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Wywiad z Grzegorzem Ożóg 
pełniącym obowiązki Wójta Gminy Ostrów 

Minęło pierwsze półrocze 

2018 roku co w tym czasie 

udało się zrealizować? 

Pierwsze półrocze każdego 

roku to czas na przygotowa-

nie się do realizacji tego co 

zaplanowano w budżecie. 

Ogłaszane były przede 

wszystkim przetargi, przepro-

wadzano uzgodnienia branżo-

we był to czas pisania wnio-

sków pomocowych i zabiega-

nia o dofinansowanie naszych 

działań z różnych źródeł.  

Jednak nie był to tylko czas 

„przesiedziany za biurkiem”, 

ponieważ już w miesiącu 

styczniu rozpoczęliśmy dużą 

i finansowo chłonną inwesty-

cję jaką była budowa kwatery 

nr 12. Po przetargu okazało 

się że jej budowa może kosz-

tować nawet 4,6 mln zł. Wo-

bec tak wysokiego poziomu 

cen nasza spółka GZUK wraz 

z dwiema innymi firmami 

zawiązała konsorcjum, które 

w ostatecznie zrealizowało to 

zadanie za 2,2 mln. zł. 

Wszystkie moce sprzętowe 

i ludzkie zostały zaangażowa-

ne w budowę kwatery, 

wprawdzie kosztem bieżącej 

działalności, ale się opłaciło. 

Zaoszczędziliśmy, a od 

21 czerwca 2018r. kwatera 

pracuje i przynosi naszej gmi-

nie dochody. 

Drugie duże zadanie inwesty-

cyjne, które rozpoczęło się 

w czerwcu i potrwa do sierp-

nia 2019r to kanalizacja wsi 

Wola Ociecka na co otrzyma-

liśmy 2 mln dofinansowania 

z Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich. A wartość 

całego przedsięwzięcia to 5,3 

mln. zł. W tej chwili trwają 

prace remontowe na drodze 

wojewódzkiej 986 przebiega-

jącej przez naszą gminę. 

Dzięki dobrej współpracy 

z zarządem i radnym sejmiku 

województwa podkarpackiego 

dr Jackiem Magdoniem 

w ciągu roku udało się wyre-

montować 3 kilometry tej 

drogi.  Zrealizowano, również 

rozpoczęte w roku ubiegłym 

kolejne etapy remontów chod-

ników w Woli Ocieckiej 

i Ostrowie.  

 

A jakie ma Pan plany inwe-

stycyjne na drugie półrocze? 

Podpisane są już umowy na 

kontynuacje budowy chodni-

ków w Ociece, Kamionce 

i Skrzyszowie, a niebawem 

jeszcze w Zdżarach. Ważną 

jest informacja iż w bieżącym 

roku wygospodarowane zo-

stały pieniądze na remonty 

i nowe nawierzchnie asfalto-

we. Przygotowywane są przez 

projektantów  kosztorysy 

i kilka odcinków dróg gmin-

nych, których nawierzchnia 

jest w najgorszym stanie bę-

dzie odnowionych. Jeśli cho-

dzi o nasze gminne drogi as-

faltowe to trzeba powiedzieć, 

że ostatnie mroźne zimy bar-

dzo mocno je poniszczyły. 

W związku z informacją Pre-

miera RP Mateusza Mora-

wieckiego na rok 2019 prze-

widziano z  rządowego pro-

gramu przebudowy dróg lo-

kalnych pięciokrotnie więcej 

funduszy na modernizację 

dróg gminnych niż kiedykol-

wiek do tej pory. Nabór wnio-

sków ma pojawić się jesienią 

2018r., dlatego już teraz przy-

gotowujemy stosowną doku-

mentację. Na pierwszym 

miejscu do położenia nowej 

nawierzchni jest droga 

w Ociece w kierunku na przy-

siółek Sadykierz i w tym 

przypadku jest już gotowa 

dokumentacja. Trzeba nad-

mienić iż droga przewidziana 

do dofinansowania musi mieć 

uregulowany stan prawny 

związany z własnością i po-

siadać status drogi publicznej 

a takich w naszej gminie jest 

niewiele. Przebieg wielu dróg 

w Gminie Ostrów nie pokry-

wa się z mapami ewidencyj-

nymi, dlatego w przyszłej 

kadencji te stany należy ure-

gulować, choć to niełatwe 

i bardzo kosztowne zadanie. 

Podpisane są również umowy 

na termomodernizację i wy-

mianę źródła ciepła  budyn-

ków OSP w Kamionce i Ocie-

ce oraz malowanie dachu 

w Ociece. Do dwóch jedno-

stek OSP w Skrzyszowie 

i Woli Ocieckiej zakupimy 

z dofinansowaniem z budżetu 

państwa i środków Woje-

wódzkiego Funduszu Ochro-

ny środowiska i Gospodarki 

Wodnej lekkie nowe samo-

chody pożarnicze.  

Nasze obiekty użyteczności 

publicznej wymagają remon-

tów co w większości czynimy 

własnymi siłami przez pra-

cowników ZUK Ostrów. Cze-

kamy również na ocenę wnio-

sku, który został złożony do 

Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na przebudowę 

i remont Gminnego Centrum 

Kultury i Sportu w Kamionce. 

Obecny stan budynku widocz-

ny gołym okiem to m.in. 

schody wejściowe całkowicie 

zdewastowane i nie spełniają-

ce norm budowlanych. Pomi-

mo wcześniejszego docieple-

nia budynku to od lat ściany 

budynku przemakały co spo-

wodowało, że piwnicach 

gdzie jest świetlica to poodpa-

dały tynki i jest połamana 

z wilgoci podłoga. Oprócz 

tego jest nieprzyjemny zapach 

i ten stan zobligował nas do 

podjęcia działań. 

Przygotowujemy się również 

do rozbudowy i modernizacji 

sieci wodociągowej, po to by  

poprawić bezpieczeństwo 

w dostawie wody do naszych 

mieszkańców Wniosek na 

dofinansowanie tego działania 

złożymy jeszcze w lipcu br. 

 

Ogłoszono wyniki programu 

dotyczącego budowy Otwar-

tych Stref Aktywności. Wie-

my już, że Gmina Ostrów 

pozyskała największe dofi-

nansowanie z naszego po-

wiatu. Może Pan podać co 

i gdzie dzięki tym pienią-

dzom zostanie wybudowa-

ne? 

Faktycznie w lutym został 

złożony wniosek do Minister-

stwa Sportu i Turystyki na 

dofinansowanie budowy tzw. 

Otwartych Stref Aktywności, 

a mówiąc prościej są to siłow-

nie plenerowe wraz z placami 

zabaw. W tym roku w Ostro-

wie, Skrzyszowie, Kamionce, 

Woli Ocieckiej i Ociece mło-

dzież, rodzice z dziećmi oraz 

wszyscy, którzy zechcą będą 

mogli aktywnie spędzić czas 

w tychże strefach. Dofinanso-

wanie jakie pozyskaliśmy to 

250 tys. zł. Program jest wie-

loletni i w przyszłym roku 

również będziemy starać się 

o dofinansowanie dla pozosta-

łych miejscowości.  

Jeśli mówimy o rekreacji to 

mam również pewne plany 

dotyczące m.in. miłośników 

wędkarstwa ale dziś zbyt 

wcześnie by o tym mówić 

szerzej... 

Rozmawiał Mateusz Surman 

Jeszcze w tym roku w Ostrowie, Skrzyszowie, Kamionce,  

Woli Ocieckiej i Ociece powstaną tzw. Otwarte  

Strefy Aktywności... 
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Spotkanie z najlepszymi uczniami 
Tuż przed wakacjami a do-

kładnie 21 czerwca 2018 p.o. 

Wójt Gminy Ostrów Grze-

gorz Ożóg zorganizował 

spotkanie z uczniami z tere-

nu naszej gminy, którzy 

uzyskali najlepsze wyniki 

z tegorocznego egzaminu 

gimnazjalnego. Na spotka-

niu oczywiście nie mogło 

zabraknąć gratulacji i pa-

miątkowych nagród. 

 

Oprócz uczniów w spotkaniu 

uczestniczyli również dyrek-

torzy szkół z terenu całej gmi-

ny. Grzegorz Ożóg pogratulo-

wał zgromadzonym uczniom 

osiągnięć edukacyjnych 

a dyrektorom szkół podzięko-

wał za ich prawidłowe funk-

cjonowanie. Po życzeniach 

zostały wręczone dyplomy i 

nagrody książkowe. A na 

zakończenie wszyscy zostali 

zaproszeni na słodki deser, 

gdzie uczniowie mogli m.in. 

opowiedzieć o swoich dal-

szych planach edukacyjnych. 

 

Jak się okazało laureatami 

gminnymi, który otrzymali 

największą i jednocześnie 

taką samą liczbę punktów 

zostali: Julia Maciołek oraz 

Kamil Socha ze szkoły 

w Ostrowie. Warto dodać, 

że tylko jeden punkt mniej 

uzyskała ich szkolna koleżan-

ka Dominika Lepak. Jeśli 

chodzi o najlepsze wyniki 

z pozostałych gimnazjach 

to w Woli Ocieckiej najlepszy 

wynik uzyskała Wiktoria 

Świderska, w Kamionce Mi-

chał Guzior, a w Ociece Pa-

trycja Perlik. Serdecznie gra-

tulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów! 

 

Mateusz Surman 

Zdjęcie uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów z egzaminu 

gimnazjalnego wraz z dyrektorami gimnazjów 

i p.o. Wójtem Gminy Ostrów Grzegorzem Ożogiem. 

W dniach 9 – 10 maja 2018 

r.,  Gminny Ośrodek Pomo-

cy Społecznej w Ostrowie 

rozdysponował, wśród po-

trzebujących mieszkańców 

gminy Ostrów, 8235 kg żyw-

ności przekazanej z Banku 

Żywności w Rzeszowie, 

w ramach Programu Ope-

racyjnego Pomoc Żywno-

ściowa 2014-2020 współfi-

nansowanego z Europejskie-

go Funduszu Pomocy Naj-

bardziej Potrzebującym. 

Dla jednej osoby było to 

10,98 kg produktów i żyw-

ność trafiła łącznie do 750 

osób. Paczki żywnościowe 

zawierały: groszek z mar-

chewką, fasolę białą, maka-

ron, filet z makreli, cukier, 

szynkę wieprzową, szynkę 

drobiową, buraczki, powidła, 

ryż, mleko, olej, pasztet, kon-

centrat pomidorowy oraz do-

datkowo jogurty 

 

O zainteresowaniu pomocą 

żywnościową wśród osób 

potrzebujących, może świad-

czyć fakt, że została ona roz-

dana w przeciągu zaledwie 

półtorej dnia. Pomoc ta 

z pewnością przyczyniła się 

do zaspokojenia wielu po-

trzeb, oraz pozwoliła zaosz-

czędzić sporo środków 

w budżetach rodzinnych. 

 

Akcja rozdawania żywności 

powiązana była również 

z działaniami towarzyszącymi 

i edukacyjnymi. W urzędzie 

gminy, w ramach tych dzia-

łań, organizowane były 

warsztaty oraz spotkania kuli-

narne i dietetyczne. Rozdawa-

ne były ulotki, broszury i pla-

katy. 

 

Sprawne przewiezienie i ma-

gazynowanie żywności, dla 

mieszkańców naszej gminy, 

była możliwa dzięki pomocy 

Pana Marcina Chrobaka, wła-

ściciela firmy MARS z Ostro-

wa oraz zaangażowaniu pra-

cowników Urzędu Gminy 

i ZUK w Ostrowie. 

 

GOPS Ostrów 

GOPS Ostrów przekazał żywność z Banku Żywności w Rzeszowie 
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Jednostki OSP dostały nowy sprzęt 
W poniedziałek, 18 czerwca 

2018 r. w Urzędzie Gminy 

w Ostrowie odbyło się spo-

tkanie przedstawicieli jed-

nostek OSP z naszej gminy. 

W spotkaniu uczestniczyli 

również: p.o. Wójt Gminy 

Ostrów - Grzegorz Ożóg, 

Prezes Gminnego Zarządu 

OSP - Krzysztof Bajger, 

Komendant Gminny OSP – 

Adam Gryboś oraz Sekre-

tarz Gminnego Zarządu 

OSP - Iwona Kozłowska. 

Podczas spotkania rozmawia-

no o najbliższych planach 

jednostek OSP oraz również 

była to okazja do wręczenia 

nowego sprzętu wartości bli-

sko 25 tys. zł dla jednostek 

OSP z naszej gminy. Wśród 

przekazanego wyposażenia 

znalazły się m.in. dwa defi-

brylatory (trafiły do jednostek 

z Krajowego Systemu Ratow-

niczo-Gaśniczego, czyli do 

OSP Ostrów i OSP Kozo-

drza), deski ortopedyczne, 

torba medyczna czy szyny 

kramera. Zakup sprzętu został 

współfinansowany ze środ-

ków Funduszu Sprawiedliwo-

ści, którego dysponentem jest 

Minister Sprawiedliwości. 

Mateusz Surman 

20-lecie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego 
W środę, 27 czerwca odbyła 

się uroczysta 37. Sesja Rady 

Powiatu Ropczycko – Sędzi-

szowskiego. Zorganizowana 

z okazji jubileuszu 20-lecia 

powstania samorządu po-

wiatowego i dodatkowo ob-

chodzona w roku stulecia 

odzyskania niepodległości. 

