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Wywiad z Wójtem Gminy Ostrów - Piotrem Cielcem
Ro zpoczął się nowy rok,
więc o planach na 2012 rok
i problemach z budową autostrady z wójtem Piotrem
Cielcem ro zmawia Mateus z
Surman.
Jakie planowane są inwestycje na 2012 rok?
Rok 2012 to inwestycje, które
są zaplanowane w budżeci e
a to przede wszystkim zadani a
związane z gospodarką odpadową. Planujemy budowę
Zakład u Zagospod aro wani a
Odpadów w Kozodrzy, czyli
wszystkich elementów, które
będą niezbędn e do właściwego przetwarzania odpadów,
czyli przyjęcia odpadó w, sortownia i ich kompostownia.
Jest to duże zad anie, które
mamy nadzieję będzie do finan sowan e ś rodk ami zewnętrznymi. W tej chwili nasz
wniosek jest na miejscu rezerwowym listy z Programu
Operacyjnego In frastruktura
i Środowisko. Jest to główne
zadani e ale oprócz tego ciągła
rozbudowa wysypiska o kolejne kwatery co dla naszej gminy jest bardzo ważne. Natomiast z istotnych inwestycji
dla mieszkańców naszej gminy to m.in. zagospodarowani e
centrum Ostrowa. Elementy
pozwalaj ące na upiększeni e
tego centrum tak aby ten obszar h an dl owo -us łu go wo publiczny był dobrze i właś ciwie wyeksponowany. Oczywiście chcemy również wzbo g aci ć P ark Hi st ory czn y
w Bliźnie o kolejne eksponaty, czyli m.in. o makietę bomby latającej V1. Bez wątpienia
dalsze inwestowanie w poprawę naszy ch dróg i chodników.
Kontynuacja budowy hali
gimnastycznej w Skrzyszowie
czy dozb rojeni e jednostki
OSP Kozodrza o nowy samochód, który fizyczni e nie będzie nowy ale poprawi bezpieczeństwo w naszej gminie.
Chcielibyśmy również przeprowadzi ć termomoderni zacj ę
wszystkich obiektów publiczny, oświatowych, strażnic
strażackich czy na przykł ad

ośrodek zdrowia w Ociece. sesjach. Będziemy tego bar- dofin ansowanie budowy ZaTak aby zużycie energii na dzo mocno pilnować.
kładu Zagospodarowani a Odogrzewanie w tych obiektach
padów w Kozodrzy. Oprócz
było jak najmniejsze.
Czy przewid ziane są w tym tego dla zwykłych mieszkańroku więks ze imprezy kultu- ców od niedawna jest możliJak przebiega współpraca ralno-ro zry wkowe?
wość bezpłatnego transportu
gminy Ostrów z firmą Budi- Największą imprezą kultural- i utylizacji pokryć dachowych
mex , którą buduje autostra- no – rozrywkową w naszej wykonanych z eternitu. Jeddę na terenie naszej gminy? gminie jest przewidziany n a nak nie ma co ukrywać,
Współpraca naszej gminy 4-5 sierpnia kolejny zlot że jest to końcówka tych piez fi rmą Budimex jest bardzo w Bliźnie. Natomiast oprócz niędzy dlatego czekamy na
ważn a, gdyż budowa autostra- tego 8 lipca przewidziane s ą kolejną transze.
dy jest bardzo dużą uciążliwo- u ro czy s t o ścią dla naszych mieszkań- ści związaców. Firma Budimex stara się ne ze 100jak najszybciej wykonać cał ą leciem poinwestycje ale niestety zdarza w s t a n i a
się, że cierpią na tym nasi j e d n o s t k i
mieszkańcy. Cały czas spoty- OSP w Kokamy się z wykonawcami z o d r z y .
i monitorujemy sprawy z po- Oczy wiś ci e
prawą przejezdności naszy ch jak co roku
dróg. Niemniej jednak widzi- będą orgamy, że w ostatnim czasie n i z o w a n e
uciążliwość dla mieszkańcó w g m i n n e
jest coraz większa, widać to d o ż y n k i ,
choćby po zniszczeniach m.in. które w tym
ogrodzeń czy elewacji budyn- roku odbęków znajdujący ch się przy dą się 2
trasach gd zie dowożon e są wrześni a w
kruszywa. Na pewno nie zo - Ko zo d rzy .
stawimy tego tematu i będzie- Dod at ko wo
my bardzo mocno to monito- jeśli
będą
wać. Jest to bardzo trudna inne możliwspółpraca, ponieważ pracu - wości
ze
jemy na żywym organiźmie, ws p arci em W najbliższym czasie kolejne dwie firmy ulokują
oni wykonują określone dzia- ś r o d k a m i się na terenie przemysłowym przy składowisku.
łania a my musimy pilnować zewn ętrzny - Cieszy mnie to bardzo bo spowoduje to kolejne
swoich interesów. Mamy pod- mi to bę- wpływy do budżetu gminy jak również są kolejne
bardzo ważne miejsca pracy
pisane umowy i próbujemy je dziemy je
egzek wować. Na chwile obec- na pewno
ną sytuacja nie jest zła jednak realizować.
zazn aczam, że cały czas moCzy przewid ziane są nowe
nitorujemy to co dzieje się na Jak w nas zej g minie wyglą- inwestycje w Specjalnej
naszych drogach.
da sytuacja pozyskiwania Strefie Ekonomicznej EUpieniędzy unijnych?
RO-PARK MIELEC w KoA czy w najbliżs zym czasie Rok 2012 to już końcówka zodrzy?
będą naprawiane drogi, któ- środków finansowy ch. Liczy- Są kolejne inwestycje i kolejre zostały znis zczone prze z my na to, że pozyskamy pie- ni inwestorzy w strefie ekono samochody przewo żące kru- niądze m.in. na termomoder- micznej. W najbliższym czaszy wo na autostradę?
nizacje obiektów o których sie kolejne dwie firmy ulokują
Jesteśmy ze starostą po wiatu wspominałem już wcześniej. się na terenie przemysłowym
rop czy ck o-s ęd zis zowski ego Oczekujemy również na moż- przy składo wisku. Cieszy
w ciągłym kontakcie i jak liwość złożenia wniosku na mnie to bardzo bo spowoduje
tylko zostanie ukończone wy- dofin ansowanie sali gimna- to kolejne możliwości wpłydobycie kruszywa to będzie- styczn ej w Skrzyszowi e, wu do budżetu gminy jak i są
my interweniować w sprawie gdzie cała budowa nieco się to kolejne bardzo ważn e miejnaprawy dróg m.in. drogi re- już przeciąg a ale mamy infor- sca pracy.
lacji Ocieka – Kamionka mację, że w tym roku mają
i oczywiście egzekwowani a być środki na tego typu dzia- Dziękuję za ro zmo wę.
zniszczeń na prywatny ch po- łania. Liczymy oczywiście n a
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Dochody

Radni przyjęli

Dział

kwota w zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę
Gospodarka mieszkaniowa
Informatyka
Administracja publiczna
20 stycznia 2012 odbyła wyższą kwotę z budżetu, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
prawa oraz sądownictwa
się sesja na której zo - czyli prawie 26 mln zł ochrony
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych
stał przyjęty budżet gmina planuje przezna- jednostek nieposiadających osobowości prawnej
gminy na 2012 rok. czyć na cele gospodarki Różne rozliczenia
Planowane do chody komunalnej i ochronę Oświata i wychowanie
wynoszą46 107 415,05 zł środowiska. Oprócz tego P omoc społeczna
a wydatki są na pozio- w budżecie gminy prze- Edukacyjna opieka wychowawcza
mie 50 624 718, 76zł.
widziano również blisko Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11,5 mln zł na oświatę RAZEM

budżet na 2012 rok

Budżet gminy to
roczny plan wszystkich
jej
do ch odó w
i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
stanowi on upoważnienie
dla wójta do dokonywania
wyd atkó w
i zaciągania zobo wiązań.
Naj wy żs ze dochody gmina w tegorocznym budżecie planu je uzyskać z gospodarki
komunalnej i ochrony
środowiska czyli ponad
26 mln zł. W tym dziale
największe wpływy maj ą
pochodzić z gospod arki
odpadami.
P o d ob n i e j ak
w latach ubiegłych naj-

i wychowanie, gdzie
kolejno na szkoły podstawowe wydatki wyniosą ponad 6,5mln zł, gimnazja ponad 2,3mln zł
a w granicach około 450
tys. zł przewidziane są
wydatki na przedszkola
i podobną kwotą na oddziały przedszkoln e przy
szkołach podstawowych.
Planowany deficyt budżetu gminy na
koniec roku 2012 ma
wynosić około 4,5mln zł.

