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Wybory sołeckie 2011
10 kwietnia mieszkańcy po- obejmą po raz pierwszczególnych sołectw gminy szy.
Ostrów wybierali sołtysów
swoich miejscowości.
Osoby wybrane na
sołtysów otrzym ały
W pięciu sołectwach na kan- następującą ilość głodydowanie w wyborach zd e- sów:
cydowało się tylko po jednym Blizna
kandydaci e. Tak więc głoso- Wiesław Jeleń 70 głowanie tam stało się tylko for- sów
malnością oraz wyrazem po- Borek Mały
parcia dla danego kandydat a. Jerzy Ocytko 32 głoI tak w sołectwie Blizna funk- sów
cję sołtysa sprawować będ zie Kamionka
nadal Wiesław Jeleń, w Borku Józef Bajor 172 głosy
M ał y m J erzy Ocy t k o , Kozodrza
w Skrzys zowi e sołty sem Agnieszka Piecuch 58
przez kolejną kadencję będzie głosów
Andrzej Budzik, w Woli Ocieka
Ociecki ej Tadeusz Kalita, zaś Józef Podjasek 154
w Zdżarach Andrzej Kopal a. głosy
W Kamionce, Ko zod rzy, Ostrów
Ociece i Ostrowie mieszkańcy Barbara Cwanek 231
wybierali spośród dwóch k an- głosów
dydatów.
W Kamionce Skrzys zó w
po raz kolejny mieszkańcy Andrzej Budzik 95
wybrali na sołtysa swojej głosów
miejscowości Józefa Bajora, Wola Ociecka
w Ostrowie sołtysem na ko- Tadeusz Kalita 60
lejną kadencj ę została Barbara głosów
Cwanek. W Ociece sołtysem Zd żary
został Józef Podjasek, w Ko- Andrzej Kopal a 42
zodrzy zaś Agnieszk a Piecuch głosy
– dwie ostatnie osoby funkcje
Kornelia Jezioro
sołtysa swoich miejscowości

Szanowni Wyborcy,
Składamy serdeczne podzi ękowani a wszystkim Mieszkańcom gminy
Ostrów, którzy oddali swój głos w wyborach sołeckich 2011. Postaramy się realizować wszelkie działani a prowadzące do rozwoju poszczególnych miejscowości oraz całej gminy Ostrów. Dziękujemy za okazane poparcie i zau fanie.
Barbara Cwanek, Agnieszka Piecuch, Józef Bajor, Andrzej Budzik,
Wiesław Jeleń, Tadeusz Kalita, Andrzej Kopala, Jerzy Ocytko i Józef Podjasek

Zebrania sołeckie
7.05.2011
17:30 Blizna (świetlica)
10.05.2011
18:00 Skrzyszów (szkoła)
14.05.2011
18:00 Wola Ociecka (remiza)
15.05.2011

12:15 Ocieka (szkoła)
16:00 Kozodrza (dom ludowy)
28.05.2011
18:00 Borek Mały (dom ludowy)
29.05.2011
12:00 Ostrów (remiza)
15:00 Kamionka (szkoła)
18:00 Zdżary (szkoła)

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy
W dniu 14 luty b.r. Gmina
Ostrów złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie wniosek o dofinans owani e zadani a p n.
„Budowa Zakładu Zagospodarowani a Odpadów w Kozodrzy” w ramach Programu
Operacyjnego In frastruktu ra
i
Środowisko. WFOŚiGW
w Rzeszowie jest Instytucją
Pośred ni czącą, o ceni aj ącą
wniosek formalnie i merytorycznie n a poziomie województwa podkarp ackiego.
Projekt pn. „Budowa Zakładu
Zagospodarowania Odpadów
w Kozodrzy ” będ zie posiadał
następujący zakres rzeczowy:
- Budynek sortowni odpadów
z wydzieloną częścią administracyjno – socjalną i punk-

tem demont ażu odpadów
wielkogabarytowy ch
- Budynek kompostowni
- Budynek garażowo – warsztatowo – magazynowy z zasiekami na odzyskane suro wce wtórne
- Waga samochodowa
-P rzył ącza wod o ci ąg o we,
kanalizacyjne i elektroenerg etyczne
- Drogi wewnęt rzne, parkingi
i place.

60 000 ton/rok, a liczba obsługiwan ych mi es zk ań ców
przek roczy 150 000 osób.
Zakład Zagosp od arowan ia
Odpadów w Kozodrzy, będzie
współpracował z instalacją
składowiska odpadów w Kozodrzy. Budżet projektu stanowił będzie kwotę 20,5 mln
zł, a spodziewane do finansowanie wyniesie 8,22 mln zł.
Realizacj a projektu przy czyni
się to trwałego uregulowania
gospodarki odpadowej prowaLokalizacj a projektu przewi- dzonej przez Gminę Ostrów
dziana jest na dzi ałce gminnej oraz do poprawy stanu środonr ewiden cyjny 2 737/31 wiska naturalnego.
o powierzchni 2,16ha położonej w bezpośrednim sąsied z- W dniu 29 marca 2011r. Gmitwie składowiska odpadów na Ostrów otrzymała pisemną
w
Kozodrzy. Szacowana inform ację z Wojewódzkiego
przepustowość instalacji ZZO Funduszu Ochrony Środowiw Kozodrzy wyniesi e około ska i Gospodarki Wodnej
Życie Ostrowa

w Rzeszowie, że złożony
wniosek o dofinansowanie
„Budowy Zakładu Zagospodarowani a Odpadów w Kozodrzy” przeszedł pozytywnie
ocenę według kryteriów fo rmalnych i merytorycznych
I stopnia. Wniosek został
przek azany do dalszej o ceny
w Warszawie. Spodziewane
rozstrzygni ęci e w kwestii
przy zn ania do fi nans owania
może nastąpić do połowy
roku 2011.
W przydatku pozytywnej oceny wniosku, planowane rozpoczęcie robót budowlanych
może nastąpić w drugiej połowie sierpnia 2011r. a planowan e zak oń czeni e robót
i oddanie do użytkowania
w październiku 2013r.
Wojciech Popielarz
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Radni przyjęli budżet na 2011 rok
Na sesji 10 lutego radni
przyjęli budżet gminy na
rok 2011. Planowane dochody
b u d że t u
g m in y
to 46 10 276,52zł, zaś przewidywane wydatki obejmują kwotę 54 234 432,40zł.
Najwyższą kwotę w budżeci e,
26 415 992,00zł, gmina planuje przeznaczy ć na cele gos p od a r ki
ko mu n a ln e j
i ochrony środowiska. Z czego 20 980 000,00zł to wydatki związan e z gospodarką
odpadami. W budżecie na
2011 rok przewidziano tak że
spore wydatki na oświatę
i
wychowanie, chod zi tu
o łączną k wotę prawie 11
mln złotych. Na oddziały
przeds zkolne przy szkołach
podstawowych zaplano wano
w y d at ki
w k w ocie
403 000,00zł, na przedszkola
426 200,0zł. Wydatki na
szkoły podstawowe gminy to
suma rzędu 6 307 189,14zł
a na gimnazja 2 441 900,00zł.
Kwota 4 655 706, 83zł w budżeci e przewidziana jest na
wydatki związane z transportem i łącznością, chodzi tu
m.in. o wydatki na drogi publiczne gminne.
Najwyższe dochody w tegorocznym budżecie przewidziane są z działu gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska, obejmują one łączna
sumę 23 455 089,00zł. W tym
dziale największy dochód
stanowić
mają wpływy
z gospodarki
odpadami,
które
mają
wynieść
18 150 000,00zł. Dochody
w kwocie 8 426 264,00zł
przewidywane są w ramach
różnych rozliczeń, do których
zalicza się m.in. subwencje
ogólne z budżetu państwa.
Dochody od osób prawny ch,
od osób fizycznych oraz in-

Dochody
dział
Wytwarzanie i zaopat rywanie w energię elektry czn ą, gaz i wodę

kwota w zł
480 000,00

Transport i łączność

2 387 158,25zł

Gospodarka mieszk aniowa

1 065 000,00zł

In formatyka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów wład zy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek
nieposiadający ch osobowości prawn ej
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wy chowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fi zyczn a
RAZEM

555 234,00
64 213,00
1 121,00
4 915 288, 00
8 426 264,00
95 032,00
2 979 926,00
72 730,00
23 455 089,00
952 670,99
660 550,28
46 110 276,52

Wydatki
dział
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Działalność usługowa
In formatyka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów wład zy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadający ch osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zd rowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wy chowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fi zyczn a
RAZEM
nych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
przynieść mają gminie wpływ
do budżetu w wysokości 4
915 288, 00zł.

