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Po trudnych latach przyjdą lepsze
klingu zostaną zachowane tak jak
jest to zapisane w ustawie. Trzeba pamiętać, że w przyszłym
roku musimy osiągnąć wszyscy
15% odzysk materiałowy, czyli z
każdej tony odpadów 150 kilogramów musi być udokumentowane, że trafiło do ponownego
przerobu. Jest to bardzo wyśrubowana ilość. Dobrze wiemy,
że w odpadach są różne rzeczy
i nie wszystkie nadają się do
ponownego recyklingu, żeby to
osiągnąć musi my p racow ać
wszyscy. Ludzie w domach na
poziomie swojej zbiórki selektywnej i ta instalacja również.

Z Piotrem Cielcem, Wójtem
Gminy Ostrów rozmawiamy
między innymi o u zyskanym
absolutorium i przyszłości naszej gminy w perspektywie
zmiany systemu gospodarki
odpadowej oraz rozwijającej
się Specjalnej Stref y Ekonomicznej.
Radni udzielili Panu absolutorium większością głosów można
więc powiedzieć, że dar zą Pana
zauf aniem i poparciem. Dla
samorządu to dobra wróżba?
Udzielenie absolutorium przyjmuję z wielkim zadowoleniem.
Nie ukrywam, że dla mnie w tym
trudnym czasie jest to wyznacznik zaufania co do mojej osoby
i podejmowanych przeze mnie
działań . Ma m świ ado mość ,
że teraz, kiedy samorządy, przedsiębiorcy i ludzie borykają się
z kryzysem nie jest łatwo. Zadań,
które są istotne i ważne jest sporo
jednak najważniejsze są te, które
dotyczą bezpośrednio mieszkańca. W tym kierunku chcieliśmy
się skoncentrować, aby poprawić
byt na szy ch mi eszk ańców .
Z drugiej strony staramy się, aby
kondycja finansowa była bezpieczna, abyśmy nie musieli się
martwić o finansowanie tych
z d ań , któ re s ą za łoż one .
W związku z powyższym myślę,
że dla samorządu gminy jest
to dobra informacja, że zdecydowana większość radnych akceptuje działania zarządu gminy.
Oczywiście przyjmuję również te
słowa, które pokazują pewne
niedociągnięcia, które należy
usprawnić i poprawić. Myślę,
że dyskusja jest najlepszym sposobem, aby wypracować najlepsze stanowisko liczę na to iż do
tej pory udawało się przeprowadzić razem wiele ważnych decyzji podobnie będzie również
w roku 2014 i 2013 który jest
w trakcie.

Cała procedura otrzymania absolutorium została przeprowadzona
w sposób właściwy. Począwszy
od jednogłośnej, pozytywnej
opinii Komisji Rewizyjnej, która
przeprowadziła badanie wykonania budżetu za 2012 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa, która
stoi na straży realizacji budżetu
zgodnie z prawem również wyraziła swoją pozytywną opinię co
świadczy o tym, że Gmina
Ostrów jest prowadzona pod
względem rachunkowym formalnym i prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Regionalna Izba praktycznie nie znalazła żadnych uchybień w całej
procedurze. Również na podstawie sprawozdań, które do nich
dostarczaliśmy nie wnosiła żadnych uwag do sposobu rozliczania budżetu. Żadnych uwag nie
miał również nadzór pana Wojewody. Bardzo mnie cieszy,
że mimo bardzo dużej dynamiki
zmian, przepisów, ustaw regulujących zarówno księgowanie,
finansowanie i rozliczanie nikt
przez trwanie całego 2012 roku
nie wnioskował o żadne nieprawidłowości co dla mnie jest rówRegionalna Izba Obrachunko- nież bardzo istotne i ważne.
wa również wydała pozytywną
opinię na temat wykonania Jak według Pana zapowiada się
budżetu za 2012 rok i przychy- dla naszego samorządu nadcholiła się niej do udzielenia abso- dzący okres?
lutorium...
P atrząc do przodu na pewno mu-

simy operować szerszym horyzontem czasowym, a nie tylko
tymczasowy m. Jeśli chodzi
o Gminę Ostrów, która już od
kilku lat jest kojarzona z gospodarką odpadową mocno koncentrujemy się w tej chwili na zmianach, które według ustaw rządowych zostaj ą wprow adzone
w życie od 1 lipca. Musimy
tu patrzeć horyzontalnie gdyż
ogłoszone po raz pierwszy przez
samorządy przetargi można traktować jako sondaż rynku

Co jeśli nie uda się osiągnąć
tych 15%?
Jeżeli dana gmina nie wywiąże
się z tego poziomu będą na nią
nakładane sankcje przez Ministerstwo co się zapewne przełoży
też na ceny dla mieszkańców.
Dlatego też zachęcam i proszę
mieszkańców, abyśmy jak najmocniej segregowali te odpady.
P ozwoli nam to uniknąć niepotrzebnych, dodatkowych kosztów
w postaci na przykład kar.
Wracając do przys złości gminy.
Wspominał Pan o tym, że d ziałająca na naszym terenie Stref a
Ekonomiczna ciągle się rozwija,
a za tym idą same korzyści...
P atrząc w perspektywie funkcjonowania widzę, że nasza Specjalna Strefa Ekonomiczna zaczyna
się już dość dobrze rozwijać.
Firmy rozpoczynają swoje inwestycje na lata 2014-2015 i to spowoduje oczywiście dochód podatkowy jak również bardzo
istotne i ważne miejsca pracy
oraz dochód dla poszczególnych
rodzin. Oczywiście budżety gminy najbliższych lat będą zaplanowane bardzo ostrożnie ponieważ
gospodarka krajowa również
zwolniła. Dlatego będziemy tak
budować budżet gminy, aby była
możliwość realizacji zadań. Jestem jednak optymistą dlatego
myślę, że po trudnych latach
powinny przyjść lepsze i nastąpić
rozwój naszej gminy.

Co wynika z tego pierwszego
sondażu?
Z analizy obszarów, których
jesteśmy operatorem jako instytucja odbierająca i przetwarzająca
odpady wydaje się, że został
obrany właściwy ki erunek ,
a inwestycje, które uda się nam
zakończyć do końca pierwszego
półrocza 2013 przyczyni się tylko
i wyłącznie do podniesienia efektywności. Jednocześnie uwiarygadnia nas wśród samorządów,
że jesteśmy instalacją, która potrafi przyjąć odpady i właściwie
przetworzyć. W perspektywie
czasu przy składaniu ofert przetargowych będzi e my mogli
przedłożyć dokumenty potwierdzające samorządom, że ma my
właściwy proces sortowania. Co
więcej ilości odpadów przeprowadzonych do powtórnego recy- Rozmawiała Natalia Kosińska-Lis

Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć pieniądze z fundus zu sołeckiego
We wr ześniu zapadną decyzje
o wydatkowaniu f unduszu sołeckiego w 2014 roku. Wójt
Gminy Ostrów Piotr Cielec
prosi mieszkańców poszczególnych sołectw o wyrażenie swo-

ich propozycji zainwestowania sierpnia będzie można wrzucać
f unduszu sołeckiego.
swoje pomysły na zainwestowanie pieniędzy z funduszu sołecW tym celu w Urzędzie Gminy kiego. P roponowane inwestycje
Ostrów na I piętrze umieszczona powinny dotyczyć całej wsi
zostanie urna do której do końca i służyć poprawie warunków
Życie Ostrowa

życia jak największej grupie
mieszkańców. Dla zidentyfikowania inwestycji prosimy o podanie sołectwa, w którym miałaby
być realizowana.
red
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Obowiązują nowe zasady odbioru śmieci
Od 1 lipca zmieniają się zasady
gospodaro wa nia od padami
komunalnymi. Od tego dnia
śmieci od mieszkańców naszej
gminy będzie odbierała f irma
Handlowo-Usługowo Transportowa „KAM” Andrzeja Dziuby
z Kr zywej . To ona została wyłoniona w drodze przetargu.
Urzędnicy wynegocjowali większą ilość worków dla sortujących śmieci.
- Firma odpowiada za odbiór
i transport śmieci do Zakładu
Zagospoda rowania Odpadów
w Kozodrzy. Firma przedstawiła
za swoją usługę cenę 1 złoty i
62 grosze od osoby, była to naj-

lepsza i najniższa oferta - objaśnia Wojciech P opielarz, kierownik Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Ostrów i dodaje,
że ta kwota obejmuje tylko odbiór i transport. Na cenę, którą
płacą mieszkańcy składa się wiele czynników. - Największy
składnik tej ceny przeznaczany
jest na sortowanie, zagospodarowanie i odzyskiwanie odpadów.
Nawet 14 groszy na osobę odprowadzane jest do Związku Komunalnego „Wisłok”. Z pieniędzy,
które będą płacić ludzie opłacany
będzie punkt odbioru śmieci.
Ustawa nakazuje również, że z tej
opłaty ma być zapewniony etat.
Chodzi o zatrudnienie dla potrzeb

obsługi systemu. Może to być
jedna osoba lub więcej, jednak
ma to być etat – tłumaczy kierownik Popielarz. Jak zapewnia,
gdyby się okazało, że jakaś część
pieniędzy z opłat mieszkańców
zostanie to nie ma obaw, że będą
one wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem. - Te kwoty
gromadzone są na odrębnym
koncie, gdyby nawet część z nich
zostało to i tak nie ma możliwości wykorzystania ich na przykład
na oświatę czy drogi. Te środki
mają być wydane na prowadzenie
systemu gospodarki odpadami.
Moglibyśmy za nie na przykład
dokupić kontener na popiół –
wyjaśnia Wojciech P opielarz.