Mateusz Surman

540 000,00
1 305 000,00
416 017,00
306 706,68
1 165,00
5 406 511, 00
8 681 610,00
85 000,00
3 177 939,37
47 666,00
26 139 800,00
46 107 415,05

Wydatki
Dział

kwota w zł

Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Informatyka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
P omoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
RAZEM

3 000,00
655 814,00
2 214 632,44
17 000,00
266 000,00
492 554,00
3 695 084,03
1 165,00
385 909,58
600 000,00
230 000,00
11 350 001,50
95 762,85
3 867 754,00
82 666,00
25 385 276,00
968 877,86
313 221,50
50 624 718,76

Fundusz sołecki na 2012 rok
Pieniądze z funduszu sołeckiego zagwarantowane są
w budżecie g miny dla każdego sołectwa na wykonanie
przedsi ęwzi ęć słu żą cy ch
poprawie warunków życia.
O przeznaczaniu pieniędzy
decydują wspólnie mieszkańcy sołectw na zebraniach
wiejskich.
Już po raz kolejny
w gminie Ostów obowiązywał
będzie fundus z sołecki o łącznej w tym roku kwocie
424 584,38zł. W praktyce
oznacza to, że mieszkańcy
wszystkich sołectw w naszej
gminie w ciągu roku będą
mogli według własnego uznania i potrzeb dysponować
większą częścią pienięd zy
budżetu gminy, które będą
mogli przeznaczy ć na poprawę warunków życia. Pienią-
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dze z fundus zu to pieniądze,
które zwiększaj ą wpływ na
rozwój poszczególny ch miejscowości a ich cześć pozyskiwana jest ze źród eł zewn ętrznych. Warto również zaznaczyć, że ani wójt ani rada
gminy nie może tych środków
przesun ąć w ramach roku
budżetowego. Dzięki temu
środki muszą być wykorzystane dokładnie na te cele na
jakie zadecydowali mieszkań cy na zebraniach wiejskich.

- Budowa kortu tenisowego
10 000zł
Borek Mały
- Powiększenie parkingu przy
domu ludowym 28 877,86
Kamionka
- Poprawa infrastruktury wokół pomnika Grunwald oraz
szkoły podstawowej i gimnazjum 58 221,50
Kozodrza
- Odmulenie rowów i udrożnienie przepustów 43 221,50
- Budowa grilla przy domu
ludowym 15 000zł
A oto jakie przedsięwzięcia Ocieka
z funduszu zostaną podjęte - Wykonanie projektów chodw poszczególnych miejsco- ników 40 000zł
- Projekt budowy budynku
wościach:
Blizna
ośrodka zdrowia 18 221,50zł
- Odnowa rowów melioracyj - Ostrów
nych 6 000zł
- Projekt i wykonanie parkin- Zakup urząd zeń zab awogu obok cmentarza
wych dla dzieci 10 000zł
48 221,50zł
Życie Ostrowa

- Zakup sztandaru i tablicy
pamiątkowej dla szkoły
10 000zł
Skrzyszów
- Zagospodarowanie terenu
obok OSP na cele sportoworekreacyjn e 58 221,50zł
Wola Ociecka
- Wykonanie ogrodzenia remizy OSP 35 409,58
- Modernizacja schodów
w szkole podstawowej
5 000zł
- Zakup materiałów do utrzymania stadionu 1 000zł
Zdżary
- Renowacja i odnowa rowów
melioracyjnych 7 189,44zł
- Poprawa infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej
w Ociece Filia w Zdżarach
20 000zł
Mateusz Surman
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Planowane zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
W dniu 1 lipca 2011 r. został a u ch wa lo n a u s ta wa
o zmianie ustawy o utrzy maniu czystości i porządku
w gminach oraz niektó rych
innych ustaw, która zmieni
dotychczasowy system gospoda ro wania odpada mi
komunalnymi.
Nowy system zakłada,
że najpóźni ej w dacie 1 lipca
2013roku, samorząd stanie się
odpowiedzialny za odebrani e
i właściwe zagospodarowani e
odpadów.
Ustawodawca, wskazał kolejność wprowadzania poszczególnych etapów nowego systemu:
Od dnia 1 stycznia 2012 r.
gmina jest zobowiązana pro wadzić rejestr dzi ałalności
regulowan ej w zakresi e odbierania odpadów komunalny ch
od właścicieli nieruchomości.
Podmiot prowadzący dział alność w zakresie odbierani a
odpadów komunalnych od
wł aś ci ci eli ni eru chom oś ci
i posiadający wpis do rejestru
działalności regulowan ej będzie mógł odbierać odpady
komunalne na zlecenie gminy,
jedynie w przypadku, gdy
zostanie wyłoniony w drodze
przetargu.
Nowym obowiązkiem
gminy, obowiązującym ją już
od dnia wejścia w życie ustawy jest dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki
o dp ad ami ko mu n aln y mi .
Analiza ta ma zwery fikować
możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie
możliwoś ci p rzetwarzani a
odpadów komunalnych, potrzeb inwestycyjny ch, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Ma również dostarczyć in formacji o liczbie mieszkań ców,
liczbie właścicieli nierucho mości, którzy nie wykonują
ob owi ązk ó w ok reśl on y ch
w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzany ch na terenie gminy,
a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania prze-

znaczonych do składowania.
Kolejnym terminem wskazanym w ustawie jest data aktualizacji wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami, która
powinna zostać uchwalona nie
późni ej niż 6 mi esi ęcy
od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 30 czerwca 2012r.
Wojewódzki Plan Gospodarki
Odpadami będzie wskazywał
regiony gospodarki odpadami
komunalnymi, wraz z gminami wchodzącymi w skład regionów, regionalne instalacje
do przetwarzania odpadó w
komunalnych, instalacje do
zastępczej obsługi regionów.
Budowa regionalnych
instalacji do przetwarzani a
odpadów komunalnych oraz
kierowanie strumieniem odpadów są konieczne, żeby możliwe było zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów
ograniczenia masy odpadó w
komu n aln y ch ul egaj ący ch
biodegradacji kierowanych do
składowania. Ustawa nakład a
na gminy obowiązek ograniczeni a masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania:
• do dnia 16 lipca 2013 r. – do
nie więcej niż 50% wago wo
całkowitej masy odpadów
komunalnych, w stosunku do
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
• do dnia 16 lipca 2020 r. – do
nie więcej niż 35% wago wo
całkowitej masy odpadów
komunalnych, w stosunku do
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Gminy są również zobowiązane osiągnąć do dnia 31 grud nia 2020 r.:
• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użyci a
papi eru, metali, two rzy w
sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użyci a
i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczn e odpadów budowlanych i roz-

biórkowych w wysokoś ci
co najmniej 70% wagowo,
Po uchwaleniu aktualizacji
wojewódzkiego planu gospo darki odpadami, rada gminy
jest zobowiązana do podjęcia
w termi ni e 6 miesi ęcy
uchwał:
• w sprawie m etody ustalenia
opłaty za gospodarowani e
o dp ad am i k o m u n al n y m i
oraz ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
• w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat y za g os p o d aro wan i e
odpadami komunalnymi,
• w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowani e odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieru chomości o miejscu i terminach jej składania,
a także o terminie złożenia
pierwszej deklaracji,
• w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczeni a
usług w zakresie odbierani a
odpadów komunalnych od

Życie Ostrowa

wł aś ci ci eli ni eru chom oś ci
i zagospodaro wania tych od padów w zamian za uiszczon ą
opłatę.
W ej ś ci e w ży ci e
uchwał ozn acza, że od tego
dnia na terenie gminy ruszy
nowy system gospodarki odpadami komunalnymi – właściciele nieruchomości zaczn ą
uiszczać na rzecz gminy opłaty, a gmina przejmie ich obowiązki w zakresie gospodaro wania odpadami komunalnymi.
Wpływy z opłat od właścicieli
nieruchomości za gospodaro wanie odpadami komunalnymi pokryją koszty funk cjonowania systemu, obejmujące
koszty:
• odbierani a, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
• tworzeni a i utrzymania
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• obsługi administracyjnej
Opracował: Marek Gubernat
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Zebrania jednostek OSP
W jednostkach gminnych
OSP odbyły się spotkania
z wójtem gminy Ostrów na
któ ry ch podsumowywano
działania jednostek z ubiegłego roku a także ro zma wiano o planach na najbliższy ro k.
P o cząt ek rok u t o
przed e ws zy stki m ok res
wszelkiego rodzaju zebrań
m.in. zebrań sprawozdawczych w jednostk ach OSP.
Dlatego w miesiącu luty wójt
gminy Ostrów a jednocześnie
prezes Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczy ch Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Ostrowie spotkał
się ze wszystkimi jednostkami
OSP z naszej gminy. Najpierw minutą ciszy uczczono
pamięć zmarłych strażaków,
którzy odeszli z naszych sze-

regów a następnie zabrał głos
wójt gminy Piotr Cielec, który
podsumował ubiegły rok oraz
przedstawił plany na najbliższy. Wspomniał również druha Kazimierza Ferfeckiego,
który początkiem lutego od-

szedł po blisko pięćdziesięcioletniej służbie w OSP. Wójt
przedstawił także projekt,
który w tym roku będzie składać Urząd Gminy w Ostrowie
na termomodernizację ws zystkich strażnic w n aszej gminie,

czyli m.in. wymianę stolarki
okiennej, ocieplenia budynków - tam gdzie jest to niezbędne. Jeśli wniosek zostanie
pozytywnie rozpatrzony to
jest możliwość pozyskania aż
85% całej kwoty wydatkowa-

Gratulacje od wójta dla nowoprzyjętych
druhów w OSP Kamionka

nej na ten cel.

