Życie Ostrowa

Życie Ostrowa

Życie Ostrowa

2

Życie Ostrowa

Życie Ostrowa

Naszej gminie nie grozi bankructwo
tych koniecznych i niezbędnych.

Z Piotrem Cielcem wójtem
Gminy Ostrów rozmawi amy
między innymi o kondycji
finansowej Gminy, jej zadłużeniu oraz o tym czy inwestycje naszego samorządu są
zagrożone.
W większości samorządów
słyszy się o tym, że tegoroczne budżety, to budżety
oszczędnościowe. Czy podobnie jest w przypadku naszej
gminy?
Już rok 2012 był dla wielu
samorządów i podmiotów gospodarczych bardzo trudny.
Skutkiem fali upadłości wielu
firm, szczególnie tych realizujących duże zadania, jak np.
budowę autostrady były poważne problemy z płynnością
wielu firm podwykonawczych.
Powoduje to również negatywne przełożenie na wpływy do
budżetów gmin. My widząc te
problemy w drugiej połowie
ubiegłego roku dokonaliśmy
korekty wydatków tak, aby
dopasować je do realnych dochodów. Również wp ływy
pochodzące z gospodarki odpadami w związku z bardzo mocną konkurencją dołującą ceny
za przetwarzanie odpadów do
granic opłacalności spowodowały iż zmuszeni byliśmy negocjować nasze kontrakty na
przyjmowanie śmieci po niższych, niż zakładaliś my cenach. Aby to zrekompensować
musieliśmy pozyskać nowe
rynki z poza rejonu dotychczasowej obsługi. Praca ta przynosi obecnie owoce w postaci
dodatkowych strumieni odpadów z trenu Tarnobrzega, Jasła
i Sandomierza. Rok 2013 będzie zapewne jeszcze bardziej
nieprzewidywalny z wielu
względów.
Na przykład z jakich?
Jednym z nich jest nowelizacja
ustawy o gospodarce śmieciowej, która wchodzi w życie
1 lipa bieżącego roku. Zmienia
ona diametralnie sposób zbiorki i przetwarzania odpadów
oraz narzuca bardzo rygorystyczne poziomy odzysku konieczne do osiągnięcia. Dlate-

go też w pierwszej połowie
roku koncentrujemy się na
inwestycjach okołoskładowiskowych doposażających Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy jak również
budowę kompostowni. Planujemy na dzień 15 maja zakończyć te prace tak, aby wystąpić
do Marszałka Województwa
o status Instalacji Regionalnej.
Jest to przepustka do zapewnienia stałego dopływu odpadów na instalację w opłacalnych cenach. W lipcu będziemy jedyną taką instalacją na
terenie naszych czterech powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego i ropczy cko -s ęd zis zo ws k ieg o ,
a drugim w województwie po
Krośnie. Dlatego też uważam
iż nasz tegoroczny budżet jest
ostrożnym, mocno ukierunkowanym planem działań pozwalającym przez kolejne lata na
spokojny, dalszy rozwój naszej
gminy.
W ostatnim czasie w różnych
mediach i w opinii publicznej
pojawiają się informacje
o tym, że gmina jest w nienajlepszej kondycji finansowej. Jak naprawdę wygląda
ta kwestia?
Kondycja finansowa gminy
jest niezagrożona. Oczywiście
w dobie kryzysu jaki dotknął
również nasz kraj wzajemne
przepływy finansowe również
niejednokrotnie są zachwiane.
Musimy obecnie bardzo czuj-

nie monitorować płatności
podatkowe, wpływy czynszów,
dzierżaw, a w szczególności
płatności za kontrakty śmieciowe. Niestety w tej branży również są firmy borykające się
z problemami finansowymi
bądź wprost nierzetelne. Powoduje to iż na rzecz Zakładu
Usług Komunalnych i Gminy
mamy regularnie ok. 400000 zł
należności przetermino wanych. Dochodzimy tych kwot
w zależności od terminu ich
p rzetermino wan ia pop rzez
upomnienia jak również na
drodze sądowej i komorniczej.
Takie sytuacje nie wpływają
pozytywnie na stabilność przepływów finansowych.
Co z bieżącymi finansami?
Natomiast jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie Gminy
i podległych jednostek wszelkie płatności wymagalne tj.
wynagrodzenia, składki, raty
kredytów, opłaty abonamentowe, funkcjonowanie placówek
oświatowych, kulturalnych są
regulowane w terminach wymagalnych. Mając na względzie konieczność zamknięcia
bardzo kosztownych zadań,
o których wspomniałem wcześniej, czyli dotyczących rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów sięgających
kwoty ok. 4,5 mln złotych
w pierwszym półroczu tego
roku bardzo oszczędnie i skrupulatnie podchodzimy do wydatków i ograniczamy je do
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Mi mo rozsądnego wydatkowania do gminy ściągają nowi mieszkańcy i inwestorzy...
Gmina Ostrów od wielu lat
zaliczana jest do ścisłej czołówki g min podkarpacia i kraju
pod względem kwot przeznaczanych na inwestycje podnoszące poziom życia naszych
mieszkańców. Jest to uwidocznione, znacznym w ostatnich
latach, wzrostem liczby mieszkańców naszej gminy przy,
niestety, obniżeniu liczby narodzin nowych obywateli gminy.
Świadczy to iż ludzie z zewnątrz chętnie się u nas osiedlają widząc dobre warunki do
życia, piękne i nowoczesne
obiekty oświatowo-sportowe,
pełne uzbrojenie, szereg dodatkowych usług na rzecz mieszkań có w n ieo fe ro wan y ch
w innych gminach. Również
inwestorzy zewnętrzni chętnie
się u nas lokują podkreślając
bardzo dobre uzbrojenie naszych terenów przemysłowych
i dobre, rzeczowe podejście do
ich zamierzeń inwestycyjnych.
Jednak osiągnięcie tych wskaźników wymagało na przestrzeni ostatnich lat wielkich nakładów inwestycyjnych. Gmina
Ostrów w pełni wykorzystała
nadarzającą się okazję wsparcia inwestycji gminnych środkami pomocowymi.
Jak w takim razie wygląda
wydatkowanie przez samorząd zewnętrznych środków?
Jedynie w ostatnich trzech latach od 2010 do 2012 roku na
inwestycje wydatkowaliś my
ponad 38 mln złotych z czego
ponad 12 mln złotych to środki
pozyskane z zewnątrz. Kolejne
4,2 mln złotych środków unijnych jest w chwili obecnej
wykorzystywanych na zadania
gminne. Jak widać co trzecia
złotówka została pozyskana,
a udział wydatków na inwestycje w całym budżecie w tych
przytoczonych latach oscylował w granicach 25-30%.
Ciąg dalszy str. 4
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Wiadome jest, że oprócz inwestycji w budżecie gminy muszą
się znaleźć środki na szereg
innych, bardzo ważnych i istotnych zadań jak: oświata, pomoc
społeczna, bezp ieczeństwo,
ochrona zdrowia i inne. Zasadą
jest iż każdy poniesiony wydatek czy to na inwestycje, czy na
bieżące funkcjonowanie wielu
instytucji gminnych najpierw w
całości musi być pokryty
z budżetu, aby móc liczyć następnie po jego rozliczeniu na
zwrot w formie dotacji w określonej jego części. Dlatego koniecznym jest posiłkowanie się
przy realizacji zaplanowanych
inwestycji kredytami i pożyczkami. Rok 2012 Gmina Ostrów
przy zrealizowanych dochodach na poziomie 41,2 mln
złotych zamknęła zadłużeniem
11,6 mln złotych tj. około 23%.
Pamiętajmy, że był to bardzo
trudny rok.
Czyli zadłużenie to nic innego
jak gorszy rok w gospodarce
na całym świecie, a jego poziom nie jest tragedią?
Jest to poziom bezpieczny i nie
powodujący zagrożenia dla
funkcjonowania Gminy. Warto
przed formowaniem bardzo
mrocznych prognoz na temat

kondycji finansowej i dalszych
możliwości działania gminy
i podległych jednostek zasięgnąć danych z wiarygodnych
źródeł. Te informacje można
skonfrontować z innymi gminami, okazuje się, że spora ich
część znajdujące się w znacznie
trudniejszej sytuacji finansowej
i ze zdecydowanie gorszymi
perspektywami rozwoju. Polecam zapoznanie się z danym na
temat innych gmin publikowanymi na oficjalnych stronach
internetowych np. naszakasa.org.pl. Umieszczone są tam
wszelkie dane o wszystkich
gminach w naszym kraju, a
analiza porównawcza, jestem
przekonany, potwierdzi, że
jesteśmy w czołówce gmin
Podkarpacia i kraju.
W takim razie jaką mamy
pers pektywę jeśli chodzi
o naszą gminę?
My mamy przed sobą perspektywę stabilnej gospodarki śmieciowej, dobrze rozwijającą się
strefę przemysłową tworzącą
nowe miejsca pracy i generującą wpływy podatkowe, atrakcyjny teren tak pod osadnictwo
jak również pod biznes. Inni są
tego pozbawieni, a patrzą
w przyszłość z większym opty-

mizmem niż my. Również liczne rankingi organizowane pod
patronatem bardzo niezależnych instytucji jak Urząd Statystyczny czy szacowania uczelni
jak Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji lokują naszą
gminę za rok 2012 na trzecim
miejscu w naszym województwie wśród wszystkich miast
i gmin, za wyjątkiem miast na
prawach powiatów grodzkich,
a na drugim wśród gmin wiejskich. Te instytucje badały wiele płaszczyzn działalności gminy również jej zadłużenie, kondycję finansową oraz możliwości jej rozwoju.
Jak w takim razie wygląda
kwestia inwestycji w Gminie
Ostrów? Czy poziom zadłużenia Gminy zagraża inwestycjom, które mają być realizowane w 2013 roku?
Zadania zapisane w budżecie
na 2013 rok są nie zagrożone.
Mając na względzie tę niepewną sytuację bieżącego roku
wspólnie z Radą podjąłem decyzję o realizacji tylko tych
zadań inwestycyjnych, które są
poparte dotacjami bądź są rozpoczęte i wpisane w plan wieloletni. Niemniej jednak tak się
składa iż są to znaczące i bar-

dzo ważne zadania jak np. budowa kanalizacji sołectw Ocieka i Borek Mały, czy zakończenie budowy sali gimnastycznej
p rzy szko le podstawowej
w Skrzyszowie.
Rozumiem, że nie ma się co
martwić o ewentualne bankructwo naszej gminy?
Gminie Ostrów bankructwo nie
grozi.
Czy wprowadzany będzie
jakiś plan oszczędnościowy,
aby zmniejszyć zadłużenie?
Oczywiście nie można osiąść
na laurach, a szczególnie w tak
trudnym i niepewnym czasie.
Przyjęty budżet na rok 2013
zakłada znaczne ograniczenia
wydatków praktycznie we
wszystkich jednostkach organizacyjnych począwszy do urzędu przez szkoły, dom kultury
po Zakład Usług Komunalnych. Ograniczamy się tylko do
tych niezbędnych wydatków.
Przygotowujemy również program oszczędnościowy i reorganizacyjny na kolejne lata tak,
aby minimalizować skutki kryzysu, który dotyka kraj.

