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Inwestycje drogowe w Gminie Ostrów 

W ostatnich tygodniach na 
terenie naszej gminy było 
sporo inwestycji drogowych, 
które w dużej części już się 
zakończyły. W większości są 
to nowe inwestycje a tylko 
w Ostrowie przeprowadza-
na jest kompleksowa mo-
dernizacja już istniejącego 
chodnika. Wspomniane in-
westycje mają za zadanie 
m.in. poprawić bezpieczeń-
stwo i wygodę naszych 
mieszkańców. 
 

Przykłady realizacji: 
 

Budowa chodnika przy dro-
dze wojewódzkiej w Ociece 

Inwestycja współfinansowana 
przez Gminę Ostrów oraz 
Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie. 
Długość  chodnika ok. 50m 
szerokość 2,00. Chodnik wy-
konano z kostki brukowej. 
Wykonano  nowy przepust  
z rury HDPE o średnicy 80 
cm pod drogą  gminną. 
Wzdłuż chodnika wykonano  
ściek przykrawężnikowy. 
Skarpy rowu obrukowano 
kamieniem a dno rowu zosta-
ło  umocnienie płytami ażuro-
wymi i  korytkami ściekowy-
mi. Od strony skarpy nasypu 

ustawiono balustradę szcze-
blinkową a od strony jezdni 
barierę stalową ochroną. 
Ogólna wartość inwestycji 
wyniosła 130 311,00 złotych. 
Udział finansowy Gminy 
Ostrów - 51 061,00 zł, PZDW 
- 79 249,00 złotych. 
 

Remont chodnika w Ostro-
wie 

Inwestycja polega na remon-
cie chodnika o długości ok. 
300m i polega na rozebraniu, 
wykonaniu nowej podbudowy 
i ponownym ułożeniu kostki  
i obrzeży na chodniku. Inwe-
stycja współfinansowana 

przez Gminę Ostrów i Pod-
karpacki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Rzeszowie. War-
tość zadania 50 000  zł. 
Udział finansowy  Gminy 20 
000 ,00 zł udział  PZDW - 30 
000 zł. 
  
Budowa chodnika w Skrzy-
szowie 

Przy drodze powiatowej Nr 
1286R Anastazów - Skrzy-
szów w miejscowości Skrzy-
szów - budowa chodnika  przy 
jezdni na kolektorze krytym 
o  długości ok. 172 m; War-
tość zadania - 122892,87 zł. 

 

Budowa chodnika w Ka-
mionce 

Przy drodze powiatowej Nr 
1225R Kosowy - Kamionka - 
Sędziszów Małopolski 
w miejscowości Kamionka.  
Budowa chodnika  przy jezd-
ni na kolektorze krytym 
o długości  114 m..  Wartość 
zadania - 95 363,92 zł; 
 

Budowa chodnika w Zdża-
rach 

Przy drodze powiatowej Nr 
1329R Zdżary - Witkowice 
w miejscowości Zdżary. Bu-
dowa chodnika za rowem  na 
długości 141 m. Wartość  
zadania - 87 563,71 zł. 
 

Warto wspomnieć, że w ostat-
nich dniach rozpoczęła się 
również modernizacja drogi 
wojewódzkiej Nr 986 
(Tuszyma - Ropczyce - Wi-
śniowa).  
 

 

tekst: Mateusz Surman 

dane: Alicja Sikora 

W Ostrowie przeprowadzona była kompleksowa modernizacja 
już istniejącego chodnika 

Budowa chodnika w Skrzyszowie 

Budowa chodnika w Zdżarach na długości 141m 

 

Polub nas i bądź na bieżąco! 
www.facebook.com/GminaOstrow 
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Zakupiono pojazdy i sprzęt dla zakładu komunalnego 

Działający w naszej gminie 
zakład komunalny może się 
poszczycić kolejnymi pojaz-
dami i dodatkowym sprzę-
tem, który został  zakupiony 
do obsługi działu gospodar-
ki odpadami jak również 
innych prac w ramach pro-
wadzonej działalności. Na 
liście zakupów jest m.in. 
ładowarka kołowa czołowa, 
samochód ciężarowy z urzą-
dzeniem ciśnieniowym WU-
KO oraz kosiarka bijakowa. 
 

Wśród zakupionych urządzeń 
warto wymienić: 
1. Ładowarka kołowa czoło-
wa CASE 721F 

Maszyna fabrycznie nowa 
została zakupiona w formie 
leasingu operacyjnego na 
wyposażenie ostrowskiej ko-
munalki do obsługi działu 

gospodarki odpadami jak 
również innych prac w ra-
mach prowadzonej działalno-
ści. 
Ładowarka jest przystosowa-
na do załadunku naczep do 
wysokości około 4,20 m co 
do tej pory było sporym 

utrudnieniem przy bieżącej 
pracy Zakładu oraz do zała-
dunku materiałów sypkich np. 
kruszywa, żwiry itp. 
Maszyna wyposażona w od-
powiednią wentylację i klima-
tyzację w dużym stopniu 
wpływa na bezpieczeństwo 
i komfort pracowników pra-
cujących przy gospodarce 
odpadami tj. obsługa linii 
sortowniczej, załadunek po-
jazdów do transportu odpa-
dów, obsługa instalacji biolo-
gicznego przetwarzania odpa-
dów. 
Zakup nowej ładowarki 
w dużym stopniu przyczyni 
się do poprawy jakości i efek-
tywności wykonywanych prac 
związanych z eksploatacją 
Zakładu oraz realizacji zleceń 
na rzecz Gminy Ostrów. 
 

2. Samochód ciężarowy Re-
nault Master z urządzeniem 
ciśnieniowym typu WUKO 

Samochód specjalistyczny 
zakupiony został na wyposa-
żenie Oczyszczalni Ścieków 
w Skrzyszowie do eksploata-
cji sieci kanalizacyjnej. Po-

jazd wyposażony w urządze-
nie ciśnieniowe do 150 bar 
służące do udrażniania przyłą-
czy i sieci kanalizacyjnych do 
średnicy rurociągu 200 mm 
oraz w urządzenie do obsługi 
urządzeń sieci kanalizacyjnej 
tj. płukanie i mycie urządzeń, 
możliwość transportu niewiel-
kiej ilości nieczystości. Zaku-
piony pojazd usprawni obsłu-
gę i eksploatację gminnej 
sieci kanalizacyjnej. 
 

3. Kosiarka bijakowa AGL 
125 

Urządzenie zostało zakupione 
na wyposażenie Zakładu dla 
potrzeb utrzymania chodni-
ków oraz terenów zielonych 
będących własnością oraz we 
władaniu Gminy Ostrów. Ko-
siarka bijakowa zamontowana 
do ciągnika Prokmar pozwala 
na swobodne koszenie m.in. 
zieleni przylegających do 
chodników pieszych na tere-
nie Gminy Ostrów w różnych 
pozycjach koszenia z wyko-
rzystaniem układu hydraulicz-
nego sterowanego z kabiny 

operatora. Maksymalna szero-
kość koszenia wynosi 120 cm. 
Urządzenie to usprawni 
i przyspieszy prace wykony-
wane przy utrzymaniu chod-
ników oraz pozostałych tere-
nów należących do Gminy 
Ostrów. 

 

Warto dodać, że łączna war-
tość zakupionych w ostatnim 
czasie przez Gminę i jej Spół-
kę komunalną maszyn, pojaz-
dów i urządzeń wyniosła aż 
850 000 zł brutto. 
 

 

tekst: Mateusz Surman  
dane: Karol Kluk 

Ustrzelone w terenie 

40. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka 
na Jasną Górę w Ociece 

Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
"Solidarności"  i Olimpijczyków w Ostrowie 
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Kozodrza najlepsza na powiatowych zawodach OSP!  
W sobotę, 23 września 2017 
w Ropczycach odbyły się 
VIII Powiatowe Zawody 
Sportowo - Pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych. W zawodach wystar-
towało łącznie 23 drużyny w 
tym 8 kobiecych a najlep-
szymi okazały się drużyny 
(kobieca i męska) z OSP 
Kozodrza. 
 

Nasza gmina podczas tych 
zawodów była reprezentowa-
na przez 4 drużyny męskie 
(OSP Kozodrza I, OSP Kozo-
drza II, OSP Wola Ociecka, 
OSP Kamionka) oraz 3 kobie-
ce (OSP Kozodrza, OSP 
Ostrów, OSP Kamionka). 
Były to drużyny, które 
9 września 2017 podczas 
gminnego etapu miały najlep-
sze wyniki.  
 

Zaciętym zmaganiom jedno-
stek bacznie przyglądał się 
m.in.: Władysław Tabasz, 
wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP, Kazimierz Moskal - 
Poseł na Sejm RP, Witold 
Darłak - Starosta Powiatu 
Ropczycko - Sędziszowskie-
go, Jacek Róg - Komendant 
Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Ropczycach, 
Jacek Magdoń - Radny Sejmi-
ku Województwa Podkarpac-
kiego oraz przedstawiciele 
gmin i miast z naszego powia-

tu na czele z Grzegorzem 
Ożóg - p.o. Wójta Gminy 
Ostrów. 
 

Oto końcowe wyniki drużyn, 
które brały udział w ćwicze-
niu bojowym oraz sztafecie 
pożarniczej 7x50m z prze-
szkodami: 
 

Grupa C (kobieca): 
1. OSP Kozodrza - 128,35 

2. OSP Boreczek - 131,97 

3. OSP Łączniki Kucharskie - 
146,41 

4. OSP Zagorzyce Górne - 
147,44 

5. OSP Kamionka - 155,01 

6. OSP Ostrów - 155,34 

7. OSP Gnojnica Wola - 
168,88 

8. OSP Brzeziny - 192,03 

 

Grupa A (męska): 
1. OSP Kozodrza I - 99,52 

2. OSP Ropczyce Witkowice 
- 101,82 

3. OSP Cierpisz - 104, 43 

4. OSP Gnojnica Wola - 
104,61 

5. OSP Kozodrza II - 112,71 

6. OSP Góra Ropczycka - 
114,20 

7. OSP Wiśniowa - 115.68 

8. OSP Będzienica - 116,95 

9. OSP Olchowa - 119,19 

10. OSP Brzeziny - 126, 01 

11. OSP Ropczyce Śródmie-
ście - 126,63 

12. OSP Wola Ociecka - 
127,31 

13. OSP Kamionka - 127,68 

14. OSP Boreczek - 131,41 

15. OSP Wielopole Skrzyń-
skie - 145,78 

 

Jak widać OSP Kozodrza była 
w obu grupach bezkonkuren-
cyjna i to właśnie ta jednostka 
będzie reprezentować naszą 
gminę i nasz powiat podczas 
zawodów wojewódzkich. 
Serdecznie gratulujemy!  
 