Prezentacja sztandaru OSP Ocieka
Rok 2011 w gminie Ostrów w liczbach:
18 – pożary
59 – miejscowe zagrożeni a
303,3 tys. zł –wartość strat mienia
330tys. zł – wartość uratowanego mienia
16 osób rannych w wyniku nagłych zdarzeń
5 ofiar śmiertelny ch w wyniku nagłych zdarzeń
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Rok 2011 w powiecie ropczyckosędzis zo wskim w liczbach:
153 – pożary
641 – miejscowe zagrożeni a
3 mln 743,2 - wartość strat mienia
11mln 223 - wartość uratowan ego mienia
18 – fałszywe alarmy
199 – rannych w wyniku nagłych zdarzeń
19 – ofiar śmiertelnych w wyniku nagłych
zdarzeń
Życie Ostrowa

Następnie głos zabrał
Komend ant Gminny OSP
Adam Gryboś, który przedstawił statystyki udziału jednostek OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym
w akcjach minionego roku.
Podziękował również druhom
strażakom za poświęcenie,
trud i odwagę w niesieniu
pomocy potrzebującym. Nie
zabrakło również inform acji
dotyczących udziałów poszczególnych druhów w akcjach oraz przyjęci a nowych
druhów w szeregi jednostek.
Warto również dodać,
że coraz częściej kobiety chcą
wstąpić w szeregi jednostek
OSP, dlatego kilka jednostek
zastanawia się nad utworzeniem drużyn żeńskich jaki e
już istnieją w Ostrowie i Kozodrzy.
Mateusz Surman

Życie Ostrowa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Kolejne nabory wniosków za nami
Lokalna Grupa Działani a LASOVIA po raz kolejny przeprowadziła nabo ry wniosków
w ramach realizowanego działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś
4 Leader. Był to już drugi
nabó r na do fi nansowani e
wniosków z zakresu „Odnowa
i rozwój wsi” oraz czwarty
nabór na tzw. „małe projekty”, czyli na niewielkie przed sięwzięci a z kwotą dofinansowania do 25 tys. zł.

W dniach 9 stycznia do 6 lutego do Biura LGD wpłynęło 21
wnios ków ze ws zy stki ch
3 gmin na obszarze, których
d zi ał a LGD LASOVIA
tj. Cmolas, Niwiska, Ostrów.
Wnioskodawcami tradycyjnie
były gminy, instytucje kultury
i stowarzyszenia. Projekty
dotyczyły przede wszystkim
zagospodarowania oraz rozwoju infrastruktury publicznej, turystycznej, rekreacyjnosportowej, remontu i wyposażenia świetlic, przeprowad zenia warsztatów szkolenio -

wych, organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
W zak res i e d zi ał an i a
„Odnowa i rozwój wsi” wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę dofin ansowania 332 685,00 zł, natomiast dofinansowanie złożony ch 18 „małych
projektów” wyniosło 196 886,14 zł. 16 lutego Rada ds.
opiniowania wniosków LGD
LASOVIA dokonała oceny
złożonych proj ektów. Wszystkie wnioski zostały przyjęte
do realizacji. Zgodnie z zasa-

dami projektu wnioski zostaną
przek azane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego jako instytucji, która ostatecznie zatwierdza złożone proj ekty.
In formujemy, iż LGD LASOVIA planuje w bieżącym
roku (w II kwartal e) przepro wadzenie naboru na do finan sowanie wniosków z zakresu
„Różnicowani e działalnoś ci
nierolniczej ” oraz „Tworzenie
i ro zwój mik rop rzedsi ębiorstw”.
D. Zając

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wdrażanie projektów współpracy współfinansowane jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Szlakami Lasowiaków” - Promocja atrakcji regionu
Lokalna Grupa Działani a LASOVIA wspólnie z Lokalną
Grupą Dział ania „Siedlisko”
z Kolbuszowej jest w trakcie
reali zacji
p roj ekt pn .
„S zl ak am i Laso wi akó w”.
Projekt ma na celu promocję
walorów turystycznych oraz
dziedzictwa kulturowego obszaru działania obu grup tj.
terenu 7 gmin : Cmolas, Niwiska, Ostrów, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski,
Raniżów. Realizacj ę projektu
przewid ziano na okres od
grudnia 2011r. do listopada
2012r.
W ramach projektu zostan ą
wydane trzy rodzaje publikacji promujących atrakcje turystyczne partnerów projektu
oraz dzied zictwo kulturowe
Las owi ak ów - d awn y ch
mieszkańców Puszczy Sandomierskiej. Będą to Album
dzi ed zi ct wa ku ltu rowego,
P rzewo d n i k t u ry s ty czn y
z mapą oraz folder pocztówek. Publikacje ukazywać
będą
bogactwo pomników
przyrody, zabytków, malowniczych pejzaży terenu interesujących turystę. Pokazan e

zostanie również bogactwo
zwyczajów dawnych Laso wiaków. Załączon a do przewodnika turystycznego mapa
wskaże dod atkowo trasy ro werowe, ścieżki dydaktyczne,
bazę noclego wo - gastronomiczną. Jesienią w Kolbuszowej zostaną zorgani zowan e
Lokalne Targi Turystyki. Natomiast na terenie LGD LASOVIA odbędzie się konferencja podsumowująca projekt.
Pomysł zebrania bogatej kultury i tradycji dawnych Lasowiaków oraz ukazania atrakcji
turystycznych regionu w jednym miejscu i czasie, pozwoli
lokalnym mieszkańcom oraz
potencjalnym odwiedzającym
na pełniejsze zapozn anie się
z urokiem miejsca w którym
żyjemy.
Całkowity koszt przedsięwzięci a wynosi 206 256 zł.
Projekt w całości finansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 -2013 Oś 4 LEADER.
D. Zając
Życie Ostrowa
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XXXVII Międzywojewódzki Sejmik
Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie
W dniu 4 lutego 2012 Ludowy Teatr Amatorski działający przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Ostrowie z/s w Kamionce, pokazał kolejny ra z
swoją sztu kę teatralną pod
tytułem ,,Misterium Męki
Pańskiej”, na XXXVII Międzywojewód zkim Sejmiku
Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie.
Aktorzy mieli nie lada
wyzwani e, musieli się zmierzyć z
nowym miejscem
i trudnymi warunkami na scenie. Pracownicy GCKiS, obsługa techniczn a i aktorzy
wykazali się bardzo dobrym
zgraniem i wszystko przebiegło sprawnie.
Występ zdobył uznanie widzów oraz jurorów którzy

kolejne występy.
REŻYSERIA: ALEKSANDRA BAL
25 marca aktorzy kolej- OB SŁUGA TECHNICZNA: TOMASZ GUZIOR, STANISŁAW
ny raz stanęli na wyso- WIKTOR, MIROSŁAW SROKA, BARTŁOMIEJ WIKTOR,
k oś ci
z a d a n i a DAWID MAREK, DAMIAN WIKTOR
i poruszyli serca wi- REKWIZYTY: ANNA POTWORA, RENATA DŁUŻEŃ, DANUTA FRYZ
dzów na XV Teatral- OŚWIETLENIE: „ ID-LIGHTING”- TOMASZ IDZIOR
nym Przeglądzie Mi- SCENOG RAFIA: NATALIA ZIOMEK
KOSTIUMY: MARIA ŁAGOWSKA
steriów Męki Pańskiej
JEZUS - P RZEMYSŁAW ŁAGOWSKI
w Centrum Kultury,
PIOTR - LESŁAW KMIEĆ
Sportu i Turystyki
JUDASZ - KRYSTIAN KRUŻEL
w Pruchniku. ObserwuNAHUM - RYSZARD GABER
jąc przybyłych wiKAJFASZ- BRONISŁAW HARACZ
dzów, można było zobaczy ć
JAKUB - MAREK POP IELARZ
powagę, skupienie i w nie
ANNASZ - MAREK WIKTOR
jednym oku łzę.
NIKODEM, S ZYMON CYRENEJCZYK - JANUSZ DANIEL
Następnie w Nied zielę PalmoPIŁAT - WIESŁAW JELEŃ
ŻONA PIŁATA- MARIA JELEŃ
wą 1.04.2012 odbył się wySETNIK - ŁUKASZ KĘDZIOR
stęp na sali kinowej w SędziMALCHUS - RAFAŁ WIKTOR
szowie Młp. dla mieszkańców
KASJUSZ - JERZY BEZARA
naszego powiatu ropczycko
ANANUS – MAKSYMILIAN FRYZ
- sędziszowskiego.
TOMASZ – MATEUSZ IGNAC

