muzealną.
Podziwiać je można codziennie, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do
17:00.
nkl
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Kurasie wyróżnieni za zasługi dla kultury ludowej
Kapela Rodzinna „Kurasie”
zos tała wyróżniona nagrodą
im. Oskara Kolberga „Za
zasługi dla kultury ludowej”. Nagrodę z rąk Ministra Kultury i Dzied zictwa
Narodowego Bogdana Zdrojewski ego rodzina Kurasiów
odebrała 9 października
2013 r. w sali Wielkiej Ansamblowej w Zamku Królewskim w Wars zawie.
Nagroda im. Oskara Kolberga
przyznawana od 1974 r. honoruje całokształt działalności
i wyróżnia wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej. Znaczenie tej nagrody
w całości pokrywa się z działalnością lokalnej kapeli, która związana jest również
z nasza gminą. Kurasie swoja
pasję artystyczną mają w genach, a ich zaangażowani e
w propagowanie muzyki ludo-

wej trwa już ponad 60 lat.
Nagrodę im. Oskara Kolberga
odebrali jako jeden z najstarszych zespołów działających
obecnie na Podkarpaciu. To
siła seniorki rodziny Albiny
Kuraś sprawia, że zarówno
córki, syn jak i wnuki mimo

zmiennych czasów nadal graj ą
razem występując na lokalnych, krajowych jak i międzynarodowych scenach.
Organizatorem Nagrody jest
Muzeum im. Oskara Kolberga
w Przysusze, Oddział Mu-

zeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Minister Kultury i
Dzi edzi ctwa Narodowego
sprawuje patronat i jest głównym fundatorem nagród i wyróżnień honorowych.
nkl

Kapela „Kurasie” to słynna w naszych okolicach, rodzinna orkiestra. Jeden z jej członków,
Henryk Kuraś jest organistą w kościele parafialnym w Skrzyszowie.

Żywe świadectwo pamięci o patronie
Dzień 18 paźd ziernika to
święto patrona Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego
Popi ełus zko. Tegoroczn e
obchody przypadły w przeddzień 29 rocznicy jego
śmierci. Ws zyscy uczniowie,
nauczyciel e, pracowni cy
i zapros zeni goście: wójt
gminy Ostrów Piotr Cielec,
sekretarz gminy Agnieszka
Sochacka, sołtys i radny wsi
Skrzys zów Andrzej Budzi k
spotkali się na uroczystej
ms zy pod przewodnictwem
ks. probos zcza Janus za
Skrzypka. Obchody poprzedził konkurs wied zy.

Ogromne wsparcie jakim darzył innych udzieliło się
w szczególny sposób w stanie
wojennym, kiedy ludzie byli
skazywani na ciężkie więzienia. Jako ksiądz, w sutannie
siadał na salach sądowych
wśród dzieci i ich rodzin, bodaj jako jedyny ksiądz uczestniczył w tych procesach
członków „Solidarności". Od
stycznia 1982 r. ks. Popiełusz-

ko w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, odprawiał Mszę
św. (wraz z homilią) w intencji Ojczyzny. Żył i zginął,
nawet na chwilę nie przeciwstawiając się temu, w co wierzył, dlatego ludzie ufali mu
wtedy gdy żył i ufają teraz 29 lat po męczeńskiej śmierci.
Ks. Jerzy był wielkim obrońcą
człowieka, zwłaszcza człowieka pracy, walczył o god-

Pierwszym punktem programu była msza święta, po niej
miała miejsce uroczysta akademia przygotowana przez
Beatę Babiarz i Lidię Szymanek oraz Karola Książka.
Uczniowie przypomnieli jakim ideom hołdował bł. ks.
Jerzy oraz jak aktywnie działał podczas tworzenia hutniPodczas uroczystości dnia Patrona w Szkole Podstawowej im.
czej Solidarności będąc dla
Bł.
Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie msza św. tradycyjnie
robot ni ków t roskli wym
odprawiona została w budynku szkoły przy pamiątkowej tablicy.
i duchowym opiekunem.
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ność osoby ludzkiej.
Postać ks. Jerzego, jego nauka, życie, działalność, świadectwo muszą być żywe. Nie
możemy o nich zapomnieć.
Takie przeświadczenie towarzyszyło akademii przygotowanej specjalnie na Dzi eń
Papieski.
W związku z powyżs zą rocznicą
nauczyci elka historii
Beata Babiarz przeprowadziła wśród uczniów konkurs
wiedzy o patronie Bł. Ks. J.
Popiełuszce. Celem tego
konkursu było przypomnienie, utrwalenie i poszerzenie
wiedzy o życiu i działalności
księdza Jerzego.
Laureatkami konkursu zostały: Katarzyna Chmiel, która
zajęła I miejsce, Natalia
Stachnik na miejscu II i na
trzecim Sylwia Oleś. Dyplomy i nagrody dziewczęta
otrzymały podczas uroczystości z okazji III Rocznicy
nadani a imi eni a s zkole
w dniu 18 października tego
roku.
Barbara Budzik, red
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Już 10 lat pod patronem Kardynała Wyszyńskiego
Dnia 1 paźd ziernika 2013 r.
szkoła Podstawowa w Ociece przeżywała szczególny
dzień - 10. rocznicę nadania
imienia Kardynała Stefana
Wys zyńs ki ego. Uroczys ta
Ms za św., którą cel ebrował
ks. prałat dziekan Józef Hamiga, wspomnienia, występy
artystyczn e, słowa podziękowania, kwiaty oraz gratulacje – to tylko skrótowy zarys
tego dnia.
W obchodach okrągł ej rocznicy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych,
dyrektorzy szkół, przedstawiciele organi zacji dział ających
na terenie wsi i gminy, duchowni, a przede wszystkim
nauczyciele, uczniowie i ich
rodzice. Dyrektor Marta Szybała wspomniała, iż te 10 lat,
które upłynęły to piękny
i dobry czas. Wspomniała
wiele zdarzeń, które wpłynęły
na życie placówki, jej klimat,

