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BudŜet gminy na rok 2010 
28 stycznia Rada Gminy 
Ostrów przyjęła uchwałę w 
sprawie budŜetu gminy na 
2010 rok. Planowane wydat-
ki budŜetu wynoszą 47 048 
336,53 zł, natomiast dochody 
40 999 847,40 zł. 
 
NajwyŜszą sumę gmina planu-
je przeznaczyć na cel e gospo-
darki komunalnej i ochrony 
środowiska – 22 757 200,03 
zł, z czego 14 626 000,00 zł 
przewidziane zostało na go-
spodarkę odpadami, 
4 550 000,00 zł na Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz 
3 195 733,03 zł na gospodarkę 
wodną i ochronę wód.  
7 993 562,86 zł w budŜecie 
przewidziano na wydatki  
związane z oświatą. Tutaj naj-
większą sumę 4 629 252,86 zł 
przeznaczono dla szkół pod-
stawowych. Wydatki dla gim-
nazjów wynoszą 1 807 480,00 
zł, dla przedszkoli 514 180,00 
zł, natomiast dla oddziałów 
przedszkolnych dział ających 
przy szkołach podstawowych 
324 000,00 zł. 1 829 200,00 zł 

w budŜecie to wy-
datki w ramach kul-
tury i ochrony dzie-
dzictwa narodowe-
go, 1 646 100,00 zł 
przeznaczone ma 
zostać na sport  
i kulturę fizyczną. 
Na wydatki związa-
ne z pomocą spo-
łeczną przewidziano 
w budŜecie łączną 
kwotę 3 645 280,00 
zł, z czego najwięk-
sza pula 
2 858 500,00 zł 
przewidziana zosta-
ła na świadczenia 
rodzinne oraz skład-
ki na ubezpieczenia 
emerytalne i rento-
we z ubezpieczenia 
społecznego. 
Z kolei najwyŜsze 
dochody w budŜecie 
przewidywane są z zakresu 
gospodarki komunalnej  
i ochrony środowiska i wyno-
szą 24 130 516,20 zł. Tutaj 
największy dochód przewidy-
wany jest w ramach gospodar-
ki odpadami – 16 800 000,00 

zł. Kolejną dość znaczącą su-
mą dochodów przewidzianych 
w budŜecie są dochody z tytu-
łu róŜnych rozliczeń, które 
obejmują kwoty subwencji  
ogólnych dla gminy w wyso-
kości 8 284 373,00 zł. Suma 

4 111 092,00 zł w budŜecie to 
dochody podatkowe od osób 
prawnych, od osób fizycznych 
i innych jednostek nie posiada-
jących osobowości prawnej. 

Wydatki 
Dział Kwota w zł 
Rolnictwo i łowiectwo 3 000, 00 
Transport i łączność 4 248 812,50 
Działalność usługowa 241 500,00 
Informatyka 60 032,00 
Administracja publiczna 3 322 534,14 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 115,00 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 950 000,00 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

25 000,00 

Obsługa długu publicznego 90 000,00 
RóŜne rozliczenia 150 000,00 
Oświata i wychowanie 7 993 562,86 
Ochrona zdrowia 80 000,00 
Pomoc społeczna 3 645 280,00 
Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 757 200,03 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 829 200,00 
Kultura fi zyczna i sport 1 646 100,00 
Razem 47 048 336,53 

Kornelia Jezioro 

Dochody 
Dział Kwota w zł 
Wytwarzanie i zaopat rywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 480 000,00 
Transport i łączność 395 034,00 
Gospodarka mieszkaniowa 306 000,00 
Administracja publiczna 71 977,20 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 115,00 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 4 111 092,00 
RóŜne rozliczenia 8 284 373,00 
Oświata i wychowanie 165 160,00 
Pomoc społeczna 3 054 580,00 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 130 516, 20 
Razem 40 999 847,40 

Gmina Ostrów zakupiła nowy sa-
mochód śmieciarkę SK2C, który 
jest na podwoziu samochodu Re-
nault Mascott. Zakup dofinanso-
wany został w ramach działania 
3.2.1 „Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej”, 
które objęte jest  Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Wniosek o dofinanso-
wanie złoŜono w Urzędzie Mar-
szałkowskim w lipcu ubiegłego 
roku. Natomiast samochód dotarł 

do naszej gminy 
pod koniec lutego 
br. jest on wyposa-
Ŝona w boczne urzą-
dzenie do podnosze-
nia i opróŜniania kubłów ze śmie-
ciami. Wraz z samochodem zaku-
piono 854 kubłów na odpady, któ-
re mają poprawić system selektyw-
nej zbiórki odpadów w naszej gmi-
nie. 

matfeusz 

Nowa 
śmieciarka 

Zakupiono nową śmieciarkę i kubły 
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XXXVII sesja Rady Gminy w Ostrowie 
21 grudnia na XXXVII sesji 
Rady Gminy w Ostrowie 
podjęto m.in. uchwałę w 
sprawie dotacji dla Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rop-
czycach oraz uchwałę w 
sprawie zabezpieczenia w 
budŜecie środków finanso-
wych na zadanie, jakim jest 
rozbudowa systemu monito-
ringu powodziowego wra z 
z systemem ostrzegania na 
terenie powiatu ropczycko-
sędziszowskiego. 
 
Zgodnie z podjętą uchwałą, 
Gmina Ostrów przyznała Sa-
modzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowot -
nej w Ropczycach dotację w 
wysokości 10 000zł na rok 
2009. Kwota ta przeznaczona 
została na zakup sprzętu me-
dycznego. Na sesji podjęto 
takŜe uchwałę w sprawie za-
bezpieczenia w budŜecie gmi-
ny na 2010 rok środków fi -
nansowych w wysokości 13-
 203zł. Środki te przeznaczo-
ne będą na realizację zadania 
pod nazwą „Rozbudowa sys-
temu monitoringu powodzio-
wego oraz poprawa systemu 
łączności i ostrzegania na 
terenie Powiatu Ropczycko - 
Sędziszowskiego” w ramach 

realizacji Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na 
lata 2007 – 2013 – działanie 
4.4. Zadanie to wykonywane 
będzie na mocy stosownego 
porozumienia z Powiatem 
Ropczycko – Sędziszowskim. 
Radni podjęli takŜe uchwałę 
w sprawie zmiany zakresu 
wieloletnich programów in-
westycyjnych. I tak zmiany 
wprowadzono dla progra-
mów: „Budowa urządzeń 
zbiorowego odprowadzania 
ścieków i infrastruktury w 
zakresie gospodarki odpada-
mi”, „Budowa infrastruktury 

w zakresie komunikacji ” 
i programu „Zapobieganie 
zagroŜeniom i zarządzanie 
kryzysowe”.  Większość 
zmian wynika z potrzeby wy-
dłuŜenia czasu realizacji za-
dań w ramach powyŜszych 
programów.  Ponadto podjęto 
uchwałę w sprawie zwiększe-
nia planu dochodów oraz 
zmniejszenia i zwiększenia 
planu wydatków w budŜeci e 
gminy na rok 2009 i uchwałę 
w sprawie zmniejszenia pl anu 
wydatków inwestycyjnych na 
rok 2009. 

Kornelia Jezioro 

Zebranie w OSP Ostrów 
W sobotę 6 lutego 2010 roku 
odbyło się zebranie spra-
wozdawcze OSP Ostrów za 
rok 2009. 
 
Spotkanie rozpoczął prezes  
jednostki Artur Rudny, który 
powitał zaproszonych gości  
oraz druhów straŜaków. Mi-
nutą ciszy uczczono pamięć 
zmarłych straŜaków, którzy 
odeszli na wieczną słuŜbę z 
naszych szeregów. Wśród 
zaproszonych gości byli: 
- zastępca kom. PSP w Rop-
czycach st. kpt. Tadeusz Mią-
so, 

- Poseł na Sejm RP Krystyna 
Skowrońska, 
- Wójt Gminy Ostrów Piotr 

Cielec, który pełni równieŜ 
funkcję prezesa ZG ZOSPRP, 
- kom. gminny Adam Gryboś, 
- sekretarz ZG ZOSPRP Iwo-
na Kozłowska, 
- ks. proboszcz Józef Rusnar-
czyk, 
- radni Gminy Ostrów Maria 
ChorąŜy i Stanisław Pasko, 
- sołtys wsi Ostrów Barbara 
Cwanek. 
Bardzo gorąco powitaliśmy 
seniora druha straŜaka Stefa-
na Idziora, jednego z pierw-
szych budowniczych naszej  
remizy straŜackiej, wielolet-
niego prezesa naszej jednostki 

odznaczonego naj-
wyŜszym odznacze-
niem „Złoty Znak 
Związku.” 
N a j w a Ŝ n i e j s z y m 
punktem zebrani a 
było poświęcenie 
nowo zakupionego 
wozu bojowego mar-
ki DAF. Poświęcenia 
dokonał ks. Rusnar-
czyk. Samochód zo-
stał zakupiony dzięki 
pomocy finansowej z 
Urzędu Gminy, przy-
chylności Wójta Pio-
tra Cielca, wypłaco-
nemu odszkodowaniu 
z PZU (z tytułu całko-
witej szkody spalone-

go Stara 266) oraz lokalnym 
sponsorom, którzy chcieli 
pozostać anonimowi – ser-

deczne podziękowania. 
W dalszej części zebrani a 
odczytano sprawozdanie z 
dział alności, sprawozdanie 
finansowe oraz Komisji Re-
wizyjnej. Przedstawiono bu-
dŜet i plan działalności OSP 
na nowy 2010 rok. Po odczy-
taniu sprawozdań na wniosek 
Komisji Rewizyjnej udzielo-
no absolutorium obecnemu 
zarządowi. W szeregi naszej  
jednostki wstąpiło dwóch 
nowych członków – Michał ek 
Marek i Betlej Artur, którym 
Poseł Krystyna Skowrońska 
wręczyła legitymacje, Ŝycząc 
sukcesów i zadowolenia oraz 
szczęśliwych powrotów z 
akcji, do których nasi straŜacy 

wyjeŜdŜają. Następnie zabie-
rali głos zaproszeni goście,  
którzy bardzo często podkre-
ślali funkcję i zadania straŜa-
ków, ich udział w akcjach 
ratowniczych, współpracę z 
jednostkami PSP i jednostka-
mi OSP z Krajowego Syste-
mu. Jednostka nasza w 2009 
roku uczestniczyła 11 razy w 
a k c j a c h  r a t o w n i c z o -
gaśniczych i zdarzeniach na 
terenie naszej gminy i poza 
nią. 
Tradycyjnie zebranie zakoń-
czyło się gorącym poczęstun-
kiem przygotowanym przez 

druhny z naszej jednostki. 

