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Działania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Ro zwoju Obsza rów Wiejs kich jest jednym
z instrumentów reali zacji
polityki Unii Europejskiej.
W ramach programu wspierane są finansowo inwestycje prowad zone na obszara ch wiejs ki ch. Gmina
Ostrów zło żyła wnios ki
o
dofinansowanie kilku
działań.

Po p ra wa
funkcjono wania gospodarki odpadami
ko munaln ymi
na
terenie
gminy Ostrów
W ramach tego
zadani a zakupiono 854 pojemniki na odpady. PlastikoPoprawa funkcjonowania we, na kółkach
gospodarki wodno ścieko- o pojemności
l it ró w.
wej na terenie gminy 1 2 0
Z ak upi ono
Ostrów
s amoZadanie to obejmowało mo- tak że
dernizację stacji uzdatniani a chód śmieciarwody w Rudzie i Woli Ociec- kę do zbiórki
kiej. Dokonano wymiany tych odpadów.
ponad kilometrowej długości
Prace w centrum Skrzyszowa obejmują m.in.. uregulowanie potoku.
wodociągów w Kamionce Remont Buoraz wykonano przydomową dynku Gmino czy s zc zal n i ę ś ci ek ó w nego Cen trum Kultu ry Wniosek o dofinansowani e zane z uregulowaniem potoku
i Sportu w Kamionce
złożony został końcem lipca opóźnią się w czasie. Jest to
w miejscowości Blizna.
b i e ż ą c e g o związane, z tym, że pokłady
roku. W ramułu okazały się większe
mach tej inwestycji remon- aniżeli zakład ano to począt towany
jest kowo. Przekroje geologiczn e
dach budynku wykonane przez specjaln ą
GCKiS. Po- firm ę w 2007 roku różniły się
nadto w ra- od stanu rzeczywistego. Na
mach
tego zlecenie gminy dokonano
zadani a zakupiono już sce- kolejnego pomiaru. Przyponę, która wy- mnijmy, że zadanie jakim
ko rzyst ywana jest odnowa miejscowości
jest na impre- Skrzyszów obejmuje m.in.
zach.
uregulowanie potoku bez nazwy oraz budowę chodnik a
biegnącego przez centrum
O d n o w a
mi ejs co woś ci miejscowości.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu wyremontowany zostanie
budynek GCKiS w Kamionce
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Skrzys zó w
Prace w centrum
Skrzyszowa, zwią-

Kornelia Jezioro
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Inwestycje wspierane środkami z RPO WP
isk wykonane mają zostać
boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki
ręcznej. Powstaje kort tenisowy, bieżnia lekkoatletyczn a
oraz piaskownica do skoków.
Trybuny stadionu liczyć będą
miejsca na 1250 osób. Projekt
obejmuje także budowę parkingu o wymiarach 85x5 m,
na 52 samochody. Powstanie
też budynek socj alny. Rzeczowe zakoń czenie inwestycji
planowane jest na rok 2011.
Wartość całej inwestycji to
3 186 291, 84 zł, natomiast
d o fi n an so wan i e wyni esi e
1 951 898, 98 zł. W roku 2001. Kanalizacja w miejscowo - 8 i 2009 wykonane zostały
ściach Skrzys zów i Kamion- roboty na kwotę 576 935, 78
zł. Wartość prac do wykonaka, etap II
Rzeczo wy zak res inwestycji nia w 2011 to 830 284, 84 zł.
w obu miejscowościach obejmował wykonanie kanalizacji 3. Park historyczny Blizna
grawit acyj n ej, kan ali zacji i Pustków – droga pamięci
t ł o czn ej, p rzy k an al i kó w i pojednania
i pompowni ścieków. Cała Budowa parku rozpo częła się
wart oś ć inwest ycji wraz w tym roku. Cała inwestycja
z dodatkowymi robotami to obejmuje stworzenie b araku
4 065 879, 16 zł. Ogółem obo zo wego, reko nst ruk cj ę
wartość do finansowania to rakiety V2, która już w sierp2 303 201, 05 zł. Wartość niu stanęła na placu budowy,
prac wykon anych w 2010 obrysy obiektów poligonu,
roku to 2 947 655,19 zł.
rekonstrukcję fragm entu okopu obserwacyjnego, rekon2. Zespół boisk sportowo- strukcję fragm entu ogrodzenia historycznego, stworzeni e
rekrea cyjnych w Ostrowie
Prace przy realizacji tej inwe- fragmentu torów kolejki przy
stycji rozpoczęły się w 2008 montowni. Projekt obejmuje
roku. W ramach zespołu bo- także budowę kolektora słoRegionalny Program Operacyjny Wojewód ztwa Podkarpackiego to dokument,
w oparciu o który wspierane są rozmai te przedsięwzięcia z terenu Podkarpacia. W ramach programu
dofinansowywane są inwestycje prowad zone na terenie regionu. Gmina Ostrów
aktywnie ko rzysta z tego
rodzaju pomocy finansowej.
W roku budżetowym 2010
gmina realizowała wiele
inwestycji przy wyko rzysta niu dofinansowania w ramach RPO WP 2007 – 2013.

W ramach zespołu boisk wykonane mają zostać boiska do piłki
nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Powstaje kort tenisowy, bieżnia lekkoatletyczna oraz piaskownica do skoków
neczn ego przy budynku starej
szkoły, montaż windy dla
o sób ni ep eł no sp rawn y ch .
Zakończenie inwesty cji planowane jest na lipiec 2011
roku. Koszt inwestycji to
1 728 587, 02 zł, natomiast
ogólna wartość do finansowania to 1 368 99489 zł.
4. Remont i przebudowa
gminnej drogi nr 107460R
i
budowa nowej drogi
w Kozodrzy
Rozpoczęcie inwesty cji planowane jest na listopad tego
roku. Obejmuje ona przebudowę drogi gminnej Sędziszów Małopolski – Ocieka nr

107460R. W zakres projektu
wchodzi m.in. wzmocnienie
istniejącej nawierzchni i reno wacja przydrożny ch rowów.
Długość remontowan ej drogi
to 2,61 km. W Kozodrzy planowane jest wykonanie nowej
nawierzchni jezdni o długości
466 m oraz chodnika na całej
jej długości. Koszt całej inwestycji wynieść ma 2 854 517,
50 zł, zaś dofinansowani e
1 998 162,25 zł. Zakończenie
inwestycji planowane jest
w przyszłym roku.
Kornelia Jezioro
Wojciech Popielarz

Zestawienie projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
nr
zadania
1
2
3

wartość robót
ogółem
4 065 879,16
3 186 291,84
1 728 587,02

wykonanie
robót w roku
2008 i 2009
1 118 223,97
576 935,78
0,00
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2 854 517,50

0,00

razem:

11 835 275,52

1 695 159,75

wykonanie do wykonarobót w roku nia w roku
2010
2011
2 947 655,19
0,00
1 779 071,22 830 284,84
901 685,72
826 901,30
1 482
1 372 193,92
323,58
3 139
7 000 606,05
509,72
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dotacja ogółem
2 303 201,05
1 951 898,98
1 368 994,89

dotacja
otrzymana
w roku 2010
2 303 201,05
1 495 945,37
416 323,90

1 998 162,25

0,00

7 622 257,17

4 215 470,32
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Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Rada Gminy Ostrów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na reali zację,
wspólnie z wojewód ztwem
podka rpa cki m, projektu
pod nazwą „PSeAP - Podka rp a c ki
S y s t em e Administracji Publicznej”.

z
uchwałą gmina Ostrów
udzieliła województwu podkarpackiemu pełnomocnictwa
w zakresie działań związanych z realizacją projektu.