Podczas uroczystości dnia Patrona w Szkole Podstawowej
w Ociece nie zabrakło uroczystych przemówień, podziękowań
oraz wielu wzruszających wspomnień.
atmosferę. Podkreśliła sukcesy dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, a także zaznaczył a, że przeszkody
i trudności, które pojawiły się
na przestrzeni tych lat były
sukcesywnie pokonywane.
Do tego wyjątkowego święta
społeczność szkolna przygotowywała się już znaczni e
wcześniej. Na początku września ogłoszono konkurs wiedzy o Patronie oraz konkurs

Lista zwycięzców konkursu 3. Natalia Opiela
wiedzy o Patronie oraz konkursu plastycznego przed- Konkurs plastyczny
stawia się następująco:
(s zopka przestrzenna):
1. Jakub Kluk kl. III
Konkurs wiedzy:
2. Igor Kluk kl. 0
1. Sylwia Mazur
3. Jacek Kozak kl. III
2. Agnieszka Siwiec

plastyczny, którego tematem
były przydrożne kapliczki
naszego regionu. Poza tym
przedstawici ele poszczegól nych klas wraz z opiekunami
oraz księdzem proboszczem
Janem Gaworczyki em wzięli
także udział w spotkaniu
Szkół Prymasowskich, które
miało miejsce 25 września
2013 r. w Komańczy. Mszy
św. przewodniczył biskup
rzes zowski Jan Wątroba. MyGimnazjum:
1. Szczepan Kogut
2. Katarzyna Ferfecka
3. Izabela Tokarz
4. Justyna Boś
Kategoria prac płaskich:
1. Julita Hadała kl. IV

ślą przewodnią kazania były
trzy symbole: wiara, ufność
i przebaczenie – dające niezwykłą siłę i moc Kard. Wyszyńskiemu w jego jakże trudnym powołaniu. Znamienne
był y r ów ni eż s ł ow a:
„Wszystko, co nas spotyka,
zdrowie czy cierpienie, dobro
czy zło, chleb czy głód, przyjaźń nieludzka czy niechęć,
dobrobyt czy niedost atek,
wszystko to w ręku Boga może dzi ałać ku dobremu”,
z którymi wróciliśmy do naszych codziennych dni szkolnych. Cała społeczność –
uczniowie, nauczyciele, Rada
Rodziców – swą postawą moralną, nauką, pracą, wiedzą,
starają się sprostać temu, aby
godnie reprezentować szkołę,
która otrzymała imię tak wybitnego Polaka.
Agnieszka Furmanek,
Anna Jemioło
2. Sebastian Jaksan kl. V
3. Sylwia Rokosz kl. I
Oliwia Kozioł kl. I
Karolina Białek kl. I
Fotografie:
- Szczepan Kogut.

Pasowanie zwyczaj taki, przedszkolakami stają się dzieciaki
W czwartek, 24 paździ ernika w Publicznym Przedszkolu im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy 21 maluchów zos tało pasowanych na
przeds zkolaków. Głównym
cel em uroczys tości było

wp rowad zen ie n ajmłod - ców w nowym środowisku,
szych dzieci do społeczności jakim jest przedszkole. Dzieci
przeds zkolnej.
zaczynają się czuć w przedszkolu pewnie i bezpiecznie,
- Pasowanie na przedszkolaka co stanowi podstawę do pow dużym stopniu kończy pro- dejmowania przez nie dział ań
ces adapt acyjny dzieci i rodzi- i wyzwań – wyjaśnia Kazimiera Łącał a, dyrektor PP im.
Wandy Chotomskiej w Kozodrzy. Po zaprezentowanych
przez siebie występach maluchy złożyły uroczyste ślubowanie, a dyrektor Kazimiera
Łącał a dokonała ceremonii
pasowania. Pogodne i radosne
twarze dzieci tylko potwierdziły, że w nowym środowiPodczas uroczystości
pasowania na ucznia przedszkolaki dumnie pozowały do
wspólnego, pamiątkowego
zdjęcia.
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sku czują się dobrze. Na pamiątkę, tej uroczystości dzieci
otrzymały dyplom i drobne
upominki. Gośćmi honorowymi tej uroczystości byli: Piotr
Cielec, wójt Gminy Ostrów
i Agnieszka Sochacka, sekretarz Gminy Ostrów. Wójt
wręczył księgę pełną baśni
Hansa Christiana Anders ena.
Dyrekcj a oraz cał a kadra PP
w Kozodrzy dzieciom życzy,
aby każdy dzień spędzony
w przeds zkolu był radosnym
i pełnym przeżywaniem dzieciństwa, a rodzicom i pracownikom przedszkola życzymy
dobrej owocnej współpracy
opartej na wzajemnym zaufaniu i życzliwości.
PP Kozodrza