Z każdej wydanej złotówki samorząd rozliczany jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Jak
się okazuje, urzędnicy wynegocjowali w firmie „KAM”, odpowiedzialnej za odbiór i transport
śmieci, że nie będzie limitów
w kwestii ilości worków kolorowych. Liczba worków czarnych
pozostaje bez zmian i na jedną
osobę przysługuje cztery takie
worki.
Odpady od mieszkańców Gminy
Ostrów odbierane będą przez
firmę „ KAM” co dwa tygodnie.
P oniżej prezentujemy kalendarz
odbioru śmieci w poszczególnym
sołectwie.
nkl

Ostrów

Ocieka
Blizna
Wola Ociecka

Kozodrza
Borek Mały
Skrzyszów

Zdżary
Kamionka

Gmina interweniuje w sprawie odwodnienia A4
Ostatnie opady deszc zu ujawniły problemy związane z odwodnieniem odcinka autostrady A4
przebiegającego przez G minę
Ostrów. Liczne podtopienia
terenów, zamulone, niedrożne
przepusty to tylko część szkód
wynikających z błędów w od-

wodnieniu A4. Spora ich część
spędzała sen z powiek mieszkańcom naszej gminy. Między
innymi takie sytuacje sprawiły,
że Wójt G miny Ostrów wystosował pisma do firmy B udimex,
wykonawcy odcinka autostrady
A4 przebiegającego prze z naszą

gmi n ę , wzywają cą f i rm ę dzi również z przedstawicielami
do poprawienia odwodnienia firmy Budimex wizję lokalną,
na autostradzie i wzdłuż niej.
aby wyłuszczyć wady i błędy
jakich dokonano oraz żeby wyBudimex ma również naprawić brać najlepsze rozwiązania z tej
szkody jakie wykonała źle odpro- sytuacji przedstawiając stronę
wadzana woda z A4. Piotr Cielec, mieszkańców.
nkl
wójt Gminy Ostrów przeprowa-

Współpracują i odwodnią
Gmina Ostrów we współpracy ze
Starostwem P owiatowym w Ropczycach podjęła działania związane z odwodnieniem terenu na
P odlesiu P aszczyńskim przy
drodze powiatowej nr 986 relacji
Cukrownia – P aszczyna. Według
założeń przekopane i odmulone
zostaną rowy zarówno przy drodze powiatowej jak i przy szutrowej drodze gminnej. Dzięki temu
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woda opadowa nie będzie rozlewać się na okolicznych polach
tylko wróci do starego koryta
Wielopolki, by trafić do rzeki.
Aby inwestycja została wykonana jak należy w terenie spotkali
się Bogusław Wójcik, zastępcą
Wójta Gminy Ostrów, przedstawiciele Urzędu Gminy w Ostrowie i Jerzy Kopala, radny Rady
P owiatu ze Skrzyszowa.
nkl
Życie Ostrowa

Pamiętają o Zolowskim
W niedzielę, 30 czerwca młodzież i strażacy jednostki Ochotniczej Straży P ożarnej na czele
z jej prezesem po mszy św., czyli
około godziny 11:00 spotkali się
na cmentarzu w Skrzyszowie.
Druhowie złożyli kwiaty, zapalili
znicz i pomodlili się za tragicznie
zmarłego 19 lat temu Edwarda
Zolowskiego. - W rocznicę jego
śmierci chcemy uczcić pamięć

człowieka, który potrafił mobilizować ludzi w pracy i w zabawie.
Natomiast w sobotę, 6 lipca druhowie spotkają się przy budynku strażaka i wspólnymi siłami będziemy
porządkować teren wokół niego. Na
zakończenie przewidziany jest grill.
Według zasad Zolowskiego najpierw
praca, później zabawa – wyjaśnia
Jerzy Kopala, prezes OSP Skrzyszów.
nkl
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie przystąpił po
raz kolejny do projektu systemowego na lata 2013-2015, który
jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W dniu 05.04.2013 roku w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie
odbyło się spotkanie informacyjno-promujące projekt systemowy
„ Czas na aktywność w Gminie
Ostrów. W spotkaniu udział
wzięli zaproszeni uczestnicy
projektu.
Celem spotkania było przedstawi enie d ział ań z ałoż onyc h
w projekcie mających na celu

podniesienie aktywności społecznej osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka P omocy Społecznej w Ostrowie
oraz bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez udzielenie
wsparcia w pokonaniu barier
psychospołecznych
i środowiskowych. Ponadto spotkanie
promowało ogólną idee projektu
który realizowany będzie w ramach projektów systemowych do
czerwca 2015r. Spotkanie zostało
poprowadzone przez Kierownik
Gminnego Ośrodka P omocy
Społecznej w Ostrowie Barbarę
Borowiec oraz koordynatora

projektu Danutę Krajewską –
Kobos.
W miesiącu czerwcu przewidziane są zajęcia z psychologiem oraz
doradcą zawodowym. Od miesiąca czerwca zaplanowane zostały
również szkolenia zawodowe.
W bieżącym roku projektem
objętych jest 10 kobiet, które
zadeklarowały udział w następujących szkoleniach zawodowych:
-Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera oraz kasy fiskalnej
-Kucharz małej gastronomii wraz
z obsługą przyjęć okolicznościowych
-Wizaż ze stylizacja paznokci

-Opiekunka osób starszych i dzieci
Uczestnikom szkoleń zostanie
zapewniony ciepły posiłek, serwis kawowy, ubezpieczenie,
materiały szkoleniowe, bezpłatne
badania profilaktyczne.
P onadto uczestnikom szkoleń
wypłacone zostaną zasiłki celowe
na pokrycie kosztów związanych
z udziałem w projekcie. Udział
w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Koordynator merytoryczny
projektu
Danuta Krajewska -Kobos

W Kozodrzy ruszyła kompostownia
Na 15 lipca przewidziany jest
ostateczny termin zakończenia
procesu rozruchu kompostowni
przy Zakładzie Pr zet warzania
Odpadów w Kozodr zy. Pr zed
rozpoczęciem rozruchu instalacja otrzymała pozytywną opinię
odbioru technicznego. Sondaże
wskazują na to, że zapotrzebowa ni e na kom po sto wn i ę
w pr zys złości wymusi jej rozbudowę.
- Rozruch rozpoczął się 27 maja.
Natomiast po jego zakończeniu
czyli po 15 lipca powinniśmy już
być po badaniach procesu kom-

postowania i po udokumentowaniu, że instalacja ta spełnia swoje
wymogi oraz wszystkie parametry niezbędne i wymagane przez
prawo – wyjaśnia Piotr Cielec,
wójt Gminy Ostrów. Jak tłumaczy, proces rozruchu pokaże
również czy system filtracji jest
właściwy, czyli czy wpływ tej
instalacji na otoczenie jest zgodny z prawem i instalacja ta będzie
mogła pracować na pełnych obrotach. Kompostownia to inwestycja niezbędna dla dalszego rozwoju Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Kozodrzy. Jest to
jedna z nielicznych takich instala-

cji na P odkarpaciu więc nasza
gmina w tej materii jest samorządem wiodącym. Kompostownia
jest wymagana ponieważ jest to
warunek konieczny do uznania
instalacji jako Regionalnej Instalacji P rzetwarzania Odpadów.
Odpady zmieszane pochodzące
z naszego bytowania i odpady
zielone z utrzymania zieleni według nowej ustawy muszą podlegać kompostowaniu. Jak się okazuje, zapotrzebowanie na instalacje z kompostownią jest spore.
Sondaże ukazują, że dostarczane
do naszego zakładu odpady zielone zapewnią maksymalne obłoże-

nie instalacji. - Już w tej chwili
rozważamy i myślimy o tym, że
pewnie będzie potrzeba w przyszłych latach rozbudowania kompostowni. Technologia całej instalacji pozwala na ewentualne
zwiększenie przepustowości tej
instalacji poprzez jej modułową
rozbudowę. Jednak to czy do
rozbudowy dojdzie oczywiście
zależeć będzie od rynku. Wszystko wskazuje na to, że będzie
takie zapotrzebowanie – objaśnia
wójt.
nkl

Najzdolniejsi zasłużyli na nagrody i gratulacje
W środę, 26 czer wca uc zniowie
z naszej gminy, którzy u zyskali
najlepsze wyniki z egzaminu
gimnazjalnego i sprawdzianu
klas VI odebrali dyplomy, gratulacje, nagrody książkowe oraz
życ zenia dalszych sukcesów.

w nagrodę za najlepsze wyniki
w nauce wyjechała na wycieczkę
w Góry Świętokrzyskie. Ta sfinansowana została w całości ze
środków pozabudżetowych, czyli
z balu charytatywnego w CyziówWcześniej grupa najzdolniejszych ce zorganizowanego w lutym
Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Piotra Cielca,
wójta Gminy Ostrów i B ogusława Wójcika, zastępcy Wójta
Gminy Ostrów.