Budżet gminy to roczny plan,
który ob ejmuj e do ch ody
i wydatki, przychody i rozchody, a także fundusze celowe. Stworzenie odpowiedni e-

kwota w zł
3 000,00
4 655 706, 83
332 500,00
664 197,00
3 696 914,85
1 121,00
223 224,17
25 000,00
300 000,00
250 000,00
10 867 639,14
113 675,67
3 610 159,73
82 730,00
26 415 992,00
1 716 592,64
1 275 979,73
54 234 432,40

go budżetu opiera się m.in. na
poznaniu potrzeb mieszkańców gminy oraz podległych
gminie jednostek organizacyjnych.
Kornelia Jezioro

Zajęcia z logopedami
Z dniem 1 września 2011
wejdzie w ży cie uchwała
w
sprawie tygodniowego
obo wi ązko weg o wymi aru
godzin zajęć dla logopedów
zatrudnionych w przeds zko-
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lach gminy Ostrów. Ustalono,
że obowiązko wy tygodniowy
wymiar godzin wynosić będzie 24. Lekcje tego typu prowadzon e będą w przeds zkolach, opłacać mają je rodzice.

W grupie, w której prowadzo- ców, którzy wcześniej musieli
ne będą zajęcia przez logope- korzystać z poradni zn ajdujądów musi uczestniczyć naj- cych się poza teren em gminy.
mniej 12 osób. Zajęcia prowadzone na terenie gminy mają
Kornelia Jezioro
być udogodnieniem dla rodzi-
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Gmina ma wicewójta
zastępcy wójta gminy Ostrów.
Z racji tego, że jednym
z głównych obszarów jego
działań będzie oświata, funkcję dyrektora ZEASiP Wójcik
Od 1 lutego Bogusław Wój- pełnić będzie nad al na ½ etacik, dotychczasowy dyrektor tu. Zaś kolejne ½ etatu to
Zes p o ł u Ek o n o m i czn o - funk cja właśnie wicewójta.
Ad min ist racyjn ego S zkó ł Takie rozwiązani e nie wymui Przedszkoli objął funkcję sza zatrudni ania dodatkowej
Bogusław Wójcik, dyrektor
ZE ASiP, od lutego pełni
stanowisko zastępcy wójta
gminy Ostrów.

osoby na jedno ze stanowisk.
Poza oświatą wicewójt nadzorował będzi e także m.in. kulturę, promocję, gminną pomoc społeczn ą, biblioteki
publiczne i ochronę środowiska. Jak twierdzi wójt Piotr
Cielec, takie rozwiązanie
z pewnością pop rawi dział anie urzędu. – Myślę, że będzie

się nam dobrze układała ta
współpraca. Wicewójt
na
pewno będzie wielkim wsparciem dla mnie – mówi wójt
Cielec.

Kornelia Jezioro

Odznaczeni z Gminy Ostrów ''Za Zasługi dla Obronności Kraju''
1 lutego 2011 w Majdanie
Królewskim trzy małżeństwa
z terenu gminy Ostrów zostały odznaczon e srebrnym medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. To odznaczenie
przyzn awan e jest od 1966
roku decy zją Ministra Obrony
Narodowej w celu wysokiego
uznani a rodzi com, którzy
wychowali wiele dzi eci na
wzorowy ch żołnierzy.
Złoty medal „Za Zasługi dla
Obronności Kraju" przyzn awany jest rodzicom, których
co najmniej pięcioro d zieci
pełniło wzorowo czynną służ-

bę wojskową, lub co najmniej
troje pełniło zawodową służbę
wojskową. Srebrny medal,
który trafił dla rodzin z nas zej
gminy jest przyznawany gdy
troje lub czworo dzieci pełniło wzorowo czynn ą służbę
wojskową.
Lista wyróżnionych:
Maria i Wiesław Jeleń z Blizny
Zuzanna i Mieczysław Piwowar z Kamionki
Maria i Józef Segda z Kamionki
matfeusz

Maria i Wiesław Jeleń z Blizny

Odznaczeni z Gminy Ostrów ''Za Zasługi dla Obronności Kraju''
Życie Ostrowa
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Solidne firmy powiatu
22 stycznia ro zstrzygnięto
VI II ed ycję kon ku rs u
„Solidna Firma Powiatu
R o p c z y c k o Sędzis zows kiego”. Pośród
laureatów tego roczn ej edycji wyró żnione zostały firmy
z terenu gminy Ostrów.
Jednym z głównych celów
konkursu „Solidna Firma” jest
promocja rzetelnych i solidnych firm powiatu. Ogłoszenie laureatów za rok 2010
odbyło się podczas uroczystej
gali w Ropczycach. W VIII
edycji konkursu wyróżniono
pięć przedsiębiorstw z gminy
Ostrów. Są to: FUH WAM –
Wojciech, Adam, Marcin,
Dariusz Żyłka w Ostrowie,
Młyn „Ocieka” w Ociece,
Fabryka Farb i Lakierów
„Polchemia” w Skrzyszowie,
F HU „T ran s -S t ar” s. c.
w Ociece, Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie.

W konkursie uczestniczyły
firmy, które prowadzą dzi ałalność na terenie powiatu. Przy
ocenie przedsiębiorstw b rano
pod uwagę m.in. wartość lokalnych inwestycji, strukturę
i dynamikę zatrudnienia, dbałość o pracowników, innowacyjność technologii, działalność charytatywn ą.
Org an i zato ram i ko nk u rsu
było Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Ropczyck o -S ęd zis zowsk i eg o o raz
Starosta Powiatu.
W tegoroczn ej uroczystej gali
wzięli udział m.in. Wiesław
Rygiel - Poseł na Sejm RP,
Stanisław Ziemiński – starosta powiatu, Bolesław Bujak –
burmistrz Ropczyc, Elżbieta
Świniuch - z-ca burmistrza
Sędziszowa Małopolskiego,
Piotr Cielec – wójt gminy
Ostrów, Czesław Leja – wójt
Wielopola i Bogusław Mucha

– wójt Iwierzyc.
Laureaci VIII edycji konkursu „Solidna Firma Powiatu Ropczycko - Sędziszo wskiego” :
• Trans – Bet s. c. M. S. A.
Tomaszewscy w Lubzinie
• ZPH Cerplast Sp. z o.o.
w Ropczycach
• ZM INVEST SA w Ropczycach
• Gospodarstwo Rolne „Góra
Ropczycka” Sp. z o.o.
• Gm i nn a Sp ół d zi el n i a
„S am opo m o c C hł op sk a”
w Iwierzycach z/s w Sielcu
• PHU „Weglobud” w Wielopolu Skrzyńskim
• FUH WAM –Wojciech,
Adam, Marcin Dariusz Żyłka
w Ostrowie
Dyplomy uznania w konkursie „Solidna Firma Ropczycko-Sęd zis zo wskiego” :
• KIDDE Polska Sp. z o.o.w

Ropczycach
• Motel Super 6 w Ropczycach
• Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach
• Warsztaty Szkolne Zespołu
Szkó ł Ag ro -Tech ni czny ch
w Ropczycach
• Przedsiębiorstwo En ergetyki
Cieplnej w Ropczycach
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach
• Firma „Santex” w Sędziszowie Młp
• FHU „Węglobud” w Sędziszowie Młp
• Młyn „Ocieka” w Ociece
• Fabryka Farb i Lakierów
„Polchemia” w Skrzyszowie
• F H U „ T r an s -S t a r”
s.c. w Ociece
• Zakład Usług Komunalnych
w Ostrowie.
Kornelia Jezioro