Natalia Kosińska - Lis

Wiadukt otworzą w maju

W połowie marca budowlańcy zajmowali się
wywozem nadmiaru ziemi z wiaduktu.
Najpóźniej do końca maja
zakończą się prace zwi ązane
z budową odcinka autostrady A4 przecinającego naszą
gminę. Takie informacje
podaje firma Budi mex, wykonawca A4 na terenie g miny. Koniec maja to najbardziej prawdopodo bny termin oddania między innymi
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wi aduktu nad autostradą
umiejscowionego na wys okości kościoła parafi alnego
w Skrzyszowie.
Według zapewnień kierown ika budowy Jarosława Jochymka i Bo żeny Wielgo,
rzeczn ika prasowego Budimexu o termin ie zakończenia
prac zadecydu je pogod a.

– Według kierown ika budowy
wystarczy 2-3 tygodnie dobrych warunków pogodowych
i roboty będą zakończone.
Pozostanie jedynie kwestia
odbioru, która już n ie jest
zależna od nas – wy jaśnia
Wielgo. W tej chwili firma
Budimex czeka na podpisanie
przez Generalną Dyrekcję
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Dróg Krajowych i Autostrad
w Rzeszowie aneksu do umowy, który przedłu ża zakończenie prac właśnie do końca
maja. Ty mczasem Budimex
został wybrany jako firma,
która dokończy prace przy
budowie odcinków A 4 w kierunku Dębicy i Rzeszo wa.
Natalia Kosińska - Lis
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Zmieniają się zasady odbioru śmieci
Do 30 k wietni a mi eszkańcy
naszej g miny mają obowi ązek zł ożeni a dekl aracji
na pods tawie, k tórej wyli czana będzi e opł ata za odbi ór i zag os podarowanie
śmieci. Nowy s ystem zag ospodarowani a odpada mi
wchodzi w życie 1 li pca
teg o roku. Tymczasem już
teraz wi adomo jak a il ość
work ów przypa dnie na
jedneg o mieszkańca oraz
jakie będą o bo wi ązywać
opł aty.
Jak wy jaśn ia Wo jciech Po pielarz, kiero wn ik Referatu
Oc h ro n y
Ś ro d o wis ka
w Urzęd zie Gminy Ostró w
deklaracje od mies zkańcó w
przy jmo wane są cod zienn ie
w budyn ku g miny. Każdy
z mies zkańcó w mo że ró wnież liczyć n a po moc w ich
wypełn ian iu. Jeśli do końca
kwietn ia właściciel gospodarst wa n ie zło ży deklaracji

wys łane zostan ie do n iego
ponaglen ie. Ko lejny m kro kiem b ęd zie wy liczen ie
opłaty
p rzez g min ę. Ta
okreś lona zostan ie n a pod stawie osób zameldo wanych
pod danych adresem, wyliczając 4,50 zł od jednej osoby.
W przypadku gdy nawet ta
forma nie poskutkuje urząd
będzie musiał zgłosić sprawę
do komornika. Nowe przepisy
gospodaro wan ia odp adami
podlegają ordynacji podatkowej oznacza to, że opłaty za
śmieci to nic innego jak podatek i gmina nie może nikogo
z nich zwolnić.
W naszej gminie stawki za
gospodaro wan ie odp adami
ko mu n alny mi zb ieran y mi
i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 4,50 zł od osoby na miesiąc. W p rzypad ku
nieselekcjono wan ia o dpadów kwota ta wynosi 9 zł od
osoby za mies iąc. Ju ż teraz
wiado mo , że w cen ie op łat

jest n ie ty lko odb ió r i zago spodaro wan ie odpadami, ale
też wo rki w któ rych ś mieci
będą u mies zczan e. Na terenie Gminy Ostró w na jednego mies zkańca p rzyp adać
będ zie czt ery 120 lit ro we,
czarne wo rki i osiem workó w ko lo ro wych na ro k. –
W ciągu ostatn ich d wó ch lat
p ro wad zi l iś my b ad an ia
i wy liczen ia, któ re miały
nam po kazać realn e zapo trzebo wan ie n a wo rki. Okazało się, że średn io na jed nego mieszkańca ro czn ie
przypad a 3 wo rki czarne
i 6 ko lo ro wych . Postano wiliś my do ło ży ć ty ch wo rkó w
tak, aby n iko mu ich n ie zabrakło – t łu maczy Wo jciech
Pop ielarz. Jeśli w dany m
gospodarstwie taka ilość
wo rkó w n ie wystarczy będzie móg ł je do kup ić od
firmy , któ ra zajmie się od bio rem odpadó w. Kiero wn ik
zauważa jednak inne ro z-

wiązan ie. W p rzyp ad kach
gdy o każe się iż mieszkańcy
mają na przykład dużą ilość
słoików to zamiast wrzucać je
do worków przeznaczonych na
s zk ł o
o p ła c a ln e je s t
„załadowanie” ich na przykład
na przyczepkę czy wóz i przywiezienie ich do punku selektywnego. Ten funkcjonował
będ zie p rzy składo wis ku
w Kozodrzy. Co ważne mieszkaniec nie ponosi za to do datko wej op łaty . – Jest to
wlic zo ne w mies ięczną
opłat ę. Wystarczy mieć p rzy
sobie kop ie deklaracji, któ rą
składa się do g miny – zazn acza Pop ielarz.
Po zeb ran iu deklaracji g mina og łos i przetarg z któ rego
zostan ie wy łon iona firma
odpowied zialne za odb ió r
i zagospodaro wan ie ś mieci.
Ta będ zie znana najp rawdo podobniej w czerwcu .
Natalia Kosińska - Lis

Powstaną nowe miejsca pracy w Kozodrzy
Andrzej Bajor, właściciel
Ocynkowni Podkarpacie chce
zainwestować na terenie specjalnej strefy koło wysypiska
śmieci w Kozodrzy. Firma
docelowo chce stworzyć około
100 miejsc pracy. Nowy inwestor potwierdził chęć ulokowania pieniędzy w zakład na
terenie naszej gminy podczas
marcowego spotkania z radnymi i władzami gminy.
Ocy n ko wn ia Pod karpacie
Sp. z o.o. już od kilku miesięcy
stara się o rozpoczęcie działal-

ności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park
Mielec w Podstrefie Ostrów,
czyli na terenie przylegającym
do składo wis ka odpadó w
w Kozodrzy. Firma posiada już
zezwolenie na inwestycję oraz
prawomocną decyzję środowiskową. Prowadzone są również
zaawansowane prace nad projektem budowlanym. Złożono
również wniosek o zezwolenie
na budowę. Prezes firmy Andrzej Bajor jest dobrej myśli
i liczy na to, że jeszcze w okre-

sie wakacyjnym rozpocznie
budowę wspomnianej ocynkowni, która ma być jedną
z największych w Polsce. Co
ciekawe najważniejszy element
ocynkowni, czyli wanna cynkownicza według zapowiedzi
może sięgać nawet 17 metrów
długości.
Wraz z taką inwestycją powstaną również nowe miejsca pracy, których według zapowiedzi
może finalnie powstać nawet
około stu. A co dodatkowo
ważne na sąsiedniej działce ta

sama firma ma już w planach
kolejną inwestycję, a mianowicie zakład zajmujący się konstrukcjami stalowymi. Oprócz
tego przy takiej dużej inwestycji wójt i radni liczą również na
współpracę lokalnych firm.
Dzięki temu ich sytuacja powinna się znacznie poprawić.
Natomiast Polenergia Biogaz
jest na etapie końcowym dokumentacji i pozwolenia na budowę biogazowni, której koszt
szacowany jest na około 25 mln
zł
Mateusz Surman

Docenili naszego lekarza
Tomasz Ślęzak z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MED, która zajmuje
się opieką medyczną mieszkańców Gminy Ostrów został wyróżni ony w Medyczny Pl ebi scycie Nowi n.
W swojej kategorii, czyli
lekarz rodzinny zajął drugie
miejsce.

Jak mówi, na co dzień pacjenci dają mu odczuć sympatię jednak najważniejsze dla
niego jest ich zdrowie. – To
bardzo miłe, pacjenci którymi
się zajmu ję są inni niż ci
„miastowi”. To osoby, które
mają daleko do lekarzy specjalistów więc ja, jako ich
lekarz rodzinny zajmu ję się
ich leczeniem. Tu się uprawia

prawdziwą medycynę, nie
pracuje się tylko długopisem
przy wypisywaniu recept –
zapewn ia To mas z Ślęzak,
który w zawodzie d ziała ju ż
20 lat. Na teren ie naszej g miny we wrześniu minie 9 lat.
Medyczny Pleb iscyt Nowin
odbył się po raz pierwszy.
Laureatów wyłoniono w p ięciu kategoriach: lekarz ro-
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dzinny, lekarz specjalista,
pielęgniarka, położna oraz
najbardziej przyjazna placó wka medyczna. Na osoby nominowane do plebiscytu głosowali czyteln icy Nowin. Zwycięży li ci pracownicy szpitali
i przychodni, którzy zdobyli
najwięcej g łosów.
Natalia Kosińska - Lis
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Nasze jednostki są jednymi z lepszych
Z Adamem Grybosiem, Komen da n t e m Gmi n n y m
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gmi nie Ostrów rozmawi amy miedzy innymi o stanie technicznym naszych
jednostek.
Jak Pan ocenia stan techniczny, przygotowanie jednostek OSP dzi ałających na
terenie naszej gminy?
Ogólny stan techniczny jest
jednym z lepszych jeśli chodzi o g miny z terenu powiatu
ropczycko -sęd zis zo ws kiego.
Mamy w miarę dobry sprzęt
z tym, że oczywiście tego
sprzętu też b raku je, ale to tak
jak wszęd zie. Nie ma pien iążków, a to oznacza, że n iemo żna mieć wszystkiego co się
chce.
Czego najbardziej brakuje?
Drobnego sprzętu typu łopaty,
ki lo fy , s iek ie ry , wę że.
Wszystko to, co może być
używane do zdarzeń, do miejscowych zagrożeń, oprócz
pożarów. Jeśli chodzi o po żary to wed ług mnie wyposażenie w tej chwili mamy w miarę dobre. W porównaniu do

pozostałych gmin naszego
powiatu wydaje się mi,
że Gmina Ostrów wyposażona jest dosyć dobrze.
Która z jednostek na terenie
Gmi ny Ostrów wyposażona
jest najlepiej?
Jednostka OSP Ostrów. W tej
chwili nowy samochód i trochę
nowego sprzętu ma też OSP
Kozodrza. Obie te jednostki są
w Krajowy m Rejestrze Ratowniczo-Gaśniczym, a więc ustawowo muszą być najlepiej
wyposażone. Dzięki staraniom
prezesów, naczelników i strażaków oraz zrozu mieniu wójta zasięg d ziałan ia obejmuje
udaje się doposażyć w sprzęt te w zasadzie cały kraj. Mogą i są
jednostki.
wzywane na terenie całego
powiatu, ale poza jego granice
Zakładam, że te dwie jed- i poza województwo również.
nostki mają też największą
ilość wyjazdów, uczestnic- Na s potkaniach s prawoztwa w akcjach...
dawczych ws pomi nał Pan
Tak, bo one mają też szerszy o tym, że naszych strażaków
teren działania. Jednostki OSP cechuje duże zaangażowanie
na terenie gminy ogólnie mogą i odwag a..
być wzywane do akcji poza Ogólnie strażacy w OSP to
terenem swojej gminy, ale tacy ludzie, którzy nie są
z reguły mają one obstawiać w tych jednostkach dla pienięteren swoich miejscowości dzy tylko lubią d ziałać. Jest to
i gminy. Natomiast dla jedno- ich pasja i jeżeliby się bali to
stek z Krajowego Systemu na pewno nie będą w takiej

drużynie strażackiej,
wyjeżdża do akcji.

