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Minęło pierwsze 4 miesiące 
pełnienia przez Pana obo-
wiązk ów Wójta Gminy 
Ostrów czy chciałby Pan ja-
koś podsumować swoją do-
tychczasową pracę i funkcjo-
nowanie Urzędu Gminy 
w Ostrowie? 
Tak, to już cztery miesiące 
mojej pracy jako p.o Wójta 
Gminy Ostrów. Dziś mogę 
powiedzieć, że był to i ciągle 
jest  okres wytężonej pracy, 
wielu analiz, czas na to by 
z nieco innej perspektywy po-
znać chociaż po części  oczeki-
wania i problemy mieszkań-
ców naszej gminy. Tych pro-
blemów jest wiele i każdego 
dnia pojawiają się nowe, dlate-
go praktycznie codziennie je-
stem  do dyspozycji mieszkań-
ców.  Wielu z którymi się spo-
tkałem już zdążyło się przeko-
nać, że u podstaw mojej pracy 
leży przede wszystkim praw-
domówność - na to zawsze 
mogą Państwo liczyć z mojej 
strony. Urząd działa jak naj-
bardziej prawidłowo a wspól-
nie z jego pracownikami reali-
zujemy dla Państwa bieżące 
zadania. Kilka z nich jest opi-
sane szczegółowo w odręb-
nych artykułach obecnego nu-
meru  Życia Ostrowa, nato-
miast zachęcam do przegląda-
nia aktualności na stronie inter-
netowej gminy, która jest czę-
sto aktualizowana… Oprócz 
tego wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom spo łecznym 
pozwoliłem sobie zmienić do-
tychczasowe  poniedziałkowe 
godziny pracy urzędu tak by 
do godziny 16:00 można było 
jeszcze załatwić  sprawy. 
Czy w tym roku miejscowo-
ści w naszej gminie mogą 
liczyć na jakieś inwestycje? 
Jeśli tak to jakie? 
Inwestycje gminne szczególnie 
te dotyczące infrastruktury 
technicznej tj. drogowej, chod-
n iko w e j  c zy  w o d n o -
kanalizacyjnej są najważniej-
sze z punktu widzenia miesz-
kańców jak również bardzo 
mocno leżą na sercu wszyst-
kim samorządowcom. Mimo 
trudnej sytuacji ekonomicznej 
gminy nie możemy zaprzepa-
ścić szansy jaką daje nowa 
unijna perspektywa finansowa 

na lata 2014-2020. Najbliższe 
lata musimy wykorzystać jak 
najpełniej, a  czasu jest niewie-
le. To prawdopodobnie ostatni 
moment kiedy dostępne są tak 
duże zewnętrzne środki finan-
sowe. Tak więc naszą ambicją 
jest rozsądne i zrównoważone 
wykorzystan ie możliwości  
obecnej perspektywy. Dlatego 
też przygotowujemy się do 
kolejnych naborów. Opraco-
wujemy między innymi nie-
zbędne dokumenty strategicz-
ne, które są obligatoryjne przy 
aplikowaniu o środki unijne. 
Przymierzamy się do projekto-
wania takich zadań jak rozbu-
dowa sieci wodociągowych 
czy modernizacje przestarza-
łych rurociągów, planujemy 
dalszą rozbudowę Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów 
w Kozodrzy a pracownicy 
Urzędu Gminy odpowiedzialni 
za realizacja projektów unij-
nych zostali zobowiązani do 
aktywnego poszukiwania na-
borów na dofinansowanie po-
wyższych działań. Ale to 
wszystko  dotyczy stosunkowo 
odległej przyszłości, ponieważ 
z naszych informacji wynika, 
że w IV kwartale 2017 roku 
mogą pojawić się nabory na 
interesujące nas działania a 
zatem ich realizacja przy zało-
żeniu otrzymania dotacji nastą-
pi nie wcześniej niż pod koniec 
roku 2018. 
W bieżącym roku również 
planujemy zrealizować kilka 
inwestycji któ re poprawią 
przede wszystkim bezpieczeń-
stwo ruchu pieszych. Myślę 
tutaj o kontynuacji budowy 
chodników. Wspólnie ze Staro-
stwem Powiatowym w Rop-
czycach będziemy realizować 
te zadania w Kamionce, Skrzy-
szowie i Zdżarach. Na ten cel 
samorząd Gminy Ostrów jako 
wkład  własny p rzeznacza 
120 000 zł. Dzięki dobrej 
współpracy ze starostwem 
powiatowym w którego zarzą-
dzie zasiada przedstawiciel 
naszej gminy Pan Marian 
Dwojak i przy udziale dwójki 
radnych - Marty Szybała 
i Bogusława Wójcika, możemy 
liczyć na kwotę około 274 000 
zł przewidzianą na dofinanso-
wanie w/w działań. Przychyl-

ność ze strony samorządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego  
w osobie Radnego Sejmiku 
Województwa Pana dr Jacka 
Magdonia sprawia, że również 
w tym roku jest szansa na re-
mont drogi wojewódzkiej prze-
biegającej przez naszą gminę 
w miejscowości Ostrów na 
długości blisko jednego kilo-
metra. Zarząd Województwa 
już teraz zapowiada możliwość 
dalszego remontu tejże drogi 
w kierunku Woli Ocieckiej 
w kolejnych latach. Gmina 
Ostrów otrzyma na to zadanie 
dofinansowanie w wysokości 
70% wartości inwestycji. Cze-
ka nas również remont chodni-
ka w Ostrowie i zakończenie 
pierws zego etapu budowy 
chodnika w Ociece przy dro-
dze wojewódzkiej. Na te zada-
nia również sięgamy po dofi-
nansowanie. Budowa kanaliza-
cji w Woli Ocieckiej to naj-
większa inwestycja jaką chcie-
libyśmy realizować. Pomimo 
bardzo rygorystycznych kryte-
riów oceny został złożony 
wniosek o dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich a wyniki mogą 
pojawić się jeszcze w kwiet-
niu. W pozostałych sołectwach 
również przewidziane są pie-
niądze na mniejsze czy więk-
sze inwestycje w zależności od 
potrzeb, jak np. budowa pla-
ców zabaw, remonty dróg, 
przepustów czy odmulanie 
rowów. 
Jak wygląda sytuacja z zain-
teresowaniem firm na inwe-
stycję w SS E w Kozodrzy? 
Czy w końcu możemy liczyć 
na inwestycje firm w tym 
miejscu? 
Odkąd pełnię obowiązki Wójta 
Gminy Ostrów pojawiło się 
kilka ofert ze strony potencjal-
nych inwesto rów. Jednak 
wszystkie te oferty poddajemy 
głębokiej analizie, sprawdza-
my sytuacje ekonomiczną firm 
ich dotychczasowe osiągnięcia 
i rzeczywistą możliwość reali-
zacji inwestycji na naszym 
terenie. Nasze działanie podyk-
towane jest tym aby nie poja-
wiły się sytuacje jak w prze-
szłości, kiedy to firmy bloko-
wały teren a przez latam tam 

nie inwestowały. Już dziś wie-
my na pewno, że w drugiej 
połowie roku rozpocznie pro-
ces inwestycyjny firma Spec – 
Wood  działająca od  lat 
w branży meblarskiej. 
Lik wi dacj a  g i mn az j ów 
w całym kraju jest już prze-
sądzona. Jak wygląda sytu-
acja naszych szkół i czy jeste-
śmy przygotowani na taką 
reformę? 
Na s es ji Rady  Gminy 
w Ostrowie w dniu 30 marca 
br. została podjęta uchwała 
w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimna-
zjów do nowego ustroju szkol-
n e go ,  c o  s po w o du je , 
iż z dniem 31 sierpnia 2017r. 
zakończą działalność Gimnazja 
w: Ostrowie, Ociece, Woli 
Ocieckiej i Kamionce. Dotych-
czasowe klasy gimnazjalne 
zostaną włączone do Publicz-
nych Szkół Podstawowych 
funkcjonujących w tych miej-
scowościach. 
Gmina Ostrów nie ma proble-
mu z lokalami czy budynkiem 
po gimnazjach, gdyż klasy 
gimnazjalne staną się częścią 
szkół podstawowych. 
W  nas zej gmin ie żadna 
z funkcjonujących szkół pod-
stawowych nie została zlikwi-
dowana i są one w stanie przy-
jąć dodatkowe oddziały jak 
w przypadku Skrzyszowa 
i Kozodrzy bądź dodatkowe 
klasy gimnazjalne w szkołach 
wyżej wymienionych. 
Wg podjętej uchwały od 
1 września 2017 r. w Gminie 
Ostrów będą funkcjonować 
w przyszłości oś mioletnie 
szkoły podstawowe: 
1) Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Ostrowie 
2) Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Skrzyszowie 
3) Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Kozodrzy 
4) Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Ociece ze Szkołą Filialną 
w Zdżarach o strukturze klas I-
III 
5) Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Woli Ocieckiej 
6) Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Kamionce 

Rozmawiał 
Mateusz Surman 

Wywiad z Grzegorzem Ożóg, p.o. Wójta Gminy Ostrów 
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Nowe godziny pracy urzędu gminy 

Wójt Gminy Ostrów info rmu-
je, że z dniem 06.03.2017r. 
zmianie u legną godziny pracy 
urzędu. Zmiana ta polega na 
nowych godzinach czasu pra-
cy w poniedziałki od godz. 
8:00 do 16.00. W pozostałe 
dni tygodnia urząd pracował 
będzie bez zmian. Pozwoli to 
na łatwiejsze załatwien ie 

spraw urzędowych osobom 
pracującym. 
 
Nowe godziny pracy: 
Poniedziałek 8:00-16.00 
 
Wtorek, Środa, Czwartek, 
Piątek 7:30-15:30 
 

Mateusz Surman 

Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ostrów 
W dniu 2 marca 2017r. 
Gmina Ostrów w partner-
stwie z gminami: Grębów, 
Jasienica Rosielna, Majdan 
Królewski, Markowa, Niwi-
ska, Sędziszów Małopolski 
złożyła wniosek o dofinanso-
wanie instalacji  fotowolta-
icznych, kotłów na biomasę i 
powietrznych pomp ciepła.  
 
W ramach wspólnego projek-
tu w/w siedmiu gmin zostało 
przewidziane wykonanie łącz-
nie ponad 1000 szt. instalacji 
w tym 47szt. na terenie Gmi-
ny Ostrów. Wartość wydat-
ków całkowitych projektu  
wynosi 15,8 mln zł, a wnio-
skowane dofinansowanie 10 
mln zł, w tym d la Gminy  

Ostrów wydatki całkowite 
wynoszą 1 mln zł, a  przewi-
dywane dofinansowanie 0,7 
mln zł. Liderem projektu jest 
Gmina Niwiska, która będzie 
organizować wspólny prze-
targ na realizację pro jektu  
oraz przeprowadzi jego rozli-
czenie. W ramach złożonego 
projektu p lanuje się  zakup  
i montaż 890 instalacji foto-
woltaicznych, 30 kotłów na 
biomasę oraz 83 powietrz-
nych pomp ciep ła. Wykona-
nie projektu w takim zakresie 
spowoduje uzyskanie 3,86 
MW (mega wata) dodatkowej 
zdolności wytwarzania ener-
gii elektrycznej i cieplnej ze 
źródeł odnawialnych. 
Wniosek o dofinansowanie 

p rzedmio towego  p ro jektu 
został złożony w ramach kon-
kursu Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 działan ie 3.1 Roz-
wój OZE - pro jekty parasolo-
we. Dla terenu całego woje-
wództwa podkarpackiego 
złożono 69 wniosków na 
łączną kwotę dofinansowania 
565,4 mln zł, a wartość wy-
datków całkowitych projek-
tów wyniosła 773,4 mln  zł. 
Zgodnie z ogłoszeniem o kon-
kursie, na dofinansowanie 
projektów została przeznaczo-
na kwota 120 mln zł, co za-
bezpiecza tylko 20% wnio-
skowanego zapotrzebowania 
środków. 