Stypendia dla najzdolniejszych
z procesem edukacji, chodzi Magdalena Kisiel
Julia Paruch
tu np. o koszty pozaszkolnych Aneta Cieśla
Sylwia Ździebło
zajęć edukacyjnych, czy t eż Kinga Balicka
Małgorzat a Szkutak
zakupu pomocy edukacyj- Luiza Wośko
Faustyna Świder
nych. Wszystkim wyróżnio- Krystian Fąfara
Przemysław Kwaśnik
24 uczniów z gimnazjów gmi- nym uczniom gratulujemy Szymon Tyczyński
ny Ostrów, otrzymało jedno- wysokich wyników w nauce Aneta Kurgan
Kornelia Jezioro
razowe stypendia za bardzo i życzymy dalszych sukce- Dominika Fryz
dobre wyni ki w nau ce, sów.
w pierwszym semestrze roku
szkolnego 2010/2011. Kwoty Osoby,
które
stypendium wyniosły 370 zł otrzymały stydla jednej osoby. W przypad- pendium:
ku uczniów z gimnazjum Paulina Góral
w Ostrowie wyniosły one Alicja Marek
150zł, z racji tego, że stypen- Sabina Bieszcz
dia podzielono na 4 osoby, M a g d a l e n a
które uzyskały taką samą Chmura
średnią ocen. Na stypendia te Paulina
Nieprzeznaczono łączną kwotę wiadomska
8200zł, środki finansowe po- Aldona Opiela
chodzą z organizowan ego Patrycja Napocorocznie balu charytatywn e- ra
go. Dochód z tego balu prze- Marcelina Bełznaczany jest właśnie na zo
wspomaganie rozwoju utalen- Sylwia Daniel
towanej młodzieży z terenu Agat a
Smygminy. Stypendium wypłaca- kowska
ne jest w formie zwrotu kosz- A l e k s a n d r a
Ponad 20 uczniów otrzymało stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.
tów poniesionych w związku Nowak
Ponad 20 uczniów z terenu
gminy Ostrów otrzymało
stypendia za bardzo dobre
wyniki w nauce.
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Ile zarabiają radni
1 800,00zł, dodatek specjalny
2 415,00zł, dodatek za wysługę lat równy 13% wynagrodzenia zas adniczego, czyli
663,00zł. Dodatek ten wzrastał będzie corocznie o 1%,
począwszy od dnia 1 sierpnia
Uchwały określające te kwoty 2011, aż do osiągnięcia 20%
przyjęto na sesji 30 grudnia.
wynagrodzenia zasadni czego.
Łączn a kwota wyn agrodzenia Uchwał ę określającą wynadla wójta wynosi 9 978,00zł. grodzenie wójta przyjęto jedNa tą sumę składa się wyna- nogłośnie.
grodzenie zasadni cze wyno- Ustalono wysokość diet dla
szące 5 100,00zł, dodatek radnych i sołtysów. Miesięczfu n k cyj n y w k w o c i e na zryczałtowan a dieta dla
Ro zpoczęcie nowej kadencji
samorządu gminy wiąże się
z ustalaniem wysokości wynagrodzenia dla wójta oraz
wysokości diet dla radnych
i sołtysów.

P rzewo d ni cząceg o R ad y
Gminy wynosi 75 % maksymalnej diety określonej w art.
25, ust. 6 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorząd zie
gminnym. Czyli jest to kwota
w wys ok oś ci 103 2,3 8zł.
Z kolei radni pełniący funkcję członków komisji otrzymują zryczałto wan ą dietę
miesięczną w wysokości 45%
wynagrodzenia zasadni czego.
Tak więc miesięczn a dieta
radnego wynosi 619,43zł. Za
każdą nieob ecność radnego na

posiedzeniach rady i komisji
odbijana będzie kwota 10%
przysługującej mu diety.
Nie zmieniły się diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady. Wynoszą one 20%
maksymalnej diety określonej
w art. 25, ust. 6 ustawy z dnia
8 marca 1990r. W przypadku
nieobecności sołtysa na posiedzeniu również odbijana będzie kwota równ a 10% wartości diety.
Kornelia Jezioro

VI Memoriał im. Rafała Kmiecia w Szkole Podstawowej w Kozodrzy
19 stycznia 2011 na sali gimnastycznej w Ko zodrzy już po
raz szósty odbył się Memoriał
im. Rafała Kmiecia w piłce
nożnej dla szkół podstawowych z terenu gminy Ostrów.
Turniej został zorganizowany
w ramach zaj ęć na feri ach
i jak co roku poświęcony był
tragicznie zmarł emu Rafałowi
Kmieci owi. Pomysłodawcą
Memoriału jest Leszek Kmieć
– ojciec Rafał a, który jak co
roku nie szczędził wysiłków
by zapewni ć wspaniał ą atmosferę uczestnikom turnieju.

Szkoły Podstawowe – Dziewczęt a
1. SP Kozodrza
2.
SP Wola
Ocieck a
3. SP Ostrów
4. SP Ocieka
Najlepsi strzelcy:
Sylwia Zdziebło
i Dawid Gołąb
Najlepsi bramkarze:
Monika Wiktor
i Radosław Lipa

Wyniki Memoriału:
matfeusz
Szkoły Podstawowe - Chłopcy
1. SP Skrzyszów
2. SP Kozodrza
3. SP Kamionka
4. SP Ocieka
5. SP Wola Ociecka

Drużyna
dziewcząt ze SP
w Kozodrzy

Uczestnicy memoriału
Życie Ostrowa
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IV Bal Charytatywny W Gminie Ostrów
W pierwszą sobotę lutego już
po raz czwarty odbył się bal
charytatywny zo rganizo wany
przez Wójta Gminy Ostrów
Piotra Cielca, pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Gminy w
Ostrowie Mari ana Pondo.
W
ośrodku szkoleniowowyp o c zy n k o wy m
„Cyziówka” w Kamionce po
raz kolejny spotkali się przedsiębio rcy, s amo rząd owcy,
dyrektorzy instytucji i urzędów, tak gminy jak również
powiatu i województwa. Gośćmi honorowymi balu byli
m.in. Wiesław Rygiel – poseł
na sejm VI kadencji i Andrzej Reguła - wicewojewoda
podkarpacki.

- Krzyszto f Kluza, właściciel
firmy Instal atorstwo Sanitarne
Grzewcze Gazowe z Bukowca
- Krzyszto f Strzępka, właściciel firmy remontowo – buPodczas balu przedsiębio rcy dowlanej z Przyłęku
i n wes t uj ący w gm i n i e - Tomasz Kasprzycki, prezes
Ostrów, wspierający fin anso- Zarządu Banku Spółdzielczewo i rzeczowo instytucje kul- go w Ropczycach
tury, szkoły, środowiska lokalne oraz ludzie udzielaj ący Honorowy tytuł „Inwestor
się społecznie zostali wyró ż- Roku 2010” otrzymali:
nieni statuetkami i otrzymali - Jan Wais, prezes spółki
podziękowani a od władz gmi- „EURO-EKO”
ny.
- Tadeusz Lech, właściciel
W tym roku nagrodzeni zosta- firmy „POLCHEMIA”
li:
- Marcin Chrobak, właściciel
Honorowy tytuł „Darczyń ca firmy „MARS” z Ostrowa
Roku 2010” otrzymali:

Dyplom uznania za udział
w konkursie „Solidna Firma
P o w i at u R o p c z y c k o S ęd zi s zo ws k i eg o 2 0 1 0 ”
otrzymali:
- FUH „TRANS -STAR”
s.c. Zbigniew, Halina Rokosz
- Przedsiębiorstwo Handlowo
- Produkcyjno - Turystyczne
„P OLC HEM IA” T ad eu s z
Lech
- Zakład Usług Komunalnych
w Ostrowie
- Młyn Usługowo-Handlowy
„Ocieka” Łukas z Skowroński
- Firma Handlowo-Usługowa
„WAM”
Os ob o wo ś ć s p o ł ecz n o gospodarcza roku 2010

Obraz maków został zlicytowany przez prezesa firmy Stalbudowa - Kazex S.A.
Andrzeja Bajora za rekordową kwotę 6 tys. zł.
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Za stałe i bezinteresowne
wsparci e wielu wydarzeń
społ eczny ch, kul tu ralny ch
i gospodarczych stanowi ący ch o rozwoj u gminy
Ostrów. I tę nominację otrzymał Józef Gudyka.
Specjalne podzięko wanie za
szczególny wkład w rozwój
i kształtowanie samorządu
Gminy Ostrów otrzymał Józef
Wolak z Kamionki
Pamiątkowe podziękowania
otrzymali także posłowie:
Wiesław Rygiel i Kazimierz
Moskal
W czasie balu odbył się kiermasz rękodzieł a artystyczn ego a gwoździem programu
była licytacja. Uczestnicy
balu mogli licytować m.in.
obraz przek azany przez panią
europoseł Elżbietę Łukacijewską (został zlicytowany za
1000zł), niezbędnik poselski
i
dwa obrazy przek azane
przez posła Wiesława Rygla
oraz koszulk ę żużlowców
PGE Marma Rzeszów. Jak się
okazało największą popularnością cieszył się podwójny
obraz maków, który został
zlicytowany przez prezesa
firmy Stalbudowa - Kazex
S.A. Andrzeja Bajora za rekordową kwotę 6 tys. zł.
Pieniądze zebran e podczas
balu zostaną przezn aczon e na
wsparci e i rozwój talentów
młodzieży z terenu Gminy
Ostrów.
matfeusz

Życie Ostrowa

Przemysław Łagowski Człowiekiem Kultury
3 marca odbyła się uroczysta
gala rozdania nagród w plebiscycie „ Złote Głosy” organizowanym przez tygodnik
Głos Powiatu. Złoty Głos
w katego rii Człowiek Kultury powędrował do Przemy sława Łagowskiego – dyrektora GCKiS w Kamionce.