Była to okazja to wspo-

mnień i wręczenia odzna-

czeń… 

W wydarzeniu wzięło udział 

wielu gości a wśród nich 

m.in. Sekretarz Stanu w Kan-

celarii Prezydenta RP – An-

drzej Dera, Wojewoda Pod-

karpacki – Ewa Leniart oraz 

liczni byli i ówcześni samo-

rządowcy, wójtowie, burmi-

strzowie z terenu naszego 

powiatu. Otwarcia  wspo-

mnianej Sesji Rady Powiatu 

i powitania wszystkich zapro-

szonych gości dokonał Prze-

wodniczący Rady Józef Ro-

jek, który następnie przedsta-

wił prezentację dotyczącą 

władz powiatu ropczycko-

sędziszowskiego na przestrze-

ni ostatnich 20 lat. 

Głos zabrał  także dr Jacek 

Magdoń, który w swoim wy-

stąpieniu przybliżył wszyst-

kim zebranym prezentację pt. 

„Drogi do Niepodległości 

Mieszkańców Powiatu Rop-

czyckiego”. Kolejną prezenta-

cję opisująca historię naszego 

powiatu oraz dzieje odrodze-

nia samorządu powiatowego 

przedstawił Jan Flisak. 

Następnym punktem progra-

mu było wręczenie odznaczeń 

z okazji tego jubileuszu. 

Wśród nagrodzonych były 

również osoby z naszej gminy 

a są to: Jadwiga Łomnicka, 

Aleksandra Bal i Leokadia 

Wolak, które otrzymały od-

znaki honorowe „Zasłużony 

dla Kultury Polskiej”. Oraz 

odznakę honorową „Za Zasłu-

gi dla Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej” otrzy-

mał Kierownik Zakładu Usług 

Komunalnych w Ostrowie – 

Marek Gubernat. 

 

Mateusz Surman 

Strażacy prezentują otrzymany sprzęt... 

Jadwiga Łomnicka, Aleksandra Bal i Leokadia Wolak  

oraz Marek Gubernat otrzymali odznaki honorowe 
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SZUKASZ PRACY?  
 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do II edycji projektu 

„Aktywny i Sprawny” realizowanego w ramach RPO WP 2014

-2020. 

Rekrutacja trwa  
 

Zapraszamy wszystkie chętne osoby z terenu województwa 

podkarpackiego, które są w wieku aktywności zawodowej od 

18 do 64 lat, posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawno-

ści i pozostają bez zatrudnienia. 

 

Oferujemy: 

- kursy, praktyki i staże zawodowe według indywidualnych 

predyspozycji 

- pomoc asystenta  

- zajęcia z doradztwa  komputerowego  i poradnictwo psycho-

logiczne  

- wizyty u refleksologa i na basenie w celu poprawy sprawno-

ści ruchowej 

- zajęcia z wizażu i stylizacji oraz wizyty u fryzjera i kosme-

tyczki  

 

Gwarantujemy: 

- fachową i miłą obsługę specjalistów 

- stypendium za udział w kursach, praktykach i stażach 

- zwrot kosztów dojazdu 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w Biurze Projektu w 

Rzeszowie ul. Jana Styki 21,  tel. 17 852 16 58,   

www.caritas.pl/projekty lub  

Punkcie Konsultacyjnym w Ropczycach ul. Mickiewicza 59  

tel. 502 180 375, aktywnyisprawny@wp.pl  

Projekt „Aktywny i Sprawny” w ramach RPO WP 2014-2020  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wnioski o „Dobry Start” już od lipca 
„Dobry Start” to 300 zł 

wsparcia wypłacanego raz 

w roku wszystkim uczniom. 

Wnioski można złożyć już 

od 1 lipca. 

 

Program „Dobry Start” to 300 

złotych jednorazowego 

wsparcia dla wszystkich 

uczniów rozpoczynających 

rok szkolny. Co ważne, rodzi-

ny otrzymają świadczenie bez 

względu na dochód. Program 

obejmuje dzieci wychowujące 

się zarówno w rodzinach, jak 

i te przebywające w pieczy 

zastępczej. 

 

Kto może otrzymać wspar-

cie? 

Świadczenie dobry start przy-

sługuje raz w roku na rozpo-

czynające rok szkolny dzieci 

do ukończenia przez nie 20 

roku życia. Dzieci niepełno-

sprawne uczące się w szkole 

otrzymają je do ukończenia 

przez nie 24 roku życia. 

 

Jak otrzymać świadczenie 

dobry start? 

Aby otrzymać wsparcie, nale-

ży złożyć wniosek. Może 

to zrobić mama lub tata dziec-

ka, opiekun prawny lub opie-

kun faktyczny dziecka, 

a w przypadku dzieci przeby-

wających w pieczy zastępczej 

– rodzic zastępczy, osoba 

prowadząca rodzinny dom 

dziecka lub dyrektor placówki 

opiekuńczo-wychowawczej. 

 

Gdzie złożyć wniosek? 

Wnioski o świadczenie będą 

przyjmowane i realizowane 

przez te same instytucje, które 

realizują obecnie świadczenie 

wychowawcze w ramach pro-

gramu „Rodzina 500+”. Cho-

dzi tu o Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Ostro-

wie. 

Kiedy złożyć wniosek? 

Wniosek – podobnie jak 

wnioski o świadczenie wy-

chowawcze z programu 

„Rodzina 500+” – będzie 

można składać już od 1 lipca 

online przez stronę Minister-

stwa Rodziny empa-

tia.mrpips.gov.pl oraz przez 

bankowość elektroniczną . 

Od 1 sierpnia wnioski można 

złożyć także drogą tradycyjną 

(papierową). Ważne! Wnio-

sek należy złożyć do 30 listo-

pada. 

 

Kiedy rodzina otrzyma 

wsparcie? 

W przypadku wniosków zło-

żonych w lipcu i sierpniu, 

rodziny wyprawkę otrzymają 

nie później niż 30 września. 

W przypadku wniosków zło-

żonych w kolejnych miesią-

cach gminy będą miały mak-

symalnie 2 miesiące od dnia 

złożenia wniosku na jego roz-

patrzenie i wypłatę świadcze-

nia. Złożenie wniosku 

o świadczenie dobry start 

w lipcu i sierpniu to gwaran-

cja wypłaty świadczenia nie 

później niż do 30 września. 

 

GOPS Ostrów 
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Remonty chodników i drogi wojewódzkiej 
W ostatnim czasie w Ostro-

wie i Woli Ocieckiej odby-

wały się prace przy remon-

tach chodników oraz prze-

budowa dwóch odcinków 

drogi wojewódzkiej nr 986 

o łącznej długości blisko 

2 kilometrów.  

 

Specyfikacja oraz koszty re-

montów wyglądają następują-

co:   

Remont chodnika w ciągu 

drogi wojewódzkiej Nr 986 

Tuszyma - Ropczyce-

Wiśniowa w miejscowości 

Wola  Ociecka i Ostrów  

o długości: Wola Ociecka -

280 mb, Ostrów - 184 mb. 

Koszt wykonania remontu 

w obu sołectwach wyniósł 

łącznie -  89 832,51zł. Udział  

finansowy  Gminy Ostrów – 

41 200 zł, udział  finansowy  

Województwa Podkarpackie-

go - 48 632,51. Remont chod-

nika polegał na  rozebraniu  

starej nawierzchni chodnika 

i obrzeży. Wykonaniu nowej 

podbudowy z kruszywa i gry-

su. Ponownym ułożeniu na-

wierzchni z kostki oraz usta-

wieniu obrzeży na ławie beto-

nowej.     

 

Przebudowa drogi wojewódz-

kiej Nr 986 Tuszyma – Rop-

czyce - Wiśniowa w miejsco-

wościach Wola Ociecka 

i Ostrów o długości: Wola 

Ociecka – 950 mb, Ostrów – 

950 mb.  Przebudowa drogi  

polegała na sfrezowaniu starej 

nawierzchni, wyprofilowaniu 

nawierzchni warstwą asfaltu, 

ułożeniu nowej nawierzchni 

z masy mineralno – bitumicz-

nej i uzupełnieniu poboczy 

oraz  wykonaniu nawierzchni  

na zjazdach.  Wartość robót  

w obu miejscowościach  wy-

niósł  łącznie 840 900,00 zł. 

Udział finansowy Gminy 

Ostrów  255 000,00 zł, udział 

finansowy Województwa 

Podkarpackiego  585 900,00 

zł. 
Alicja Sikora 

Gminna Spartakiada i Gimnazjada w Ostrowie 
Jak co roku tuż przed waka-

cjami na kompleks sporto-

wy w Ostrowie zawitali naj-

lepsi sportowcy, którzy 

uczęszczają do szkół podsta-

wowych i gimnazjów na 

terenie Gminy 

Ostrów.  Wśród dyscyplin 

sportowych w jakich konku-

rowali sportowcy to m.in. 

skok w dal i wzwyż, bieg 

długi czy pchnięcie kulą. 

 

Pierwsi do sportowej rywali-

zacji przystąpili zawodnicy ze 

szkół podstawowych, którzy 

7 czerwca 2018 uczestniczyli 

w Gminnej Spartakiadzie – 

Ostrów 2018. Jak się okazało 

po podsumowaniu wyników 

wygrali sportowcy reprezen-

tujący Publiczną Szkołę Pod-

stawowa im. Jana Pawła II 

w Woli Ocieckiej. Najlepszą 

"sportmenką" została Natalia 

Głodek z Kamionki a najlep-

szym "sportmenem" Seweryn 

Ozimek z Woli Ocieckiej. 

Końcowe wyniki: 

1. SP Wola Ociecka125,5 pkt, 

2. SP Ostrów 77 pkt, 

3. SP Skrzyszów 76 pkt, 

4. SP Kamionka 54 pkt, 

5. SP Ocieka 50,5 pkt, 

6. SP Kozodrza 36 pkt, 

 

Dzień później, czyli 8 czerw-

ca 2018 do zmagań sporto-

wych przystąpili gimnazjali-

ści. Po zaciętej walce okazało 

się, że wygrali zawodnicy 

z Gimnazjum w Ostrowie. 

Tytuł dla najlepszej 

"sportmenki"  powędrował do 

Wiktorii Piwowar z Kamionki 

a najlepszym "sportmenem" 

został Adrian Brandys z Ostro-

wa. 

 

Końcowe wyniki: 

1. PG Ostrów 78,5pkt, 

2. PG Wola Ociecka 52 pkt, 

3. PG Kamionka 42,5 pkt, 

4. PG Ocieka 37 pkt, 

 

Mateusz Surman 
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Teraz szkody łowieckie w uprawach rolnych  

należy zgłaszać do urzędu gminy!  

Gmina Ostrów, informuje, 

że z dniem 1 kwietnia 2018 

roku weszła w życie noweli-

zacja przepisów ustawy 

z dnia 13 października 1995 

roku Prawo łowieckie 

(tj. Dz. U. 2017 poz. 1295 ze 

zm.), która wprowadziła 

nowe zasady zgłaszania, 

szacowania i wypłaty od-

szkodowań za szkody ło-

wieckie wyrządzone w upra-

wach i płodach rolnych 

przez dziki, łosie, daniele 

i sarny oraz przy wykony-

waniu polowań. 

 

Na podstawie art. 46 ust. 

3 cytowanej wyżej ustawy 

wniosek o oszacowanie szkód 

wraz z ustaleniem wysokości 

odszkodowania, właściciel 

albo posiadacz gruntów rol-

nych składa do organu wyko-

nawczego gminy właściwej ze 

względu na miejsce wystąpie-

nia szkody tj. do Wójta Gmi-

ny Ostrów. 

 

Wniosek powinien zawierać: 

- imię i nazwisko albo nazwę, 

adres zamieszkania albo adres 

i siedzibę oraz numer telefonu 

właściciela albo posiadacza 

gruntów rolnych; 

- wskazanie miejsca wystąpie-

nia szkody; 

- wskazanie rodzaju uszko-

dzonej uprawy lub płodu rol-

nego. 

Szacowanie szkód, a także 

ustalanie wysokości odszko-

dowania dokonuje zespół 

składający się z: 

1.Przedstawiciela gminy wła-

ściwej ze względu na miejsce 

wystąpienia szkody, zwanej 

dalej „przedstawicielem gmi-

ny”, którym jest:  

- przedstawiciel organu wyko-

nawczego jednostki pomocni-

czej tej gminy — jeżeli jed-

nostka pomocnicza została 

utworzona- tj. sołtys danej 

miejscowości, 

- przedstawiciela zarządcy 

albo dzierżawcy obwodu ło-

wieckiego; 

- właściciela albo posiadacza 

gruntów rolnych, na terenie 

których wystąpiła szkoda. 

Oględzin dokonuje się nie-

zwłocznie, nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku, o któ-

rym mowa w art. 46 ust. 

3 ustawy. 

Wypłaty odszkodowania do-

konuje dzierżawca albo za-

rządca obwodu łowieckiego 

w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu z szaco-

wania ostatecznego, od które-

go nie wniesiono odwołania. 

Właścicielowi albo posiada-

czowi gruntów rolnych, na 

terenie których wystąpiła 

szkoda, oraz dzierżawcy albo 

zarządcy obwodu łowieckiego  

przysługuje odwołanie bezpo-

średnio do nadleśniczego wła-

ściwego ze względu na miej-

sce wystąpienia szkody. Od-

wołanie wnosi się w terminie 

7 dni od dnia podpisania pro-

tokołu. 