Życie Ostrowa

Talenty wokalne naszych dzieci
W środę, 13 listopada miał
miejs ce XIV Powiatowy
Przegląd Pieśni i Piosenki
Religijnej pod hasłem „Chcę
Panu Śpiewać”. Odbył się
on w Gminnym Ośrodku
Kultury w Iwi erzycach
z sied zibą w Wiercanach.
I miejsce w swojej kategorii
zajęło Publiczne Przeds zkole im. Wandy Chotomskiej
w Kozodrzy. Podczas przeglądu nie zabrakło równie ż
reprezentacji s zkoły Podstawowej ze Skrzys zowa.
Przedszkole w Kozodrzy podczas przeglądu reprezentował
zespół „Stokrotki” w składzie:
Milena Łącał a - główna solistka oraz chórek w składzie
Patryk Ochab, Mateusz Marchut, Filip Ślusarczyk, Kasia

Brandys, Kamil Kędzior
i Emilka Rogala. Zespół prowadzony jest przez Kazimierę
Łącał a i Antoninę Chmura.
Z nagrodami wróciły również
dzieci z oddziału przeds zkolnego w Skrzyszowie, pod
opi eką Barbary Budzik.
W kategorii wiekowej przedszkola i zerówki zajęły III
miejsce prezentując utwór
„Mały listek”.
Jak się okazuje, zdolności
wokalne potwierdzili również
uczniowie szkoły podstawowej ze Skrzyszowa. W Kategorii klas od I do III klasa
trzeci a prowadzona przez
Annę Bochenek wyśpiewał a
pierwsze miejsce utworem
„Pioseneczka”.
Szkołę Podstawową w Kamionce reprezentowali: Ma-

riusz Ciołek z klasy III - wykonał utwór „Pójdę do nieba”
i zajął I miejsce, oraz Marcelina Dłużeń z klasy II - zaśpiewała piosenkę „Wśród tylu
dróg” i zajęła III miejsce. W
kategorii klas IV-VI wyróżniono Patrycję Perlik z Ocieki, która przygotowała piosenkę pod opieką Ryszarda Niewiarowskiego

nizatora. Jury brało pod uwagę między innymi: czystość
wykonywania utworu, interpretacj a utworu, prezentacj a
na scenie, dobór repertuaru,
ogólny wyraz artystyczny.
Organizatorzy dla każdej kategorii wiekowej przeglądu
ufundowali nagrody i dyplomy. Zwycięzcy wystąpili także w koncercie laureatów
w niedzielę, 17 listopada w
Domu Kultury w Wiercanach.
Zespół „Stokrotki” z Publicznego Przedszkola im. Wandy
Chotomskiej w Kozodrzy
wraz z opiekunami serdeczni e
dziękują za miłą atmosferę
oraz organizację przegl ądu
i Koncertu Finałowego 17
listopada.
PP Kozodrza, B. Budzik, red

Na festiwal zgłosiły się dzieci
z przedszkoli, oddzi ałów
przeds zkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów powiatu
Ropczycko-S ędzis zowski ego.
Przegl ąd mi ał charakt er
otwarty i wzięli w nim udział
soliści, duety, tria, zespoły
i chóry. Występy poszczególnych wykonawców oceniał a
komisja powołana przez orga-

Przedszkolakiem jestem ja
W środę, 30 października
dzieci z Publicznego Przedszkola w Skrzys zowie miały
swoje święto. Tego dnia miało miejsce pasowanie na
przeds zkolaka. Specjalnie na
tę okazję przygotowany został wach larz p ios en ek
i wierszy opowiadających
o życiu przeds zkolnym.
Uroczystość rozpoczęła się
polonezem zatańczonym przez
dzieci co podniosło rangę
i powagę zaplanowanej imprezy. Kolejnym punktem w programie tego dnia były występy. Tuż po nich wszystkie
przeds zkolaki złożyły uroczyste ślubowanie, a następnie
Dorota Wrona, dyrektor PP

Wiersze, piosenki, tańce przedszkolaki specjalnie przygotowywały na uroczystość pasowania. Publiczność doceniła ich starania i nagrodziła występujących burzą oklasków.
w Skrzyszowie przystąpiła do
pasowania. Dzieci mogły również liczyć na słodkości. Trzymając w dłoniach zawinięte
w rożkach cukierki krzyknęły

radośni e na zakończeni e
„Hurra, hurra przeds zkolakiem
jestem ja”.
W tak ważnym dla przedszkolaków wydarzeniu towarzy-

szyli rodzice oraz Bogusław
Wójcik, zastępca Wójta Gminy Ostrów, Jerzy Kopala, radny powi at u ropczycko sędziszowskiego oraz radny
i sołtys wsi Skrzyszów, Andrzej Budzik. Jak zaznacza
dyrekcja PP w Skrzyszowie,
miłym gestem ze strony radnego Jerzego Kopali było wręczeni e każdemu dziecku flagi
biało- czerwonej jako symbolu
przynależności narodowej.
Dyrekcj a Przeds zkola dzi ękuje
wszystkim rodzicom za pomoc
w zorganizowaniu imprezy,
a dzieciom życzy dużo radości
i sukcesów na drodze życia
przeds zkolnego.
red