która

Najczęściej wyjazdy dotyczą?
M ie js co wy ch zag ro żeń ,
a z nich to przede wszystkim
wypadki. W poprzednich latach, gdy były powodzie to
i wyjazdów było więcej.
W roku 2012 kiedy nie było
powodzi to tych wyjazdów
było mniej, ale to nie znaczy,
że ta jednostka była mniej
potrzebna. Też były pożary
i inne zagrożen ia.
Natalia Kosińska - Lis

Tyle kosztowały drogi i chodniki
W ostatni m roku na terenie
naszej gminy przeprowadzonych zostało szereg inwestycji drog owych. W każdym z sołectw powstały nowe chodniki i wyremontowano drogi. Poniżej zamieszczamy wykaz najważniejszych i nwestycji drog owych wykonanych w 2012
roku. Prezentujemy również
ile poszczególne zadanie
kosztowało.
Ocieka:
1. Modernizacja drogi g minnej Ocieka – Kmiecie 450mb
100 274,52
2. Budowa chodnika d la pieszych 180 030,48
Ostrów
1. Modernizacja drogi g minnej Ostrów – szkoła 240mb
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54 364,03
2. Budowa parkingu przy
cmentarzu 63 998,62
3. Budowa chodnika przy
drodze powiatowej 123
575,96
Kami onka
1. Budowa chodnika przy
drodze powiatowej 100mb
49 569,00
Kozodrza
1. Budowa chodnika przy
drodze powiatowej 130mb
116 392,72
2. Przebudowa drogi g minnej
Kozodrza Ręd ziny 240mb 53
502,05
3. Renowacja, u mocnien ie
brzegów oraz przebudowa
zajazdów na rowie przy dro dze powiatowej 64 827,15
Skrzyszów
1. Modernizacja drogi g min-

nej Skrzyszów – Anastazów
220mb 69 835,22
2. Modernizacja drogi g minnej Skrzyszów – cmentarz

Życie Ostrowa

290mb 63 697,17
3. Budowa chodnika przy
drodze powiatowej 300mb 68
566,42
Natalia Kosińska - Lis

Budowa chodnika wzdłu ż drogi powiatowej relacji Ostrów –

Życie Ostrowa

Nowy budżet z ważnymi inwestycjami
Podczas sesji Rady Gminy
w Ostrowie, 22 stycznia tego
roku radni przyjęli budżet
gminy na 2013 rok. Planowane dochody to kwota 44 milionów 134 tysięcy 206 złotych
i 17 groszy. Natomiast wydatki są zaledwie o 514 tysięcy
586 złotych wyższe. Już teraz
można wyodrębnić trzy najważniejsze w tym roku inwestycje realizowane na terenie
naszej gminy.
Tradycyjnie najwięcej pien iędzy g mina przeznacza na cele
g o s p o d ark i ko mu n a ln e j
i ochrony środowiska. W budżecie zabezp ieczono kwotę
21 milionów 800 złotych.
Sporą kwotę jak co roku pochłania oświata i wychowanie, bo 10 milionów 625 tysięcy złotych. To druga co do
wysokości kwota w budżecie
Gminy Ostrów na 2013 ro k.
Największy nakład p ieniężny
gmina przewidziała na gospodarkę ko munalną i ochronę
środowiska, ten sam d ział
przewidu je też najwy ższe
dochody, bo 23 miliony 783
tysięcy złotych. Tutaj niezmiennie od lat największy
wpływ ma przynieść gospodarka odpadami.
Najważniejsze inwestycje
Jeśli chodzi o inwestycje to
do najważniejszych zaliczyć
należy budowę kanalizacji
sanitarnej w Ociece i Borku
Mały m, dokończen ie sali gimnastycznej w Skrzyszowie
i budowę ko mpostowni przy
Zakład zie Zagospodarowania
Odpadów w Ko zodrzy. Te
główne inwestycje jakie będą
wykonywane w tym roku
budżetowym na terenie naszej
gminy wpisane są w wieloletni p lan inwestycyjny. Przedsięwzięcie w Ociece i Borku
Mały m kos ztować będ zie
prawie 5 milionów 600 tysięcy złotych. Gmina zadbała
jednak o to, by część tej kwoty pochodziła ze środków
zewnętrznych. Dzięki temu
z budżetu g miny na budowę
kanalizacji przezn aczonych
jest 2 miliony 228 tysięcy 673

złote, pozostała część, czyli
ponad 3 miliony 331 tysięcy
złotych to dofinansowanie
z Programu Ro zwo ju Obszarów W iejskich. Kolejny m
du ży m p rzeds ięwzięciem
samorządu jest dokończenie
budowy sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej
w Skrzyszowie. Tę inwestycję ro zpoczęto w 2009 ro ku,
datą kończącą to zadanie ma
być wrzesień 2013 ro ku.
Wartość inwestycji to koszt
2 i pół miliona złotych z czego milion 200 tysięcy to
środki z budżetu gminy.
Resztę udało się dofinansować z Regionalnego Programu Operacy jnego Wojewód zt wa Pod karpackiego
i M inisterstwa Sportu. Kolejn ą ważną in westy cją
gminną jest stworzenie ko mpostowni w Ko zodrzy przy
Zakład zie Zagospodarowania
Odpadów. Ta ma być zrealizowana do lipca tego roku
i będ zie współpraco wała
z instalacją składowiska odp ad ó w . W s zy s t ko t o
w znacznej mierze przyczyni
się do trwałego uregulowania gospodarki odpadowej
prowadzonej przez Gminę
Ostrów oraz do poprawy
stanu środowiska naturalnego.

Najważniejszymi inwestycjami w tym roku budżetowym są:
budowa kanalizacji i kompostowni.

Pod adresem www.naszakasa.org.pl
sprawdzisz finanse każdej gminy
w Polsce. Również Naszej !

Natalia Kosińska - Lis
Budżet Gminy Ostrów w latach 2009-2013
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2011
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2011
49 002 535
13 553 590
10 243 366

2013
2012
40 259 346
5 668 537
11 602 244

Plan na
2013
44 134 206
7 570 190
12 116 830
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Fundusz sołecki już rozpisany
Podobnie jak w poprzednich
latach nasza g mina wyodrębniła w s woi m budżecie
środki na fundusz sołecki.
Pieniądze te g warantują
sołectwom wykonanie inwestycji służących poprawie
warunków życia mieszkańców danej miejscowości.
W tym roku na fundusz
gmina zapisała w budżecie
451 tysięcy 123 złotych.
Po tyle samo
O przeznaczeniu funduszu
sołeckiego decydują sami
mieszkańcy poszczególnych
sołectw, podczas zebrań wiejskich. Pien iądze z funduszu to
środki, które mają zwiększyć
rozwój miejscowości o znacza
to, że muszą one zostać wykorzystane w dany m roku budżetowy m i n ie ma mowy
o ich przesunięciu na inne
lata. W ty m roku w sołectwie
Ostrów z funduszu finansowane będzie zagospodarowanie terenu obok przystanku
PKS. Jak wyjaśnia Barbara
Cwanek, sołtys Ostrowa powstaną nowe miejsca parkingowe od strony sklepu Jubilat ka, po wstan ie ró wn ież
skwer z ławeczkami. Na te
cele sołectwo ma 61 tysięcy
679 złotych. Taką samą sumę
posiada Kozodrza. Tutaj całość zostanie przeznaczona na
wykonanie rowó w. Te mają
powstać po prawej stronie
wzdłu ż drogi powiatowej od
kaplicy w Kozodrzy do Ostrowa. W ed łu g zap ewn ień
Agnieszki Piecuch, sołtys
Kozodrzy ro wy zostaną wykonane dotąd, dokąd wystar-

Inwestycje finansowe z funduszu sołeckiego są zadaniami zapisanymi w budżecie gminy.
czy środków. Kamionka swój
fundusz, czyli 61 tysięcy 679
złotych wyda na wykonanie
chodnika dla p ieszych. Ocieka podobnie jak poprzednie
dwa sołectwa do zagospodarowania ma 61 tysięcy 679
złotych. Tutaj środki podzielono na kilka zadań. Na modernizację dróg oraz renowację ro wów i przepustów zabezpieczono 32 tysiące 679
złotych, na zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich jest 5 tysięcy złotych,
wyposażen ie kuchni OSP
kosztować będzie 8 tysięcy
złotych. Po 8 tysięcy zł kosztować będzie doposażenie do
Szkoły Podstawowej i ogrodzenie stadionu. Skrzyszów,
swój fundusz sołecki, czyli 61
tysięcy 679 złotych podzieli
na trzy in westycje. Na doposażenie placu zabaw przy
szkole podstawowej w Skrzy-

szowie przeznaczonych będzie 25 tysięcy złotych, dokończenie boiska przy budynku OSP to kwestia 26 tysięcy
679 złotych. Zakup instrumentu klawiszowego wraz
z u rządzeniami peryferiami
to koszt 20 tysięcy złotych.
W funduszu zabezpieczono
również 5 tysięcy złotych,
które mają zostać przeznaczone na organizację imp rez typu
dożynki czy festyny.
Poprawi ą infrastrukturę
Żdżary swój fundusz, czyli 28
tysięcy 865 złotych wyda na
renowację i odnowę ro wów
melioracyjnych oraz poprawę
infrastruktury wokół Szkoły
Podstawowej w Ociece Filia
w Zdżarach. Na tę pierwszą
zapisano 14 tysięcy 865 złotych.
Mieszkańcy Woli
Ocieckiej swój fundusz – 55
tysięcy 388 złotych przezna-

czy na remont mostków i kopanie rowów – 10 tysięcy
złotych, modernizację infrastruktury komunikacyjnej –
30 tys. zł, dalej wyposażenie
do świetlicy OSP - 13 tys. 388
zł oraz zakup materiałów do
utrzy mania stadionu. Na tę
ostatnią przewidziano 2 tys.
zł. Jak wyjaśnia W iesław
Jeleń, sołtys Blizny w ty m
roku fundusz pokryje doposażenie placu zabaw i wykonanie ławek i stolikó w pod wiatą z grillem koło świet licy
oraz wy konanie chodnika.
W sumie na te cele fundusz
sołecki przewiduje 27 tysięcy
817 złotych. W Borku Mały m fundusz sołecki w kwocie
30 tys. 654 zł pochłonie budowa podłogi tanecznej przy
Do mu Ludowy m
Natalia Kosińska -Lis