Wójt Gminy Ostrów wraz ze swoim zastępcą z dumą wręczali dyplomy najzdolniejszym uczniom.
Życie Ostrowa

przez Wójta Gminy Ostrów.
nkl
Na jl ep s ze wyn iki s poś ró d
uczniów szkół podstawowych
osiągnęli:
Sabina Bieszcz – najlepszy wynik
w Gminie (SP Wola Ociecka)
Monika Furtak (SP Wola Ociecka)
Julia P aruch (SP Skrzyszów)
Katarzyna Dzik (SP Kamionka)
Karol Feret (SP Kozodrza)
Babriela Mazur (SP Ostrów)
Krzysztof Ochab (SP Ocieka)
Na jl ep s ze wyn iki s poś ró d
uczniów gimnazjów osiągnęli:
Justyna Świder – najlepszy wynik
w Gminie (PG Kamionka)
Seweryn Helma (PG Kamionka)
Seweryn Szalwa (PG Ostrów)
P aulina Niewiadomska (PG Wola
Ociecka)
Daniel Zegar (P G Ocieka)
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Kolejne gospodarstwa przyłączamy do kanalizacji
Kolejne gospodarstwa na terenie G miny Ostrów zostaną podłączone do kanalizacji sanitarnej. W sumie 276 domów z c zego 261 z Ocieki i 13 z B orku
Małego. Inwestycja prowadzona
prze z naszą gminę kosztuje
5 milionów 559 tysięcy i 723
złote brutto. Termin zakończenia przedsięwzięcia planowany
jest na koniec kwietnia 2015
roku. Tymczasem ju ż tera z wiadomo, że inwestycja wykonywana jest szybciej niż pr zewiduje
harmonogram prac.
- Zadanie zakłada budowę kanalizacji sanitarnej na terenie całej
Ocieki i trzynaście przyłączy
budynków w Borku Małym. Dzięki tej inwestycji obie miejscowości już w całości będą podłączone
do sieci kanalizacyjnej – wyjaśnia
Tadeusz Mazur, Inspektor Refera-

tu Budownictwa i Inwestycji
w Urzędzie Gminy Ostrów i zaznacza, że prace przebiegają bez
żadnych opóźnień. Co więcej
wykonywane są szybciej niż zakładał plan prac. - Harmonogram
robót zakłada na poszczególnych
etapach minimum, jakie wykonawca ma obowiązek zrobić. Okazuje się jednak, że firma, która
buduje u nas kanalizację jest solidna i zakres prac, które już są
wykonane jest większy niż zakładaliśmy. Szacujemy, że główna
sieć zrobiona jest w tej chwili
w 70%. Oczywiście sprzyjają
temu warunki pogodowe oraz
sami mieszkańcy – tłumaczy Inspektor Mazur.
P rzetarg na budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach
Ocieka oraz Borek Mały został
rozstrzygnięty w listopadzie 2012
roku. Wzięło w nim udział

Inwestycja jaką jest budowa kanalizacji ma na celu poprawę życia
mieszkańców naszej gminy.
21 fir m, najlepszą i najtańszą
ofertą okazała się oferta P rzedsiębiorstwa Budowlanego Budomont
z Łańcuta. Firma w ra mach przedmiotu zamówienia ma wykonać
między innymi: główną sieć kanalizacyjną o długości 28 788mb,

kanalizację tłoczną 11 752mb,
przykanaliki - w sumie 1466,5mb,
pompownie z zasilaniem elektrycznym w liczbie 37 sztuk. Termin realizacji inwestycji to 30
kwietnia 2015 roku.
nkl

Rolniku zgłoś szkody łowieckie!
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną
(dziki, jelenie lub sarny) są często
poruszanym tematem głównie
wśród rolników. Najczęściej
szkody łowi ecki e powst ają
w uprawach rolnych i płodach
oraz na
użytkach zielonych.
W związku z tym jest to obecnie
nękający naszych rolników temat.
P oniżej podajemy adresy i kontakty telefoniczne pod którymi
rolnicy z terenu gminy mogą
zgłaszać szkody łowieckie.
Z miejscowości:
Ostró w

i Zd żary
na nr tel: 14-681 86 51 lub 698
286 071 – do P ana Grzegorza
Rudny
Z miejscowości: Kozodr za,
B orek Mały, Ocieka, B lizna
i Kamionka
na nr tel : 602 194 603 – do P ana
Jana Ochał
lub pisemnie na adres:
Koło Łowieckie „ Cietrzew”
z siedzibą w Kamionce
Osiedle 15/1
39-206 Pustków
Z miejscowości: Skrzyszów

na nr tel: 14 682 20 66 lub 512
264 002 – do P ana Wojciecha
Karaś
lub pisemnie na adres:
Koło Łowieckie „ Bażant”
ul. Sportowa 141
39-100 Dębica
Z miejscowości: Kozodrza (od
rzeki Wielopolki w kierunku
Ropczyc )
na nr. Tel: 509 616 314 – do P ana
Marcina Hendzel
lub pisemnie na adres:
Koło Łowieckie „ Ziemia Ropczycka”

ul. Piłsudskiego 24/7
39-100 Ropczyce
Uwaga:
Natomiast szkody łowieckie występujące w uprawach rolnych
w odległości do 100 m od zabudowań gospodarczych należy
zgłaszać pisemnie na adres:
Urząd Marszałkowski
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
ul. Cieplińskiego 5
35-100 Rzeszów
Józefa Marszałek

Poczta w Ostrowie czynna dłużej
Od 25 maja placówka pocztowa
w Ostrowie jest czynna dłużej.
Do tej pory, aby wysłać list czy
nadać paczkę lub zapłacić rachunki mieszkańcy mieli czas od
8:00 do 15:00 od poniedziałku do
piątku. Teraz w poniedziałki

poczta czynna jest o 2 godziny
dłużej, a od wtorku do piątku
o pół godziny dłużej. Soboty i
niedziele tak jak do tej pory poczta jest nieczynna. W każdej placówce pocztowej można nadać
i odebrać przesyłki, kupić znacz-

ki, opłacić abonament RTV, zapłacić wszelkiego rodzaju rachunki czy przesłać pieniądze za
pomocą przekazu pocztowego.
Obok prezentujemy aktualny
harmonogram pracy placówki
pocztowej w Ostrowie.

Poprawią skrzyżowanie
Jeszcze w tym roku Starostwo
P owiatowe w Ropczycach podejmie się z modernizowania skrzyżowania dróg: wojewódzkiej
numer 986 relacji TuszymaWiśniowa z drogą powiatową
relacji Cukrownia-P aszczyna.
Według Stanisława Ziemińskiego, starosty P owiatu RopczyckoSędziszowskiego inwestycja ma
objąć przede wszystkim odwodnienie skrzyżowania.
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Godzinny pracy placówki
pocztowej w Ostrowie:
Poniedziałek 8:00-17:00
Wtorek-Piątek 8:00-15:30
Sobota-Niedziela Nieczynne

Udrożnią rowy do końca lipca

W tej chwili po opadach deszczu
na skrzyżowaniu zbiera się nadmiar wody. W ostatnim czasie
można było zauważyć na nim
pracowników Zarządu Dróg
Wojewódzkich, którzy w ramach
utrzymania dróg poprawili nawierzchnię jezdni.
nkl
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Gmina Ostrów ogłosiła przetarg,
w którym wyłoni firmę, która
zajmie się odmuleniem rowu
przydrożnego przy drodze powiatowej relacji Ostrów-Borek
Wielki-Boreczek w miejscowości Kozodrza. Zakres robót obejmie również wymianę zniszczonych kręgów pod zjazdami. P o
wyborze wykonawcy, ten będzie
miał czas na zrealizowanie zadania do 30 lipca tego roku. Inwe-

stycja ta pokryta zostanie z funduszu sołeckiego, czyli pieniędzy
gminnych. P rzypomnijmy fundusz sołecki dla Kozodrzy wyniósł w tym roku 61 tysięcy 679
złotych. Odcinek rowu jaki zostanie odmulony zależy od tego
na ile wystarczy pieniędzy.
nkl
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Park w Bliźnie doceniony
Garncarska w Medyni Głogowskiej, Muzeum Wsi Markowa czy
Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej w Borku Starym.
P ropozycje ciekawych miejsc
w które można wybrać się rowerem portal Moje Miasto Rzeszów
publikuje od dwóch lat. Mimo
50 km odległości Blizny od Rzeszowa internauci docenili starania
mieszkańców wsi jak i władz
gminy, które przyczyniły się do
powstania P arku Historycznego
W zestawieniu Blizna znalazła oraz ciągłej jego rozbudowy.
się obok takich obiektów jak
nkl
Dwór w P rzewrotnym, Zagroda
Park Historyczny B lizna został
u zn a n y
za
jedno
z atrakcyjniejszym miejsc, do
którego warto wybrać się na
przykład na niedzielną rowerową wyciec zkę c zy w inny d zień
wolny od pracy. Portal Moje
Miasto Rzeszów proponuje
B liznę jako miejsce godne uwagi ze względu na Park Historyczn y oraz piękną, leśną okolicę.

Trafisz do każdego przysiółka
Gmina Ostrów planuje wprowad zić nowe o znakowanie.
Tabliczki, na których miałby
się znaleźć nazwa przysiółka,
a nawet numery domów wskazywałyby kierunek jazdy s zc zególnie osobą przyje zdn ym, nieznającym terenu naszej gminy.
Temat nowego oznakowania
został przypomniany 30 kwiet-

nia podczas XXVIII Sesji Rady powiat ropczycko-sędziszowski
Gminy.
będzie przypisany do dyspozytora w Krośnie. Jak zaznaczył P iotr
Według Marii Chorąży, radnej z Cielec, Wójt Gminy Ostrów podOstrowa tablice z nazwami przy- jęte zostały już stosowne kroki do
siółków są potrzebne między stworzenia nowego oznakowania.
innymi ze względu na planowe - W tej chwili tablice są projektozmiany działania systemu P ań- wane. P rzyjmujemy wszystkie
stwowe Ratownictwo Medyczne państwa uwagi, aby oznakowanie
na terenie Podkarpacia, gdzie było prawidłowe i zrozumiałe.