Wartość projektu brutto wynosi łącznie 698 800zł.
Główny cel projektu „PSeAP
- Podkarpacki System eAdminist racji Publi cznej ”,

„Podk arpacki Syst em eAdmi nist racji Publi czn ej ”
zaplanowano do realizacji
w ramach 3 osi priorytetowej
„Społeczeństwo info rmacyjn e
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewód ztwa Podkarpackiego na lata 20072013”, wcześniej zwan ego
„Systemem El ekt roni czn ej
Komunikacji dla Administracji Publi cznej”. Zgo dni e

to zapewnieni e mieszkań com
całego województwa, elektronicznego dostępu do rozmaitych usług publicznych oraz
moderni zacja t el ein formatycznej in frastruktury urzędów administracji publicznej.
Realizacj a projektu pozwoli
m.in. na podniesienie efek tywności działań publicznej
administracji, a także podniesienie jakości usług publiczny ch p ro wad zon ych dl a
mieszkańców.
Przedsięwzięcie to jest uzu pełnieniem realizacji założeń
kluczowego projektu „Sieć
s zero k op as m o wa P ol s k i
Wschodniej".
Kornelia Jezioro

Rok szkolny 2010/2011
W roku szkolnym 2010/2011
naukę w placówkach gminy
ro zpo częł o łą czni e 7 64
uczniów gimna zjó w i podstawówek.
Naukę w szkoł ach podstawo wych na terenie gminy rozpo częło łącznie 447 u czniów.
Liczba osób w poszczegól nych miejscowościach przed stawia się następująco:
- SP Ostrów 102
- SP Ocieka 79
- SP Skrzyszów 71
- SP Wola Ociecka 69
- SP Kamionka 63
- SP Kozodrza 59
- SP Zdżary 4

Przygotowanie przedszkoln e
w klasach 0 przy szkołach
podstawowych naszej gminy
rozpoczęło 57 sześciolatków.
- Wola Ociecka 14
- Ocieka 12
- Skrzyszów 8
- Kozodrza 6
- Ostrów 4
- Zdżary 3

- Kozodrza (Publiczne Przed szkole) 6
Do przedszkoli uczęszczać
będzie 88 dzieci. W tym:
- Przedszkole Kozodrza 45
dzieci
- Przedszkole Skrzyszó w 20
- Oddział dla dzieci młodszych przy SP Ocieka 23.

Wiekowo podział wygląda
następująco:
- dzieci 2,5 letnich – 7
- dzieci 3 letnich – 8
- dzieci 4 letnich – 34
- dzieci 5 letnich – 33
- dzieci 6 letnich – 6
Kornelia Jezioro

W gimnazjach naukę rozpo częło 317 uczniów.
- Gimnazjum Ostrów 161
- Gimnazjum Ocieka 78
- Gimnazjum Kamionka 42
- Gimnazjum Wola Ociecka
36
Łączni e w gimnazjach i podstawówkach gminy Ostrów
rok szkolny 2010/11 rozpoczęło 764 uczniów. I jest to
spadek o 42 osoby w stosunku do ubiegłego roku szkolnego.
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Łącznie w gimnazjach i podstawówkach rok szkolny 2010/11 rozpoczęło 764 uczniów. I jest to
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Wizyta studyjna w Gminie Bieliny
W dniach 17-18 września
2010 odbyła się wizyta studyjna w Gminie Bieliny
i Stowarzys zeniu „Lokalna
Grupa Działania – Wokół
Łysej Gó ry” połączona
z prezentacją szkoleniową
„Jak aktywi zowa ć społeczność lokalną – prezentacja
dobrych praktyk współpracy samorządu z lokalnymi
organiza cjami po zarządowymi ora z grupami nieformalnymi”.

Przedstawici ele naszej gminy,
na czele z Wójtem Gminy
Ostrów, realizatorami usług
społeczny ch reali zowany ch
dla mieszkańców gminy, radnymi, sołtysami oraz mieszkańcami gminy w pierwszy
dzień wizyty zwied zali Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Bielinach, które zostało
wybudowane w ram ach pro jektu „Cent rum Trady cji
i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża –
etap I”. Następnie uczestniPrezentacja gminy Ostrów
czyli w występie zespołu
„Małe Bielinianki”, oraz prezen t acj ach p rzedsi ęwzi ęć
realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Bielin,
Stowarzys zen ie „ Lo kaln a
Grupa Dzi ałania – Wokół
Łysej Góry” oraz Gminę Bieliny.
Drugiego dnia natomiast udali
się zwiedzać Święty Krzyż,
weszli na plat formę widoko wą na Gołoborzu, odwiedzili place budowy w ramach
projektu „Centrum Tradycji
i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża”:

Duże zainteresowanie wzbudziła budowa
Osady Średniowiecznej

zagospodarowani e parkingu
przy wjeździe do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w Hucie Szklanej, budowa
Osady Średniowieczn ej, plac
budowy schroniska szkolnego
w S zk ol e P o dst awo wej
w Hucie Starej.
Ostatnim punktem wizyty
było spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Hucie
Starej.
Wyjazd reali zowan y był
w ramach usług Programu
Integracji Społecznej
matfeusz

GOPS w Ostrowie informuje...
Gmina Ostrów, jako
beneficj ent projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt systemowy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowie w ram ach Programu Operacyjn ego Kapit ał Lud zki,
Poddziałanie 7.1.1. pn. CZAS
NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSTRÓW”. Celem głównym projektu jest przezwy ciężenie marginalizacji
i wykluczeni a społecznego
klientów Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Ostrowie.
Projektem objętych jest 10
beneficj entów ostateczny ch; 5
kobiet i 5 mężczyzn.

W czerwcu i lipcu 2010 r. od- - R E K L A M A były się szkolenia zawodowe
dla mężczy zn:
1. Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie
2. Magazynier wraz z obsługą
komputera i wózków widłowych
W sierpniu i wrześniu odbywają się szkoleni a zawodowe
w których uczestniczą kobiety.
Są to szkolenia:
1.
Projektowanie i szycie
ubrań z elementami kreowania
wizerunku
2.
Projektowanie i modelowanie ubrań
R eali zacj a p roj ekt u
przebieg a zgodnie z harmonogramem.
GOPS Ostrów
Życie Ostrowa
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Święto plonów w Ostrowie
gminnych, aby podziękować
za, co prawda nie największe,
ale szczęśliwie zebrane plony
– mówił Potwora. Wójt Gminy Ostrów Piotr Cielec złożył
serdeczne pod ziękowani a dla
Uroczystości dożynkowe za- rolników za ich ciężk ą pracę.
inaugurowała msza święta Wspominał także o trudnych
odprawiona w miejscowym warunkach pogodowych, któkościele parafialnym. Po mo- re w tym roku niestety dodlitwie korowód dożynkowy świadczyły rolników. Na ręce
udał się na plac przy Urzędzi e wójta chleb złożyli starostoGminy. Oficjaln ego rozpo- wie tegorocznych dożyn ek
częcia uroczystości dokonał Jadwiga Glinka z Ko zodrzy
Zenon Potwora przewodni- o raz M ari us z P rzy wara
czący Rady Gminy Ostrów. – z Ostrowa. Każd a z dru żyn
Spotykamy się na dożynkach wieńcowy ch zap rezentował a
5 września w Ostrowie odbyły się Dożynki Gminne
2010. Deszczo wa pogoda nie
przes zkod ziła w obchodach
święta.

skrupulatnie przygot o wan e,
b arwn e
wieńce. Były przyśpiewki i wiersze. Wśród
zgromadzony ch na obchodach
gości nie zabrakło parlamen tarzystów i samorządowców,
byli to m.in. posłowie na
Sejm RP Kazimierz Moskal,
Wiesław Rygiel, Jan Bury,
starosta powiatu ropczycko sędziszowskiego Józef Rojek,
radny Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Józef Gudy ka. – Wszystkim rolnikom
z
gminy Ostrów życzę
wszystkiego najlepszego –
mówił poseł Moskal.
Tradycyjnie w trakcie uro czy stości dożynkowych rozdano
Bociany – wyróżnienia za
największą liczb ę urodzeń
w sołectwach. Czarnego Bociana, za zerową liczbę uro dzeń, otrzymało sołect wo
Borek Mały. Brązowy Bocian
powędrował do sołectwa
Skrzyszów, Srebrny przypadł
Woli Ocieckiej, natomiast
Wieniec
dożynkowy Złoty Bocian za największą
z Ostrowa liczbę urodzeń w stosunku do
liczby mieszkańców otrzyma-