CZŁOWIEK KULTURY
1. Przemysław Łagowski
(3044pkt)
2. Marcin Lach (2868pkt)
3. Władysław Tabasz (742pkt)

NAUCZYCIEL ROKU
1. Bernadeta Frysztak
(5945pkt)
2. Lucyna Doroba (2098pkt)
Była to już siódma edycja ple- 3. Wioletta Walczyk-Weselak
biscytu. W tym roku o Złote (1166pkt)
Głosy rywalizowało łącznie
21 kandydatów. Czytelnicy
gazety głosowali w następujących kategoriach: człowiek
kultury, nauczyciel roku, rolnik roku, sportowiec roku,
człowiek sportu, osobowość
roku. Na gali nie zabrakło
p rzed st awi ci eli l ok aln y ch
władz, szkół oraz przedsiębiorców. Uroczysta gala miała
miejsce w hotelu Senator Gran
Via w Olchowej. Imprezę
uświetnił występ par tanecznych ze Szkoły Tańca Sportowego Aksel w Rzeszowie. Zaś
Liceal ny Teatr Muzy czny
z Sędziszowa Małopolskiego
zaprezentował fragment musicalu „Dzwonnik z NotreDame”.
Laureaci plebiscytu „Złote
Głosy” 2011:

ROLNIK ROKU
1. Jan Kiełek (857pkt)
2. Tomasz Ochał (616pkt)

3. Ryszard Prokop (738pkt)

OSOBOWOŚĆ ROKU
1. Stanisław Ziemiński
SPORTOWIEC ROKU
(6122pkt)
1. Grzegorz Wiktor (3145pkt) 2. ks. Ryszard Pietrasik
2. Monika Bartnicka (2426pkt) (4416pkt)
3. Andrzej Żylicz (731pkt)
3. Sebastian Sado (366pkt)
CZŁOWIEK SPORTU
1. Andrzej Jedynak (1905pkt)
2. Jan Bobulski (1046pkt)

Kornelia Jezioro

Laureaci w kategorii „Człowiek kultury”.

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
W czwartek 7 kwietnia 2011
w budynku OSP w Ostrowie
odbyły się gminne eliminacje
Ogól nop olski eg o Turni eju
W i edzy
P ożarni czej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Wyniki:
Szkoły Podstawowe
1. Karol Feret (SP w Kozodrzy)
2. Kamila Kozłowska (SP w
Ostrów)

3. Piotr Rokosz (SP w Ocie- 2. Jakub Czoch ara (PG
ce)
Ostrów)
3. Jakub Kot (PG Ostrów)
Szkoły Gimnazjalne
1. Ilona Kozłowska (PG
matfeusz
Ostrów)

Turniej ma na
celu popularyzowani e
wś ród
dzieci i młodzieży znajomości
przepisów przeciwpo żaro wy ch,
umożliwia pozn ani e
zas ad
postępowania na
wypadek pożaru
oraz posługiwania się sprzętem
gaśniczym.

Życie Ostrowa
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Stop przemocy w rodzinie
Ra d a G min y O s tró w
uchwaliła Gminny Program
Przeciwd ziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2011 –
2015. Cel programu to nie
tylko przeciwd ziałanie przemocy w rodzinie, ale też
zwięks zenie dostępności do
pomocy dla osób dotkniętych tym problemem.
Przemoc w rodzinie jest częstym zjawiskiem, wielokrotnie ukrywanym przez osoby
jej doświadczające. Przybiera
różne formy. Najczęstszymi
ofi arami przemocy w rodzinie
są kobiety i dzieci, rzadziej
zaś mężczyźni.
Według danych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowie, w roku 2010
odnotowano na terenie gminy
4 przypadki przemocy w rodzinie. We wszystkich tych
przypadk ach GOPS starał się

zapewniać poszkodowanym
odpowiednie wsparcie. Należy jednak pamiętać, że liczba
osób zgłaszających się po
pomoc stanowi tylko część
przypadków, doświadczonych
tym problem. Tak więc niezbędne s ą działani a prowadzące do wykrycia problemu
i pomocy dla ofiar przemo cy.
Pomoc w zakresie przeciwdziałania przemo cy w rodzinie mają obowiązek świadczyć gmina: pomoc społeczna, policja, służba zdrowia,
oraz organizacje pozarządowe. Powołany ma także zostać specjalny Zespół Interdyscyplinarny. Zespół taki to
grupa specjalistów reprezentujących instytucje realizujące
program, współpracuj ący ch
ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający odpowiednie reagowanie na doniesienia o przemocy. Działani a,

którymi zajmować ma się
Zespół Interdyscyplinarny to
m.in. dbałość o zapobieganie
zjawisku przemocy, diagnozowanie tego typu problemów, opracowanie i realizacja planu rozwiązywani a problemów przemocy w przyp adkach indywidualnych, inicjowanie stosownych działań

w stosunku do osób stosujących przemoc w rod zinie.
Cały Gminny Program Przeci wd zi ał an i a P rzem o cy
w Rodzinie to także prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie
przeci wdzi ał ania przemo cy
w rodzinie.
Kornelia Jezioro

Program rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
Radni gminy Ostrów podjęli
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwią zy wania Problemów Alkoholowych ora z Gminnego Programu Przeci wd ział ania
Narko manii na rok 2011.
Głównym celem Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Probl emów Al kohol owy ch
jest zmniejszenie rozmiarów
aktualnie istniejących problemów alkoholowych, a także
przemocy w rodzinie. Ponadto szeroko rozumiana profilaktyka m.in. szerzeni e wiedzy, głównie w śród ludzi
młodych o tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą alkohol,
wspieranie dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym.
Cele tego programu obejmują
także kontrolę rynku napojów
alkoholowych. Do zadań programu należy m.in. zwiększenie dostępności pomocy terapeutyczn ej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie pomocy rodzinom, które
dotknął problem alkoholowy,
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prowadzenie pro filaktycznej
dzi ał alnoś ci in form acyj nej
i edukacyjnej, wspomaganie
stowarzyszeń i instytucji, które zajmują się rozwi ązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie
interwencji w przypadku złamania zakazu sprzed aży alkoholu lub nie przestrzeg ania
przez przedsiębiorcó w warunków korzystania z zezwoleń
na sprzed aż t ego typu napojów. Realizatorami Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są
m.in. wójt gminy
Ostrów, Gminna
Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowi e,
Gmi nny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Problem narkomanii jest kolejnym
n i eb ezpiecznym społecznym problemem, który czę-

sto wiąże się z problemem
alkoholizmu. Program Przeci wd zi ał ani a Nark om ani i
obejmuje profilaktykę oraz
o g ran i czen i e do st ępn oś ci
i używania narkotyków. W
zakresie tego programu przewiduje się zwiększenie dostępności pomocy dla uzależnionych jak i dla zagro żonych
uzależnieniem od narkotyków. Podobnie jak w przypadku programu rozwi ązywania problemów alkoholowych,
przewiduje się w tu pomoc
rodzinom, w których wystę-

Życie Ostrowa

puje problem narkomanii,
oraz p rowad zenie d ziałalności
inform acyjnej w zakresi e wiedzy i rozwiązywania problemów narkomani w społeczeństwie. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdział ania Narkomanii na 2011 rok
wydzielono kwotę 10 000 zł.
Środki finansowe przezn aczone na realizacje obydwu p rogramów pochodzą z opłat za
korzystanie z zezwoleń na
sprzed aż napojów alkoholowych.
Kornelia Jezioro

Życie Ostrowa

Działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w roku 2010
30 marca na sesji Rady
Gminy Józef Bajor, przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwią zywania Prob l emó w Al ko h ol o wy ch
przedstawił sprawo zdanie
z
d ziałalności komisji
w roku 2010.
Do komisji w 2010 roku
wpłynęło 41 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzed aż
napojów alkoholowych oraz
piwa w celu wydani a przez
komisję stosownej opinii.
Komisja wydała 39 pozytywnych postanowień. Pozostałe
2 były to postanowienia negatywne ze względu na ni eodpowiednie usytuowanie punktów sprzedaży. Łączn a kwota
jaką uzyskano za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych i piwa w roku 2010
wyniosła 81 264, 88 zł, zaś
wydatki 83 490, 10 zł. Różnicę tej kwoty pokryto środkami pozostałymi z roku 2009.
Komisja skierowała do sądu
3 wnioski o przebad anie przez
psy chi at rę i psy cholo g a,
ewentualn e zastosowanie leczenia odwykowego osób
nad używaj ących alk ohol u.
Komisja zbierała się w ciągu
roku 12 razy.
Głównym celem programu
pro filaktyki i rozwiązywania
prob lem ów al kohol owych,
którym zajmuje się Gminna
Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholo wych,
jest zmniejszenie już istniejących problemów tego typu.