Kronikarz M. Wdowik 

Wśród  zaproszonych gości była obecna m.in. Poseł na Sejm 
RP Krystyna Skowrońska 

Jeden z pierwszych budowniczych re-
mizy i wieloletni prezes OSP Ostrów - 

Stefan Idzior 
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KsiąŜka okazała się sukcesem 
KsiąŜka „Z serca dla pamię-
ci - monografia wsi Kamion-
ka” Aleksandry Bal i Leoka-
dii Wolak wzbudziła duŜe 
zainteresowanie wśród lokal-
nych czytelników. Autorki  
zostały docenione. 
 

KsiąŜka opisuje historie z Ŝy-
cia Kamionki i jej mieszkań-
ców. Jest to doskonała lektura 
dla osób, które zainteresowane 
są tą miejscowością. Publika-

cja wzbudziła duŜe zaintereso-
wanie wśród lokalnej społecz-
ności. Aleksandra Bal i Leoka-
dia Wolak zostały nominowa-

ne w kategorii Człowiek Kul-
tury w tegorocznym plebiscy-
cie Złote Głosy, organizowa-

nym przez tygodnik Głos 
Powiatu. 11 lutego odbyła się 
uroczysta gal a finałowa, pod-

czas której ogłoszono wyniki 
plebiscytu. Autorki Bal i Wo-
lak zdobyły I miejsce i tym 
samym Złoty Głos w swojej 
kategorii. I miejsce to ogrom-

ne wyróŜnienie, tym bardziej, 
Ŝe ostateczny wynik, jak rów-
nieŜ nominacje są rezultatem 
głosowania czytelników gaze-

ty. Autorki zostały docenione 
za swoja pracę oraz wkład w 
rozwój lokalnej kultury. śy-
czymy dalszych sukcesów. 

Kornelia Jezioro Zdobywczynie I miejsca w kategorii Człowiek Kultury - Aleksan-
dra Bal i Leokadia Wolak autorki ksiąŜki „Z serca dla  

pamięci - monografia wsi Kamionka”  

Doceniono nasze firmy 
23 stycznia 2010 na uroczy-
stej gali ogłoszono wyniki  
konkursu „Solidna Firma 
Powiatu Ropczycko - Sęd zi-
szowskiego 2009”. Wśród 
wyróŜn ion ych  p rzed si ę-
biorstw znalazły się cztery z 
gminy Ostrów. 
 
W konkursie uznanie zyskały 
cztery firmy dział ające na tere-
nie gminy Ostrów. WyróŜnie-
nia otrzymali: Kazimierz Smo-
lak – ROLMASZ w Kamionce 
oraz Zakład Usług Komunal-
nych w Ostrowie. Natomiast  
dyplomy uznania powędrowa-
ły do Tomasza Rogali - K&K 
w Ostrowie i do Jana Cyzio – 
Oś rod e k szk ol enio wo -

wypoczynkowy CYZIÓWKA 
w Kamionce. 
Była to siódma edycja konkur-
su „Solidna Firma”. W całym 
konkursie uczestniczyło 30 
firm z terenu powiatu. Przy 
ocenie poszczególnych kandy-
datów brano pod uwagę m.in. 
wysokość obrotów, wartości  
inwestycji, strukturę zatrudnie-
nia, dbałość o pracowników,  
wywiązywanie się wobec kon-
trahentów. 
Laureatami siódmej edycji  

konkursu „Solidna Firma Po-
wiatu Ropczycko – Sędzi-
szowskiego” zostały firmy:  
FANUM – Skorupski i Wójcik 
sp. j. w Wielopolu Skrzyń-

skim, Gminna Spółdzielnia „SCH” w Iwierzycach z/s w Sielcu, Gospodarstwo Rolne w 
Górze Ropczyckiej sp. z 
o.o., STELMET sp. j. Stec 

i Gątarski w Sędziszowie 
Młp., Usługi Geodezyjno-
Kartograficzne ARGEO 
s.c. w Ropczycach, ZM 
INVEST S.A. Ropczyce. 

Kornelia Jezioro Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu 

Wójt Gminy Ostrów Piotr Cielec wręcza wyróŜnienie Markowi 
Gubernatowi - dyrektorowi ZUK w Ostrowie  

Autorem zdjęcia jest  
Dominik Pazdan 
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Autorem zdjęć jest Janusz 
Bizoń, współwłaściciel 
firmy FOTO-COLOR  
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Porozumienie gminy Ostrów z Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.  

 W piątek, 15 stycznia 
2010 r. Prezes Zarządu Ze-
społu Elektrowni Wodnych 
Niedzica S.A. oraz wójt 
gminy Ostrów podpisali 
porozumienie o współpracy, 
mającej na celu rozwój in-
westycji z dzi ed ziny energii 
odnawialnej: budowę farmy 
wiatrowej, a w przyszłości  
ewentualnej biogazowni. 
 
 Sześcioosobowa dele-
gacja samorządowców z gmi-
ny Ostrów przyjechał a z wi-
zyta do ZEW Niedzica S.A. 
na zaproszenie Prezesa Zarzą-
du. Goście mieli okazje obej-
rzeć prezentacje multimedial-
na o spółce, jej działalności i 
planach inwestycyjnych. - 
Jesteśmy przygotowani do 
podejmowania inwestycji  
zarówno pod względem fi -
nansowym jak i kompetencji 
pracowników zatrudnionych 
w firmie – mówił podczas  
spotkania z delegacja gminy 
Ostrów Prezes Zarządu Grze-
gorz Podlewski. Dodał teŜ, Ŝe 
spółka ma wiele pomysłów na 
przedsi ęwzięci a dotyczące 
budowy farm wiatrowych, ale 
do realizacji wejdą tylko 2-3 
zadania. O tym, które inwe-
stycje zakwali fikowane zosta-

ną do wykonania, zdecy-
dują m.in. zobowiązania 
środowiskowe, energe-
tyczne itp. 
 Zaint eresowanie 
współpraca z Zespołem 
Elekt rowni Wodnych 
Niedzica S.A. wyraził 
wójt Ostrowa Piotr Cie-
lec. Przekonywał, Ŝe 
połoŜenie gminy sprzyja 
budowie farmy wiatro-
wej, z jej jednej strony 
planowana jest autostra-
da, z drugiej znajduje sie 
składowisko odpadów,  
natomiast z pozostałych 
stron gminę otacza ścia-
na lasu, zatem jest to – 
jak określił – teren bez-
pieczny j eśli chodzi  
o siedliska ludzkie i 
ewentualne prot es ty 
mieszkańców. – Mamy świa-
domość – mówił wójt Ostro-
wa Piotr Cielec, - Ŝe czas re-
alizacji takich inwestycji liczy 
sie w latach, ale apeluje, zrób-
my wszystko, Ŝeby te inwe-
stycj e powstały szybko.  
Chcemy rozwijać współprace 
nie tylko na niwie gospodar-
czej, ale równieŜ turystycznej  
– poprzez organizacje zielo-
nych szkół. 
 Porozumienie podpisał  

ze strony gminy Ostrów – 
wójt Piotr Cielec, natomiast 
ze strony ZEW Niedzica S.A. 
– Prezes Zarządu Grzegorz 
Podlewski. Zapisano w nim, 
Ŝe spółka posiada wiedze,  
doświadczenie i środki finan-
sowe konieczne do sprawne-
go przeprowadzenia procesu 
inwestycyjnego oraz do póź-
niejszej eksploatacji obiek-
tów, natomiast gmina Ostrów 
zadeklarowała gotowość 

wprowadzenia zmian w miej-
scowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, umoŜ-
liwiających realizacj e inwe-
stycji w OZE (odnawialne 
źródła energii) oraz do udo-
stępnienia planu w wersji 
elektronicznej. Szczegółowe 
zasady współpracy określone 
zostaną w odrębnej umowie. 

Wójt Gminy Ostrów i Prezes Zarządu Zespołu Elektrowni 
Wodnych Niedzica S.A. - Grzegorz Podlewski. 