OBSADA

R. Dłużeń

W rolę Jezusa wcielił się Przemysław Łagowski - dyrektor GCKiS a w
rolę Piłata sołtys sołectwa Blizna - Wiesław Jeleń.
docenili wysiłek włożony
w tak duże p rzedsięwzięcie,
dzięki czemu dostaliśmy kolejne zaproszeni e na występ
w Tarnogrodzie dla mieszkań ców, które odbyło się dnia
18.03.2012r. Aktorów zaskoczyło zainteresowanie i pełna
sala widzów.
Występ był
udany o czym świadczyły
długie i gromkie brawa. Rozgłos naszego Misterium był
na tyle duży, że już odbyły się
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FILIP - TADEUSZ GUZIOR
ANDRZEJ - MATEUSZ RUDNY
JAN - MARCIN CEBULSKI
B ARTŁOMIEJ - MATEUSZ ZIOBRO
ANIOŁ –ANNA WIKTOR
DIAB EŁ - TOMASZ GUZIOR
MARIA - MAŁGORZATA KOP EĆ
MARIA MAG DALENA - JOANNA P OTWORA
ODŹWIERNA I - RENATA DŁUŻEŃ
ODŹWIERNA II - ZOFIA KWIETNIEWSKA
B ARABASZ- MAREK KLACZA
APOSTOŁOWIE: RAFAŁ MASŁOWSKI,
TADEUSZ WIKTOR, MAREK KLACZA,
ARKADIUSZ FORNEK

Życie Ostrowa

V Bal Karnawałowy w Kamionce
- Tomasz Kasprzycki - Prezes
Zarządu Banku
S pó łd zi el czeg o
w Ropczycach
Krzy s zt o f
Strzępka - Właści ci el
Firmy
R emo nto w o
B udo wl a nej
w Przyłęku
- Jan Cyzio W łaściciel
Ośrodka SzkolePodczas balu przedsiębiorcy niowo - Wypoinwestujący w gminie Ostrów, c z y n k o w e g o
wspierający finansowo i rze- „C YZIÓW KA”
czo wo instytucj e kultury, w Kamionce
szkoły, środowiska lokalne - Tomasz Rogala Corocznie na balu przedsiębiorcy inwestujący w gminie Ostrów, wspierający
oraz ludzie udzielający się - Właściciel Cenfinansowo i rzeczowo instytucje kultury, szkoły, środowiska lokalne oraz
społecznie zostali wyró żnieni trum Handlowe- ludzie udzielający się społecznie zostają wyróżnione przez władze gminy.
pamiątkowymi grawerowany - g o
„ K&K”
mi tablicami oraz otrzymali w Ostrowie
podziękowani a od władz gmi- - Józef Pietras - Prezes Komu- P HP T „ P OLC HEM IA ” Moskal oraz Jan Bury za
ny.
n aln ego P rzeds i ębi o rst wa w Skrzyszowie
wsparci e i udzieloną pomoc w
R em o nt o wo -B u do wl an eg o
rozwoj u
s poł e czno W tym roku nagrodzeni w Mielcu
Tytuł „Inwestor Specjalnej g o s p o d a r cz y m
Gm i n y
zos tali:
- Grzegorz Dom arad zki - Strefy Ekonomiczn ej” za re- Ostrów.
Honorowy tytuł „Darczyńca D y r e k t o r
F i r m y alizacj ę inwestycji gospodarRoku 2011” za bezinteresow- „BUDIMEX” S. A. - Oddział czych stano wiący ch o rozwo - W czasie balu odbył się kierne wsparcie wydarzeń spo- w Dębicy
ju Gminy Ostrów otrzymał:
masz rękod zieła artystyczneł eczn y ch , g os po d arczy ch
- Andrzej Bajor - Właściciel go, a gwoździem programu
i kulturalnych na tereni e Gmi- Honorowy tytuł „Inwestor F i rmy „ OC YNKOW NIA była licytacja. Licytowan e
ny Ostrów w 2011 roku otrzy- Roku 2011” za realizację in- PODKARPACIE”
były m.in. przedmioty przekamali:
westycji gospodarczy ch stazane przez posła Kazimierza
- Wiesław Milczanowski - nowiących o rozwoju Gminy "Os ob o wo ś ć s p o ł eczn o - Moskala od Prezesa Prawa
Właściciel Firmy Transporto- Ostrów otrzymał:
gospodarcza roku 2011", tę i Sprawiedliwości Jarosława
wej
- Tadeusz Lech - Właściciel nominacj ę za szczegól ny Kaczyńskiego, Prezes a Rady
wkład w rozwój Ministrów Donalda Tuska,
życia społeczno - Marszał ek Sejmu Ewy Kogospod arczego
i pacz, Wicemarszałka Sejmu
kultu ral nego
n a Marka Kuch cińskiego oraz
t eren i e
Gm i n y Ministra Pracy i Polityki SpoO s t r ó w łeczn ej oraz Ministra Kultury
i
mi ejs co wo ś ci i Dziedzictwa Narodo wego.
Blizn a otrzym ał Jak się okazało największą
Wiesław Jeleń.
popularnością cies zyło się
popiersie Józefa Piłsudzkiego
Specjalne podzi ę- przek azane na aukcję przez
kowanie za bezin- A n d r z e j a
B ajo r a
teresown e i stałe (Ocynk ownia Podkarp aci e),
wsparci e o charak- które ostatecznie zostało zliterze muzy cznym cytowane za 5tys. złotych.
otrzym ał
zes pół
m u z y c z n y Pieniądze zebrane podczas
„WIKTORIA”.
balu zostaną przeznaczone n a
wsparci e i rozwój talentów
Pamiątko we p o- młodzieży z terenu Gminy
dziękowani a otrzy- Ostrów.
Andrzej Bajor przekazał na aukcję dwa popiersia , które zostały zlicytomali także posłowane za łączną kwotę 7 tys. zł.
wi e:
Kazimi erz
Mateusz Surman
W ostatnią sobotę karnawału, czyli 18 lutego 2012 już
po raz piaty odbył się bal
karnawałowy zorgani zowa ny przez Wójta Gminy
O s tró w Pio tra Ci el ca .
W Folwarku „Cyziówka”
w Kamionce po ra z kolejny
spotkali się przedsiębiorcy,
samorządowcy, dyrektorzy
instytucji i urzędów, zarówno gminy jak również powiatu i województwa.

Życie Ostrowa
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ENGLISH IS EASY!
Tak na pewno mogli powiedzieć zwycięzcy I Gminnego
Konkursu z Języ ka Angiels ki eg o ” E NGL ISH I S
EASY”, który odbył się
1 marca 2012 r. w Publicznym Gimnazjum w Ostro wie.
W konkursie współzawodniczyli uczniowie z czterech gimnazjów: Woli Ocieckiej, Ocieki, Kamionki oraz
Ostrowa. Uczestnicy zostali
wyłonieni w szkolnych eliminacjach, które odbyły się
w rodzimych szkołach. Zadaniem uczniów było wykazani e
się wiedzą z języka angielski ego i wi adom oś ci ami
o krajach anglojęzy czny ch.
W dniu konkursu uczniom
towarzys zyło lekkie zdenerwowanie, zapewn e przeczu -

wali oni bowiem, iż ich szanse są w miarę wyrówn ane.
I tak też się stało, ponieważ
o zwycięstwie jednych nad
drugimi zdecydowały tylko
dwa punkty.
Wygranym szczerze gratulujemy, a byli to:
I miejsce – Wiktor Łukasz –
Publiczne Gimnazjum w Kamionce
II miejsce – Popielarz Przemysław - Publiczne Gimnazjum w Kamionce
III miejsce – Bełzo Marcelina
– Publi czn e Gimn azj um
w Ostrowie oraz Świder Martyna - Publiczne Gimnazjum
w Kamionce
Wszystkim tym osobom dyrektor Publicznego Gimnazjum w Ostrowie Maria Wielgus wręczył a nagrody główne,

ufundo wane przez GCKiS
w Kamionce oraz wydawnictwo Express Publishing. Pozostali uczestnicy otrzymali
nagrody pocieszeni a. Uczniowie chętnie też poczęstowali
się przysmakami, które sponsorowały Delikatesy Jubilatka
5 w Ostrowie. Wszystkim
uczestnikom, opiekunom: M.
Szczęch, J. Dyło, P. Baś oraz
sponsorom składamy serdecz-

ne podziękowania.
Takie konkursy dają
uczniom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności
językowych, sprzyja nawiązaniu no wy ch zn ajo moś ci,
a nam, nauczycielom pozwala
na wymianę doświ ad czeń
i owocną przyszłą współpracę.
Joanna Kucharska