Przewidywane rozstrzygnię-
cie konkursu wraz z opubliko-
waniem listy rankingowej 
projektów spodziewane jest 
na przełomie sierpnia i wrze-
śnia bieżącego roku. Jeżeli 
złożony przez Gminę Ostrów 
i gminy partnerskie projekt  
otrzyma dofinansowanie, to 
w miesiącu wrześniu 2017r. 
będzie zbierany wkład własny 
od  mies zkańców, któ ry 
w przypadku naszej gminy  
stanowi prawie 400 tys. zł. 
Termin realizacji pro jektu  
przewiduje się od miesiąca 
września 2017r. do miesiąca 
czerwca 2018r.  
 

W. Popielarz 

Apel do hodowców drobiu! 
APEL do hodowców drobiu 

Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

oraz Głównego Lekarza 
Weterynarii 

 
Szanowni Państwo! 
 
Wirus wysoce zjadliwej gry -
py ptaków (HPAI), podtypu 
H5N8 – nie jest groźny dla 
ludzi, ale  jest bardzo  szkodli-
wy dla gospodarki i n iebez-
pieczny dla Waszych gospo-
darstw. 
Główną przyczyną rozprze-
strzeniania się wirusa grypy 
ptaków H5N8 są zarażone 
dzikie ptaki. Niestety przy-
czyną bywa też człowiek 
i d latego p rzypominamy 
o podstawowych zasadach 
postępowania. 
Należy bezwzględne prze-

strzegać zasady bioasekuracji: 
- zabezpieczyć paszę przed 
dostępem zwierząt dzikich; 
- nie karmić d robiu na ze-
wnątrz budynków, w których 
drób jest utrzymywany; 
- nie poić drobiu oraz ptaków 
utrzymywanych przez czło -
wieka wodą ze zb iorników, 

do których dostęp mają dzikie 
ptaki; 
- stosować w gospodarstwie 
odzież i obuwie ochronne 
oraz po każdym kontakcie 
z drobiem lub dzikimi ptaka-
mi umyć ręce wodą z my-
dłem; 
- stosować maty dezynfekcyj-

ne w wejściach i wyjściach z 
budynków, w których utrzy-
mywany jest drób; 
- przetrzymywać drób w prze-
znaczonych do tego celu  po-
mieszczeniach bez możliwo-
ści swobodnego poruszania 
się po otwartym wybiegu. 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi drób już może przebywać 
na zewnątrz gospodarstwa jednak ciągle należy utrzymać wysoki poziom bioasekuracji. 
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Urząd Gminy  w Ostrowie 
informuje, że  bezpłatna po-
moc przy wypełnian iu wnio-
sków o przyznanie płatności 
na rok 2017 można uzyskać w 
budynku starej Szko ły Podsta-
wowej w Ostrowie od 03 

kwietnia do 16 maja 2017   
roku. 

Pomoc udzielana jest 
codziennie 

od poniedziałku 
do piątku w godzinach 

od 8 :00 do 15:30. 

Bezpłatna pomoc przy 
wypełnianiu wniosków 

Program usuwania azbestu - na czym polega, jak skorzystać?  
Coraz mniej czasu jest na 
usuniecie rak otwórczego 
azbestu z polskich budyn-
ków. Zgodnie z przepisami  
Unii Europejskiej, do 2032 
roku Polska powinna po-
zbyć się całkowicie tego nie-
bezpiecznego minerału. Jeśli 
do roku 2032 Polska nie 
poradzi sobie z azbestem, 
zgodnie z unijnym prawem 
będziemy płacić kary. 
 
Na tego typu działan ia można 
otrzymać dofinansowanie. 
Rozdzielan iem p ien iędzy 
zajmują się Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
współpracy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Aby mieszkaniec  gminy 
mógł się ubiegać o środki na 
usunięcie azbestu, gmina mu-
siała przyjąć „Program in-

wentaryzacji i utylizacji azbe-
s tu  na teren ie Gminy 
Ostrów”. Mieszkańcy wnio-
skują o dofinansowanie - za 
pośrednictwem Wójta do Wo-
je w ód zk iego  Fundus zu  
Ochrony Środowiska w Rze-
szowie. Potem następuje wy-
bór wyspecjalizowanej firmy, 
która zajmuje się demonta-
żem zbieraniem, transportem 
i utylizacją azbestu. Samemu 
nie wolno demontować azbe-
stu  z dachu. Ryzyko  związa-
ne z azbestem polega na tym, 
że pyli, a  pyłki te  osadzają się  
w p łucach , p rowad ząc 
do powstawania nowotwo-
rów. 
 
Koszt usuwania azbestu jest 
dzielony pomiędzy 3 podmio-
ty. Połowę p ieniędzy zwraca 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, 35% 
Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska, a  pozostałe 
15% gmina. Niestety koszt 
nowego pokrycia dachowego 
jest kosztem mies zkańca. Nie 
ma możliwości uzyskania na 
ten cel środków finansowych.  
Gmina Ostrów od 2012 roku  
korzysta z możliwości dofi-
nansowania usuwania azbestu 
z jej terenu. Coroczn ie ogła-
szany jest nabór wniosków 
w celu otrzymania funduszy 
na ten cel.  
Zestawienie ilości zutylizo-
wanego azbestu i uzyskanego 
dofinansowania w poprzed-
nich latach przedstawia się  
następująco: (patrz tabela) 
 
W 2017 roku również został 
ogłoszony wniosek o naborze. 
Do dofinansowania zgłosiło  
się 40 osób. Ilość zg łoszone-
go azbestu do utylizacji wy-
nosi ok. 63 tony. Wniosek 
został już złożony  do 
WFOŚiGW w Rzeszowie. 

W chwili obecnej gmina cze-
ka na informacje o otrzyma-
niu dofinansowania. 
 
Mieszkańcy, którzy  jeszcze 
posiadają azbest na terenie 
swoich posesji, a mają zamiar  
usunąć go, powinny w przy-
szłych latach zgłosić się  do 
„Programu usuwania azbe-
stu”.  Gmina ogłasza zawsze 
nabór wniosków o dofinanso-
wanie  w miesiącach gru-
dzień, styczeń. Informacja 
o naborze wniosków zawsze 
umieszczana jest na stronie 
internetowej, na sołeckich  
tablicach oraz poprzez ogło-
szenie w kościołach.  
Iloś ć zew idencjowanego 
azbestu na terenie gminy w 
2010 roku wynosiła ok. 701 
ton , pozostało do utylizacji 
ok. 390 ton azbestu. 
 

Krystyna Świder - Kuchta 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Ilość zebranego azbestu (Mg) 98,276 72,44 61,48 23,78 55,16 311,136 
Koszt całkowity (zł) 40 693,00 29 656,11 26 530,40 9 793,67 14 202,69 120 875,87 
Dotacja NFOŚiGW i WFOŚiGW (zł) 31 860,66 25199,19 15 460,48 5 289,66 7 101,35 84 911,34 
Dotacja z budżetu gminy (zł) 8 832,34 4 456,92 11 069,92 4 504,01 4 970,94 33 834,13 

Harmonogram zebrań wiejskich 
Wstępne terminy w których są 
zaplanowane najb liższe zebra-
nia wiejskie na terenie naszej 
gminy. 
 

23 kwietnia 2017 
Ostrów, godz. 11:45 

Wola Ociecka, godz. 16:00 
 

29 kwietnia 2017 
Zdżary, godz. 17:00 

30 kwietnia 2017 
Ocieka, godz. 12:45 

Kamionka, godz. 15:00 
 

6 maja 2017 
Blizna, godz. 17:00 

 
7 maja 2017 

Skrzyszów, godz. 11:15 
Kozodrza, godz. 16:00 

Program „IT Geniusz” 
Projekt „IT Geniusz” będzie 
prowadzony w Szkole Podsta-
wowej w Ostrowie, Woli 
Ocieckiej, Kamionce, Ociece, 
oraz Gimnazjum w Ostrowie. 
Planuje się  m.in. przeszko le-
nie nauczycieli oraz będą pro-
wadzone zajęcia pozalekcy j-
ne: „Warsztaty w cyberprze-
strzeni” (rozwój kompetencji 
cyfrowych niezbędnych do 
uczenia się, rozwoju osobiste-

go, in tegracji spo łecznej 
i w konsekwencji do funkcjo-
nowania na rynku pracy) oraz 
„Warsztaty programowania”. 
(rozwój kompetencji cy fro-
wych ukierunkowanych na 
tworzen ie cyfrowej informacji 
- umiejętność programowa-
nia). 
Program rozpoczn ie we wrze-
śniu 2017. 

Mateusz Surman 
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Kto wie co to takiego  
„ekonomia społeczna”? Tym-
czasem  w  województwie 
podkarpackim powstało po-
nad 100 spółdzielni socjal-
nych. Ilość powstałych spół-
dzielni socjalnych różn i się  
diametraln ie pomiędzy po-
wiatami. Dla przykładu  
w powiecie rzeszowskim 
i mieście Rzeszów jest ich 
łączn ie 26, w powiecie prze-
myskim i mieście Przemyśl 
14, ale już w powiecie tarno-
brzeskim i mieście Tarno-
brzeg tylko 3. Z ko lei w po-
wiecie ropczycko-
sędziszowskim powstała tylko  
jedna, która na dodatek jest 
obecnie w stanie likwidacji. 
Każda z nich dała pracę mini-
mum trzem osobom bezrobot-
nym. Spółdzielcy gotują, bu-
dują, remontują, naprawiają, 
uczą i bawią. Czy zatem tam, 
gdzie spółdzielnie nie powsta-
ły nie  ma bezrobotnych? 
Pierwsze przypuszczenie -
albo informacja o tej formie 
zatrudnienia nie dotarła do  
osób bezrobotnych na czas 
albo nie zostali oni dostatecz-
nie mocno zdopingowani do 
zmiany swojego dotychczaso-
wego życia. Z myślą właśnie 
o nich na Podkarpaciu ruszyły 
projekty wsparcia sektora 
ekonomii społecznej realizo-
wane przez ośrodki wsparcia 
ekonomii społecznej. Obok 
spółdzieln i socjalnych to tak-
że pomoc  m.in.  d la fundacji, 
stowarzyszeń, zakładów ak-
tywności zawodowej, warsz-
tatów terapii zajęciowej, klu-
bów i centrów integracji spo-
łecznej oraz przedsiębiorstw 
społecznych. 
Projekty są  również adreso-
wane do tych  mieszkańców 
województwa, którym przy-
słowiowy los sąsiada i jego 
rodziny n ie jest obojętny. 
Inicjatywa ta jest nietuzinko-
wą propozycją aktywności dla 