Źródło zdjęcia i tekstu: 
www.zzw-niedzica.com.pl 

Zmiany w gabinecie stomatologicznym w Ostrowie 
Gabinet dentystyczny w 
Ostrowie przeniesiony zo-
stanie do nowych pomiesz-
czeń. Większa powierzchnia 
gabinetu oraz nowy sprzęt 

pozwoli na poszerzenie za-
kresu wykonywanych usług. 
 
Dotychczas gabinet stomato-
logiczny w Ostrowie zajmo-

wał tylko jedno pomiesz-
czenie. Przeniesienie gabi-
netu planowane jest na ko-
niec marca. Zajmował on 
będzie teraz dwa pomiesz-
czenia, w których wcześniej 
znajdowała się poradnia dla 
kobiet. Nowy, większy ga-
binet to nowe moŜliwości. 
Zakupiony zostanie nowy 
sprzęt, dzięki czemu zwięk-
szony zostanie zakres usług 
stomatologicznych. – Chcę 
rozszerzyć zakres usług. 
Obecnie w gabinecie nie ma 
miejsca na nowe sprzęty – 

tłumaczy właścici elka gabine-
tu, dr Wanda Opiela. Zwięk-
sza się takŜe liczba pacjen-
tów, co równieŜ jest powo-
dem do przeniesi enia gabine-
tu. Ponadto zgodnie z wymo-
gami sanepidu sterylizacja i  
dezynfekcja przeprowadzana 
będzie w oddzielnym po-
mieszczeniu. 
Zarówno obecny jak i przy-
szły lokal mieści się w budyn-
ku Urzędu Gminy. Na uŜytek 
gabinetu dentystycznego,  
wynajmowany jest przez dr 
Wandę Opiela. Cały remont i 
zakup sprzętu finansowany 
jest przez właścicielkę gabi-
netu. - Gmina udostępnia mi 
pomieszczenia. Natomiast  
przeprowadzenie remontu i 

wszelkie zakupy nowych 
sprzętów to juŜ jest w mojej 
kwestii – mówi Opiela. Pod-
stawowe prace remontowe 
zostały juŜ wykonane. Ekipa 
remontowa pracowała przez 
dwa tygodnie. Gabinet musi 
zostać jeszcze umeblowany,  
a nast ępnie wyposaŜony 
w sprzęt. 
Część usług stomatologicz-
nych oferowanych w prywat -
nym gabinecie refundowa-

nych jest przez NFZ, pozosta-
łe wykonywane są prywatnie.  
Przeniesienie gabinetu i re-
mont pomieszczeń nie ma 
wpływu na dotychczasowe 

ceny zabiegów. 

Kornelia Jezioro 
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Projekt „Czas na aktywność w Gminie Ostrów” 
współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Ostro-
wie  od miesiąca  styczni a 
2010 r. realizuje drugą edycję 
projektu "Czas na aktywność 
w Gminie Ostrów". 
 J e s t  t o  p r o -
jekt finansowany z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  
P rioryt et  VII Dział ani e 
7.1 ,Podziałanie 7.1.1. 

Projektem będzie objętych 10 
beneficj entów 5 kobiet i 5 
męŜczyzn. Będą to osoby 
bezrobotne, korzystające z 
pomocy społecznej w wieku 
a k t y w n o ś ci  z a w o d o -
wej. Osoby te zdobędą nowe 
umiejętności zawodowe po-
przez udział w kursach zawo-
dowych.  Dla męŜczyzn bę-
dzie to kurs: "Magazynier z 

obsługą komputera i wózków  
widłowych" oraz „Pracownik 
robót wykończeniowych w 
budownictwie". Zaś dla ko-
bi et  b ęd ą t o  k ur sy 
"Projektowanie i szycie ubrań 
z elementami kreowania wi-
zerunku" oraz  "Modelowanie 
i projektowanie ubrań". 
 Odbędą się równieŜ 
warszt aty szkoleniowe z psy-

chologiem i doradcą zawodo-
wym ,które zapewnią benefi -
cjentom rozwinięcie kluczo-
wych kompetencji oraz umie-
jętności funkcjonowania na 
rynku pracy, a takŜe rozwój  
motywacji oraz chęci do pod-
noszenia kwali fikacji zawo-
dowych. 

Lokalna Grupa Działania LASOVIA 
W 2010 roku Gmina 
Ostrów będzie mogła wyko-
rzystać 528 tysięcy złotych  
na realizację projektów w 
ramach programu Lokalnej 
Grupy Działan ia L A-
SOVIA. 
 
Lokalna Grupa Działania LA-
SOVIA to stowarzyszenie 
działające na obszarze trzech 
gmin – Ostrów, Niwiska i 
Cmolas. Stowarzyszenie obej -
muje gminy, które są liderami 
w realizacji infrastruktural -
nych projektów na Podkarpa-
ciu. 
W roku 2010 pula finansowa 
przeznaczona na realizacj ę 

projektów dla gminy Ostrów 
wynosi 528 tysięcy złotych. Z 
czego: 391 tysięcy złotych 
przeznaczone j est na odnowy 
miejscowości, ponad 87 tysię-
cy złotych na tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw,  
natomiast 51 tysięcy przezna-
czone jest 
na realiza-
cję małych 
proj ektów, 
przeznaczo-
nych np. dla 
k l u b ó w 
sportowych 
czy teŜ jed-
n o s t e k 
OSP. 

Realne dofinansowanie wy-
nosi 80% z czego 10% moŜe 
to być wkład własny w posta-

ci np. drobnych prac remonto-
wych. Po odpowiednim udo-
kumentowaniu ot rzymać 
moŜna zwrot poniesionych 

kosztów za tego typu prace.  
Pozostałe 20% to finansowy 
wkład własny gminy. Nabory 

do składania projektów plano-
wane są na okres wiosenny. 

Lokalna Grupa Działania LASOVIA jest stowarzyszeniem działającym na obsza-
rze trzech przylegających do siebie gmin: 

Cmolas, Niwiska i Ostrów.  

Kornelia Jezioro 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Gmina Ostrów aktywnie i 
skutecznie ubiega się o dofi-
nansowania inwestycji w 
ramach Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich. 
 
PROW jest instrumentem 
realizującym politykę Unii 
Europejskiej w zakresi e roz-
woju obszarów wiejskich. Z 
terenu gminy Ostrów złoŜone 
zostało kilka wniosków na 
dofinansowanie inwestycji w 

ramach tego programu. 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Kamionce złoŜyło 
wniosek na budowę zadaszo-
nego grilla w Bliźnie. W ra-
mach prac przebudowany ma 
zostać takŜe istniejący juŜ 
budynek gospodarczy, który 
przystosowany zostani e jako 
szatnie i pomieszczenia so-
cjalne dla sportowców. War-
tość inwestycji po przetargu 
wynosi około 95 290 zł. Dofi-

nansowanie wynosi 61% od 
kwoty brutto. 
Parafia Ostrów z pomocą 
Urzędu Gminy złoŜyła wnio-
sek na odnowę terenów wo-
kół kościoła. Przewidywany 
zakres prac to malowanie 
dachu, odnowienie fragmen-
tów elewacji, ułoŜenie chod-
nika dookoła kościoła, remont 
ogrodzenia. Prace zakończone 
zostaną w okresie letnim tego 
roku.  

We wrześniu ubiegłego roku 
rozpoczęto realizację projektu 
odnowa wsi Ocieka. Zakoń-
czenie prac planowane jest na 
czerwiec tego roku. W ra-
mach odnowy budowany jest 
m.in. chodnik od centrum 
Ocieki do stadionu, oświetle-
nie tego chodnika, budynek 
dla sportowców. 

Kornelia Jezioro 

GOPS w Ostrowie 
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Ukończenie budowy sali gimnastycznej 
Zakończenie budowy sali 
gimnastycznej przy S zkole 
Podstawowej w Skrzyszowie 
jest jednym z elementów 
planu odnowy wsi. Zakres  
budowy to między innymi 
sala gimnastyczna, galeria 
dla wid zów, magazyny 
i pomieszczenia techniczne. 
 
Budowa sali gimnastycznej  
przy SP w Skrzyszowie roz-
poczęł a się w ubiegłym roku. 
Wymiary sali to 18x27 m, 
galeria dla widzów ma po-
mieścić 60 – 100 osób. Poza 
tym zakres prac obejmuje 
powstanie magazynu sprzętu,  
pomieszczeń technicznych i 
szatniowo-sanitarnych, gabi-
netu WF, części Ŝywieniowej,  
dydaktycznej, kotłowni, na-
trysków z WC, WC dla nie-
pełnosprawnych oraz windy 
dla osób niepełnosprawnych 
wewnątrz budynku. 
Wartość inwestycji, która 

została do 
w y k o n a -
n i a  t o 
1 800 000 
zł brutto. 
Inwes tycj a 
fi nansowa-
na będzie z 
b u d Ŝ e t u 
gminy oraz 
ś r o d k ó w 
dost ępnych 
w ramach 
Regionalne-
go Progra-
mu Opera-
c y j n e g o 
Wojewódz-
twa Podkar-
pa cki eg o. 
Z ł o Ŝ e n i e 
wniosku o 
dofin anso-
wanie planowane jest na 
kwiecień bieŜącego roku. 
Sala gimnastyczna ma słuŜyć 

młodzieŜy szkolnej, miesz-

kańcom Skrzyszowa, jak rów-

nieŜ turystom, lokalnym klu-
bom sportowym i sportow-

com amatorsko uprawiającym 

sport. 