Podsumowanie akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks Jerzego
Popiełuszko w Skrzys zowi e
od wielu lat są wiernymi
uczestnikami ogólnopolskiej
kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Ta akcja podejmuje ważne, społecznie tematy powi ązan e m.in.
z d ziałaniami na rzecz profilaktyki u zależnień, a także
z edukacją d zieci i młodzie-

nam poinformować, że dwie
uczenni ce nas zej szkoły znalazły się na liście tegorocznych laureatów: Justyna Cebulska z ubiegłorocznej kl. V
i Julia Paruch z ubiegłorocznej kl. VI - za wygraną w plastyczno-literackim konkursie
„Na tropie piękna”. UcznioW wieloletnią tradycję kam- wie brali też udział w ulotkopanii wpisały się także towa- wym konkursie „Eksplorator”,
rzyszące jej konkursy. Miło w którym to należało wykazać
ży w zakresie bezpieczeństwa i kształtowaniem właściwych postaw w różnych
sytuacjach (np. podczas wakacji). W kampanii aktywnie uczes tniczy równie ż
Szkoła Podstawowa w Woli
osieckiej.

Życie Ostrowa

się wiedzą o zakątkach naszego kraju. Dziewczyny otrzymały dyplomy i bardzo ciekawe gry edukacyjne oraz mp4
ufundowane przez komisję
d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie
Ostrów. Nagrody zostały wręczone przez przedstawicieli
gminy Ostrów.
Barbara Budzik, red
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Rajd Ludzi Pracy przyciąga coraz więcej osób
Zorgani zowany w Skrzys zowie 12 paźd ziernika II Rowerowy Rajd Ludzi Pracy
przyciągnął około 60 osób,
nie tyl ko mi es zkań ców
Skrzys zowa, ale również
bliżs zych i dalszych okolic.
Wyprawa rowerowa to nie
tylko miło i aktywnie spędzony czas, ale również ważne przesłanie bł. ks. Jerzego
Dłuższa niż w ubiegłym roku trasa Rajdu Rowerowego Ludzi Pracy nie zniechęciła uczestniPopiełuszki, który mówił,
ków. Pogoda i atmosfera przyciągnęła do udziału w tej edycji jeszcze większa grupę osób niż
że „bez wzgl ędu na to, jaki
wykonujes z zawód, jesteś w poprzednich latach. W przyszłym roku można spodziewać się ich jeszcze więcej ponieważ rok
2014 władze gminy ogłosiły jako rok Edwarda Zolowskiego, lokalnego poety i działacza.
człowiekiem”.
- S zkoł a P ods t awowa
w Skrzyszowie nosi imię bł.
ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość nadani a szkole imienia miała miejsce 3 lata temu
i od tej pory staramy się promować wartości przez niego
wyznawane - wyjaśnia Andrzej Ziajor, dyrektor SP im.
bł. ks Jerzego Popiełuszki
w Skrzyszowi e i dodaje: Chcemy, aby nasi uczniowie pamiętali, że prawda,
s prawi edl i woś ć, wol noś ć
i miłość są wartościami niezniszczalnymi oraz stanowią
o godności i wielkości każdego człowieka - tłumaczy. Jak
zaznacza dyrektor Ziajor, po-

mysł na organizację Raju Rowerowego Ludzi Pracy chęć
powiększeni a grona ludzi,
którzy wraz ze szkolną społeczności ą mogą świętować
kolej ne roczni ce nadani a
imienia placówce w Skrzyszowie.
Pod pretekstem odpoczynku,
dobrej zabawy, spotkania ze
znajomymi, przyjaciółmi czy
też do nawiązania nowych
znajomości spora grupa osób
postanowiła wziąć udzi ał
w tegorocznym rajdzi e.
Trasa rajdu wiodła przez malownicze tereny naszego regionu: Skrzyszów, Pustków
Osiedle, Pustków Wieś, Wolę

Rajd Ludzi pracy to nie tylko rowery. Po przejeździe
w „Rajskim Ogrodzie” w Skrzyszowie czekał poczęstunek.
Chętni mogli spróbować swoich sił w Turnieju łuczniczym.

Ociecką, Bliznę, Leszcze,
Kamionkę, Borek Wielki,
Ostrów. Piękna pogoda pozwoliła w pełni docenić i cieszyć się urokami jesiennego
krajobrazu. Jak zaznaczaj ą
organizatorzy wyprawa rowerowa była również okazją do
pogłębienia wiedzy na temat
historii naszej „małej ojczyzny”. Jeden z postojów miał
miejsce w Parku Historycznym w Bliźnie i był połączony ze zwiedzaniem pozostałości poniemieckiego poligonu
rakietowego. Uczestnicy rajdu
byli świ adkami mont ażu
skrzydeł do, przetransportowanego niedawno z Miel ca,
wielozadaniowego samolotu
An-2, potocznie nazywanego
„Antkiem”.
Odpoczynek w Rajski m
Ogrodzie
Zakończeniem wyprawy rowerowej było spot kani e
w restauracji „Rajski Ogród”
w Skrzyszowie, gdzie na zmęczonych rowerzystów czekały
smaczne potrawy z grilla oraz
kolejne atrakcje. Po krótkim
odpoczynku i zregenerowaniu
sił nie zabrakło chętnych do
sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich w zawodach łuczniczych, jak również