Na częstotliwości - SP8PVV
Potrzeba nawiązywani a łączności na duże odległości jest
stara jak świat. Sposobów jest
wiele to połączenia telefoniczne i to nie tylko tak powszechni e znany GSM. A ilu
z was pamięta jeszcze, w jaki
sposób podłączyć telefon polowy, łącznicę ręczną, ale
naj p ewni ejs zym z wielu
względów jest własne radio
nadawczo-odbiorcze i to nie
tylko powszechnie znan e CB.
O ile na łączność telefoniczn ą
czy też użytkowanie CB nie
są wymagane żadn e uprawnienia, to na użytkowanie fal
krótkich i UKF należy zdać
egzamin państwowy. Kosztuje
on parę złotych, nie jest trudny i daje uprawnienia do rozmawiania z wieloma osobami
na duże odległości bez ponoszenia dodatkowych kosztów i
bez stresu, że ktoś będzi e
przes zkadzał w rozmowie.
Możliwa jest na tych falach
łączność z krajami Europy,
Afryki i Azji – najciekawsze
są kontakty z Japonią, Australią.
A to przede wszystkim frajda,
ogromna frajda z pasjonującej
rozmowy z ludźmi z różnych
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stron świata – także w
języku polskim! To jest
to! Jak widać nie taki diabeł straszny jak go malują, trzeba dać mu tylko
szansę, żeby pok azał swoje uroki. Aby umożliwić
to naszym dzieciom podczas ostatniego Walnego
Zebrani a Stowarzyszenia
Krótko falowców i Radioamatorów DELTA powołano do istnienia nowy
klub: Szkolny Klub Łączn o ś ci S P8 PVV i m.
Edward a Zolowskiego w
Ostrowie. W chwili obecCzłonkowie klubu łączności podczas zajęć klubowych - montaż
n ej, po sto so wny ch
pierwszego w swoim życiu odbiornika radiowego
uzgodnieniach z Urzęd em
Komunikacji Elektroniczn ej Hajduk SQ9AOL. Na razie rzyszenia. Może się to okazać
wydano pozwolenie radiowe prowadzon e są zajęci a teore- waszym sposobem na hobby–
dla klubu. Klub swoją siedzi- tyczne, ale wkrótce dzięki ciekawym, ekscytującym i
bę posiada w Publicznym rad i os t acj o m u ży czon y m
dającym wiele radości. StoGimnazjum w Ostrowie koło przez członków stowarzyszeRopczyc i służyć będ zie szko - nia rozpocznie się szkoleni e warzys zenie Krótko falowcó w
i R adi o am ato ró w Delt a
leniu młodzieży, a także bę- praktyczn e.
dzie komórką służącą utrzy - Zachęcam wszystkich, którzy (www. k ro t ko fal o wcy . o rg )
maniu łączności alternatywnej kiedykolwiek mieli styczność odbywa spotkania w Domu
na wypadek sytuacji awaryj- z łącznicą polową, radiem CB Sportu w Dębicy ul. Sportowa
ny ch n a tereni e gmi ny
26 co czwart ek o godz. 18.00
Ostrów. Kierownikiem Radio- itp. i których to choć troch ę
zainteresowało
–
Spotkajmy
stacji jest Jacek Kotowski
SQ8AQO, operatorami: Stani- się - zapraszamy do siedziby
Arkadiusz Kotowski
sław Celler SP8DAP i Hubert zarówno Klubu jak i StowaŻycie Ostrowa
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Młodzież z Gimnazjum w Ostrowie wyjechała do Norwegii
Międzynarodowa Demokracja Młodzieży - „Youth in Hell 2012”
W dniach 22-25 stycznia nas za grup a w s kład zi e
6 uczniów Publicznego Gimnazjum w Ostrowie: J. Turoń, A. Napora, A. Cieśla,
A. Kruczek, M. Stachnik,
H. Szalwa, lidera grupy
A. Laski, dyrekto ra szkoły
M. Wielgus oraz sekretarza
Gminy Ostrów A. Sochackiej
– reprezentowała Polskę
w Międzynarodowej Konferencji „Youth in Hell”
w Norwegii.
Rada Dzieci i Młodzieży w północnym Trøndelag
w Norwegii była gospodarzem
ws pani al e zo rg an i zo wan ej
konferencji, której tematem
była demokracja młodzieży.
W ciągu 4 dni 90 młodych
ludzi i polityków z Norwegii,
Szwecji, Finlandii, Polski,
Węgier, Hiszpanii i Portugalii
współpracowało nad uzgodnieniem szeregu celów i środków potrzebnych do poprawy
wpływu i aktywnego udziału
młodych ludzi w społeczeństwie. Corocznie od 10 lat
w północnym Trøndelag konferencja młodzieży grom adzi
młodych ludzi i polityków aby
omówić i uzgodnić cel e i priorytety polityki w regionie. Po
raz pierwszy zorg anizowano
dodatkową kon feren cję, na
której grupy z 7 krajów spotkały się w celu przedyskuto-

wani a is tot ny ch
kwestii demokracji
młodzieży poprzez
ak ty wn y p ro ces
pracy. Współpracując w mieszanych
grupach wymienialiśmy się doświadczeni ami na temat
demok racji
młodzieży w ró żnych
krajach i próbowaliśmy znaleźć sposoby na polepszenie
i rozwinięcie zaangażowania młodych
w życie społeczne
i ich demokrację.
Wspaniale przygotowana kon feren cja zaowoco wała w wiele nowy ch pomysłów i sposobów ich wprowadzenia w życie. Być może
niektóre z nich mogą w nie
dalekiej przys złości „obiec”
Europę. Uczniowie z dużym
zainteresowaniem i zaangażo waniem przygotowali się do
udziału w konferencji a także
bardzo aktywnie w niej uczestniczyli.
Okiem ucznia:
„ Podczas całego pobytu panowała miła atmosfera, uczestnicy byli do siebie przyjaźnie
nastawieni. Bardzo podobał mi
się ten wyjazd – to było niesamowite przeży cie.”

Przed stacją kolejową „Piekło”
Aleksandra Kruczek kl. II a o ich życiu, historii i kulturze.
Mam nadzieję, że dzięki takim
„Poznałam wielu nowych zna- spotkaniom problemy młojomych z innych krajów posłu- dzieży zost aną zauważon e
gując się językiem angielskim, i rozwiązan e wspólnie z polico nie zawsze było łatwe. Po- tykami i radnymi.”
znałam demokracje młodzieży
Aneta Cieśla kl. II a
w innych krajach, która zn acznie różni się od naszej. Duże „Uważam, że nie po winniśmy
wrażenie zrobiły na mnie pięk- stać z założonymi rękami
ne krajobrazy, piękne góry, i przyglądać się jak inne kraje
czyste rzeki i kolorowe do- tworzą kluby młodzieżowe,
my.”
rady oraz organizacj e skupiaAgata Napora kl. III b jące młodzież. Powinniśmy
wziąć z nich przykład i dać
„Oprócz intensywnej pracy młodym szansę aktywnego
mieliśmy okazj ę zobaczy ć udziału w społeczeństwie.”
śliczna zorzę polarną. OdwieMarta Stachnik kl. III b
dziliśmy również wioskę wikingów gdzie nauczyliśmy się „Wyjazd do Trondheim przyniósł nam wiele korzyści przełam aliśmy barierę językową, poznaliśmy ciekawy ch
ludzi z innych krajów i poznaliśmy rolę i możliwości młodego człowiek a w innych krajach.”
Jowita Turoń kl. III a
„Wyjazd był dla mnie przeżyciem, którego nie zapomnę do
końca życi a. Konferen cja była
zdecydo wanie za krótka lecz
mimo to poruszyliśmy ciekawe tematy. Uświadomiliśmy
sobie, że głos polskiej młodzieży nie jest tak ważny
w społeczeństwie jak głos
młodzieży w innych krajach.”
Hubert Szalwa kl. III b

Dobry humor to podstawa...
Życie Ostrowa

Anna Laska
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„Nowy wózek spełnieniem marzeń”
usp rawnił fun kcjon owanie
całej rodziny.
Wyrazy wdzięczności
przek azuje również obdarowany chłopiec: „Podoba mi się
wózek, dlatego że jest lekki,
ma fajne funkcje, można regulować oparcie i uchwyty, można szybko demontować tylne
koła. Wózek ma błotniki,
ochraniacze i można się nim
swobodnie poruszać. Najchętniej będę go wykorzystywał
na podwórku”.
Do podziękowań dołączaj ą się również rodzice.
Dzięki wielkiemu zaang ażowaniu Łukasza Łącała pedagoga szkolnego Gimnazjum w
Ostrowie oraz Teresy Kęsek
niemożliwe stało się możliwe.
Dyrekcja i nauczyciele
Publicznego Gimnazjum
w Ostrowie oraz
E. i R. Iwaniec

Konrad na swoim nowym wózku

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne
podzięko wania w imieniu
rod zi có w dla Fund a cji
„Twoja Szansa” przy F.F.
i L. Śnieżka S.A. oraz Wójta
Gminy Ostrów za dofinansowanie za kupu aktywnego
wó zka inwalidzki ego dla
naszeg o ucznia Konrada
Iwańca.
Chłopiec jest niezwykle
zadowolony z nowego sprzętu,
który ułatwi mu sprawne poruszanie się po domu oraz okolicy. Poprzedni wózek był nie
tylko przestarzały, ale i mocno
zniszczony, co często było
powodem usterek, które uniemożliwiały mu samodzielność.
Nowy pojazd uniezależnił go
od ciągłej pomocy rodziców,
którzy maja wiele innych obowiązków zawodowych i domowych. Wózek aktywny