organizacji pozarządowych, 
samorządów i ludzi biznesu. 
Rzeszowski Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej 
(ROW ES) tworzony przez 
Rzeszowską Agencję Rozwo-
ju Regionalnego S.A. od dnia 
1 stycznia 2017 r. realizu je 
właśnie dwa takie projekty, 
których zasięg wsparcia obej-
muje łącznie  9 powiatów 
północno – zachodniej części  
województwa podkarpackie-
go. W każdym z n ich działają 
biura terenowe ROWES 
(Rzeszowskiego Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej) zlokalizowane w Tarno-
brzegu, Sędziszowie Młp, 
Dębicy, Strzyżowie, Stalowej 
Woli, Nisku, Cmolasie oraz  
Rzeszowie. Na zainteresowa-

nych wsparciem czekają ani-
matorzy oraz doradcy kluczo-
wi oraz biznesowi. To oni  
będą wspierać ludzi chcących 
zmienić swoją sytuację życio-
wą, a także docierać do osób, 
którym trudno znaleźć miej-
sce na rynku pracy, do mło-
dych i starszych, bogatych 
i mniej zamożnych. Wszystko 
po to, by wspólnie z nimi, 

albo też przy pomocy  organi-
zacji pozarządowych, szukać 
rozwiązań lokalnych proble-
mów. Tym samym zmieniać 
na lepsze, otaczającą nas rze-
czywistość.  Takie terenowe 
biuro ROWES powstało rów-
nież dla mieszkańców powia-
tu ropczycko-
sędziszowskiego w Sędziszo-
wie Młp. na ul. Partyzantów 
5. Biuro czynne jest codzien-
nie w godz. 9.00 – 17.00, tel. 
17 783 90 09, gdzie można 
uzyskać szczegółowe infor-
macje o pro jekcie. 
Projekt Rzeszowskiego  
Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej pod nazwą „ RO-
WES -  szansą rozwoju sekto-
ra ekonomii społecznej 
w subregionie II” współfinan-

sowany jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020, Priorytet  
VIII. Integracja społeczna. 
Działanie 8.5 Wspieranie roz-
woju sektora ekonomii spo-
łecznej w reg ionie” Okres 
realizacji projektu 01.01.2017 

r. 31.12.2019 r.. 
ROWES  w ramach realizacji 
projektu oferuje   m.in. dota-
cje na utworzenie  nowych 
miejsc pracy w przedsiębior-
stwach społecznych lub na 
utworzenie nowych miejsc 
pracy w podmiotach ekonomii 
społecznej pod warunkiem 
przekształcenia ich w przed-
siębiorstwo społeczne  
w  wysokości ok. 25 tysięcy 
zł wraz ze wsparciem pomo-
stowym (2 tys. zł miesięczn ie 
na nowo utworzone stanowi-
sko pracy przez okres 12 m-
cy) ponadto projekt zakłada 
wsparcie w postaci m.in.  
szkoleń, wars ztatów part-
nerstw, wizyt studyjnych, 
doradztwa ogólnego oraz spe-
cjalistycznego, szkoleń zawo-

dowych oraz możliwość sfi-
nansowania lustracji lub au-
dytu. 
Twórcy projektów  liczą, że 
w konsekwencji powstanie 
łączn ie 474 miejsca pracy  
w zachodnio - północnej czę-
ści Podkarpacia. Udział 
w projekcie jest bezpłatny. 

Katarzyna Malec  

ROWES -  szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej... 
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 Przemoc domowa... 
Przemoc domowa ma miej-
sce, gdy jedna osoba stara się 
kontrolować drugą i zaznacza 
swoją siłę w związku. Może 
się na nią składać krzywdze-
nie fizyczne, emocjonalne, 
seksualne lub finansowe. 
W większości przypadków, 
stosowana jest przez męż-
czyzn  wobec kobiet. Osoba 
stosująca przemoc chce się  
dowartoś ciować kos ztem 
swojej ofiary, chce ją zdomi-
nować, narzucić swoją wolą, 
wymusić określone zachowa-
nie. 
 
PRZEMOC W RODZINIE 
TO ZAMIERZONE I WY-
KORZYS TUJĄCE PRZE-
WAGĘ S IŁ DZIAŁANIE 
PRZECIW CZŁONKOWI 
RODZINY, NARUS ZAJĄ-
CE PRAWA I DOBRA 
OSOBIS TE, POWODUJĄ-
CE CIERPIENIE I S ZKO-
DY. 
 
Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu 
Karnego, przemoc w rodzin ie 
jest przestępstwem. 
 
PRZEMOC W RODZINIE 
CHA RA KTERYZUJE SIĘ 
TYM, ŻE: 
• JEST INTENCJONA LNA. 
Przemoc jest zamierzonym 
działaniem człowieka i ma na 
celu kontrolowanie i podpo-
rządkowanie o fiary. 
• SIŁY SĄ NIERÓW NO-

MIERNE. W relacji jedna ze 
stron ma przewagę nad drugą. 
Ofiara jest słabsza a sprawca 
silniejszy. 
• NA RUSZA PRAWA I DO-
BRA OSOBISTE. Sprawca 

wykorzystuje przewagę siły  
narusza podstawowe prawa 
ofiary (np. prawo do nietykal-
ności fizycznej, godności, 
szacunku itd.). 
• POWODUJE CIERPIENIE 
I BÓL. Sprawca naraża zdro-
wie i życie ofiary na poważne 
szkody. Doświadczanie bólu  
i cierp ienia sprawia, że ofiara 

ma mniejszą zdolność do sa-
moobrony. 
 
F O RM Y  P RZ EM O C Y 
W RODZINIE: 
 

PRZEMOC FIZYCZNA 
Bicie, popychanie, kopanie, 
duszenie, bicie przedmiotami, 
parzenie, policzkowanie… 
PRZEMOC PS YCHICZNA 
Wyśmiewanie, zastraszanie, 
szydzenie, karanie przez od-
mowę uczuć, okazywanie 
braku szacunku, poddawanie 
stałej krytyce, kontrolowanie i 

ograniczanie kontaktu z b li-
skimi… 
 
PRZEMOC S EKS UALNA 
Wymuszanie pożycia seksual-
nego , n ieakcep towanych 
praktyk seksualnych, seksu z 
osobami trzecimi, demonstro-
wanie zazdrości… 
PRZEMOC EKONOMICZ-
NA 
Zmuszan ie do oddawania 
zarobionych pieniędzy, unie-
możliwianie podjęcia pracy, 
niezaspokajan ie podstawo-
wych potrzeb materialnych… 
 
JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ  
LUB ŚWIADKIEM PRZE-
MOCY W RODZINIE 
POWIADOM: 
• policję (997) 
• prokuraturę 
 
ZWRÓĆ SIĘ DO: 
• ośrodka pomocy społecznej 
• powiatowego centrum po-
mocy rodzin ie 
• ośrodka interwencji kryzy-
sowej 
• gminnej komisji rozwiązy-
wania prob lemów alkoholo-
wych 
• Zespołu Interdyscyplinarne-
go ds. przeciwdziałania prze-
mocy w rodzin ie działającego 
przy GOPS Ostrów. 
 
   

Przewodnicząca ZI 
Barbara Borowiec 

PAMIĘTAJ! Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, 
maltretowanie! Nic nie us prawiedliwia 

zachowań sprawcy! Masz prawo szukać pomocy! 

Gminny Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Ostrowie reali-
zuje od miesiąca marca 2017r 
projekt  socjalny „Uwierz 
w Sieb ie” d la kobiet zamiesz-
kujących na terenie Gminy  
Ostrów w każdej grupie wie-
kowej   z rodzin w których 
występuje problem nadużywa-
nia alkoholu 
 
Zajęcia i warsztaty w pro jek-
cie są bezpłatne . 
 
Głównym założeniem pro jek-

tu jest wzrost wiary we własne 
siły i możliwości oraz podnie-
sienie własnej samooceny. 
 
 

Szczegółowe informacje 
udzielane są 

w GOPS w Ostrowie 
tel .17 2235768 

 
 

koordynator projektu 
Danuta Krajewska-Kobos 

Informacja z GOPS 
w Ostrowie 

W związku z p lanowanym na 
dzień 6 sierpnia 2017 r. VIII 
Zlotem Historyczno – Militar-
nym w Bliźnie zapraszamy do  

współpracy grupy rekonstruk-
cyjne oraz pasjonatów historii 
i militariów.  
 

VIII Zlot Historyczno – Militarny 
w Bliźnie 
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XII Memoriał im. Rafał Kmiecia w Kozodrzy 
W czwartek, 2 marca na sali 
gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Kozodrzy 
rozegrany został już po raz 
dwunasty piłkarski Memo-
riał im. Rafała Kmiecia. 
Wszystkich uczestników 
przywitała dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Działaczy Ruchu 
Chłopskiego w Kozodrzy - 
Maria Przydział oraz p.o. 
Wójta Gminy Ostrów - 
Grzegorz Ożóg. Dzieci 
i młodzież ze szkół podsta-
wowych z terenu gminy 
Ostrów rywalizując w tur-
nieju piłki nożnej przypo-
mnieli osobę tragicznie 
zmarłego Rafała. 

Memoriał organizowany był 
przez GCKiS w Kamionce 

i Lesława Kmiecia, tatę tra-
giczne zmarłego Rafała. Do  
rozgrywek zgłosiły się druży-
ny ze wszystkich sześciu  
szkół podstawowych z terenu 
gminy Ostrów. A oto końco-
we wyniki turnieju: 

I miejsce – SP Wola Ociecka 
II miejsce – SP Ostrów 
III miejsce – SP Kamionka 
IV miejsce – SP Skrzyszów 
V miejsce – SP Ocieka 
VI miejsce – SP Kozodrza 

Podczas rozgrywek obecny 
był również m.in. Bogusław 
Wójcik - dyrektor ZOJO 
w Ostrowie oraz Mariusz 
Wilk - prezes ZNP w Ostro-
wie. 

Mateusz Surman 

Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Remigiusz 
Czach z Kamionki, a bezkonkurencyjnym bramkarzem,  

który stracił najmniej bramek - Wiktor Błachowicz  
z Woli Ocieckiej  

Nowe boisko piłkarskie w Ociece 
Już niebawem rozpocznie 
się budowa nowego boiska 
sportowego przy szkole pod-
stawowej i gimnazjum 
w Ociece. Cała inwestycja 
ma zakończyć się do końca 
maja i będzie mogła być 
zrealizowana przez lokalne 
społeczeństwo dzięki zna-
czącemu ws parciu finanso-
wemu pozyskanemu z firmy 
Cargill.  
 