Ponadto szeroko ro zumiana
pro filaktyka m.in. szerzenie
wiedzy, głównie w śród ludzi
młodych o tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą alkohol,
wspieranie dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym,
organizowanie czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży. Program rozwiązywania problemów alkoholowych to rozmaite działania prowadzon e na
terenie gminy, na każde
z tych działań przezn aczona
zostaje określona suma pieniędzy. I tak działania te
w 2010 roku przedstawiały
się następująco:
- na programy profilaktyczne
w szkołach przezn aczono
kwotę 5 970 zł
- kolonie dla dzieci 5 192 zł
- wycieczki dla dzieci 7 382,
92 zł
- współfinansowani e kosztów
działalności warsztatów terapii Caritas 4 109 zł
- diety członków komisji wyniosły 13 000 zł
- na kampanię „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” przezn aczono kwotę 2 004 zł
- bilety na basen, naukę pływania oraz dojazdy to kwota
5 770 zł
- zapasy oraz tenis 4 832, 40
zł
- szkolenia członków komisji
1 500 zł
- dojazd na leczenie, badania
psychologiczne 1 157 zł
- na zakup książek, publikacji
i filmów edukacyjnych wydano 1 319, 24 zł

- pobyt w hotelu w Lubzinie
288, 54 zł
- klub abstynenta w Ropczycach otrzymał wsparcie fin ansowe w kwocie 1 000 zł
- Stowarzyszenie Krzewienia
Kultury Ludowej w Gminie
Ostrów otrzymało wsparcie
fin ansowe w wysokości 1 500
zł
- zakup sprzętu sportowego
i innych materiałów w ramach gminnego programu
rozwi ązy wania probl emów
alkoholowych 28 456 86 zł.
W ramach gminnego programu rozwiązy wania probl emów alkoholowych prowadzona jest także stosowna
pro fil aktyk a w szkoł ach.
Przeprowadzon a ona została
we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Ostrów. Są to m.in. teatry
pro filaktyczn e, udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” i wiele innych. Gmina Ostrów już po raz 5 uczestniczyła w ogólnopols kiej
k amp ani i p ro fil akt y czn ej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Udział w niej wzi ęły wszystkie szkoły z terenu gminy.
Wśród laureatów zn alazło się
5 uczniów ze szkoły podstawowej w Woli Ocieckiej,
2 uczniów ze szkoły podstawo wej w S k rzy s zo wi e
i 1 uczeń szkoły podstawowej
w Ostrowie. Otrzymali oni
dyplomy i nagrody. W ramach gminnego programu
rozwi ązy wania probl emów

alkoholowych 8 dzieci skorzystało z kolonii profilaktycznych letnich we Władysławo wi e. Zorg ani zo wano
także 2 wycieczki - do Inwałdu i Zamościa.
Stowarzys zenie Krzewi enia
Kultury Ludowej w Gminie
Ostrów otrzymało w ramach
programu do finansowanie w
kwocie 1 500 zł. W ramach
tych środków pomocowych
zorg anizo wan o dla dzieci
wyjazd do kina oraz wycieczkę. Z kolei pomoc finanso wa
dla klubu abstynenta w Ropczycach przeznaczona została
na wyj azd y integracyj ne
członków tego klubu. Z pom o cy kl ubu ab st y n en t a
w Rop czy cach k o rzys ta
6 osób z gminy Ostrów, okresowo zdarza się, że liczba
tych osób jest więks za.
Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja gminy Ostrów
otrzymały z
programu na
pro filaktykę kwotę 1 500 zł,
natomiast dla przedszkoli
kwota ta wyniosła 1 000 zł.
W większości pieniądze przeznaczone zostały na organizację wycieczek, wyjazdy na
basen, naukę pływania, zakup
sprzętu sportowego i prowadzenie zajęć sporto wych.
Środki finansowe przezn aczone dla sołectw na profilaktykę, częściowo trafiły do szkół,
klubów sportowych. Sfinansowano z nich także zakup
sprzętu sportowego i wyposażenie świetlic szkolnych.
Kornelia Jezioro

Spotkanie burmistrzów i wójtów w starostwie
gminy Ostrów Piotr Cielec,
wicewójt gminy Ostrów Bogusław Wójcik, burmistrz
Sędziszowa Młp. Kazimierz
Kiełb, wiceburmistrz Ropczyc
Wiesław Maziarz, wójt gminy
Iwierzyce Bogusław Mucha
i
wójt gminy Wielopole
Skrzyńskie Czesław Lej a.
W spotkaniu uczestniczył Tematem spotkania była m.in.
starosta powiatu Stanisław kwestia współp racy gmin
Ziemiński, wicestarosta po- i powiatu. Starosta Ziemiński
wiatu Dorota Strzyż, wójt przedst awił gł ówn e cele
2 marca w Starostwie Powiatowym w Ropczycach
odbyło się spotkanie wójtów
i burmistrzów z terenu pow i a tu
rop c zy c k o sędzis zo wskiego. Ro zmawiano o współpracy powiatu
z poszczególnymi gminami.

i obszary w jakich współpraca ta mogłaby zostać nawi ązana, chodzi tu m.in. o budowę dróg i mostów na terenie
powiatu, budowę kompleksu
s p o rt o wo – rek re acyj n eg o
w Ropczycach, rozbudowę
Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. Zdaniem starosty bardzo ważn e jest także
wspólne aplikowanie o środki
unijne, które pozwalaj ą na
realizację wielu gminnych
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i powiatowych inwestycji. Na
spotkaniu dyskutowano także
m.in. o kwestiach oświaty,
ochrony przeciwpowod ziowej
i działaniach mający ch na
celu bieżące utrzymanie oraz
konserwację urząd zeń melioracyjnych w sposób, który
zapewni prawidłowe odwadnianie gruntów.
Kornelia Jezioro
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Cztery Pory Roku – konkurs fotograficzny
Gminne Centrum Kultury
i Sporu w Kamionce organizuje konkurs fotograficzny pod hasłem „Cztery Pory
Roku”. Celem konkursu jest
przede ws zystkim uka zanie
piękna zmi eniają cej się
przy rody w gminie Ostrów.
Konkurs trwa w terminie od
1 marca do 30 października

2011. Adresowany jest do
wszystkich osób, które lubią
fotografować. Na konkurs
można przesyłać fotografie
wy k o n an e s amo d zi el ni e,
w dowolnej technice. Każdy
autor przesłać może 12 prac.
Wszystkie nadesłane fotografi e eksponowane będą na wystawie. Szczegółowy regula-

min konkursu dostępny jest
na stronie internetowej GCKiS
po d
a d r es e m
www.g ckis. gmin aost row. eu
oraz na stronie Urzędu Gminy
www.ostrow.gmina.pl. Zapraszamy do udziału.
Kornelia Jezioro

Wizyta studyjna Związku Stowarzyszeń „Wspólny Szlak” w gminie Ostrów
zek. Współo rg anizat orami
byli wójt, Piotr Cielec i dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Sportu Przemysław
Łag o ws ki. 15 s ty czni a,
w sobotę, w Domu Ludowym
w Borku Małym Goście spotkali się z władzami Gminy,
proboszczem z Ostrowa ks.
J ó zefem Ru sn arczy ki em,
Były to:
członkami Komisji Kultury
Strzyżowskie Stowarzyszenie Rady Gminy, sołtysami i preKobiet Wiejski ch Gminy zesami stowarzyszeń działaj ąStrzyżów,
cych na terenie gminy. MiFundacja na Rzecz Rozwoju łych gości przywitała JadwiKultury Ziemi Strzyżowskiej, ga Łomnicka, prezes StowaTowarzystwo Przyjaciół Go- rzyszenia Krzewienia Kultury
dowej,
Ludowej w Gminie Ostrów,
Stowarzy szeni e Gospo dyń otwierając spotkanie. Głos
Wiejskich Gliniczanki,
zabrali wójt , dyrektor GCKiS
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi oraz Agnies zka Krzemień
Brzezó wka,
prezes Związku Stowarzys zeń
Stowarzys zeni e Przyj aciół ''Wspólny Szlak''. W następReczpola,
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej,
Stowarzyszenie "Przyszłość"
w Nakle,
Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Inicjatyw Lokalnych
"Fredropol Tak",
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Sowinianki,
Lokalna Grupa Dzi ałania Dorzecze Wisłoka,
Stowarzyszenie Społeczno Kulturaln e Kobiet Gminy
Zarszyn,
Stowarzys zeni e na Rzecz
Rozwoju Wsi Olchowa.
W dniach 15 - 16 stycznia
gmina Ostrów gościła 30
przedstawicieli z 13 stowarzys zeń działający ch na terenie wojewód ztwa podkarpackiego. Stowarzys zenia te
są zgrupowane w Zwią zku
Sto wa rzys zeń ''W spólny
Szlak''.