Na początek tabliczki zamontujemy na terenie Ostrowa, aby
sprawdzić czy ten system się
sprawdza. Jeśli tak będzie wprowadzimy oznakowanie w pozostałych sołectwach – wyjaśniał
podczas sesji 30 kwietnia Wójt
P iotr Cielec.
nkl

„Wrzos” świętował 10-lecie
W sobotę, 18 maja Zespół Pieśni i Tańca „Wrzos” obchodził
10 lat swojego istnienia. Z tej
okazji w Woli Ocieckiej miał
miejsce koncert i spotkanie
Jubileuszowe, podczas którego
młodzież i d zieci prezentowały
swoje umiejętności taneczne.
Nie zabrakło chętnych, którzy
w licznym gronie podziwiali
występy. Na widowni wśród
mieszkańców Woli Ocieckiej
zasiedli między innymi P iotr
Cielec, Wójt Gminy Ostrów,
Tadeusz Kalita, sołtys Woli
Ocieckiej i radni Gminy Ostrów.

Jubileusz poprowadzili Jadwiga
Łomnicka, instruktor prowadzący
zespół „Wrzos” oraz P rzemysław
Łagowski, dyrektor Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Kamionce.
Zespół Pieśni i Tańca „ Wrzos”
powstał jesienią 2003 roku. Do
współpracy w tworzeniu zespołu
zaproszona została młodzież
gimnazjalna z terenu Gminy
Ostrów. P rzez 10 lat istnienia we
„Wrzosie” występowało w sumie
około 120 osób. Zespół co roku
występuje w wielu uroczysto- Uroczystość 10-lecia istnienia zespołu „Wrzos” poprowadził Przemyściach, festiwalach i przeglądach sław Łagowski, dyrektor GCKiS w Kamionce.
niejednokrotnie wracając z nich
z licznymi wyróżnieniami i nagrodami. Największym osiągnięciem ZP IT „ Wrzos” jest I nagroda zespołów tanecznych na XVII
Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym Twórczości Dziecięcej - „Dziecko w folklorze”
w Baranowie Sandomierskim
w 2009 roku.
nkl

Podczas występów zespołu „Wrzos” zachwycali nie tylko utalentowani tancerze, ale również ich piękne stroje.
Życie Ostrowa
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W sierpniu kolejny zlot w Bliźnie
atmosferyczne jej nie zniszczyły.
Zbiór eksponatów w P arku wzbogacił się o kolejne, interesujące
obiekty – zapewnia Wiesław
Jeleń, sołtys Blizny, który odpowiedzialny jest również za obsługę P arku Historycznego. Zlot
zaplanowany jest na niedzielę, 11
sierpnia, wstępna godzina rozpoczęcia to 13:00. Tymczasem
sołtys Jeleń oraz OSP Blizna
zapraszają już na sobotę, 10
sierpnia na godzinę 19:00 na
- Już rozpoczęliśmy przygotowa- zabawę taneczną. Do tańca zagra
nia. W ostatnim czasie wybudo- zespół Dream. Zarówno na zabawana została wiata, pod którą wę jak i Zlot wstęp wolny.
stanie makieta pocisku latającego
V1. Wszystko po to, aby warunki
nkl
Zjazd tyrolką, małpi most,
strzelanie ASG , pokazy broni,
trening samoobrony, pokazy
modeli latających poza tym
skoki spadochronowe, biegi
przełajowe, rekonstrukcje historyczne i krótkofalowcy to
tylko część atrakcji przygotowanych na IV Zlot Historyczno-Militarny w Bliźnie. Wydarzenie zaplanowane jest na
11 sierpnia 2013.

Spotkanie ZNP w Rajskim Ogrodzie
W niedzielę, 5 maja w restauracji „Rajski Ogród” w Skrzyszowie miało miejsce spotkanie
członków sekcji Emerytó w
i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego z terenu
gmin: Ostrów i Dębica. Doborowe towarzystwo po zwoliło
mile spędzić czas.

Emerytów Rencistów ZNP oddziału w Ostrowie. To ona tradycyjnie, wierszem przypomniała
przebieg poprzedniego spotkania
co spotkało się z oklaskami zebranych. - Zawsze po spotkaniu
póki jest się pełnym emocji i
wrażeń zasiadam i piszę. Akurat

o Rajskim Ogrodzie w Skrzyszowie napisze nasza koleżanka ze
Związku Nauczycielstwa z Dębicy, jeśli by jednak o tym zapomniała to postaram się i ja coś
przygotować – zapewnia Irena
Szczepanek. Po wspólnym obiedzie Tadeusz Lech, właściciel

Rajskiego Ogrodu oprowadził
gości po zabytkowym dworku.
Sekcja Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa P olskiego w Gminie Ostrów liczy obecnie 38 członków
nkl

- Jesteśmy bardzo aktywną sekcją. Nasze spotkania to nie tylko
te w okresach świąt, aby złożyć
sobie życzenia. Okazje mamy
różnorodne choćby najbliższe
grzybobranie. W tym roku byliśmy już na wycieczkach, o spotkaniu opłatkowym również nie
zapomnieliśmy – objaśnia Irena
Szczepanek, która od prawie 20
lat jest przewodniczącą sekcji

Strażacy odwiedzili przedszkolaków z Kozodrzy
Dzieci z Publicznego Pr zedszkola im. Wandy Chotomskiej
w Ko zodrzy nie zapomniały
o święcie strażaków, które
przypada 4 maja. Z tej okazji
we wtorek, 21 maja przedszkolaki zaprosiły do swojego
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pr ze ds zkola pr zedsta wicieli
straży pożarnej.
P rzedstawiciele OSP z Ostrowa
i Kozodrzy na czele z Komendantem Straży P ożarnej Adamem
Grybosiem usłyszały od dzieci

serdeczne życzenia jako wyraz
szacunku dla ciężkiej pracy, jaką
wykonują każdego dnia. P rzedszkolaki wspomniały, że druhowie
powinni mieć wiele satysfakcji ze
swojej pracy, która przekłada się na
motywację do dalszych działań
w humanitarnej służbie ludziom.
W tym dniu odbył się pokaz multimedialny, ćwiczenia praktyczne
z udziałem ratownika medycznego
oraz akcja ewakuacyjna z udziałem dzieci, nauczycieli i całego
personelu przedszkolnego.
W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się nie tylko jak wygląda praca strażaka, ale przede
wszystkim jak zachować się, gdy
są one świadkiem wypadku, pożaru lub innych niebezpiecznych
sytuacji napotykanych w co-

Życie Ostrowa

dziennym życiu. Wizyta strażaków to tez okazja, aby do zobaczenia jak wygląda wóz strażacki, sprzęt gaśniczy oraz strój
strażaka do codziennej pracy.
Odbył się również pokaz obsługi
węża strażackiego podczas pożaru. Dzieci utrwaliły sobie numery, pod jakie mogą dzwonić
i jakie informacje przekazać,
wzywając pomocy straży pożarnej.
Na zakończenie spotkania dzieci
wręczyły zaproszonym gościom
specjalne podziękowanie i zaśpiewały piosenki: „ Bo nasze przedszkole” i „Najlepiej razem”. To
spotkanie z pewnością na długo
pozostanie w pamięci dzieci.
PP Kozodrza, red.

Życie Ostrowa

Przedszkole w Kozodrzy ma 40 lat
Publiczne Pr zeds zkole imienia
Wandy Chotomskiej w Kozodrzy w sobotę, 11 maja świętowało 40-lecie swojego istnienia.
Piękna oprawa artystyczna,
znakomici goście i słoneczna
aura sprawiły, że ten d zień na
długo zostanie zapamiętany
zarówno prze z mieszkańców
Kozodrzy jak i samych uc zestników obchodów 40-lecia.

Dla dobra dzieci
- W ciągu tych 40 lat najważniejszym zadaniem było i jest dla nas
stwarzanie dzieciom warunków
do wszechstronnego rozwoju,
dostarczanie im radości, miłej
rodzinnej atmosfery oraz pomoc
rodzicom w wychowaniu swoich
pociech. Dokładamy wszelkich
starań, by przy dobrej współpracy
z rodzicami przygotować dzieci
do osiągnięcia dojrzałości szkolnej oraz samodzielnego radzenia
sobie w życiu – wyjaśnia Kazimiera Łącała, dyrektor P ublicznego P rzedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy i dodaje:W wieku przedszkolnym każde
dziecko najsilniej i najintensywniej kształtuje swoją osobowość
i umiejętności – zaznacza dyrektor Łącała. Jak wspomina 40 lat
temu w roku 1973 szkoła podstawowa w Kozodrzy przeniosła się
do nowego budynku. Wtedy to
obiekt został przystosowany na
potrzeby przedszkola. W ciągu
40 lat budynek został zmodernizowany. Teraz placówka jest
nowocześniejsza, posiadają ca
wyposażenie na miarę XXI wieku. - Dzięki zrozumieniu władz
lokalnych i obecnego wójta
otrzymujemy dodatkowe środki