 

Uwaga: 

Szkody łowieckie, powstałe 

w uprawach rolnych w odle-

głości do 150 m od zabudo-

wań gospodarczych i  poza 

obszarami dzierżawionymi 

przez Kola Łowieckie należy 

zgłaszać nadal na adres: 

 

Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Podkarpackiego 

Departament Rolnictwa, Geo-

dezji i Gospodarki Mieniem 

Oddział łowiectwa i rybactwa 

Al. Cieplińskiego 4 

35-010 Rzeszów 

 

Wnioski w sprawie szacowa-

nia szkód w uprawach rol-

nych należy składać Urząd 

Gminy Ostrów pok. 20 lub na 

adres poczty elektronicznej 

info@ostrow.gmina.pl 

Informacja telefoniczna pod 

nr: (17) 74 49 327 

 

Józefa Marszałek 

Zakończono budowę kwatery na składowisku w Kozodrzy  

Z dniem 25.05.2018 r. Gmi-

na Ostrów zakończyła inwe-

stycję pn. „Budowa kwatery 

nr 12 wraz niezbędną infra-

strukturą techniczną na 

składowisku odpadów 

w m. Kozodrza, Gmina 

Ostrów”. 

 

W ramach przetargu nieogra-

niczonego do realizacji zada-

nia zostało wybrane Konsor-

cjum firm: 

1. Przedsiębiorstwo Produk-

cyjno-Usługowo-Handlowe 

„ARBUD”  

2. Gminny Zakład Usług Ko-

munalnych Sp. z o.o. z siedzi-

bą w Ostrowie 

3. Przedsiębiorstwo Handlo-

wo-Usługowe „SUL” w Za-

kresie Ochrony Środowiska 

Sp. z o.o.  

Zakres prac do wykonania 

obejmował następujące ele-

menty: 

- prace projektowe  

- roboty ziemne związane 

z wykonaniem niecki  

- wykonanie na powierzchni 

dna i skarp kwatery uszczel-

nienia z materiałów synte-

tycznych z zastosowaniem 

geomembrany oraz geowłók-

niny  

- wykonanie instalacji techno-

logicznych drenażu odcieku 

kwatery wraz z warstwami 

filtracyjnymi na całej po-

wierzchni dna kwatery nr 12 

- budowa drogi zjazdowej, 

zabezpieczenie skarp kwate-

ry,  

- wykonanie studni odgazo-

wujących 

 

Wybudowana kwatera posia-

da powierzchnie zabudowy 

13 070 m2 oraz kubaturę 

127 500 m3. 

Prace budowlane trwały 

w okresie od 16.01.2018 r. do 

25.05.2018 r. Obiekt został 

przekazany do użytkowania 

Gminnemu Zakładowi Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. 

w ramach umowy dzierżawy.  

 

Kwatera nr 12 zapewni odpo-

wiednie prowadzenie gospo-

darki odpadowej oraz korzy-

ści z tym związane dla Gminy 

Ostrów przez najbliższe kilka 

lat. 
Karol Kluk 
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Docenieni uczniowie przez p.o. Wójta Gminy Ostrów 

Uczniowie Piotr Kozioł z kl. 

IV i Andrzej Bielański z kl. 

VI realizując swoje pasje 

biorą udział w wielu kon-

kursach plastycznych i za-

wodach sportowych na 

szczeblu lokalnym, ogólno-

polskim i międzynarodo-

wym. 

 

Piotr i Andrzej zostali wyróż-

nieni nagrodami Wójta Gmi-

ny Ostrów. Piotr został doce-

niony za talent plastyczny 

i ogromną liczbę sukcesów, 

które osiągnął nie tylko 

w kraju ale też na międzyna-

rodowych konkursach. An-

drzej to zapaśnik ze Szkolne-

go Klubu Sportowego „Orzeł 

Skrzyszów”, który na swoim 

koncie ma już wiele medali, 

a wśród nich jest brąz wywal-

czony na Mistrzostwach Pol-

ski. 

Pasja i zaangażowanie w/w 

chłopców włożone w realiza-

cję tych wszystkich prac po-

mnażają dorobek kulturalny 

i promują Gminę Ostrów. 

Chłopcom serdecznie gratulu-

jemy. 

SP Wola Ociecka  

Jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości w konkursach 

W tym roku świętujemy 

jubileusz 100-lecia odzyska-

nia przez Polskę Niepodle-

głości. Uczniowie Publicznej 

Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Woli 

Ocieckiej aktywnie włączyli 

się w obchody tej rocznicy 

poprzez udział w konkur-

sach plastycznych i literac-

kich. Barwą i słowem upa-

miętnili wydarzenia i osoby 

związane z odzyskaniem 

niepodległości, wyrażali 

swoje przeżycia na temat 

idei wolności oraz współcze-

snego patriotyzmu. 

 

Oto nasi laureaci: 

- Tomasz Nędza i Wiktor 

Prymula, uczniowie klasy I – 

laureaci Międzynarodowego 

Konkursu Plastyczne-

go ,,Polska w kolorze biało-

czerwonym”, 

- Lena Gawryś, Michał Fer-

fecki, Tomasz Nędza, Norbert 

Marć z klasy I oraz Piotr Ko-

zioł z klasy IV – laureaci 

Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego ,,Przywrócić 

głos Niezłomnym. Nieobec-

nym na lekcji historii.”, 

- Tomasz Nędza, Norbert 

Marć, kl. I oraz Piotr Kozioł 

z kl. IV – laureaci Ogólnopol-

skiego Konkursu Plastyczne-

go ,,Pilecki - oblicza bohater-

stwa”, 

- Michał Ferfecki, kl. I – lau-

reat Ogólnopolskiego Kon-

kursu Plastycznego ,,A to 

Polska właśnie”, 

- Wiktor Prymula, Dawid 

Karkut, kl. I oraz Piotr Kozioł 

– laureaci Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastyczne-

go ,,Patriotyzm- umiłowanie 

tego co piękne”, 

- Michalina Sobuś, kl. III, 

Piotr Kozioł, kl. IV – laureaci 

Międzywojewódzkiego Prze-

glądu Twórczości Dzieci 

i Młodzieży, 

- Michalina Sobuś (kl. III) 

i Piotr Kozioł (kl. IV) – laure-

aci Międzywojewódzkiego 

przeglądu Twórczo-

ści ,,Niepodległa, Niepokor-

na” w kategorii plastyka oraz 

Oliwia Ferfecka kl. VI laure-

atka w kategorii literackiej, 

- Natan Myszkowski, kl. I – 

laureat Wojewódzkiego Kon-

kursu Plastycznego ,,Polska 

Niepodległa”, 

- Norbert Marć i Tomasz Nę-

dza, kl. I – laureaci Ogólno-

polskiego Konkursu Plastycz-

nego „Stefan Wyszyński – 

Prymas Tysiąclecia, Nasza 

Polska Niepodległa”, 

- Piotr Kozioł, kl. IV – laureat 

ogólnopolskich konkursów 

plastycznych „Sen o wolno-

ści” i „100 lat Niepodległej” 

oraz „Polska – moja Ojczy-

zna”. 

 

Gratulujemy laureatom. 

 

SP Wola Ociecka 

Zdjęcie laureatów konkursów  

plastyczny i literackich. 

Andrzej Bielański za swoje ogromne osiągnięcia sportowe 

oprócz gratulacji otrzymał również nagrodę finansową. 
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XII Festyn Rodzinny w szkole w Skrzyszowie 
Wszystkim dzieciom i doro-

słym potrzebne są chwile 

wytchnienia, wypoczynku 

i zabawy. Do takich momen-

tów należy obchodzony co 

roku Dzień Rodziny w Pu-

blicznej Szkole Podstawo-

wej w Skrzyszowie. 

17 czerwca bieżącego roku 

dyrektor Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Skrzyszo-

wie Andrzej Ziajor po raz 

XII dał okazję dzieciom do 

plenerowej, wspólnej z ro-

dzicami zabawy. 

 

Wspólna zabawa oraz radość 

dla tych mniejszych i trochę 

większych  była możliwa 

dzięki bogatemu wachlarzowi 

proponowanych atrakcji. 

 

Tradycją festynu był prze-

marsz Orkiestry Dętej z Dębi-

cy z mażoretkami z zespołu 

ANTURJA ze Skrzyszowa. 

Po oficjalnym rozpoczęciu 

festynu i powitaniu gości 

przez dyrektora na scenie 

pojawiły się dzieci utalento-

wane wokalnie z Oddziału 

Przedszkolnego i PSP 

w Skrzyszowie. Organizator 

zapewnił występy zespołów 

artystycznych: Kapela Kura-

sie (grupa młodsza i grupa 

starsza), zespół Scarlett i Gra-

cja z GOK w Iwierzycach z/s 

w Wiercanach , zespół Wrzos 

z GCKiS w Ostrowie z/s 

w Kamionce oraz występ ze-

społu mażoretkowego Anturja 

ze Skrzyszowa. Z myślą 

o wszystkich fanach konkur-

sów i konkurencji sportowych 

przygotowane zostały gry 

i zabawy z nagrodami. Wszy-

scy miłośnicy aktywnego 

stylu życia mogli podziwiać 

pokaz gimnastyki artystycznej 

i akrobatyki w układach indy-

widualnych oraz zbiorowych. 

Do dyspozycji najmłodszych 

były dmuchańce, zjeżdżalnie, 

kula wodna z basenem. 

 

W strefie zdrowia i profilak-

tyki wszyscy zainteresowani 

zdrowiem swoim i najbliż-

szych przez całe popołudnie 

mieli możliwość zdobywania 

wiedzy z zakresu pierwszej 

pomocy przedmedycznej od 

przedstawicieli  Akademii 

Rozwoju i Bezpieczeństwa 

M&M Prestige z Sędziszowa 

Młp. 

 

Wyjątkowa moc atrakcji cze-

kała w strefie sportu 

i rekreacji, gdzie za-

równo dla najmłod-

szych, jak i starszych 

uczestników zabawy 

były przygotowane 

przejażdżki konne, 

strzelanie z łuków i pistole-

tów. Familie mogły wystarto-

wać w rodzinnym konkursie 

łuczniczym, prowadzonym 

przez sołtysa Andrzeja Budzi-

ka, w którym to liczyła się 

suma zdobytych punktów 

przez jej członków do pierw-

szego, drugiego i trzeciego 

miejsca, nagrodzonych dyplo-

mami i pucharami. Miłośnicy 

wozów militarnycpojazdem 

opancerzonym BRDMh mieli 

okazję odbyć przejażdżkę 

wojskowym, a entuzjaści eks-

kluzywnych lub zabytkowych 

samochodów poczuć magię 

podczas kursu limuzyną Lin-

coln oraz Lincoln Excalibur 

Retro. 

 

Tegoroczne święto dało szan-

sę wielbicielom tańca – jak co 

roku była dla na nich zaplano-

wana potańcówka. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

z Ostrowa i Kozodrzy, przy 

wsparciu OSP ze Skrzyszowa, 

przygotowała  pokaz ratow-

nictwa techniczno - drogowe-

go. Najmłodsi sympatycy 

malowania mieli sposobność 

wybrać dla siebie malowidło. 

 

Na wszystkich uczestników 

tegorocznego Święta Rodziny 

czekała specjalna strefa ga-

stronomiczna. Amatorzy gril-

la mieli możliwość zjedzenia 

pieczonej kiełbaski. Pikniko-

we menu uświetniły domowe 

wypieki . 

 

 

Ciąg dalszy  

na następnej stronie 

Tradycją festynu był przemarsz Orkiestry Dętej z Dę-

bicy z mażoretkami z zespołu Anturja ze Skrzyszowa 
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Dzięki zaangażowaniu na-

szych mam mażoretek zorga-

nizowano również kram łasu-

cha, gdzie można było skosz-

tować pysznych wypieków, 

pierogów, bigosu i innych 

smakołyków. Wsparciem dla 

podniebienia były jak zwykle 

lody, wata, popcorn. Nad bez-

pieczeństwem i koordynacją 

festynu czuwali nauczyciele 

i pracownicy szkoły. 

 

Dzień festynu rodzinnego 

obfitował w spotkania, roz-

mowy, śmiech i zabawę. 

Gorąco dziękujemy wszyst-

kim, którzy w jakikolwiek 

sposób przyczynili się do or-

ganizacji festynu i oczywiście 

Wam - gościom, którzy przy-

byliście na nasz festyn. 

Wsparcia naszemu przedsię-

wzięciu udzielili: 

- Gmina Ostrów, na czele 

z p.o. Wójtem Grzegorzem 

Ożóg, 

- Gminny Zakład Usług Ko-

munalnych, na czele z preze-

sem Markiem Gubernatem, 

- Gminne Centrum Kultury 

i Sportu, na czele z p.o. dy-

rektorem Jadwigą Łomnicką, 

- Zespół Obsługi Jednostek 

Oświatowych w Ostrowie, na 

czele z dyrektorem Bogusła-

wem Wójcikiem, 

- Przedsiębiorstwo NIWA 

z Ropczyc, 

- Firma STEK-ROL z Dębicy, 

- Firma EURO-EKO z Miel-

ca, 

- Biuro Turystyczne LUCY-

NA z Dębicy, 

- Firma PLASTBUD z Pust-

kowa, 

- Firma MARS z Ostrowa, 

- Firma ROLMLEK z Mielca, 

- Piekarnia CISZEK z Dębicy, 

- Bar KAKTUS z Dębicy, 

- Firma BOMIR ze Skrzyszo-

wa, 

 - Sklep MERKURY z Rop-

czyc, 

- PHU PIAST z Ropczyc, 

- OSP Skrzyszów, 

- OSP Kozodrza, 

- OSP Ostrów, 

- Akademia Rozwoju i Bez-

pieczeństwa PRESTIGE 

z Sędziszowa Młp. 

 

SP Skrzyszów 

 

Jubileusz 45-lecia Przedszkola w Kozodrzy 

26 maja 2018 roku, był 

szczególnym dniem dla Ze-

społu Szkolno – Przedszkol-

nego w Kozodrzy. Obcho-

dziliśmy uroczyście 45-lecie 

powstania Przedszkola 

im. Wandy Chotomskiej. 