Zdjęcie drużyn z jednostki OSP Kozodrza w towarzystwie Witolda Darłaka - Starosty Powiatu 

Ropczycko - Sędziszowskiego oraz Grzegorza Ożóg - p.o. Wójta Gminy Ostrów. 

Prezentacja zdobytych pucharów 
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Narodowe Czytanie "Wesela" w Ostrowie 

W piątek, 8 września 2017 
w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Henryka Sienkie-
wicza w Ostrowie odbyła się 
akcja Narodowego Czyta-
nia. Jest to akcja organizo-
wana przez Prezydenta RP 
od 2012 roku. Została zaini-
cjowana wspólną lekturą 
Pana Tadeusza Adama Mic-
kiewicza.  
 

W 2013 roku w całej Polsce 
odbyło się czytanie dzieł 
Aleksandra Fredry, a podczas 
następnych edycji przeczyta-
no kolejno: Trylogię Henryka 
Sienkiewicza oraz „Lalkę” 
Bolesława Prusa. W ubiegłym 
roku Andrzej Duda i Agata 
Kornhauser-Duda rozpoczęli 
Narodowe Czytanie „Quo 
Vadis” Henryka Sienkiewicza 
w warszawskim Ogrodzie 
Saskim. W bieżącym roku 
czytający mieli zaszczyt ob-
cować z dziełem Stanisława 
Wyspiańskiego pt: „Wesele”. 
 

W postać bohaterów dramatu, 
czyli Pani Młodej (Jadwiga 
Mikołajczykówna) wcieliła 
się Maria Wielgus - dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Henryka Sienkiewi-
cza w Ostrowie a Panem Mło-

dym (Lucjan Rydel) był Grze-
gorz Ożóg - p.o. Wójta Gmi-
ny Ostrów. W rolę pozosta-
łych bohaterów wcielił się 
m.in.: Bogusław Wójcik - 
dyrektor ZOJO w Ostrowie, 
Barbara Cwanek - sołtys 
i radna miejscowości Ostrów, 

ksiądz Józef Rusnarczyk – 
Proboszcz Parafii p.w. Naj-
świętszej Marii Panny Królo-
wej Polski w Ostrowie oraz 
pedagodzy i osoby związane 
z działalnością oświatową. 
 

Na zakończenie uczestnicy 

Narodowego Czytania opie-
czętowali specjalną, okolicz-
nościową pieczęcią przesłaną 
przez Prezydenta wszystkie 
książki z których czytano. 
 

Mateusz Surman 

W bieżącym roku czytający mieli  
zaszczyt obcować 

 z dziełem Stanisława 

Wyspiańskiego pt: „Wesele”. 

Naukobus w Skrzyszowie 

W czwartek, 7 września 
2017 do Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki 
w Skrzyszowie przyjechał 
Naukobus, czyli nowoczesne 
mobilne laboratorium 
z Centrum Nauki Kopernik. 
Dzieci i młodzież nie tylko 
ze Skrzyszowa ale również 
z terenu całej gminy mogły 
zobaczyć wystawę ponad 
dwudziestu eksponatów, 

które można było dotknąć 
i samemu przetestować. 
 

Poprzez łączenie nauki i zaba-
wy zwiedzający wystawę 
mogli przeprowadzić różnego 
rodzaju doświadczenia z za-
kresu fizyki a także poznać 
tajniki ludzkiego organizmu 
oraz wykorzystać matematykę 
w praktyce – a to wszystko 
pod okiem animatorów z war-
szawskiego Centrum Nauki 

Kopernik. Angażujące 
uczniów eksperymenty to 
sposób na rozbudzenie ich 
ciekawości i zainspirowanie 
do samodzielnego zdobywa-
nia wiedzy. 
Naukobus w powiecie rop-
czycko-sędziszowskim  od-
wiedził tylko dwie miejsco-

wości a mianowicie Skrzy-
szów oraz dzień później był 
również w Czarnej Sędzi-
szowskiej, dlatego cieszymy 
się, że to właśnie uczniowie 
z naszej gminy mogli uczest-
niczyć w tej wystawie. 
 

Mateusz Surman 

Zwiedzający wystawę mogli przeprowadzić różnego rodzaju 
doświadczenia z zakresu fizyki a także poznać tajniki ludzkiego 

organizmu... 
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Dożynki Gminne - Ostrów 2017 

W niedzielę, 27 sierpnia 
2017 rolnicy wraz zaproszo-
nymi gośćmi dziękowali za 
udane plony  podczas 
"Dożynek Gminnych - 
Ostrów 2017". Nie obyło się 
bez pięknych wieńców do-
żynkowych, ciekawego pro-
gramu artystycznego i in-
nych atrakcji przygotowa-
nych dla wszystkich zgro-
madzonych na tym święcie. 
Pierwszym punktem doży-
nek była uroczysta msza 
święta w kościele parafial-
nym pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski 
w Ostrowie, gdzie odbyło się 
nabożeństwo dziękczynne 
za zebrane plony. Ks. Józef 
Rusnarczyk poświęcił 
wszystkie wieńce dożynko-
we a starostowie dożynek 
wręczyli mu bochen chleba 
upieczony z ziarna zebra-
nego w bieżącym roku. 
W tym roku zaszczytna 
funkcja starostów dożynek 
przypadła Bożenie Mali-
kowskiej z Ocieki oraz 
Lesławowi Burczy 
z Ostrowa. 
 

Po mszy świętej orszakiem 
dożynkowym na czele 
z orkiestrą dętą, mażoretka-
mi  i grupami wieńcowymi 
wraz z zaproszonymi gość-
mi udano się na kompleks 
sportowy w Ostrowie, gdzie 
rozpoczęła się dalsza część 
uroczystości. 
 

Warto dodać, że wśród gości, 
którzy przybyli na uroczy-
stość był m.in.: Poseł na Sejm 
RP - Kazimierz Moskal, Rad-
ny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego i jednocze-
śnie pracownik IPN w Rze-
szowie - dr Jacek Magdoń, 
Starosta Powiatu Ropczycko - 
Sędziszowskiego - Witold 
Darłak. Oprócz tego byli rów-
nież przedstawiciele sąsied-
nich gmin oraz inni zaprosze-
ni goście. Wszystkich przywi-
tał Przewodniczący Rady 
Gminy w Ostrowie - Józef 
Bajor a następnie głos zabrał 
p.o. Wójta Gminy Ostrów - 
Grzegorz Ożóg, który w swo-
im przemówieniu podkreślił 
jak ważną rolę ogrywają rol-
nicy i podziękował im za ich 

wielki trud. 
Kolejnym punktem uroczy-
stości było odznaczenie i wy-

różnienie rolników, którzy 
wyróżniają się w naszej gmi-

nie m.in. wielkością swoich 
gospodarstw. Jako pierwsze 
zostało wręczone odznaczenie 
honorowe „Zasłużony dla 
Rolnictwa”, które jest nada-
wane przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Wspo-
mniane odznaczenie otrzyma-
ła Jadwiga Jemioło z Woli 
Ocieckiej, Urszula Rokosz ze 
Zdżar oraz Marek Barszcz ze 
Skrzyszowa. Następnie zosta-
ły wręczone Medale Świętego 
Izydora Oracza dla zasłużo-
nych rolników z Gminy 
Ostrów. Wyróżnienia te 
otrzymali: Marek Barszcz 
(Skrzyszów), Lesław Burczy 
(Ostrów), Jacek Cukla (Wola 
Ociecka), Jemioło Jadwiga 
(Wola Ociecka), Robert Gaw-
ryś (Wola Ociecka), Stani-

sław Glinka (Kozodrza), 
Krzysztof Koziński 

(Kozodrza), Krzysztof 
Myszkowski (Ocieka), 
Bogdan Turczyn (Ocieka) 
oraz Grzegorz Potwora 
(Borek Mały). 
 

Następnie Dyrektor 
GCKiS w Kamionce - 
Przemysław Łagowski 
rozpoczął prezentację 
wieńców dożynkowych 
podczas której każda 
z grup miała ze sobą chle-
by, którymi obdarowywała 
zaproszonych gości. 
Wieńce dożynkowe w tym 
roku zostały przygotowa-
ne przez sołectwa: Borek 

Mały, Kozodrza, Kamionka 
(dwa wieńce), Ocieka, Wola 
Ociecka, Ostrów, Skrzyszów
(dwa wieńce) i Zdżary. 
 

Podczas dożynek można było 
również zobaczyć prezentacje  
połączoną z degustacją wyro-
bów Koła Łowieckiego 
"Cietrzew" oraz "Bażant" 
a dzieci mogły skorzystać 
z m.in. dmuchańców i progra-
mu artystycznego specjalnie 
dla nich przygotowanego.  Po 
części oficjalnej dla wszyst-
kich zgromadzonych był kon-
cert zespołu "Pozytywnie 
Nakręceni" a wieczorem od-
była się zabawa dożynkowa. 
 

Mateusz Surman 

Podczas tej uroczystości wręczono również odznaczenia hono-
rowe „Zasłużony dla Rolnictwa”  oraz Medale Świętego 

 Izydora Oracza dla zasłużonych rolników z Gminy Ostrów 

W tym roku zaszczytna funkcja starostów dożynek przypadła 

Bożenie Malikowskiej z Ocieki oraz Lesławowi Burczy z Ostrowa. 
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Maraton Rowerowy Cyklokarpaty w Kamionce 

26 sierpnia 2017 w Kamion-
ce wystartowały XI elimina-
cje Maratonów Rowero-
wych Kellys Cyklokarpaty, 
w których w ubiegłą sobotę 
wystartowało łącznie ponad 
600 uczestników. Niektórzy 
maratończycy mimo wyso-
kiej temperatury a później 
również obfitego deszczu 
przejechali ponad 80 kilo-
metrową trasę zlokalizowa-
ną na terenie gmin: Niwi-
ska, Dębica i oczywiście 
Ostrów. 