Kornelia Jezioro 

Plany remontu drogi Skrzyszów - Budzyń 
Planowany jest remont dro-
gi Skrzyszów – Budzyń 
wraz z mostem. Nie wiado-
mo jeszcze, czy gmina otrzy-
ma dofinansowanie na reali-
zację tego zadania. 
 
W ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych w ubiegłym roku 
złoŜony został wniosek o do-
finansowanie na remont drogi 

gminnej Skrzyszów – Budzyń 
wraz z mostem drewnianym.  
W ramach prac planuje się 
wyremontować drogę o dłu-
gość 1400 m, udroŜnić rowy, 
poszerzyć pobocza, wykonać 
pionowe oznakowanie drogi. 
Natomiast przebudowa mostu 
miałaby obejmować zwięk-
szenie nośności mostu z 12 do 
30 ton poprzez wymianę po-
szycia drewnianego na Ŝelbe-
tonowe, wymianę balustrad 

z drewnianych na aluminio-
we, poprawę konstrukcji no-
śnej. Realizacja inwestycji  
miała trwać w miesiącach 
letnich tego roku, jednak ter-
miny mogą uledz zmianie, 
poniewaŜ wniosek o dofinan-
sowanie znal azł się na liście 
rezerwowej. Obecnie odby-
wają się przetargi na realiza-
cje inwestycji, które otrzyma-
ły dofinansowanie. – JeŜeli  
jakieś rezerwy powstaną po 

przetargach, to prawdopodob-
nie moŜe się udać, Ŝe dosta-
niemy dofinansowanie – wy-
jaśnia Wojciech Popielarz,  
kierownik referatu w gminie.  
JeŜeli gmina nie otrzyma do-
finansowania na realizacj ę 
tego zadania, Rada Gminy 
będzie musiała zadecydować 
czy wyłoŜone zostaną pienią-
dze budŜetowe na ten cel. Na 
dzień dzisiejszy w budŜeci e 
gminy zabezpieczona jest  
połowa kwoty na to zdanie. 
Szacunkowa wartość całej  
inwestycji wynosi 1 600 000 
zł. Remont drogi jest częścią 
projektu odnowy miejscowo-
ści Skrzyszów. 
W ubiegłym roku z tego sa-
mego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych zrealizowa-
no remont drogi gminnej 
Ostrów – Skrzyszów o długo-
ści 2,67 km. Wartość tego 
zadania po przetargu wynio-
sła 1 044 000 zł. Dofinanso-
wanie z budŜetu państwa wy-
niosło 522 000 zł, czyli poło-
wę całej kwoty.  

Kornelia Jezioro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wraz z remontem 
drogi planowany 
jest takŜe  
remont  
mostu 

Budowa sali gimnastycznej rozpoczęła się w ubiegłym roku  
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Podsumowanie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Ostrowie 
Kamp an ia „Za ch owaj 
Trzeźwy Umysł” to realizo-
wana od 2002 roku ogólno-
polska akcja podejmująca 
problem profilaktyki uza-
leŜnień. Jednym z jej naj-
waŜniejszych celów jes t pro-
mowanie konstruktywnych  
postaw, zdrowego s tylu Ŝy-
cia oraz atrakcyjnych dla 
dzieci i młodzieŜy zacho-
wań. 
 
Akcja „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” to projekt długofalo-
wy, którego istotą jest współ-
praca z samorządami lokalny-
mi i szkołami w całym kraju. 
KaŜdego roku do zaangaŜo-
wanych w akcję miast i gmin 
trafiają paki ety edukacyjne w 
postaci róŜnorodnych koloro-
wych i atrakcyjnych wydaw-
nictw adresowanych do dzieci  
i rodziców. 
W kampanii „ Zachowaj  
Trzeźwy Umysł” w roku 
2009 uczestniczyło 920 gmin, 
w tym między innymi ucznio-
wie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Ostrowie. 
W dniu 6 stycznia 2010 roku 
w Szkole Podstawowej w 
Ostrowie odbyło się podsu-
mowanie szkolnej kampanii 
tej akcji z udziałem Wójta 
Gminy Ostrów Piotra Cielca i 
członka Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Andrzeja Bu-
dzika. Otwierając uroczysty 

apel Dyrektor Szkoły Jan 
Wesołowski powiedział, Ŝe 
rosnące zagroŜenie zmusza 
do wdraŜania nowych, cie-
kawych rozwiązań propa-
gujących zdrowy i odpo-
wiedzialny tryb Ŝyci a. 
WaŜne jest prowadzenie 
działań profilaktycznych 
odwołujących się do pozy-
tywnych wzorców, gdyŜ te 
bardziej przemawiają do 
młodych ludzi. 
Dyrektor wyraził zadowo-
lenie, Ŝe uczniowie z du-
Ŝym zaangaŜowaniem włą-
czyli się do udziału w kon-
kursach i podziękował na-
uczyci elom, za wprowa-
dzenie tematyki kampanii 
do działań profilaktycz-
nych i wychowawczych w 
szkole. 
Wójt Gminy Piotr Cielec 
podkreś li ł,  Ŝe akcj a 
„ Zac how aj  T rz e źwy 
Umysł” odwołuje się do 
pozytywnego potencjału 
tkwiącego w gronie osób 
młodych. Ta kampania nie 
tylko informuje o zagroŜe-
niach jakie pociągają za 
sobą alkohol, przemoc, lecz 
równieŜ pokazuje, jaką ścieŜ-
ką warto iść przez Ŝycie. 
Z kolei Pan Andrzej Budzik 
stwierdził, Ŝe po raz drugi  
szkoła w Ostrowie z powo-
dzeniem startowała w kampa-
nii i po raz drugi znalazła się 
w gronie laureatów konkursu. 

Jest to spore wyróŜnieni e dla 
placówki i potwierdzenie, Ŝe 
warto preferować zdrowy 
model Ŝycia. Bardzo miłym 
akcentem uroczystości było 
wręczenie nagród dla uczen-
nic, które zostały wyróŜnione 
w tej edycji konkursu. Ad-
rianna Plezia i Marlena Woś-

ko otrzymały nagrody ufun-
dowane przez kampanię 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” i  
Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych w Ostrowie. 

Informacja własna 

Wręczanie nagród dla wyróŜnionych uczennic w akcji  
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

Kolejne etapy kanalizacji 
W roku bieŜącym reali zo-
wane będą dalsze etapy bu-
dowy kanalizacji sanitarnej 
na terenie gminy. Dokoń-
czona zostanie kanali zacja 
Kamionki i skanalizowana 
zostanie miejscowość Skrzy-
szów. 
 
Zadanie, jakim jest budowa 
kanalizacji wdroŜono do re-
alizacji jeszcze w roku 2009,  
w tym będzie ono kontynu-
owane. Zakres rzeczowy in-
westycji obejmował będzi e 

realizację II etapu kanalizacji  
w Kamionce oraz skanalizo-
wanie całej miejscowości  
Skrzyszów. Zakończenie in-
westycji planowane jest na 
wrzesi eń 2011 roku. 
Inwestycja dofinansowywana 
jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego.  
Łączna kwota dofinansowa-
nia wynosi 2 309 516, 20 zł. – 
Cały wniosek ma wartość  
3 742 000 zł. Te 2 309 516 to 
jest wartość dofinansowania,  

czyli 70% wartości z tym, Ŝe 
przyłącza są niekwalifiko-
wanle - tłumaczy Wojciech 
Popielarz, kierownik referatu 
w gminie Ostrów. Co kwartał 
składany jest wniosek 
o płatność częściową 
za przerób kwartalny. 
– Co kwartał na bie-
Ŝąco Urząd Marszał-
kowski będzie zwra-
cał dotację – mówi 
Popielarz. 
Utrudnieni em przy 
realizacji tej inwesty-

cji moŜe być zimowa pogoda,  
poniewaŜ moŜe ona opóźnić 
rozpoczęcie robót. 

Kornelia Jezioro 
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Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 
Na styczniowej sesji Rady 
Gminy Ostrów podjęto 
uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  
oraz Gminnego Programu  
Przeciwd ziałania Narkoma-
nii na rok 2010. 
 