Swoją obecnością zaszczycili 

nas p.o. Wójt Grzegorz 

Ożóg, Jacek Magdoń, radny 

sejmiku województwa pod-

karpackiego, przedstawiciel 

zarządu powiatu Marian 

Dwojak, samorządowcy z 

Kozodrzy oraz wszyscy dy-

rektorzy szkół z terenu gmi-

ny Ostrów. 

Podobnie jak w roku otwarcia 

(w 1973) dzisiaj przedszkole 

ma pod swoją opieką pięć-

dziesięcioro dzieci. Dorobek 

placówki to praca wielu osób 

– grona pedagogicznego, ro-

dziców, przedszkolaków, pra-

cowników administracji 

i obsługi. Nasze przedszkole 

od zawsze było społecznością 

stworzoną przez pokolenia 

dzieci i ich rodziców, nauczy-

cieli, osób twórczych i krea-

tywnych, o których wspomi-

nał w swym przemówieniu 

Pan dyrektor. 

Część artystyczna przygoto-

wana przez przedszkolaków 

i uczniów wprawiła wszyst-

kich w zachwyt. Atrakcjom 

nie było końca, fontanna 

z czekoladą i ogromny tort 

zadowoliły łasuchów, a pysz-

ny obiad zjedli wszyscy. Aby 

spalić  kalorie, dzieci miały 

do dyspozycji boisko pełne 

nadmuchiwanych zjeżdżalni. 

Uroczystości przyświecała 

myśl patronki, będąca drogo-

wskazem w codziennej pracy 

naszego przedszkola: „Tutaj 

rośnie pokolenie, które co-

dziennie stara się, żeby łabę-

dzia ujrzał świat”. 

Serdecznie dziękujemy pra-

cownikom GCKiS na czele 

z Panią Jadwigą Łomnicką 

oraz wszystkim sponsorom, 

współorganizatorom uroczy-

stości. 

 

Zespół Szkolno 

– Przedszkolny w Kozodrzy  

Część artystyczna przygotowana przez  

przedszkolaków oraz absolwentów przedszkola 
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Gminny Dzień Dziecka w Ociece 
W niedziele, 3 czerwca 2018 

w Ociece odbył się Gminny 

Dzień Dziecka, który jak co 

roku został zorganizowany 

przez Gminne Centrum 

Kultury i Sportu w Ostro-

wie z/s w Kamionce. Na licz-

nie zgromadzonych miesz-

kańców naszej gminy i gości 

czekało bardzo dużo atrak-

cji. 

Impreza rozpoczęła się od 

przywitania wszystkich gości 

przez Jadwigę Łomnicką – 

p.o. Dyrektora GCKiS w Ka-

mionce oraz lokalnych rad-

nych Rady Gminy w Ostro-

wie w osobach Władysława 

Surmana i Józefa Podjaska. 

 

Humory uczestnikom dopisy-

wały, bo atrakcji nie brakowa-

ło. Na początek były występy 

zespołów tanecznych 

„Wrzos” i „Biedronki” a za-

raz za nimi wystąpiły również 

mażoretki „Anturja” ze 

Skrzyszowa. Następnie rozpo-

czął się program animacyjny 

dla dzieci i całych rodzin 

o nazwie „Zuza i Bimbek 

Show” podczas, którego dzie-

ci mogły się bawić z różnymi 

postaciami a dodatkowo 

otrzymywać drobne nagrody. 

Międzyczasie rodziny mogły 

wziąć również udział w kon-

kursie łuczniczym oraz sko-

rzystać z przejażdżki pojaz-

dem opancerzonym BRDM. 

 

Lokalna jednostka OSP Ocie-

ka również przygotowała dla 

wszystkich uczestników spe-

cjalny pokaz użycia sprzętu 

ratowniczo – gaśniczego za-

prezentowana przez najmłod-

szych druhów z tej jednostki.  

 

Oczywiście podczas całego 

dnia dzieci mogły liczyć na 

różnego rodzaju słodycze 

i skorzystać z m.in. malowa-

nia twarzy lub bezpłatnych 

dmuchanych zjeżdżalni. 

Mateusz Surman 

Zespół taneczny działający przy GCKiS w Kamionce 

Znamy się na przyrodzie, więc żyjemy z nią w zgodzie... 

22 maja obchodzony jest  

Międzynarodowy Dzień Róż-

norodności Biologicznej. 

W tym dniu uczniowie Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Woli 

Ocieckiej wzięli udział w Wo-

jewódzkim finale Konkursu 

Plastycznego ,,Znam się na 

przyrodzie, więc żyję z nią w 

zgodzie – przyroda mojej 

okolicy” zorganizowanego 

przez Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska w Rze-

szowie. Celem konkursu było 

między innymi uwrażliwienie 

uczniów na piękno otaczają-

cej przyrody, poznawanie 

różnych form jej ochrony 

oraz rozbudowanie świado-

mości ekologicznej. 

Pierwsze miejsca zdobyli 

Tomasz Nędza uczeń klasy 

I oraz Piotr Kozioł z klasy IV. 

Ponadto wyróżnienia otrzy-

mali następujący uczniowie 

z klasy I: Lena Gawryś, Nor-

bert Marć, Michał Ferfecki, 

Dawid Karkut, Wiktor Pry-

mula oraz uczennice z klasy 

III Oliwia Ochalik i Klaudia 

Wójcik. Uczniowie obejrzeli 

prezentację dotyczącą ochro-

ny środowiska na terenie na-

szego województwa. Uroczy-

stość uświetniła obecność p.o. 

Wójta Gminy Ostrów, który 

był jednym ze sponsorów 

nagród dla naszych laureatów. 

 

SP Wola Ociecka 
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Wieczór poetycki w Kamionce 
W piątek 18 maja 2018 r. 

w Gminnym Centrum Kul-

tury i Sportu w Ostrowie z/s 

w Kamionce miał miejsce 

wieczór poetycki z udziałem 

Prezesa Związku Literatów 

Polskich w Rzeszowie Mie-

czysława Łypa, jego mał-

żonki dr Hanny Krupińskiej

-Łyp oraz dr Anny Niewo-

lak. W spotkaniu uczestni-

czyli także miłośnicy i twór-

cy, szeroko pojętej kultury 

z terenu gminy Ostrów 

z gospodarzem terenu p.o. 

wójta Grzegorzem Ożogiem.  

 

Po krótkim przedstawieniu 

i przywitaniu gości przez p.o. 

dyrektor GCKiS Jadwigą 

Łomnicką, swoją prezentację 

rozpoczęła Sabina Pelc. Sabi-

na Pelc jest autorką niezwykle 

oryginalnej książki dla dzieci 

pt. „Baśniowe ścieżki”. Pani 

Sabina opowiedziała o źró-

dłach, inspiracjach i moty-

wach jej pisania. Baśniowe 

historie, które są treścią książ-

ki, zaczerpnęła z ludowych 

legend i opowieści najstar-

szych mieszkańców tego tere-

nu. Spisywała zasłyszane le-

gendy i przedstawiła je 

w rodzinnym gronie. Dorosły 

już syn Sabiny po wysłucha-

niu napisanej przez mamę 

baśni, stwierdził, że to się 

dobrze słucha i namówił do 

udostępnienia bajek dziecię-

cym czytelnikom. Autorka 

uznała, że wydanie utworów 

dla dzieci musi być wzboga-

cone o ilustracje. Tego zada-

nia podjęła się Dorota Król, 

nauczycielka plastyki i malar-

ka. Pani Dorota przybliżyła 

proces tworzenia ilustracji 

książkowych, które mają zo-

brazować baśniowe postacie, 

miejsca, przedmioty. Czasem 

pomysł rodził się błyskawicz-

nie, czasem ilustratorka zmie-

niała koncepcję kilka razy, 

aby obraz zgadzał się z wizją 

autorki tekstu oraz autorki 

obrazków.  

„Baśniowe ścieżki” zostały 

starannie opracowane wydaw-

niczo, co podnosi walory este-

tyczne. Za swoje bajki Sabina 

Pelc zdobyła II miejsce 

w Ogólnopolskim Konkursie 

pod hasłem „Legendy Warmii 

i Mazur.” 

Na koniec pierwszej części 

wieczoru wystąpił Marek 

Muszyński z akcentem mu-

zycznym, który przy akompa-

niamencie gitary 

zaśpiewał kilka li-

rycznych piosenek, 

co wprowadziło 

słuchaczy w atmos-

ferę kolejnego punk-

tu spotkania. 

W drugiej części 

nastąpiła prezentacja tomiku 

wierszy Mieczysława Łypa 

„Krajobrazy pamięci” wyda-

nych w Autorskim Zeszycie 

Poetyckim nr.10. 

Prezentację rozpoczęła recy-

tacja kilku wierszy w wyko-

naniu uczestników-amatorów. 

Dla autora była to żywa pró-

ba, jak interpretowane są jego 

wiersze przez czytelników.  

Następnie głos zabrała  dr 

Anna Niewolak, która doko-

nała dogłębnej analizy tomi-

ku, wskazując na zasadnicze 

wartości zawarte w najnow-

szych wierszach M.A. Łypa. 

Dr Anna Niewolak wskazała 

na trzy porządki dominujące 

w utworach poety – porządek 

natury, porządek kulturowy 

i egzystencjonalny. „Pamięć –

Słowo –Obraz” wg A. Niewo-

lak to słowa klucze w poezji 

M.A. Łypa. „Utwory zgroma-

dzone w zbiorze „ Krajobrazy 

pamięci” przekonują, 

że wbrew frustracjom rzeczy-

wistości, egzystencjonalnym 

niepokojom i prywatnym lę-

kom można pogodnie postrze-

gać świat. Dzięki naturze 

i sztuce. I pamięci.” Fachowa 

recenzja dr Anny Niewolak 

pomogła przybliżyć uczestni-

kom spotkania piękno słowa 

i obrazu zamkniętych w wer-

sach autora, któremu bliska 

jest nie tylko sztuka poetycka, 

ale też muzyka i malarstwo. 

Z kolei głos zabrał autor tomi-

ku „Krajobrazy pamięci” 

M.A. Łyp. W swoim wystą-

pieniu poeta przedstawił swo-

ją drogę do poezji. Urodzony 

w Radomsku, absolwent WSP 

w Rzeszowie i Studium Pody-

plomowego Psychologii Woj-

skowej w Warszawie intere-

sował się głównie literaturą 

lat wojny i okupacji. Jest kry-

tykiem literackim, poetą, edy-

torem i fotografikiem. Przy 

Wojskowej Pracowni Psycho-

logicznej w Rzeszowie utwo-

rzył Wojskową Galerię Ma-

larstwa celem upowszechnie-

nia wśród wojskowych kultu-

ry i sztuki Podkarpacia. Od 

1993 roku wydaje rocznik 

„Krajobrazy”, a od 2000 roku 

serię wydawniczą „Poeci Pod-

karpacia”. Od lipca 2015 roku 

pełni funkcję prezesa rze-

szowskiego Oddziału ZLP 

w Rzeszowie. Posiada tytuł 

artysty fotografika i jest wie-

lokrotnym laureatem licznych 

ogólnopolskich konkursów 

poetyckich. Sam o sobie mó-

wił krótko, ze swoistą skrom-

nością. 

Spotkanie poetyckie zorgani-

zowane w Kamionce jest 

pewnego rodzaju powrotem 

do tradycji organizowania 

podobnych imprez już od 

wielu lat. Owe tradycje za-

wdzięcza Kamionka swemu 

sławnemu rodakowi Wilhel-

mowi Machowi. Na terenie 

gminy Ostrów jest wielu 

twórców i miłośników litera-

tury, co w znacznej mierze 

wiązać należy z postacią Wil-

helma Macha. Liczne konkur-

sy literackie organizowane 

przez Dom Kultury inspiro-

wały do pisania, często od lat 

dziecięcych. Niekiedy to co 

leżało na dnie szuflady miało 

szansę zaistnieć i ujawnić 

swoje piękno. Taki też cel 

przyświeca organizatorom 

poetyckich wieczorów  które 

będą kontynuowane w Ka-

mionce. 

Obecność tak znamiennej 

postaci jak M.A.Łyp podnosi 

rangę owych spotkań oraz 

upowszechnia szeroko pojętą 

kulturę w środowisku. Tak jak 

Przybosiowa  Gwoźnica, tak 

Skrzyszów Zolowskiego 

i Machowa Kamionka mogą 

być miejscem, gdzie pamięć 

przekuwa się w słowa i obra-

zy. Kiedy siostra Wilhelma 

Macha ufundowała budynek, 

obecnie Gminne Centrum 

Kultury i Sportu w Kamionce 

wyraziła życzenie, że to ma 

być miejsce otwarte dla pisa-

rzy, bo Kamionka ze względu 

na swoje walory krajobrazo-

we jest dobrym miejscem do 

szukania natchnienia. „ Krajo-

brazy pamięci” M.A. Łypa 

mocno korelują ze słowami 

Wilhelma Macha „Jestem 

dumny z mojej biednej, piasz-

czystej Kamionki” 

 

Leokadia Wolak 
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Zespół Anturja otrzymał nominacje na Mistrzostwa Europy 
Obecny sezon dla Mażore-

tek ANTURJA ze Skrzyszo-

wa z  całą pewnością należy 

do bardzo udanych. Zespół 

niejednokrotnie mógł po-

chwalić się sukcesami, jakie 

odnosił na Mistrzostwach 

Mażoretek w Pustkowie 

Osiedlu, czy też w Kędzie-

rzynie- Koźlu. W tym roku 

również lista osiągnięć jest 

bardzo długa. 