Kinga Rokosz ze Zdżar finalistką
Ki nga Rokosz, mieszkanka
Zdżar i uczennica III klasy
uczennicą III klasy Technikum w zawodzie technik
żywienia i gospodarstwa domowego w Zespole Szkół
Agro-Technicznych w Ropczycach jest finalistką eliminacji centralnych XVII
Olimpi ady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tym samym

8

wywalczyła nagrodę główną
- indeks wyższej uczelni
oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodoweg o. Eli mi nacje mi ały
miejsce od 14 do 16 marca
w Szczecinie.
Jak zapewnia dumna ze swojej podopiecznej Magdalena
Charchut, która przygotowywała Kingę do o limp iady suk-

ces do efekt ciężkiej pracy.
Jak się okazu je ten rodzaj
olimp iady nienależny do najłatwiejszych i właśnie dlatego
Kinga spędziła wiele godzin
nad książkami, czasopismami i
testami.
Potrzebna była
ogromna wiedza biologicznochemiczna w aspektach żywienia. Kinga Rokosz jest również
stypendystką Prezesa Rady
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Ministrów. Tematem tegorocznej edycji Olimpiady
była
kuchnia regionalna i kuchnie
narodowe. Kinga już teraz może zastanawiać się, jaki kierunek studiów wybrać spośród
s zereg u Un i w ers y t et ó w
i Uczeln i Wyżs zych, które
oferują indeks dla olimpijczyków - finalistów.
Natalia Kosińska - Lis
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W naszych szkołach coraz mniej dzieci
Na przestrzeni ostatnich
dziewięciu l at w szkołach
podstawowych i gi mnazjach
na terenie Gmi ny Ostrów
liczba uczni ów zmniejszyła
się w sumie o 349 uczniów.
Jeszcze w roku szkolnym
2 0 0 4 / 2 0 0 5 i ch l i cz ba
w naszych pl acówk ach
oświ atowych wynosiła 1031
natomi ast w 2012/2013 już
682 uczniów. Mi mo to g mina nie pl anuje likwi dacji
którejkol wiek ze szkół.

poleg ające na łączen iu klas i
szu kan iu os zczędności. Nato miast ju ż w ro ku s zko lny m 20 14/ 20 15 n ast ąp i
g wałto wny s ko k lic zby
uczn ió w w n aszy ch szko łach p on ieważ edu kację
szko lną w p ierws zych klasach ro zpoczną d zieci uro dzon e w 2007 i 2008 ro ku .
Dzięki temu s zko ły z małych staną s ię ś redn imi –

1 031
Według danych p rzygoto wanych p rzez Zespó ł Eko no miczn o -Ad min is t racy jny
Szkó ł i Przedszko li w Ostro wie n aj mn iejs za l iczb a
uczn ió w w p lacó wkach
oświato wych n a t eren ie
naszej g miny będ zie miała
miejsce w ro ku szko lny m
2013/ 2014 i wyn ies ie 675
żaków. Najt rudn iej zapo wiad a s ię sytuacja Szkó ł
Podstawo wych w Kamionce
i Ko zodrzy. Jednak jak zapewn ia Bogusław Wó jcik,
zas t ęp ca wó jt a G min y
Ostró w pó ki co n ie ma mo wy o zamkn ięciu któ rejko lwiek ze s zkó ł. – Wy kony wane będ ą zapewne ruchy

1 008

960

wy jaśn ia zastępca wó jta
Gminy Ostró w i dy rekto r
Zes p o łu Ek o n o mi c zn o Ad min ist racy jnego Szkó ł
i Przeds zko li w Gmin ie
Ostró w. Pot rzeb a reo rgan izacji i s zu kan ia os zczędno ści wyn ika z du żych wydat kó w związanych z oś wiatą.
Ty lko w ty m ro ku sub wen cja oświato wa to zaled wie
5 milionó w 620 tys ięcy zło -

904

tych, aby p lacó wki mog ły
fun kcjono wać tak jak n ależy
g mina ze swo jego bud żetu
doło ży w ty m ro ku 4 milio ny 412 tysięcy złotych do datko wo na zadan ia własne
samo rząd wyda 1 milion
510 tysięcy złotych .
Natalia Ko sińska-Li s

871
806

765

719

682

Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach

Konwent w Radomyślu Wielkim
padów, któ re zostały ju ż
podjęt e przez Rady Gmin
i M iast. Deleg acja nas zej
g miny podczas Kon wentu
w dyskus jach po łączonych
z konsultacjami miała znaczącą ro lę i występo wała
jako specjaliści. Szereg py tań i n iejasności do ręczy ł
nowych p rzep isó w jakie
rząd n arzuca na samo rządy
wy magają od n ich wp ro wadzen ia no wy ch zasad odb io ru i zagospodaro wan ia od padów. No wa ustawa kry je
jedn ak sporo n iewiado mych ,
któ re po wodu ją liczne zapy tania M ięd zy inny mi d latego
Nasi s pecjalistami
Kon went zd o mino wała dysTemat, któ ry zdo mino wał kus ja właśn ie na ten temat .
całe spot kan ie to uch wały Podczas spotkan ia zapropo dotyczące naliczan ia no - nowano wspó lną p racę zewych stawek za odb ió r od - społó w po wo łanych w po Piotr Ci elec, wójt Gmi ny
Ostrów i Wojciech Popielarz, kierownik Referatu
O c hr o n y
Ś r o do wi s k a
w
U r z ę dz i e
Gmin y
w Ostrowie byli uczes tni kami Konwentu Samorządó w Powi atu Mieleckieg o.
Mi ał on miejsce 19 marca
w Radomyśl u Wielki m.
Del eg acja naszej g mi ny
po dczas Konwentu mi ał a
znaczącą rolę i występowała jak o s pecjaliści w zwi ązku z
nowymi zas adami
odbi oru i zag os podarowani a odpa dó w.

s zc zeg ó l n y ch g mi n ach
do realizacji no wego systemu gospodarki odpad ami.
Dyskuto wano ró wn ież na
temat konst ruo wan ia p rzetargó w w taki sposób, aby
obej mo wały o ne od b ió r
ws zystkich odpadó w, a n ie
tylko wyb ranych frakcji,
któ re d la firmy odb ierającej
byłyby najbard ziej op łacalne. Podczas Kon wentu zastanawiano się ró wn ież na
jaki czas po winno się o kreślać u mo wy podp isy wane,
po p rzetargach, na odb ió r
odpadów. Po za ty m jak zorganizo wać i usprawn ić d ziałan ie Pun któ w Selekty wnej
Zb iórki Odpadó w Ko munalnych, czy li tak zwanych
PSZOK-ó w n a t eren ach
g min.

Życie Ostrowa

Li czni uczestnicy
W spotkan iu uczestniczy li:
Jó zef Ryb ińs ki bu rmist rz
Rado myś la Wielkiego , Stanis ław Lon czak zastępca
burmist rza Rado myś la W ielkiego , Janus z Chodo ro wski
prezyd ent M ielca, And rzej
Ch rab ąszcz starosta po wiatu
mieleckiego , Kazimierz Gacek wó jt g m. M ielec,
Ed ward Janus z Dybs ki zastępca bu rmist rza z Przecławia, Stefan Rysak wó jt g m.
Wadowice Gó rne, And rzej
Głaz wó jt g m. Tus zó w Narodo wy, Leon Get ing er wó jt
g m. Czermin i W iktor Ko walik sekretarz g m. Gawłu szo wice.
Natalia Ko sińska-Li s
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Ponad 12 tysięcy dla naszej zdolnej młodzieży
W sumie 12 tysięcy 700 złotych zebrano podczas VI
Balu Karnawał owego w Folwarku „ Cyzi ówka” org anizowaneg o przez Piotra Cielca, wójta Gmi ny Ostrów.
Środki przeznaczone zostaną na promowanie zdolnej
młodzieży z terenu naszej
gminy. Między innymi najzdolniejsi, w ramach nagrody za wyniki w nauce,
w czerwcu pojadą na wycieczkę. Bal miał miejsce
2 stycznia tego roku.
Stało się tradycją, że to właśnie przedsiębiorcy, samorządowcy, dyrektorzy instytucji
i urzędów, zarówno g miny jak
i powiatu czy województwa
spotykają się w Fo lwarku
„Cyziówka” po to, by poza
dobrą zabawą wesprzeć finansowo młodzież naszej g miny.
W czasie balu trwał kiermasz
ręko d zieła art y s ty czn eg o
i licytacja. Jednak jak co roku
gwoździem programu była
licytacja, którą p ro wad ził
Wójt Gminy Ostrów Piotr
Cielec wraz z dyrektorem
Zakładu Usług Ko munalny
w Ostrowie, Markiem Gubernatem i dyrektorem GCKiS
w Kamionce, Przemysławem
Łagowskim. W ty m roku licytacje zdo minowały gadżety

sportowe
m.in.: rękawice
piłkarskie Artura Boruca,
piłkę z podpisami piłkarzy
Wisły Krakó w, koszu lkę
z podpisami siatkarzy Asseco
Resovia Rzeszów czy p iłki
z podpisami reprezentacji
siatkarek Rosji. Organizacja
balu w całości została pokryta z p ienięd zy jakie każdy
z uczestników wpłacał, aby
wziąć w n im udział. Natomiast środki zebrane z kiermaszu i licytacji w całości
przekazana zostaną na cele
związane z pro mowan iem
najzdo ln iejs zej młod zieży
z terenu Gminy Ostrów.
Podczas VI Balu Karnawałowego wręczone zostały wyróżnien ia dla osób udzielających się społecznie. Grawerowane pamiątko we tab lice
przekazano w trzech kategoriach.