Wizytę studyjną zorganizowało Stowarzyszenie Krzewienia Kultu ry Lu dowej
w Gminie Ostrów oraz Zwi ązek Stowarzyszeń ''Wspólny
Szlak''. Wizyta ta była częś cią
programu ''Wspólnie Silni''
realizowanego przez Zwią-
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nej części programu została
zap rezen to wan a 1 0-l etn ia
dział alność Stowarzys zenia
Krzewienia Kultury Ludowej,
a w częś ci artystyczn ej wystąp i ły zesp oł y B i ed ro nk i
i Onyks działające przy Stowarzys zeniu oraz Wrzos dzi ałający przy GCKiS. Po nich
miejscowi poeci, Marian Bil
i Józef Bajor, zaprezentowali
zebranym swoje wiersze. Za
chwilę św. Mikołaj przyniósł
nieco spóźnione prezenty
i zapo czątko wał wspól ne
śpiewanie kolęd.
Goście nocowali w hotelu
''Ines'' w Sędziszowie Małopolskim.
16 stycznia, w niedzielę, od
godz. 9.30 Goście rozpoczęli
poznawanie gminy Ostrów.
Wycieczkę po n aszej gminie

rozpoczęło zwi edzani e dworu
w Skrzyszowie. Goście oddali
hołd pomordowanym przez
Niemców więźniom obozu
w Pustkowie po czym pojechali do Blizny, gdzie sołtys,
Wiesław Jeleń zapoznał ich
z historią poligonu rakietowego z okresu II wojny światowej. Obejrzeli zdjęcia z lat
wojny, oraz makiety wyrzutni
i rakiet. Wycieczka dobiegła
końca w Kamionce w Izbie
Pamięci Wilhelma Macha.
Uczestnicy wysłuchali również historii życia błogosławionego ks. Romana Sitki.
W tym miejscu zakończyła
się Wizyta Studyjna w gminie
Ostrów. Goście pełni wrażeń
i zadowoleni pojech ali do
swoich domów.

Wizyta w Domu Ludowym w Borku Małym
Życie Ostrowa

Jadwiga Łomnicka

Życie Ostrowa

Konkurs „Cztery Pory Roku Ropczyc”
Miejska i Po wiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczy cach organizuje konkurs
fotograficzny pod hasłem
„Cztery Pory Roku Ropczyc”. Konkurs kierowany
jest do mies zkańcó w powiatu
ropczycko-s ęd zis zowski ego.

stawiać mają miasto Ropczy ce. Główne cele tego konkursu
to popularyzacja fotografii,
a także ukazanie walo rów
Ropczyc. Konkurs trwa od 21
marca 2011 do 21 marca 2012
roku, uczestnikami mogą być
osoby, które ukończyły 15 lat.
Konk urs ro zg rywan y jest

w kategoriach dla osób 15 –
19 lat i dla dorosłych.
Cały konkurs przebiega dwu etapowo. Pierwszy etap to
konkurs na szczeblu gminnym.
Wszystkie prace uczestników
z terenu gminy Ostrów dostarczać należy do Biblioteki Publicznej w Ostrowie. Prace

Konkurs organizowany jest
z okazji 650
rocznicy n adania Ropczycom
praw
m i ej s ki ch.
Hono ro wy
patronat nad
konkurs em
sprawuje Burmistrz Ropczyc. Fotografi e
biorące
udział w konkursie przed-

wyróżnione na szczeblu gminnym wezmą udział w drugim
etapie konkursu, w Bibliotece
Publicznej w Ropczycach.
Rozstrzygni ęci e pierws zego
etapu konkursu na szczeblu
gminnym nastąpi w kwietniu
2012, zaś drugi etap rozstrzygnięty zostanie w maju 2012.
Szczegółowe info rmacje na t emat konkursu oraz przepisy
dotyczące prac zn aleźć można na stroni e int ern et owej
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach pod adresem
www.bpropczyce.eu
w zakładce Konkurs.
Kornelia Jezioro

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSTRÓW
Od 1 stycznia 2011 do 31
grudnia 2011 roku Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowie realizuje projekt
systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ram ach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VII. Promocja int eg racji Społ ecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechni anie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pn.
„Czas na aktywność w Gminie Ostrów”, który jest kontynuacją projektów realizowanych latach 2009 i 2010.
Proj ekt sk ierowany
jest do osób zamieszkujących
na terenie Gminy Ostrów,
korzy stający ch z pomocy
społecznej GOPS, będących
w wieku aktywności zawodowej, które są osobami nieaktywnymi zawodowo lub bez-

robotnymi.
Celem głównym projektu jest podniesienie statusu
społecznego i zawodo wego
10 mi es zk ań có w Gm iny
Ostrów.
Realizacj a projektu systemowego jest formą pracy z klientami pomocy społecznej.
GOPS Ostrów, jako cel projektu założył wyposażenie
10 beneficjentów
w nowe, poszukiwane kwalifi kacj e zawo do we, o raz
zwiększenie szans do prawidłowego funkcjonowani a na
rynku pracy. Cel ten wpisuje
się w wytyczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społeczny ch w Gminie Ostrów.
W ramach projektu wsparci em zo st ani e ob j ęt y ch
10 Beneficjentów Ost atecznych, z którymi zawarte będą
kontrakty socjalne.

• Zajęcia grupowe z psychologiem – trening kompetencji i umiejętności społecznych
W ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych przewiduj e się, iż
uczestnicy nab ędą m.in. umiejętności dobrej komunikacji
int erp erson al n ej, rad zen ia
sobie w trudnych sytuacjach,
umiejętności bycia asertywnym, oraz innych umiejętności społecznych.
• Zajęcia grupowe z doradcą za wodowym
Zajęcia z dorad cą zawodowym obejmować będą następujące zag adnienia: rynek
pracy, aktywność zawodowa,
ro zmo wa k wal i fik acyj n a,
dokumenty aplikacyjne i inne.
• Kursy zawodowe
Przepro wad zen i e ku rs ów
zawodowy ch odbęd zie się w
miesiącach od czerwca do
Dzi ał an i a p o d ej mo wan e listopada 2011 r. Dzięki kurw projekcie to:
som uczestnicy projektu zdoŻycie Ostrowa

będą kwali fikacje
w następujących specjalnościach:
•
Opiekun osób starszych i dzieci
•
Kucharz małej gastro nomii z organizacją przyj ęć
okolicznościowych
•
Bukieciarstwo z elementami aranżacji ogrodów
Ponadto, wszystkim uczestnikom wypłacane zostaną zasiłki celowe na pok rycie kos ztów udziału w Projekcie.
W czasie trwania szkoleń
i kursów, uczestnikom zostanie zapewniony poczęstunek
i ciepły posiłek. Każdy
z uczestników będzie miał
również możliwość skorzystania z bezpłatnych dla niego
badań pro filaktycznych.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Koordynator merytoryczny
Danuta Krajewska - Kobos
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Zespół Pieśni i Tańca WRZOS na przeglądzie w Łańcucie
25 marca 2011 roku Zespół
Pieśni i Tańca WRZOS działający przy Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Ostrowie z/
s w Kamionce uczestniczył
w II Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludo wego "GARNIEC" Łań cut
2011. Zespół zaprezentował
na przeglądzi e tańce lubelskie.
Chociaż większoś ć tej grupy
ćwiczy od niedawn a, Wrzos
godnie reprezentował naszą
gminę.
Kierownikiem, choreog rafem
oraz instruktorem zespołu jest
od 2003 roku Jadwiga Łomnicka, a muzykę opraco wał
Marek Wiktor.
GCKiS w Kamionce
Zespół Pieśni i Tańca WRZOS

Porozumienia w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych
Na sesji 30 marca radni
przyjęli uchwały dotyczą ce
poro zumi eń międ zy gminnych w sprawie przyjmo wania odpadów komunalnych
do
za g o s p o d a ro wa n i a
i unieszkodliwiania.
Poro zumi eni e w sprawie
przyjmowania odpadów ko-

munalnych zawart e ma zostać
z 25 samorządami. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych
z poszczególnych gmin do
zagospodarowania i unies zkodliwiania w planowanej instalacji pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy.