 

1 maja tradycyjnie, jak co 

roku odbyły się w Pustkowie 

Osiedlu Otwarte Mistrzostwa 

Mażoretek Polski Południowo

-Wschodniej federacji IMA, 

na których to nasze mażoretki 

zaprezentowały liczne cho-

reografie zarówno zespołowe, 

jak i układy form mniejszych 

zdobywając następujące osią-

gnięcia: 

- Kadetki formacja flaga- 

1 miejsce 

- Seniorki miniformacja pom 

pom- 1 miejsce 

- Seniorki miniformacja buła-

wa- 1 miejsce 

- Mamy Mażoretek minifor-

macja pom pom- 1 miejsce 

- Juniorki solo pom pom – 

Zuzanna Bachórz- 1 miejsce 

- Juniorki duo/trio pom pom- 

Zuzanna Bachórz i Paulina 

Bukowska- 1 miejsce 

- Juniorki formacja pom pom 

scena- 3 miejsce 

- Kadetki solo pom pom – 

Magdalena Bachórz- 3 miej-

sce 

- Seniorki solo flaga- Kata-

rzyna Rymut- 3 miejsce 

- Seniorki solo buława- Zu-

zanna Paruch- 5 miejsce 

- Juniorki duo/trio pom pom- 

Natalia Kipa i Natalia Potwo-

ra - 6 miejsce 

Pomimo tak ogromnego suk-

cesu, zespół nie spoczął na 

laurach, wręcz przeciwnie- 

dziewczęta pracowały jeszcze 

ciężej, by jak najlepiej przy-

gotować się do Ogólnopol-

skich Mistrzostw Mażoretek 

federacji IAM. Mistrzostwa te 

odbyły się 16 czerwca w Le-

żajsku. Konkurencja była 

ogromna, upał dawał się we 

znaki, a zawody trwały do 

późnych godzin nocnych. 

Mimo to dziewczęta z Zespo-

łu ANTURJA pokazały, że 

ciężka praca, ambicja i wy-

trwałość popłacają, a ich 

efektem są wysokie wyniki: 

- Kadetki formacja flaga - 

1 miejsce - Mistrz Polski 

- Seniorki miniformacja buła-

wa - 1 miejsce- Mistrz Polski 

- Mamy Mażoretek minifor-

macja pom pom- 1 miejsce- 

Mistrz Polski 

- Juniorki formacja scena 

pom pom- 2 miejsce- Pierw-

szy V-ce Mistrz Polski 

- Seniorki miniformacja pom 

pom- 2 miejsce- Pierwszy V-

ce Mistrz Polski 

- Kadetki solo pom pom- 

Magdalena Bachórz- 2 miej-

sce (na 15 uczestniczek) - 

Pierwszy V-ce Mistrz Polski 

- Juniorki solo pom pom- 

Zuzanna Bachórz- 4 miejsce 

(na 12 uczestniczek)  

- Seniorki solo buława- Zu-

zanna Paruch- 5 miejsce 

- Juniorki duo/trio pom pom- 

Natalia Kipa i Natalia Potwo-

ra- 9 miejsce (na ponad 20 

uczestniczek) 

- Juniorki duo/trio pom pom- 

Zuzanna Bachórz i Paulina 

Bukowska- 10 miejsce (na 

ponad 20 uczestniczek) 

Takie właśnie sukcesy stają 

się motywacją do dalszej pra-

cy. Dzięki tym wynikom, 

oraz wysokiej punktacji, na-

sze mażoretki uzyskały nomi-

nacje na Mistrzostwa Europy, 

na które obecnie się przygoto-

wują. Odbędą się one 

w Chorwacji, w mieście Opa-

tija w dniach 23-26 sierpnia 

2018r.  

 

Gratulujemy dziewczętom 

i instruktorce Katarzynie Ry-

mut dotychczasowych sukce-

sów i życzymy powodzenia 

na Mistrzostwach Europy.  

 

Zespół poszukuje sponsorów 

w celu wsparcia wyjazdu na 

mistrzostwa. Za każdą pomoc 

z góry serdecznie dziękuje-

my.   

SP Skrzyszów 

Zlot Gimnazjalistów w Kamionce  
Stało się niemal tradycją, że 

co roku pod koniec roku 

szkolnego w Kamionce jest 

organizowany Zlot Modli-

tewny Młodzieży z trzecich 

klas gimnazjów z terenu 

naszej gminy.  

 

Podobnie było 6 czerwca 

2018, gdzie wspomniana uro-

czystość rozpoczęła się przy 

kaplicy bł. ks. Romana Sitko 

w Kamionce. Najpierw odbył 

się program słowno-

muzyczny  przygotowany 

przez młodzież z Kamionki. 

Następnie odbyła się msza 

święta, którą koncelebrowali 

księża z pobliskich parafii 

oraz ks. Marcin z Rzeszowa, 

który przewodniczył w litur-

gii. We mszy świętej oprócz 

młodzieży i ich opiekunów 

uczestniczyli również m.in.: 

p.o. Wójt Gminy Ostrów - 

Grzegorz Ożóg, p.o. Dyrektor 

GCKiS w Kamionce – Jadwi-

ga Łomnicka, Dyrektor ZOJO 

– Bogusław Wójcik a także 

przedstawiciele Nadleśnictwa 

Tuszyma. 

Po zakończonej mszy świętej 

wszyscy zgromadzeni udali 

się na spotkanie pod budynek 

szkoły w Kamionce, gdzie 

złożono kwiaty pod pamiątko-

wą tablicą a później był m.in. 

pokaz musztry paradnej przy-

gotowanej przez Orlęta 

i Strzelców z Kamionki oraz 

można było się przejechać 

wojskowym samochodem 

opancerzony. 

Mateusz Surman 
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Mały Mistrz Ortografii 
Dnia 30. 05. 2018 roku 

w Publicznej Szkole Podsta-

wowej im. Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego w Ociece 

odbył się Gminny Konkurs 

Ortograficzny "Mały Mistrz 

Ortografii Gminy Ostrów". 

Organizatorem konkursu 

była Edyta Szpara przy 

współpracy Renaty Paszkie-

wicz oraz GCKiS w Ostro-

wie z/s w Kamionce.  

 

W konkursie brali udział ucz-

niowie klas II i III z poszcze-

gólnych szkół Gminy Ostrów. 

Każda szkoła wytypowała 

po 3 uczestników. Celem 

konkursu było: 

- doskonalenie języka pol-

skiego i upowszechnianie 

kultury językowej wśród 

uczniów kl. II i III,  

- integracja uczniów, kształto-

wanie zainteresowań, uzdol-

nień i umiejętności samo-

dzielnej pracy uczniów, 

- umiejętność stosowania za-

sad ortograficznych, 

- utrwalenie poznanych reguł 

i zasad prawidłowej pisowni 

wyrazów, 

- wdrożenie do zdrowej rywa-

lizacji. 

Uczniowie mieli do napisania 

dyktando oraz uzupełnienie 

testu ortograficznego. 

Prace poprawiało jury, 

w składzie: Edyta Szpara, 

Dominika Mita, Danuta Woj-

ton, Bogusława Przydział, 

Małgorzata Skiba, Dorota 

Król. 

 

Wyniki konkursu przedsta-

wiają się następująco:  

I miejsce - Wiktoria Pawełek, 

Szkoła Filialna w Zdżarach 

II miejsce - Patrycja Saj, SP 

Ocieka 

II miejsce - Kamil 

Misiewicz, SP 

Ocieka 

III miejsce - Alek-

sandra  Podkowa, 

SP Ocieka 

 

Wyniki klasyfika-

cji grupowej: 

I miejsce - SP 

Ocieka 

II miejsce - SP Ostrów 

III miejsce - Szkoła Filialna w 

Zdżarach 

IV miejsce - SP Wola Ociec-

ka  

V miejsce - SP Skrzyszów 

VI miejsce - SP Kamionka 

 

Zdobywcy I, II i III miejsca 

otrzymali dyplomy i nagrody 

rzeczowe ufundowane przez 

GCKiS w Ostrowie z/s 

w Kamionce. Pozostali 

uczestnicy otrzymali pamiąt-

kowe dyplomy i drobne upo-

minki. dyrektor szkoły Marta 

Szybała składa serdeczne 

podziękowania nauczycielom 

edukacji wczesnoszkolnej  za 

zaangażowanie oraz współ-

pracę i pomoc podczas prze-

biegu konkursu. p.o. dyrekto-

ra GCKiS w Kamionce  

- Jadwidze Łomnickiej za 

ufundowanie nagród. 

 

Edyta Szpara 

Święto Patrona Szkoły w Woli Ocieckiej 

18 maja 2018r. Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Ja-

na Pawła II w Woli Ociec-

kiej obchodziła uroczyście 

święto swojego patrona. 

Przebiegało ono pod ha-

słem: „Święty Jan Paweł II 

– syn polskiej ziemi.” 

 

Obchody naszego szkolnego 

święta zaszczycili swoją 

obecnością zaproszeni goście: 

p.o. Wójt Gminy Ostrów - 

Grzegorz Ożóg, dyrektor Ze-

społu Obsługi Jednostek 

Oświatowych Gminy Ostrów 

– Bogusław Wójcik, Prze-

wodniczący Rady Gminy 

Ostrów – Józef Bajor, radni: 

Katarzyna Myszkowska, Wła-

dysław Surman i Wiesław 

Jeleń, ks. Kanonik Jan Ga-

worczyk,  dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w 

Ociece – Marta Szybała, pre-

zes OSP w Woli Ocieckiej – 

Mariusz Niewiadomski, sołtys 

Woli Ocieckiej – Wiesław 

Ignac, emerytowani dyrekto-

rzy naszych szkół: Władysław 

Uljasz i Lucjan Mieszkowski 

oraz emerytowani nauczyciele 

i pracownicy szkoły. 

 

Uroczystość rozpoczęliśmy 

mszą św. koncelebrowaną 

przez ks. misjonarza Marka 

Pawełka i ks. katechetę Józefa 

Pajora, który w wygłoszonej  

homilii podkreślił znaczenie 

postaci patrona szkoły w dzie-

le kształcenia i wychowania 

młodego pokolenia. 

 

Następnie uczniowie zapre-

zentowali przedstawienie pt. 

„Na strychu,” którego treść 

nawiązywała do postaci Jana 

Pawła II oraz do trwających 

obchodów 100- letniej roczni-

cy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. W trakcie 

tego spektaklu usłyszeliśmy 

piękne pieśni patriotyczne, 

a także wzruszające słowa 

Jana Pawła II o Ojczyźnie. 

 

Po występie uczniów głos 

zabrał p.o. Wójt Gminy 

Ostrów Grzegorz Ożóg, który 

wyraził wielkie uznanie dla 

wychowawczych i dydaktycz-

nych działań dyrekcji i nau-

czycieli oraz pogratulował 

uczniom biorącym udział w 

przedstawieniu. Także dyrek-

tor ZOJO Bogusław Wójcik w 

swym wystąpieniu podkreślił 

wielkie znaczenie postaci 

patrona szkoły w kształtowa-

niu umysłów i charakterów jej 

wychowanków. 

 

Przy tej okazji odbyło się 

również podsumowanie szkol-

nego konkursu plastycznego 

„Święty Jan Paweł II – syn 

polskiej ziemi” i wręczenie 

nagród laureatom. 

 

Na zakończenie dyrektor 

szkoły – Artur Skubis podzię-

kował wszystkim, którzy 

przyczynili się do zorganizo-

wania naszej uroczystości 

i tradycyjnym zwyczajem 

zaprosił przybyłych gości, 

nauczycieli oraz uczniów na 

„wadowicką kremówkę.” 

 

SP Wola Ociecka 



Życie Ostrowa 

Życie Ostrowa 

16 

Mistrzostwa Mażoretek Tamburmajorek 

i Cheerleaderek Polski Południowo-Wschodniej 
W dniu 1 maja w Pustkowiu

-Osiedlu odbyły się po raz 

kolejny otwarte Mistrzo-

stwa Mażoretek Tambur-

majorek i Cheerleaderek 

Polski Południowo-

Wschodniej zorganizowane 

przez Stowarzyszenie 

MTiCH w Opolu przy 

współpracy Stowarzyszenia 

Orkiestra Dęta Gminy Dębi-

ca i Centrum Kultury i Bi-

bliotek Gminy Dębica. 

Patronat honorowy objął 

wójt Gminy Dębica – Stani-

sław Rokosz. 

 

W tych mistrzostwach wzięły 

udział nasze dziewczęta 

z zespołu Anturja w składzie: 

Kadetki w kat. Flaga: Amelia 

Stec, Martyna Szędzioł, Lena 

Dęborowska, Alicja Kania, 

Zuzanna Warunek, Magdale-

na Bachórz, Oliwia Cudecka, 

Laura Dwojak, Antonina 

Dwojak, Wiktoria Stachnik, 

Katarzyna Kurgan 

Juniorki w kat. Pom-Pom: 

Paulina Bukowska, Kamila 

Borowiec, Natalia Kipa, Nata-

lia Kłusek, Wiktoria Kłusek, 

Izabela Pachoł, Justyna Zegar, 

Aleksandra Kuraś, Zuzanna 

Bachórz, Judyta Rusin, Nata-

lia Potwora, Gabriela Potwora 

Formacja Seniorki w kat. Pom

-Pom: Klaudia Pachoł, Kami-

la Fryz, Zuzanna Paruch, 

Wiktoria Kret, Martyna Ze-

gar, Patrycja Balicka 

Formacja Seniorki w kat. Bu-

ława 

Formacja Anturja Plus w kat. 

Pom-Pom: Dominika Fryz, 

Katarzyna Rymut, Kinga 

Bieś, Mariola Rymut, Klaudia 

Pachoł 

Duo: Zuzanna Bachórz, Pauli-

na Bukowska – juniorki, kat. 