Zorganizowanie Rajdu było możliwe dzięki ludziom dobrego serca. W organizacji rajdu,
dyrektorowi szkoły, Andrzejowi Ziajorowi, pomagali: Wójt Gminy Ostrów, Zastępca Wójta
Gminy Ostrów, Sołtys wsi Skrzyszów, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
w Skrzyszowie. Wsparcia finansowego udzielili: państwo Hanna i Grzegorz Domaradzcy
z firmy BUDIMEX w Dębicy, Firma Bambi z Dębicy, Firma Rolmlek z Mielca, Firma StekRoll
(Andrzej Barszcz) z Dębicy, Firma Usługowo – Transportowa (W. Milczanowski) ze Skrzyszowa
i Tomasz Rogala z Kozodrzy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, których praca i pieniądze
umożliwiły zorganizowanie II Rowerowego Rajdu Ludzi Pracy.
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w turnieju strzelniczym z broni pneumatycznej. Zawody
łucznicze o Puchar Dyrektora
szkoły prowadził sołtys wsi,
Andrzej Budzik. Puchary powędrowały do Krzys ztofa
Ziajora (I miejsce), Jana Rudnego (drugie miejsce) i Lesława Głodka (III miejsce).
Strzelanie z broni pneumatycznej o Puchar Wójta Gminy Ostrów odbyły się pod
czujnym okiem pana Artura
Lisa i przedstawicieli Związku Strzeleckiego „Strzelec” z
Dębicy. W tej konkurencji
zwyciężyła Marzena Sokołowska - Andreasik, drugie
miejsce zaj ął Lesław Głodek
a trzeci e Ireneusz Perlik. Obu
konkurencjom towarzys zyły
ogromne emocje. Pomimo
zmęczeni a kilkugodzi nnym
rajdem uczestników nie opuścił duch rywalizacji i wola
walki. Zwycięzcy z dumą
odbierali swoje puchary i dyplomy, pozostałych, pomimo
przegranej nie opuszczał dobry humor i radość z udziału
w zawodach, które dały im
możliwość sprawdzenia siebie, swojej precyzji i umiejętności w sportach strzeleckich.
Całemu przedsięwzięciu przyświecały słowa bł. ks. J. Popiełuszki „praca jest nieodzownym towarzys zem człowieka. Ma ona służyć człowiekowi, ma człowieka uszlachetniać. Ważne jest, aby
umieć zachować równowagę
pomiędzy pracą a odpoczynkiem.”
Bogusława Matłok, red
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VI Powiatowe Sportowo-Pożarnicze Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowie
dzili druhowie OSP Kozodrza. Jednostka do powi atowych zmagań przygotował a
trzy drużyny. Wszystkie stanęły na podium. Męska drużyna Kozodrza I zajęła I miejsce
natomiast Kozodrza II objęła
drugą lokat ę. Tymczasem
druhny z OSP Kozodrza zmagania zakończyły na II miejscu. Drużyna OSP Kamionka
ostatecznie uplasował a się na
trzynastej lokacie w kategorii
Gminę Ostrów w podczas mężczyzn.
tegorocznych zawodów spor- Podczas Powiatowych Sportotowo-pożarniczych na szcze- wo-Pożarni czych Zawodów Sebastian Dyło, prezes OSP Kozodrza odbiera gratulacje z rąk Włablu powiatowym reprezento- Ochotniczych Straży Pożar- dysława Tabasza, wiceprezesa Zarządu W ojewódzkiego Związku OSP
wały następujące drużyny. nych w Ostrowie nie zabraW kategorii mężczyzn: Kozo- kło między innymi: Piotra P o w i a t u R o p c z y c k o - Ropczycko-S ędzis zowski ego,
drza I, Kozodrza II i Kamion- Cielca, wójta gminy Ostrów, Sędziszowskiego, bryg. mgr Jana Maroni a, sekret arza
ka. W kategorii żeńskiej Bogusława Wójcika, zastępcy inż. Jacka Roga, komendanta Gminy Sędziszów Młp. i Jedziewczęta z OSP Kozodrza. Wójta Gminy Ostrów, Stani- Powiatowej Państwowej Stra- rzego Jakubca, dyrektora PodSwoją świetną formę potwier- sława Ziemińskiego, starosty ży Pożarnej w Ropczycach, karpackiego Ośrodka Doradzmł.bryg.mgr inż. Janusza Pi- twa Rolniczego. Poza tym
czaka, z-cy Komendanta Po- szereg komendantów poszczewiatowego Państwowej Stra- gólnych jednostek OSP z tereży Pożarnej w Ropczycach, nu powi at u ropczycko Adama Grybosia, komendant a sędziszowski ego, mieszkańGminnego OSP w Gminie ców i gospodarzy sołectw
Ostrów, ks. Leopolda Korda- z naszej gminy.
sa, powiatowego Kapelana
Związku OSP RP, Władysłankl
wa Tabasza, wiceprezesa Zarządu Oddzi ału Wojewódz- Poniżej prezentujemy ostakiego Związku Ochotniczych teczn e wyniki Powiatowych
Straży Pożarnych RP i prze- Zawodów Sportowo Pożarwodniczącego Rady Powiatu niczych w Ostrowie.
Kategoria żeńska:
Kategoria męska:
VII miejsce OSP Będzienica
I miejsce
OSP Ropczyce-Chechły
I miejsce
OSP Kozodrza I
VIII miejsce OSP Czarna Sędziszowska
II miejsce
OSP Kozodrza
II miejsce
OSP Kozodrza II
IX miejsce OSP Brzeziny
II miejsce
OSP Lubzina
III miejsce OSP Ropczyce-Witkowice X miejsce
OSP Krzywa
IV miejsce OSP Zagorzyce Dolne
IV miejsce OSP Gnojnica Wola
XI miejsce OSP Góra Ropczycka
V miejsce
OSP Boreczek
V miejsce
OSP Ropczyce-Chechły
XII miejsce OSP Olchowa
VI miejsce OSP Ropczyce-Śródm.
XIII miejsce OSP Kamionka
W niedzielę, 22 września na
komp l eks i e sp ortowym
w Ostrowie miały miejsce
VI Powiatowe SportowoPożarnicze Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych.
Podczas niedzielnych zmagań zaprezentowało się 18
drużyn. Wśród nich cztery
z Gminy Ostrów. Każda
z nich pokazała, że stać ją
na bardzo dużo.