Dzień Babci, Dziadka i Seniora w GCKiS w Kamionce
W dniu 22 stycznia 2012r.
w sali GCKiS odbyła się
uroczystość z o ka zji „Dnia
Babci, Dziadka i Seniora”.
Uroczystość rozpo czął dyr.
Przemysław Łagowski oraz
Wójt Gminy Piotr Cielec,
składając ży czenia wszystkim
babciom i dziadkom. Z tej
okazji dzieci i młodzież
uczestni czące w zajęciach
prowadzony ch przez GCKiS
przedstawiły program artystyczny, który rozpoczął się
przedstawieniem pt. „ Z wizytą u Dziadków”. Były też
wiersze, podziękowania i piosenki. Dumne babcie i dziad kowie nagrod ziły swoje wnuki gromkimi brawami. Na
koniec programu dzieci odśpiewały tradycyjn e „sto lat”,
a jako upominek wręczyły
serduszka z życzeniami. Po
występie dzieci, dla wszystkich zagrała Kap ela dział ająca
przy GCKiS w Kamionce.
Spotk ani e przy h erb at ce
i ciastku przebiegło w miłej
atmosferze.
R.D
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Występy dzieci
i kapeli z Kamionki
z okazji „Dnia Babci,
Dziadka i Seniora”

Życie Ostrowa
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VII Memoriał im. Rafała Kmiecia w Kozodrzy
1 marca 2012 ju ż po ra z
6.
SP Ostrow
z Woli Ocieckiej a najlepszym kiej.
siódmy na sali gimnastycznej Najlepszym strzel cem turnieju bramkarzem Jan Szynal rówMateusz Surman
w Kozodrzy odbył się Memo- okazał się Karol Bielański nież ze s zkoły w Woli Ociecriał im. Rafała Kmiecia
Gratulacje dla drużyny z SP Skrzyszów
w piłce nożnej dla s zkół podod zastępcy wójta gminy Ostrów - Bogusława Wójcika
stawowych z terenu gminy
Foto. A. Skubis
Ostrów.
Wspólnymi siłami Lesława Kmieci a – pomysłodawcy Memoriału i GCKiS w Kamion ce u czczo no pam ięć
zmarłego Rafała Kmiecia. Jak
co roku dzięki ogromnemu
wy s ił ko wi o rg an i zat o ró w
uczestnicy turnieju mogli poczuć wspani ałą atmos ferę.
Wyniki Memoriału:
1.
SP Skrzyszów
2.
SP Wola Ociecka
3.
SP Kozodrza
4.
SP Kamionka
5.
SP Ocieka

Sukces muzyczny Kuby ze Skrzyszowa
Jakub Budzik ze Skrzys zowa zajął pierws ze miejs ce
w Regionalnym Konkursie
Gry na Jazowym Zes tawie
Perkusyjnym, który odbył
się w Dębicy.
13 marca 2012 roku
w Państwowej Szkole Muzyczn ej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy
już po raz czwarty odbył się
Regionalny Konkurs Gry na
Jazowym Zestawie Perkusyjnym. W konkursie tym wzięło
udział 12 uczestników z całego województwa podkarpackiego. Wśród uczestników
konkursu były osoby ze szkół
muzyczny ch z m.in. Głogowa Małopolskiego, Mielca
i J a ro s ł aw i a. K a żd y
z uczestników zobowiązany
był wykonać trzy utwory:
werbel - utwór dowolny solo
z elementami techniki rudymentarnej, jazzowy zestaw
perkusyjny - utwór obowiązkowy „Na defiladzie” z książki Marcina Lemiszewskiego
„Tajemniczy zamek” oraz
jazzowy zestaw perkusyjny utwór dowolny, który był
wykonywany solo.

Konkurs odbywał się pod ucznio wie n aszych szkół
okiem pięcioosobowego jury o których już w niebawem
a w czasie oczekiwania na mogą o swoim talencie dać
wyniki przeprowadzono ró wnież warsztaty dla nauczycieli
i uczestników konkursu.
Jak się okazało Jakub
B u d zi k ze Sk rzy s zo wa
uczęs zczający do drugiej klasy Publicznego Gimnazjum
w Ostrowie, a zarazem uczeń
Mariusza Knot ze Szkoły Muzyczn ej I st. w Ropczycach
uplasował się na pierwszym
miejscu pokonując wszystkich uczestników konkursu.
Warto dodać, że w ubiegłorocznym konkursie Kub a zdobył trzecie miejsce. Już wtedy
oceniaj ący Kub ę mówili,
że podczas następn ego konkursu będzie dużą konkurencją dla innych uczestników.
Dodatkowo Kuba jest też
członkiem Orkiestry Dętej
w Ropczycach na instrumentach perkusyjnych.
Jak się okazuje z naszej gminy jest więcej uzdolnionych muzyków, którzy
dodatkowo prywatnie szlifują
swe umiejętności artystyczne
w szkołach muzycznych. Są
to często bardzo młodzi

Życie Ostrowa

znać tak jak to zrobił ich kolega Kuba.
Mateusz Surman
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V Charytatywny Bal Karnawałowo - Walentynkowy w Skrzyszowie
W dniu 11.02.2012 r. już po
ra z piąty odbył się Charytatywny Bal KarnawałowoWalentynkowy organizowa ny przez Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Bł. Ks.
J e r ze g o
Po p i eł u s zk i
w Skrzys zo wie i przewodniczącego Rady Rodziców.
Dyrektor Andrzej Ziajor serdecznie powitał obecnych na balu zaproszonych
gości: Wójta Gminy Ostrów
Piotra Cielca z małżonk ą
i jego zastępcę Bogusława
Wójcika z małżonką. Korzy stając z okazji serdecznie po dziękował wójtowi Piotrowi
i zastępcy Bogusławowi za
ws zelk ą pomo c wł o żon ą
w rozwój nas zych zespołów
tanecznych, a także szkoły.
Gorąco powitał właściciel a
Biura Turystycznego ANTURJA z Dębicy - Jana Sojkę
z małżonką i złożył podziękowania za objęcie patron atem
naszego zespołu ANTURJA
i wszelką okazywan ą pomoc,
a także radnego Rady Gminy
w Ostrowie Andrzeja Budzik a
z małżonką i podziękował za
pomoc organizacyjną przed
i w czasie b alu oraz za współpracę i pomoc w rozwoju
szkoły. Serdeczne słowa powitania i podziękowania dyrektor szkoły skiero wał również do miejscowego proboszcza ks. Janusza Skrzypka za
bardzo dobrą współp racę
i zaangażowanie
na rzecz

całej społeczności szkolnej
oraz przewodniczącej Rady
Rodziców Lucyny Pociask za
wszelka pomoc.
P rzeds t awi ci el ki
dziewcząt z zespołu Anturja
w dowód wdzięczności wręczyły wymienionym osobom
kwiaty.
Bal był zorganizowany przy
współpracy Rady Rodziców
i wsparciu wielu ludzi dobrej
wo li . Dy rekt o r wy razi ł
wdzięczność wszystkim pracownikom administracji, obsługi oraz kuchni, a także tym
wszystkim rodzicom, którzy
poświęcili swój czas na pomoc przy dekoracji sali i przygotowaniu imprezy. Podziękował Mateuszowi Surmano wi i Tomaszowi Biesiowi za
dokumentację zdj ęciową pod czas balu, a także tym wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do
uświetnienia zabawy, którą
prowadził zespół MAGNUM
z Małej.
Goście na balu mogli
zobaczyć występy i popisy
dziewcząt w pięknych stro jach, w różnych układach
tanecznych. Zespół powstał
na początku 2007 roku. Do
końca roku szkolnego 2007/2008 instruktorem zespołu
była Agnieszka Rubacha. Ona
też przygotowy wała zespół do
pierwszego balu charytatywnego. Występy zespołu podczas II, III i IV balu ch arytatywnego odbyły się pod

Dochód z balu będzie przeznaczony dla zespołu
tanecznego Anturja i Lotos.
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Finał loterii fantowej czyli losowanie roweru

okiem Kingi Bieś. A obecnie
zespół prowadzi Kinga Mazur
i V bal charytatywny to jej
debiut, warto zaznaczy ć, że
bardzo udany d ebiut. Ciekawe
układy choreograficzne i przepiękne tańce w wykon aniu
zespołu Anturja i Lotos zachwyciły zgromadzony ch na
sali gości, którzy nagrodzili
występujących g romkimi brawami. W trakcie zabawy odbyła się loteria fantowa. Można było wylosować wieżę
fi rmy Philips ufundowan ą
przez Państwo Dziedziców ze
Skrzyszowa, piękne obrazy,
kosmetyki, zestaw sztućców,
filiżanek, monografie szkoły,
album malarstwa ropczyckiego malarza Józefa Meho ffera
ufundo wany przez fi rmę Elmix z Ropczyc i wiele innych
jeszcze nagród. Były także
trzy talony po 100 zł. każdy
na zakup paliwa w stacji
Moy a u fun do wane p rzez
Przedsiębiorstwo Kępka z
Rop czy c. Uro zm ai ceni em
loterii były dwa zaproszeni a
dla dwóch osób po 120 zł
każde na uro czysty obiad do
„Rajskiego Ogrodu” w Skrzyszowie u fundowan e przez
właściciela Tadeus za Lecha.
Główna nagrod a to trady cyjnie już rower o znacznej wartości. Loteria nie byłaby moż-
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liwa gdyby nie dobra wola
i chęć pomocy wielu ludzi.
Słowa podziękowania dyrek tor skierował do wszystkich
spon so ró w wsp omni an y ch
fantów na loterię oraz zaopatrzenia. Są to m.in. Przedsiębiorstwo Kazet z Pustkowa,
Przedsiębio rstwo Handlowe
Bambi z Dębicy, Przedsiębiorstwo Plastbud z Pustkowa, Nowy MaxPol z Brzeźnicy, Firma Handlowo - Usługowa „EDEN” z Ostrowa,
BOMIR ze Skrzyszowa i wiele innych. Wyrazy ogromnej
wdzięczności dyrektor skiero wał do Krzys zto fa Strzępkiwłaściciela Firmy Remontowo- Budowlanej z Przyłęku,
która prowadzi prace wykończeniowe w budynku naszej
hali sportowej za hojną po moc finansową. Ze szczególną uwagą i ogromną wdzięcznością wspomniał sponsora
nagrody głównej (roweru),
a także znaczn ej kwoty finan sowej na rzecz zespołu, Firmę Budimex z siedzib ą
w Dębicy, którego dyrektorem jest Grzego rz Domaradzki za niezwykłą przychylność,
życzliwość i okazan ą pomoc.
Wszyscy darczyńcy są dowo dem na to, że ludzie dobrej
woli istnieją i można na nich
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zawsze polegać.
Dochód z tego b alu
będzie przezn aczony dla zespołu taneczn ego Anturj a
i Lotos, m.in. na wypoczynek
letni i doposażenie zespołów,
a także jako jednorazowe stypendium dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce
i zachowaniu . Bez osobistego
zaan g ażowani a d y rek to ra
szkoły Andrzeja Ziajo ra i finansowego wsparcia darczyń ców nie osiągnęlibyśmy tak
wy sok i eg o po zi omu b alu. Dyrektor szkoły z okazji
pięciolecia istnienia zespo łu otrzymał od mażoret ek