Dostępna jest płyta z relacja
wideo z dożynek, którą można bezpłatnie wypoży czy ć na
CD w Gminnym Centrum
In formacji w Skrzyszowie.
ła Blizna. Wszyscy zgromadzeni na uroczystości mogli
obejrzeć wystawę warzyw,
owoców i zbiorów zorganizowaną przez Roberta Jakubca
z Podkarpackiego Ośrodk a
Do ra d zt w a R o l n i cz eg o
w Boguchwale. Każdy mógł
spróbować swojskich wypieków i przetworów. Na wystawie można było również obejrzeć różne odmiany ziemniaków i zbóż oraz uzyskać info rmacj e na temat odmian od
doradcy z Ostrowa. Duży
wkład w przygotowanie eks pon ató w wni eś li rol ni cy
z gminy Ostrów.
Po tych u ro czys toś ci ach
wszyscy zebrani mogli obejrzeć ciekawy program artystyczny. Wieczorem odbył się
koncert zespołu Cała Góra
Barwinków. Pomimo niesprzyjającej pogody publiczność dopisała. Imprezę dożynkową zakoń czyła zabawa
taneczna.
Kornelia Jezioro

Złote Gody w Borku Małym
10 sierpnia br. w Domu Ludowym w Borku Małym odbyło
się uroczyste spotkanie par
małżeńskich z terenu gminy
Ostrów obchodzący ch roczni-
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ce 50-lecia poży cia małżeń skiego. Z dostojnymi jubilatami spotkali się przedstawiciele
władz gminnych.
Spotkanie odbyło się w miłej

atmosferze. Były gratulacje,
kwiaty, życzenia i wiele więcej… Jubilaci otrzymali pamiątkowe medale wraz z dyplomami oraz prezenty od
władz gminy.

Życie Ostrowa

Józef i Janina – Skrzyszów
7. Smolak Jan i Maria – Kozodrza
8. Ciołek Władysław i Czesława – Ocieka
9. Opiela Mieczysław i Anna –
Ocieka
Lista jubilatów: 10. Saj Mieczysław i Czesława
1. Bil Marian i – Kamionka
Teresa –
11. Marek Stanisław i CzesłaOstrów
wa – Kamionka
2. Golonka
12. Piwowar Czesław i StaniJózef i Janina – sława –
Ostrów
3. Kamaj Tade- W późniejszym czasie odznausz i Maria –
czeni a odebrali:
Ostrów
13. Ferfecki Józef i Janina –
4. Kwarta
Zdżary
Edward i Kazi- 14. Porzuczek Józef i Zofi a –
miera – Borek Zdżary
Mały
15. Kwaśnik Józef i Karolina –
5. Kosiński
Kamionka
Kazimierz i
16. Turczyn Czesław i Janina Maria – Wola Ocieka
Ocieck a
matfeusz
6. Borowiec
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W Ociece świętowali 100-lecie istnienia OSP
OSP dr Władysław Tabasz,
komendant PSP w Ropczycach Jacek Róg, zastępca powiatowego komend anta policji w Ropczycach Krzyszto f
Szeliga. Wszystkich zgromadzo ny ch na uroczy stoś ci
przywitał druh Piotr Cielec,
W niedzielę odbyły się uro- wójt gminy Ostrów. W trakczystości z ok azji tak wspa- cie obchodów sztandar OSP
niałego jubileuszu, jakim jest Ocieka odznaczony został
100 lat istnienia OSP w Ocie- Złotym Znakiem Związku
ce. Był to szczególny dzień Ochotniczy ch Straży Pożardla całej społeczności strażac- nych Rzeczypospolitej Polkiej z terenu gminy oraz dla skiej, za wieloletnią działalmieszkańców. Ob chody roz- ność w ochronie przeciwpo poczęły się uro czystą mszą żarowej dla dobra społeczeńświętą odprawioną w Koście- stwa RP. Obchody 100-lecia
Poświęcone zostało Lokalne Muzeum Historyczne,
le Parafialnym w Ociece. Na- istnienia jednostki w Ociece
znajdujące się w budynku Domu Strażaka
stępnie przed Domem Straża- były także okazją do wręczeka w Ociece odbyła się kolej- nia odznaczeń dl a strażaków. Domu Strażaka. – Chciałem lekarz, żołnierz, policjant,
s erd eczn i e p o d zi ęk o wać strażak, które służą społewszystkim druhom z jednost- czeństwu, są społeczeństwu
ki OSP Ocieka. W ciągu tych nieodzowne – mówił w swostu lat pełnicie wielką i ważną im wystąpieniu senator Pupa.
rolę dla naszy ch mieszkań - – Pragnę pogratulować tego
ców. Ratunek niesiony przez pięknego jubileuszu. Sto lat
was, wasza pomoc jest na- trudnej pracy – gratulował
prawdę godna podziwu – poseł Moskal.
dzi ęk ował wójt Ciel ec.– Po części o ficjalnej wieczo Dziękuję wam za to, że jeste- rem odbył się piknik rodzinny
ście wielcy, że dzi elicie swój z rozmaitymi konkursami dla
czas, swoje siły, swoją deterdzieci i dorosłych. Na zakońminację, aby nieść pomoc
innym – mówił. Wyrazy czeni e wszyscy zgromadzeni
uznania dla druhów straża- mogli bawić się na zabawie
ków, gratulacje i podziękowa- tanecznej przy mu zyce zespo nia płynęły także od innych łu Gamma.
gości. – Są takie zawody jak
Kornelia Jezioro
Wręczenie odznaczeń
W niedzielę 1 sierpnia jednostka Ochotniczej Stra ży
Po żarnej w Ociece obchodziła jubileusz 100-lecia
istnienia. Ociecka jednostka
OSP zarejestrowana została
w 1910 roku, w Ropczy cach.

n a częś ć u ro czy s t oś ci .
Uczestniczyli w niej strażacy
z wszystkich jednostek gminy
Ostrów i druhowie seniorzy.
Ponadto udział w obchodach
wzięli m.in. Senator RP Zdzisław Pupa, Poseł na Sejm RP
Kazimierz Moskal, Poseł na
Sejm RP Wiesław Rygiel,
radny Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Józef Gudy ka, wicestarosta powiatu rop czycko -sędzis zowskiego Stanisław Ziemiński, wiceprezes
Zarząd u Woj ewó d zki eg o

Wręczon e zostały medale za
zasługi dla pożarnictwa. Złoty
medal otrzymali Edward Bezara, Edward Golec i Czesław
Klacza. Srebrny przyznano
Krzy s zto fo wi Ko g ut o wi ,
Aleksandrowi Myszkowskiemu, Stanisławowi Powrózkowi oraz Krzyszto fowi Myszkowskiemu. Natomiast brązowy medal otrzymali Jacek
Jemioło, Zygmunt Proczek
i
Alfred Rudny. Ponadto
przyzn ano jeszcze odzn aki
Wzorowy Strażak oraz odznaczeni a za wysługę l at. Poświ ęco n e zo st ało
Lok aln e Muzeum
Historyczne, znajdujące się w budynku

Życie Ostrowa

Adam Gryboś i Jerzy Kopala
w towarzystwie druhen z OSP Ocieka
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Makieta rakiety V2 stoi w Bliźnie
13 sierpnia na placu
budowanego Parku Historyczn ego Blizna ustawiona
została makieta raki ety V2.
Przy wydarzeniu obecni byli
m.in. Stanisław Ziemiński
wicestarosta powiatu ropczy ck o -s ęd zi s zo ws k i eg o ,
Piotr Cielec wójt gminy
Ostrów i Wiesław Jeleń sołtys
wsi Blizna.
W okresie II wojny światowej, w Bliźnie istniał ośrodek
badań nad bronią rakietową
V1 i V2. Był to jeden
z
pierwszych tego typu
ośrodków na świecie. Rakiet
V1 i V2 początkowo używano jako broni bojowej, jednak
od 1944 roku rakiet używano
przeciwko ludności cywilnej.
Bronią ostrzeliwano skupiska
miejskie oraz przemysłowe.
Kornelia Jezioro
W centrum parku już stoi makieta rakiety V2