W Skrzyszowie nie zapomnieli o Dniu Papieskim
dzień zbiega się z 35. rocznicą
wyboru Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową. Tym razem
myślą przewodnią tego wydarzenia było hasło „Jan Paweł
II - Papież Dialogu”. O oprawę muzyczną zadbał chór
kościelny, a wystrój i oprawę
liturgiczną przygotowała Akcja Katolicka. Uczniowi e
prześledzili hasła Dni PapieDzień papieski obchodzony skich obchodzonych w Polsce
jest co roku w niedzielę po- od trzynastu już lat, aby się
przedzającą 16 dzi eń paź- przekonać, że czciliśmy Padzi ernika. Ten uroczysty pieża między innymi jako:
W dniu 13 października
uroczyś cie ob chod ziliś my
w koś ciel e parafialnym
w Skrzys zowie XIII Dzień
Papieski dzięki uczniom
przygotowanym przez ks.
proboszcza Janusza Skrzypka. Uroczys tość była pamiątką wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Świadka nadziei, Apostoła
jedności, Pielgrzyma pokoju,
Orędownika prawdy, Sługę
miłosierdzi a, Wychowawcę
młodych, Papieża wolności,
Człowieka modlitwy, Papieża
rodziny i w tym roku jako
Papieża dialogu. Układa się z
tego gotowa litania! Recyt atorzy w swych wypowi edziach
podkreślili co to jest dialog,
jakie są warunki dobrego dialogu i najważniejsze, że di alogu mamy od kogo się uczyć,
ponieważ bł. Jan Paweł II jest
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nam dany jako doświadczony
i dobry nauczyciel autentycznego dialogu, który nie boi się
patrzeć prosto w oczy rozmówcy. Z okazji XIII Dni a
P api es ki ego t radycyj ni e
Szkolne Koło Caritas podjęło
się zbiórki pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej, a niezamożnej młodzieży pochodzącej z niewielkich miejscowości.
Barbara Budzik
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Victoria Ocieka drużyną Fair Play
W sobotę i niedzielę, 23 i 24
listopada Hala Widowiskowo – Sportowa przy Zespole
Szkół w Ropczycach stała
się stolicą halowej piłki nożnej ze względu na drugą
edycję Powiatowego Turnieju w Halowej Piłce Nożnej
im. Jerzego Kipy byłego
sportowca, prezesa, radnego
Miasta Ropczyc i Powiatu
Ropczycko – Sędzis zowskiego i członka Zarządu Powiatu oraz organi zatora impre z
sportowych. Podczas tego
wydarzenia nie zabrakło

drużyn z naszej gminy: LKS rza Wielopole Skrzyński e
Ostrów i Victorii Ocieka.
oraz Lechii Sędziszów Młp.
Natomiast w drugim meczu
Turniej rozpoczął się w sobo- półfinałowym spotkały się
tę o godzinie 9:00. Drużyny drużyny Błękitnych Ropczyce
rozgrywały mecze systemem oraz Progres Kawęczyn, odkażdy z każdym w 4 grupach był się również mecz o trzeci e
z których do dalszych rozgry- miejsce. Ostatecznie w final e
wek półfinałowym przecho- ekipa Błękitnych Ropczyce
dziły tylko pierwsze zespoły. pokonała 6:1 Lechię SędziIlość drużyn spowodowała, szów Małopolski.
że dopiero niedzi elne popołu- Rozdanie nagród miało miejdnie wyłoniono zwycięzców sce kilka minut po godz.
grup, które utworzyły pary 20:00 tuż po meczu finałopółfinałowe. W pierwszym wym. W pierwszej kolejności
półfinal e zagrały ekipy Pogó- wręczono nagrodę Fair Play

drużynie Victorii Ocieka –
nagrodę wręczyli Członek
Zarządu Powiatowego PSL w
Ropczycach - Władysław
Szczęch oraz Prezes Podokręgu Rzeszowskiego – Marek
Hławko.
Organizatorami Turnieju byli
Starostwo Powiatowe w Ropczycach oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim.
nkl

Zapaśnicy Orła na międzynarodowym me moriale
W sobotę, 10 listopada
w hali sportowej w Dębicy
miał miejsce VI Międzynarodowy Memoriał Kazimierza Lipienia i Ryszarda
Świerada. Turniej w zapasach w stylu klasycznym
przyciągnął kilkunastu zapaśników z cał ego świata
międ zy innymi: Szwecji,
Danii, Serbii, Armenii i Polski. W zawodach nie zabrakło również medalistów i
mistrzostw świata i Europy
oraz czołowych polskich
zapaśników stylu klasycznego.
Celem gali było uczczeni e
pamięci Mistrza Olimpijskiego Kazimierza Lipienia oraz
Mistrza Świ ata Rys zarda