Porozumienie zawiera się na
okres 10 lat. Realizacja porozumienia uzależniona jest od
dofin ansowania z Programu
Operacyjnego In frastruktu ra
i Środowisko, Działanie 2.1.
Kompleksowe przedsięwzi ęcia z zakresu gospodarki odpad ami kom un alnymi ze
szczególnym uwzględnieniem

Stypendia sportowe
Szczególnie u zdolnieni zawodnicy sportowi z terenu
gminy Ostrów mogą liczyć
na stypendia. W tym celu
radni przyjęli na marcowej
sesji Rady Gminy uchwałę
w sprawie ustanowienia
warunków ich przy zna wania.
Uchwał a dotyczy warunków
i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych. Stypendia ustanowione zostały dla
zawodników, którzy osiągają
wysokie wyniki sportowe na
poziomie ogólnopolskim lub
międzynarodowym. Główny
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cel przyznawania takich stypendiów to wspieranie rozwoju zawodników uzdolnionych
sportowo zamieszkałych na
terenie gminy Ostrów. Wysokość miesięczn ego stypendium wynosi do 20% minim al n eg o wy n ag ro d zen i a
(brutto) obowiązującego na
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przy znawania
stypendium.

Kornelia Jezioro

Życie Ostrowa

odpadów niebezpieczny ch, na
projekt pn. „Budowa Zakładu
Zagospodarowania Odpadów
w Kozodrzy ”.

Kornelia Jezioro

Życie Ostrowa

Barbara Cwanek z Ostrowa wyróżniona w plebiscycie ''Kobieta Przedsiębiorcza 2010''
mogli
gł os ować
poprzez wysyłanie
sms-ów na wybraną
kandydatkę. Przedstawicielka naszej
gminy znalazła się
wśród 60 kobiet
zg ło szon y ch
do
plebiscytu z województwa podkarpackiego i w dniu
18 marca 2011 na
u ro czy s t ej
g ali
W plebiscycie brała udział otrzymała wyróżSołtys Sołectwa Ostrów - nienie. GratulujeBarbara Cwan ek, która zosta- my!
ła zgłoszona przez jednego
M. Kozioł
z czytelników gazety. Zgłoszenia te przyjmowane były
do dnia 28 lutego 2011 roku,
Sołys wsi Ostrów
następnie do dnia 16 marca
- Barbara Cwanek
czytelnicy gazety „Nowiny”
W dniu 18 marca 2011 roku
w Hotelu Cztery Pory Roku
w Rudnej Małej koło Rzeszo wa odbyła się Gala Plebiscytu No win „Kobi eta
przedsiębiorcza 2010” Plebiscyt ten został zo rgani zowany już po ra z trzeci przez
G a ze tę
Cod zi en n ą
„Nowiny” oraz Lokalny
Po rtal Przed si ęb io rcó w
„Strefa Biznesu”.

MISTRZ ORTOGRAFII 2011
Jak co roku Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Ostrowie
z/s w Kamionce zorg anizowało gminny konkurs ortografi czny o tytuł „ Mistrza Ortografii”. Ideą konkursu jest
rozbudzenie motywacji do
pogłębienia wiedzy i umiejętn o ś ci o rt o g r a fi c zn y c h .
Uczestnicy mają możliwość
sprawdzenia, w jakim stopniu
udało im się opanować zasady
ortografii i wziąć udział
w sporto wej ry wali zacj i.
W konkursie biorą udział wyłonieni w drodze szkolnych
eliminacji uczniowie, którzy
popełniają najmniej błędów
ortograficznych.
15 marca br. odbyła się
w Publicznym Gimnazjum
w Ostrowie IX edycja konkursu dla uczniów gimnazjów
w Gimnazjum w Ostrowie.

Z niełatwym dyktandem
zmierzyło się 20 uczniów.
Mistrzynią okazała się Alicja Marek z Gimnazjum w
Kamionce. Drugie miejsce
zajeła
Patrycja Napo ra
z Gimnazjum w Ociece
a trzecie Monika Turczyn
z Gimnazjum w Ociece. W
punktacji zespołowej zwyci ę ży ł o
Gi m n a zj u m
w Ociece. Zwycięska trójka została nagrod zona dyplomami oraz nagrodami
książkowymi.
Również po raz VIII,
17 marca odbył się konkurs dla uczniów szkół
podstawowych w Szkole
Podstawowej w Kamionce.
Laureatami zostali: I miejs ce M arceli n a B eł zo
z Ostrowa, II miejsce Patryk Kwaśnik z Kamionki,

Laureatki konkursu ortograficznego

III miejsce Patrycja
Pichla z Woli Ocieckiej. W punktacji
zespołowej, w której
liczyły się trzy najlepsze wyniki zwyciężyła Szkoła Pods t a w o w a
w Ostrowie. Zwyci ęzcy
ró wn i eż
otrzymali dyplomy,
puchary i nagrody
Życie Ostrowa

rzeczowe.
Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z/s
w Kamionce serdecznie dzi ękuje dyrektorom Marii Wielgus i Stanisławowi Popielarzowi za pomoc w organi zacji
konkursu oraz nauczycielom
polonistom za przygotowanie
uczniów i udział w pracach
komisji konkursowej.
A.P.
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OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Lokalna Grupa Działania LASOVIA, działająca na terenie Gmin: Cmolas, Niwiska, Ostrów informuje o możliwości
składania wniosków o przy znanie pomocy w zakresie „Ró żnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii ro zwoju” objętego Progra mem Ro zwoju Obszaró w Wiejskich 2007 – 2013.
P rojekty przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.W ramach działania, projekt zakłada realizację:
 podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków
transportu napędzanych mechanicznie, organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów
z obszaru objętego LSR, organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych
walorów, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów
drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
 rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia,
z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, promocję lokalnej przedsiębiorczości, remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych
obiektów;
 rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy
informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie
folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, budowę, odbudowę, przebudowę, remont
połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;
 promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego,
w szczególności obszarów objętych poszczególnymi forma mi ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
 zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie
obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów
i rzemiosła, prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR;
 inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „ produktami lub usługami
lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, promocję produktów lub usług lokalnych, uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo
w systemach jakości, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego
wyrobu produktów lokalnych, badanie rynku produktów lub usług lokalnych — z wyłączeniem działalności rolniczej;
 wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.
Jaka jest wysokość pomocy:
P oziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie mniej niż 4 500 zł i nie więcej niż 25 000 zł
na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.
Limit dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów
w 2011r. wynosi 192 213,43 000 zł
Dla kogo pomoc:
1) osoby fizyczne, które są:
a) obywatelami państwa członkowskiego UE;
b) pełnoletnie;
c) zamieszkałe na obszarze objętym LSR lub wykonujące działalność
gospodarczą na tym obszarze;
2) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność
na tym obszarze z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych;
Termin składania wniosków:
Od 31 marca 2011 r. do 28 kwietnia 2011 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, 36-147 Niwiska 487,
w godzinach 7.00 -15:00. Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego
Województwa P odkarpackiego pod adresem: www.si.podkapackie.pl
oraz Lokalnej Grupy Działania LASOVIA pod adresem:
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www.lasovia.com.pl . Wnioski można również pobrać bezpośrednio
w instytucjach wskazanych powyżej.
Kryteria wyboru małych projektów przez Lokalną Grupę Działania,
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz
wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji wraz z wzorami
tych dokumentów udostępnione są na
stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod
adresem: www.si.podkarpackie.pl oraz
Lokalnej Grupy Działania LASOVIA pod adresem:
www.lasovia.com.pl.

Konsultacje oraz doradz two prz y pisaniu wniosku
świadczone są bez płatnie w biurach Lokalne j Grupy
Działania LASOVIA.
LGD LASOVIA 36-147 Niwiska 487, tel.17 22 79 022
– biuro główne oraz w biurach filiach
36-105 Cmolas 269 A,tel. 17 74 444 15, 39-103 Ostrów
225 tel.17 745 11 60

Życie Ostrowa

Życie Ostrowa

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Lokalna Grupa Działania LASOVIA, działająca na terenie
Gmin: Cmolas, Niwiska, Ostrów informuje o możliwości
składania wniosków o przy znanie pomocy w zakresie
„Ró żnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
ro zwoju” objętego Programem Ro zwoju Obszarów
Wiejskich 2007 – 2013.

Lokalna Grupa Działania LASOVIA, działająca na terenie
Gmin: Cmolas, Niwiska, Ostrów informuje o możliwości
składania wniosków o przy znanie pomocy w zakresie
„Tworzenie i ro zwój mikroprzedsiębiorstw „ w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii ro zwoju”
objętego Programem Ro zwoju Obszarów
Wiejskich 2007 - 2013.

P omocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności
w zakresie:
 usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności;
sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa;
robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych
oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych
lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
rachunkowości, doradztwa lub
usług informatycznych.

P omocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
 usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności;
sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót
i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz
związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania
towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Jaka jest wysokość pomocy:
P oziom pomocy finansowej stanowi refundację maksymalnie 50%
poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „ Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej” w roku 2011 wynosi 263
034,64 zł.

Jaka jest wysokość pomocy:
P oziom pomocy finansowej stanowi refundację maksymalnie 50%
poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „ Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw„ w roku 2011 wynosi 263 034,64 zł.

Dla kogo pomoc:
Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek
rolnika lub domownik.

Dla kogo pomoc:
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
prowadzi(podejmuje działalność) jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające roczny
obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Termin składania wniosków:
Od 31 marca 2011 r. do 28 kwietnia 2011 r.

Termin składania wniosków:
Od 31 marca 2011 r. do 28 kwietnia 2011 r.

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne
do wyboru projektu pr zez LG D:
1/ Operacja powinna przyczynić się do realizacji co najmniej jednego
celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR. Operacja powinna być zgodna z co najmniej jednym
przedsięwzięciem;
2/ Minimum które należy spełnić dla operacji „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie - 20% z maksymalnej liczby punktów które można uzyskać w trakcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami.

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru projektu przez LG D:
1/ Operacja powinna przyczynić się do realizacji co najmniej jednego
celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR. Operacja powinna być zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem;
2/ Minimum które należy spełnić dla operacji „ Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie 20% z maksymalnej liczby punktów które można uzyskać w trakcie
oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, 36-147 Niwiska 487, w godzinach 7.00 -15:00.
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpacki ego pod adresem: www.si.podkapackie.pl oraz Lokalnej Grupy Dzi ałania LASOVIA pod
adres em: www.lasovia.com.pl . Wnioski można również pobrać bezpoś rednio w instytucjach wskazany ch powyżej.
Kryteria wyboru projektów przez Lokalną Grupę Dzi ałania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz
dokumentów niezbędnych do wyboru operacji wraz z wzorami tych dokumentów udostępnione są na stronie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpacki ego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl oraz Lokaln ej
Grupy Działania LASOVIA pod adresem: www.lasovia.com.pl.
Konsultacje oraz dorad ztwo świadczone są bezpłatnie w biurach Lokalnej Grupy Działania LASOVIA.
Biuro główne LGD LASOVIA: 36-147 Niwiska 487, tel.17 22 79 022;
ora z w Biurach filiach: 36-105 Cmolas 269 A, tel. 17 74 444 15, 39-103 Ostrów 225 tel.17 745 11 60

Życie Ostrowa
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Międzynarodowy mecz piłki siatkowej w Kozodrzy
10 marca 2011 w sali gimnaPamiątkowe
stycznej przy szkole podstazdjęcie
wowej w Kozodrzy odbył się
międzynarodowy mecz siatk ó wki kobi et. Dru ży n a
„Extrans - Patria Sędziszów
Małopolski” rozegrała towarzyskie spotkanie z reprezentacją kobiet do lat 20 z Norwegii. Po zaciętej walce drużyna z Sęd ziszowa pokon ała
p r z y j e zd ny c h
3: 0.
Mecz jest zapowied zią współpracy Gminy Ostrów z sędziszowską drużyn ą, która ma na
celu m.in. promocję siatkówki
na terenie naszej gminy.
matfeusz

Obchody Dnia Babci, Dziadka i Seniora
Miesiąc styczeń to
miesiąc obchodów Święta
Babci, Dziadka oraz osób
samotnych- Seniorów. Z tej
okazji 22 stycznia br. Gminne
Centrum Kultury i Sportu
w Ostrowie z/s w Kamionce
we współpracy ze Stowarzys zen i em „ Bo rk o wi an k i ”
i Radą Sołecką, zorganizowało uroczyste spotkanie w Do-

mu Ludowym w Borku Małym.
W okolicznościowym programie dla zaproszonych gości
wystąpiły dzieci i młodzież
z Borku Małego, które opró cz
wierszy, piosenek i podziękowań za wsparcie i zrozumienie, przygotowały humorystyczne przedstawi enie pt. „
Niech nam żyją” oraz insceni-

zacj ę bajki „Kopciuszek”.
Program artystyczny wzbudził dużo emocji, na twarzach
gości można było zaobserwować uśmiech, radość i wzruszenie. Dzieci cieszyły się,
że mogą w tak odświętny
sposób wyrazić swoją miłość
i szacunek dla babci i dziadka. Natomiast goście z dumą
patrzyli na swoje wnuczęta.

Baw się razem z nami - Ferie 2011
Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z/s
w Kamionce, zorganizowało
ferie dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia świetlicowe ( bilard,
tenis, siłownia, piłkarzyki)
i zajęcia plastyczne. Zajęcia
były prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 dla
dzieci i od 17:00 do 20:00 dla
młodzieży. W czwartek 27.01 dla wszystkich uczestniczących w zajęciach a tak że
dla zespołó w tan eczny ch
dział ających przy GCKiS
odbyła się dyskoteka, na której wszyscy się świetnie bawili.
R. Dłużeń
Jedną z form zajęć świetlicowych była gra w bilard
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Jubilaci zostali obdarowani
przez wnuczęta prezentami,
zapros zeni na poczęstunek
i wspólną zabawę. Uroczyste
spotkanie z obchodów Dnia
Babci, Dziadka i Seniora
w sołectwie Borek Mały należy do tradycji, pozwal a na
wspólne spotkanie, wspomnienia i świetną zabawę.
GCKiS w Kamionce

Życie Ostrowa

Biblioteka poleca
TRZECI POZIO M
Ulrich Hefner
Thriller katastrofi czny. Tornada i huragany pustoszą Stany
Zjednoczon e. Pogoda staje się
nieobliczalna. Ameryk ańskie
służby meteorologiczne usiłują
przygotować ludzi na spotkanie z żywiołem, lecz jest to
zadani e bardzo trudne. Prognozy pogody nie sprawdzają
się, a wśród ludzi narasta panika. W miastach niszczonych
przez żywioł ginie coraz więcej ludzi. Anomalie pogodowe
występują też w innych miejscach świata. Prom kosmiczny
Disovery przy schodzeniu do
lądowania w Houston dotyka
jednego z frontów burzowych.
Pomimo problemów przy lądowaniu pilotowi udaje się
wylądować. Dwóch członków
załogi zapad a jednak w śpiączkę. Po przebodzeniu astronau ci maja napady strachu i leku,
towarzys zą im też wi zje kata-

padek trafi on ej dziwnym
„promieniem światła”. Trwa
wyścig z czasem, aby ocalić
świat od zbliżającej się katastrofy. „Trzeci poziom” to
powieść napisana z rozmachem.

strofy. James Paul kierownik
misji promów kosmicznych
postanawia powołać zespół
specjalistów, który zajmie się
analizą anomalii pogodowych
i terapią astronautów pozostających w szoku. Trop wiedzie
specjalistów do Wenezueli,
gdzie jeden z nich badał przy-

DRUGIE SPOJRZENIE
Jodi Picoult
Akcja książki ro zgrywa się
w Stanach Zjednoczonych.
W miejscu pochówku Indian
pewna fi rma dewelopersk a
zamierza wybudować centrum
handlowe. Budowa rozpoczyna się pomimo burzliwych
protestów Indian. W tym sam ym czasi e m i ast eczko ,
w którym rozgrywa się ak cja
nawiedza seria niewyjaśnionych zdarzeń. Wtedy do pracy
przystępuje łowca duchów.
Badając te niezwyczajne zjawiska mężczy zna poznaj e Lię,
dziewczynę, która przywraca
w nim chęć do życia. Jednak

odkrycia mężczyzny wykraczaj ą daleko poza to, co mógłby sobie wymarzyć. Książk a
Jodi Picoult to wartka akcja
i mnóstwo postaci. Książkę
czyta się szybko i przyjemnie.

Katarzyna Gotkowska

V Wojewódzki Przegląd Form Tanecznych
"Pierwsze Kroki" w Głogowie Małopolskim
8 i 9 kwietnia zespoły taneczne WRZOS i ONYKS po raz
pierwszy
uczestniczyły w
V Wojewódzkim Przeglądzie

Dzieci ęcych i Młodzieżowych naszą gminę.
Form Tanecznych ' PIERWSZE KROKI " w Głogowie
Jadwiga
Małopolskim , reprezentując
Łomnicka
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