Mieszkańcy Gminy Ostrów zwiedzali skansen w Kolbuszowej
W piękne, niedzielne sierpniowe popołudnie, do skansenu w Kolbuszowej zajechał pełny autobus z mies zkańcami naszej gminy. Była
to wycieczka zorgani zowana
przez Stowarzys zenie Krzewienia Kultury Ludowej
w Gminie Ostrów w rama ch
p roje ktu
"Wspominamy młode lata".
Pobyt w skansenie rozpoczęliśmy obej rzeniem filmu
o muzyce ludowej, o ludo-

wym skrzypku. Potem 40
osobową grupą rozpo częliśmy zwiedzanie, pod
kierunkiem pani etnograf
M. Oleszkiewicz. Dla
młodych było to nowe
przeżycie, dla trochę
starszych, powrót do lat
dziecięcych. Obejrzeliśmy zagrody z budynk ami pokrytymi strzechą,
z
oborami, stajniami,
chlewik ami, stodołami
i gdzieniegdzie żywymi
zwierzęt ami. Młodych
Większość uczestników w skansenie była
po raz pierwszy... ale nie ostatni

Skansen
w Kolbuszowej
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zach wyciły wnętrza chat,
z unikatowymi już dziś meblami i narzędziami pracy.
Po wspólnie miło spędzonym popołudniu cała grupa
posiliła się wspaniałą kiełbaską upieczoną przez członków zespołu Onyks. Nie
zab rakło ró wnież nas zej
muzyki ludowej i biesiadnej.
Wszyscy chętnie wysłuchali

k o n cert u s k rzyp co weg o
w wykonaniu dziewczynki
z zespołu Wrzos- Marcelinki
Bełzo z Ostrowa. Nagrod ą
były rzęsiste oklaski. Wieczorem zmęczeni, ale zado woleni
powróciliśmy do Ostrowa.
W i ęk s zo ś ć u czes t n i kó w
w
skansenie była po raz
pierwszy... ale nie ostatni.
Jadwiga Łomnicka

Życie Ostrowa

20 lat samorządu terytorialnego
oprócz wład z i pracowników
Urzędu Gminy w Ostrowi e
udział wzięli również m.in.
Józef Gudyka radny Sejmiku
Województwa PodkarpackieObchody rozpoczęły się mszą go, Józef Rojek starosta poświętą, która odprawiona zo- w i a t u
ropczyckostała w Kościele Parafialnym sędziszowski ego, Bogusław
w Ociece. Następnie samo- Kmieć przewodniczący Rady
rządowcy i pracownicy Urzę- Miejskiej Sędziszów Młp.
du Gminy w Ostrowie, na Adresy okolicznościowe speczel e z wójtem Piotrem Ciel- cjalnie na tą okazję przesłali
cem udali się do szkoły pod- Zygmunt Cholewiński Marstawowej w Ociece, gdzie szałek Województwa Podkarmiało miejsce spotkanie oko- packiego, Zdzisław Pupa Selicznościowe. W obchodach nator RP, Wiesław Rygiel
W piątek, 6 sierpnia samorządowcy gminy Ostrów
świętowali 20-lecie samo rzą du terytorialnego.

i Kazimierz Moskal posłowie
na Sejm RP. Goście zgromadzeni na uroczystości w swoich wystąpieniach podkreślali
jak ważn ą instytucją jest samorząd terytorialny. Nie brakowało również gratulacji
z okazji tak szczególn ego
jubileuszu. Na uroczystości
wręczono podziękowania za
pełną zaangażo wania pracę
dla radnych gminy Ostrów,
którzy 3 lub 4 krotnie pełnili swoją
funk cję w Radzie
Gminy Ostrów. Po-

dziękowani a otrzymali także
wieloletni pracowni cy urzędu
gminy. Dodatkowo na ręce
Albiny Kuraś, przedstawicielk i Zes p oł u Lu d o weg o
„Kurasie”, trafiły specjaln e
podziękowani a za całokształt
działalności artystyczn ej grupy oraz wkład w ro zwój kultury regionu.
Kornelia Jezioro

Pamiątkowe zdjęcie samorządowców

Marcelina z Ostrowa
Na Ogólnopolskim Festiwa- ło ponad 500 osób.
lu Folklorystycznej Twór- Jedynym przedst awi ciel em
c zo ś c i
D z i e c i ę c e j naszej gminy w Baranowie
„DZIECKO W FOLKLORZE” w Baranowie Sandomierski m naszą gminę reprezen to wał a Ma rcel ina
Bełzo z Ostrowa.

Sandomierskim była Marcelina Bełzo reprezentująca Stowarzys zenie Krzewienia Kul -

W Baranowie Sandomierskim w tym roku wystąpiło
12 Zespołów Pieśni i Tańca,
9
instrumentalistów- solistów, 9 solistów śpiewaków,
2 kapele, 7 grup obrzędowy ch
i
8
grup śpiewaczych.
W
festiwalowy ch przeglądach konkursowych wystąpi Marcelina Bełzo z Ostrowa
Życie Ostrowa

tury Ludowej w Gminie
Ostrów.
Marcelina jest przedstawicielką Zespołu Pieśni i Tańca
„Wrzo s„ oraz u czenni cą
4 klasy Szkoły Muzycznej
I stopnia w Ropczycach. Na
swoim koncie ma już liczn e
wyróżnienia i nag rody. Po raz
4 brała udział w tym festiwalu , po raz drugi jako solista
instrumentalista grając na
skrzypcach. Komisja wręczy ła jej drobny upominek i zachęciła do dalszej pilnej pracy.
Jadwiga Łomnicka

9

Życie Ostrowa

XVII Krajowe Dni Ziemniaka w Boguchwale
W dniach 28 i 29
sierpnia 2010r. Podkarpacki
Ośrodek Do radztwa Rolniczego w Boguchwale po raz
pierwszy zorg anizował XVII
Krajowe Dni Zi emniaka.
Pierwszy dzień miał charakter
szkoleniowy. Wszyscy chętni
mogli uczestniczyć w seminariach, na który ch odbyły się
wykłady na tem at postępu
biologicznego, technologicznego
i
ekonomiczno organizacyjnego w uprawie,
obrocie oraz przetwórstwi e
ziemniaków.
Natomiast
w drugi dzień przybyli goście
mogli obejrzeć pola doświadczaln e, wystawę mas zyn rol niczych do zbioru ziemniak a
oraz wystawę warzyw i owoców, a tak że sp róbować przeróżnych potraw z ziemniaka.
Ośrodek dorad ztwa przygoto wał również ciek awy program
artystyczny. Na uroczystości
nie zabrakło osób z różny ch
regionów Polski. Doradcy
Podkarpackiego Ośrodka Do radztwa Rolniczego z różny ch
powiatów organi zowali wy cieczki, aby ułatwi ć rolnikom
przybycie n a XVII Krajowe
Dni Ziemniaka. Taką możliwość mieli również rolnicy
z gminy Ostrów. Doradca
rolniczy Robert Jakubiec zorganizował wyj azd do Boguchwały 29 sierpnia. Wycieczka wyruszyła spod Urzędu
Gminy. Jej pierwszym etapem były pola doświadczalne,
na których każdy mógł zoba-

czyć 106 polet ek różny ch
odmian ziemniaka, po równać
ich plon, kształt, wielkość
bulw oraz kolor skórki.
Wszystkie pytania na t emat
każdej odmiany można było
kierować do p raco wników
ośrodka, którzy udzielali
wskazówek w jej hodo wli,
a także in formacji o możliwości nabycia sadzeniaków.
Na polach doświad czalny ch
można było też podziwiać
wystawę maszyn rolniczych,
szczególnie
kombajnów
i maszyn do up rawy i zbio ru
ziemniaków. Drugim etap em
wyjazdu była impreza promo cyjna organi zowan a w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Tam na rolników czek ało
wiele atrakcyjnych rozry wek.
Gościem specjalnym Krajo wych Dni Ziemniaka był Robert Makłowicz. Odwied zający ośrodek mieli możliwość
zobaczyć wiel e wystaw zaprojektowanych p rzez kilkadziesiąt firm. Każdy mógł
skorzystać z porad do radcó w
handlowych, hodowlanych,
rolnych i pracowników instytucji. Jedną z atrakcji był konkurs ziemniaków, w którym
przyzn awano „Złote Medal e
Krajowych Dni Ziemniak a”.
Nagrodę otrzym ała odmian a
Bryza, Vineta, a w grupi e
odmian wczesnych Ruta, Orlik, Denar, Miłek, Justa i Flaming. Ciekawy był również
plebiscyt
na