Nasza gmina wspólnie z wła-
dzami samorządowymi gminy 
Dębica i gminy Niwiska oraz 
władzami Cyklokarpat orga-

nizowała Maraton Rowerowy 
Cyklokarpaty. Oficjalny start 
oraz przywitanie uczestników 
dokonał p.o. Wójta Gminy 
Ostrów - Grzegorz Ożóg wraz 
z dyrektorem GCKiS w Ka-
mionce - Przemysławem Ła-
gowskim. Jak się okazało była 
to impreza sportowa na na-
prawdę dużą skalę, ponieważ 
na starcie na polu biwako-
wym w Kamionce zgłosiło się 
ponad 600 zawodników i to 
nie tylko z Polski ale również 
z zagranicy. 

Maratończycy przy zapisie 
wybierali trasę w której chcie-
li rywalizować, ponieważ 
były trzy różne trasy dla doro-

słych, które miały inną dłu-
gość a także stopień trudno-
ści.  Trasa Hobby liczyła – 27 
km, Mega – 62 km i Giga – 
82 km. Warto również dodać, 

że w większości trasy prze-
biegały przez tereny piaszczy-
ste i leśne a więc z pewnością 
przejechanie tylu kilometrów 

w takich warunkach pogodo-
wych nie było łatwe. Oprócz 
tego dla najmłodszych zawod-
ników, którzy dopiero zaczy-
nają jeździć na rowerze była 
przygotowana również mała 
trasa przy zalewie w Kamion-
ce.  
 

Ubiegłoroczne eliminacje 
rozpoczynały się w Pustkowie 
Osiedlu, obecne na polu biwa-
kowym w Kamionce a za rok 
jeśli wszystko dobrze pójdzie 
to rowerzyści wystartują 
z gminy Niwiska, gdzie będą 
mieli do pokonania podobną 
trasę zlokalizowaną również 
w naszej gminie. 
 

Mateusz Surman 

Na starcie Maratonu Rowerowego Kellys Cyklokarpaty  
pojawiło się ponad 600 uczestników 

Uczestników oraz wszystkich gości 
 przywitał Grzegorz Ożóg,  

p.o. Wójta Gminy Ostrów oraz  
Przemysław Łagowski, dyrektor GCKiS 

w Kamionce 

Lokalna Grupa Działania LASOVIA  ogłasza nabór wniosków  
Ogłoszenie o Naborze wnio-
sków nr 2 / 2017 w zakresie: 
Budowa przebudowa ogól-
nodostępnej i niekomercyj-
nej infrastruktury tury-
stycznej lub rekreacyjnej 
lub kulturalnej 
Ogłoszenie o Naborze wnio-
sków nr 3 / 2017 w zakresie: 
Zachowanie dziedzictwa 
lokalnego 

Ogłoszenie o Naborze wnio-
sków nr 4 / 2017 w zakresie: 
Zachowanie dziedzictwa 
lokalnego 

Ogłoszenie o Naborze wnio-

sków nr 7 / 2017 w zakresie: 
Promowanie obszaru obję-
tego LSR, w tym produktów 
lub usług lokalnych 

1.Terminy składania wnio-
sków na powyższe nabory to: 
 od 25.09.2017r. do 
16.10.2017r. 
2. Miejsce składania wnio-
sków: 
Biuro Lokalnej Grupy Działa-
nia LASOVIA, ul. Sikorskie-
go 2a,  39-300 Mielec, 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 7:00-15:00. 
Ogłoszenie o Naborze wnio-

sków nr 5 / 2017 w zakresie: 
Podejmowanie działalności 
gospodarczej w ramach 
przedsięwzięcia 1.1.3. Roz-
wój działalności gospodar-
czych związanych ze stwo-
rzeniem miejsc noclegowych 

Ogłoszenie o Naborze wnio-
sków nr 6 / 2017 w zakresie: 
Podejmowanie działalności 
gospodarczej w ramach 
przedsięwzięcia 2.1.1. Two-
rzenie miejsc pracy 
w przedsiębiorstwach 
(podmiotach gospodar-
czych) 

1. Termin składania wnio-
sków: 
 od 11.09.2017r. do 
29.09.2017r. 
2. Miejsce składania wnio-
sków: 
Biuro Lokalnej Grupy Działa-
nia LASOVIA, ul. Sikorskie-
go 2a,  39-300 Mielec, 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 7:00-15:00. 
Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać na stronie 
www.lasovia.com.pl lub pod 
nr telefonu: (17) 788 53 00.  

 

Małgorzata Kozioł 
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VIII Piknik Militarny w Bliźnie 

VIII Piknik Militarny 
w Bliźnie, który odbył się 
6 sierpnia 2017 przy Parku 
Historycznym Blizna to już 
historia... Kilka tysięcy 
zwiedzających mogło zoba-
czyć m.in. inscenizacje histo-
ryczną "Wrzesień 39", 
sprzęt wojskowy, dioramy 
historyczne czy różnego ro-
dzaju militaria. 

Stało się już niemal tradycją, 
że w pierwszą niedzielę sierp-
nia wszystkie drogi prowadzą 
do Blizny, gdzie odbywa się 
spotkanie miłośników milita-
riów i historii. Podobnie było 
również w tym roku i o godz. 
15 odbyło się oficjalnie roz-
poczęcie pikniku zainicjowa-
ne przez p.o. Wójta Gminy 
Ostrów Grzegorza Ożóg, któ-
ry wspólnie z dyrektorem 
GCKiS w Kamionce Przemy-
sławem Łagowskim oraz Soł-
tysem i Radnym Gminy 
Ostrów - Wiesławem Jele-
niem przywitał wszystkich 
gości i zaprosił do udziału 
w pikniku. Na początek odbył 
się II Powiatowy Festiwal 
Piosenki Żołnierskiej i Party-
zanckiej a klimat tych śpiewa-

nych patriotycznych piosenek 
z pewnością umilał czas przy 
oglądaniu różnego rodzaju 
militariów i sprzętu wojsko-
wego. Punktualnie o godz. 17 
rozpoczęła się inscenizacja 
historyczna, która przyciąga 
wszystkich gości na pobliską 
polanę, gdzie w tym roku za-
prezentowano bitwę 
"Wrzesień 1939". Zabytkowe 
pojazdy wraz z żołnierzami na 
polu walki i otaczającymi ich 
potężnymi wybuchami piro-
technicznymi pozwalały wi-
dzom przenieść się o kilka-
dziesiąt lat i poczuć się jak 
podczas prawdziwej bitwy 
w czasie II wojny światowej. 

Bez wątpienia co roku odwie-
dzających piknik jak i pobli-
ski Park Historycznych Blizna 
przybywa jednak mimo dość 
niepewnej pogody liczba od-
wiedzających w tym roku 
była rekordowa. Dziękujemy 
z tego miejsca wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji 
pikniku i wszystkich odwie-
dzających zapraszamy za rok! 

Mateusz Surman 

Wystawa zabytkowych pojazdów 

Bitwa "Wrzesień 1939” 

Na pikniku było kilka tysięcy zwiedzających 

Odprawa uczestników inscenizacji 



Życie Ostrowa 

Życie Ostrowa 

10 

Uroczystości patriotyczno-religijne przy obelisku w Bliźnie 

W sobotę, 5 sierpnia 2017 
odbyły się uroczystości pa-
triotyczno-religijne przy 
Obelisku w Bliźnie. Była 
msza święta w intencji żoł-
nierzy AK, leśników, księży, 
miejscowej ludności oraz 
więźniów i robotników 
z niemieckiego obozu pracy 
w Pustkowie, którzy brali 
udział w operacjach uwień-
czonych zdobyciem bezcen-
nych informacji o niemiec-
kiej broni V-1 i V-2 na tere-
nie Blizny i okolic, a których 

walka i ofiara przyczyniła 
się do zwycięstwa nad III 
Rzeszą Niemiecką a po za-
kończonej mszy odbył się 
m.in. Apel Pamięci, złożenie 
kwiatów oraz przemowy 
okolicznościowe. 
 

Wśród zaproszonych gości, 
którzy zaszczycili swoją 
obecnością byli m.in. komba-
tanci mjr Jerzy Krupa i por. 
Stanisław Garstka, którzy byli 
w oddziale Aleksandra "Olka" 
Rusina. Oprócz tego był rów-
nież Senator RP - Zdzisław 
Pupa, Poseł na Sejm RP - 

Kazimierz Moskal, Dowódca 
16 Tczewskiego Batalionu 
Saperów - ppłk Grzegorz 
Grobel, Komendant WKU 
Mielec - ppłk Mirosław Cie-
sielski, Radny Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego 
i jednocześnie pracownik IPN 
w Rzeszowie - dr Jacek Mag-
doń. Oprócz tego byli również 
przedstawiciele sąsiednich 
gmin oraz inni zaproszeni 
goście. 
 

Uroczystość rozpoczęła się od 

modlitwy podczas mszy świę-
tej, którą koncelebrował ks. 
Krzysztof Gac oraz ks. Józef 
Rusnarczyk. Kazanie nato-
miast wygłosił ks. Artur Mi-
chalski, który wszystkim 
zgromadzonym przypomniał 
osobę płk Łukasza Ciepliń-
skiego, który za swoją działal-
ność niepodległościową został 
skazany przez komunistyczne 
władze na śmierć i zapomnie-
nie. 
 

Druga część uroczystości 
odbyła się już przy Obelisku, 
który został odsłonięty 

w 2014 roku i ma za zadanie 
upamiętnić wszystkich pole-
głych w operacjach wywia-
dowczych uwieńczonych zdo-
byciem bezcennych informa-
cji o broni odwetowej V1 
i V2. Dyrektor GCKiS w Ka-
mionce - Przemysław Łagow-
ski wspólnie z gospodarzem 
naszej gminy p.o. Wójta Gmi-
ny Ostrów - Grzegorzem 
Ożóg przywitali wszystkich 
zgromadzonych gości. Na-
stępnie głos zabrał dr Jacek 
Magdoń, który pokrótce na-

kreślił historię Blizny i okolic 
oraz osób, które działały na 
tym terenie. Uroczystość za-
kończyła się Apelem Pamięci 
wraz z salwą honorową, po 
którym delegacje złożyły 
kwiaty pod Obeliskiem. 
 