Niezwykle emocjonalna i wspaniale przygotowana uroczystość 40-lecia przedszkola w Kozodrzy sprawiła,
że nie jeden z zebranych wrócił myślami do swoich przedszkolnych lat.
na doposażenie p rzedszkola Biel. W świętowaniu 40-lecia nie
i ogrodu przedszkolnego – tłuma- zabrakło również szeregu dyrekczy dyrektor.
torów placówek oświatowych
działających na terenie powiatu
Nie zabrakło ważnych gości
ropczycko-sędziszowskiego oraz
Na tak ważnym święcie placówki rodziców. W imieniu Wandy
przedszkolnej w Kozodrzy nie Chotomskiej, pisarki której imię
zabrakło Piotra Cielca, Wójta nosi przedszkole w Kozodrzy,
Gminy Ostrów, Bogusława Wój- udział w obchodach 40-lecia,
cik, Zastępcy Wójta Gminy wzięła jej wnuczka Karolina
Ostrów, którzy obecni byli rów- Golba. To ona podziękowała
nież jako ojcowie. Wśród zapro- Kazimier ze Łąc ała, dyrektor
szonych gości byli między inny- P ublicznego P rzedszkola w Komi: Agnieszka Sochacka, Sekre- zodrzy za zaangażowanie w dziatarz gminy Ostrów, Wiesław łalność tej placówki oraz propaRygiel, Dyrektor Kancelarii Za- gowanie dobrego wychowania
rządu Województwa Podkarpac- i literatury Wandy Chotomskiej.
kiego, Alina P ieniążek, Dyrektor Słowa uznania skierowane były
Ewaluacji przy Podkarpackim również do władz naszej gminy.
Kuratorium Oświaty, P ani Kazimiera Stachurska, P ani StanisłaMsza, występy, tort
wa Flis, Marian Dwojak, Radny
i wzrus zenia
P owiatowy. Nie zabrakło również Obchody rozpoczęła msza święta
duchowieństwa w osobach: Ks. w kaplicy p.w. Świętego MaksyP roboszcza P arafii Ropczyce - miliana Kolbe w Kozodrzy. P o
Witkowice Kazimierza Płonki, niej miał miejsce uroczysty przeKs. dr. Piotr P otyrały i Ks. Jacka marsz do sali gimnastycznej przy

Nasze harcerki najlepsze
w woje wództwie
Podczas Chorągwianego Festiwalu Piosenki Harcerskiej
i
Zuchowej w Pr zeworsku
12 Drużyna Starszoharcerska
„Wagabunda” z Ostrowa okazała się najlepsza w swojej
kategorii. Konkurs miał miejsce w sobotę, 13 kwietnia
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Pr zeworsku. Nasza drużyna
na f estiwalu wykonała XXIX
Pieśń Harcerską.
Dziewczęta w swojej kategorii
miały sześć grup, z którymi walczyły o tytuł najlepszej. W sumie
w festiwalu udział wzięło 39
drużyn z 11 hufców. Drużyna

P ublicznej Szkole Podstawowej
w Kozodrzy. To tu zaprezentowany został program artystyczny
skrupulatnie przygotowany przez
dyrekcję, nauczycieli, przedszkolaków i absolwentów placówki w
Kozodrzy. Zespół tane czny
„Kozodrzanie” oraz Zespół P ieśni i Tańca „ Halicz” z Ropczyc
uatrakcyjnili swymi występami
sobotnie uroczystości. Na zakończenie nie zabrakło podziękowań,
kwiatów i tortu. P iotr Cielec,
Wójt Gminy Ostrów i Bogusław
Wójcik, Zastępca Wójta Gminy
Ostrów jako ojcowie wręczyli na
ręce Kazimiery Łącała upominek
w postaci mikrofalówki i radiomagnetofonu. Jak zapewniała
pani dyrektor sprzęt ten bardzo
przyda się w przedszkolu.

Natalia Kosińska-Lis

Plac zabaw otwarty
dla wszystkich

z Ostrowa liczyła dziesięć dziewcząt, w składzie: Aleksandra
Kruczek, P atrycja Kołodziej,
Aleksandra Bieszcz, Joanna Hamala, Magdalena Wacura, Marcelina Bełzo, Sylwia Ździebło,
Monika Wiktor, Natalia Świątek
i P aulina P ieja. Do festiwalu
nasze harcerki przygotowywane
były przez drużynowe: Marzenę
Sokołowską-Andreasik i Martę
Ziobrowską oraz Grażynę Ferfecką, nauczycielkę muzyki
w P ubli czny m G i mn azju m
w Ostrowie.
nkl

Od połowy maja plac zabaw przy
Szkole Podstawowej w Skrzyszowie jest ogólnodostępny
w każdy dzień tygodnia. Na plac
zabaw można wejść od strony
parkingu przy Gminnym Centrum Informacji. To, że jest on
otwarty dla wszystkich dzieci to
rezultat dofinansowania z P od-

karpackiego P rogramu Odnowy
Wsi na lata 2011-2016. W jego
ramach za kwotę 10 tysięcy złotych wykonany został monitoring
obiektu, parking przy placu zabaw i GCI, przesunięto również
ogrodzenie, aby powiększyć
miejsce zabaw.
nkl

GCI czynne dłużej
Od maja Gminne Centrum Infor- czyli od 8:00 do 18:00. W pozomacji w Skrzyszowie otwarte jest stałe dni: wtorki, czwartki i piątdłużej. Zmiany dotyczą ponie- ki od 8:00 do 16:00.
działku i środy. W te dni GCI
nkl
czynne jest dwie godziny dłużej,

Życie Ostrowa
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Nasza młodzież zna się na pożarnictwie
W piątek, 26 kwietnia w Gimnazjum imienia Jana Pawła II
w Iwier zycach miały miejsce
powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Rywalizowało
w nim osiemnastu zwycię zców
eliminacji gminnych w dwóch
grupach wiekowych: szkół podstawowych oraz s zkół gimnazjalnych. Wśród nich byli również uc zniowie z terenu naszej
gminy.
Jakub Kot z Gimnazjum w Ostrowie uplasował się na drugiej
pozycji w grupie uczniów szkół
gimnazjalnych. Natomiast Karol
Feret ze Szkoły Podstawowej
w Kozodrzy zajął pierwsze miejsce w kategorii szkól podstawowych i reprezentował nasza gmin ę i p ow ia t ro p c zy ck o sędziszowski na eliminacjach
wojewódzkich 8 maja w Medyni
Głogowskiej. Turniej rozpoczął
się 19 kwietnia w Domu Strażaka
w Ostrowie. Już tutaj na początku
zmagań okazało się, ze poziom
jest wysoki i wyrównany. Wójt
Gminy Ostrów P iotr Cielec wyraził uznanie dla uczestników

Turniej Wiedzy Pożarniczej udowodnił, że młodzież naszej gminy doskonale zna się na pożarnictwie.
i złożył gratulacje wręczając wraz
z Adame m Grybosiem, Komendantem G minnego OSP pamiątkowe dyplomy i nagrody. Eliminacje powiatowe miały miejsce
tydzień później, 26 kwietnia
w Gimnazjum im. J.P II w Iwierzycach. Po zmaganiach uczniowie gimnazjum i uczestnicy turnieju mieli okazję podziwiać
efektowny pokaz ratownictwa
technicznego w pozorowanym
zdarzeniu oraz z nowoczesny
sprzęt i urządzenia ratownicze
prezentowany przez strażaków
z j e d nos tk i R at ow ni c z o -

Gaśniczej P SP w Ropczycach.
Wyniki:
Eliminacje Gminne
Szkoły podstawowe:
1. Karol Feret (SP Kozodrza)
2. Kacper Kłusek (SP Kozodrza)
3. Natalia Opiela (SP Ocieka)
Szkoły gimnazjalne:
1. Jakub Kot (PG Ostrów)
2. Adrianna Plezia (PG Ostrów)
3 .Al eks and r a Naw ał a (P G
Ostrów)

P odstawowa w Kozodrzy
II miejsce – P atryk Szymański Szkoła Podstawowa w Gliniku
III miejsce - Dominika Drozd Szkoła P odstawowa w Wolicy
P iaskowej
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce - Dawid Pondo - Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej
II miejsce - Jakub Kot – Gimnazjum w Ostrowie
III miejsce - Iwona Ferfecka Eliminacje powiatowe:
Gimnazjum w Czarnej SędziSzkoły podstawowe:
szowskiej
I miejsce - Karol Feret – Szkoła
nkl

Humory i pogoda dopisały podczas rodzinnego festynu w Skrzyszowie
Wspaniała pogoda i rodzinna,
radosna atmosf era, a do tego
szereg atrakcji, konkursów
i występów. W nied zi elę,
16 czerwca przy S zkole Podstawowej w Skr zyszowie miał
miejsce VII Festyn Rodzinny
zorganizowany prze z dyrektora, nauczycieli i Radę Rodziców
skrzyszowskiej placówki. Jak
się okazało mimo upałów rodzinna impreza przyciągnęła
tłumy zwolenników rodzinnego
spędzania czasu.
- Bardzo fajna inicjatywa. Dzieci
się cieszą, że mogą pokazać swoim rodzicom jak potrafią tańczyć
i śpiewać, a do tego szaleją na
dmuchanych zjeżdżalniach i dobrze się bawią – mówili zgodnie
rodzice. Festyn rodzinny rozpoczął się od przemarszu skrzyszowskich mażoretek w akompaniamencie Orkiestry Dętej z Dębicy. Świ etne u miej ętności
dziewcząt z zespołu Anturja
i Lotos w niedzielę można było
podziwiać kilkukrotnie podczas
ich występów. Zróżnicowany
repertuar sprawił, że dziewczęta
mogły zaprezentować się z jak
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najlepszej strony. Ogromne brawa otrzymali również najmłodsi.
Wspaniale przygotowane do
w y s t ęp ó w p rzed s zk o l ak i
i uczniowie klasy zero jak zawsze
rozczuliły zebranych gości. Bogaty w pokazy taneczne program
pozwolił zaprezentować się również zaprzyjaźnionym zespołom:
Onyks, Wrzos, Vega czy Złota
P ara spotkały się z gromkimi
oklaskami. P odobnie jak pokaz
utytułowanych zapaśników UKS
„Orzeł” Skrzyszów. P rzez cały
czas trwania festynu można było

korzystać z szeregu atrakcji. Niejednemu dziecku i rodzicowi
trudno było zdecydować, którą z
zabaw wybrać w pierwszej kolejności. Dmuchane zjeżdżalnie,
malowanie twarzy, wata cukrowa, strzelanie do celu, przejażdżka lincolnem lub bryczką to tylko
niewielka część tego co działo się
w Skrzyszowie w niedzielne
popołudnie. Jak zaznaczał tego
dnia P iotr Cielec, wójt Gminy
Ostrów impreza nie miałaby
miejsca gdyby nie ogromne zaangażowanie organizatorów. Zazna-