Uczestnicy XVII Krajowych Dni Ziemniaka
na wystawie maszyn rolniczych
„Najsmaczniejszą
odmianę
ziemniaka”. Publiczność mogła spróbować różnych od mian ziemniaka i wybrać t ą
najlepszą. Za najsmaczniejszą
uznano odmian ę średnio
wczesną Tetyde z „Hodowli
Ziemniaka
Zamarte
Sp.
z o.o.” i to właśnie ona otrzymała puchar Mars załka. Od były się także degustacje tradycyjnych i regionalny ch
produktów ziemniaczanych,
które zostały przygotowan e
przez Koła Gospodyń Wiejskich. Rolnicy po obejrzeniu

wystaw mogli podziwiać występy zespołów folklorystycznych. Zwiedzający mogli
także zobaczy ć pokaz promo cyjny ,,Ziemniak w racjonal nym modelu żywienia” prowadzony p rzez Roberta Makłowicza, który dla widzó w
przygotował zup ę ziemniaczan ą. Dorad ca z gminy
Ostrów zapras za n a kolejn e
Krajowe Dni
Ziemniak a
w przyszłym roku.

OSP w Ostrowie ma nowy wóz strażacki
W jubileusz stulecia jednostki
OSP Ostrów poświęcony i
oddany do użytku został nowy wóz strażacki Merced es
Benz Atego 4x4 – 2,5/16
GBM wraz ze sprzętem, którym są m.in. aparaty tlenowe,
drabiny, stroje strażackie.
Samochód strażacki kosztował ok. 600 tysięcy zł, natomiast wyposażenie to koszt
ok. 100 tysięcy zł.
Wniosek o dofinansowani e
składany był łącznie z gminą
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Niwiska i gminą Dzikowiec
w ramach partnerstwa. I jest
to dofinansowani e w ramach
działania 4.4 Regionalnego
Programu Operacyjnego projekty dotyczące jednostek,
które odpowiedzialn e są za
podejmowanie dział ań ratowniczych.
Kornelia Jezioro
Nowy samochód
strażacki
Życie Ostrowa

A. Sz.
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Historyczno-Militarny Zlot w Bliźnie
28 i 29 sie rpnia w Bliźnie
odbył się zlot historycz no-militarny. Imprez a ta,
to je dna z form promocji
powstającego Parku Historycznego Blizna.
Pierwszy dzień zlotu rozpoczął się od przejazdu
kolumny zabytkowych pojazdów. T rasa prowadziła
przez 7 miejscowości gminy Ostrów: Kamionka –
Borek Mały – Kozodrza –
Ostrów – Ocieka – Wola
Ociecka – Blizna. Po przyjeździe na miejsce zlotu

w Bliźnie odbyła się prezentacja najciekawszych
pojazdów, były wśród nich
m.in. motocykle takie jak
Sokół 1000, Sokół 600,
BMW R75, Sahara, Zϋndapp KS 750 Sahara. Można było podziwiać także
stroje z czasów II wojny
światowej. Jedną z ciekawszych atrakcji zlotu był
pokaz łączności krótkofalarskiej, zaprezentowany
przez współorganizatorów
zlotu Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów „Delta”. Pierwszy
dzień imprezy zakończyła
zabawa taneczna, na której
oprawę muzyczną zapewnił zespół Relax. Drugi
dzień zlotu rozpoczął się
uroczystą mszą świętą
w intencji Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, odprawioną w Kaplicy w Bliźnie. We mszy
uczestniczyli m.in. samorządowcy gminy Ostrów
z wójtem Piotrem Cielcem
na czele, Związek Strzelecki „Strzelec” z Sędziszowa
Małopolskiego, strażacy
jednostek OSP z terenu
gminy. W niedzielę dla
wszystkich, którzy odwiedzili Bliznę zaplanowano
masę atrakcji. Można było
obejrzeć pokazy ratownictwa medycznego, dla dzieci przedstawiono program
pt. „Robinson Cruzoe”.
Dostępne były także
przejazdy pojazdem
opancerzonym SKOT,
przejazdy konne, paintball. Na zakończenie drugiego dnia zlotu rozegrano mecz
pomię dzy
dr użyną
samorządowców gminy a przedstawicielami Blizny. Mecz zakończył się wynikiem
5:0 dla drużyny Blizny. W trakcie oby-

dwu
dni
zlotu
dostępna była
dla odwiedz a j ą c y c h
makiet a
rakiety V2
stojąca na
placu budowa n e go
Parku Historycznego
Blizna.
W dniach
zlotu Bliznę
o dwie dz iły
tłumy ludzi,
na których
czeka ły
rozmait e

atrakcje. Impreza była okazją nie tylko do ciekawego
spędzenia czasu i rozrywki,
ale także do poznania historii.
Organizacją zlotu historyczno – militarnego zajęła

Życie Ostrowa

się gmina Ostrów, Gminne
Centrum Kultury i Sportu
w Kamionce i Stowarzyszenie Krótkofalo wcó w
i Radioamatorów „Delta”.
Kornelia Jezioro
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Wrzos i Biedronki na
Parafiadzie w Mrowli
11 lipca 2010 roku, zespoły z naszej gminy WRZOS działający przy
GCKiS oraz BIEDRONKI działające przy Stowarzys zeniu Krzewienia
Kultury Ludowej - reprezentowały nas zą gminę w Mrowli, na cyklicznej imprezie organi zowanej już od paru lat
p o d
n a z w ą
"PARAFIADA".

Nawet upał nie przes zk o d zi ł
zes p o ł o m
w
pokazaniu swoich
prog ramów. Wyst ępy
bardzo podobały się
zgromadzon ej publiczności, która głośnymi
oklas kami nagro dzi ła
występujących.

Jadwiga Łomnicka

Uczestnicy „Parafiady” w Mrowli

Wymiana doś wiadczeń kulturalnych Gminy Ostrów z Gminą Solina
W ramach projektu realizo wanego przez GCKiS, zespoły z nas zej g miny
WRZOS i ONYKS przebywały od 13 do 15 sierpnia
w Bieszczadach.
W czasie wakacyjnego wyjazdu, młodzież zwiedziła skansen w Sanoku, podziwiała
piękno okolic w czasie rejsu
statkiem po Jeziorze Solińskim i wycieczki bryczk ami.
Odbyły się również warsztaty
taneczne wspólnie z zespołem
”Wesołe Skrzaty” i kapel ą
„Siwy Jan” z Berezki. Był też
wypoczyn ek nad wodą i kiełbas k a,
or az
tańce
pr zy
ognisk u.
W niedzielę uczestniczyliśmy
w Mszy Św. w kościele w
Górzan ce, a po obiedzie razem z zespołami z Berezki
WRZOS i ONYKS wystąpiły
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na festynie rod zinnym w Bere z c e.
Wójt Gminy Solina zaprosił
nasze zespoły na występy

w
n as t ęp n y m ro k u .
Pełni wrażeń, powróciliśmy
do Ostrowa z nadzieją na wy-