Tomasz Rogala tuż po wręczeniu tytułu „Inwestor Roku 2012”

go w Ropczycach
- Krzysztof Strzępka, Właściciel Firmy Remontowo Budowlanej w Przyłęku
- Jan Niwa, Prezes firmy NIWA J.J. Niwa Spółka Jawna
Honorowy tytuł „Darczyńca w Dębicy
Roku 2012” za bezinteresow- Honorowy tytuł „Inwestor
ne wsparcie wydarzeń spo- Roku 2012” za realizację inłeczn y ch , gos po d arczych westycji gospodarczych stai kulturalnych na terenie Gmi- nowiących o rozwoju Gminy
ny Ostrów w 2012 roku otrzy- Ostrów otrzy mał:
mali:
- To masz Rogala, Właściciel
- Andrzej Bajor, Właściciel firmy K&K Ostrów.
Fi r my „O C YN K OW NIA " Os o b o wo ś ć s p o łeczn o PODKA RPA CIE”
gospodarcza ro ku 2012",
- Tomas z Kasprzycki, Prezes tę nominację za szczególny
Zarządu Banku Spółd zielcze- wkład w ro zwó j życia spo-

łeczno-gospodarczego i kulturalnego na terenie Gminy
Ostrów i miejscowości Skrzyszów otrzy mał Andrzej Budzik, sołtys i radny sołectwa
Skrzyszó w.
Partnerami balu byli: Folwark
Cyziówka, Gminne Centru m
Kultury i Sportu w Kamionce,
Zakład Usług Ko munalnych
w Ostrowie, a także zespół
mu zyczny Delta, który bezpłatnie bawił swoja mu zyką
zgro mad zonych gości.

Natalia Kosińska-Lis
Mateusz Surman

Uczestnicy balu pozują do pamiątkowego zdjęcia

Ogłoszenie
W związku z planowanym na dzień 11 sierpnia 2013 IV Zlotem Historyczno - Militarnym w Bliźnie
zapraszamy grupy rekonstrukcyjne oraz pasjonatów historii i militariów do współpracy.
GCKiS w Kamionce tel. 17-22-33-134, Park Historyczny w Bliźnie Wiesław Jeleń tel. 693-894-375
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Halowe Łucznicze Mistrzostwa Europy w Rzeszowie
Przez pi ęć dni, od 26 lutego do 2 marca Rzeszów
gościł ł uczni czą eli tę. Podczas tej i mprezy nie zabrakło mł odych przedstawi ci el i Gmi n y
Os tr ó w.
Ws parli oni zarówno g rupę ki biców jak i zes pół
wol ontari uszy, k tórzy pomag al i przy org anizacji
Mistrzostw.

Wszystko w specjalnej sali
z panoramą Rzeszowa w tle.

Wzorowi ki bice
Nasi uczniowie zostali zapamiętani jako wzoro wi kibice.
Naszej g min ie dumę przynieśli równ ież członkowie Młod zieżo wej Rad y Gmin y
Ostrów: Anita Krużel i Jowita Turoń z Ko zodrzy, Aneta
Cieśla, Klaudia Stręk i AlekW dn iu pop rzed zający m sandra Cebulska z Ostrowa
otwarcie M istrzostw na oficjalny m treningu zawodnicy
z UKS Orzeł Skrzyszów
uczestniczyli w zawodach
o Puchar Podkarpackiego
Okręgowego Związku Łuczniczego. Nasz klub reprezentował trener Andrzej Bud zik
i zawodnicy Seweryn Szalwa,
Krzysztof Budzik, Kamil Perlik i Kuba Budzik. W swoich
kategoriach zajęli miejsca tuż
za podiu m.
Mistrzostwa łucznicy rozpoczęli od rywalizacji indywidualnych w kategorii łu ków
klasycznych i bloczkowych. i Aleksandra Kruczek ze
Nie zabrakło również zma- Skrzyszo wa oraz spoza MRG
gań zespołowych. Reprezen- - Huberta Szalwy z Ostrowa.
tanci naszego kraju ry walizo- To właśnie oni przez całe
wali o jak najlepsze wyniki Mistrzostwa pracowali jako
z 250 zawodnikami z ponad wolontariusze. W swoim
30 krajów. Przez wszystkie zakresie obowiązkó w mieli
dni zawody odbywały się na międ zy innymi po moc zwiąhali Podpro mie, nato miast zaną z przygotowaniem mirozgrywki finałowe zostały strzostw, wystrój hali, przyprzeniesione do Hotelu Rze- gotowanie pól i torów łuczniszów. W ostatni, finałowy czych.
dzień ro zgrywki pod opieką Podczas samych Mistrzostw
Marzeny Sokoło wskiej obser- nasza młod zież przydzielona
wowali ucznio wie ze Skrzy- była ró wnież do sędziów.
szowa i Woli Ocieckiej. Jako asystenci czy bezpo-

średni tłumacze służy li po mocą. Asystowali też p rzy transporcie zawodników do hoteli.
Pracowali także w kontroli
antydopingowej oraz biurze
prasowym. - Po mimo ciężkiej, całotygodniowej p racy
oraz ogro mnego zmęczenia
myślę, że każdy z nas doświadczył czegoś nowego.
Nauczył się pracy w grupie,
a najbardziej to chyba w językach się podszkolił, ponieważ

cały czas porozu miewaliśmy
się w języku angielskim –
oceniła Anita Krużel, jedna
z wolontariuszek. Po zakończonych Mistrzostwach odbył
sie bankiet w hotelu Nowy
Dwór w Świlczy, na który
zaproszeni byli równ ież nasi
wolontariusze.
Cały wy jazd mógł zostać zrealizo wany m.in. d zięki po mocy Ireneusza Perlika, prezesa
UKS Orzeł Skrzyszów oraz
Grzegorza Ożóg, opiekuna
Młodzieżo wej Rady Gminy
w Ostrowie.
Mateusz Surman

Dziewczęta z Młodzieżowej
Rady Gminy wzorowo spełniły
się jako wolontariuszki
podczas Mistrzostw.

Finały oglądali uczniowie ze Skrzyszowa i Woli Ocieckiej.

Tu był błąd

Ważne numery telefonów w Gminie Ostrów

W ostatnim nu merze „Życia
Os t ro wa ” w a rt y ku le
„Szlakami Lasowiaków” błędnie podaliśmy, że Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
Borkowian ki reprezentowało
Lokalną Grupę Działan ia Lasovia. Powinno być Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
Zdżary. Za b łąd wszystkich
zainteresowanych przepraszamy.
Redakcja

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
i Przedszko li tel/fax. 745 10 81
Gmin n e Cent ru m Ku ltu ry i Spo rtu
telefony wewnętrzne:
w Kamionce 17 22 33 134
Fax: wew. 309
Biblioteka Ostrów 17 745 10 13
Sekretariat: wew. 300
Biblioteko Skrzyszów 17 745 16 05
Budownictwo : wew. 307
Ośrodek Zdrowia Ostrów 17 22 35 769
Podatki: wew. 311
Ośrodek Zdrowia Ocieka 17 22 35 735
Gminny Ośrodek Po mocy Społecznej: wew.
Bank Spółd zielczy Ostrów 17 223 57 21
314
Poczta Ostrów 17 223 57 20
Ewidencja ludności: wew. 315
Poczta Kamionka 17 221 61 81
Ochrona środowiska:wew. 316
Poczta
Ocieka 17 223 57 37
Urząd Stanu Cywilnego: wew. 325
Policja Ostrów 17 221 03 72
Księgowość: wew. 330

Urząd Gminy w Ostrowie
tel./fax 17 745-11-60
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Wspaniała atmosfera, piękne występy i super nagrody
Dzięki staraniu wielu osób
9 lutego 2013 roku po raz
szósty dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Bł.
Ks. J. Popiełuszki w Skrzyszowie, Andrzej Ziajor zorganizował charytatywny bal
karnawałowo-walentynkowy.
Uczestniczyli w nim liczni
goście na czele z wójtem naszej gminy Piotrem Cielcem.
W organizacji VI Charytatywnego Balu Karnawałowo
– Walentynkowego uczestniczyła również Rada Rodziców. Nie obyło się też bez
wsparcia wielu ludzi dobrej
woli.
Nie zapomniał o tym dyrektor
Ziajor witając wszystkich
uczestników balu. Wyrazy
wdzięczności dla pracowników
administracji, obsługi oraz
kuchni, a także dla ws zystkich
rodzicó w, którzy w ostatnich
dniach poświęcili swój czas
na pomoc przy dekoracji sali
i przygotowaniu imprezy wyraził zaraz po powitaniu gości.
Jak sama nazwa balu wskazuje był on charytatywny, więc
dochód z balu przeznaczony
został dla zespołu tanecznego
Anturja i Lotos, m.in. na wypoczynek letni i doposażenie
zespołów, a także, jako jednorazo we stypendia dla uczniów
z najleps zy mi wyn ikami
w nauce i zacho wan iu.
Dziewczęta z zespołów, które
w ostatnim czasie p rowadzi
Kinga Mazur, zaprezentowały
s ię p rzed pub liczn oś cią

Jan Sojka (po prawej), główny sponsor skrzyszowskich
mażoretek aktywnie uczestniczył w balu.
w ró żnych układach tanecznych. To dzięki n iej, jej zaangażowaniu, poświeceniu, aktywności i dyspozycyjności
w pracy zespoły Anturja
i Lotos cały czas rozwijają
swoje u miejętności. Tancerki
udowodniły je występując
podczas balu. Jedną z atrakcji
była prezentacja mu ltimedialna z ró żnych występów oraz
wycieczek z hu morystycznym
ko mentarzem p rzygotowanym
przez d ziewczęta z zespołu.
Mażoretki w ramach podziękowań dla ws zystkich instruktorów, z który mi współpracowały dedykowały tańce: h iszpański i kowbojski. Specjalnie
dla dyrektora Andrzeja Ziajora zatańczyły u kład A lcastar i
Suawemente, a dla sponsora

Jana Sojki układ „Baila”.
Nie zabrakło też miłych słów
ze strony dziewcząt pod adresem trenerki Kingi Mazur:
„Wraz ze swoim poświęceniem przyniosła polary, po mpony, nowe stroje, pałeczki,
a przede wszystkim optymizm”. Mażoretki przełamały
tradycję i zamiast polonezem
zabawę otworzy ły tańcem
belgijskim zapraszając panów
z widowni. Wszyscy obecni
podziwiali zapał d ziewczyn
i ich chęć do codziennych
ćwiczeń oraz ciekawe choreografie i stroje.
Emocji dostarczyło również
losowanie nagród, które uro zmaiciły dowcipne ko mentarze. Pula nagród była imponująca: tablet, odkurzacz, piękne