Życie Ostrowa

czył również, że rodzina i czas
jaki się w jej gronie spędza powinien być zawsze celebrowany.
Tymczasem Andrzej Ziajor, dyrektor SP w Skrzyszowie i organizator festynu podziękował
sponsorom, bez których rodzinny
piknik nie mógłby się odbyć.
- Szc zególne podziękowania
należą się Hannie i Grzegorzowi
Domaradzkim z fir my BUDIMEX Dębica, którzy byli głównym sponsorem festynu – wyjaśnia Andrzej Ziajor, dyrektor SP
im. bł. ks. J. P opiełuszki w
Skrzyszowie . P odziękowania
trafiły także do przedsiębiorstwa
P LASTBUD Sp. z o.o. P ustków,
Jerzego Kieliś z firmy UWENTP OL Jędrzejów, Akcji Katolickiej P arafii Skrzyszów, Andrzeja
Barszcz z fir my STEKROL Dębica. Dalej Adama Ciszek z Piekarni Dębica, Firmy MARS Ostrów,
Renaty Wawro, firmy BOMIR
Skrzyszów, Zakładów Mięsnych
NOWY MAX POL Brzeźnica
oraz Marty Knych - BAMBI
D ębi ca i p r zeds iębi ors tw a
ROLMLEK Mielec.
nkl
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Zwycięzcy II Zawodów Wędkarskich
o Puchar Wójta Gminy Ostrów wyłonieni

W piątek, 21 czerwca w f olwarku „Cyziówka” w Kamionce
miała miejsce druga edycja
Zawodów Wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Ostrów dla
uczniów s zkół z terenu naszej
gminy. W sumie 25 miłośników
wędkarstwa pr ze z półtorej
godziny cierpliwie w pełnym
słońcu łowiło ryby. Najlepszym
młodym wędkar zem został
Dominik Myszkowski, który
złowił również największą rybę.
Zmagania wędkarskie miały
miejsce w piątkowy poranek.
Młodych wędkarzy wspierali ich
opiekunowie oraz organizatorzy.
P o półtoragodzinnym łowieniu

zdobycze zostały z mi erzone
i zważone. Wtedy okazało się, że
I miejsce zdobył Dominik Myszkowski, który złowił również
największą rybę. Na miejscu
II uplasował się Krystian Białek,
a miejsce III wywalczył Grzegorz
Strzok. Oprócz trzech głównych
nagród, wyróżniono również
najmłodszego wędkarza, został
nim Ireneusz Bełzo. Jak się okazało nie zabrakło też nagród dodatkowych. Te zostały rozlosowane na podstawie przyznanego
na początku numeru startowego.
Rolki ufundowane przez sędziego
zawodów Dariusza Siwca, Mistrza Polski w Wędkarstwie Spławikowym U18, trafiły do Błażeja

Majki. Drugi los pod którym krył
się kołowrotek ufundowany przez
Jacka Jemioło, Zastępcy P rzewodniczącego R ady G miny
w Ostrowie, a zarazem pomysłodawcy zawodów należał do Szymona Cielaka. Nagrody wręczyli:
Bogusław Wójcik, Zastępca Wójta Gminy Ostrów, P rzemysław
Łagowski, dyr ektor GCKiS
w Kamionce, Jacek Je mioło,
Zastępca P rzewodniczącego Rady Gminy w Ostrowie oraz Dariusz Siwiec, sędzia zawodów.
Na zakońc zenie zaproszono
uczestników na poczęstunek.
Krystian Białek, który zajął II
nkl miejsce dumnie prezentuje efekty
swojego połowu.

Kozodrza i Ostrów najlepsze w sporcie
Jak zawsze pod koniec roku
szkolnego uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów sprawdzili swoje zdolności sportowe
podczas spartakiady i gimnazjady. Jak się okazało najlepszymi okazały się Szkoła Podstawowa imienia Działaczy
Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy i Publiczne G imnazjum
w Ostrowie.

Sportowe zmagania miały miejsce 17 i 18 czerwca. Zarówno
podczas spartakiady jaki gimnazjady dzieci i młodzież musiała
wykazać swoje umiejętności
w grach zespołowych oraz dyscyp lin a ch l ekk oa tl ety c zny ch .
Oprócz klasyfikacji szkolnej
wyłonieni zostali też najlepsi
spo rts me ni i sp ort s menki .
W kategorii gimnazjum najlepszym sportowcem okazał się
P aweł Nędza z gi mnazju m

w Ociece, zdobywając trzy medale: złoto w skoku w dal, srebro w
skoku wzwyż i brąz w biegu na
100 metrów. Miano najlepszej
sportsmenki wywalczyła Magdalena Marek z gimnazjum w Kamionce kończąc gimn azjadę
z dwoma złotymi medalami
z skokach w wzwyż i w dal oraz
srebrem w biegu na 100 metrów.
Wśród uczniów szkół podstawowych miano najlepszych sportowców należy do Karoliny Mech

Upalna pogoda sprawiła, że zmagania sportowe podczas Spartakiady i Gimnazjady nie należały do najłatwiejszych.

Życie Ostrowa

z O cieki i P awł a Str ęka
z Ostrowa. Karolina zdobyła
złoto w biegu na 600 metrów,
srebro w biegu na 60 metrów
i srebro w rzucie piłka lekarską.
Tymczasem P aweł nie miał sobie
równych w skoku w dal i wzwyż,
drugą lokatę miał w biegu na 60
metrów.
nkl
Ostateczna kwalifikacja szkół:
Spartakiada:
1 miejsce SP Kozodrza (81 pkt.)
2 miejsce SP Ostrów (79 pkt.)
3 miejsce SP Skrzyszów (73 pkt.)
4 miejsce SP Ocieka i Wola
Ociecka (po 71 pkt.)
5 miejsce SP Kamionka (43,5
pkt.)
Gimnazjada:
1 miejsce P G Ostrów (124 pkt.)
2 miejsce P G Ocieka (74 pkt.)
3 miejsce PG Wola Ociecka (55
pkt.)
4 miejsce P G Kamionka (48 pkt.)
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Święto patrona i żywa pamięć o Janie Pawle II
W środę, 22 maja uczniowie,
nauczyciele, dyrekcja S zkoły
Podstawowe j imienia Jana
Pawła II w Woli Ocieckiej,
a także mieszkańcy i samorządowcy obchodzili Święto Patrona tej placówki. Uroczystość
za ws ze organi zowa na j est
w maju, miesiącu urodzin Karola Wojtyły. Ambitny program artystyczn y i du ża liczba
osób uczestniczących w święcie
udowodniła, że Jan Paweł II
jest ważny dla lokalnej społeczności.
Msza celebrowana przed pomnikiem Jana P awła II na szkolnym
placu zainaugurowała Święto
P atrona. Podczas wygłoszonej
homilii ks. proboszcz parafii
w Ociece Jan Gaworczyk podkreślił ważną rolę, jaką pełni szkoła
w kształtowaniu lokalnej społeczności poprzez rzetelną pracę nauczycieli i codzienny trud pozostałych pracowników placówki.
Uczniom ksiądz życzył, by było
to dla nich miejsce, do którego
będą przychodzić z radością
i które da im wiedzę niezbędną
w życiu. Po uroczystej mszy
świętej uczniowie zaprezentowali
poetycko- muzy czny progr a m
artystyczny „ Ratujmy świat”.
Uczniowie szkoły podstawowej
we współpracy z gimnazjalistami
z Woli Ocieckiej przedstawili
s ce nki , któ re udo wodniły ,
że czasami wystarczy miły gest
i odrobina uśmiechu, by świat
wokół stał się lepszy. P rzesłaniem progra mu była myśl,

rem Władysławem Uljaszem na
czele. To właśnie on zapoczątkował tradycję obchodów Święta
P atrona w Szkole Podstawowej im.
Jana P awła II w Woli Ocieckiej.
Uwieńczeniem świętowania była
konsumpcja kremówek. Dyrektor
szkoły wyraził wdzięczność
ws zys tki m z a ang ażo wan y m
w przygotowanie uroczystości
oraz podziękował gościom za
przybycie. Tak duża frekwencja
rodziców i mieszkańców Woli
Ocieckiej jest najlepszym dowodem, że osoba Jana P awła II jest
ważna dla lokalnej społeczności.