jazd w Bieszczady w następnym 2011 roku.
Jadwiga Łomnicka

Rejs statkiem po Jeziorze Solińskim
Życie Ostrowa

Życie Ostrowa

Uroczystość poświęcenia i odsłonięcia pomnika Jana Pawła II
26 września 2010r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Woli Ocieckiej odbyła się
uro czy stoś ć poś wi ęcen ia
i odsłonięcia pomnika Patrona Szkoły.
To historyczne wydarzenie n a
trwałe wpisuje się w tradycj ę
naszej szkoły i środowiska.
Dzieło wzniesienia pomnika
Patrona jest dla całej społeczności wspaniałym zwieńczeniem uroczystych obchodó w
dziesiątej rocznicy nadani a
naszej szkole imienia Jan a
Pawła II.
Idea powstania pomnika Patrona rodziła się od czasu
nadania szkole Jego Imienia.
W ciągu minionego dziesięciolecia gromadziliśmy liczne
dokumenty i pamiątki związane z postacią Patrona. Dzisiaj
stanowią one wartość historyczn ą i są obrazem wspólnej
pracy nauczycieli, rodziców
i uczniów nad bogaceniem
szkolnych zbiorów i szerzeniem kultu Patrona w szkole
i środowisku.
Największym jednak marzeniem było posiadanie pomnika – trwałego symbolu naszego hołdu i pamięci dla Jana
Pawła II. Z inicjatywą pozyskania dla szkoły popiersia
lub pomnika Patrona wystąpił
były dyrektor szkoły Władysław Uljasz. Po jego odejściu
na emeryturę podjęliśmy dalsze starania. W to ambitne
dzieło zaang ażo wali się: wójt
gminy Ostrów Piotr Cielec,
Rada Gminy oraz Rada Sołecka Woli Ocieckiej na czele
z sołtysem wsi Tadeuszem
Kalitą. Dzięki poparciu społeczeństwa naszej wioski zakupiono z funduszu Rady Sołeckiej figurę Jana Pawła II, natomiast teren pod pomnik
p rzyg ot owali p raco wn i cy
ZUK w Ostrowie pod kierownictwem dyrektora Mark a
Gubernat a.
Nad całym przedsięwzięciem
sprawował duchową opiek ę
Proboszcz Parafii Oci eka Ks.
Jan Gaworczyk.
W niedzielę 26 września 2010r. na placu szkolnym przed

pomnikiem Jana Pawła II
zgromadzili się zaproszeni
goście, nauczy ciele, rodzi ce,
uczniowie oraz licznie przy byli mieszkańcy Woli Ocieckiej i okolicznych miejscowości, aby wspólnie uczestniczyć w uro czystości poświęcenia i odsłonięcia pomnika.
To ważne w dziejach szkoły
i
środowiska wydarzenie
zaszczy cili swoją obecnością:
Ks. Dziekan Józef Hamiga,
Proboszcz Parafii Oci eka Ks.
Jan Gaworczyk, Poseł na
Sejm RP Kazimierz Moskal,
starosta Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego Józef Rojek,
Radny Sejmiku Wojewódzkiego Józef Gudyka, wójt
gminy Ostrów Piotr Cielec,
dyrektor Wydziału Ewaluacji
Kuratorium Oświaty w Rzeszo wi e Ali na Pi eni ążek,
a także przedstawiciele Rady
Powiatu, Rady Gminy, dyrektorzy okolicznych szkół, nauczyci ele emeryci miejscowej
szkoły.
Rangę tego święta podkreśliła
obecność pocztów sztandaro wych szkół imienia Jana Pawła II z Ropczyc i Sędziszowa
Młp. oraz szkoły im. Stefan a
Wyszyńskiego z Ocieki i OSP
z Woli Ocieckiej.
Uroczystość rozpo częł a się
Mszą Świętą sprawowan ą
przy ołtarzu polowym
przez Ks. Dziekan a Józefa
Hamigę. Po pozdrowieniu
wiernych, Ks. Dziekan spełn i aj ąc p ro śb ę d el eg acj i
uczniów, dokonał aktu poświęcenia pomnika J ana Pawła II, a przedstawiciele Władz
Oświatowych i Samorządo wych uroczyści e odsłonili
figurę Patrona.
Podczas Eucharystii modliliśmy się o rychłą beaty fikacj ę
Ojca Świętego Jana Pawła II
i błogosławieństwo dla całej
wspólnoty.
W homilii skierowanej do
uczniów, nauczy cieli, rodziców i wszystkich obecnych
Ks. Dziekan przedstawił Ojca
Świętego jako wzór do naśladowania i wyraził pragnienie,
aby pomnik Patrona był dla
nas nie tylko symbolem pamięci, ale inspirował do kro-

cz enia
Jego śladami. Po
n ab o żeń s t w i e
odd ano
hołd Pat r o no w i
szkoły
p r z e z
zł o ż en i e
k wi at ó w
pod pomnikiem.
Dalsze
uroczys t oś ci
o d b ył y
się na sali
g im n as t y czn ej,
k t ó r a
w
tym
dniu była
pi ękni e
p rzy st ro j o n a
p r z e z
rodzi có w.
Tutaj na
Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II
tle symb o li czn ej
dekoracji uczniowie szkoły styczny pod hasłem Jan Papodstawowej i gimnazjum weł II wzorem do naśladowazaprezentowali program arty- nia. Pani dyrektor podziękostyczny. Młod zi akto rzy wała wszystkim szkołom za
w formie gawędy przy ogni- udział
sku opowiadali o ciekawych w konkursach i wręczyła nawydarzeniach z życia Patro- grody laureatom.
na, uro zm aicaj ąc wyst ęp Piękną oprawą naszej uroczy pięknymi piosenkami.
stości były przygotowan e
Na zakoń czenie części arty - ekspozycje prac konkurso stycznej na scen ę wkroczył wych uczniów, licznych eksbarwny koro wód Zespołu ponatów, pamiątek, zdjęć itp.
Pieśni i Tańca „Halicz” Na zakończenie uroczystości
z Ropczyc. Ich piękne, ludo- t rad y cyjn y m zwy czaj em
we stroje, żywiołowy taniec uczniowie zostali zapros zeni
i pieśni były dopełnieniem na kremówki.
radosnego nastroju naszego Teraz przychod ząc przed poświęta.
mnik naszego Patrona b ędzieNastępnie głos zabrała dyrek - my widzieli słowa: „Nie ma
tor szkoły Jadwiga Szynal, większego bogactwa w naroktóra podziękowała współor- dzie od światłych obywateli”ganizatorom, pracownikom, słowa, które skłonią
s p o n s o r o m , r o d zi c o m nas do refleksji, czy czynimy
i wszystkim, którzy przyczy- dostatecznie dużo, my doronili się do realizacji obcho- śli, dla młodego pokolenia,
dów.
aby kształtować ich na świaDo tego święta społeczność tłych obywateli w pełnym
szkolna przygotowywała się tego słowa znaczeniu.
organizując dla uczniów międzyszkolny konkurs wiedzy
E. Ferfecka
o Janie Pawle II oraz pla-

Życie Ostrowa
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Jubileusz 100-lecia jednostki OSP Ostrów
W niedzielę 3 paźd ziernika
2010r. odbył się Jubileusz
100 lecia istnienia Jednostki
OSP w Ostrowie.
Uroczystość rozpo częła się o
godz. 12.30 zbiórką zaproszo nych jednostek OSP z Gminy
Ostrów i przemars zem do
koś ci oł a parafi aln eg o w
Ostrowie, na mszę św., której
przewodni czył ks. Dziekan
Józef Hamiga w asyście ks.
Proboszcza Józefa Rusnarczyka. Po mszy św. Orkiestra
dęta, poczty sztan darowe
OSP, strażacy i zaproszeni
goście przemas zerowali na
miejsce uroczystości przed
remizę OSP Ostrów. Następnie odbyło się oficjaln e
otwarcie uro czystości i przemówienie prezesa ZG ZOSP

dh. Strażaków:
Medalem Honorowym im.
Bolesława Chomicza
- dh. Jerzy Rudny
Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa
- dh. Artur Rudny
- dh. Artur Szalwa
Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa
- dh. Bogusław Wdowik
- dh. Piotr Wdowik
- dh. Roman Dunaj
Odznak ą „Wzorowy Strażak”
- dh. Paweł Rudny
- dh. Marcin Cebulski
- dh. Grzegorz Królikowski
Oraz dyplomami ,, Za Duży Wkład W Akcje Ratownictwo -Gaśnicze Na
Terenie Powiatu Ropczyc-

Przekazanie kluczy strażakom z Ostrowa do nowego samochodu
RP dh. Piotra Cielca – zarazem wójta gminy Ostrów,
który powitał zaproszony ch
g o ś ci p arl am ent arzys tó w
z
województwa, powiatu
ropczy cko – sędziszowskiego,
Urzędu Gminy oraz druhów
strażakó w i zebranych mieszkańców Ostrowa. Następnym
punktem uroczystości było
odczytanie rysu historycznego Jednostki przez dh. Magdalenę Wdowik. Bardzo ważnym punktem uroczystości
było odznaczenie sztandaru
OSP Ostrów ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU. Odznaczono również zasłużony ch