Głównym celem Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych jest 
zmniejszenie juŜ istniejących 
problemów tego typu. Ponadto 
szeroko rozumiana profilakty-
ka m.in. szerzeni e wiedzy,  
głównie w śród ludzi młodych 
o tym, jakie zagroŜenia niesie 
ze sobą alkohol, wspieranie 
dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym. Cele tego pro-
gramu obejmują takŜe kontrolę 
rynku napojów alkoholowych.  
Do zadań programu naleŜy 
m.in. zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej dla 
osób uzaleŜnionych od alkoho-
lu, udzielanie pomocy rodzi-
nom, które dotknął problem 
alkoholowy, prowadzenie pro-
filaktycznej dział alności infor-
macyjnej i edukacyjnej, wspo-
maganie stowarzyszeń i insty-
tucji, które zajmują się rozwią-
zywaniem problemów alkoho-
lowych oraz podejmowanie 
interwencji w przypadku zła-
mania zakazu sprzedaŜy alko-
holu lub nie przestrzegania 
przez przedsiębiorców warun-
ków korzystania z zezwoleń 

na sprzedaŜ tego typu napo-
jów. W budŜecie gminy na 
2010 rok na program związany 
z przeciwdziałani em alkoholi-
zmowi przewidzi ano kwotę 
70 000zł. 
Problem narkomanii jest kolej-
nym niebezpiecznym społecz-
nym problemem, który często 
wiąŜe się z problemem alko-
holizmu. Program Przeciw-
działania Narkomanii obejmu-
je profilaktykę oraz ograni cze-
nie dostępności i uŜywania 
narkotyków. W zakresie tego 
programu przewiduje się 
zwiększenie dostępności po-
mocy dla uzaleŜnionych jak i 
dla zagroŜonych uzaleŜnie-
niem od narkotyków. Podob-
nie jak w przypadku proble-

mów alkoholowych przewidu-
je się w programie pomoc ro-
dzinom, w których występuje 
problem narkomanii, oraz pro-
wadzenie działalności infor-
macyjnej w zakresie wiedzy i 
rozwiązywania problemów 
narkomani w społeczeństwie.  
Kwota w budŜecie gminy 
przeznaczona na ten program 
wynosi 10 000zł. 
Środki finansowe przeznaczo-

ne na realizacj e obydwu pro-
gramów pochodzą z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholo-
wych. 

Kornelia Jezioro 

Budowa parku ruszy w tym roku 
JuŜ w tym roku mają rozpo-
cząć się prace przy budowie 
Parku Historyczn ego w 
Bliźnie. Cały projekt reali-
zowany jest wspólnie z gmi-
ną Dębica. 
 
9 października 2009 roku 
gmina Ostrów i gmina Dębica 
podpisały umowę partnerską,  
która reguluje m.in. przepły-
wy pienięŜne i wszystkie za-
leŜności przy realizacji Parku 
Historycznego Blizna. Lide-
rem przy tworzeniu projektu 
jest gmina Ostrów. Rozstrzy-
gnięto juŜ przetarg na realiza-
cję robót naleŜących do za-

kresu naszej gminy. Wartość 
inwestycji brutto po przetargu 
wynosi 1 714 242, 02 zł. Re-
alizacj a projektu rozpocznie 
się najprawdopodobniej około 
kwietnia. W ramach Regio-
nalnego Programu Operacyj -
nego złoŜony został wniosek 
na dofinansowanie całej in-
westycji. Umowa o dofinan-
sowanie projektu podpisana 
została 26 lutego bieŜącego 
roku. Dofinansowanie wynosi 
85% od kosztów kwalifiko-
wanych. Pozostałe 15% mu-
szą zabezpieczyć gminy w 
ramach swoich zakresów ro-
bót.  
Gmina Ostrów wykonywać 

będzie na 
hektarowej  
działce w 
B l i ź n i e 
m . i n . 
ogrodzenie 
t e r e n u , 
r e k o n -
strukcję jednego baraku ko-
szarowego, makietę 14 metro-
wej rakiety V2 w skali 1:1, 
odcinek okopu, gabloty i par-
kingi przed bramą wjazdową.  
Zaadaptowany zostanie takŜe 
budynek starej szkoły w Bliź-
nie. Do zadań gminy Dębica 
naleŜeć będzie wykonanie 
rekonstrukcji obozu pracy 
w Pustkowie, powstaną m.in. 

baraki, ogrodzenia obozowe,  
brama wjazdowa, gabloty 
informacyjne. 
Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest na czerwiec 2011 
roku. Realizacja tego projektu 
moŜe w znacznym stopniu 
przyczynić się do rozwoju 
turystyki w regionie. 
 

Projekt Parku Historycznego „BLIZNA” 

Kornelia Jezioro 
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Spotkanie sekcji ZNP w Ociece 
W dniu 28 stycznia 

2010 w budynku Szkoły 
Podstawowej w Ociece  od-
było się spotkanie sekcji  
Emerytów i Rencis tów 
Związku Nau czyci els twa 
Polskiego w Ostrowie. 

  
Na spotkanie prócz 

byłych nauczycieli przybyły 
takŜe osoby, które dawniej 
odpowiedzialne były za ob-
sługę szkół, a takŜe obecni  
dyrektorzy szkół i przedszkoli  
z terenu gminy Ostrów. Na 
początku wszystkich zgroma-
dzonych przywitała Mart a 
Szybała – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Ociece. Na-
stępnie głos zabrała Irena 
Szczepanek – przewodnicząca 
oddziału w Ostrowie sekcji  
Emerytów i Rencistów ZNP, 
która z racji tego, Ŝe to było 
pierwsze spotkanie sekcji w 
nowym roku podsumowała 
działalność z poprzedniego 
roku. Przypomniała  wszyst-
kim zgromadzonym waŜniej -
sze momenty , czyli  m.in. 
wyjazd do Sędziszowa Młp. 
na występ teatralny czy teŜ 
wyjazd do Baranowa i Sando-
mierza. Jak moŜna się domy-
śleć w szczególności wyjazd 
do Sandomierza i Baranowa 
wywarł duŜe wraŜenie na 
uczestnikach, a sama prze-
wodnicząca napisała specjal -
nie wspomnienia z tej wy-
cieczki w formie wiersza,  
które wszystkim zgromadzo-
nym zaprezentowała. W 
swych wspomnieniach zawar-

ła skrót tego co kaŜdy uczest-
nik wycieczki zobaczył i co 
pewnie odczuł. Z uśmiechem 
na ust ach przypomniał a 
wszystkim o tym, jak kole-
Ŝanka Jadzia zafundowała 
uczestnikom wycieczki lody 
oraz wspomniała chwile stra-
chu kiedy to następnym ra-
zem koleŜanka Jadzia pod-
czas przechodzenia w autoka-
rze potłukła się z powodu 
ostrego hamowania, ale na 
szczęście jak się późnej oka-

zało nic groźnego się jej nie 
stało. Na koniec przypomnia-
ła takŜe o sprawach organiza-
cyjnych. Następnie głos za-
brał Mariusz Wilk – prezes  
ZNP w Ostrowie, który złoŜył 
Ŝyczenia noworoczne oraz 
podsumował współpracę ZNP  
z osobami, które juŜ nie pra-
cują w szkołach. 

Po części oficjalnej  
wszyscy przy pysznym po-
częstunku mogli posłuchać 

występu grupy wokalnej Ze-
społu Pieśni i Tańca "Halicz",  
której kierownikiem jest Ry-

szard Niewiarowski. Po wy-
stępie zespołu wszyscy zgro-
madzeni na spotkaniu przy 
przysłowiowej herbatce czy 
kawce wdali się w dyskusję 

na róŜne tematy. 

Przemawia Irena Szczepanek – przewodnicząca oddziału w Ostrowie 
sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. 

matfeusz 

Kościół w Skrzyszowie do remontu 
Kościół Parafialny w Skrzy-
szowie wymaga remontu. 
Prace przy modernizacji  
wykonane będą jako jedno z 
komplementarnych działań 
przy odnowie miejscowości  
Skrzyszów. 
 
Jednym z najpilniejszych dzia-
łań przy odnowie kościoła jest 
remont pokrycia dachowego, a 
w szczególności połaci połu-
dniowej. Program prac remon-

towych obejmuje rozebranie 
zniszczonego pokrycia dachu i 
przegląd st anu technicznego.  
Odnowa dachu obejmować ma 
teŜ montaŜ warstwy wiatroizo-
lacyjnej. Cała wymiana pokry-
cia dachowego wykonywana 
będzie etapami. 
Wartość inwestycji oszacowa-
no wstępnie na 148 000 zł 
brutto. Podstawą obliczenia tej  
kwoty były wstępne oględziny 
dachu, szacunkowe koszty 

usług remontu oraz 
koszty nabycia materia-
łów niezbędnych do 
jego wykonania. Środki 
finansowe na tą inwe-
stycję pochodzić będą 
ze zbiórek wśród miesz-
kańców sołectwa oraz 
funduszy kościelnych. 

Kornelia Jezioro 
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 W przedostatni dzień 
stycznia juŜ po raz trzeci od-
był się bal charytatywny or-
ganizowany przez Wójta 
Gminy Ostrów Piotra Cielca, 
pod honorowym patronatem 
P rzewodniczącego R ady 
Gminy w Ostrowie Zenona 
Potwora. W ośrodku wypo-
czynkowym „Cyziówka” w 
Kamionce spotkali się przed-
siębiorcy, samorządowcy,  
dyrektorzy instytucji i urzę-
dów, tak gminy jak równieŜ 
powiatu i województwa. Go-
śćmi honorowymi balu byli: 
Marszał ek W ojewództwa 
Podkarpackiego Zygmunt  
Cholewiński wraz z małŜon-
ką, Poseł Kazimierz Moskal, 
radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego - Józef Gu-
dyka oraz starosta Powiatu 
Ropczycko-S ędziszowskiego 
- Józef Rojek. Podczas balu 
przedsiębiorcy inwestujący w 
gminie Ostrów, wspierający 
finansowo i rzeczowo instytu-
cje kultury, szkoły, środowi-
ska lokalne oraz ludzie udzie-
lający się społecznie zostali 
wyróŜnieni st atuetkami i  
otrzymali podziękowania od 
władz gminy. Szczególne 
wyróŜnienia za prace na rzecz 
środowiska lokalnego, jak 
równieŜ za bardzo dynamicz-
ny rozwój firmy, otrzymał Jan 
Cyzio właścici el ośrodka 
„Cyziówka”. Nagrodę wrę-
czył marszał ek województwa 
Zygmunt Cholewiński oraz 
Wójt Gminy Ostrów Piotr 
Cielec. 