że świat można uratować zdobywając wiedzę, rozwijając zainteresowania, dbając o zdrowie
i żyjąc w zgodzie z innymi.
Uwieńczeniem części artystycznej był występ Zespołu Pieśni
i Tańca „ Wrzos”, który niedawno
obchodził dziesięciolecie swojego istnienia. Święto P atrona poprzedził szereg konkursów związanych z osobą Jana P awła II.
Uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o patronie, konkursie poetyckim i plastycznym.
Dyrektor szkoły Artur Skubis
wręczył nagrody laureatom tych
konkursów. Wyróżnieni zostali
też sportowcy: zapaśnicy, którzy
wygrali Ogólnopolski Turniej

Młodzików w zapasach w stylu
klasycznym w Myślenicach. Medaliści otrzymali specjalne wyróżnienia z rąk Wójta Gminy
Ostrów Piotra Cielca.
Oprócz uczniów, pracowników
szkoły i rodziców, w uroczystości
wzięło udział wielu mieszkańców
Woli Ocieckiej. Wśród gości
byli: Wójt Gminy Ostrów P iotr
Cielec, ks. proboszcz Jan Gaworczyk, pani dyrektor sąsiedniej SP
im. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Ociece Marta Szybała oraz
gospodarze sołectw znajdujących
się w okręgu szkoły: Tadeusz
Kalita i Wiesław Jeleń. Zaproszenie na Święto P atrona przyjęli też
nauczyciele emeryci, z dyrekto-

Pomysł nadania imienia Szkole
Podstawowej w W oli Ocieckiej
pojawił się wśród lokalnej społeczności już w 1994 roku, gdy
oddano do użytku budynek nowej
szkoły. Pięć lat później po wielu
konsultacjach z rodzicami i przedstawicielami uczniów, Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę,
która wskazała osobę urzędującego wtedy papieża Polaka jako
przyszłego patrona. Trzy miesiące
później - 25 lutego 2000 roku Rada Gminy w Ostrowie uchwaliła, że od nowego roku szkolnego
Publiczna Szkoła Podstawowa
w W oli Ocieckiej będzie nosiła
imię Jana Pawła II. Uroczystość
nadania imienia zaplanowano na
17 czerwca 2000 roku.

SP Wola Ociecka, red.

Zapaśnicy UKS „Orzeł” Skrzys zów najlepsi na turnie ju w Myślenicach
Uczniowski Klub Sportowy
„Orzeł” Skrzyszów zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim
Turnieju Młodzików w Myślenicach w zapasach w stylu klasycznym. Podc zas zawodów,
które miały miejsce 17-18 maja
na podium stanęło czterech
zawodników klubu działającego
na terenie naszej gminy.
W kategorii wagowej 35 kg
pierwsze miejsce zajął Wojciech
Jasicki, uczeń Szkoły Podstawowej w Woli Ocieckiej. Otrzymał
on również statuetkę dla najlepszego technika zawodów. W tej
samej kategorii na miejscu trzecim uplasował się Marcin Bielański również ze SP w Woli Ocieckiej. Na najwyższym podium
w kategorii wagowej 38 kg stanął
Karol Bielański z P ublicznego
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Gimnazjum w Woli Ocieckiej. klubowej na 10 startujących ekip. wadzi trener Rafał Dobkowski.
nkl
Osiągnięć zawodników UKS Sekcję od samego początku proSkrzyszów nie zabrakło w kat.
42 kg. W tym przypadku trzecie
miejsce wywalczył Kamil P erlik.
Sekcja zapaśnicza przy UKS
„Orzeł” Skrzyszów istnieje od
maja 2009 r. Obecnie liczba
trenujących chłopców wynosi 30
osób. Treningi prowadzone są
w szkołach podstawowych
w Skrzyszowie i Woli Ocieckiej.
Zapaśnicy zadebiutowali w maju
2010 r. w Otwartych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego odbywających się co
roku w Lubzinie. Już wtedy
zawodnicy potwierdzili swój
talent i zaangażowanie. P otwierdza to wynik jaki udało się osiągnąć - III miejsce w punktacji
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Zapaśnicy UKS „Orzeł” Skrzyszów dumni ze swoich osiągnięć.
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Ostrów gościł 900 rowerzystów
W sobotę, 15 czerwca na stadionie w Ostrowie zawitało blisko
900 rowerzystów z powiatów:
d ę bi c ki ego i r op c zyc k o sędziszowskiego. Wszyscy wys t a r t o wa l i
w
ra j d zi e
„Bicyklomania” zorganizowanego przez gminę Ostrów, gminę i miasto Dębica oraz f irmę
Arkus & Romet G roup.

Te goro czn a,
siód ma
„ Bicyklomania” okazała się hitem. Jak zapewniają organizatorzy, jeszcze nigdy nie było aż
tylu uczestników. Rowerowy rajd
liczył 20 km. Trasa rozpoczynała
się w Dębicy i prowadziła do
Ostrowa, gdzie ustalona została
meta. To właśnie tu rozdano nagrody w postaci bonów o warto-

ści 500 złotych na zakup rowerów i akcesoriów rowerowych
firmy „ Arkus&Romet”. W tym
roku organizatorzy postawili
nagradzać te grupy, które liczyły
najwięcej osób. Taką ekipą okazała się być ta zorganizowana z
P ustyni (147 osób). Kolejną tak
Podczas „Bicyklomanii” nie zabrakło młodych przedstawicieli z naszej gminy. liczną grupą była ta z parafii
Na zdjęciu młodzież z Kozodrzy ze swoim nauczycielem Jerzym Stachnikiem.

Miłosierdzia Bożego w Dębicy
(120 osób), wręczono jej 4 bony.
Natomiast 74-osobowa ekipa z
Zespołu Szkół im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Dębicy dostała 2 bony. Nagrody w postaci
pojedynczych bonów otrzymały
również najliczniejsze rodziny.
nkl

OSP Kozodrza kolejny raz najlepsza
Jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej z Kozodr zy tr yumf owała podczas tegoroczn ych
Gminnych Zawodów SportowoPożarniczych . Te miały miejsce
w niedzielę, 16 czer wca na stadionie w Ostrowie. Zmagania
druhów udowodniły, że zarówno drużyna męska jak i żeńska
OSP w Ko zodrzy utr zymuje
świetną formę. W sumie w zawodach wzięło udział siedem
drużyn z terenu naszej gminy.
Jak zawsze zawodom strażackim
towarzyszyły zdrowy duch rywalizacji i wspaniały doping. W tym
roku wśród drużyn żeńskich najlepsza okazała się ekipa OSP
Kozodrza, na drugim miejscu
uplasowała się jednostka z Ostrowa. Wśród mężczyzn dwa pierwsze miejsca należą również do
OSP Kozodrza, która w tej kategorii wystawiła dwa zespoły. Na
trzecim miejscu znalazła się rów-

nież drużyna OSP Kamionka.
Tuż za podium uplasowali się
druhowie OSP Ostrów, natomiast miejsce V zdobyło OSP
Ocieka. Nie zabrakło również
wyróżnień dla najmłodszego i
najstarszego druha zawodów.
Jakub Kot z Kozodrzy okazał się
naj młodszy m uc zestniki e m,
najstarszym Zbigniew Duda z
Kamionki.
Mimo upalnej pogody każda z
drużyn walczyła o jak najlepszy
wynik. - P ogoda nie sprzyja, bo
jest bardzo ciepło, a stroje są
ciemne, ale było widać zacięcie i
poważne potraktowanie zawodów. Gratuluję wszystkim, naczelnikom i opiekunom, którzy
przygotowali drużyny do zawodów, jednak to samym startującym należą się ogromne brawa i
gratulacje, bo każda praca dotycząca ratownictwa potem procentuje w akcjach ratowniczogaśniczych – gratulował i wyja-

Druhowie
jednostek
OSP z naszej gminy
udowodnili,
że oprócz
znajomości
przepisów
są świetnie
wysportowani.

śniał Bogusław Róg, Komendant
P owiatowy P aństwowej Straży
P ożarnej. Jak dodał P iotr Cielec,
Wójt Gminy Ostrów tego typu
zmagania nie są bezcelowe. Najważniejsze, że rywalizujemy
po to, by podnieść swoje kwalifikacje – zaznaczył Wójt i podziękował za współpracę Komendzie
P owiatowej P aństwowej Straży
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P ożarnej w Ropczycach.
Niedzielne zawody są pierwszymi w tym roku. Wszystko również wskazuje na to, że powiatowy etap zawodów sportowopożarniczych będzie miał miejsce
na stadionie w Ostrowie. Te będą
miały miejsce pod koniec sierpnia lub początkiem września.
nkl
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Gminny Dzień Dziecka w Ostrowie pełen atrakcji
Podobnie jak w ubiegłym roku
Gminny Dzień Dziecka okazał
się sukcesem. Mogły o tym zaświadczyć uśmiechnięte i zadowolone twarze d zieci i ich rodziców. Tegoroczne obchody
Dnia Dziecka w naszej gminie
miały miejsce w niedzielę,
2 czerwca na stadionie w Ostrowie. Towarzys zyły im szereg
atrakcji i konkursów. W świętowaniu najmłodszym sprzyjała
również pogoda.
Stadion w niedzielne popołudnie
zamienił się w park rozrywki
przygotowany dla najmłodszych
mies zkańców naszej g miny.
Dmuchane zje żdżalnie, wata
cukrowa, pokazy iluzjonisty,
malowanie twarzy, duże bańki
mydlane, szczudlarz, Baltazar
Gąbka i wiele innych zabaw
i konkursów tego dnia miały za
zadanie sprawić, aby na twarzach
ws zyst kic h dzi e ci widn ia ł
uśmiech. Gminny Dzień Dziecka
to również okazja do wspólnego
spędzenia czasu rodziców ze
swoimi pociechami. Tak też było
w niedzielę, kiedy rodzice: mamy
i ojcowie wraz ze swoimi dziećmi brali udział w Rodzinnej
O l i mp i ad zi e Sp o r t o w o Rekreacyjnej. Zmagania polegające między innymi na trafnym
rzucie do kosza, biegu z jajkiem

na łyżeczce, rzucaniu lotkami do
tarczy wyraźnie zbliżały do siebie rodziny i wprowadzały dużo
uśmiechu. P ierwszą odsłonę
Rodzinnej Olimpiady wygrała
r odzin a P ańs twa Rudny ch
z Ostrowa: tata Jarosław Rudny,
syn Wiktor oraz córka Julia.
Gratulacje i nagrodę główną w
postaci tabletu wręczali Wójt
Gminy Ostrów Piotr Cielec

Podczas Gminnego Dnia Dziecka
w Ostrowie każdy mógł znaleźć
atrakcję dla siebie.

i Dyrektor GCKiS P rzemysław
Łagowski.
Wśród mnóstwa atrakcji ogromnym zainteresowaniem cieszyły
się zawody balonowe „ Mały
Gordon Bennett”. W sumie 150
osób wysłało balony z doczepionymi do nich kartkami, na któ-

rych umieszczona została prośba
o odesłanie znalezionych kratek
na podany adres organizatora
zawodów. Podczas Zlotu Historyczno-Militarnego w Bliźnie,
który zaplanowany jest na 11 sierpnia dowiemy się czyj balon doleciał
najdalej i kto otrzyma nagrody.