Pom-Pom 

Duo: Natalia Potwora, Natalia 

Kipa – juniorki, kat. Pom-

Pom 

Solo: Magdalena Bachórz – 

kadetki, kat. Pom-Pom 

Solo: Zuzanna Bachórz – ju-

niorki, kat. Pom-Pom 

Solo: Zuzanna Paruch – se-

niorki, kat. Buława 

Solo: Katarzyna Rymut – 

seniorki, kat. Flaga 

Zespół Anturja zdobył nastę-

pujące miejsca: 

Kadetki – I miejsce i Puchar 

Juniorki – III miejsce i Puchar 

Formacja Seniorki Buława – I 

miejsce – złote medale 

Formacja Seniorki Pom-Pom 

– I miejsce – złote medale 

Formacja Anturja Plus – 

I miejsce – złote medale 

Solo Flaga Seniorki- Katarzy-

na Rymut – III miejsce i me-

dal 

Solo Buława Seniorki – Zu-

zanna Paruch – V miejsce (na 

7 zawodniczek) 

Solo Pom-Pom Kadetki – 

Magdalena Bachórz – III 

miejsce i medal (na 11 za-

wodniczek) 

Solo Pom-Pom Juniorki – 

Zuzanna Bachórz – I miejsce 

i złoty medal 

Duo Pom-Pom Juniorki – 

Zuzanna Bachórz i Paulina 

Bukowska – I miejsce i złote 

medale 

Duo Pom-Pom Juniorki – 

Natalia Potwora i Natalia Ki-

pa – VI miejsce (na 11 due-

tów) 

Słowa uznania i podziękowa-

nia dla tych dziewcząt, które 

zajęły I czy III miejsca, za-

równo zespołowo jak też in-

dywidualnie. To dla Was 

ogromna satysfakcja zdobyć 

I czy III miejsce wśród kilku 

czy nawet kilkunastu uczest-

niczek w danej kategorii. Ale 

też trzeba tutaj docenić te 

dziewczęta, które w swoich 

indywidualnych występach 

znalazły się tuż za podium, 

ale ich V czy VI pozycja 

wśród kilkunastu zawodni-

czek to również wielka satys-

fakcja i duży wkład w rozwój 

zespołu, w budowanie jego 

wizerunku nie tylko na szcze-

blu lokalnym ale też ogólno-

polskim. 

Każda z Was włożyła swoją 

cząstkę, swój wysiłek w te 

mistrzostwa, każda z Was 

zasługuje na pochwałę, każda 

z Was powinna czuć satysfak-

cję z dobrze wypełnionego 

zadania i zrealizowania 

w 100% celu jaki został przed 

Wami postawiony. Wielkie 

dla Was wszystkich brawa. 

Pokazałyście, że możecie 

rywalizować z dużymi ośrod-

kami, z dużymi zespołami, 

a nasza mała miejscowość 

Skrzyszów, nasza niewielka 

gmina Ostrów może być dzię-

ki Wam rozpoznawalna, wiel-

ka i dumna. 

Dziękujemy za to również 

tym dziewczętom z innych 

miejscowości, m.in. z Pasz-

czyny, które są w naszym 

zespole Anturja. 

Słowa podziękowania i gratu-

lacje dla instruktorki Katarzy-

ny Rymut za ciekawe choreo-

grafie i właściwe, na wysokim 

poziomie przygotowanie ze-

społu do mistrzostw. 

Zespół Anturja składa gratula-

cje mażoretkom z Pustkowa-

Osiedla i ich instruktorkom za 

ich sukcesy podczas mi-

strzostw. 

SP Skrzyszów 
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Spotkanie literackie w Kamionce 
W niedzielę, 15 kwietnia 

2018 r. w budynku Gminne-

go Centrum Kultury i Spor-

tu w Ostrowie z/s w Kamion-

ce odbył się wieczór literac-

ki połączony z prezentacją 

książki „Drogi, ścieżki i ma-

nowce” mieszkanki Ka-

mionki - Aleksandry Bal. 

Całe spotkanie poprowadzi-

ła p.o. Dyrektora GCKiS 

w Kamionce Jadwiga Łom-

nicka na którym oprócz 

rodziny autorki i zaproszo-

nych gości uczestniczyli 

również przedstawiciele 

Związku Literatów 

z Rzeszowa. 

Spotkanie poprzedziło złoże-

nie kwiatów i symbolicznego 

znicza przez delegację spo-

tkania w miejscu nieopodal 

budynku GCKiS, gdzie ponad 

100 lat temu urodził się Wil-

helm Mach, czyli wybitny 

polski prozaik, krytyk literac-

ki i poeta. Następnie wszyscy 

udali się do budynku GCKiS, 

gdzie zgromadzonych przy-

witała Jadwiga Łomnicka - 

p.o. Dyrektora GCKiS w Ka-

mionce. 

Wkrótce potem Aleksandra 

Bal zaprezentowała swoją 

nową książkę pt. „Drogi, 

ścieżki i manowce” w której 

opisała m.in. jej prywatne 

życie w czasach PRL-u. 

Wspomniana książka została 

napisana na podstawie m.in. 

prywatnych zapisków autorki, 

zgromadzonych pamiętników 

i innych źródeł, które pozwo-

liły opisać jakie w tych cza-

sach były dostępne rozrywki, 

jak wyglądała ówczesną mo-

da czy to co było można zo-

baczyć w telewizji. Z tej oka-

zji w budynku GCKiS po-

wstała również wystawa 

z różnego rodzaju przedmio-

tami, ubraniami i urządzenia-

mi, które w tych czasach były 

używane. 

Później głos zabrał Mieczy-

sław Arkadiusz Łyp - Prezes 

Związku Literatów w Rzeszo-

wie, który m.in. przedstawił 

słuchaczom publikacje, które 

w ostatnim czasie powstały 

w związku w którym czynnie 

bierze udział. Na spotkaniu 

byli również obecni członko-

wie Związku Literatów w 

Rzeszowie w osobach: Adam 

Decowski i Andrzej Talarek, 

którzy zaprezentowali swoje 

utwory i wydane publikacje. 

Spotkanie zostało bardzo po-

zytywnie odebrane przez 

uczestników i p.o. Dyrektor 

GCKiS w Kamionce zapo-

wiedziała, że już planowane 

są kolejne. Na następnym 

spotkaniu swoją twórczość 

ma zaprezentować Sabina 

Pelc, autorka m.in. książki dla 

dzieci pt.: „Baśniowe ścieżki” 

a która prywatnie jest nauczy-

cielką Publicznej Szkoły Pod-

stawowej im. Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego w Ociece.  

Mateusz Surman 
Spotkanie poprzedziło złożenie kwiatów i symbolicznego znicza 

przez delegację spotkania w miejscu, gdzie ponad 100 lat temu 

urodził się Wilhelm Mach. 

Izabela Nogaj - Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu 
Izabela Nogaj, uczennica 

Oddziału Gimnazjalnego 

Publicznej Szkoły Podsta-

wowej im. Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego w Ociece, 

za prace pt.: Teoria Helio-

centryczna, została laurea-

tem Ogólnopolskiego Kon-

kursu Historyczno - Pla-

stycznego ph. „Polacy i Ko-

smos".  

Praca przedstawiała wybitne-

go Polaka Mikołaja Koperni-

ka i jego teorię, według której 

to Słońce znajduje się w cen-

trum świata. Ziemia jest jedną 

z ośmiu planet krążących 

wokół Słońca. Izabelę do 

konkursu przygotowała Anna 

Kania.  

 

SP Ocieka 

IX Piknik Militarny w Bliźnie 
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Kapliczki przydrożne 

miniaturowe świątynie 

rozsiane po polach 

ubarwione kwieciem 

zaplątane w gęstwiny 

zieleni i westchnień  

ta przy wiotkiej brzozie 

z wizerunkiem Maryi 

tamta przy silnym dębie 

z Chrystusem Frasobliwym 

inna przy wierzbie płaczącej 

z zadumanym świątkiem 

skrzyneczki na drzewach  

ołtarzyki rzeźbione 

Arki Przymierza 

między Bogiem a ludźmi 

wszystkie nasze 

te cudne i barwne  

i te zaniedbane  

znaki wiary i miłości 

przejawy pobożności 

znaki naszej polskości 

wita was śpiew ptaków 

granie świerszczy 

oświetla słońce 

i księżyc 

i gwiazdy  

te majowe, czerwcowe, październikowe 

otula was prośba i dziękczynienie 

i rzewne rozmodlenie 

by spełnił się cud 

wyśpiewany litaniami do Najświętszej 

Panny 

wybłagany litaniami do Serca Jej Syna 

wymodlony na paciorkach różańca na 

kolanach 

z rękami złożonymi w błaganiu 

z bólem serca ściśniętym cierniami  

z oczami pełnymi łez ciężkich 

Ave Maria, gratia plena... 

I staje się cud uzdrowienia 

I staje się cud nawrócenia 

Dominus Tecum... Poloniae... 

Pan z Tobą... Polsko... 

Pan z Tobą 

 

08.06.2018 r.   

Sabina Pelc 

Kapliczki przydrożne 

Sukcesy uczniów z Oddziałów Gimnazjalnych w Ociece  

w Konkursach Przyrodniczych 

W roku szkolnym 2017/2018 

uczennice z oddziałów gim-

nazjalnych SP Ocieka wzię-

ły udział w licznych konkur-

sach biologicznych. Naj-

większe sukcesy odniosły                                               

w  Konkursie ekologicznym 

ph. „Misja – czyste powie-

trze”, w którym II miejsce 

zajęła uczennica klasy III 

Gim.- Wiktoria Wójcicka, 

III miejsce  uczennica klasy 

II Gim. - Izabela Nogaj oraz 

wyróżnienie uczennica kl. 

III Gim.  Patrycja Perlik.  

 

Kolejnym konkursem, który 

przyniósł nagrodę oraz za-

szczytne III miejsce dla 

uczennicy Joanna Cwanek 

z klasy III był konkurs wiedzy 

zdrowotnej ph. „Choroby 

odzwierzęce - czy mogą być 

niebezpieczne?” 

Obydwa konkursy zorganizo-

wane zostały przez Liceum 

Ogólnokształcące w Sędzi-

szowie Młp. Opiekunem 

przygotowującym uczennice 

do konkursu był Karol Świ-

nuch.  

 

Ponadto dziewczęta swoją 

wiedzę przyrodniczą posze-

rzały biorąc udział w sesjach 

naukowych na tematy  zwią-

zane z koniecznością ochrony 

powietrza, jak również  spo-

sobów zarażenia, przebiegu   

i konsekwencji chorób od-

zwierzęcych.  

 

Karol Świniuch 

Złota Nutka dla Kozodrzy 

Niedziela, 3 czerwca br. 

przejdzie do historii Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego 

jako szczęśliwy dzień. Wte-

dy właśnie Patryk Bieś zwy-

ciężył w XX finale Powiato-

wego Konkursu o "Złotą 

Nutkę" z cyklu "Szukamy 

talentów". Piękną interpre-

tacją piosenki "Dzień do-

bry, panie Andersenie" ze-

społu Gawęda zachwycił 

wszystkich słuchaczy. Ta-

lent chłopca doceniło kon-

kursowe jury, przyznając 

mu nagrodę główną - Złotą 

Nutkę.  

Warto przypomnieć, że już 

w listopadzie i grudniu 2017 

r. Patryk odniósł duży sukces, 

biorąc udział w Gali Laurea-

tów Podkarpackiego Konkur-

su "Literatura i Dzieci" - 

"Dzień bez komputera" 

w WDK w Rzeszowie. Wcze-

śniej przeszedł jak burza 

przez eliminacje gminne w 

Kamionce i rejonowe w Rop-

czycach.  

 

Patryk nie tylko śpiewa, także 

gra na instrumentach klawi-

szowe – wydaje się, że nie 

mają przed nim żadnej tajem-

nicy. Ma wrodzone poczu-

cie rytmu, dysponuje do-

brym słuchem i pięknym 

głosem. To talent pierwszej 

kategorii. Wszyscy cieszy-

my się z jego sukcesów, 

oczywiście też życzymy 

mu kolejnych w przyszło-

ści. Na pewno wielkim 

wsparciem są dla niego 

rodzice, którzy bardzo ak-

tywnie współpracują z na-

szą placówką, angażując 

się we wszelkie projekty na 

rzecz szkoły. 

 

SP Kozodrza 
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IV Majowy Turniej Zapaśniczy w Skrzyszowie 

Dnia 19 maja po raz czwar-

ty odbył się Majowy Turniej 

Zapaśniczy w Skrzyszowie, 

który został zorganizowany 

przez UKS „Orzeł” Skrzy-

szów oraz Szkołę Podstawo-

wą im. Bł. Ks. Jerzego Po-

piełuszki w Skrzyszowie. 

W turnieju wzięło udział 

około 45 zawodników i za-

wodniczek. Ostatecznie dru-

żynowo najlepsza okazała 

się drużyna UKS „Orzeł” 

Skrzyszów, drugie miejsce 

wywalczył UKS „Orlęta” 

Kamień, a trzecie miejsce 

zajęła drużyna ze SP nr 9 

w Dębicy. 

 

Turniej rozpoczął prezes UKS 

Orzeł Skrzyszów - Ireneusz 

Perlik, który przywitał 

wszystkich zgromadzonych 

uczestników oraz kibiców. Na 

trybunach zasiedli m.in. p.o. 