specjalne wyrazy uznania
za pomoc i promowanie
zespołu. Dziewczęta przy gotowały dla dyrektora
specjalny kubek z wi zerunkiem zespołu i krawat
z napisem „Anturja”.
Piękne było to, że pomoc
dla dziewcząt odwzajemniła się z ich strony
wdzięcznością i szacunkiem. Radość przeżywa
się przecież tylko wtedy,
gdy sprawia się ją innym.
SP Skrzyszów
Zabawa taneczna

„Dzień Polski” w przedszkolu w Kozodrzy
W Przeds zkolu im. Wandy
Chotomskiej w Ko zodrzy po
ra z pierws zy obchodziliśmy
niezwy kły d zień- „Dzień
Polski”, który odbył się 23
marca 2012r.
Uroczystość t a jest
kolejnym wyjątkowym dniem
w życiu naszego przedszkola,
a jej obchody wynikają ze
stałego schematu przyp adającego na realizację podobny ch
imprez dotyczących poznani a
Państwa Polskiego według
harmonogramu „Przedszkol ak
- małym Europejczykiem”.
W ciągu roku dzieci interesu -

ją się zagadni eniami dotyczącymi charakterystyki naszej
ojczyzny. Poprzez wy cieczki
dzieci poznawały nasza małą
ojczyzn ę jaką jest Gmina
Ostrów i powiat ropczycko sędziszowski. Jedną z wycieczek była wycieczk a do Historycznego Parku w Bliźnie.
W czasie zajęć edukacyjny ch
poznają symbole n arodowe
takie jak godło, flaga, hymn.
Każdy z ty ch symboli narodowych jest inny i ma odmienne
znaczenie, które k ażdy mały
przeds zkolak potrafi wyk azać.
„Dzień Polski” to

szczególny dzień, w którym
obyły się zajęcia na temat „Co
nas łączy, a co ró żni z innymi
Europejczykami”. Ważnym
elementem w tym dniu był
wystrój przedszkola i przed szkolaków w b arwach bi ałoczerwonych. Dzieci wykazały
się wiedzą o nas zej ojczy źnie,
nie tylko poprzez recytowani e
wierszy o Polsce, ale także
śpiewały piosenki oraz brały
udział
w
konkursie
„Co wiem
o
swojej
Ojczyźni e”.

Honorowym gościem była
w tym dniu Sekretarz Gminy
Ostrów Agnieszk a Sochacka.
Podsumowaniem całego dni a
była degustacja p rzez dzieci
potraw wywod zących się
z wybranych zakątków naszego kraju.
Niewątpliwie
większość z n as czuje się Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po Polsku, hołdujemy

Przedszkolaki w „Dzień Polski” były ubrane w biało - czerwone barwy

polskim tradycjom, ale będąc
Polakami jesteśmy jednocześnie Europejczykami. Bycie
Europejczykiem to zas zczyt,
ale bycie Polakiem to jeszcze
większa chluba dla p rzed szkolaków.
PP Kozodrza

Życie Ostrowa
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Zbiórka pieniędzy w ramach WOŚP
w Publicznym Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej w Ostrowie
W dniach 4 -5 stycznia 2012012r w Publicznym Gimnazjum ora z Szkole Podstawowej w Ostrowie jak co roku,
odbyła się zbiórka pieniędzy
w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uczniowie i nauczy ciele ora z
ws zyscy pracownicy szkoły
składali dowolne datki.
Hasłem XX finału WOŚP
było:
„Gramy z pompą! Zdrowa
mama, zdrowy wcześniak,
zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześni ejszych
urządzeń dla ratowania życia
wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą”
Wg Światowej Organizacji
Zdrowia cukrzy ca to choroba
cywilizacyjn a XXI wieku.
Fundacja od kilku lat kupuje

pompy insulinowe dla kobiet zebranej kwoty bowiem suma serdecznie dziękuj emy
chorych na cukrzy cę, które przek roczył a grani cę 1330 zł.
dzięki planowaniu i odpo- Wszystkim zaangażowanym
wiedniej terapii w
czasie ci ąży mogą
urodzić
zdro we
dzieci
W o l o n t a ri u s ze
w składzie Jakub
Rudny, Ilona Kozłowska,
Błażej
Kot, Jowita Turoń, Kobos Karolina wraz z opiekunami Łukaszem
Łącał a i Martą
Ziobrowską odwiedzili również
o k ol i c zn y c h
przed si ębi o rców,
sklepy,
urzędy
gdzie mogli zasilić swoje skarbonki.
Wolontariusze wraz ze swoim opiekunem Łukaszem Łącała
Również tym razem padł rekord

Ł.Ł.

„Patrz oczyma – fotografuj sercem”
(David duChemin)
zainteresowania
fotografi ą
i często biorą udzi ał w konk u rs ach fo t o g rafi czny ch .
Wielkim sukcesem zakończył
się VII Ogólnopolski Konkurs
pt. „Barwy morza 2012” organizowany przez Szkoły Okrętowe i Ogóln oks zt ał cące
„Conradinum” w Gdańsku.
W kategorii fotografii szkół
gimn azjalny ch I miejs ce
w Polsce zajęła Agata Smykowska uczenni ca klasy I. Jej
zdjęcie pt. „Morskie bałwany”

Agata Smyowska zajęła I miejsce w VII Ogólnopolskim
Konkursie pt. „Barwy morza 2012”
Pragnienie fotografowania zapieraj ący ch dech
w piersiach krajobrazó w jest
czymś naturalnym. Robimy
zdjęcia na wakacjach, podczas
wycieczek, zachodów słońca,
czy cho ćby w sąsiedztwi e
własnego domu. Poprzez foto-

16

grafi ę dokumentujemy to,
gdzie byliśmy, co widzieliśmy, by zarejestrować emocje.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Ostrowie
na zajęciach artystyczny ch
i plastyce rozwijają swoj e
Życie Ostrowa

okazało się najlepsze. Inspiracją do wykonania tego zdjęci a
była ulotność morskiej fali.
„Cieszy mnie, że pasja fotografowania moich uczniów
zostaj e dostrzeżo na przez
innych i odnosi sukcesy. Potrafią swoimi oczyma dostrzec
piękno otaczającego nas świata i zarejestrować to aparatem
fotograficznym” – powiedziała koordynatorka konku rsu
Grażyn a Ferfecka.
A.K.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Ostrowie info rmuje, że pomoc bezpłatna
przy wypełnianiu wniosków obszarowy ch o bezpośrednie
dopłaty
na 2012 rok można uzyskać w budynku
starej Szkoły Podstawowej w Ostrowie.
Pomoc udzielana jest cod ziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
Termin wypełniania wniosków od 15 marca do 15 maja 2012
roku.
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„WRZOS” i „ONYKS” na zabawie karnawałowej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Artur
Skubis i Publicznego Gimnazjum - Lucjan Mieszkowski.
Sołtys, zaprosił wszystkich
jak się później okazało do
bardzo udanej zabawy. Zaprezentował się również ZPiT
„WRZOS” ze swoim nowym
układem tanecznym z którym
będą występować w tym roku.
Chociaż nie był to występ
przed dużą publicznością, to
i tak młodzież dostała gromkie brawa. Zaró wno tancerze
z obu zespołów, ich rodzice jak i instruktor, stwierdzili,

zabawy oraz konkursy
ze słodkimi nagrodami,
które u fundował Mateusz. Uczestnikom zabawy nie przeszk adzał, 20
stopniowy mróz na
dworze, wewnątrz było
tak ciepło jak w słoneczn e i bardzo gorące
lato. Uczestnicy zabawy dziękują serdecznie
sołtysowi Tadeuszowi
Kalicie, Jadwidze Łomnickiej oraz swoim rodzicom za zo rganizo wanie tak udanej i miłej
zabawy, jakiej jeszcze

NA LUDOWO
Skrzyknęły się raz BIEDRONKI
Od Ostrowa do Kamionki
I tak sobie uradziły
Zespół byśmy założyły.
Instruktor nas przygotuje
Skrzydełka nam poprostuje
No i tańca krok po kroku
Nauczy nas w ciągu roku.
Jak sobie postanowiły
Tańców skocznych się uczyły
Żywo tańczą i śpiewają
Wszystkich nas rozweselają.
Jak się młodzież napatrzyła
Też zespoły założyła
P ani Jadzia, ich prowadzi
Niech się uczą tańczyć młodzi..
Tańczą WRZOSY i ONYKSY
Zawadiacko przytupują
Ile w tych młodych energii
Aż widzowie się dziwują.
Teraz w Gminie jest wesoło
Bo zespoły tańczą wkoło
Z występami wyjeżdżają
I Gminę nam rozsławiają.