Warto również dodać, że uro-
czystość odbyła się pod hono-
rowym patronatem Marszałka 
Województwa Podkarpackie-
go - Władysława Ortyla. 
 

Mateusz Surman 

Pamiątkowe zdjęcie przy pomniku: kombatantów, rodziny  
Aleksandra Rusina oraz dyrektora GCKiS w Kamionce  

oraz sołtysa i radnego z Blizny 

Złożenie wiązanki pod pomnikiem przez Grzegorza Ożóg 

 - p.o. Wójta Gminy Ostrów, Agnieszkę Sochacką  
- Sekretarza Gminy Ostrów oraz Józefa Bajora -

Przewodniczącego Rady Gminy w Ostrowie 

16 Tczewski Batalion Saperów   
podczas Apelu Pamięci 

Kadra wojewódzka w zapasach razem 

z UKS Orzeł Skrzyszów 

W dniach 18.08-24.08.2017 
w miejscowości Wapienne 
zakończył się obóz kadry wo-
jewódzkiej w zapasach. 
Wśród uczestników oczywi-

ście nie mogło zabraknąć za-
wodników z UKS Orzeł 
Skrzyszów, których trenerem 
jest Dariusz Łukaszewski. 

Mateusz Surman 
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105-lecie OSP Skrzyszów 

W niedzielę, 30 lipca 2017 
odbył się jubileusz 105-lecia 
powstania Ochotniej Straży 
Pożarnej w Skrzyszowie. 
Podczas tej uroczystości 
przedstawiono zarys histo-
ryczny jednostki, wspo-
mniano zmarłych druhów 
ale również wręczono od-
znaczenia dla obecnych 
członków jednostki. 
 

Uroczystość rozpoczęła się na 
placu przed Domem Strażaka 

skąd wyruszyły delegacje 
straży z naszej gminy wraz z 
zaproszonymi gośćmi do ko-
ścioła p.w. Św. Józefa Oblu-
bieńca Najświętszej Maryi 
Panny w Skrzyszowie. Tam 
odbyła się msza święta w 
intencji strażaków, którą cele-
brował ksiądz proboszcz Ma-
riusz Nosal. 
Po zakończonej modlitwie 
wszyscy zgromadzeni udali 
się ponownie pod Dom Stra-
żaka, gdzie rozpoczęła się 
dalsza część uroczystości. 
Warto dodać, że wśród gości, 

którzy przybyli na uroczy-
stość był m.in. Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego 
PSP w Rzeszowie - Andrzej 
Marczenia, Poseł na Sejm RP 
- Kazimierz Moskal, Wice-
prezes ZOW ZOSP RP 
w Rzeszowie - Władysław 
Tabasz, Starosta Powiatu 
Ropczycko - Sędziszowskie-
go - Witold Darłak, Zastępca 
Komendanta Powiatowego 
PSP w Ropczycach - Janusz 
Piczak a także nie mogło za-

brakną włodarza naszej gminy 
p.o. Wójta Gminy Ostrów - 
Grzegorza Ożoga. Wszystkich 
przybyłych gości przywitał 
Komendant gminnych OSP - 
Adam Gryboś, który również 
poprowadził dalszą część 
obchodów. Głos również za-
brał obecny prezes OSP 
Skrzyszów - Dominik Kamiń-
ski, który przedstawił m.in. 
historię jednostki OSP oraz 
wspomniał druhów, którzy 
byli związani z tą jednostką 
a już odeszli na wieczną służ-
bę. Bardzo ważnym punktem 

uroczystości było wręczenie 
strażakom z tej jednostki me-
dali i odznaczeń za wielolet-
nią, ofiarną działalność 
w ochronie przeciwpożarowej 
dla dobra społeczeństwa 
i Rzeczypospolitej Polskiej. 
Po wręczeniu odznaczeń 
i medali przyszedł czas na 
przemowy zaproszonych go-
ści, którzy w ciepłych sło-
wach gratulowali pięknej uro-

czystości i wszystkich lat ist-
nienia jednostki. Grzegorz 
Ożóg, który pełni obowiązki 
Wójta Gminy Ostrów przeka-
zał z racji tego pięknego jubi-
leuszu piłę spalinową, która 
z pewnością przyda się dru-
hom podczas akcji ratowni-
czych. Po zakończeniu wszy-
scy udali się na spotkanie 
okolicznościowe. 
 

Mateusz Surman 

Było również wręczenie strażakom medali i odznaczeń za 

wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej 
dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników... 

Grzegorz Ożóg, p.o. Wójta Gminy Ostrów przekazał z racji tego 
pięknego jubileuszu piłę spalinową, która z pewnością przyda 

się druhom podczas akcji ratowniczych.  
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Z Mariuszem Jodłowskim 
międzynarodowym instruk-
torem pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz ratow-
nikiem rozmawiamy między 
innymi o prowadzonych 
przez niego szkoleniach, 
jego zawodzie i pasji… 

 

Dlaczego to jest takie ważne, 
aby każdy umiał udzielić 
pierwszej pomocy? 

 

Najważniejszą wartością dla 
człowieka jest życie, dlatego 
udzielając pierwszej pomocy 
ratujemy - dajemy komuś 
szansę, aby mógł utrzymać 
ten dar, jak również ocalamy 
go od kalectwa. W myśl tej 
idei każdy z nas ma obowią-
zek udzielić pierwszej pomo-
cy, obliguje nas do tego rów-
nież art. 162 Kodeksu Karne-
go:  
„Kto człowiekowi znajdujące-
mu się w położeniu grożącym 
bezpośrednim niebezpieczeń-
stwem utraty życia, ciężkiego 
uszkodzenia ciała lub ciężkie-
go rozstroju zdrowia nie 
udziela pomocy, mogąc jej 
udzielić bez narażenia siebie 
lub innej osoby na niebezpie-
czeństwo utraty życia lub po-
ważnego uszczerbku na zdro-
wiu, podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 3.” 

Większość zgonów gdy się 
przyjrzymy wymaga najprost-
szych interwencji, które 
umożliwiłyby przeżycie do 
momentu dotarcia do szpitala. 
Na przykład wystarczyłoby 
położyć kogoś na boku i od-
giąć głowę do tyłu, aby utrzy-
mać drożność dróg oddecho-
wych – w niektórych sytua-
cjach tylko to decyduje o ży-
ciu i śmierci. 
Wedle przeprowadzonych 
badań, aż 93% osób wie, 
że w takiej sytuacji, należy 
wezwać pogotowie ratunko-
we. Jednak nim przybędą ra-
townicy, upływają bezcenne 
minuty, które mogą zaważyć 
na przyszłym zdrowiu i życiu 
poszkodowanych.  
 

Jakie są reakcje uczestni-
ków, którzy już wzięli udział 

w szkoleniach na terenie 
naszej gminy? 

Prowadząc szkolenia w Wa-
szej gminie jestem pod wraże-
niem zaangażowania osób, 
którzy w nich uczestniczą. 
Nie ma tutaj znaczenia, czy są 
to ludzie młodsi czy osoby 
dorosłe, mające dzieci, wnuki. 
Szkolenie odbywa się w for-
mie teoretyczno – praktycz-
nej. W teorii zadają mnóstwo 
pytań, w ćwiczeniach chętnie, 
z dokładnością i precyzją wy-
konują poszczególne algoryt-
my. Dla prowadzącego jedną 
z istotnych rzeczy jest atmos-
fera i wyrażam dla Państwa 
wielki szacunek za stworzenie 
domowego ciepła, uśmiech. 
Na zakończenie szkolenia 
usłyszeć słowo – „dziękuję”, „ 
było super”, „oby się nam to 
mimo wszystko nie przydało, 
ale już wiem co mam zrobić” 
to dla mnie kolejna lekcja 
życia, ponieważ wiem, że dla 
uczestników szkoleń, żadne 
życie i zdrowie innych osób 
nie będzie już obojętne.  
 

Skąd u Pana tak duża wie-
dza w temacie pierwszej 
pomocy?  
Wykonując swoją pracę 
w różnych aspektach szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa, 
współpracując z różnymi jed-
nostkami np.: domy pomocy 
społecznej, warsztaty terapii 
zajęciowej, środowiskowe 
domy społeczne, jednostki 
oświatowe, urzędy gmin, fir-
my prywatne, wraz z koleżan-
ką Anną Sroką, z którą na co 
dzień pracuję, zauważyliśmy, 
jak ludzie „biegną szybko”, 
jakie „życie jest szybkie”. 
Postanowiliśmy zatrzymać się 
i za słowami jednej z piosenek 
zrozumieć, że „życie ma 
sens…ma sens…” i jedno 
z nas zajmie się dziedziną 
pierwszej pomocy. Tą osobą 
jestem ja, ciągłe doskonalenie, 
rozwijanie umiejętności, aktu-
alizacja wiedzy, kursy, szko-
lenia pozwoliły mi zostać 
międzynarodowym instrukto-
rem pierwszej pomocy, jestem 
również ratownikiem. Dziś 
chcę by osoby, które spoty-

kam na swojej 
drodze wiedziały 
jak postąpić 
z osobą poszkodo-
waną, Uwielbiam 
uśmiech młodzie-
ży, gdy ćwiczą, 
radość dorosłego, 
że wykonał prawi-
dłowo masaż ser-
ca, spojrzenie 
mamy czy taty, 
który mówi 
„wrócił syn 
z przedszkola 
z pana szkolenia 
o pierwszej pomo-
cy, kazał mi się 
położyć na dywa-
nie i udawać, że 
nie oddycham. Szukał telefo-
nu zabawki, dzwonił pod 999, 
odwracał na pozycję bocz-
ną…”  
 

Czy Pana zdaniem tego typu 
szkolenia są potrzebne? 
A jeśli tak to kto powinien 
z nich skorzystać? 