Wójta Gminy Ostrów - Grze-

gorz Ożóg, dyrektor ZOJO 

w Ostrowie - Bogusław Wój-

cik, p.o. Dyrektor GCKiS 

w Ostrowie – Jadwiga Łom-

nicka, dyrektor szkoły z Woli 

Ocieckiej Artur Skubis, radny 

z Kozodrzy  Zenon Stachnik, 

radni ze Skrzyszowa - Grze-

gorz Guzek i Anna Książek - 

Pięta, sołtys sołectwa Skrzy-

szów - Andrzej Budzik, sołtys 

sołectwa Wola Ociecka - 

Wiesław Ignac, sponsor gra-

wertonów Mariusz Jodłowski, 

przewodnicząca Rady Rodzi-

ców Alina Ciempa oraz dy-

rektor Szkoły Podstawowej 

im. Bł. Ks. Jerzego Popiełusz-

ki w Skrzyszowie - Andrzej 

Ziajor i sekretarz UKS 

„Orzeł” Skrzyszów Marzena 

Sokołowska – Andreasik. 

Zawody sędziował sędzia 

klasy międzynarodowej An-

drzej Tomaszewski, co dodat-

kowo podniosło rangę nasze-

go turnieju. 

 

Po podliczeniu punktacji oka-

zało się, że bezkonkurencyjny 

był skrzyszowski UKS 

„Orzeł” przed drużyną UKS 

„Orlęta” Kamień. Gratuluje-

my zawodnikom 

i trenerowi Dariuszowi Łuka-

szewskiemu. Najlepszym za-

wodnikiem turnieju został 

Andrzej Bielański, a najlepszą 

zawodniczką Patrycja Jakson 

z UKS „Orzeł” Skrzyszów. 

 

Wszyscy zawodnicy bardzo 

angażowali się w walkę na 

macie. Dzięki takiej sportowej 

postawie turniej był pełen 

emocji dla zawodników i kibi-

ców. 

 

Serdecznie dziękujemy na-

szym sponsorom i fundatorom 

oraz wszystkim ludziom do-

brej woli, którzy służyli po-

mocą w organizacji naszego 

turnieju zapaśniczego. 

 

Wyniki indywidualne naszych 

zapaśników: 

Jakub Kania – I miejsce 

w kategorii wagowej 75 kg 

Jakub Warunek – II miejsce 

w kategorii wagowej 38 kg 

Kacper Fryz – III miejsce 

w kategorii wagowej 48 kg 

Sebastian Bielański – I miej-

sce w kategorii wagowej 65 

kg 

Filip Kłusek – III miejsce 

w kategorii wagowej 38 kg 

Andrzej Bielański – I miejsce 

w kategorii wagowej 40 kg 

Patrycja Jakson – I miejsce 

w kategorii wagowej 70 kg 

Klaudia Dereń – II miejsce 

w kategorii wagowej 70 kg 

Eliza Potwora – III miejsce 

w kategorii wagowej 70 kg 

Wiktoria Opiela – III miejsce 

w kategorii wagowej 40 kg 

Karina Opiela – I miejsce 

w kategorii wagowej 50 kg 

Karolina Wójcik – II miejsce 

w kategorii wagowej 50 kg 

Sergio Myszkowski – II miej-

sce w kategorii wagowej 75 

kg 

Marcin Bielański – II miejsce 

w kategorii 65 kg 

 

Barbara Budzik  

W turnieju wzięło udział około 45 zawodników 

 i zawodniczek. Ostatecznie drużynowo najlepsza 

okazała się drużyna UKS „Orzeł” Skrzyszów. 

19 
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W związku z wprowadze-

niem od dnia 18 maja 2018 

r. przepisów ustawy o zmia-

nie ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników oraz 

niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 858) 

rolnicy mają obowiązek 

zgłoszenia pomocnika, 

z którym została zawarta 

umowa o pomocy przy zbio-

rach, do ubezpieczeń 

w KRUS. 

 

Zgłoszenie do ubezpieczeń 

w KRUS pomocnika oraz 

opłacenie za niego składek 

zapewni pomocnikowi: 

- prawo do jednorazowego 

odszkodowania, w sytuacji 

gdyby doszło do wypadku 

w gospodarstwie rolnym 

w związku z wykonywaniem 

przez niego czynności okre-

ślonych w umowie o pomocy 

przy zbiorach, 

- dostęp do ochrony zdrowia 

w okresie wykonywania umo-

wy o pomocy przy zbiorach. 

Kto może być pomocnikiem 

rolnika? 

Pomocnik to pełnoletnia oso-

ba świadcząca odpłatnie po-

moc rolnikowi przy zbiorach 

chmielu, owoców i warzyw, 

tytoniu, ziół i roślin zielar-

skich na podstawie umowy 

o pomocy przy zbiorach.  

Pomocnikiem może być: 

- obywatel Polski,  

- cudzoziemiec uprawniony 

do wykonywania pracy na 

terenie Polski czy też zwol-

niony na podstawie przepi-

sów szczególnych z obowiąz-

ku posiadania zezwolenia na 

pracę.  

Umowa o pomocy przy zbio-

rach 

Umowa o pomocy przy zbio-

rach powinna być zawarta na 

piśmie przed rozpoczęciem 

świadczenia pomocy. Powin-

na określać miejsce świadcze-

nia pomocy, okres wykony-

wania pomocy oraz jej zakres. 

Pomoc przy zbiorach obejmu-

je następujące czynności: 

1) zbieranie chmielu, 

owoców, warzyw, tytoniu, 

ziół lub roślin zielarskich, 

2) usuwanie zbędnych 

części roślin, 

3) klasyfikowanie lub 

sortowanie zerwanych lub 

zebranych chmielu, owoców, 

warzyw, tytoniu, ziół lub ro-

ślin zielarskich, lub wykony-

wanie innych czynności mają-

cych na celu przygotowanie 

wymienionych zbiorów do 

transportu, przechowywania 

lub sprzedaży lub związanych 

z pielęgnowaniem i poprawą 

jakości plonów. 

Wykaz produktów rolnych, 

przy zbiorze których pomoc 

świadczona przez pomocnika 

może być wykonywana na 

podstawie umowy o pomocy 

przy zbiorach dostępny będzie 

na stronie internetowej KRUS 

pod adresem: 

www.krus.gov.pl. 

Łączny czas świadczenia 

przez pomocnika pomocy na 

podstawie zawartych umów 

(jednej lub kilku, z jednym 

lub kilkoma rolnikami) nie 

może przekroczyć 180 dni 

w danym roku kalendarzo-

wym. Przed zawarciem umo-

wy rolnik powinien uzyskać  

od pomocnika oświadczenie 

o liczbie dni świadczenia po-

mocy, w danym roku kalenda-

rzowym, na podstawie umów 

zawartych z innymi rolnika-

mi. 

 

Zakres obowiązkowych 

ubezpieczeń pomocnika rol-

nika w KRUS i wysokość 

składek na te ubezpieczenia: 

1. Ubezpieczenie wypadko-

we, chorobowe i macierzyń-

skie w zakresie ograniczonym 

do jednorazowego odszkodo-

wania z tytułu wypadku przy 

pracy rolniczej. 

Obowiązek ubezpieczenia 

pomocnika rolnika powstaje 

od dnia oznaczonego w umo-

wie o pomocy przy zbiorach 

jako dzień rozpoczęcia świad-

czenia pomocy, a jeśli taki 

dzień nie zostanie wskazany 

obowiązek ubezpieczenia 

powstaje od dnia zawarcia 

umowy, a ustaje od dnia na-

stępującego po dniu, w któ-

rym pomocnik zaprzestał 

świadczenia pomocy wykony-

wanej na podstawie zawartej 

umowy  

z rolnikiem. 

2. Ubezpieczenie zdro-

wotne 

Obowiązek ubezpieczenia 

zdrowotnego pomocnika rol-

nika powstaje od dnia zgło-

szenia do ubezpieczenia 

w trybie przepisów o ubezpie-

czeniu społecznym rolników, 

a ustaje z dniem rozwiązania 

lub wygaśnięcia umowy 

o pomocy przy zbiorach. 

 

Ważne  

Przepisy nie dają możliwości 

zgłoszenia do ubezpieczenia 

zdrowotnego członków rodzi-

ny pomocnika. 

Szczegółowy sposób ustalania 

wymiaru składki dziennej na 

ubezpieczenie wypadkowe, 

chorobowe i macierzyńskie 

oraz tabela z wyliczoną wyso-

kością składek dziennych oraz 

wysokością składki na ubez-

pieczenie zdrowotne w danym 

miesiącu dostępna jest na 

stronie internetowej KRUS. 

Termin płatności składek 

Składki na ubezpieczenie 

wypadkowe, chorobowe 

i macierzyńskie oraz  

na ubezpieczenie zdrowotne 

za pomocnika rolnika, za da-

ny miesiąc, rolnik zobowiąza-

ny jest opłacić w terminie do 

15 dnia następnego miesiąca. 

 

Uwaga 

Rolnik jest zobowiązany zgło-

sić pomocnika do ubezpie-

czeń w KRUS w ciągu 7 dni 

od dnia zawarcia umowy 

o pomocy przy zbiorach, lecz 

nie później niż przed upły-

wem okresu na który zawarta 

została ta umowa.  

Rolnik jest zobowiązany do 

samodzielnego wyliczenia 

składek i ich terminowego 

opłacenia, bez wezwania ze 

strony KRUS. 

Zgłoszenie pomocnika do 

ubezpieczeń dokonuje się na 

opracowanych przez KRUS 

formularzach zgłoszenio-

wych, dostępnych na stronie 

internetowej Kasy oraz 

w jednostkach organizacyj-

nych KRUS.  

Formularz zgłoszeniowy 

można złożyć w KRUS osobi-

ście, przesłać do KRUS za 

pośrednictwem operatora 

pocztowego, a także za po-

średnictwem elektronicznej 

skrzynki podawczej ePUAP. 

 

Szczegółowe informacje 

w zakresie obejmowania 

ubezpieczeniami w KRUS 

pomocnika rolnika dostępne 

są na stronie internetowej 

Kasy. Wyjaśnień w tym za-

kresie udzielają również jed-

nostki organizacyjne KRUS 

właściwe dla miejsca położe-

nia gospodarstwa rolnego, 

w którym pomocnik świadczy 

pomoc. Baza teleadresowa 

jednostek dostępna jest na 

stronie internetowej KRUS. 

 

KRUS 

 - Placówka Terenowa 

w Ropczycach 

  

Pomocnik Rolnika -  
Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego 
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IV Festyn Rodzinny w Ostrowie 

W tym roku Festyn Rodzin-

ny organizowany już po raz 

czwarty przez Parafialny 

Oddział Akcji Katolickiej 

w Ostrowie, miał nieco inny 

charakter. Oprócz  POAK 

w Ostrowie organizatorami 

byli: Wójt Gminy Ostrów 

oraz Dyrektor GCKiS 

w Ostrowie z siedzibą 

w Kamionce. Hasło tego-

rocznego Festynu brzmiało 

„Rodzina małą Ojczyzną”.  

Celem naszej wspólnej inicja-

tywy było uczczenie setnej 

rocznicy odzyskania niepodle-

głości oraz  wyakcentowa-

nie  „dobra” rodziny  i przy-

pomnienie wszystkim, że wła-

śnie w tej najmniejszej ko-

mórce społecznej uczymy się 

wszystkich cennych wartości, 

również historii naszego naro-

du oraz miłości do ojczyzny. 

Festyn rozpoczął się o godz. 

15:00 wspólną modlitwą oraz 

występem Dziewczęcej Służ-

by Maryjnej, która wspólnie 

z Marceliną Bełzo i ks. pro-

boszczem Józefem Rusnar-

czykiem zaśpiewała kilka 

kanonów o Duchu Św. Atrak-

cją było  wypuszczenie gołębi 

jako symbolu Ducha Św. 

Dzięki naszym drogim konfe-

ransjerom  Anecie Cieśla oraz 

Marcinowi Nawała, uczestni-

cy byli na bieżąco informowa-

ni o kolejności występów oraz 

atrakcjach, które zostały przy-

gotowane dla nich. W progra-

mie każdy znalazł coś dla 

siebie zarówno pasjonaci hi-

storii i militariów, jak i rodzi-

ny z dziećmi. Na scenie wy-

stąpiły  dzieci  z I klasy Szko-

ły Podstawowej w Ostrowie 

przedstawiając „Czerwonego 

Kapturka”, natomiast II i III 

klasa zaprezentowała się 

w pięknych krakowskich stro-

jach tańcząc i śpiewając. Po-

dziwiać mogliśmy również 

występ Zespołu Tanecznego 

„Wrzos”. Występy przeplata-

ły piosenki patriotyczne 

w wykonaniu Marceliny Beł-

zo. 

W wydzielonej części stadio-

nu Andrzej Budzik prowadził 

konkurs łuczniczy, który zaw-

sze cieszy się dużym zaintere-

sowaniem.  Strzelcy z Jed-

nostki Strzeleckiej nr 2051 z 

Sędziszowa Młp. mieli swoje 

stoisko informacyjne a chętni 

mogli popróbować swoich sił 

na strzelnicy ASG. Około 

godz. 17:00 widownia w na-

pięciu czekała na pokaz dyna-

miczny  w ich wykonaniu. 

Wszyscy mogli podziwiać 

również  musztrę paradną 

Orląt i Strzelców z Kamionki 

pod opieką ks. Bogdana Tę-

czy. 

Powiatowa Komenda  Policji 

w Ropczycach  prowadziła 

pogadanki i prelekcje z dzieć-

mi i uczestrnikami festynu na 

temat bezpieczeństwa na dro-

dze podczas prac polowych, 

w czasie zabaw i i wypoczyn-

ku. Zainteresowani mogli 

wsiąść do radiowozu policyj-

nego, przymierzyć 

kask  i ochronną  kamizelkę. 

Nie zabrako przestrzegania 

przed  nadużywaniem alkoho-

lu i innych środków psycho-

aktywnych. W tym celu moż-

na było odbyć spacer w  alko-

gogoglach i narkogoglach. 