Wszystko zaczęło się od tego, 
że jakiś czas temu dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Ociece - Marta Szybała 
napisała prośbę o wsparcie 
z programu Cargill Cares bu-
dowy nowego boiska sporto-
wego. Okazało się , że jest 
taka możliwość i wspólnie 
z pracownikami firmy, gdzie 
koordynatorem projektu  jest 
Patrycjusz Perlik rozpoczęto  

pracę nad całym pro jektem. 
Odbyło się kilka spotkań na 
których ustalony został do-
kładny zakres prac jak i ich  
harmonogram. W konsulta-
cjach uczestniczył również 
m.in. p.o. Wójta Gminy  
Ostrów Grzegorz Ożóg, radni 
gminni i rada sołecka.  Jak się  
później okazało przygotowa-
ny projekt został zaakcepto-
wany przez specjalną komisję 
konkursową i może liczyć na 
wsparcie finansowej przez 
firmę Carg ill. 
Jak wyjaśnia Patrycjusz Per-
lik: Pro jekty realizowane 
w ramach Carg ill Cares mają 
za zadanie m.in. zaangażować 
lokalne społeczeństwo  
w realizację danego projektu, 
dlatego społeczność musi się 
teraz sama wykazać aby dany 
projekt zrealizować i d latego 
już wiadomo, że część do 

wykonania prac będzie 
w zakresie samych mieszkań-
ców. W pracach przy budowie 
boiska już zadeklarowali się, 
że będą brać udział m.in. ro-
dzice uczniów uczęszczają-
cych do tej szkoły,  piłkarze 
z klubu Victoria Ocieka, pra-
cownicy firmy Cargill czy  
inni chętni mieszkańcy. Dzię-
ki pieniądzom z firmy Cargill 
mają zostać kupione i zamon-
towane m.in. piłkochwyty (4 
metry wysokości i 30 metry  
szerokości), 20 krzesełek jako  
małe trybuny piłkarskie a na 
całej powierzchni boiska zo-
stanie położona specjalna 
siatka, która uniemożliwi ze-
psucie nowej murawy przez 
krety. Oprócz tego na popra-
wę może również liczyć bo-
isko do piłki siatkowej, które 
zostanie przeniesione i zosta-
ną zamontowane nowe profe-

sjonalne słupki z naciągiem 
i siatką oraz przy okazji całej 
inwestycji zostanie odnowio-
ne ogrodzenie szkoły. Dwie 
nowe aluminiowe bramki 
z atestem mają zostać przeka-
zane przez lokalny klub spor-
towy. 
Zakłada się , że cały projekt  
może wynieść około 35 tysię-
cy złotych  i około 70% z tej 
kwoty ma być pokryte z przez 
firmę Carg ill. Braku jącą kwo-
ta zostanie uzupełniona z pie-
niędzy sołeckich przeznaczo-
nych przez radnych gminnych 
oraz znaczące wsparcie 
w inwestycji zadeklarował 
p.o. Wójt Gminy Ostrów 
Grzegorz Ożóg. 

Mateusz Surman 
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Drużyna Związku Strzeleckiego Orlęta w Kamionce 
W listopadzie 2016 r. zawią-
zała się drużyna Związku  
Strzeleckiego Orlęta w Ka-
mionce . Po mys łoda wcą 
i inicjatorem przedsięwzięcia 
jest ks. chorąży Bogdan Tę-
cza, duszpasterz pracujący  
w Parafii pw. Podwyżs zenia 
Krzyża Św. w Kamionce, 
który, po ponad osiemdziesię-
ciu latach nieistnienia organi-
zacji, doprowadził do odno-
wien ia działalności Orląt na 
ziemiach polskich. Miało to 
miejsce w Tyczynie. Orlęta to 
młodsza formacja Związku  
Strzeleckiego Strzelec. 
Udział w spotkaniach w/w 
organizacji bio rą dzieci i mło-
dzież z Publicznej Szkoły  
Podstawowej im. Wilhelma 
Macha i Publicznego Gimna-
zjum im. Bł. Ks. Romana 
Sitko w Kamionce. Jest to 
grupa licząca 25 osób. 
Od momentu zawiązan ia się  
organizacji, czas spotkań był 
wypełniony formowaniem się 
nowej drużyny. Dzieci i mło-
dzież poznawały zasady dzia-
łania związku, której najważ-
niejszą jest umiłowanie o jczy-
zny oraz intensywnie ćwiczy-
ły musztrę wojskową, tym 
samym przygotowując się do  
złożen ia uroczystej przysięgi 
Orląt, która jak co roku jest 
organizowana w roczn icę 
śmierci płk. Leopolda Lisa –  
Kuli, bliskiego współpracow-
nika marszałka Józefa Piłsud-
skiego, bohatera rzeszowskiej 
ziemi. (W tym roku była to 
98. rocznica.) 

To oczekiwane i bardzo  do-
niosłe wydarzen ie w życiu  
lokalnej społeczności miało  
miejsce 7. marca 2017 r. 
w kościele farnym pw. Św. 
Wojciecha w Rzes zowie. Tam 
podczas uroczystej Mszy św., 
koncelebrowanej pod prze-
wodnictwem księdza b iskupa 
Jana Wątroby, Ordynariusza 
Diecezji Rzeszowskiej, nasze 
Orlęta złoży ły uroczystą przy-
sięgę. Treść roty: Wstępując 
w szeregi ORLĄT Związku  
Strzeleckiego STRZELEC,  
przyrzekam postępować stale 
według prawa  orlęcego, aby  
stać się godnymi tych Orląt, 
które przelaną swą krwią ser-
deczną wskazały nam, jak 
kochać ziemię ojczystą, jak 
żyć dla niej i umierać. Tak 
nam dopomóż Bóg., czytał 
Szef Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowa-

nych Jan Józef Kasprzyk. 
Następnie odbyły się uroczy-
stości przy rzeszowskim po-
mniku p łk. L. Lisa – Kuli. Tu  
swoje przyrzeczenie złożyły  
nowe oddziały  Związku 
Strzeleckiego Strzelec oraz 
odbył się apel poległych 
i uroczyste złożenie kwiatów 
przy pomniku  bohatera. Zo-
stał także odczytany list od 
Premier Polskiego Rządu – 
Beaty Szydło. 
Wśród zgromadzonych gości 
obecni byli: przedstawiciele 
Wojska Polskiego i służb  
mundurowych Rzeszowa na 
czele z dowódcą 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich p łk. 
dypl. Jarosławem Mokrzyc-
kim;  Wojciech Buczak - poseł 
na Sejm RP, Krystyna Wrób-
lewska – Poseł na Sejm RP, 
Waldemar Zubek - dyrektor 
biura ds. proobronnych MON, 

Stanisław Kruczek - wicemar-
szałek Województwa Podkar-
packiego, Jerzy Cypryś - 
przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego, 
Małgorzata Rauch -  Podkar-
packi Kurator Oświaty, Stani-
sław Sieńko - Wiceprezydent 
Miasta Rzeszowa oraz delega-
cje samorządowe i szko lne. 
 
Całość zakończy ł uroczysty 
przemarsz drużyn strzelec-
kich, w którym udział brały  
także nasze Orlęta. 
W tym niecodziennym, pod-
niosłym i bardzo honorowym 
wydarzen iu Orlętom towarzy-
szyli ich rodzice, dyrektorzy  
szkół z Kamionki oraz organi-
zator –  ks. chorąży Bogdan 
Tęcza. 
 

A.S. 

Dzieci i młodzież poznały zasady działania związku, której najważniejszą jest umiłowanie 
ojczyzny oraz intensywnie ćwiczyły musztrę wojskową, tym samym przygotowując 

się do złożenia uroczystej przysięgi Orląt...  
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X Charytatywny Bal Karnawałowy w Skrzyszowie 
Za nami X-ty już Charyta-
tywny Bal Karnawałowy na 
rzecz zespołu tanecznego 
Anturja, m.in. na wypoczy-
nek letni i doposażenie ze-
społu, a także jako jednora-
zowe  s t ype n diu m dl a 
uczniów z najlepszymi wyni-
kami w nauce i  zachowaniu 
oraz jako dofinansowanie do 
zakupu kolejnej tablicy mul-
timedialnej dla uczniów. Bal  
miał  miejsce 11 lutego 2017 
r. w D omu  S trażak a 
w Skrzyszowie. Oficjalnego 
otwarcia X Charytatywnego 
Balu dokonał główny organi-
zator Andrzej Ziajor– dy-
rektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Bł. Ks. J. 
Popiełuszki w Skrzyszowie. 

Rok temu świętowaliś my na 
balu jubileusz dziesięcio lecia 
istnien ia zespo łu Anturja. 
W tym roku  również mieliśmy 
jubileusz, ponieważ spotkali-
śmy się po raz dziesiąty na 
balu. Dyrektor powitał gości: 
wójta Gminy Ostrów Grzego-
rza Ożoga z małżonką, przed-
stawiciela Rady Powiatu, 
a równocześnie dyrektora ZO-
JO w Ostrowie Bogusława 
Wójcika z małżonką, radną 
Rady Gminy ze Skrzyszowa 
Annę Książek Pięta z mężem, 
sołtysa wsi Skrzyszów An-
drzeja Budzika z małżonką, 
sołtysa sąsiedniej wsi Pasz-
c zy n a  M a r ka  M ia zg ę 
z małżonką, skarbnika Gminy  
w Ostrowie Adama Rzeszutka 
z małżonką, kierownika 
GOPS w Ostrowie Barbarę 
Borowiec z mężem, prezesa 
Akcji katolickiej Marzenę 
Sokołowską – Andreasik, pre-
zesa UKS ORZEŁ SKRZY-
SZÓW  Ireneusza Perlika z 
małżonką i bardzo  serdecznie 
wszystkim podziękował za 
pomoc dla naszego zespołu i 
naszej szko ły. Nasz bal jest 
organizowany p rzy  wsparciu 
wielu ludzi dobrej woli. 
Słowa wdzięczności z ust dy-
rektora powędrowały również 
do pracowników administra-
cji, obsługi i kuchni, sołtysa 
wsi, którzy w ostatnich dniach 
poświęcili swój czas na po-

moc przy dekoracji sali i przy-
gotowaniu imprezy (Ewa Ci-
chy, Wanda Jakóbek, Jo lanta 
Kopala, Domin ika Fryz, W i-
told Ocytko, Marzena Andre-
asik, Marta Hamala, Teresa 
St ręk, Jadwiga Cebu ls ka, 
Magdalena Bieszcz, A lina 
Ciempa, Anna Gruca, pracow-
nicy ZUK, Jan Rudny, Robert 
Żurek.) Podziękował sołtyso-
wi Andrzejowi Budzikowi za 
przygotowanie losów i prze-
prowadzenie losowania na-
gród. Dokumentacją zdjęcio-
wą zajął się Mateusz Surman.  
X bal otworzyły  występy 
dziewcząt w różnych układach 
tanecznych. Mogliśmy zoba-
czyć dziewczęta w dziesięciu  
układach:  
1 - jun iorki buławy   
2 - juniorki miniformacja flagi  
3 - seniorki buława duo  
(Wiktoria, Katarzyna Rymut) 
4 - seniorki duo pom pom  
(Zuzanna Paruch, Justyna Cu-
decka)   
5 - kadetki „Piżamkowe party 
w zoo”   
6 - jun iorki "Min ionki''  
7 - mini juniorki pom pom   
8 - jun iorki - Kowbojski   
9-solo baton seniorki (Klaudia 
Cielak)   
10- anturja plus- Roztańczone 
mamuśki  
Wszystkie grupy dziewcząt  
przygotowane były wspaniale, 
a publiczność doceniła ich  
zapał i umiejętności gromkimi 
owacjami. W przerwach wy-
stępów była przedstawiona 
prezentacja mult imedialna ze 
wszystkich dotychczasowych 
ba ló w cha ry t aty wny ch .  
Zespó ł A nturja pows tał 
w 2006r. Pierwszym instruk-
torem była wówczas Agniesz-
ka Kuraś (dzisiaj Rubacha). 
W latach 2008 – luty 2011 
instruktorem zespołu była 
K in g a  B ie ś .       
W latach 2011 – lipiec 2016 
zespołem kierowała Kinga 
Mazur, p rzy czym przez ten 
ostatni 2016 rok – wspólnie 
z Katarzyną Rymut i od wrze-
śnia 2016 r. zespół przejęła 
właśnie Katarzyna, która by-
ła  w zespole od początku jego 
powstania, a teraz zadebiuto-

wała na tym balu jako samo-
dzielny instruktor. Zespół An-
turja osiąga znaczące sukcesy 
również na szczeb lu ogólno-
polskim, cały czas sie rozwija, 
jest coraz więcej chętnych, a 
od tamtego roku trenują także 
mamy mażoretek, tzw. An-
turja Plus. Dyrektor Andrzej 

Ziajo r życzył zespołowi dal-
szych sukcesów, a instruktor-
ce Katarzyn ie dobrej współ-
pracy w zespole i pociechy 
z dziewcząt.   
Na zakończenie występów 
skrzyszowskie mażoretki za-
prosiły widownię do tańca 
belgijskiego otwierając tym 
samym zabawę. O wspaniały 
nastrój i dobrą zabawę zadbał 
zespół MEDIUM z Kolbuszo-
wej. 