Oczywiście szkolenia są po-
trzebne. Jak wyżej wspomnia-
łem, życie dziś każdego z nas 
jest gonitwą i walką z czasem. 
Przebywamy w kilku miej-
scach w ciągu godziny,                
z osoba poszkodowaną może-
my spotkać się w każdym 
miejscu, dlatego musimy być 
świadomi, jak zareagować, 
jak pomóc. Osoba skarżąca 
się na ból głowy, ból brzucha, 
nudności też potrzebuje po-
mocy - naszej pomocy. Nie 
może być tak, że reagujemy                  
w momencie kiedy ktoś jest 
zakrwawiony czy leży nieru-
chomo. W pierwszej kolejno-
ści zanim przyjadą właściwe 
służby to my jesteśmy ratow-
nikami. W ostatnim czasie 
możemy zauważyć, iż od naj-
młodszych lat proponuje się 
zajęcia z warsztatów pierw-
szej pomocy przedmedycznej, 
zarówno u dzieci w przed-
szkolach, żłobkach, jak 
i u osób dorosłych.  Jako fir-
ma Centrum Szkoleń Anna 
Sroka spotykamy się na indy-
widulanych oraz grupowych 
szkoleniach, najczęściej w 
zakładach pracy, w których 

pracodawcy mają obowiązek 
przeszkolić osoby do udziela-
nia pierwszej pomocy z art. 
209 KP. Przyznam się Pań-
stwu, że nigdy nie usłyszałem, 
iż szkolenie to było nudne, 
bez sensu. Cieszę się, że świa-
domość ludzi, jeżeli chodzi 
o tematykę pierwszej pomocy 
czy to w życiu prywatnym czy 
zawodowym jest na coraz 
wyższym poziomie.   
 

Czy otaczający nas ludzie są 
Pana zdaniem w nagłej sytu-
acji przygotowani do udzie-
lenia pierwszej pomocy? 

Ludzie boją się odpowiedzial-
ności. Nie zdają sobie sprawy 
z tego, że w prosty sposób 

mogą uratować czyjeś życie, 
wystarczy zachować się odpo-
wiedzialnie, utrzymać krąże-
nie do momentu przybycia na 
miejsce specjalistycznej po-
mocy, uciskając klatkę pier-
siową. Jeżeli natomiast mamy 
do czynienia z osobą poszko-
dowaną z bólem głowy, pobi-
ciem, podejrzeniem złamania 
itp., trzeba zmienić sposób 
działania, nie być biernym, 
a przede wszystkim zaufać 
osobie poszkodowanej 
i wszystko robić by bardziej 
mu nie zaszkodzić. My mamy 
być pierwszymi ratownikami, 
a nie decydentami, czyli oso-
bami wskazującymi na uraz.  
 

Ciąg dalszy na  
następnej stronie... 

Najważniejszą wartością dla człowieka jest życie... 

Mariusz Jodłowski instruktor 
pierwszej pomocy przedmedycznej 

oraz ratownik KPP 
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Moim zdaniem jest 5 podsta-
wowych rzeczy które sprawia-
ją, że ludzie nie udzielają 
pierwszej pomocy 

 

a. Karetka zaraz przyjedzie  

Podstawowym i najłatwiej-
szym elementem udzielania 
pierwszej pomocy jest wezwa-
nie zespołu ratownictwa me-
dycznego. Telefon na pogoto-
wie może i powinien zostać 
wykonany w każdej sytuacji 
zagrożenia życia, potrafią to 
zrobić nawet małe dzieci. Wie-
le osób uważa, że po zadzwo-
nieniu na numer 999 lub 112 
ich rola na miejscu wypadku 
się kończy, gdyż to ratownicy 
i lekarze są od ratowania 
ludzkiego życia. Myślenie ta-
kie jest oczywiście ogromnym 
błędem – bierne oczekiwanie 
na dojazd służb ratunkowych 
nikogo jeszcze nie uratowało 
a czas ucieka nieubłaganie. 
Do nieodwracalnego niedotle-
nienia mózgu może dojść już 
po ok. 4 min. nagłego zatrzy-
mania krążenia, więc podtrzy-
mywanie funkcji życiowych 
przez świadka zdarzenia musi 
rozpocząć się wcześniej. Każ-
dy sam może przecież odpo-
wiedzieć sobie na pytanie, ile 
minut zajmuje karetce dojazd 
na miejsce zdarzenia? Czy jest 
on krótszy niż 4 minuty? 

b. Ktoś inny udzieli pomocy 
za mnie 

Na miejscu zdarzenia bardzo 
często zbiera się grupa obser-
watorów zainteresowanych 
tym, co się stało. Zależność 
pomiędzy ilością wspomnia-
nych obserwatorów a liczbą 
osób decydujących się na 
udzielenie pierwszej pomocy 
jest odwrotnie proporcjonal-
na. Im więcej na miejscu 
obecnych jest świadków sytua-
cji, tym mniejsza szansa na to, 
że któryś z nich podejdzie do 
człowieka poszkodowanego 
i rozpocznie czynności ratują-
ce życie. Ma tutaj miejsce 
przypadek przez psychologię 
określany jako rozproszenie 
odpowiedzialności: w anoni-
mowej grupie poszczególni jej 
członkowie unikają odpowie-
dzialności za potrzebne decy-
zje i działania myśląc, że zrobi 
to za nich inny człowiek – 
w tym przypadku inny świadek 

zdarzenia. 
c. Boję się odpowiedzialności 
karnej 
Kolejnym powodem nieudzie-
lania pierwszej pomocy jest 
obawa przed obarczeniem 
odpowiedzialnością karną 
w sytuacji niepowodzenia ak-
cji ratowniczej. Polskie prawo 
określa pierwszą pomoc jako 
obowiązkową (Ustawa 
o PRM, Kodeks Drogowy, 
Kodeks Karny) jednakże nie 
ma w przepisach ani jednej 
wzmianki o skutkach praw-
nych nieprawidłowego udzie-
lenia pierwszej pomocy. Tak 
więc strach przed wyrokiem 
skazującym jest w pełni bez-
podstawny w przypadku osób 
bez wykształcenia medyczne-
go. 

d. Nie umiem udzielać 
pierwszej pomocy 

Argument niestety często przy-
taczany przez świadków zda-
rzenia. Takie osoby w sumie 
chciałyby pomóc, lecz boją się 
to uczynić z racji niedostatecz-
nej wiedzy i/lub umiejętności 
praktycznych z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy. Roz-
wiązanie sytuacji jest jedno – 
trzeba się dokształcić.  
e. Boję się, że zaszkodzę po-
szkodowanemu 

Obawa przez pogorszeniem 
stanu osoby rannej, chorej, 
rodzi się z punktu 4, czyli bra-
ku wiedzy i umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy. 
Zasady udzielania pierwszej 
pomocy są naprawdę łatwe do 
nauczenia w ciągu nawet krót-
kiego czasu. Pytanie jakie 
natomiast się nasuwa, to czy 
można osobie w najgorszej 
sytuacji – nagłego zatrzyma-
nia krążenia, gdy człowiek nie 
oddycha i umiera – zaszko-

dzić? Okazuje się, że można: 
nic właśnie nie robiąc, biernie 
oczekując na przyjazd ratow-
ników medycznych. Każde 
działanie natomiast, nawet nie 
do końca poprawnie prowa-
dzona resuscytacja krążenio-
wo-oddechowa, daje w więk-
szym bądź mniejszym stopniu 
szanse na przeżycie osoby 
poszkodowanej. 
 

Wymienione powyżej powody 
nieudzielania pierwszej pomo-
cy stanowią najczęściej sły-
szane przeze mnie od uczest-
ników szkoleń. Nie są na pew-
no wszystkimi, gdyż ludzie 
mają to do siebie, że jeśli cze-
goś zrobić nie chcą, to potrafią 
sobie wymyślić nawet naj-
dziwniejsze usprawiedliwie-

nie. Mam nadzieję, że moje 
krótkie wyjaśnienie bezzasad-
ności poszczególnych przy-
czyn jest wystarczające i Czy-
telnicy wahający się pomiędzy 
tym, czy udzielać pomocy czy 
też nie, znają już prawidłową 
odpowiedź. 
 

Jakie są najważniejsze zasa-
dy udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej? 

 

BEZPIECZEŃSTWO: 
1. Sprawdź, czy miejsce zda-
rzenia jest bezpieczne dla 
Ciebie. 
Czy nic się nie pali albo nie 
wybuchnie?  Czy żaden po-
jazd Cię nie potrąci? 

Czy nic nie spadnie na głowę 
(gałąź, gruz itp.)? Czy nie 
wpadniesz gdzieś (studzienka 
kan., dół)?  Czy nikt nie stano-
wi zagrożenia dla Ciebie? Czy 
nie narażasz się na czynniki 
zakaźne, toksyczne?  
2. Sprawdź, czy miejsce zda-

rzenia jest bezpieczne dla 
poszkodowanego.  
Jeżeli uznamy, że miejsce jest 
niebezpieczne należy: 
Usunąć czynnik ryzyka. Nie 
wchodzić w miejsce zagroże-
nia. Dobry ratownik to żywy 
ratownik! Brak pośpiechu 
i paniki. Lepiej zastanowić się 
chwilę zanim zaczniemy 
udzielać pierwszej pomocy – 
chcemy pomóc, a nie zaszko-
dzić.  
Jak można zabezpieczyć miej-
sce zdarzenia: 
 

Załóż rękawiczki!!! Zrób so-
bie miejsce, odsuń zbędny 
tłum. Użyj trójkąta ostrzegaw-
czego. Załóż kamizelkę odbla-
skową. Zaciągnij hamulec 
ręczny. Wyłącz silnik uszko-
dzonego pojazdu. Włącz świa-
tła awaryjne. Wyłącz niebez-
pieczne urządzenia elektrycz-
ne. Podeprzyj niestabilne kon-
strukcje. Poproś kogoś o po-
moc. 
Wezwij służby ratunkowe.  
3.Jak ocenić CO SIĘ STA-
ŁO? 

Jak wygląda miejsce zdarze-
nia? Czy jest bezpieczne? Ile 
jest osób poszkodowanych? 
W jakiej pozycji (leżą, stoją, 
są uwięzieni)? W jakim wieku 
są poszkodowani (dzieci, do-
rośli, os. starsze)? Inne oko-
liczności (kobieta w ciąży, os. 
chore przewlekle, os. w stanie 
upojenia alkoholowego)? Czy 
jest już ktoś udzielający po-
mocy, służby ratunkowe? Jak 
uzyskać informacje? 