14

ko-Sędziszowskiego’’
- dh. Artur Szalwa
- dh. Krzysztof Marchut
- dh. Marek Kalita
- dh. Albert Piecuch
- dh. Tomasz Boś
- dh. Janusz Dunaj
W dalszej części uroczystości
odbyło się ślubowanie MDP
na sztandar . Następnie został
poświęcony i przekazany na
stan naszej jednostki nowy
wóz bojowy MERCEDES
BENZ ATEGO 4x4 GBM
wraz z osprzętem , którego
dokonał ks. proboszcz Józef
Rusnarczyk oraz ks. kapelan
Leopold Kordas. Następnie
Życie Ostrowa

Strażacy z jednostki OSP Ostrów

głos zabrał prezes jednostki dh.
Artu r
Ru dn y,
który w imieniu
swoim i wszystkich strażaków
podziękował za
nowy wóz głównemu sponsorowi
jakim był Urząd
Gminy w Ostrowie.
Samochód został
zak u p i on y
w Ramach Projektu
Rozwoju
Regionalnego: na
lata 2007-2013
Na zakończenie
uroczystości głos

zabierali zaproszeni goście,
którzy podkreślali znaczeni e
naszej jednostki dla społeczeństwa. Dziękowali za dot y ch czaso wą ni en ag ann ą
współpracę z jednostkami
wchodzącymi w skład KSRG,
za pomoc w wielu akcjach
przeciwpo wo dzio wy ch n a
terenie gminy , powiatu i województwa oraz za otwart e
serce dla potrzebuj ący ch.
Uroczystość zakoń czyła się
defiladą jednostek OSP.

Występ kabaretu

M. Wdowik

Życie Ostrowa

Projekt „Wyrównywanie szans i podnoszenie jakości
usług edukacyjnych w gimnazjach Gminy Ostrów”
W gimnazjach na terenie gminy Ostrów realizowany jest
p roj ekt „W y ró wn y wani e
szans i podnoszenie jakości
usług edukacyjnych w gimnazjach Gminy Ostrów”.
Projekt jest realizowany w
ramach Programu Operacyj nego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach,
D z i a ł a n i e
9 . 1
„Wyrównywanie szans edu kacyjnych świadczonych w
systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie

szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różni c w jakości usług
edukacyjny ch”.
ZEASiP Ostrów

W ramach projektu
prowadzone są zajęcia z
języka angielskiego

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Najpiękniejszy ogród 2010r. Gminy Ostrów
Gminne Centrum Kultury
i
Sportu w Ostrowie z/s
w Kamionce 3 sierpnia ogłosiło konkurs na najpiękniejszy
ogród w naszej gminie. Celem konkursu było promowanie pomysłowości, nowatorskich rozwiązań dekoracyj nych mających po zytywny
wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki gminy oraz
wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów.

Do konkursu zgłosiło się pięciu uczestników z Ostrowa
i Borku Małego. Komisja
konkursowa składaj ąca się
z pracowników GCKiS dokonała oceny og rodów kieru jąc się następującymi kryteriami:
-Prawidłowe ro zplanowanie ogrodu
-Racjonalne urząd zenie części wypoczynkowej
-Dobór roślin zdobią-

Ogród Tadeusza Mazura z Ostrowa

Ogród Anity Szkutak z Borku Małego

cych ogród przez cały okres
wegetacji
-Estetyka i stan techniczny ogrodzeni a
-Kwietniki, skalniaki,
murki kwiatowe, pergole
-Trawniki i ich utrzymanie
-Ogólne wrażeni e estetyczne
Jednogłośnie przyznano dwie

Życie Ostrowa

równorzędne pierwsze nagro dy które otrzymali: Anita
Szkutak z Borku Małego
i Tadeusz Mazur z Ostrowa.
Oficjalnego ogłoszenia wyników, wręczenia nag ród i wyróżnień dokonał wójt gminy
Ostrów podczas Dożyn ek
Gm i n n y ch 5 wrześ n i a
w Ostrowie.
Komisja Konkursowa
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„UDEKORUJMY NASZE WNĘTRZA”
Od lipca do września 2010r.
w Domu Ludowym w Borku
Małym w ramach Programu
Integracji Społecznej, odbywały się wars ztaty podczas
których, można było zdoby ć
wiedzę teo retyczną i prak tyczną z zak resu p rojektowania, aran żacji wnętrz, dekoro wania stołów, urządzani a
oryginalnych wystroi na różnego rodzaju okoliczności.
Zdając sobie sp rawę, jak
istotne znaczenie w d zisiejszych czasach mają aran żacj e
wnętrz, artykuły deko racyjn e
uczestnicy u czyli się projek towania, dostosowania deko racji do okazji i stylu imprezy, wiedząc, iż odpowiednio

dobrane kompozy cje potrafi ą
wprowad zić w lepszy n astrój
oraz stwo rzyć przyj emną at mosferę. Warsztaty były miejscem ożywionych dyskusji,
wymiany doświadczeń, rozbudzały zainteresowania. Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas warsztatów została zaprojektowana i wykonana oryginalna dekoracja sal w Domu
Ludowym w Borku Małym.
A. P.

Na warsztatach można
było zdobyć wiedzę
z zakresu m.in..
dekorowania stołów.

Rozstrzygnięcie konkursu ''Sołtys Roku 2010''
W
d ni u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 r.
w
Urzęd zie Ma rs załkowskim w Rzes zowie odbyło się
ro zs trzy gnięci e konku rsu
„Sołtys Roku 2010”.
Konkurs współorganizowany
był przez Urząd Marszałkowski oraz Stowarzys zenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego. Do konkursu zgłoszonych zostało 42 sołtysów
z województwa podkarp ackiego. Najlepsi Sołtysi 2010 Roku odebrali nagrody z rąk
Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława B aj d a.
Gmina Ostrów reprezentowana była przez sołtysa sołectwa
Ostrów Barbarę Cwanek, która
otrzymała dyplom i podziękowanie za dotychczasową pracę.
Małgorzata Kozioł

Barbara Cwanek w konkursie „Sołtys Roku 2010” otrzymała dyplom
i podziękowanie za dotychczasową pracę

- R E KL A MA -
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Publiczna Biblioteka w Skrzyszowie poleca...
„Przepis na życie” Nicky Pellegrino
Główna bohaterką książki jest młoda kobieta Alice. Po rozstaniu z chłopakiem i traumie gwałtu stara się wrócić do równowagi. Przeprowadza się do Londynu i zamieszkuje z przyjaciółką Leilą, tam również znajduje pracę we włoskiej restauracji. Gotowanie staje się pasją Alice.
Matka Leili, znana malarka, kupuje willę znajdującą się w pobliżu pięknego włoskiego miasteczka. Zaprasza tam obie
dziewczyny Alice i Leilę. W sąsiedztwie willi mieszka Babetta
– starsza kobieta, która zajmuje się
ogrodami Villa Rosa. Uwielbia też
gotować włoskie potrawy. Historie
młodej Alice i Babetty splatają się.
Książka ukazuj e miłosne perypetie, rozmaite komplikacje i inne
wydarzenia z ży cia Alice. Jest to
opowieść o szukaniu własnego
miejsca w życiu i świecie, o podejmowaniu trudnych decyzji.
„Przepis na życie” to spokojna
książka, doskonała np. na podróż,
można przeczyt ać ją z dużym zainteresowaniem.

„Lilith” Olga Rudnicka
Lipniów to małe urocze miasteczko, które cieszy się ławą polskiego Salem. Według legendy dawno temu w miasteczku miał
miejsce proces czarownic, w wyniku którego życie straciło
kilkanaście kobiet. Wśród nich była ponoć żona właścici ela
pobliskiego dworu – Anastazja Lipnowska, która swoje nowo
narodzon e dziecko oddała diabłu, a męża zabiła. Za to spalono
ją na stosie. Mieszkańcy Lipniowa wykorzystują legendę, aby
do miasta przyciągnąć turystów. Kiedy dochodzi do sytuacji,
że w okolicy zaczynają ginąć młode dziewczyny, wszyscy usiłują
sprawę zatuszować, tak aby nie
odstraszyć gości.
W dawnym dworze Lipnowskich
zamieszkuje architekt Piotr Sianecki i jego żona. Kobieta jest w ciąży. Atmosfera domu zdecydowanie
jej nie służy, zaczynają ją dręczyć
przerażające sny.
„Lilith” to kryminał trzymający w
napięciu. Pojawiają się w nim wątki okultystyczne.
Recenzja: Katarzyna Gotkowska

LOKALNI TWÓRCY
Ojciec i syn

Ekologia

P yta się synek dziś swego taty
Och jak to tato było przed laty
Czy także rzeka szumiała w dolinie
I bulgotały koła przy młynie?