obrazy, kos metyki, zestaw
sztućców, wartościowe garnki, sprzęt ko mputerowy, monografia szkoły, talony na
zakup paliwa, zaproszenia na
u r o c zy s t y
o b ia d
do
„Rajskiego Ogrodu” w Skrzyszowie, karnety dwu- i czterogodzinne do wykorzystania w
kręgielni, talony do apteki,
talony na przegląd lub badanie techniczne samochodu,
kupony na mycie samochodu,
plakaty z zawodnikami Cracowii z autografami zawodników oraz fanty - niespodzianki, co bardzo rozbawiło gości.
Głó wną nagrodą tradycyjnie
był rower. Wylosował go
mies zkan iec S kr zy s zo wa
i wspaniało myślnie przekazał
dla ucznia Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie pochodzącego z mn iej zamo żnej rodziny, który na koniec roku
szkolnego osiągnie najlepsze
wyniki. O tak atrakcyjnych
nagrodach nie było by mowy,
gdyby nie dobra wola i chęć
pomocy sponsorów. Słowa
podzięko wan ia należą się
wszystkim sponsorom tych
fantów oraz zaopatrzen ia.
Byli oni u mieszczeni na specjalnej tablicy na sali konsumpcyjnej podczas balu.
Podczas balu ze szczególną
uwagą i ogro mną wd zięcznością dyrektor Andrzej Ziajor
wspomniał sponsora nagrody
głównej (roweru), a także
znacznej kwoty finansowej na
rzecz zespołów - pana Jerzego
Kieliś z firmy Uwent Pol
z Jędrzejo wa, która p rowadzi
prace wy kończeniowe w budynku naszej hali sportowej.
Cieszy fakt, że nadal są ludzie
skłonni do ofiarowania darów
i cząstki samego siebie. Zabawę poprowadził zespół MEDIUM z Kolbuszowej. Bal
okazał się sukcesem, świadczą
o tym słowa uczestników:
„wspaniała atmosfera, piękne
występy i super nagrody”.
Barbara Budzik
Podobnie jak w poprzednich
latach frekwencja wśród gości
dopisała.
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Nadal nie zapominają o Rafale
Drużyny dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie
i chłopców ze Szkoły Podstawowej w Woli Ocieckiej
wywalczyły pierwsze miejsca w VII Memoriale i m.
Rafał a Kmiecia w piłce nożnej dl a szkół podstawowych
z terenu g miny Ostrów. Nie
zabrakło również nagród
indywi dualnych.
Najlepszy mi bramkostrzelnymi zawodnikami o kazali się:
Kornelia Fitoł z Ostrowa
i Kamil Hawro z Ocieki. W
kategorii bramkarzy wyró żnienia odebrali: Izabela Tokarz z Ocieki i Do min ika Surman ze szkoły w Woli Ociekciej.
Ósma edycja Memoriału miała miejsce w sobotę, 2 marca
w sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej imienia
Działaczy Ruchu Chłopskiego
w Ko zodrzy. Tradycyjne ro zgrywki d zieci i młodzieży
z terenu Gminy Ostrów
wspólnie zorganizo wali GCKiS w Kamionce i Lesław
Kmieć, tata tragiczne zmarłego Rafała. Jak zaznaczali
uczestnicy organizatorzy stanęli na wysokości zadania
w kwestii przygotowania ro zgrywaj, natomiast zawodnicy

d ost a rc zy li
ogromnych, sportowych emocji.
Pamiąt kowe dyplomy,
medale
i puchary wręczy ł
wspólnie z dyrekt o ra mi
s zkó ł
i
Le s ł a w e m
Kmieciem
zastępca wójta g miny Ostrów, Bogusław Wójcik.
Ro zgrywki sędzio wał Arkadiusz Fornek.
Rozg rywki zostały podzielone na
kategorię dziewcząt i chłopców.

Bogusław Wójcik wręcza puchar najlepszej drużynie.

Natalia
Kosińska - Lis

Końcowe wyniki:
Dziewczęta:
1. SP Ostrów
2. SP Ocieka
3. SP Kamionka
4. SP Skrzyszów
Chłopcy:
1. SP Wola Ocieka
2. SP Skrzyszów
3. SP Ocieka
4. SP Ostrów

Świętowali 50 lat wspólnego życia
Aż jedenaście par z terenu
naszej gminy ś więtował o
Złote Gody. Uroczyste s potkanie par małżeńskich mi ało miejsce 21 lutego w B orku Mał ym.
Podczas niego Wójt Gminy
Ostrów Piotr Cielec w asyście
swojego zastępcy Bogusława
Wójcika oraz Haliny Turoń,
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wręczyli jubilatom
pamiątkowe medale przyznane
przez Prezydenta RP, dyplomy
i prezenty. Jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego odbył
się w miłej atmosferze. Były
gratulacje, kwiaty i tradycyjna
lampka szampana. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Wrzos”.

Lista jubilatów:
1. Władysława i Tadeusz Bezara
(Kamionka)
2. Wanda i Jan Bochnak
(Skrzyszów)
3. Stefania i Bolesław Ciepiela
(Borek Mały
4. Feliksa i Józef Ciężkowski
(Kamionka)
5. Regina i Stanisław Goraj
(Kamionka)
6. Celina i Edward Kłusek
(Kozodrza)
7. Wanda i Eugeniusz Kmieć
(Kozodrza)
8. Maria i Eugeniusz Krajewski
(Ostrów)
9. Maria i Kazimierz Król
(Kozodrza)
10. Zdzisława i Jan Stręk
(Ostrów)
11. Józefa i Władysław Wolak

(Ostrów)
Warto również pamiętać, że
aby otrzymać zaproszenie na
uroczystość „Złote Gody” należy wcześniej zgłosić szanow-

nych jubilatów do kierownika
USC w Urzęd zie Gminy
w Ostrowie (II piętro, pokój nr
16).
Mateusz Surman

Medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego
są jednymi z najprzyjemniejszych.

Życie Ostrowa

13

Życie Ostrowa

Aleksandra Bal docenioną autorką książki
W środę, 6 marca w Gmi nnym Centrum Kul tury
i Sportu w Kami once mi ało
miejsce spotkanie autorskie
z Aleksandrą B al, autorką
książki „Sliva Rerum” i dł ugoletnią nauczycielką historii w Szkole Podstawowej
i Gi mnazjum w Kamionce.
Pozycja ta został a wydana
dzięki Gminnemu Centrum
Kultur i Sportu w Ostrowie

z/s w Kami once.
Ks iążka „Sliv a Reru m”
w tłu maczeniu z łaciny na
język polski oznacza „Las
rzeczy”. Według Słownika
wyrazów obcych z 2008
roku, jest to dawne określenie księg i do mowej, w której zapisywano różne wydarzen ia dotyczące rodziny
i państwa, także przep isy,
sentencje, anegdoty i itp.

Recenzję „Sliva Reru m” wy- nagrodzoną
stawił Wiesław Zieliński. - i prozy.

Samo spotkanie rozpoczął Przemysław Łagowski, dyrektor
GCKiS. Dalszą część spotkania
poprowadził literat Wiesław
Zieliński. Honorowym gościem
był Janusz Terner, znany literat
z Warszawy, a zarazem autor
książki o Wilhelmie Machu.
Książkę A leksandry Bal mo żna zakupić w GCKiS w Kamionce w cenie 30 złotych.
Natalia Kosińska - Lis

Spore zainteresowanie turniejem
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2. Krystian Białek – Zd żary
3. Piotr Ziobro – Kamionka
Kateg oria powyżej 18 roku
1. Jerzy Stachnik – Ko zodrza
2. Mariusz Ko zak – Borek
Wielki
3. Zb igniew Su m – Kamionka
GCKiS Kamionka

Z roku na rok
turniej cieszy
się coraz
większą
popularnością.
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wierszy

Aleksandra Bal, mieszkan ka Kamionki, w
życiu zawodowym nauczycielka historii w
Szkole Podstawowej i Gimnazju m w Kamionce. Osoba bardzo miła, pełna pogody
ducha, łatwo nawiązująca kontakty. Bardzo
lubiana przez uczniów, z którymi zawsze
znajduje wspólny język. W życiu prywatnym
pisze wiersze i scenariusze. Bierze udział w
różnych konkursach poetyckich, zdobywając
nagrody i wyróżnienia. Ma dar przekonywania ludzi do swoich pomysłów i angażowania
ich w sceniczne przedsięwzięcia. Aleksandra Bal jest również laureatką tytułu Człowiek Kultury pleb iscytu organizowanego przez „Głos PoWarta zauważenia w pozy cji „Silva Reru m” jest także poezja autorki zamieszkanej w Kamionce, spadkobierczymi myśli twórczej
Wilhelma Macha – zaznacza
Wiesław Zieliński. Jak się
o ka z u je
c zy t e l n i c y
i niejednokrotnie mieszkańcy
Kamionki z dumą wyrażają
się, że mają w swojej małej
społeczności tak docenianą,

W sumie 25 zawodników
wystartowało w Gmi nnym
Turnieju Tenisa stołowego
zorg ani zo waneg o
przez
Gmi nne Centrum Kultury
i Sportu.
Zawody odbyły się 2 marca
tego roku w sali gimnastycznej Szko ły Podstawo wej
w Kamionce. Turniej spotkał
się z ogromny m zainteresowaniem, szczególnie w p ierwszej kategorii czy li osób
z roczn ika 1999.
Po emocjonujących meczach
w każdej kategorii nagrodzono po trzech finalistów. Poniżej zamieszczamy listę zwycięzcó w.
Kateg oria 1999 i młodsi
1. Kamil Andreasiak – Skrzyszów
2. Jakub Hamala – Skrzyszów
3. M iłosz Bielach – Borek
Wielki
Kateg oria 14-18 lat
1. Bartło miej Andreasik –
Skrzyszó w

autorkę
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Kochanym babciom i dziadkom
Przedszko laki z naszej g miny nie zapo mniały o święcie swo ich ukochanych babć i dziadkó w. Z tej o kazji specjalnie dla nich
najmłodsi przygotowali wspaniałe wiersze, piosenki i laurki. Podczas występów nie zabrakło podzięko wań i wzruszających
chwil. Poniżej prezentujemy jak przedszkola w Gminie Ostrów obchodziły tegoroczne święto babci i d ziad ka.
W Publiczny m Przedszkolu w Skrzyszowie uroczystość
Dnia Babci i Dziadka odbyła się nieco później, bo 1 lutego. Dzieci świetnie przygotowane przedstawiły montaż słowno-mu zyczny zatytułowany „Z Babcią i Dziad kiem na ludowo”. Po krótkim powitaniu przez panią dyrektor, dzieci zaprezentowały część artystyczną, recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Występ uatrakcyjniony był tańcami ludowy mi:
„Maryneczka”, „Jabloneczka” i „Wisielak”. Na koniec przedszkolaki wręczyły babcio m i d ziad ko m skro mne upo min ki
w postaci laurek.

W tym roku Dzień Babci i Dziadka w Gminny m Centrum Kultury i Sportu w Kamionce miało miejsce 20
stycznia. Dzieci i młod zież uczestnicząca w zajęciach przedstawiły program artystyczny przygotowany przez Renatę
Dłu żeń. Były wiersze, podziękowan ia i piosenki, które wzruszyły babcie i d ziadków. Milusińscy zaprezentowali tańce
przygotowane przez Jadwigę Ło mn icką, która na co d zień
prowadzi zajęcia taneczne. Nie zabrakło laurek i odśpiewanego „Sto lat”. Widownie ro zbawiła swy m programem artystycznym grupa kolędników z Zagórzyc, d ziałająca przy GCKiS, a pro wadzona przez Marka Wiktora. Du mne babcie
i dziadko wie nagrodziły wszystkie występy gromkimi brawaW dniu 17 stycznia w Publicznym Przedszko lu im. Wandy Cho- mi. Spotkanie p rzy herbatce i ciastku przeb iegło w miłej
tomskiej w Kozodrzy świętowali babcie i d ziad kowie. Uroczy - i serdecznej at mosferze.
stość z o kazji ich święta to wspaniała okazja do wspólnego spotkania wnukó w z dziadkami. W Przedszko lu w Kozodrzy
wnuczki i wnukowie życzyli dziadko m dużo zdrowia, zadowo lenia, uśmiechu na twarzy, spełnienia marzeń. Dzieci z tej okazji
przedstawiły program artystyczno- muzyczny. Na twarzach babć
i d ziad ziów mo żna było zauważyć łzy radości, wzruszenie
i wielką du mę ze swoich wnuków. Dzieci zostały obdarowane słodyczami, które przynieśli d ziad kowie i radni
miejscowości Kozodrza.