 

Rozejrzyj się dookoła. Zorien-
tuj się gdzie jesteś. 
Porozmawiaj ze świadkami 
zdarzenia, rodziną. 
Porozmawiaj z poszkodowa-
nym (o ile to możliwe). 
Wzywając pomoc podążaj za 
pytaniami dyspozytora. 
Jeśli jest wielu poszkodowa-
nych, podchodź po kolei do 
każdego, aby ocenić stan. 
A na koniec mam dla Państwa 
przesłanie: „życie choć piękne 
tak kruche jest, wystarczy 
jedna chwila, by zgasić je…” 
Bądźmy dzielnymi ratownika-
mi.  

Serdecznie dziękuję 

za rozmowę  
Małgorzata Kozioł 
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Informacja GOPS - nowy okres zasiłkowy 500+ 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ostrowie in-
formuje, że od 01 sierpnia 
2017 r. rozpoczął się termin 
składania wniosków 
o świadczenie wychowawcze 
z rządowego Programu 
"Rodzina 500+". To także 
czas składania wniosków na 
fundusz alimentacyjny, 
świadczenia rodzinne oraz 
specjalne zasiłki opiekuńcze. 
 

Wnioski mogą być składane 
on-line (przez bankowość 
elektroniczną, portal Empatia, 
ePUAP,  PUE ZUS), za po-
średnictwem Poczty Polskiej 
oraz osobiście w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ostrowie (pokój 
nr 7 Urzędu Gminy w Ostro-
wie ) 
Informacja o nowym okresie 
zasiłkowym 2017/2018 

 

Świadczenie Wychowawcze 
500+, Świadczenia Rodzin-
ne, Fundusz Alimentacyjny: 

 

Termin składania wniosków 
na nowy okres zasiłkowy 
2017/2018: 
- świadczenie wychowawcze 
(500+) od 1 sierpnia 2017 r. 
- fundusz alimentacyjny od 
1 sierpnia 2017 r. 
- zasiłek rodzinny od 1 sierp-
nia 2017 r. 
- specjalny zasiłek opiekuń-
czy od 1 sierpnia 2017 r. 
 

Terminy rozpatrywania 
wniosków oraz wypłacania 

świadczeń: 
Świadczenie wychowawcze 
(500+), fundusz alimentacyj-
ny: 
- złożone do 31 sierpnia usta-
lenie prawa i wypłata świad-
czeń nastąpi do 31 październi-
ka, 
- złożone od 1 do 30 września 
ustalenie prawa i wypłata 
świadczeń nastąpi do 30 listo-
pada, 
- złożone od 1 do 31 paździer-
nika ustalenie prawa i wypłata 
świadczeń nastąpi do 31 grud-
nia, 
- złożone od 1 do 30 listopada 
do ustalenie prawa i wypłata 
świadczeń nastąpi do 31 
stycznia, 
- złożone od 1 do 31 grudnia 
ustalenie prawa i wypłata 
świadczeń nastąpi do 28 lute-
go. 
 

Świadczenia rodzinne: 
- złożone do 31 sierpnia usta-
lenie prawa i wypłata świad-
czeń nastąpi do 30 listopada, 
- złożone od 1 września do 31 
października ustalenie prawa 

i wypłata świadczeń nastąpi 
do 31 grudnia, 
- złożone od 1 listopada do 31 
grudnia ustalenie prawa i wy-
płata świadczeń nastąpi do 
ostatniego dnia lutego następ-
nego roku. 
  
Osoby samotnie wychowu-
jące dziecko 

W nowym okresie zasiłko-
wym 2017/2018 świadczenie 
wychowawcze, zasiłek ro-
dzinny oraz jednorazowa za-
pomoga nie będą przysługi-
wać osobie samotnie wycho-
wującej dziecko, jeżeli nie 
zostało ustalone, na rzecz tego 
dziecka od drugiego rodzica, 
świadczenie alimentacyjne na 
podstawie tytułu wykonaw-
czego pochodzącego lub za-
twierdzonego przez sąd, chy-
ba że: 
- drugi z rodziców dziecka nie 
żyje, 
- ojciec dziecka jest nieznany, 
- powództwo  o   ustalenie 
świadczenia alimentacyjnego 
od drugiego z rodziców zosta-
ło oddalone, 

- sąd zobowiązał jedno z ro-
dziców do ponoszenia całko-
witych kosztów utrzymania 
dziecka i nie zobowiązał dru-
giego z rodziców do świad-
czenia alimentacyjnego na 
rzecz tego dziecka, 
- dziecko, zgodnie z orzecze-
niem sądu, jest pod opieką 
naprzemienną obojga rodzi-
ców sprawowaną w porówny-
walnych i powtarzających się 
okresach. 
  
Osoba samotnie wychowująca 
dziecko, której prawo do w/w 
świadczeń uzależnione jest od 
ustalenia na rzecz tego dziec-
ka od jego rodzica świadcze-
nia alimentacyjnego na pod-
stawie tytułu wykonawczego 
pochodzącego lub zatwier-
dzonego przez sąd, złoży 
wniosek o ustalenie prawa do 
świadczeń i nie dołączy do 
wniosku tytułu wykonawcze-
go, podmiot realizujący 
świadczenia przyjmuje wnio-
sek i wyznacza termin 3 mie-
sięcy na jego dostarczenie. 
W przypadku dostarczenia 
tytułu wykonawczego w wy-
znaczonym terminie, świad-
czenia przysługują od miesią-
ca złożenia wniosku, jeżeli 
spełnione są pozostałe warun-
ki uprawniające do świad-
czeń. Niezastosowanie się do 
wezwania skutkuje pozosta-
wieniem wniosków bez roz-
patrzenia. 

 

Kierownik GOPS Ostrów 

Barbara Borowiec 

Kursy języka 

angielskiego w 90%  
finansowane przez UE. 

 

Koszt: 207,06zł. 
 

Miejsce: Gmina Ostrów, 
Dębica, Sędziszów Młp., 

Ropczyce i okolice. 
 

Zapisz się już dziś! 
 

Więcej informacji pod 
nr: 731 138 602  
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 

W sobotę, 9 września 2017 
odbyły się Gminne Zawody 
Sportowo - Pożarnicze na 
kompleksie sportowym 
w Ostrowie. W zawodach 
uczestniczyło łącznie dzie-
więć drużyn (trzy kobiece 
i sześć męskich) z pięciu 
jednostek OSP z terenu na-
szej gminy. Poziom zawo-
dów byl bardzo wysoki, 
przede wszystkim ze wzglę-

du na czasy uzyskiwane 
przez uczestników (m.in. 
przez druhów z OSP Kozo-
drza w ćwiczeniu bojowym). 

Zawody były prowadzone 
przez Komendanta Gminnego 
OSP - Adama Gryboś a całość 
zmagań była dokładnie oce-
niana przez strażaków z PSP 
w Ropczycach. Na zakończe-
nie wręczone zostały przez 
Prezesa Gminnego Zarządu 
OSP w Ostrowie - Piotra 
Cielca pamiątkowe dyplomy 
i nagrody finansowe (do wy-
korzystania na zakup sprzętu 

ratowniczo-gaśniczego) ufun-
dowane przez p.o. Wójta 
Gminy Ostrów - Grzegorza 
Ożóg. 

Wyniki zawodów: 
Grupa C (kobieca): 
OSP Kozodrza - 132,45 

OSP Ostrów - 140,60 

OSP Kamionka - 156,05 

Grupa A (męska): 
OSP Kozodrza I - 103,40 

OSP Kozodrza II - 103,52 

OSP Wola Ociecka - 122,25 

OSP Kamionka - 130,04 

OSP Ostrów - 134,74 

OSP Skrzyszów - 136,74 

Zawody powiatowe odbędą 
się 23 września 2017 w Rop-
czycach o godzinie 13:00 i w 
tych zawodach mają możli-
wość uczestniczyć wszystkie 
drużyny dziewczęce z naszej 
gminy oraz cztery pierwsze 
drużyny mężczyzn. 
 

Mateusz Surman 

W zawodach uczestniczyło łącznie dziewięć drużyn  
(trzy kobiece i sześć męskich) z pięciu jednostek OSP 

 z terenu naszej gminy.  

Klub Aktywnych działający przy GCKiS w Kamionce 

Grupa  osób z Kamionki, 
która należy do Klubu Ak-
tywnych działa już od stycz-
nia 2016r. Spotkania odby-
wają się raz w miesiącu. 
Organizowane są ogniska, 
wycieczki, kursy, spotkania.  
 

Również podczas wakacji 
Klub Aktywnych działał bar-
dzo prężnie. 18 lipca odbyła 

się wycieczka do Krakowa, 
gdzie pierwszą atrakcją było 
ZOO, później Rynek, Sukien-
nice, Kościół Mariacki, Bra-
ma Floriańska i Wawel. Wra-
cając wstąpiliśmy do Centrum 
Jana Pawła II i Kościoła Mi-
łosierdzia Bożego w Łagiew-
nikach. Pogoda była świetna, 
humor dopisywał więc wy-
cieczka należy do udanych. 

Za miesiąc 18 sierpnia został 
zorganizowany wyjazd do 
kina „Jedność” w Sędziszo-
wie Młp. na film pt. 
„FATIMA”. Ostatnie wrze-
śniowe spotkanie odbyło się 
w sali GCKiS w Kamionce 
i miało charakter wspólnej 
pogawędki  przy herbatce 
i ciastku. Były rozmowy, 
wspomnienia, a nawet dowci-

py, które rozbawiły towarzy-
stwo. Zostały podjęte plany 
na dalszą działalność Klubu. 
Takie spotkania są bardzo 
potrzebne, ludzie się spotyka-
ją, rozmawiają, relaksują, 
a najważniejsze to, że wyjdą 
z domu i miło spędzą czas.   
  

Renata Dłużeń 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników 
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Regulamin przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy 

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 
w miejscowości Kozodrza, 
przy Zakładzie Zagospoda-
rowania Odpadów w Kozo-
drzy, gmina Ostrów, zwany 
PSZOK, będzie nadzorowa-
ny przez pracownika Zakła-
du Usług Komunalnych 
w Ostrowie. 
 