Najmłodsi chętnie fotografo-

wali się z Pingwinem i Mysz-

ką Miki, które również przy-

były na niedzielne występy. 

Około godz. 19:00  p.o. Wójt 

Gminy Ostrów Grzegorz 

Ożóg powitał wszystkich ze-

branych. Osobom zaangażo-

wanym  podziękował  i zapo-

wiedział gwiazdę wieczoru, 

Tadka Polkowskiego wystę-

pującego jako Tadek Firma 

Solo.  Wszyscy mogli uczest-

niczyć w żywej niecodziennej 

lekcji historii, oraz wsłuchać 

się w patriotyczne słowa jego 

piosenek. 

W czasie trwania Festynu 

organizatorzy zapewnili wie-

le, bezpłatnych atrakcji. Było 

stoisko z malowaniem twarzy, 

dzieci mogły korzystać 

z dmuchanych zjeżdżalni 

lub  z piłek bumper ball, wy-

brać się na przejażdżkę samo-

chodem opancerzonym 

BRDM lub wozem strażac-

kim. Można było posilić się 

swojskimi przysmakami  a ok. 

18:00 był wydawany prze-

pyszny bigos. Cukrownia 

Ropczyce jak co roku sponso-

rowała watę cukrową i dodat-

kowo różnego rodzaju nagro-

dy. 

Na szczególną uwagę zasłu-

guje fakt, iż nasz festyn został 

ubogacony poprzez wystawę, 

konkursy i gry edukacyjne 

z IPN. Wszyscy mogli zoba-

czyć wystawę "Ojcowie Nie-

podległości” prezentowaną 

przez Instytut Pamięci Naro-

dowej z Rzeszowa. Każdy 

oglądający wystawę mógł 

spróbować swoich sił 

w specjalnym quizie poświę-

conym najważniejszym posta-

ciom 100-lecia niepodległo-

ści. pt. „Ojcowie Niepodle-

głości”.  Za poprawne odpo-

wiedzi,  można było wygrać 

nagrody z wizerunkami  na-

szych dziejowych bohate-

rów.  Nad całością czuwał dr 

Jacek Magdoń specjalista IPN 

Rzeszów. Dzięki  grom plan-

szowym z IPN, chętni mogli 

m.in. obronić Lwów przed 

bolszewikami.   

W budynku   oprócz wystawy 

IPN była przygotowana strefa 

kibica. Każdy pasjonat sportu 

mógł na bieżąco śledzić mecz 

Polska - Kolumbia.  Około 

godz. 21:00 wszyscy zgroma-

dziliśmy się wspólnie na Ape-

lu Jasnogórskim, przygotowa-

nym przez młodzież z naszej 

parafii pod kierownictwem ks. 

Józefa Makowskiego. 

Ochłodzenie i deszczowa po-

goda nie przeszkodziła wspól-

nej zabawie a należy zazna-

czyć, że dla Ostrowa pogodo-

wa aura była i tak bardzo ła-

skawa.  Uczestnicy korzystali 

do woli z bezpłatnych atrak-

cji. W tym miejscu pragniemy 

gorąco podziękować naszym 

drogim sponsorom, dzięki 

którym zapewniono wiele 

bezpłatnych atrakcji i nagród. 

Natomiast wszystkim panom 

dziękujemy serdecznie za 

pracę w niedzielę rano na 

stadionie. 

Mamy nadzieję, że festyn 

„Rodzina małą Ojczyzną” był 

okazją nie tylko do ukazania 

jak w aktywny sposób można 

spędzić czas z rodziną ale 

również przyczynił się do 

kultywowania tradycji patrio-

tyczno-historycznych, promo-

cji Sił Zbrojnych RP i zwięk-

szania świadomości postaw 

patriotycznych w naszym 

społeczeństwie. 

Alina Gryboś 
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Bankowcy naszych czasów, czyli skąd biorą się pieniądze? 

W rzeszowskim oddziale 

Narodowego Banku Polskie-

go odbył się finał projektu 

“Bankowcy naszych czasów, 

czyli skąd biorą się pienią-

dze?”  

 

W ciągu minionych miesięcy 

uczniowie klas siód-

mej szkoły podstawowej 

i drugiej gimnazjum w Woli 

Ocieckiej poznawali tajniki 

bankowości. Przyswoili zasa-

dy tworzenia zrównoważone-

go budżetu domowego, ko-

rzyści płynące 

z oszczędzania, konsekwencje 

pożyczania pieniędzy, defini-

cję banku komercyjnego, rolę 

NBP, rodzaje rachunków ban-

kowych, zarys historii pienią-

dza i bankowości, opanowali 

praktyczne umiejętności, 

wśród nich przelewy bankowe 

i płacenie kartą. Omówiono 

pojęcia takie jak lokaty, karty 

płatnicze i kredytowe, kredyty 

oraz numizmatyka. 22 maja 

2018 r. w finałowych roz-

grywkach startowało osiem 

szkół z Podkarpacia. Repre-

zentanci Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Woli 

Ocieckiej: Dominika Biduś, 

Paweł Ochab i Jakub Zalew-

ski zdobyli trzecie miejsce. 

Nagrody otrzymali z rąk pod-

karpackiego kuratora oświaty 

Małgorzaty Rauch. Gminę 

Ostrów podczas uroczystości 

reprezentował dyrektor Ze-

społu Obsługi Jednostek 

Oświatowych Bogusław Wój-

cik. Projekt i konkurs organi-

zowany był przez Fundację na 

rzecz Zrównoważonego Roz-

woju AVECO, a patronat 

objęli: Podkarpackie Kurato-

rium Oświaty i rzeszowski 

oddział Narodowego Banku 

Polskiego. 

 

SP Wola Ociecka 

Szkołę z Woli Ocieckiej reprezentowali: Dominika Biduś,  

Paweł Ochab i Jakub Zalewski, którzy ostatecznie zdobyli  

trzecie miejsce w finałowych rozgrywkach projektu.  

Sukces Patrycji Perlik 
w Podkarpackim Konkursie Pięknego Czytania 

Uczniowie Szkoły Podstawo-

wej w Ociece wzięli udział 

w VII edycji Podkarpackie-

go Konkursu Pięknego Czy-

tania zorganizowanego 

przez Pedagogiczną Biblio-

tekę w Rzeszowie, Polskie 

Radio Rzeszów oraz Stowa-

rzyszenie na Rzecz Promocji 

i Rozwoju Pedagogicznego 

Biblioteki Wojewódzkiej 

w Rzeszowie.  

 

Patronat honorowy nad kon-

kursem objęli: Marszałek Wo-

jewództwa Podkarpackiego, 

Podkarpacki Kurator Oświaty 

oraz Polska Sekcja IBBY - 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Książki dla Młodych, nato-

miast patronat medialny - 

Polskie Radio Rzeszów. Ucz-

niowie rywalizowali w 4 kate-

goriach wiekowych: Kl. I - 

III, kl. IV - VII, klasy gimna-

zjalne oraz szkoły średnie. Na 

tym konkursie Szkołę Podsta-

wową w Ociece reprezento-

wali: Kamil Misiewicz - kl. II 

oraz Patrycja Perlik  - uczen-

nica kl. III oddziału gimna-

zjalnego. W dniach 13 - 21 

marca bieżącego roku odbyły 

się przesłuchania międzysz-

kolne, do których zakwalifi-

kowało się 249 uczniów. 

W eliminacjach szkolnych 

wzięło udział 3196 uczniów, 

ze 178 szkół województwa 

podkarpackiego. Komisja 

konkursowa wyłoniła 59 fina-

listów (12 laureatów i 47 wy-

różnionych), wśród nich zna-

lazła się Patrycja Perlik, która 

otrzymała wyróżnienie.  

 

Uroczysta gala wręczenia 

nagród laureatom konkursu 

odbyła się 26 kwietnia 2018 

roku w Urzędzie Wojewódz-

kim w Rzeszowie. Galę wrę-

czenia nagród objęła patrona-

tem honorowym pani Ewa 

Leniart - Wojewoda Podkar-

packi.  

Cała społeczność szkolna 

naszej szkoły cieszy się z wy-

różnienia Patrycji  

i życzy jej dalszych sukcesów 

w kolejnych konkursach 

i rozwijania swoich pasji hu-

manistycznych.  

 

Anna Nogaj - Kogut 
Laureaci konkursu wraz z m.in.. Wojewodą Podkarpackim—Ewą Leniart.  

Na zdjęciu trzecia od prawej to Patrycja Perlik.  



Życie Ostrowa 

Życie Ostrowa 

23 

I miejsce w Powiatowym  

Konkursie Języka Angielskiego 

Dnia 11 czerwca 2018 

w Liceum Ogólnokształcą-

cym im. ks. Piotra Skargi 

w Sędziszowie Młp. odbył 

się Konkurs English Vlog 

pod tytułem "Social media - 

could we exist without it?"  

 

Głównym tematem konkursu 

była znajomość mediów spo-

łecznościowych oraz ich rola 

w naszym życiu. Najlepszą 

znawczynią tego tematu oka-

zała się  Patrycja Perlik 

uczennica  Oddziału 

Gimnazjalnego Publicz-

nej Szkoły Podstawo-

wej im. Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego 

w Ociece otrzymując  

pierwsze miejsce. Pa-

trycję do konkursu 

przygotowała Roksana 

Haratyk.  

 

SP Ocieka 

Zakończenie piłkarskiego sezonu  

i historyczny awans Victorii Ocieka 

W czerwcu zakończył się 

sezon piłkarski dla piłkarzy 

KP Kaskady Kamionka 

oraz Victorii Ocieka.  

Pierwsza z drużyn dzięki 

zdobytym punktów pewnie 

utrzymała się w klasie okrę-

gowej a drużyna z Ocieki 

awansowała do tej ligi. 

 

Piłkarze z Kamionki rozegrali 

łącznie w tym sezonie 30 

spotkać w których łącznie 

zdobyli 33 punkty. Taki wy-

nik pozwolił zając 10 miejsce 

na 16 drużyn w tabeli i spo-

kojnie utrzymać się na na-

stępny sezon w tej klasie roz-

grywek.  

 

Drużyna Victorii Ocieka 

w mijającym sezonie rozegra-

ła łącznie 26 spotkać z któ-

rych udało się zdobyć 59 

punktów. Taka liczba zdoby-

tych punktów pozwoliła pił-

karzom z Ocieki zająć 2 miej-

sce w tabeli  A klasy (grupy 

Dębica I) co pozwoliło uzy-

skać możliwość walki w bara-

żach o awans do klasy okrę-

gowej. 

W barażach Victoria Ocieka 

spotkała się z drużyną LKS 

Zasów – Mokre, gdzie 

w pierwszym meczu pewnie 

wygrali piłkarze z Ocieki 3:0. 

W drugim spotkaniu drużyna 

z naszej gminy potwierdziła, 

że to właśnie ona zasługuje na 

awans i wygrała spotkanie 

4:2. W ten sposób klub 

z Ocieki pierwszy raz od 

2001 roku uzyskał awans do 

ligi okręgowej i w następnym 

sezonie dwie drużyny z na-

szej gminy będą walczyć 

w tej klasie rozgrywek. 

Mateusz Surman 

Rysowali portret mamy... 
Po raz drugi uczniowie 

Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego w Ociece wzięli 

udział w Powiatowym kon-

kursie plastycznym 

pt. "Portret Mamy" zorga-

nizowanym przez Starostwo 

Powiatowe w Ropczycach.  

 

Dzieci rywalizowały w trzech 

kategoriach wiekowych: 

I kategoria - dzieci przed-

szkolne 

II kategoria - uczniowie klas I

- III 

III kategoria - uczniowie klas 

IV - VI. 

Uczniowie naszej szkoły 

z zaangażowaniem przystąpili 

do pracy. Dzieci wykonały 

piękne portrety swoich mam. 

Wśród nich znaleźli się rów-

nież finaliści konkursu. 

W kategorii II, miejsce drugie 

zajęła Olga Perlik z klasy II, 

której opiekunem była mgr 

Renata Paszkiewicz oraz 

miejsce trzecie zajęła Oliwia 

Lesiak z klasy I. Opiekunem 

Oliwii była mgr Dorota Król.  

 

Uroczyste wręczenie nagród 

odbyło się 27 maja w Miejsko 

- Gminnym Ośrodku Kultury 

w Sędziszowie Młp. podczas 

obchodów Dnia Matki. Laure-

atki konkursu brały udział 

w uroczystości wraz ze swoi-

mi mamami i dyrektor szkoły 

Martą Szybała. 

 

Renata Paszkiewicz 

O Parku Historycznym Blizna  

mówili w Peenemünde 

Końcem marca w Peenemünde 

w Niemczech odbyła się międzynarodowa 

konferencja dotycząca m.in. wykorzysta-

nych technologii podczas II wojny świato-

wej. Wśród zaproszonych gości była rów-

nież reprezentacja Parku Historycznego 

Blizna. 
 

W poprowadzonym wykładzie  przez Wie-

sława Jeleń i Artura Skubisa została zapre-

zentowana historia miejscowości Blizna 

oraz  forma przedstawienia historii w aktual-

nie działającym w tym miejscu Parku Histo-

rycznym Blizna.                       

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqxpT04e7bAhUFDZoKHbDkBB0QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fsp8.krotoszyn.pl%2Fn%2Ci-miejsce-w-powiatowym-konkursie-jezyka-angielskiego&usg=AOvVaw2w23mPSgm94vXc7WaHiiDt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqxpT04e7bAhUFDZoKHbDkBB0QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fsp8.krotoszyn.pl%2Fn%2Ci-miejsce-w-powiatowym-konkursie-jezyka-angielskiego&usg=AOvVaw2w23mPSgm94vXc7WaHiiDt
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