W trakcie balu odbyło się lo-
sowanie wartościowych na-
gród (kamerka komputerowa 
i kierownica do gier samocho-
dowych ufundowana przez 
firmę COMAX z Ropczyc, 
wartościowe albumy i książki 
u fundowane p rzez firmę 
CARGILL z Ropczyc, książki 
z przep isami kulinarnymi Ma-
kłowicza z jego podróży  po 
świecie, drabina alumin iowa 
ze sklepu OGRODNIK w Dę-
bicy, biżuteria ze sklepu jubi-
lers k iego  B. Kołod zie j  
z Ropczyc, zestaw narzędzi 
z firmy  ANMAR w Ostrowie, 
żelazka i mikser z firmy BO-
GMA R z Dębicy, oraz z firmy  

ELMAT z Ropczyc, opiekacz, 
żelazko i mikser z firmy BO-
MIR ze Skrzyszowa i wiele, 
wiele innych ciekawych na-
gród, a także talony na zakup 
paliwa w CPN SPEED MAR 
w Ostrowie na kwotę 300 zł, 
dwa zaproszenia dla dwóch 
osób po 120 zł każde na uro-

czysty obiad do „Rajskiego 
Ogrodu” w Skrzyszowie ufun-
dowane przez właściciela Ta-
deusza Lecha, 3 zaprosze-
nia  na obiad rodzinny po 150 
zł każde ufundowane przez 
właścicielkę Karczmy w Za-
wadzie, karnety do wykorzy-
stania w Kręgielni LA GUNA  
w Ropczycach, talony na prze-
gląd lub badanie techniczne 
samochodu w Firmie OCHAŁ 
w Ropczycach na łączną kwo-
tę 450 zł, talony na komplek-
sowe mycie samochodu wraz 
z podwoziem oraz pran iem 
tapicerki w Myjni PREMIUM 
w Dębicy  na kwotę 300zł, 
bony upominkowe do gabine-
tu rehab ilitacji OPTIMA  
PLUS w Ropczycach na czte-
rodniowe masaże relaksacyjne 
oraz masaże lecznicze na 
łączną kwotę 650 zł, zab iegi 
pielęgnacyjne, kosmetyczne i 
fryzjerskie w Salonie MA-
GNOLIA w Ostrowie i w Stu-
diu Fryzur LUQERO w Rop-
czycach, na zakupy w aptece 
Farmacja w Dębicy, .  

Ciąg dalszy na 
następnej stronie 

Zespół Anturja powstał w 2006r 
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cztery zaproszenia na ko lację 
do pizzerii „Presto” w Ostro-
wie, dwa zaproszenia na XI 
nasz bal charytatywny w przy-
szłym roku o wartości 100 zł 
k a ż d y .    
Główna nagroda to tradycyj-
nie rower o wartości 900 zł. 
Te wszystkie prezenty były 
możliwe dzięki wielu ludziom 
dobrej woli. Dyrektor szkoły  
skierował słowa podziękowa-
nia do wszystkich sponsorów 
wspomnianych nagród oraz 
zaopatrzenia. Są to oprócz już 
wymien ionych: m.in. Firma 
NIWA z Ropczyc, Firma 
Bambi z Dębicy, Firma Stek-
Rol z Dęb icy, Firma WEL-
DON z Brzezówki, Firma 
Euro  Eko z Mielca, Bank 
Spółdzielczy w Ropczycach, 

Michał Czudżak – Stomatolog 
z Ostrowa, Firma Plastbud 
z Pustkowa, Bar Kaktus z Dę-
bicy, piekarn ia Adam Ciszek 
z Dębicy, Firma Mars z Ostro-
wa, firma Kograko  z Dębicy, 
firma Candelex z Dęb icy, Fir-
ma Elmix z Ropczyc, Firma 
Rolmlek z Mielca, firma 
Maxpol z Brzeźn icy, Sklep  
Merkury z Ropczyc, Catering 
Staf  Bogusława Filipka 
z Dęb icy, W iesław Milcza-
nowski z Ostrowa, Hurtownia 
Ola z Brzeźn icy, i wiele in-
nych. Wszyscy sponsorzy 
zostali umieszczeni na specjal-
nej tablicy, a  było ich w sumie 
prawie 50 –ciu sponsorów. Ze 
szczególną uwagą i ogromną 
wdzięcznością dyrektor wspo-
mniał głównych sponsorów 

balu. A byli nimi: państwo 
Hanna i Grzegorz Domaradz-
cy (firma BUDIMEX – byli 
tutaj na naszym terenie przy  
budowie autostrady, a teraz 
pracują w Golen iowie, ale  nie 
zapominają o naszej szkole 
i naszym zespole), a  także 
Z a k ła d y  M agn e zy t o w e 
w Ropczycach, z którymi pod-
jęliś my owocną współpracę. 
Ogromne słowa wdzięczności 
należą się też panu Rafałowi 
Niedzielskiemu, który przeka-
zał środki finansowe na opła-
cenie wynajmu Domu Straża-
ka na bal. Jesteśmy ogromnie 
wdzięczni wszystkim darczyń-
com za okazaną pomoc. Sto-
sowne, pisemne podziękowa-
nia zostaną przesłane do spon-
sorów, a ich lista ukaże się na 

stronie internetowej szkoły.  
Ogromną wdzięczność wyra-
żamy d la ws zystkich obec-
nych na balu – bo to również 
ich wielki wkład w rozwój 
zespołu. Dzięku jemy za przy-
bycie, za hojność, za życzli-
w o ś ć . 
Szczytny cel i wspaniała zaba-
wa połączy ła ludzi na X-tym 
Charytatywnym Balu Karna-
wałowym w Skrzyszowie 
w myśl słów bohatera książ-
ki  Antoine'a de Saint-Exupéry  
„Mały Książe", który mówi: 
„A oto mój sekret. Jest bardzo 
prosty: dobrze widzi się tylko  
sercem. Najważniejsze jest 
niewidoczne dla oczu." 
 

Barbara Budzik 

Kontynuacja zajęć z tego zakresu „Uczymy się udzielać p ierwszej pomocy.” 

„Czego Jaś się nauczy, to Jan będzie umiał" 

Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Kozodrzy uczestni-
czyli w zajęciach z zakresu 
udzielania p ierwszej pomocy 
przedmedycznej. Wars ztaty 
poprowadził Jerzy Stachnik 
we współpracy z nauczyciel-
kami edukacji wczesnoszkol-
nej Grażyną Krużel i Marią 
Żuczek. Głównym celem za-
jęć były zagadnienia związa-
ne z resuscytacją, czyli przy-
wracan iem n ieprzy tomnej 
ofierze wypadku lub innego 
zdarzenia oddechu i krążenia. 
W części wstępnej pan Jerzy  

Stachnik przy-
pomniał zasa-
dy zachowania 
podczas wy-
padku. Spraw-
dził, jak wy-
gląda przyrost 
w i e d z y 
u c z n i ó w 

z zakresu profilaktyki wypad-
kowej. Następnie przypo-
mniał czynności, które pro-
wadzą do efektywnej pomo-
cy. Podczas zajęć praktycz-
nych dzieci ćwiczy ły po-
szczególne elementy pozycji 
bezpiecznej układając ko legę 
w takiej pozycji. Uczniowie 
ustalili, jak należy postępo-
wać, by nie zaszkodzić ofie-
rze, ale też n ie narazić wła-
snego zdrowia.  
Ważną częścią warsztatów 
były ćwiczenia poświęcone 
umiejętności wzywania po-

mocy w przypadku zagroże-
nia własnego życia oraz in-
nych. Dzieci podzielone na 
dwuosobowe zespoły przed-
stawiały, jak należy poin for-
mować telefonicznie służby 
lub osobę dorosłą o zaistnia-
łym zdarzeniu.  Szczególną 
uwagę zwracano na przebieg 
rozmowy i zawarte w niej 
informacje. Przypomniano i 
utrwalono numery ratunkowe. 
Dzieci słusznie zauważyły, że 
ważnym krokiem jest zawia-
domien ie sąsiadów lub innych 
osób, które będą wiedziały  
więcej, jak udzielić  pierwszej 
pomocy.  
Podczas pogadanki o  zasa-
dach postępowania dziecka, 
które było świadkiem wypad-
ku, dzieci uzasadniały, jakie 
kroki powinno ono wykonać 
i d laczego. Pan  Stachnik po-
kazał i objaśnił zasady działa-

nia przy przystępowaniu do 
reanimacji.  Ćwicząc resuscy-
tację na fantomie uczniowie 
mieli okazję przekonać się, że 
jest to bardzo wyczerpująca 
czynność wymagająca nie 
tylko podstawowych umiejęt-
ności, ale  i odpowiedniej siły.  
Kończąc zajęcia uwrażliwio-
no uczniów na możliwość 
po jawien ia s ię zagrożeń  
w codziennym życiu  każdego 
z nas. Starano się uzmysłowić 
im, że każde n ieodpowie-
dzialne działanie może nieść 
zgubne skutki. Wymieniono 
zagro żen ia wys tępu jące 
w różnych porach roku. Stara-
no się stymulować poczucie 
odpowiedzialności za swoje 
zachowanie, ale  też innych 
osób, np. młodszego rodzeń-
stwa.  

Maria Żuczek  
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Kulinarne spotkanie stowarzyszeń w Ostrowie 
W poniedziałek 13 lutego 
2016 w Domu Strażaka 
w Ostrowie odbyło się spo-
tkanie stowarzyszeń z tere-
nu gminy Ostrów. Wszyst-
kie obecne na tym s potka-
niu stowarzyszenia zapre-
zentowały się od strony ku-
linarnej i przygotowały róż-
nego rodzaju potrawy regio-
nalne, które niebawem bę-
dzie można znaleźć w s pe-
cjalnie wydanej publikacji. 
 
Spotkanie rozpoczęło się od 
p r zyw itan ia ws zys tk ich  
członkiń  stowarzyszeń oraz 
przybyłych gości przez go-
spodarza naszej gminy p.o. 
Wójta Gminy Ostrów - Grze-
gorza Ożóg. Następnie każde 

stowarzys zenie zaprezento-
wało p rzygotowane potrawy 
i w tej prezentacji uczestni-

czyły również panie z Gazety 
Codziennej Nowiny, które 
będą odpowiedzialne za przy-
gotowanie kulinarnej publika-
cji. Podczas tego spotkania 
zostały również zebrane lo-
kalne przepisy kulinarne oraz 
wykonane zdjęcia przygoto-
wanych potraw, które za jakiś 
czas będzie można zobaczyć 
w publikacji „Kulinarne wę-
drówki po Podkarpaciu. Lu-
dzie, miejsca, potrawy”. Ni-
niejsze spotkanie było rów-
nież bardzo dobrym pomy-
słem aby członkin ie stowa-
rzyszeń mogły się  wymienić 
przepisami i swoimi doświad-
czeniami ku linarnymi. 
 