Dnia 5 lutego w Szko le Podstawowej w Woli Ocieckiej
gościli babcie i d ziadkowie, a to za sprawą ich święta.
Obejrzeli oni akademię przygotowaną przez wychowanków
oddziału przedszkolnego. M ieli równ ież o kazję, by spędzić ze
sobą i wnukami nieco czasu przy ciastkach i herbacie. Poczęstunek zorganizowali rodzice, a swój udział w przygotowaniu
uroczystości mieli też pan sołtys Woli Ocieckiej Tadeusz Kalita i Rada Sołecka.
Życie Ostrowa
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Rekolekcje Wielkopostne
Rek olekcje Wielk opostne
w Szkole Podstawowej i m.
bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Skrzyszowie to już tradycja. W tym roku miał y one
miejsce od 4 do 6 marca.
Poprowadził je ksiądz Ryszard Podstołowicz, dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej wraz z księdzem
pr o bos zczem J anus zem
Skrzypkiem. Pod opieką
tych dwóch duszpasterzy
nasi uczniowie przeżywali
dni rekolekcyjne, poprzez
codzienne uczestnictwo we
mszach ś więtych, konferencjach i zajęciach warsztatowych. Ksiądz Rekolekcjonista wytł umaczy wiernym,
że istotą rekolekcji jest poprawa.
Rozpoczęcie reko lekcji, czyli
4 marca to imieniny Kazimierza. Ksiądz Ryszard korzystając z tej okazji zaznaczy ł,
że każdy mo że być święty m,
tak jak Kazimierz Jagiellończyk. Przypomn iał również
słowa piosenki Arki Noego
„Święty uśmiechnięty”, które
brzmią „Gd zie mo żna dzisiaj

świętych zobaczyć? Są między nami w szkole i w pracy!”. Aby lepiej zobrazować
ucznio m sens rekolekcji na
przykład zie jabłek pokazał,
jak łatwo mo żna się zepsuć
(zgniłe jabłka) i jak trudno się
poprawić. Dzięki warsztatom
plastycznym dzieci rysując
odpowiednio zgniłe i zdrowe
jab łka mogły zobrazo wać
symbole pokus oraz dobrych
postanowień poprawy. Kolejnym elementem rekolekcji
było kolorowan ie obrazków
ze stacjami d rogi krzy żowej.
To nabożeństwo zostało odprawione w szkole. Ksiądz
Ryszard zachęcał też d zieci
d o co d zi en n eg o ży c ia
z uśmiechem. Hy mnem rekolekcj i zo s t ała p io s en ka
„Sercem kocham Jezusa”.
Reko lekcje były dobrym sposobem do nawiązan ia relacji
z parafianami. Postacią tego
były pytania jakie reko lekcjon is t a zad awał za ró wn o
ucznio m jak i dorosły m.
Ws zyst ko odb y wało s ię
w formie słów piosenki tworząc śpiewany dialog. Na za-

kończenie Reko lekcji miała
miejsce ms za św. z b łogosławieństwem. Odbyło się także
spotkanie z policjantami na
temat zachowania bezpieczeństwa w do mu i na d rodze.
Miły m akcentem i pamiątko m
z reko lekcji były maskotki,
któ re uczn io m o fiaro wał
ksiądz Ryszard Podstołowicz.
Podziękowan ia d la księdza
reko lekcjon isty p rzekazali

uczniowie i dyrektor w słowach: „Niech Duch Boży
mieszka w Twoim kapłańskim sercu i obdarza Cię n ieustannie swoimi darami, abyś
zaws ze był dobrym przewodnikiem w pielgrzy mce wiary
dla spotykanych na swojej
drodze lud zi.”
Barbara Budzik

Drużyna z Kozodrzy najlepsza w siatkówce
W sobotę, 9 marca w Kozodrzy mi ał miejsce turniej
piłki siatkowej. W rozgrywkach udział wzięło sześć
drużyn z: Woli Ocieckiej,
Kami onki, Ostrowa, Ocieki
i dwie drużyny z Kozodrzy.
Najlepszy okazał się zespól
Kozodrza II.
W skład zwycięskiej, ośmioosobowej drużyny wchodzą:
Jerzy Stachnik, M icha Bochenek, Hubert Kot, Błażej Kot,
Jakub Kot, M ichał Kot, Kamil
Łukasik i To masz Źd ziebło.
Wszystkie dru żyny dostały
pamiątkowe dyplo my, a zwycięzcy otrzy mali puchary.
Uroczystego wręczen ia dokonała Maria Przyd ział, dyrektor Szko ły Podstawo wej
w Kozodrzy i Przemysław
Łagowski, dyrektor GCKiS.

Poszczególne miejsca zajęły
następujące drużyny.
1.
Kozodrza II
2.
Ostrów
3.
Wola Ociecka
4.
Kozodrza I
5.
Ocieka
6.
Kamionka\
Natalia Kosińska - Lis

Na zakończenie rozgrywek nie
zabrakło dyplomów i pucharów
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Wachlarz atrakcji podczas zimowych ferii
W dniach od 11 do 23 lutego
tego roku dzieci i młodzież
z naszej g miny miał y ferie.
Dzięki Gminnemu Centrum
Kultury i S portu w Kamionce czas wol ny od szkoły mogły milo spędzić uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach.
Codziennie czynna świet lica
i mo żliwości międ zy innymi
zagrania w tenisa, bilard, piłkarzyki czy gry planszowe
przyciągnęła szereg zainteresowanych. Nie zabrakło ró wnież amatorów siłown i, która
również była dostępna. Instruktorzy przygotowali na
ferie wach larz atrakcji nie
zapo minając o najmłodszych,
ale i o starszych. Organizo wane były zajęcia p lastyczne,
manualne, taneczne i sportowe. Nie zabrakło czasu po-

święconego dla rozwoju ciała
w postaci aerobiku. Wyświetlano też filmy zarówno dla
dzieci jak i młod zieży. Dreszczyku emocji i zdrowej ry walizacji mo żna było zaznać
uczestnicząc w turniejach
w tenisa stołowego, piłkarzyki, a także zmaganiach szachowych. Ferie uatrakcyjn iły
zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w Kamionce, prowadzone przez GCKiS we
współpracy z KP Kaskadą.
Chętnych do zajęć nie brakowało, byli nawet tacy, którzy
całe ferie brali aktywny udział
w zajęciach. - Młodsze d zieci
bardziej interesowały zajęcia
plastyczne, manualne, ale
także duży m powod zeń cieszyły się zajęcia, na których
dzieci uczyły się szyć haftować na d rutach. Wszyscy się
świetnie bawili każdy chętny

Spory wachlarz atrakcji
przygotowany przez GCKiS
sprawił, że podczas ferii
każdy znalazł coś dla siebie.
znalazł coś dla siebie interesującego – tłu maczą instruktorzy GCKIS. Na zakończenie
karnawału nie zabrakło dyskoteki. Z prac wykonanych
podczas zajęć p lastycznych
powstała wystawa. Jak za-

pewniają instruktorzy GCKiA
pomimo zakończen ia ferii
w dalszy m ciągu można
uczestniczyć w stałych zajęciach: plastycznych, tanecznych, aerobiku.
GCKiS Kamionka

Bezpłatne zajęcia aerobiku
GCKiS w Kami once wprowadziła w sezonie zimowo
wi osennym nową formę aktywności fizycznej dl a kobiet
– AEROB IK. Panie, które
dbają o swoją kondycję i figurę, aktywnie bi orą udzi ał
w zajęciach prowadzonych
przez Ins truk tora Alinę
Charchut.
Obok prezentujemy harmonogram zajęć.

Poniedzi ałek

16:30 - 17:30
18:00 - 19:00

Kami onka
Ostrów (kompleks sportowy)

Wtorek

18:00 - 19:00
20:00 - 21:00

Szkoła Skrzyszów
Szkoła Ocieka

Środa

17:00 - 18:00
18:30 - 19:00

Kami onka
Ostrów (kompleks sport.)

Czwartek

18:00 - 19:00
15:00 - 16:00
20:00 - 21:00

Szkoła Skrzyszów
Dla dzieci w GCKiS
Ocieka

Przedszkole w Kozodrzy z kolejnym certyfikatem
Od pięciu lat dzieci z Publicznego Przedszkola i m.
Wandy Chotomskiej w Kozodrzy realizują program
eduk acyjny „ Ku bus i owi
Przyjaciele Natury”. Obecnie otrzymali certyfikat
V edycji programu. Program ten jest największym
programem ekologicznym
dl a przedszkolaków z całej
Polski.
- Dzięki temu programowi
dzieci z naszego przedszkola
poznają otaczającą nas przyrodę. W przedszko lu uczy my
szacunku do przyrody już od

najmłodszych lat kształtując
wrażliwość dziecka na piękno
natury, chronimy środowisko
i dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń – wyjaśnia Kazimiera Łącała, dyrektor Publicznego Przedszkola im.
Wandy Chotomskiej w Ko zodrzy. Jak t łu maczy dyrekcja
tej placówki, dzięki temu prog ra mo w i p r zed s zko la k i
uatrakcyjniają swoje zajęcia
edukacyjne realizując nie tylko p rog ram wy cho wan ia
przedszko lnego, ale także
dodatkowe zadania i zabawy,
które mają u zupełnić i posze-

rzyć ich wied zę o naturze oraz
wprowad zić dzieci w piękny
i fascynujący świat przyrody.
Obecnie dzieci z przedszkola w
ramach programu ekologicznego przystąpiły do kolejnego
konkursu „Najpiękniejsze miejsce w Twojej okolicy”. - Zadaniem przedszkolaków jest
p rzed s tawien ie p ię kn eg o
miejsca w swojej miejscowości lub w jej pobliżu, gdzie
dzieci mogą wspaniale spędzić czas ze swoimi rodzicami
na łonie natury – objaśnia
pani dyrektor.
Oprócz realizacji programu

Życie Ostrowa

eko log iczn ego przedszko le
przystąpiło równ ież do programu „Mamo, tato wo lę wodę!”, który jest ściśle związany z tematem wiodącym
w przedszkolu w roku s zko lnym 2012/2013 „W zdrowy m
ciele zdrowy duch”. Program
ten aktywnie wspiera d zieci
w dbaniu o zdro wie i kondycję, oraz populary zuje wiedzę
o roli i znaczen iu wody dla
życia oraz korzystnego wpływu na samopoczucie.