Wójt Gminy Ostrów Piotr 

Cielec o balu: „Cieszę się, iŜ 
idea jaka zrodziła mi się trzy 
lata temu wspólnego spotka-
nia się ludzi działających na 
terenie naszej Gminy i powia-
tu, samorządowców przyja-
ciół naszej Gminy tak dobrze 
się przyjęła. Wiele osób jest z 
nami od samego początku i 
twierdzi, Ŝe nie wyobraŜa 
sobie karnawału bez balu w 
Kamionce. To bardzo miłe 
opinie a dzięki ludziom, któ-
rzy mają otwarte serce moŜna 
promować uzdolniona mło-

dzieŜ naszej gminy. W tym 
roku środki pochodzące z 
kiermaszu jak równieŜ licyta-
cji i wpływy w biletów wstępu 
zostaną wykorzystane na 
w sparci e 
uzdolnio-
nej mło-
dzieŜy z 
r o d z i n 
ubogich w 
f o r m i e 
s t y p e n -
diów i 
p o m o c y 
material -
nej. Do-
datk ow o 
d z i ę k i 
deklaracji  
P a n a 
P o s ł a 
K azimie-
rza Mo-
s k a l a 
grupa najzdolni ej szych 
uczniów w czerwcu pojedzie 
na koszt pana posła do War-
szawy i będzie miała okazję 
zobaczyć Sejm RP. Serdeczni e 
dziękuje wszystkim osobom, 
moim najbliŜszym współpra-
cownikom, którzy pomogli mi 

w organizacji balu. Szczegól-
nie dziękuję właścicielom 
ośrodka „Cyziówka” pani 
Katarzynie i Janowi Cyzio za 
udostępnienie lokalu na pre-

ferencyjnych warunkach, ze-
społowi „Wiktoria” za kolej-
ny juŜ trzeci raz występu nie-
odpłatnie oraz naszym go-
ściom za przekazanie wielu 
upominków na licytację.”  

III Bal Charytatywny w „Cyziówce” 

Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński z małŜonką  

Grał zespół „WIKTORIA” z Kamionki 

Licytację wraz z wójtem gminy Ostrów prowadził 
Marek Gubernat - dyrektor ZUK 

w Ostrowie 

matfeusz 
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„Mam w przyrodzie przyjaciela” 
Dnia 15 grudnia 2009r. w 
Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II 
odbył się pokaz efektów 
pracy uczniów reali zują-
cych I Etap projektu  
„Pierwsze uczniowskie do-
świadczenia drogą do wie-
dzy”. 
 
Proj ekt współ finansowany 
przez Europejski Fundusz 
Społeczny i budŜet państwa. 
Głównym cel em 
proj ekt u było 
wdroŜenie modelu 
edukacji, dostoso-
wanego do indywi-
dualnych potrzeb i 
m o Ŝ l i w o ś c i 
uczniów z wyko-
rzystaniem cieka-
wych metod i treści 
kształcenia. 
W pokazie uczest-
niczyli dyrektor 
Szkoły Podstawo-

wej mgr inŜ. Jadwiga Szynal, 
przewodnicząca Rady Szkoły 
Urszula Pazdro, nauczyciel e 
nauczania zintegrowanego,  
rodzice uczniów kl. II oraz 
przedstawiciel uczniów kl. I. 
Głównym tematem projektu 
było hasło „Mam w przyro-
dzie przyjaci ela”. Uczniowie 
poprzez zabawy, odgrywanie 
scenek, śpiewanie piosenek,  
recytację wierszy z wykorzy-
staniem pomocy w Dziecię-

cych Ośrodkach Zaintereso-
wań wyzwalali róŜne rodzaj e 
aktywności. 
Ukazując piękno przyrody 
dzieci wykazywały się zdoby-
tymi umiejętnościami, a przy 
tym doskonale się bawiły. Za 
swój występ uczniowie otrzy-
mali gromkie brawa i podzię-
kowania. Na pamiątkę uczest-
nictwa w Projekcie kaŜde 
dziecko otrzymało pacynkę - 
myszkę. 

Na zakończenie pokazu 
uczniowie uroczyście przeka-
zali Dzieci ęce Ośrodki Zain-
teresowań kl. I Ŝycząc im 
rozwijania zainteresowań i  
umiejętności poprzez zabawy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie 
uczestniczący w 

projekcie 

Halina Kozioł 

Na lutowej sesji Rady Gmi-
ny przyjęto uchwałę w spra-
wie zatwierd zenia „Planu 
Od n owy Miejscowości 
Skrzyszów”. Planowane są 
dwa etapy odnowy miejsco-
wości. Komplementarnymi  
działaniami będą ukończe-
nie budowy sali gimnastycz-
nej przy szkole podstawo-
wej, remont dachu kościoła 
oraz remont drogi Skrzy-
szów – Budzyń. 
 
Plan rozwoju Skrzyszowa  
obejmuje reali zację kilku 
przedsięwzięć. Zadanie jakim  
jest odnowa Skrzyszowa 

współfinansowane będzi e ze 
środków  w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 - 2013. 
Celem projektu jest miedzy 
innymi zwiększenie atrakcyj-
ności wsi oraz poprawa bez-
pieczeństwa na jej terenie.  
Nowa infrastruktura ma słu-
Ŝyć nie tylko lokalnej spo-
łeczności, ale równieŜ tury-
stom. Realizacja inwestycji  
dotyczy między innymi zago-
spodarowania centrum Skrzy-
szowa, które odbywać się 
będzie w dwóch etapach. 
Projektowana inwestycja w 
ramach pierwszego et apu 

obejmuje odcinkową regula-
cję potoku bez nazwy. Chodzi 
tu o uregulowanie odpływu 
wód potoku i jego udroŜnie-
nie wraz z likwidacj ą istnieją-
cych zastoisk. Wartość inwe-
stycji w pierwszym etapie 
oszacowano na około 630 000 
zł brutto. Wniosek o dofinan-
sowanie tego etapu złoŜony 
został 23 lutego. 
Inwestycje w ramach drugie-
go etapu odnowy miejscowo-
ści Skrzyszów to budowa 
chodnika biegnącego przez 
cent rum miej scowości ,  
wzdłuŜ drogi powiatowej oraz 
stworzenie odwodnieni a tego 

chodnika, to takŜe budowa 
pieszo-jezdnego ciągu po 
drugiej stronie uregulowane-
go potoku i wykonanie oświe-
tlenia tego ciągu. Koszt dru-
giego etapu oszacowany zo-
stał na 900 000 zł brutto. 
W ramach odnowy miejsco-

wości wykonane zostaną za-
dania komplementarne – 
ukończenie budowy sali gim-
nastycznej przy szkole pod-
stawowej, remont drogi  

Skrzyszów – Budzyń i remont 
dachu kościoła parafialnego. 

Odnowa Skrzyszowa 

Kornelia Jezioro 

Zdjęcia oraz krótki film moŜna 
obejrzeć na stronie 
internetowej szkoły 

www.wolaociecka.republika.pl  
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III Charytatywny Bal Karnawałowo - Walentynkowy w Skrzyszowie 

 13 lutego 2010 r. odbył 
się w Skrzyszowie Bal Chary-
tatywny na rzecz zespołu ta-
necznego „Anturja”, młodszej 
grupy „Lotos”, a takŜe na 
rzecz fundacji tablicy pamiąt-
kowej w związku z nadaniem 
naszej szkole imienia ks. Je-
rzego Popiełuszki i jubile-
uszem 150-lecia szkoły zorga-
nizowany z inicjatywy dyrek-
tora szkoły Andrzeja Ziajora 
przy współpracy Rady Rodzi-
ców i sołtysa wsi Andrzeja 
Budzika. OSP Skrzyszów na 
czel e z prezesem Jerzym Ko-
palą udostępniła nieodpłatnie 
budynek remizy straŜackiej  
wraz z mediami. Na walentyn-
kowo ubranej sali balowej 
dyrektor szkoły Andrzej Ziajor 
miał przyj emność powitać 
około 170  gości, wśród któ-
rych był obecny wójt gminy 
Ostrów Piotr Cielec z małŜon-
ką oraz właściciel Biura Tury-
stycznego AN-TUR-JA w 
Debicy - stały sponsor zespołu 
„Anturja”- Jan Sojka z mał-
Ŝonką. Byli obecni takŜe radni 
wsi Małgorzata Cwanek i Je-
rzy Kopala. Koordynacją i  
prowadzeniem balu zajmował  
się dyrektor szkoły Andrzej 
Ziajor i sołtys wsi Andrzej 
Budzik. 