 

Na spotkaniu zaprezentowały  
się: 
- Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich " Borkowianki", 
- Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich "Zdżary", 
    Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich "Ostrowianki", 
- Stowarzyszenie Aktywnych 
Kobiet Skrzyszów, 
- Stowarzyszenie Krzewienia 
Kultury Ludowej w Gminie 
Ostrów, 
- Stowarzyszenie Rozwoju  
Regionalnego "Nasza Ka-
mionka", 
- Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Bliźn ieńskiej. 
 
 

Mateusz Surman 

 

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich stowarzyszeń, które uczestniczyły w spotkaniu 

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej w Gminie Ostrów 
wraz z p.o. Wójta Gminy Ostrów - Grzegorzem Ożóg 

Nagroda Księdza Biskupa 
Edwarda Białogłowskiego 

Jak co roku uczn iowie klas I-
III Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w 
Woli Ocieckiej wzięli udział 
w Wojewódzkim Konkursie 
Plas tycznym „Świąteczna 
Kartka Bożonarodzeniowa”. 
Konkurs odbywał się  pod 
Honorowym Pat ronate m 
Księdza Biskupa  Edwarda 
Białogłowskiego i Kuratora 
Oś wiaty  p . Małgorzaty 
Rauch. Podstawowym kryte-
rium stanowiło ujęcie tematu 
Bożego Narodzen ia przez 
p ryzmat  chrześcijańs kich 
tradycji i wartości. Istotnym 

elementem oceny była rów-
nież  indywidualność pracy 
wyrażona w postaci samo-
dzielności i szczerości dzie-
cięcej wypowiedzi twórczej.  
Jego Ekscelencja Bis kup 
Edward Białogłowski wyróż-
nił p racę uczn ia kl. III Witol-
da Szczepanka. 
Podczas uroczystego finału 
konkursu lau reat odebrał 
z rąk Księdza Biskupa prze-
piękną nagrodę z autografem. 
Uczn ia do konkursu przygo-
towała p. Halina Kozioł. 
 

Halina Kozioł 

12. rocznica śmierci 
Jana Pawła II 

Środowisko uczniów, rodziców 
i pracowników szkoły w Woli 
Ocieckiej pamięta o ważnych 
datach związanych z Patronem 
placówki. 2 kwietn ia jest 
szczególną datą w szkolnym 
kalendarzu, bo tego dnia dwa-
naście lat temu zmarł  papież 
Jan Paweł II. Aby pamięć o  tak 
ważnej postaci nie zatarła się  
wśród młodego poko lenia, 
zorganizowano uroczysty apel 
przed Jego pomnikiem. Scena-
riusz u roczystości przygotowa-
ła Halina Kozioł. Po n im 
uczniowie zapalili znicze i w 
skupieniu wspominali postać 
świętego.               

 SP Wola Ociecka 

Biskup wraz z nagrodzonym 
Witoldem Szczepankiem 
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W 2017 roku b ib lioteki 
w Ostrowie, Ociece, Kamion-
ce, Skrzyszowie ogółem wy-
pożyczyły :  32 899 książek, 
literatury d la dorosłych 1876-
4, literatu ry d la dzieci 
i młodzieży 11497 woluminy, 
literatury niebeletrystycznej 
2638 woluminów. Na miejscu 
udzielono 997 informacji rze-
czowych, z Internetu skorzy-

stało 3067 internautów. Wy-
pożyczono do domu 4331 
czasopis m. Zarejestrowano  
ogółem  1680 czytelników. 
według kategorii wiekowej: 
do lat 5-ciu 16 czytelników  
od 6 do 12 lat 234 czytelników 
od 13 do15 lat 167 czytelników 
od 16 do 19 lat 235 czytelników  
od 20 do 24 lat 216 czytelników 
od 25 do 60 lat 742 czytelników 
powyżej 60 lat 70 czytelników 

według zajęcia:  
- młodzież ucząca się  739 
czytelników 
- osoby pracujące 510 czytel-
ników  
- pozostali 431 czyteln ików 
 
Zakupiono ogółem 451 ksią-
żek:  
ze środków budżetowych 159 
na wartość 3 500 złotych, ze 
środków Min isterialnych Bi-
blioteki Narodowej 283 książ-
ki na wartość 6 300 złotych, 
otrzymano 9 darów książko-
wych na wartość 253 złotych 
za które bardzo dzięku jemy 
Miejskiej i Powiatowej Bi-
bliotece w Ropczycach. Przy  
zakupie ks iążek śledzimy 
ukazu jące się  nowości wy-
dawnicze na rynku i kieruje-
my się gustami czytelników. 
Biblioteki nasze są dobrze 
wyposażone w lektury szkol-
ne, a także książki z literatury  
pięknej dla dorosłych, litera-
tury beletrystycznej, literaturę 
dla młodzieży, mamy też du-
ży wybór książek dla naj-

młodszego czytelnika. 
 
W styczniu 2017 roku został 
zakupiony program do katalo-
gowania książek w systemie 
MAK+ i b iblioteki w Ostro-
wie, Ociece i Skrzyszowie 
rozpoczęły prace nad tworze-
niem elektronicznego katalo-
gu. Prace nad katalogiem  
elekt ron icznym po t rwają  
około 2 lata i wtedy biblioteki 
rozpoczną  komputerowe wy-
pożyczanie książek.  
 
Informujemy że Biblioteka 
Publiczna w Kamionce jest 
chwilowo nieczynna, czytel-
ników korzystających z bi-
blioteki zapraszamy  do bi-
blioteki w Ociece i Ostrowie. 
Biblioteki te czynne są od 
poniedziałku do p iątku, infor-
macja telefoniczna Ocieka 17 
2235743, Ostrów 17 7451013. 
Zapraszamy do korzystania  
z naszych bib liotek, jesteśmy 
już po pierwszych zakupach 
nowości wydawniczych. 

Informacja własna 

Informacja z bibliotek 
w Gminie Ostrów  

Obecna sytuacja piłkarskich klubów sportowych  

Klub Victoria Ocieka obecnie 
gra w dębickiej klasie A (II 
grupa) i w chwili pisania tek-
stu zajmuje 6 miejsce na 14 
drużyn w tabeli. Jak informu-
je prezes klubu Patrycjusz 
Perlik: cały zespół aktywnie 
ćwiczył przez zimę a od wio-
sny rozpoczął regularne tre-
ningi. Oprócz tego na rundę 
wiosenną klub wzmocnił 
swoją drużynę kilkoma za-
wodnikami a są to: Dominik 
Kobos (wrócił z drużyny 
Strażak Lubzina), Adrian  
Furtak (powrót z zagran icy), 
Witold Matysek (wrócił z 
Chemika Pustków) a oprócz 
tego pozyskano też dwóch 
juniorów starszych, którzy  
obecnie będą grać razem z 
seniorami a są nimi Karol 
Opiela i Kamil Hawro. Patry-
cjusz Perlik pytany o miejsce 
na jakim chcą zakończyć 
obecny sezon wymijająco  
odpowiada, że drużynie zale-

ży na dobrej grze i wygranych 
spotkaniach a dopytywany 
określił, że pierwsza trójka 
najlepszych drużyn jest 
w zasięgu jego piłkarzy… 
 
Zawodnicy LKS Ostrów gra-
jący dotychczas w A klasie 
(I grupa) podjęli współpracę 
z drużyną KP Kaskada Ka-
mionka. Nieoficjaln ie mówio-
no o połączeniu obu drużyn 
ale kluby dementują tę info r-
mację. Obecnie część zawod-
ników LKS Ostrów zostało 
wypożyczonych do klubu KP 
Kaskada Kamionka a w tema-
cie połączenia prowadzone są 
jeszcze rozmowy. Na ten mo-
ment wiadomo, że drużyna 
LKS Ostrów nie przystąpiła  
do rozgrywek a klub z Ka-
mionki tylko informuje, że 
"Uważamy że połączenie obu 
drużyn to byłby dobry krok 
pozwalający na stworzenie 
mocnego klubu, gdzie zespół 

seniorski mógłby po-
walczyć o powrót do 
lig i okręgowej oraz 
można byłoby liczyć 
na polepszenie oferty 
dla szko lenia dzieci 
i młodzieży". 
 

Klub KP Kaskada 
Kamionka gra w A 
klasie (I grupa) 
i obecnie zajmuje 5 
miejsce w tabeli na 14 dru-
żyn. Drużyna mocno się 
wzmocniła wypożyczonymi 
piłkarzami, o których pisali-
śmy wcześniej z LKS Ostrów 
ale również nie obyło się ró-
bez osłabienia bo do innych 
drużyn zostali wypożyczeni: 
Hieronim Betleja 
(wypożyczony do Olchovia 
Olchowa), Michał Fornek 
(wypożyczony do Siarka Tar-
nobrzeg), Karol Bielański 

(wypożyczony do Borkovia 
Borek Wielki). Prezes klubu 
KP Kaskada Kamionka Arka-
diusz Fornek pytany o miej-
sce na koniec sezonu jedno-
znaczn ie stwierdza, że za-
wodnicy są zdopingowani 
walczyć o awans. Oczywiście 
nie za wszelka cenę ale chcą 
w tym sezonie mocno wal-
czyć o awans do wyższej kla-
sy rozgrywek. 

Mateusz Surman 
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Gminny Turniej Piłki Siatkowej 
W sobotę, 11  lutego 2017 
odbył się Gminny Turniej 
Piłki Siatkowej w Woli  
Ocieckiej, który został zor-
ganizowany przez Gminne 
Centrum Kultury i S portu 
w Ostrów z/s w Kamionce. 
Do rozgrywek przystąpiło 
sześć drużyn z terenu naszej 
gminy a najlepszą drużyną 

okazał się zespół OSP Kozo-
drza I. 
 
Już od samego rana na sali 
gimnastycznej w Woli Ociec-
kiej były rozgrywane emocjo-
nujące rozgrywki. Po kilku  
godzinach gry w finałowym 
meczu spotkała się  drużyna 
z Kozodrzy i Woli Ocieckiej, 

który ostatecznie w trzecim 
secie zakończy ł się wygraną 
przyjezdnych. 
 
Po zaciętej walce cały turniej 
wygrała d rużyna "OSP Kozo-
drza I", drugie miejsce zajęła 
drużyna "MKS Bumerang  
Wola Ociecka" a trzecie 
"Źrebaki z Ocieki". Na ko lej-
nych miejscach uplasowały 
się drużyny: "OSP Kozodrza 
II", "Turbo Ślymoki Kamion-
ka" i "Tempo Skrzyszów". Na 
zakończenie dla wszystkich  
drużyn były pamiątkowe dy-
plomy i nagrody a pierwsze 

trzy miejsca otrzymały rów-
nież piękne puchary, które 
zostały wręczone przez Prze-
mysława Łagowskiego - dy-
rektora GCKiS w Kamionce 
oraz Artura Skubisa - dyrek-
tora SP w Woli Ocieckiej. 
 
Gratu lu jemy zawodnikom 
zwycięskich drużyn oraz ze-
społom w pomysłowym dobo-
rze nazw swoich drużyn! 
 