PP Kozodrza
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Nasze drużyny będą walczyć w rundzie wiosennej
Wszystkie drużyny piłkarskie działające na terenie
Gmi ny Ostrów przeprowadziły w pełni programy
przygotowawcze do rundy
wi osennej 2013.
LKS
Ostrów w rundzie wi osennej
chce awansować natomiast
Victori a Ocieka i Kaskada
K a mi o n k a
po wal c z ą
o utrzymanie s woich pozycji.
Powalczą o awans
Dru żyna LKS Ostrów, która
gra w Podokręgu Dębica
w B klasie powalczy w ty m
sezonie o awans do A klasy.
Rundę jesienną zakończy ła na
drugim miejscu. Duże amb icje i zapał mogą jednak nie
wystarczyć dlatego drużyna

postanowiła wzmocnić się
w środku pola pozyskując
dwóch zawodników. – Zawodnicy trenowali już od
lutego mimo niesprzyjającej
pogodzie. A mb icją naszej
drużyny jest awans czy się to
uda pokażą rozgry wki – wy jaśnia Zbigniew Gryboś, wiceprezes LKS-u Ostrów. Jak
mó wi, w ty m ro ku z B klasy
do klasy A awansują cztery
drużyny, jednak zespół, którzy mają na to realne szanse
jest sześć. – Wszyscy się
wzmacniają, a w tej rundzie
równorzędnych drużyn jest
sześć. Wszystkie mogą pokazać co potrafią. Na pewno
każdy będzie walczy o punkty. Według mnie najważniejsze będą cztery pierwsze me-

cze – zaznacza wiceprezes Ostrów ró wnież ma swojego
Gryboś.
przedstawiciela. Jest nim drużyna seniorów Kaskady KaZagrają sami s woi
mionka, która po rundzie jeW związku z pogodą przesu- siennej zajmu je 13 miejsce w
nięte zostało ro zpoczęcie run- tabeli. Jak zapowiada Arek
dy wiosna 2013 w A klasie Fornek, prezes Kaskady Kapodokręgu Dębica w której mionka drużyna ta walczyć
gra Victoria Ocieka. Po run- będzie o utrzy man ie, mimo
dzie jesiennej dru żyna ta zaj- odejścia sporej ilości zawodmu je w tabeli siód me miejsce ników. – Ch łopaki szu kają
i jak zapewn ia Sławo mir lepszych drużyn, na p rzy kład
Bezara, prezes Victorii Ocie- Grzegorz Świder odszedł do
ka ten wynik planuje utrzy- Błękitnych Ropczyce, którzy
mać na koniec rundy wiosen- są w stanie zapłacić znacznie
nej. Po transferach okazało więcej niż my – tłu maczy
się, że dru żyna składa się tyl- Fornek. Kaskadę wzmocni
ko z zawodników pochodzą- Wojciech Tułecki, pomocnik
cych z Ocieki.
grający wcześniej w Victorii
Ocieka.
Chcą się utrzymać
W klasie okręgowej Gmina
Natalia Kosińska - Lis

Terminarz rozgrywek
LKS OSTRÓW
07 kwietnia 2013 r.
LKS Ostrów – INTER Gnojnica,
Ostrów 14.00
14 kwietnia 2013 r.
LKS Brzeźnica – LKS Ostrów, Brzeźnica 14.00
21 kwietnia 2013 r.
LKS Ostrów – LKS Stasiówka,
Ostrów 15.00
28 kwietnia 2013 r.
PŁOMIEŃ Zagorzyce – LKS Ostrów,
Zagorzyce 14.00
01 maja 2013 r.
LKS Ostrów – BASZTA Zawada,
Ostrów 15.00
05 maja 2013 r.
LZS Mała – LKS Ostrów, Mała 16.00
12 maja 2013 r.
LKS Ostrów - GRÓD Będziemyśl,
Ostrów 15.00
19 maja 2013 r.
BORKOVIA Borek Wielki – LKS
Ostrów, Borek Wielki 14.00
26 maja 2013 r.
KORONA Góra Ropczycka – LKS
Ostrów, Góra Ropczycka 14.00
02 czerwca 2013 r.
LKS Ostrów – PASZCZYNIAK Pasz-
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czyna, Ostrów 15.00
09 czerwca 2013 r.
OLIMPIA Nockowa – LKS Ostrów,
Nockowa 14.00
16 czerwca 2013 r.
LKS Ostrów – PIAST Wolica Piaskowa, Ostrów 14.00

VICTORIA OCIEKA
30 marca 2013r.
VICTORIA Ocieka - KAMIENIARZ
Golemki, Ocieka 13.00
07 kwietnia 2013 r.
BOROWIEC Straszęcin – VICTORIA
Ocieka, Straszęcin 11.00
14 kwietnia 2013 r.
VICTORIA Ocieka – LKS Pustków,
Ocieka 14.00
21 kwietnia 2013 r.
LKS Głowaczowa – VICT ORIA
Ocieka, Głowaczowa 11.00
28 kwietnia 2013 r.
VICTORIA Ocieka – PROGRES
Kawęczyn, Ocieka 15.00
01 maja 2013 r.
VICTORIA Ocieka – MONIS Bielowy Strzegocice, Ocieka 16.00
05 maja 2013 r.
ST RZELEC Frysztak – VICTORIA

Ocieka, Frysztak 14.00
12 maja 2013 r.
VICTORIA Ocieka – SOKÓŁ Krzywa, Ocieka 15.00
19 maja 2013 r.
ST RAŻAK Lubzina – VICTORIA
Ocieka, Lubzina 17.00
26 maja 2013 r.
VICTORIA Ocieka – ORŁY Borowa,
Ocieka 15.00
09 czerwca 2013 r.
VICTORIA Ocieka – HURAGAN
Przedbórz, Ocieka 17.00
16 czerwca 2013 r.
LKS Żyraków – VICT ORIA Ocieka,
Żyraków 17.00

KASKADA KAMIONKA
30 marca 2013 r.
KASKADA Kamionka - BRZOST OWIANKA Brzostek, Kamionka 15.30
07 kwietnia 2013 r.
ST ART Wola Mielecka – KASKADA
Kamionka, Wola Mielecka 15:00
13 kwietnia 2013 r.
KASKADA Kamionka – IGLOOPOL
Dębica, Kamionka 16.30
20 kwietnia 2013 r.
BŁĘKITNI Ropczyce - KASKADA
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Kamionka, Ropczyce 17.00
27 kwietnia 2013 r.
KASKADA Kamionka - SOKÓŁ
Kolbuszowa Dolna, Kamionka 16.30
01 maja 2013 r.
RANIŻOVIA Raniżów – KASKADA
Kamionka, Raniżów 17.00
04 maja 2013 r.
KASKADA Kamionka – KS Dzikowiec, Kamionka 17.00
11 maja 2013 r.
WISŁOKA Dębica – KASKADA
Kamionka, Dębica 17.00
18 maja 2013 r.
KASKADA Kamionka – POGÓRZE
Wielopole Skrz., Kamionka 17.00
25 maja 2013 r.
LECHIA Sędziszów Młp. – KASKADA Kamionka, Sędziszów Młp. 17.00
01 czerwca 2013 r.
KASKADA Kamionka – CZARNOVIA Czarna, Kamionka 17.00
09 czerwca 2013 r.
WISŁOK Wiśniowa – KASKADA
Kamionka, Wiśniowa 17.00
15 czerwca 2013 r.
KASKADA Kamionka – VICTORIA
Czermin, Kamionka 17.00

Życie Ostrowa

Na kartach historii...
Wrzesień 1967 roku. Uroczystość odsłonięcia pomnika ku
czci po mordowanych przez hit lerowcó w obok budynku
Do mu Strażaka w Skrzyszowie.

Kącik kulinarny

Kącik poetycki

Sałatka na słodko z ryżem

Ku pokrzepieniu serc
Waszych

Składniki na średnią salaterkę:
200 g ryżu (2 wo reczki) wskazany ryż
brązowy.
1 puszka ananasa
1 puszka kuku rydzy
70 - 100 g drobnych rodzynków
70 - 100 g suszone morele
2-3 łyżki wió rkó w kokosowych
cynamon - kilka szczypt do smaku
cukier wan iliowy do s maku (wanilinowy - jest tańszym zamiennikiem cukru wan iliowego)
2-3 łyżki miodu (nie są konieczne, owoce mają w sobie dość
słodyczy)
Sposób przygotowani a:
Ryż ugotować na sypko w wodzie. Do jeszcze ciep łego ry żu
dodać rodzynki oraz sporą część soku z ananasów. Wymieszać. Gdy ry ż wchłonie sok, a rod zynki napęcznieją, dodać
pokrojone morele i ananasy oraz wiórki ko kosowe. Wymieszać. W zależności od tego czy wolimy mn iej czy bard ziej
wilgotną sałatkę można dodać pozostałą część soku z ananasa. Dodać miód, cukier wan iliowy i cynamon do smaku.
Wstawić do lodówki na co najmn iej 2 godziny.
Taką sałatkę mo żna modyfiko wać dodając inne składniki np.
żurawinę, brzoskwin ie

Smacznego!

Dziwne nastały, czasy dziwne obyczaje
Ten, kto ciężko pracuje to najmniej dostaje
Zaś lenie, obiboki lewe ręce mają
Za to, że nic n ie robią nagrody dostają
Pijak dostał ko mputer, a leń zapomogę
A chłop zabrał ze sobą suchy
chleb na drogę
I cały d zień uczciwie i ciężko p racował
A wieczór jeszcze klęknął i Bogu dziękował
Za zdro wie, za opaczność, za wszelkich łask zdro je
Tak modląc się polecał Bogu dzieci swoje
Zaś trudy dnia sprawiły, sen go takim zastał
Gdy się ze snu otrząsnął dzień ju ż nowy zastał
Leń pacierza nie mówił, wszystko go bolało
Kawa była niedobra, pien iędzy miał mało
Seriale w telewizji także go nudziły
Papierosy choć palił lecz dy m tak nie miły
Że na wspomnien ie o nich język kołkiem stawał
A wszystko to przez wójta, bo ten mało dawał
Pienięd zy by żyć wygodnie i w b łogim dostatku
Tak myśląc o swych krzywdach zasnął na ostatku
Gdy się nazajutrz zbudził pęcherz mu dokuczał
Słonce wysoko stało, traktor w polu mruczał
I zeźlon rzekł do siebie niech się wszystko wali
Byle tym razem więks zą zapomogę dali
Tak to w mo jej o jczyźn ie kochanej się działo
Panie Boże, w ty m kraju ws zystko zwario wało
Bo po cóż tu pracować, kiedy darmo dają
Widać lenie, w tym kraju chyba rację mają

Poleca: Andrzej Budzik, sołtys i radny ze Skrzyszowa
Życie Ostrowa

Pisał: Józef Bajor, sołtys i radny z Kamionki
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