Świerada. W tak ważnym wydarzeniu udział
wzięli również młodzi
zapaśnicy z UKS Orzeł
S krzys zów,
kt órzy
zagorzale dopingowali
swoi ch faworyt ów.
Memoriał umożliwił
też naszym młodym
zawodnikom podpatrzeć styl i technikę
zawodowców. Nasi
zapaśnicy mieli również możliwość poznać
kilka sław i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
z Andrzejem SuproZawodnicy UKS „Orzeł „Skrzyszów dumnie pozują do zdjęcia
nem, Mistrzem Świata i
z mistrzami zapasów.
Europy w zapasach oraz
Włodzimierzem Zawadzkim, riał wygrał Mariusz Furgał Rutkowskiego z Olimpijczyka
Mistrzem Olim pijs kim z z dębickiego klubu Wisłoka. Radom. Trzecie miejsce zajął
Atlanty w 1996 roku. Memo- W finale pokonał Daniela zapaśnik ze Szwecji.
nkl

Runda jesienna za nami. LKS Ostrów najwyżej
Za nami runda jesienna sezonu 2013/2014. Przed drużynami LKS Ostrów, Kaskada Kamionka i Victoria
Ocieka kilka miesięcy przerwy, czas na dobre przepracowanie okresu przygotowawczego dla zawodników
naszych klubów.

Przedbórz awansowali na
pozycję lidera A-Klasy. Do
tego sukcesu nogę przyłożyli
zawodnicy Płomienia Zagorzyce, którzy u siebie wygrali
z Progresem Kawęczyn. Po
chwilowej zamiani e, na miejscu lidera znowu znalazła się

drużyna z Kawęczyna, która
ostateczni e rundę jesienną
zamknęła właśnie na pierwszym miejscu spychając na
drugą pozycję LKS Ostrów.
Taka sytuacja miała miejsce
ponieważ Komisja Wydziału
Gier Podokręgu Dębica po

Najwyżej w tabeli po rundzie
jesiennej plasuje się zespół
LKS Ostrów, który zajmuje
drugi e miejs ce. Drużyna
z Ostrowa w tym sezonie niosła już prym najlepszej. Po
tym jak piłkarze LKS-u
pierwszy raz w historii spotkań pokonali ekipę Huraganu
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zweryfikowaniu trzech spotkań rundy jesiennej uznała,
że dwa mecze LKS Ostrów
jako walkowery 0:3. Przyczyną takiego stanu miał być
występ nieuprawnionego zawodnika młodzieżowego.
Tymczasem seniorska drużyna KP Kaskady Kamionka po
jedenastu kolejkach zajmuje
czwarte miejsce w tabeli zosiemnastoma punktami. Najgorzej z wszystkich drużyn
działających na terenie Gminy
Ostrów póki co wypada
Victoria Ocieka. Ta w końcowej tabeli tej rundy ma trzynaście punktów co plasuje ją
na miejscu dziesiątym.
nkl
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Na kartach historii...

Zdjęcie pochodzi z archiwum prywatnego Barbary Cwanek

Końcówka lat 60-tych. Boisko
sportowe w Parku przy dworze
w Woli Ocieckiej. To właśnie
tu w każdą przerwę między
lekcjami uczniowie grywali w
siatkówkę. Na zdjęciu od lewej: Halina Rusin, Anna Rusin , B arb ar a Bi elańs ka
(Szczepanek), Janina Marszałek, Janina Malinowska i Zuzanna Sienkiel, świętej pamięci
K azi mi er za Ka me cki ego
z Mielca, który w tamtym
czasie był nauczycielem W-F.
Po jego lewej stronie stoją
kolejno: Danuta Kamaj, Lucyna Antoniak, Barbara P aściak
(teraz Cwanek), Halina Wojtaszak, Teresa P roczek, Anna
Gurga.

Kącik kulinarny
godziny. Wyłożyć (skórą na dół) na blaszce
wysmarowanej oliwą, skropić sokiem z cytryny, posypać solą i pieprzem, położyć na
wierzchu cienkie plasterki masła. Następnie
wstawić do piekarnika rozgrzanego do
temp.180 st na 10 min.
Składniki - na 1 porcję:
Warzywa ugotować na parze.
filet z łososia – 200g
Sos:
śmietana 30% - 125 ml
Śmietankę wlać do garnka, zagotować, dodać
ziemniaki – 200g
cukier, sok z 1/2 cytryny. Gotować na wolmasło czosnkowe – 50g
nym ogniu, aż sos się
warzywa (kalafior, brokuł, marchewka) – zredukuje poprzez odparo150g
wanie.
wino białe - 50ml
sól, pieprz, cukier, cytryna, koper
Rozetki księżnej:
Ugo tow ać z ie mni aki ,
Sposób przyrząd zenia:
przecisnąć przez praskę,
Filety z łososia wyczyścić z łuski, opłukać, dodać masło czosnkowe,
osuszyć papierowym ręcznikiem. P rzygoto- doprawić do smaku, wywać marynatę: sól, pieprz, wino, sok z cytry- m i e s z a ć .
R oz e tki
ny, koper (drobno pokroić). Odstawić na 2 (wielkość wg uznania)
Szef Kuchni "Rajskiego Ogrodu" w Skrzyszowie na obiad świąteczny poleca: pieczonego fileta z łososia z warzywami gotowanymi, na lustrze kremowego sosu śmietanowego
z rozetkami księżnej:

formować rękawem cukierniczym a następnie
układać na blachę wyłożoną natłuszczonym
papierem do pieczenia. P iec w piekarniku
rozgrzanym do 200 st ok. 15 min. aż skórka
osiągnie złotobrązowy kolor.
Upieczonego łososia wyłożyć na talerz, udekorowany plasterkami cytryny i gałązką koperku, polać sosem, wyłożyć warzywa dosmakowane masłem czosnkowym oraz rozetki
księżnej.