Mateusz Surman 

We finałowy meczu spotkała się drużyna 
z Kozodrzy i Woli Ocieckiej 

Najlepszą drużyną turnieju okazał 
się zespół OSP Kozodrza I 

Gimnazjum z Ocieki – Najlepsze! 
W dniu 9 marca 2017r. 
w  Zespole Szkó ł Techniczno- 
Weterynaryjnych w Trzcianie 
odbył się Promujący Turniej 
w Piłce Halowej.  W zawo-
dach tych udział wzięła dru-
żyna Publicznego Gimnazjum 
w Ociece, w składzie: Rado-
sław Molek, Hieronim Kopa-
la, Sebastian Jaksan, Dawid  
Furtak, Sebastian  Kobos, 
Karo l Nędza, Sebast ian 
Skowroński - bramkarz.   Po  
niezwykle zaciętej rywalizacji 
pomiędzy  6 g imnazjami 
z regionu nie tracąc żadnej 

bramki i wygrywając wszyst-
kie mecze, najlepsi okazali się  
chłopcy z Ocieki.  
O r g a n i za t o r zy  za w o -
dów  przygotowali pamiątko-
we dyplomy,  a dla zwycięz-
ców piękne  puchary. Z dużą 
dawką zadowolenia i satys-
fakcji chłopcy ze swoim opie-
kunem Karo lem Świn iuchem, 
który przygotowywał ich do  
udziału w zawodach wrócili 
do szkoły, aby z resztą mło-
dzieży  świętować swój suk-
ces.  

PG Ocieka 

Polub nas i bądź na bieżąco! 
www.facebook.com/GminaOstrow/  
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Dzień Babci i  Dziadka to 
najpiękniejsze dni w roku. 
To ważne wydarzenie 
w życiu k ażdego przedszko-
laka i ucznia. W tych dniach 
Babcie i  Dziadkowie obda-
rzani są szczególnymi dowo-
dami miłości.  
 
Z tej okazji we wtorek 7 lute-
go 2017 r. w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Ociece 
odbyła się uroczystość dla 
zaproszonych seniorów po-
przedzona Mszą Świętą. To   
niezwykłe  spotkanie  rozpo-
częła dyrektor szkoły Marta 
Szybała, witając serdecznie 
przybyłych gości. Wśród 
przybyłych  osób swoją obec-
nością zaszczycił nas Wójt 
Gminy Ostrów Grzegorz  
Ożóg, a także  radni wsi Ocie-
ka - W ładysław Surman  oraz 
Józef  Podjasek,  proboszcz  
parafii   ks. Jan  Gaworczyk  
oraz rodzice i dziadkowie. 
W trakcie spotkania odbyła 
się także prelekcja pod ha-
słem „ Bezp ieczny Senior” 
przeprowadzona przez przed-
stawiciela Komendy Powiato-
wej Policji w Ropczycach  
st.sierż. Rafała Kozuba.  Ce-

lem tego działan ia 
było ostrzeżenie se-
niorów ze środowiska 
lokalnego przed wyłu-
dzan iem p ien iędzy 
tzw. „metoda na 
wnuczka”.  
Po części oficjalnej w 
podziękowaniu  za 
miłość, ciepło i opie-
kę dzieci z wielkim 

przejęciem zaprezentowały  
program artystyczny, w któ-
rym wyraziły  swą wielką mi-
łość do babć i dziadków. Mali 
artyści z przejęciem odtwa-
rzali swoje role, a czcigodni 
goście ze wzruszeniem odbie-
rali czu łe słowa, kierowane 
pod ich adresem. Na twarzach 
przybyłych  było można do-
strzec wielkie wzruszenie. 

Dziadkowie i Babcie z dumą 
przyglądali się swoim pocie-
chom. Emocji n ie było  końca, 
a po zakończonych występach 
każde dziecko wręczy ło swo-
im Dziadkom piękną laurkę. 
Gorące słowa podziękowania 
należą się również rodzicom, 
którzy n ie tylko dowieźli ho-
norowych gości na uroczy-
stość, ale okazali dużą pomoc 

w przygotowaniu i przepro-
wadzeniu imprezy. Spotkanie 
upłynęło w miłej i serdecznej 
atmosferze. Dzieci, poprzez 
wiersze, p iosenki i taniec, 
mogły wyrazić kochanym 
Babciom i Dziadkom swoje 
uczucia za trud włożony 
w ich wychowanie.  
Wszystkim Babciom i Dziad-
kom  życzymy zdrowia, 
szczęścia, radości, pociechy z 
wnuków. Niech nie tylko  
styczniowe dni, lecz cały No-
wy Rok upływa Wam  miło w 
towarzystwie Waszych wnu-
ków.  
 

SP Ocieka 

Dzień Babci i Dziadka w Ociece  

W sobotę, 28 stycznia 2017r. 
został rozegrany Turniej Te-
nisa Stołowego w sali g imna-
stycznej w Szko le Podstawo-
wej w Kamionce. Zawody 
zostały zorganizowane przez 
Gminne Centrum Kultury  
i Sportu w Ostrowie z/s 
w Kamionce. Rozpoczęcie 
turnieju poprzedziło losowa-
nie, któ re zadecydowało  
o  ko lejnoś ci rozgrywek 
w czterech kategoriach wie-
kowych: 
• do 14 lat 
• do 18 lat 
• powyżej18 lat 
• turniej kobiet 
Najlepsi zawodnicy, od miej-
sca I – III , otrzymali z rąk 
Dyrektora GCKiS – Przemy-
sława Łagowskiego dyplomy 
i puchary. 
Kategoria do 14 lat 

1. Jan Ziobro 
2. Jan Gawroński 
3. Remigiusz Czach 
Kategoria do 18 lat 
1. Rafał Długosz 
2. Paweł Dłużeń 
3. Adrian Kuroń 
Kategoria powyżej 18 lat 
1. Paweł Raś 

2. Włodzimierz Rokosz 
3. Marek Popielarz 
Kategoria kobiet 
1. Karolina Bartkowicz 
2. Joanna Fornek 
3. Agata Gawrońska 
Dziękujemy wszystkim za-
wodnikom za uczestnictwo 
w turnieju. Tym samym za-

praszamy do bran ia udziału  
w kolejnych imprezach orga-
nizowanych przez Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Ostrowie z/s w Kamionce 
i wyrażamy nadzieję na jesz-
cze więks ze zainteresowanie 
tego rodzaju wydarzeniami. 

GCKiS w Kamionce 

Turniej Tenisa Stołowego 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju 
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100-tna rocznica urodzin 
Wilhelma Macha 

W niedzielę, 15 stycznia 
w Gminnym Centrum Kultury  
i Sportu w Kamionce odbyło 
się uroczyste spotkanie z oka-
zji 100-tnej rocznicy urodzin  
Wilhelma Macha – powie-
ściopisarza, literata, krytyka 
literackiego. Po przywitaniu  
gości przez dyrektora GCKiS 
Przemysława Łagowskiego  
odbyło się podsumowanie 
konkursu na najlepsze opo-
wiadanie pt. „Mój najlepszy  
przy jaciel”. Do konkursu 
zgłoszono 65 prac uczn iów ze 
szkół podstawowych i gimna-
zjów. 
 
Laureaci : 
klasa IV 
I.    Emilia  Dan iel -  Publicz-
na Szko ła Podstawowa im. 
Działaczy Ruchu Chłopskie-
go w Kozodrzy 
II.    Radosław Łącała-  Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
im. Działaczy Ruchu Chłop-
skiego w Kozodrzy 
III.    Maja Popielarz -  Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
im. Działaczy Ruchu Chłop-
skiego w Kozodrzy 
 
Wyróżnienie: 
1.    Alan  Betlej -  Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Dzia-
łaczy Ruchu Chłopskiego  
w Kozodrzy 
 
klasa V 
I.    Julia  Podgórska - Publicz-
na Szko ła Podstawowa im. 
W. Macha w Kamionce 
I.    Oliwia Ferfecka - Pu-

bliczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Woli 
Ocieckiej 
II.    Marcelina Dłużeń - Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
im. W. Macha w Kamionce 
II.    W itold Ochab - Publicz-
na Szko ła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Woli Ociec-
kiej 
III.    Kacper Fryz - Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. bł. 
ks . Jerzego  Pop iełus zki 
w Skrzyszowie 
III.    Filip Dęborowski - - 
Publiczna Szko ła Podstawo-
wa im. bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki w Skrzyszowie 

 
klasa VI 
I.    Klaudia Radzimowska - 
Szkoła Podstawowa im. św. 
Jana Kantego w Będziemyślu 
II.    Maria Czapka - Publicz-
na Szko ła Podstawowa im. 
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Ociece 
 
Gimnazja 
I.    Dominika Świderska - 
Publiczne Gimnazjum w Woli 
Ocieckiej 
II.    Agnieszka Siwiec – Pu-

bliczne Gimnazjum w Ociece 
II.    Emilia  Radzimowska - 
Gimnazjum im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Sę-
dziszowie Małopolskim 
III.    Patrycja Perlik – Pu-
bliczne Gimnazjum w Ociece 
III.    Izabela Nogaj – Publicz-
ne Gimnazjum w Ociece 
 
Po wręczeniu pamiątkowych  
dyplomów oraz nagród rze-
czowych głos zabrała A lek-
sandra Bal –  autorka publika-
cji pt. „W ilhelm Mach – pi-

sarz z Kamionki”. 
W swoim wystąpieniu przed-
stawiła genezę powstania 
książki i przeczytała jej frag-
menty. Gościem specjalnym 
spotkania była Maria Szy-
dłowska z Gorlic, która prze-
kazała do Izby Pamięci 
W. Macha obraz przedstawia-
jący stary dom – miejsce uro-
dzin  pisarza. Spotkanie za-
kończyła wspólna dyskusja. 
 

GCKiS w Kamionce 

Specjalnie na 100-tną rocznicę śmierci 
Wilhelma Macha została przygotowana 

książka  „Wilhelm Mach – pisarz 
z Kamionki”, której autorką jest 

Aleksandra Bal 

Przedszkole w Kozodrzy 
współpracuje z Caritas 

Przedszko lne Koło Caritas 
w Kozodrzy  aktywnie współ-
pracuje z Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej. Dzieci wraz 
ze swoimi rodzicami wzięły  
aktywny udział w zbiórce 
środków czystości na rzecz 
osób w trudnej sytuacji mate-
rialnej. Jak podkreśla wice-
dyrektor Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej ks. dr Piotr 

Po ty r a ła  " P r ze ds zko le 
z  Kozodrzy od lat współpra-
cuje z rzeszowską Caritas, 
odwiedzając systematycznie 
Centrum Caritas w Budach 
Głogowskich, uczestnicząc 
w cyklicznych spotkaniach 
szko len iowo–formacy jnych  
oraz organizując własne ak-
cje charytatywne". 

Mateusz Surman 
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III Powiatowa Gala Sportu 
W dniu 20 stycznia 2017 w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku  
Kultury w Sędziszowie Mało-
polskim odbyła się III Powia-
towa Gala Sportu w której 
poznaliś my tegorocznych 
laureatów w kategoriach: 
Działacz Sportowy Roku, 
Sportowa Nadzieja Roku, 
Trener Roku, Drużyna Roku  
oraz Sportowiec Roku z tere-
nu powiatu ropczycko-
sędziszowskiego. Wśród lau-
reatów i zaproszonych gości 
były również osoby z terenu 
naszej gminy. 