 Na uczestników 
balu czekało wiele 
atrakcji, miedzy innymi 
występy grupy „Lotos”, 
która pokazała się w 
tańcach: „Parapapa”, 
„ E l d o r a d o ” , 
„Wildworld” oraz grupy 
„Anturja”, która zapre-
zentowała wspaniałe 
tańce: „Hiszpański ”, 
„Samba - Brazil ”, 
„Arafatki”, „Mambo”, 
„Chocolate” i „Sisters". 
Grupy taneczne prowa-
dzone są pod kierun-
kiem Kingi Bieś. Na 
początku imprezy wy-
konały wspólnie marsz 
prezentacyjny. W młod-
szej grupie ponad poło-
wa dziewcząt to nowy 
nabytek, poniewaŜ opie-
kunka prowadzi nabór na bie-
Ŝąco. Specjalnie na ten wie-
czór instruktorka wraz z kilko-
ma członkiniami zespołu przy-
gotowała „walentynkową" 
choreografi ę układu taneczne-
go „Sisters”, który był dedyko-
wany szczególnie sponsorowi  
zespołu -  J. Sojce. Podczas 
balu została przeprowadzona 
licytacja kompozycji kwiato-
wych i ciekawych gadŜetów 
ofi arowanych przez rodziców i  
radnego Jerzego Kopalę oraz 
Skrzyszowskie Zrzeszenie 
Operatywnych Kobiet - 
„SZOK”. Na koniec, jak co 
roku, sołtys zlicytował wyko-

nany przez siebie specj alnie na 
tę okoliczność stolik i młote-
czek. Ogółem udało się z licy-
tacji uzyskać 1330 zł i 10 euro. 
Gości do białego rana bawił  
zespół „KAMA- BAND” z 
Dębicy. Ten III karnawałowo- 
walentynkowy charyt atywny 
bal urozmaicony był ponadto 
loterią fantową, w której głów-
ną nagrodą był rower przeka-
zany przez firmę „Arkus” z 
Dębicy, a takŜe dwa DVD 
ufundowane przez fi rmę 
„Bomir” ze Skrzyszowa. Za-
równo licytacja, jak i loteria 
przyniosła uczestnikom wiele 
frajdy i zabawy. Po sali często 

rozbrzmiewały salwy grom-
kiego śmiechu. Cała impreza 
przyniosła dochód w kwocie 
6.805,30 zł. Dokumentację 
zdjęciową zapewnił Tomasz 
Bieś. 
 R eal i zacj a cał ego 
przedsi ęwzięci a moŜliwa 
była dzięki zaangaŜowaniu 
takŜe pracowników kuchni  
szkolnej, administracji i ob-
sługi. 
 Pragniemy gorąco 
podziękować wielu sponso-
rom, którym nie jest obojęt-
ny rozwój artystyczny d zie-
ci i młodzieŜy, a do nich 
naleŜą: 
Arkus & Romet Group Sp. z o.o. 

w Dębicy 
STEK-ROL w Dębicy 

NOWY MAXPOL Sp.j. Zakład 

Mięsny w Brzeźnicy 
PH BAMBI w Dębicy 

Zakład Remontowo - Budowlany 
Roman Olszowy w Kosowach 

K&K OdzieŜ, Obuwie w Ostrowie 
FHUP WOD KLIK w Lubzinie 

CJW Cukiernia WIKTOR 
Piekarnia CISZEK w Dębicy 

PPUH "KAZET" s.c. w Brzeźnicy 
Sklep SpoŜywczo - Przemysłowy 

BOMIR w Skrzyszowie 
Stacja DemontaŜu Pojazdów  

w Sędziszowie Młp. 
POLDIM DĘBICA 

Sklep Motoryzacyjny  
w Sędziszowie Młp. 

Firma GASTRO - GAL  
w Rzeszowie 

FHU „ANMAR” w Ropczycach 
FHU Comax Computers w Rop-

czycach 
FHU KOGRAKO 

Sklep SpoŜywczo - Przemysłowy 
śUREK w Brzeźnicy 

Zakład Usługowy WOD-KAN-
CO-GAZ w Dębicy 

Dom Towarowy „ALDONA” w 
Ropczycach 

Bar KAKTUS w Dębicy 
Myjnia MAX w Dębicy 

PPHU BOGMAR 
Firma Fotograficzna FOTO - 
COLOR s.c. w Ropczycach   
AUTO - AS w Ropczycach 

 
 Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do 
organizacji i uświetnienia III 
charytatywnego balu karnawa-
łowego w Skrzyszowie. 

„Ile dasz, tyle otrzymasz, 
czasem z najbardziej  

niespodziewanej strony" 
Paulo Coelho  

Występ grupy tanecznej 

SP Skrzyszów 

Bal urozmaicony był ponadto loterią fantową,  
w której główną nagrodą był rower  
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Nauka poprzez doświadczenie 
15 grudnia 2009 w Szkole 
Podstawowej w Ociece od-
było się podsumowanie 
pierwszego etapu projektu  
„Pierwsze uczniowskie do-
świadczenia drogą do wie-
dzy”. Uczniowie klas dru-
gich zaprezentowali efekty 
uczestnictwa w projekcie. 
 
Proj ekt współ finansowany 
jest z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Cały pro-
gram oparty jest na teorii Ho-
warda Gardnera, zgodnie z 
którą zaj ęcia powinny być 
prowadzone w taki sposób, 
aby wzbudzać w dzieciach 
kreatywności. Reali zatorką 
pierwszego etapu projektu 
była Dorota Król nauczyciel-
ka ze SP w Ociece. - Głów-
nym załoŜeniem, jakie przyję-
łam realizując ten pierwszy 
etap było poznawanie przez 

dzieci świata poprzez eks-
perymenty, doświadczenia 
i obserwacje – mówiła 
Król. W trakcie realizacji  
projektu dzieci uczestni-
czyły w rozmaitych zaję-
ciach. Były to nie tylko 
tradycyjne lekcje w klasie, 
ale równieŜ wycieczki, 
eksperymenty. Uczniowie 
odwiedzili m.in. młyn, 
pasiekę, była równieŜ wy-
cieczka do filharmonii. 
Dzieci hodowały własne 
rośliny i zwierzątka. Dzię-
ki doświadczeniom i umie-
jętnościom zdobytym w 
trakcie tych zajęć, dzieci  
chętniej się uczą, wypo-
wiadają i współpracują w 
zespole. Drugi etap projek-
tu realizowany będzie 
przez nauczyci elkę Edytę 
Szparę, udział w nim we-
zmą obecni uczniowie klas  

pierwszych SP w 
Ociece. 
Na wtorkowej  
uroczystości pod-
s u m o w u j ą c e j 
pierwszy et ap 
projektu, ucznio-
wie zaprezento-
wali efekty swo-

ich prac oraz montaŜ słowno - 
muzyczny. A wszystko to 
przed liczną publicznością,  
wśród której znaleźli się m. 
in. Podkarpacki Wicekurator 
Oświaty Antoni Wydro, koor-
dynator projektu Alina Pie-
niąŜek, starosta Józef Rojek  
oraz wójt Gminy Ostrów  
Piotr Cielec. – Jestem pod 
wraŜeniem tego, co usłysza-
łem i zobaczyłem – mówił po 
występach dzieci Wydro. Na 
koniec młodzi uczniowie po-
częstowali widzów ciastecz-
kami, które sami upiekli. 

Kornelia Jezioro 

Koordynator projektu Alina PieniąŜek i realizatorka  
pierwszego etapu projektu - Dorota Król  

 
 
 
 
 
Dzieci 
zaprezentowały 
umiejętności  
zdobyte  
w projekcie 

R e k l a m a 
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Czołowe miejsce przedszkolaków z Kozodrzy 
w konkursie „Olejowy Sherlock Holmes” 
Przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola w Kozodrzy 
uczestniczyły w konkursie,  
którego celem było kształto-
wanie odpowiednich postaw 
w trosce o środowisko. 
 
Przedszkole w Kozodrzy 
wzięło udział w konkursie pt. 
„Olejowy Sherlock Holmes”. 
Organizatorem konkursu był  
Z w i ą z e k  K o m u n a l n y 
„Wisłok” przy współpracy z 
Konsorcjum Olejów Przepra-
cowanych. Celem konkursu 
było kształtowanie i promo-
wanie właściwej postawy 
sprzyjającej trosce o środowi-
sko, a w szczególności nawy-
ku odpowiedzialnego gospo-

darowania odpadami niebez-
piecznymi – olejami odpa-
dowymi.  
Uczestnicy konkursu mieli 
za zadanie zlokalizować na 
mapie najbliŜszy w ich miej-
scu zamieszkania pojemnik 
lub punkt przyjmowania 
oleju odpadowego.  Dzieci 
pod okiem dyrektor Kazi-
miery Łącała, nauczyci eli 
Antoniny Chmura i Iwony 
Jezior wykonały dowolną 
techniką kolorową mapę i 
szkic okolicy swojej gminy, 
zaznaczając na niej główne 
drogi, nazwy miejscowości  
oraz budynki uŜyteczności  
publi cznej (np. szkoły, 
Urząd Gminy), rzeki, strumie-

nie, tereny leśne oraz miejsce 
swojego zamieszkania i dzia-
łający przy Gminie Ostrów 
punkt zbiórki olejów odpado-
wych.  
Komisja biorąc pod uwagę 
walory plastyczne i oryginal-
ność wykonanej mapy jury 
wybrała pracę zbiorową wy-
konaną przez dzi eci z P. 
Przedszkola w Kozodrzy w 
osobach Ciołkosz Karolina i 
Ciołkosz Marcin. Dzieci zaję-
ły II miejsce w wojewódzkim 
konkursie i otrzymały nagro-
dy rzeczowe. Nasze przed-
szkole wykonało 12 map 
Gminy Ostrów formatu A3 i 
jedną grupową makietę. Wy-
grała praca zbiorowa - makie-

ta Gminy Ostrów.  
Pozostałe zgłoszone prace po 
kwali fikacji merytorycznej  
wzięły udział w publicznym 
losowaniu nagrody konkursu, 
podczas X Gali Liderów Eko-
logii w dniu 11 grudnia 200-
9r. 
Szczęściarzem okazał się 
przedszkolak Mazur Bartek z 
przedszkola w Kozodrzy,  
który otrzymał nagrodę rze-
czową.  
Dyrektor przedszkola Kazi -
miera Łącał a wraz z nauczy-
cielami i rodzicami serdecz-
nie gratuluje laureatom kon-
kursu ekologicznego i Ŝyczy 
dalszych sukcesów. 