Piękne jest miasto, dzielnice śliczne
Tam gdzie jest życie ekologiczne
Włodarze miasta, gdy patrzą śmiało
Co by tam wszystko wokół pachniało

W rzece tej woda czysta płynęła
A w niej się rybka słońcem cieszyła
I nie płynęły w niej szamba, ścieki
Ludzie czerpali wodę z tej rzeki

Ulice schludne, niezaśmiecon e
Drzewa i krzewy wzdłu ż posadzone
Oddycha wszystko cudną przy rodą
Człowiek się cieszy życia pogodą

Gdy wodociągów w wiosce nie było
P owiedz jak ludziom wówczas się żyło
Oj było synu bardzo wspaniale
Tego nie będzie już teraz wcale
Kiedy ja krówki pasałam boso,
A nogi myłam poranną rosą
Ludzie bez butów latem chodzili
W sadzawce nogi zbrudzone myli
W kałużach żabki wiosną kumkały
Taki świat piękny był i wspaniały
A wszędzie była jak perła woda
A życiem tchnęła cała przyroda
Nie było w rowach butelek, śmieci
I mogły biegać bez butów dzieci
Dziś jaki widok my przedstawiamy
Że tyleż śmieci my w kraju mamy
Te piękne lasy, urocze wioski
Lecz brak szacunku ogólnej troski

Kierowcy suną nie dając czadu
Każdy pilnuje porządku, ładu
Parki i skwery dobrze zadban e
Na blokach ściany nie pobryzgan e
Nie widać dymu z komina w dali
Bo się już w piecach węglem nie pali
I znikło życie tak dla nas marne
Mamy odwierty, ciepło termalne

Władysław Klacza

W tym numerze gazetki chciałbym przedstawić Państwu osobę Władysława Klaczy,
który pochodzi z Ocieki. Moim zdaniem śmiało można go nazwać wieszczem naszej
gminy i nie tylko. Kilkakrotnie nagradzany w różnego rod zaju konkursach poetyckich
i literackich. W swoich archiwach ma s etki różn ego typu wierszy o raz pieśni. Często
pisze o ludziach i życiu na wsi. Od blisko 50 lat jest ciągle w szeregach OSP, przez
25 lat był przewodniczącym w rad zie sołeckiej oraz p ełnił funk cję sołtysa przez 8 lat
– te liczby mówią same za siebie jakim zaufaniem jest darzony…
Opracował: matfeusz
Życie Ostrowa
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Klasa Okręgowa - Dębica (XII kolejka - 17.10.10)
L.p. Drużyna

Pkt.

Klasa A Grupa I - Dębica (XII kolejka - 17.10.10)

Mecze Bramki

L.p. Drużyna

Mecze Bramki

1.

Start Wola Mielecka

30

12

27-7

1.

LKS Nagoszyn

31

12

39-12

2.

Igloopol Dębica

27

12

28-8

2.

Victoria Ociek a

26

12

20-11

3.

KS Dzikowiec

23

11

21-6

3.

Monis Bielowy Strzegocice

26

12

26-13

4.

Wisłok Wiśniowa

22

12

20-13

4.

LKS Brzeźnica

21

12

26-17

5.

Błękitni Ropczyce

21

12

17-8

5.

LKS Łęki Górne

20

12

20-16

6.

Chemik Pustków

20

12

27-20

6.

Brzostowianka Brzostek

18

12

17-17

7.

Raniżovia Raniżów

17

12

24-21

7.

LKS Pustków

17

12

24-24

8.

Sokół Kolbuszowa Dln.

17

12

18-20

8.

Progres Kawęczyn

16

12

32-25

9.

Jutrzenka Ławnica

15

11

17-18

9.

Orły Borowa

15

12

23-25

10.

Ikarus Tuszów Narodowy

14

12

13-19

10.

Dragon Korzeniów

15

12

23-30

11.

Czarnovia Czarn a

14

12

14-21

11.

Borowiec Straszęcin

13

12

17-18

12.

Strzelec Frysztak

12

12

14-23

12.

Sokół Krzywa

11

12

20-26

13.

Kaskada Kamionka

10

12

15-24

13.

LKS Żyraków

10

12

11-22

14.

Stal II Mielec

10

12

11-21

14.

Ostra Gumniska

9

12

14-22

15.

Pogórze Wielopole Sk.

7

12

13-24

15.

Strażak Lubzina

9

12

18-26

16.

Piast Wadowice Górne

7

12

9-35

16.

LKS Łopuchowa

8

12

19-35

Klasa B Grupa I - Dębica (IX kolejka - 17.10.10)

Aktualności z klubu Victoria Ocieka
Jeszcze w tamtym roku w ramach modernizacji
centrum wsi Ociek a rozpo częł a się na stadionie w Ociece budowa budynku gospodarczego na potrzeby klubu
sportowego Victoria Oci eka.
Kilka tygodni temu został on
ukończony i odebrany. Budynek wyposażony jest tak, aby
każda z drużyn miała do dyspozycji m.in. po 5 prysznicy
oraz 10 umywalek. Budynek
z powodu przepisów zagospo daro wani a przest rzenn ego
musiał powstać na częś ci byłej murawy stadionu. Dlatego
aby teraz murawa miała prawidłowe wymiary musiała
zostać przesunięta w stronę
zachodni ą. Budowa nowej

L.p. Drużyna

płyty stadionu rozpoczęła się
z początkiem lipca br. i została ukończona miesiąc później.
W ramach budowy zostało
nawiezion e około 1700 metrów sześcienny ch (kubików)
żyznej ziemi, dokładnie wypro fil owan o nawi erzchni e
i wysiano trawę piłkarską.
Została wykonana tak że nawierzchni a as falto wa od
ośrodka zdrowia do szkoły,
a także do końca stadionu,
dzięki czemu zamiast piaszczystej drogi, która była
wcześniej, jest utwardzona
nawierzchnia wraz z oświetlonym chodnikiem, który
powstał jeszcze w ubiegłym
roku.

Budynek
gospodarczy
klubu Victoria
Ocieka

18

Pkt.

Mecze Bramki

1.

Borkovia Borek Wielki

22

9

30-6

2.

Baszta Zawad a

20

9

33-14

3.

Inter Gnojnica

17

9

12-11

4.

Huragan Przedbórz

16

9

20-15

5.

Paszczyniak Paszczyn a

14

9

17-14

6.

Gród Będziemyśl

13

9

15-9

7.

LZS Mała

11

9

14-17

8.

LKS Stasiówka

10

9

15-22

9.

LKS Ostrów

9

9

16-21

10.

Korona Góra Ropczycka

8

8

10-14

11.

Olimpia Nockowa

6

9

8-23

12.

Olchovia Olchowa

4

9

5-29

W ramach modernizacji stadionu w planach jest jeszcze
montaż trybun na około 130
miejsc siedzący ch, dwie nowe
budki dla piłkarzy rezerwo wych przy stadionie oraz parking przy budynku klubu.
Oprócz tych planów są jeszcze inne ale to już wszystko
zależne jest od tego czy pieniądze jakie gmina obecni e
zagospodarowała na realiza-

Życie Ostrowa

Pkt.

cje całego działania w całości
zostaną wykorzyst ane…
Klub z powodu powyższych dział ań jest zmuszony całą jesienn ą kolejkę
rozgrywać poza stadionem
w Ociece dlatego n ajprawdo podobniej wszystkie swoje
mecze rozgry wał będzie n a
stadionie klubu KP Kaskada
Kamionka.
matfeusz
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