Obecnością swą zaszczycił 
m.in. Prezes Podkarpackie-
go  Związku Piłki Nożnej 
Mieczysław Golba, Poseł na 
Sejm RP Kazimierz Moskal, 
Starosta Powiatu Ropczycko - 
Sędziszowskiego Witold Dar-
łak oraz liczne grono zawod-
ników, trenerów i osób zwią-
zanych ze sportem na terenie 
powiatu ropczycko - sędzi-
szowskiego. 

Do każdej z g rupy nominowa-
nych było po 10 osób lub klu-
bów, które późn iej walczy ły o  
miejsce w p lebiscycie poprzez 
głosowanie przy użyciu kupo-
nów zamieszczonych w lokal-
nej gazecie "Reporter". 

Z naszej gminy wyróżnien ie i 
pamiątkowy grawer za zdoby-

cie 6 miejsca w powiecie rop-
czycko - sędziszowskim w 
klasyfikacji współzawodnic-
twa sportowego dzieci i mło-
dzieży  za 2016 rok z rąk Ka-
zimierza Moskala otrzymał 

Uczn iowski Klub Sportowy 
"Orzeł Skrzyszów. Szóste 
miejsce spośród blisko 100 
klubów działających w na-
szym powiecie zostało zdoby-
te dzięki bardzo dobrym wy-
nikom i punktom uzyskanym 
w dwóch sekcjach sporto-
wych prowadzonych w tym 
klubie. Sekcja łucznicza w 

której punkty zdobyli: Jakub  
Głodek, Sławomir Hamala i 
Krystian Hamala a prowadzo-
nej przez trenera Andrzeja 
Budzika oraz sekcji zapasów 
klasycznych i zdobytych  

punktów przez Eryka Kowal-
czyka, Sebastiana Bielańskie-
go oraz Klaudii Dereń a pro-
wadzonej przez trenera Dariu-
sza Łukaszewskiego. 
Oprócz tego w plebiscycie 
nominowani byli: Magdalena 
Pasko (s ztangistka Lech ii 
Sędziszów a prywatnie miesz-
kanka Ostrowa), Klaudia De-

reń (zawodniczka UKS Orzeł 
Skrzyszów a pochodząca z 
Woli Ocieckiej), Sebastian 
Bielański (zawodnik UKS 
Orzeł Skrzyszów a zarazem 
mieszkaniec Woli Ocieckiej), 

Dariusz Łukaszewski (trener 
UKS Orzeł Skrzyszów), Ro-
bert Proczek (wieloletni dzia-
łacz i p iłkarz klubu Victoria 
Ocieka) oraz Arkadiusz For-
nek (prezes klubu Kaskada 
Kamionka). 

Mateusz Surman 

Końcem lutego podczas sesji Rady Gminy w Ostrowie złożono gratulacje dla zawodników 
i trenerów UKS Orzeł Skrzyszów za zajęcie 6 miejsca w powiecie ropczycko – sędziszowskim 
w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za 2016 rok. Po prezentacji 

i wręczeniu pamiątkowych dyplomów p.o. Wójta Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg zaprosił 
wszystkich wyróżnionych na spotkanie do swojego biura. 

Przedszkole w Kozodrzy zwycięzcą 
I i II edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego  

Wychowankowie nas zego 
przedszko la pod opieką na-
uczycieli systematycznie bio-
rą udział w ogólnopolskich 
konkursach plastycznych , 
skierowanych do przedszko li 
noszących imię Wandy Cho-
tomskiej. Zadaniem I edycji 
było wykonanie kartki urodzi-
nowej dla Pani Wandy Cho-
tomskiej, natomiast w II edy-
cji konkursu przedszkolaki 
wykonywały  ilustracje do 
wybranego wiersza Wandy 
Chotomskiej związanego ze 
zwierzętami. Jury oceniało 
zgodność pracy z tematyką 

konkursu, oryginalność prac, 
samodzielność wykonan ia 
oraz użycie różnorodnych 
materiałów. W pierwszej edy-
cji  miejsce I zdobyła Kata-
rzyna Kurgan, a miejsce III 
Dawid Lisek z grupy starszej  
pod opieką Kazimiery Łącała, 
natomiast w drugiej edycji 
I miejsce zdobyła Faustyna 
Niedzielska z grupy młodszej  
pod opieką Iwony Dyło. Ser-
decznie gratulu jemy zwycięz-
com i życzymy, aby dalej 
rozwijały swoje uzdolnienia. 
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Biblioteki polecają… 
„Dzieci doktora Motyla” to  
dowcipna i zaskaku jąca opo-
wieść dla dzieci i młodzieży. 
Jasiek i Basia główni bohate-
rowie książki pasjonują się 
przyrodą jak ich ojciec, który  
zaraził ich miłością do niej. 
Dzieci, za wszelką cenę chcą 
pokrzyżować plany dotyczące 
budowy drogi, miała by prze-
biegać przez łąkę, która jest 
ś rodowis kiem natu ralnym 
zagrożonego gatunku motyla. 

W wyniku  zbiegu okoliczno-
ści po wypiciu magicznej 
mikstury zmniejs zają się do  
rozmiarów mrówki. W swej 
nowej postaci trafiają na łąkę. 
Tam czeka na nich świat wy-
sokich traw , niebezpiecznych 
mrówek i innych owadów. 
Okazu je się, że niezwykle 
trudno być malutkim w takim 
świecie. Głównym przesła-
niem powieści jest ochrona 
przyrody oraz zachęcan ie 

czyteln ików do poznan ia 
świata, który nas otacza. Dba-
nie o przyrodę jest naszym 
obowiązkiem, gdyż ona jest 
nam potrzebna cała, a  my  
ludzie jesteśmy jej częścią 
i nie możemy bez niej istnieć. 
Czy uda się Jaskowi i Basi 
powrócić do normalnych roz-
miarów i uratować zagrożony 
gatunek? Przeczytajcie sa-
mi… 

Katarzyna Gotkowska 

Kaskada inwestuje w młodych... 
Kolejny rok za nami czyli 
można podsumować sezon 
2015/2016. Tak jak w po-
przednich latach możemy 
pochwalić się bardzo dobrymi 
wynikami drużyn młodzieżo-
wych. Udział w rozgrywkach 
ligowych brały trzy drużyny 
młodzieżowe, które stanęły 
na tzw. „pudle”. Był to już 
kolejny sezon rozgrywek 
gdzie nasze drużyny młodzie-
żowe p lasowały się w p ierw-
szej trójce. Należy podkreślić, 
że takie wyniki były możliwe 
nie tylko dzięki dobremu 
warsztatowi trenerskiemu ale 
też temu, że w skład tych 
drużyn wchodzili chłopcy 
z terenu prawie całej naszej 
gminy. Także ko lejn i zawod-
nicy młodzieżowi zostali do-
strzeżeni i przeszli do wyż-
szych lig rozgrywkowych. Są 
to Szymon Piwowar (Błękitni 
Ropczyce) i Michał Fornek 
(Siarka Tarnobrzeg). Ich  
przykłady pokazują, że 
w małych klubach też można 
dobrze wyszkolić zawodnika. 
W chwili obecnej w rozgryw-
kach ligowych występują trzy 
drużyny młodzieżowe oraz 
seniorska, która liczy się  
w walce o ligę okręgową.  
W obecnych czasach jest to 
bowiem niezwykle ważne aby 
nasze pociechy od jak naj-
wcześniejszych lat miały jak 
najwięcej ruchu. Tak więc 
cały czas zachęcamy do na-
mówien ia swoich dzieci do 
podjęcia treningów i warto 
pamiętać, że nigdy nie jest za 
późno. Na chwilę obecną 
każdy chłopiec jak również 
dziewczyny urodzone w la-

tach 2000 – 2010 może treno-
wać w poszczególnych gru-
pach wiekowych. Za tren ingi, 
które odbywają się na obiek-
tach sportowych w Kamionce 
i Ostrowie nie pobieramy 
żadnych opłat. W najbliższym 
czasie najmłodsze grupy wy-
stąpią w silnie obsadzonych 
turniejach piłkarskich (m.in. 
Deichmann i Turn iej o Puchar 
Tymbarku). Planujemy rów-
nież organizację szeregu tur-
niejów piłkarskich na obiek-

tach gminy Ostrów w okresie 
wakacji. 
Dlatego zachęcamy do zapi-

sania swojego dziecka na 
zajęcia treningowe. W przy-
padku dodatkowych pytań do 
Państwa decyzji pozostaje 
można kontaktować się z tre-
nerami poszczególnych grup 
wiekowych: 
1. W itold Banaś nr tel. 604-
 800 462 – obejmujący rocz-
niki 2000-2005 
2. Krzysztof Rogowski nr tel. 
880 526 886 – obejmujący 
roczniki 2006 -2010 
Jak co roku również starali-

śmy się o organizację wolne-
go czasu poprzez organizację 
ciekawych wycieczek. 

W zeszłym roku udaliś my się 
do Szczawnicy, gdzie Wąwo-
zem Homole wzdłuż potoku 
Kamionka nawet tym naj-
młodszym udało się wyjść na 
najwyższy szczyt Pienin t j. 
Wysoką 1050 m n.p.m. Na 
zakończenie dnia był również 
wyjazd kolejką na Palenicę 
i spacer wzdłuż Grajcarka. 
W tym też p lanujemy zdoby-
cie kolejnego najwyższego 
szczytu pasma górskiego. 
Myślimy o Turbaczu w Gor-
cach. 
Nie zapominamy również 
o Reprezentacji Polski U21 
na której mecze już cyklicz-
nie jeździmy od kilku lat. 23 
marca tego roku kibicowali-
śmy naszej Reprezentacji, 
która rozgrywała towarzyskie 
spotkanie z reprezentacją 
Włoch. Na stadionie można 
było poznać „smak” tego co 
nas czeka w czerwcu, czyli 
Mistrzostwa Europy w Po l-
sce.  
 

KP Kaskada Kamionka 

Oprócz treningów jest też możliwość z korzystania z różnego rodzaju 
wycieczek i wyjazdów na mecze 

Działalność kluby KP Kaskada Kamionka pokazuje, 
że w małych klubach można dobrze wyszkolić zawodnika... 
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Drożdżówka z kruszonką  
Składniki: 
7 dkg drożdży 
1 kg mąki 
½ l. mleka ciep łego 
1 jajko całe, 2 żółtko 
1 szklanka cukru 
szczypta soli 
2/3 roztopionej margaryny 
 
Wykonanie: 
Zrobić rozczyn z odrobiny mąki, cukru i 
drożdży. Cały rozczyn podrośnie dodać 
resztę składników i roztopioną margary-
nę. Wyrobić. 
 
Kruszonka: 
1/3 kostki margaryny, ½ szkl. cukru pu-
dru, ½ szkl. mąki. Wyrobić i dać na  
wierzch. 
 

Pamuła 
Składniki: 
2 garście suszonych gruszek 
2 garście suszonych śliwek 
2 garście suszonych jabłek 
Cukier, mąka, słodka śmietana 
Wykonanie: 

Wszystkie owoce namoczyć w wodzie na 
kilka godzin. Późn iej wszystko razem 
ugotować w tej samej wodzie. 
Część ugotowanych owoców rozetrzeć 

lub zmiksować. 
Zupę podbić mąką i słodką śmietaną, 
dodać cukier do smaku. 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich "Zdżary” poleca... 
Kącik kulinarny 



Życie Ostrowa 

Życie Ostrowa 