Kącik poetycki
Jezus Zbawiciel!
Nadejdzie Mesjasz w najdłuższą noc w roku,
Jasność nastąpi w słowach trzech proroków.
To dziecko święte zesłane przez Stwórcę,
Przeistoczenia dla ludzi odtwórcę.
Gdy się narodził Jezus w stajni błogiej,
Zanim dorósł wiódł życie ubogie.
Święta Maryja Syna kołysała,
Jego przeznaczenia z początku nie znała.
We śnie Józefa oświecił głos Pański,
Bierz Maryję, syna uciekaj z tej wioski.
W nocy rzymianie chłopców zabijali,
Józef z Maryją swego im nie dali.
Sefir zły prorok prześladowca Jego,
Zesłał mordercę na Syna Bożego.
Przez górę piachu zasypane dziecię,
Bogu przeznaczony – w modlitwie kobiecej.
Razem z Józefem w Egipcjańskim porcie,
Łódź budowali z niebioskim dziecięciem.
Maleńki Jezus gliniane jaskółki,
Wypuszczał z rączek – dla świata ratunki.

Szerokie wody pustką zaszumiały,
Dla Łowcy strawy nigdzie już nie miały.
Jezus zbawiciel swoimi rączkami,
Napełnił sieci małymi rybkami.
Przyszli do wioski ciało córki płonie,
Płacząca Matka rozkłada swe dłonie.
Wtulony Jezus łezkę swą uronił,
Modlitwą swoją trąd z córki przegonił.
Simon jak Ikar bez skrzydeł ze skały,
Upadł na ziemie purpurowy cały.
Jezus go znalazł wchłonął śmierć w swoje ciało,
Jego ubranie czerwone zostało.
W Betanii Jezus spragniony swej wody,
Prosi Łazarza dla ciała ochłody
Marta z Magdaleną życia wódę dają,
Józef niesie pokarm, w drogę się udają.
Sefir czwarty prorok zrozumiał swe błędy,
Mapę nieba, jasność i Jezusa względy.
Przez swe nawrócenie śmierci odebrany,
Łaskę pańską dostał – Bóg ulitowany.
Józef z Jezusem są w Jerozolimie,
Moje przeznaczenie czy mnie to nie minie?
Pyta Józefa zatroskane dziecię,
Ja Ciebie Kocham – wielu nie znajdziecie.
Życie Ostrowa

Minister Heroda chciał przywłaszczyć sobie,
Malutkie dziecię w niebiańskiej ozdobie.
Żona jego chciała mieć potomka swego,
Lecz nie ma na sprzedaż Królestwa Bożego.
Rzymski żołnierz kazał wypuścić z niewoli,
Jezusa z Józefem dość twojej swawoli.
W proch obrócę miasto jeśli nie posłuchasz,
Uważaj ministrze do czego mnie zmuszasz.
Nazajutrz stęskniony Józef syna wita,
Bóg pociesza cierpiących, miłością spowita.
Patrzą a nie widzą, słuchają nie słyszą,
Mędrcy świata wiedzą w zatroskaniu dyszą.
Wracają do domu, lecz gdzie dom Jezusa?,
Czy to w Nazarecie?, czy go Bóg Ci szuka?
Zatroskana matka tam go oczekuje,
Bo w łonie Maryji życie się gotuje.
Od Jerozolimy – w Betlejem się zrodził,
Przez śmierć swą męczeńską ludzi oswobodził.
Wybawił od grzechów zrozumieli słowa,
Dopiero gdy z krzyża zwisła Jego głowa.
Święta idą, święta tuż,
Wpuśćmy Pana w serce już.
Gore gwiazda, gore Jezusowi.
Marek Muszyński ze Skrzyszowa
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Gratulacje i podpisanie umowy na przekazanie
sprzętu komputerowego dla najzdolniejszej
młodzieży z terenu naszej gminy.

W piątek, 29 listopada miało miejsce oficjalne rozpoczęcie budowy Ocynkowni
Podkarpacie. Podczas „ wbicia łopaty” nie zabrakło najważniejszych osób.

Uczestnicy Rajdu Rowerowego Ludzi P racy odwiedzili P ark
Historyczny w Bliźnie.

Delegacja naszego samorządu w muzeum Mittelbau-Dora w Niemczech.
Montaż skrzydeł do samolotu An-2, który można podziwiać w P arku Historycznym w Bliźnie. Na zdjęciu miedzy innymi: Wiesław Jeleń, Stanisław
Kocoł i Tadeusz Kukułka.

Nasza gmina znalazła się na szóstym miejscy
w konkursie Zdrowa Gmina. Po pierwszy etapie
plasowała się na pozycji drugiej.
Druhowie OSP Kozodrza kolejny raz potwierdzili
swoje dobre przygotowanie. Tutaj podczas P owiatowych Zawodów Pożarniczych w Ostrowie.
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