Praca przygotowana na konkurs przez 
Karolinę i Marcina Ciołkosz 

Nagrodzone dzieci wraz z opiekunem Kazmierą Łącała 
- dyrektor Publicznego Przedszkola w Kozodrzy 

PP w Kozodrzy 

Ogłoszenie Publicznego Przedszkola w Kozodrzy 
Dyrektor Publicznego Przed-
szkola w Kozodrzy ogłasza 
zapisy dzieci od 3 do 6 lat do 
przedszkola na rok szkolny 
2010/2011. Zapisu dzieci  
naleŜy dokonać w kancel arii  
przedszkola w dniach 
01.03.2010 – 31.03.2010 w 
godzinach od 8.00 do 8.30 
oraz od 15.00 do 16.00. O 
przyjęciu dzieci młodszych 
do przedszkola będzie decy-
dować kolejność zgłoszeń i  

sytuacja rodzinna. 
RE KRUT ACJA: Karty 
Zgłoszenia Dziecka do Przed-
szkola przyjmowane  będą do 
31 marca. 
Ofert a edukacyjna przedszko-
la obejmuje: 
a) Zajęcia i zabawy wypływa-
jące z nowej podstawy pro-
gramowej wychowania przed-
szkolnego. 
b) Zajęci a edukacyjne wystę-
pujące w obrębi e obszarów 

edukacji w zakresie: 
• Rozbudzania ciekawości i 
procesów poznawczych, zna-
czenie języka i przygotowanie 
do pisania i czytania 
• Poznanie i rozumienie świa-
ta przyrody i środowiska spo-
łecznego 
• Wprowadzenie w kulturę 
Ŝycia, poznania  świata sym-
boli i znaków  
Przedszkole posiada bogatą 
ofertę zajęć dodatkowych: 

1. Katecheza 
2. Rytmika 
3. Tańce 
ludowe i 
narodowe 
4. Zajęcia muzyczne z udzia-
łem Filharmonii Rzeszow-
skiej 
5. Zajęcia teatralne 
6. Język angielski 
7. Wyjazd na basen 

PP w Kozodrzy 
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V Memoriał im. Rafała Kmiecia w Kozodrzy  
18 lutego na sali gimnastycz-
nej w Kozodrzy odbył się V 
Memoriał im. Rafała Kmiecia 
w piłce noŜnej dla uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjów z gminy Ostrów. Turniej 
został zorganizowany w ra-
mach zajęć na feri ach a po-
święcony był tragiczni e zmar-
łemu Rafałowi Kmieciowi.  
Pomysłodawcą Memoriału jest  
Leszek Kmieć – ojciec Rafała,  

który jak co roku nie szczędził  
wysiłków by zapewnić wspa-
niałą atmosferę na turnieju.  
 
Wyniki :  
Szkoły Gimnazjalne - Chłopcy  
1. Kozodrza  
2. Ocieka  
3. Skrzyszów  
4. Ostrów  
5. Kamionka  
Szkoły Gimnazjalne - Dziew-

częt a  
1. Wola Ociecka  
2. Ostrów  
3. Kamionka  
4. Ocieka  
 
Szkoły Podstawowe - Chłopcy  
1. Kozodrza  
2. Kamionka  
3. Ocieka  
4. Ostrów  
5. Skrzyszów  

6. Wola Ociecka  
 
Najlepsi strzelcy:  
1. Anita KruŜel  
2. Kamil Łukasik  
3. Wojciech Cielak  
 
Najlepsi bramkarze:  
1. Natalia Kobos  
2. Oskar Pieprzak  
3. Jakub Czochara  

Turniej w siatkówkę o Puchar Wójta Gminy Ostrów 2010  
W dniu 20 lutego 2010 na sali 
gimnastycznej w Kozodrzy 
odbył się „Turniej w piłkę 
siatkową o Puchar Wójta Gmi-
ny Ostrów 2010”. Turniej zo-
stał zorganizowany przez Wój-
ta Gminy Ostrów Piotra Cielca 
przy wsparciu Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Ka-
mionce oraz Dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Kozodrzy. Do 
rozgrywek przystąpiły druŜy-
ny z pięciu sołectw z terenu 

naszej gminy. A oto harmo-
nogram i wyniki wszystkich 
spotkań:  
Grupa A  
1. Wola Ociecka  
2. Ostrów  
Grupa B  
1. Kamionka  
2. Ocieka  
3. Kozodrza  
 
Kamionka – Ocieka 1:2  
Wola Ociecka – Ostrów 0:2  

Ocieka – Kozodrza 0:2  
Kamionka – Kozodrza 0:2  
Ocieka – Wola Ociecka 0:2 
(mecz o 3 miejsce)  
Kozodrza – Ostrów 1:3 (finał)  
Wyniki końcowe:  
1. Ostrów  
2. Kozodrza  
3. Wola Ociecka  
4. Ocieka  
5. Kamionka  
 

Wszystkie zespoły otrzymały 
pamiątkowe dyplomy a pierw-
sza trójka takŜe puchary. Do-
datkowo kaŜda z druŜyn otrzy-
mała od wójta gminy Ostrów 
nagrodę finansową. Nagrody 
były zaleŜne od miejsca, przy-
kładowo za pierwsze miejsce 
druŜyna z Ostrowa otrzymała 
500zł, które moŜe wykorzy-
stać na zakup sprzętu sporto-
wego.  matfeusz 

matfeusz 
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Zdjęcie  przedstawia dwór  Mieczysława Reichana i Józefy  
z  Łoteckich Reichanowej w Ostrowie około roku 1930. 

 
Zdjęcie pochodzi ze zbioru Haliny Hajduk z Ostrowa. 

Dziękujemy za udostępnienie tego archiwalnego zdj ęcia. 

Duszo nasza, Ty nasz stwórco, 
Czemu stale ciąŜysz nam. 
KrzyŜ tak męczy nasze źródło, 
Wyschło wody Ty nam daj. 
 
Linia Ŝycia 
przeciągnięta, 
Nasze grzechy ranią Cię. 
Narodzony w tym Twój człowiek, 
Kąpiel zmywa z niego cierń. 
 
Pierwsze kroki stawiasz na niej, 
Ziemia 
lekką staje się. 
Oczyszczony przed ołtarzem, 
Płaczesz pięknym swoim snem. 
 
Tak wyruszasz w swoją podróŜ, 
PodróŜ Ŝycia to jak dzień. 
Nauk róŜnych 
bierzesz wiele, 
Nigdy nie wiesz gdzie jest sens. 
 
Naszym Ŝyciem jesteś Jezu, 
Czy potrzebne smutki te. 
Wszystkie winy Tobie szkodzą, 

KrzyŜem w 
końcu stają się. 
 
Nie ugiąłeś się złym mocą, 
Szatan kusząc draŜnił Cię. 
Chciał oszukać Twoje dobro, 
Nie powiodło jemu się. 
 
My kuszeni w zło 
wpadamy, 
Nie wystarcza siły nam. 
Marność nasza złą ozdobą, 
Ty nas wspieraj, ducha daj. 
 
Rozgrzeszenia kaŜdy pragnie, 
śeby z Tobą złączyć 
się. 
Człowiek słabą jest istotą, 
Ty nie gniewaj na nas się. 
 
Przed obliczem Pana stojąc, 
KaŜdy grzech jak szybki film. 
Mignie światłem swą 
pochodnią, 
Będzie dobrze z wszystkich dni? 
 
Zmartwychwstani a piękność cała, 
Dusza nasza się dostała. 

Jezus kroczy po tej ziemi, 
W krzyŜ Twój 
Panie my wpatrzeni. 
 
Chcemy wielbić Ciebie Panie, 
Twoje wielkie zmartwychwstanie. 
Udzieliło się nam w Tobie, 

W tym nume-
rze gazetki 
chciałbym 

przedstawić Państwu osobę Marka Mu-
szyńskiego, który pochodzi  

ze Skrzyszowa.  
Jest osobą, która wolny czas poświęca 

poezji i muzyce. Twórczość jego rozpo-
częł a się w latach 80-tych a w tym okre-

sie powstały m.in. wiersze: „Kafar”, 
„Warszawa” czy teŜ „Ziemia”. 

Wielkanoc 

Opracował: matfeusz 

Jeśli posiadasz archiwalne zdjęcia z 
naszej gminy to zapraszamy do nad-

syłania ich na adres  
zycieostrowa@wp.pl lub prosimy o 
kontakt z GCI w Skrzyszowie pod 

numerem telefonu (0-17) 745 17 17. 
Zdjęcia po wykonaniu kopii 
są oddawane właścicielowi. 

LOKALNI TWÓRCYLOKALNI TWÓRCYLOKALNI TWÓRCYLOKALNI TWÓRCY    
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