I. Godziny otwarcia: 
ostatnia sobota każdego mie-
siąca w godzinach od : 8:00 – 
13:00 

 

II. Zasady przyjmowania 
odpadów przez PSZOK: 
1. PSZOK będzie przyjmował 
wyłącznie odpady komunalne 
wytworzone i dostarczone do 
PSZOK-u przez właścicieli 
nieruchomości położonych 
w granicach administracyj-
nych gminy Ostrów, na któ-
rych zamieszkują mieszkań-
cy; 
2. Osoby fizyczne dostarcza-
jące odpady do PSZOK, na 
podstawie art.23 ust. 1 pkt 4 
ustawy o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity 
DZ. U. 2002r. Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.) wyrażają 
zgodę na przetwarzanie ich 
danych osobowych (zakres: 
imię, nazwisko, adres za-
mieszkania) przez administra-
tora danych, którym jest Za-
kład Usług Komunalnych 
w Ostrowie, 39-103 Ostrów 
225. Dane będą przetwarzane 
wyłącznie dla realizacji celów 
systemu zbiórki odpadów 
problemowych od mieszkań-
ców i mogą być udostępniane 
innym podmiotom wyłącznie 
w celu potwierdzenia miejsca 
zamieszkania osób przywożą-
cych odpady do punktu. Dane 
przekazywane są na czas rea-
lizacji zbiórki odpadów. Po-
danie danych jest dobrowol-
ne, aczkolwiek odmowa po-
dania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości bez-
płatnego przekazywania od-
padów. Każda osoba ma pra-
wo dostępu do swoich danych 
i ich poprawienia. 
3. Każdorazowe przyjęcie 

odpadów w PSZOK-u zosta-
nie zarejestrowane w formula-
rzu zawierającym datę przyję-
cia odpadu, rodzaj i kod odpa-
du. 
4. Przyjmując odpady komu-
nalne od danej osoby obsługa 
PSZOK-u spisywać będzie 
dane przekazującego odpady, 
w szczególności imię i nazwi-
sko oraz adres nieruchomości, 
z której w/w odpady pocho-
dzą.  
5. Obsługa PSZOK-u przyj-
muje odpady komunalne od 
osoby dostarczającej je po 
okazaniu dokumentu potwier-
dzającego jego zamieszkiwa-
nie w danej nieruchomości: 
• dowód płatności za odpady 
zawierający numer identyfi-
kacyjny nadany przez Gminę 
Ostrów lub kopię deklaracji 
o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami. 
6. Przyjmując odpady komu-
nalne od danej osoby obsługa 
PSZOK-u może zażądać zło-
żenia oświadczenia, że odpa-
dy zostały wytworzone we 
własnym zakresie przez osoby 
zamieszkujące wskazane go-
spodarstwo domowe; 
7. W przypadku dostarczenia 
odpadów przez inną osobę 
dostarczającą odpady w imie-
niu mieszkańca, mieszkaniec 
zobowiązany jest do napisania 
oświadczenia o pochodzeniu 
odpadów, a osoba transportu-
jąca odpady również zobo-
wiązana jest do podpisania 
tego oświadczenia, 
8. Obsługa PSZOK nie rozła-
dowuje przywiezionych odpa-
dów z pojazdu, jedynie wska-
zuje osobie dostarczającej 
odpady, miejsce gdzie 
i w którym kontenerze je 
umieścić. 
9. Odpady należy dostarczać 
do PSZOK posegregowane 
i niezanieczyszczone innymi 
odpadami . 
10. W przypadku odmowy 
przyjęcia odpadów, osoba 
dostarczająca odpady jest 
zobowiązana do ich natych-
miastowego zabrania oraz 
zagospodarowania w sposób 
zgodny z wymogami przepi-

sów ochrony środowiska. 
11. Każdy korzystający 
z PSZOK zobowiązany jest 
do zapoznania się i bez-
względnego przestrzegania 
Regulaminu, zasad BHP 
i ppoż., oraz poleceń pracow-
nika obsługi PSZOK. 
 

UWAGA: 

Jeżeli obsługa PSZOK-u nie 
będzie mogła na podstawie 
powyższych dokumentów 

dokonać weryfikacji osoby 
oraz jej miejsca zamieszkania 
– odmówi przyjęcia odpadów! 
 

III.  Rodzaje odpadów 
przyjmowane przez 
PSZOK: 
• papier,  
• tworzywa sztuczne,  
• szkło bezbarwne,  
• szkło kolorowe,  
• inne odpady opakowaniowe, 
w tym opakowania wieloma-
teriałowe,  
• odpady komunalne ulegają-
ce biodegradacji, w tym odpa-
dy opakowaniowe ulegające 
biodegradacji,  
• odpady zielone,  
• odzież i tekstylia, 
• popioły,  
• przeterminowane leki,  
• strzykawki, igły, termome-
try itp.  
• przeterminowane chemika-
lia, opakowania po chemika-
liach, zużytych olejach, roz-
puszczalnikach, farbach, la-
kierach itp.,  
• świetlówki, lampy fluore-
scencyjne, żarówki,  
• zużyte baterie i akumulato-
ry,  
• zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny (kompletny),  
• gruz betonowy,  
• odpady budowlane i rozbiór-
kowe (bez odpadów niebez-
piecznych) w tym drzwi, ok-
na, szyby,  
• zużyte opony pochodzące 
z samochodów osobowych 

• zużyte opony ciągników 
rolniczych (w ilości 2 szt. na 
rok z gospodarstwa) 

• meble i inne odpady wielko-
gabarytowe.  
 

IV. Sposób postępowania 
z odpadami: 

 

• trawa i gałęzie mogą być 
zapakowane tak, aby bezpro-
blemowo mogły być przenie-
sione do kontenera (np. 
w worki), 
• akumulatory, chemikalia 
i inne płynne odpady niebez-
pieczne muszą być szczelnie 
zamknięte i zabezpieczone 
przed ewentualnym wycie-
kiem, 
• zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny musi być 
kompletny i w takim stanie, 
aby można było go przenieść 
do kontenera. 
 

V. Do PSZOK-u nie bę-
dą przyjmowane następują-
ce odpady: 

• części i elementy samocho-
dowe (np. zderzaki, elementy 
tapicerki samochodowej, itp.) 

• materiały zawierające 
azbest,  
• odpady w opakowaniach 
cieknących, uszkodzonych 
w stopniu powodującym wy-
ciek substancji znajdujących 
się wewnątrz tego opakowa-
nia, 
• wszystkie odpady wskazują-
ce na źródło pochodzenia inne 
niż z gospodarstwa domowe-
go (np. chemikalia nietypowe 
dla prac domowych: kwasy, 
zasady, sole, chemiczne, od-
czynniki chemiczne z wyjąt-
kiem utrwalaczy i wywoływa-
czy fotograficznych) i inne 
odpady typowo przemysłowe 
lub pochodzące z działalności 
gospodarczej, 
• niekompletny sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, 
• odpadów w opakowaniach 
cieknących, uszkodzonych 
w stopniu powodującym wy-
ciek substancji znajdujących 
się wewnątrz tego opakowa-
nia, 
• odpadów w ilościach i cha-
rakterze wskazujących na to 
iż pochodzą z działalności 
gospodarczej 

Ciąg dalszy na 

następnej stronie... 
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VI. Zasady obowiązujące 
na terenie PSZOK-u: 

1. Dostarczający odpady 
może wjechać pojazdem na 
teren PSZOK-u wyłącznie  
po udzieleniu zgody przez 
obsługę PSZOK-u oraz zapar-
kować w miejscu wskazanym 
przez obsługę PSZOK-u; 
2. Osoby niepełnoletnie 
mogą przebywać na terenie 

PSZOK jedynie pod opieką 
osoby dorosłej; 
3. Osoby przebywające 
na terenie PSZOK obowiąza-
ne są do przestrzegania zale-
ceń obsługi PSZOK, w szcze-
gólności w zakresie miejsca 
złożenia odpadów, sposobu 
poruszania się po terenie 
PSZOK oraz zachowania wy-
mogów bezpieczeństwa. 

VII. Regulamin korzysta-
nia z Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komu-
nalnych 

jest dostępny na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy 
w Ostrowie, 
www.gminaostrow.pl oraz 
na stronie Zakładu Usług 
Komunalnych w Ostrowie, 
www.zukostrow.pl 

Uwaga: 
OBOWIĄZUJE BEZ-
WZGLĘDNY ZAKAZ 
PRZYWOŻENIA DO 
PSZOK ODPADÓW Z 

DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
DARCZEJ W STOSUNKU 
DO KTÓRYCH STOSUJE 
SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY 
W ZAKRESIE GOSPODA-
ROWANIA ODPADAMI.  

RODZAJE ODPADÓW PRZYJMOWANYCH DO PSZOK 

Lp. 
  

Kod 
odpadu 

Nazwa odpadu Frakcja odpadów 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i 
tektury 

Opakowania z papieru i 
tektury 

2 20 01 01 Papier i tektura 

3 15 01 07 Opakowania ze szkła Opakowania ze szkła 

4 20 01 02 Szkło 

5 15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

6 20 01 39 Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne 

7 15 01 04 Opakowania z metali Opakowania z metali i 
metale 

8 20 01 40 Metale 

9 15 01 05 Opakowania wielomateriało-
we 

Opakowania wielomateria-
łowe 

10 15 01 06 Zmieszane odpady opakowa-
niowe 

Zmieszane odpady opako-
waniowe 

11 15 01 09 Opakowania z tekstyliów Opakowania z tekstyliów, 
odzież i tekstylia 

12 20 01 10 Odzież 
13 20 01 11 Tekstylia 

14 15 01 03 Opakowania z drewna Opakowania z drewna i 
drewno 

15 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

16 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remon-
tów 

Odpady budowlane i roz-
biórkowe 

17 17 01 02 Gruz ceglany 
18 17 01 03 Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 
wyposażenia 

19 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpado-
wych materiałów ceramicz-
nych i elementów wyposaże-
nia inne niż wymienione w 17 
01 06 

20 17 02 02 Szkło 

21 17 02 03 Tworzywa sztuczne 

22 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 
17 04 10 

23 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż 
wymienione w 17 06 01 i 17 
06 03 

24 17 08 02 Materiały budowlane zawiera-
jące gips inne niż wymienione 
w 17 08 01 

25 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne 
niż wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 

26 20 03 99 Tworzywa sztuczne 

27 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe Odpady wielkogabarytowe 

28 16 01 03 Zużyte opony Zużyte opony 

29 20 01 
13* 

Rozpuszczalniki Rozpuszczalniki 

30 20 01 
29* 

Detergenty zawierające 
substancje niebezpieczne 

Detergenty 
31 20 01 30 Detergenty inne niż wymienio-

ne w 20 01 29 

32 20 01 
26* 

Oleje i tłuszcze inne niż 
wymienione w 20 01 25 

Oleje i tłuszcze 

33 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne Oleje jadalne 

Lp. 
  