Autor: Marian Bil

Ze s p o ł y
t an e c zn e
„WRZOS” i „ONYKS” zostały zapros zone przez sołty sa wsi Wola Ociecka Tadeusza Kalitę na zabawę karnawałową, która odbyła się
11 lutego 2012 roku w budynku Ochotniczej Stra ży
Po żarnej w Woli Ocieckiej.
Głównym sponsorem
zabawy, było Gminne Centrum Kult u ry i Sp ortu
w Ostrowie z/s w Kamionce.
Do organizacji zab awy przy czynili się również sołtys Woli Ocieckiej, Jadwiga Łomnica, która prowadzi oba zespo-

By nam wszystkie te ZESPOŁY
Zawsze pięknie tańcowały
A kropeczki na skrzydełkach
BIEDRONKOM złotem błyszczały.

rzy, a jak się tylko ciepło zrobi na pewno wszyscy spotkamy się w Woli Ocieckiej na ognisku z pieczoną
kiełbaską i wspólnej zabawie.
A więc trzymamy za słowo!

„WRZOS” i „ONYKS” na zabawie karnawałowej
ły oraz rodzi ce i dzieci z Woli
Ociecki ej, które tańczą w tych
zespołach. Na zab awę zostali
zapros zeni także dyrektorzy:

że „impreza była na 102”.
Muzyką oraz zab awami zajmowali się Mateusz i Marek
z „ONYKSU”. Były tańce

nie było i czekają na
następną. Pan Sołtys zapewnił, że takie zabawy nie raz
będą się odbywały dla tance-

Młodzież ZPiT „WRZOS”
oraz ZT „ONYKS”

Biblioteka poleca...
Zostaje porwana młoda kobieta
Holly Johnson, agentka FBI. Jack
Reacher znajduje się w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu i zostaje porwany
razem z nią. Kobieta jest dzielna
i twarda, ale Jack podejrzewa,
że porywaczom chodziło właśnie
o nią. Będą musieli działać wspólnie, żeby pokonać nienawiść
i przemoc ze strony porywaczy
aby uratować życie swoje i innych. Czy Jackowi uda się dowiedzieć kim naprawdę jest Holly
i czy uda im się uciec z rąk porywaczy?

Życie Ostrowa

W książce znajdujemy wszystko co
niezbędne dla nowej generacji fantasy: wspaniałe walki, historyczne
bronie, tajemniczy spisek i... kobieta
elf, która pojawia się w snach Eragona. Czy Eragon pokona złego
króla i zostanie Jeźdźcem S moków,
czy ulegnie ciemnej mocy? Odpowiedź poznamy w "Dziedzictwie".
Najgłośniejszy światowy megabestseller od 2003 roku. Od sierpnia
2003 roku nieprzerwanie na szczycie list bestsellerów.

17

Życie Ostrowa

SP Kozodrza - z życia szkoły...
Marzec 2012 ro ku w Szkol e
Podstawowej w Ko zodrzy
obfitował w wiele wydarzeń,
przede ws zystkim sportowych.
Pierwszego dnia miesiąca w szkoln ej sali gimnastycznej rozeg rany został VII
już Memoriał Rafała Kmieci a
w piłce halowej. Uczestniczy ły piłkarskie reprezentacj e
chłopców ze szkół podstawowych całej gminy. Zacięte

i stojące na wysokim poziomie zawody, przeprowadzon e
w duchu fair play, wygrała
drużyna SP Skrzyszów, przed
SP z Woli Osieckiej, zaś nasza gościnna drużyn a zadowo liła się trzecim miejscem,
w pokonanym polu pozostawiając Kamionkę, Ostrów
i Ociekę.
Nasze d ziewczęta zaprezentowały się wspanial e
w rozgrywk ach piłki siatko-

wej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – grają dwie
czteroosobo we drużyny na
niepełnowymiarowym boisku.
Najpierw 10 marca wygrały
eliminacje gminne, by trzy dni
później zwyciężyć w zawo dach po wi ato wy ch. Cał a
szkoła kulturalnie oklaskiwała
świetne zagrania w meczu
fin ałowym z drużyną ze SP
w Górze Ropczy ckiej.

Pierwszy dzień wiosny
spędziliśmy w teatrze, oglądając „Piotrusia Pana” w wykonaniu Katolickiego Teatru
Edukacji z Krakowa na przegościnnej scenie Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Ciekawe co przyniesie kwiecień naszym siatkarkom w
zawod ach rejonowy ch?
SP w Kozodrzy

Wiers ze Mariana Bila z Ostrowa
ŻYCZEN IA N A DZIEŃ KOBIET

DOM RODZINNY

Każdego roku o tej samej porze
Każdy PANIOM życzy najpiękniej jak może.
Ja korzystając z tej sposobności
Życzę WAM szczęścia i wszelkiej pomyślności.
To, o czym marzycie by się spełniło
A co kochacie by WASZYM było.
Zdrowie niech na co dzień WAM dopisuje
A niebo niech WAS łaskami obsypuje.
P o każdej nocy nastaje dzień
P o każdej burzy błyszczy nam słońce.
Do dobrych ludzi uśmiechajcie się
Dla bliźnich miejcie serce gorące.
Bo życie jest krótkie jak sen majowy
I pędzi wciąż naprzód jak strzała.
Dla nas jest ono tylko jedną chwilą
Nie pozwólcie by ta chwila się zmarnowała.
P rzyjmijcie Drogie P anie te życzenia
Tak słodko i miło, by od tych życzeń
W WASZYM życiu wszystko na lepsze się zmieniło.
-Wszelkiej pomyślności-

Rodziny dom to ważna rzecz
Choć czasem człowiek tego nie ceni
On wciąż na myśl przychodzi ci
Gdy stąpasz po tej ziemi.
To z nim od młodych lat,
Byłeś tak silnie związany
Tu zacząłeś poznawać świat
I snułeś pierwsze plany.
Gniazdo rodzinne to przeżyć moc
Z dzieciństwa i młodości
Bo właśnie tu zaczęły się
P ierwsze potknięcia i radości.
Gdy w życiu coś zawiodło cię
I czułeś się przegrany
W domowej ciszy zaszyłeś się
By leczyć swoje rany.
To właśnie ten rodzinny dom
Mamy wciąż przed oczami
Choć upływa czas i zmienia się świat
On pozostaje razem z nami.

Klasa A 2011/2012, grupa: Dębica
Poz.
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Druży na

Klasa B 2011/2012, grupa: Dębica

Pkt.

Mecze

Bramki

Poz.

Druży na

Pkt.

Mecze

Bramki

1.

Brzostowianka Br zostek

40

17

32-15

1.

Ostra Gumniska

34

12

50-7

2.

Kaskada Kamionka

39

17

53-12

2.

Huragan Przedbórz

26

12

28-8

3.

LKS Łopuchowa

33

17

37-16

3.

Inter Gnojnica

24

12

37-19

4.

Sokó ł Krzy wa

30

17

25-15

4.

LKS Ostrów

24

12

29-14

5.

Borowiec Straszęcin

28

17

24-18

5.

Olimpia Nockowa

21

12

17-14

6.

LKS Pustków

26

17

39-26

6.

LKS Stasiówka

17

12

17-17

7.

LKS Głowaczowa

26

17

33-22

7.

Paszczy niak Paszczy na

16

12

24-32

8.

Kłos Kawęczy n

25

17

29-25

8.

Gród Będziemy śl

15

12

22-26

9.

Baszta Zawada

25

17

29-29

9.

LZS Mała

13

12

13-21

10.

Victoria Ocieka

24

17

23-26

10.

Korona Góra Ropczy cka

11

12

20-29

11.

Strażak Lubzina

21

17

23-47

11.

Piast Wolica Piaskowa

5

12

10-37

12.

LKS Łęki Górne

20

17

25-28

12.

Olchovia Olchowa

2

12

12-54

13.

Borkovia Borek Wielki

16

17

23-51

14.

Kamieniarz Golemki

14

17

17-37

15.

Strzelec Fry sztak

12

17

20-36

16.

LKS Brzeźnica

10

17

22-51
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