Kod 
odpadu 

Nazwa odpadu Frakcja odpadów 

34 20 01 
27* 

Farby, tusze, fary drukarskie , 
kleje, lepiszcze i żywice 
zawierające substancje nie-
bezpieczne 

Farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze i żywice 

35 20 01 28 Farby, tusze, fary drukarskie , 
kleje, lepiszcze inne niż w 20 
01 27 

36 20 01 19 Środki ochrony roślin 

Środki ochrony roślin 37 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż 
wymienione w 20 01 19 

38 15 01 
10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości po substancjach 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone Opakowania zawierające 

pozostałości substancji niebez-
piecznych lub nimi zanieczysz-
czone 

39 15 01 
11* 

Opakowania z metali zawiera-
jące niebezpieczne porowate 
elementy wzmocnienia kon-
strukcyjnego (np. azbest), 
włącznie z pustymi pojemni-
kami ciśnieniowymi 

40 16 06 
01* 

Baterie i akumulatory ołowio-
we 

Zużyte baterie i akumulatory 

41 16 06 
03* 

Baterie zawierające rtęć 

42 20 01 
33* 

Baterie i akumulatory łącznie 
z bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 01, 16 
06 02 lub 16 06 03 oraz 
niesortowane baterie i akumu-
latory zawierające te baterie 

43 16 06 
02* 

Baterie i akumulatory niklowo-
kadmowe 

44 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłącze-
niem 16 06 03) 

45 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 

46 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33 

47 16 80 01 Magnetyczne i optyczne 
nośniki danych 

Magnetyczne i optyczne nośni-
ki informacji 

48 20 01 
21* 

Lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć 

Termometry rtęciowe, lampy 
fluorescencyjne 

49 20 01 
32* 

Leki inne niż wymienione w 
20 01 31 

Przeterminowane leki 
50 20 01 

31* 
Leki cytotoksyczne i cytosta-
tyczne 

51 20 01 
23* 

Urządzenia zawierające 
freony 

Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 

52 20 01 
35* 

Zużyte urządzenia elektrycz-
ne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 
01 23 zawierające niebez-
pieczne składniki 

53 20 01 36 Zużyte urządzenia elektrycz-
ne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 

54 20 02 01 Odpady ulegające biodegra-
dacji 

Odpady ulegające biodegrada-
cji 

55 20 01 99 Inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób selektyw-
ny 

Inne niewymienione odpady 
frakcje zbierane w sposób 
selektywny (popioły i żużle) 
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ULECZENIE  
 

Bo chciałbym, by życie wró-
ciło się nowe, 
To Jezus niech wstąpi i da Ci 
odnowę. 
 

Odnowę cielesną i uzdrowie-
nie ducha, 
Niech moja poduszka Ci doda 
otucha. 
 

By dotknął Cię ręką, to miej-
sce bolące, 
Bóg sercem swym kocha, 
goręce na prędce. 
Uzdrowi Twe ciało i doda 
otuchy, 
Niech nigdy nie braknie Ci 
naszej poduchy. 
 

Utuli Cię do snu, nakarmi 
Twą duszę, 
By zelżyć cierpieniu odsunąć 
katusze. 

Ja patrząc w Niebiosa za Cie-
bie się modlę, 
To życie jest w Niebie, lecz 
troszkę za podle. 
 

Tak szybko za światy kiero-
wać się trzeba, 
Być może dla Niebios jeszcze 
Cię nie potrzeba. 
Jak kruche jest życie, lecz 
silna Twa wola,  
Te wszystkie kłopoty i męki 
podoła. 

 

Więc nie załamuj rączek i 
bierz się do roboty, 
Odrzuć wszystkie smutki i 
wszelkie kłopoty. 
I kieruj ku światłu, bo Ono 
ulecza, 
I w duszy i w sercu dodaje 
powietrza – NA WIEKI. 

 

Marek Muszyński  

Półkolonie letnie z Gminnym Centrum Kultury i Sportu 

w Ostrowie z/s w Kamionce 

Półkolonie letnie były atrak-
cyjną propozycją dla dzieci 
spędzających wakacje w 
domu. Dwutygodniowe tur-
nusy odbywały się od ponie-
działku do piątku w trzech 
miejscowościach gminy 
Ostrów. 
 

Pierwsza półkolonia letnia 
w GCKiS w Kamionce odby-
wała się od 10-21 lipca br. 
Dzieci chętnie się spotykały 
i uczestniczyły w różnego 
rodzaju zajęciach prowadzo-
nych przez instruktorów 
GCKiS: Renatę Dłużeń, Annę 
Wiktor i Jadwigę Łomnicką. 
Było wiele atrakcji, zabawy, 
rozgrywki i turnieje. Odbył 
się turniej tenisa stołowego 
i piłkarzyków. Rozgrywki 
w piłkę nożną na stadionie 
które prowadził Arkadiusz 
Fornek. Dzieci korzystały 
z placu zabaw na polu biwa-
kowym. Było spotkanie 
z policją, na którym każdy 
uczestnik dostał odblask 
i zostały przypomniane zasa-
dy w ruchu drogowym. Dużą 
atrakcją okazało się spotkanie 
ze Strażą Pożarną z OSP 
w Kamionce. Każdy mógł 
zobaczyć samochód, przebrać 
się w strój strażacki, a nawet 
spróbować swoich sił przy 
strącaniu pachołków strumie-
niem wody. Nie zabrakło też 
przejażdżki wozem strażac-
kim. Ważna i bardzo potrzeb-
na jest znajomość postępowa-
nia w różnego rodzaju wypad-
kach, dlatego ratownik me-
dyczny przeszkolił jak udzie-
lać pierwszej pomocy. Pod-
czas upalnych dni dzieci mo-

gły pomoczyć nogi w zalewie 
i zbudować zamki z piasku na 
plaży, a na koniec zjeść kieł-
baskę z ogniska. Największą 

atrakcją była wycieczka do 
Krakowa, gdzie zobaczyły 
zwierzęta w ZOO i mogły 
pospacerować po rynku. Na 
koniec półkolonii dzieci 
otrzymały dyplomy za udział 
w zajęciach, a także dyplomy 
i pamiątkowe puchary za 
zwycięstwa w turniejach. 
Bardzo szybko minęły rów-
nież dwa tygodnie wakacji 
w Domu Ludowym w Borku 
Małym. Wakacyjny program 
zapewniał wiele atrakcji dla 
dzieci. Zajęcia prowadzone 
przez instruktora Annę Wik-
tor odbywały się od 17-28 
lipca w godz. od 14:00 do 
19:00. Oprócz gier, zabaw 
integracyjnych jakie czekały 
na dzieciaki tego lata, było też 
mnóstwo innych atrakcji. 
Ładna pogoda sprzyjała zaba-
wom, zajęciom sportowym na 
zewnątrz. We wtorek, 18 lip-
ca funkcjonariuszka Komen-

dy Powiatowej Policji w Rop-
czycach przypomniała dzie-
ciom o zasadach bezpieczne-
go zachowania w czasie wa-

kacji, dodatkową atrakcją 
była możliwość obejrzenia 
radiowozu od środka. Byli-
śmy też w kinie w Sędziszo-
wie Młp. na filmie pt. „GRU, 
DRU i MINIONKI” na który 
nieodpłatnie zawiózł nas pan 
Jacek Krajewski. Największą 
atrakcję tegorocznych wakacji 
była wycieczka do Jura Parku 
w Bałtowie. Nie zabrakło też 
turnieju gry w piłkarzyki 
w dwóch kategoriach wieko-
wych, w których zwycięzcami 
zostali Ania Ciepiela i Mateu-
szek Dydo. W ostatni dzień 
półkolonii dużo radości spra-
wili dzieciom Grażyna i To-
masz Rogala nieodpłatnie 
udostępniając zabawę na 
dmuchańcach. Cała nasza 
zgrana paczka, zarówno naj-
młodsze, 5-letnie dzieci, jak 
i najstarsze dwunastolatki nie 
chciały po zajęciach wracać 
do domu, co jest najlepszym 

dowodem na to, że tegoroczna 
wakacyjna półkolonia była 
dla nich świetną zabawą! 
Trzecim turnusem były zaję-
cia na Kompleksie Sporto-
wym w Ostrowie od 24 lipiec
– 4 sierpnia. Dzieci, które 
zapisały się na zajęcia miło 
i wesoło spędziły czas. Zorga-
nizowane tak jak i w innych 
miejscowościach były spotka-
nia z policją i strażą pożarną. 
Policja pokazała stroje, 
w których wyjeżdżają na me-
cze, dzieci mogły się prze-
brać, a nawet spróbować po-
biegać, choć okazało się to 
zbyt trudne. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali odblaski 
i przypomnieli sobie zasady 
bezpieczeństwa na drogach 
i w gospodarstwach. Strażacy 
z OSP w Ostrowie, którzy 
przyjechali samochodem, 
pokazali i opowiedzieli, co się 
w nim znajduje i do czego 
służy, co używają przy wy-
padkach, jak przenoszą ran-
nych, dzieci bardzo uważnie 
słuchały. Oprócz tych spo-
tkań, rozgrywane były mecze, 
turnieje piłkarzyków i tenisa 
stołowego. Były zajęcia ta-
neczne i plastyczne, na któ-
rych zostały zrobione pamiąt-
kowe plakaty. Największą 
atrakcją dla dzieci były wyj-
ścia do Bajkolandii w K&K. 
W kolorowych kulkach, zjeż-
dżalniach była świetna zaba-
wa, a żeby nie brakło sił do 
zabawy na wzmocnienie była 
pizza i lody. Na zakończenie 
dzieci otrzymały puchary. 
 

GCKiS w Kamionce 

Zajęcia plastyczne podczas półkolonii  
letniej w Ostrowie 
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