Podczas Gminnego Dnia Dziecka
w Ostrowie wystąpił również Zespół P ieśni i Tańca „ Wrzos” i Zespół Taneczny „Anturja”. Natomiast panie ze Stowarzyszeń Gospodyń Wiejskich „Ostrowianki”,
„ Borkowianki” i Stowarzyszenia
Gospodyń Wiejskich Zdżary
w Zdżarach przygotowały degustację Lasoviackich przysmaków.
P odziwiać można było też rękodzieło artystyczne.
Natalia Kosińska-Lis

Piękne przedstawienie dla mam i tatusiów
Wspaniale wyrecytowane wiersze i zaśpiewane piosenki, a do
tego piękne, kolorowe stroje
wywołały najmilsze uczucia w
mamach i tatach dzieci z Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie. Program artystyczny
przygotowany specjalnie na
Dzień Mamy i Taty przedszkolaki zaprezentowały 29 maja.
Solidne przygotowanie milusińskich można było zauważyć od
pierwszych minut występu, a program składał się z trzech części.
P rzedstawienie rozpoczął pokaz
mody w wersji dziecięcej. Zaraz
po niej nastąpiła część lirycznomuzyczna, w której przedszkolaki

recytowały wiersze i śpiewały
piosenki dla mam i tatusiów. Po
odśpiewaniu piosenek i wyrecytowaniu wierszy przyszła kolej na
tańce. Dzieci zaprezentowały się
w t ań c ac h: „ M ar yn ec zk a ”
i „Wesoła poleczka”. Na zakończenie dzieci złożyły swoim rodzicom
życzenia i wręczyły laurki
Podczas uroczystości nie zabrakło
Jerzego Kopali, radnego P owiatu
R opc zy cko -S ęd z is zows ki eg o
i Andrzeja Budzika, sołtysa
i radnego ze Skrzyszowa. Samorządowcy po uroczystości złożyli rodzicom gorące życzenia, Świetne przygotowanie i stroje przedszkolaków zachwyciły rodziców.
a dzieciom podziękowali za
włożony trud i pracę w przygoto- Radny powiatowy nie zapomniał szkolaków.
red
wanie programu artystycznego. o słodkim poczęstunku dla przed-

Trampkarze zdobyli puchar
W piątek, 21 czerwca dru żyna
trampkarzy Kaskady Kamionka wróciła z turnieju „Szukamy
talentów” w Cmolasie z pucharem. Młodzi zawodnicy zdominowali rozgrywki piłki nożnej
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dla roczników 1999 i młodszych. się bezkonkurencyjna i wygrała
wszystkie mecze. Natomiast KaP odczas turnieju w Cmolasie mil Książek został najlepszym
Kaskada Kamionka wystawiła zawodnikiem rozgrywek. Drużyna
dwie mocne drużyny: trampkarzy młodzików nie zdobyła znaczącei młodzików. Ta pierwsza okazała go miejsca, jednak pokazała się
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z jak najlepszej trony. Turniej
„ Szukamy talentów” przeznaczony był dla gmin: Niwiska, Cmolas
i Ostrów.
red

Życie Ostrowa

Orkiestry wszystkich zachwyciły
Z inicjatywy Piotra Cielca,
Wójta G miny Ostrów we wtorek, 17 kwietnia miał miejsce
Konc er t O rki estr Dęt ych
z G rong w Norwegii i Ropczyc.
Wspólny występ na scenie Centrum Kultury w Ropczycach
mógł się odbyć dzięki współpracy G miny Ostrów z G miną

w G rong. Norwegowie podczas
swojego kilkudniowego pobytu
prezentowali swoje umiejętności muzyczne dając dwa koncerty pr ze z 17 i 18 kwietnia.
Podczas obu występów sale
były pełne, a widzowie nie
kryli zachwytu i podziwu dla
muzyków.

Niecodziennie zdarza się, że można posłuchać orkiestry z Norwegii. Właśnie dlatego podczas koncertów orkiestry z Grong widownia była pełna.
P odczas koncertów Piotr Cielec, Wójt Gminy Ostrów
przedstawił wszystkim zgromadzonym w jaki sposób oba
samorządy ze sobą współpracują. Po występach nie zabrakło wymiany drobnymi upominkami.
Grong z Norwegii to miasto
partnerskie Ostrowa, współpracę nawiązał wówczas burKoncert orkiestry z Norwegii był możliwy dzięki współpracy naszej gminy
mistrz, który obecnie jest
z Gminą Grong.

członkiem tej orkiestry. Współpraca między Gminą Ostrów
a Gminą Grong rozpoczęła się
w 2006 roku. Już w 2007 roku 13
osobowa grupa wyjechała do
Norwegii. Od tamtego czasu obie
gminy utrzymują ze sobą stały
kontakt. Wymiany uczniowskie
i wspólne wizyty przedstawicieli
obu gmin to tylko część współdziałania obu samorządów.
nkl

Ostrowianki zachwyciły w Ostrowach Baranowskich
Zespół „Ostrowianie” z Ostrowa z okazji Dnia Mamy i Taty
wystąpił 26 maja w Ostrowach
B aranowskich. Świetnie przygotowany i zaprezentowany program artystyczny, w który wplecione zostały zarówno tradycyjne,
ludowe piosenki jak i wesołe skecze zaowocowały kolejnymi zaproszeniami dla naszych pań.
„Ostrowianki” zaprezentowały się
między innymi przed Kołem Gospodyń Wiejskich z Ostrowów Baranowskich, Kołami Gospodyń Wiejskich z Dzikowca, Ostrowów
Tuszowskich, Gminy Cmolas
oraz kół z Gminy Majdan Królewski. Jak przyznaje Barbara

Występy Ostrowianek cechuje zawsze doskonałe przygotowanie.
Cwanek, sołtys Ostrowa i prezes
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Ostrowianki” spotkania
z paniami z różnorodnych stowarzyszeń to nie tylko okazja do pogaduszek. - Zespół „Ostrowianie”

oprócz występu w Ostrowach
Baranowskich poznaje także
kulturę, obrzędy i gwarę Lasowiacką. Jest to bardzo miłe. Do
tego wspólna integracja wymiana
doświadczeń kulinarnych posze-

rza horyzonty – zaznacza Barbara
Cwanek. Zespół „Ostrowianie” to
bardzo wesoła grupa osób w sile
wieku, którym chce się śpiewać,
tańczyć, wymieniać doświadczenia i poznawać ciekawych ludzi.
Celem naszego Stowarzyszenia
Gospod yń
wiejskic h
„Ostrowianki” jest podtrzymywanie tradycji naszej małej ojczyzny
jaką jest Gmina Ostrów. Panie ze
Stowarzyszenia „ Ostrowianki”
w ostatnim czasie wystąpiły między innymi w Niwiskach, Siedlance, Lubzinie. Już teraz wiadomo, że nasze gospodynie zaprezentują swój kunszt m.in
w lipcu na Święcie Lasu w Ostrowach Baranowskich.
nkl

„Orzeł” Skrzyszów znów najlepszy
Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w zapasach – styl
klasyczny, które miały miejsce
w sobotę, 25 maja w Lub zinie to
kolejny sukces Uczniowskiego
Klubu S porto wego „Or zeł
w Skr zys zowie”. Indywidualnie
najlepszym zawodnikiem Mistrzostw został Karol B ielański
z Wola Ociecka.
- Chłopcy spisali się znakomicie
zajmując kolejny raz z rzędu
pierwsze miejsce drużynowo,

podobnie jak w Myślenicach tydzień wcześniej – zapewnia
i przypomina Rafał Dobkowski,
trener UKS „Orzeł” Skrzyszów.
W zawodach wzięły udział kluby
z Dębicy, Myślenic, Gorlic, Rzeszowa, Nagawczyny, Radomyśla
Wielkiego i Lubziny. UKS
„Orzeł” Skrzyszów reprezentowało, aż 14-stu zawodników, a dla
niektórych były to pierwsze zawody w ich życiu. Żaden z nich nie
wrócił bez medalu.
nkl

MEDALE ZDOBYLI:
Złote:
Karol Bielański z Woli Ocieckiej
Radosław Lipa ze Skrzyszowa
Wojciech Jasicki z Woli Ocieckiej
Andrzej Bielański z Woli Ocieckiej
Srebrne:
Dawid Kryla ze Skrzyszowa
Sebastian Bielański z Woli
Ocieckiej
Hubert Jasicki z Woli Ocieckiej
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B rązowe:
Marcin Bielański z Woli Ocieckiej
Szymon Cielak ze Skrzyszowa
Bartłomiej Kubas z Woli Ocieckiej
Kamil P erlik z Ocieki
Sebastian Kasprzyk z Woli
Ocieckiej
Maksymilian P erlik z Ocieki
Witold Ochab z Woli Ocieckiej
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Ćwiczyli ratowanie ludzi
W ostatnim czasie na terenie
Gminy Ostrów przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia
obrony cywilnej i gminne ćwiczenia jednostek OSP G miny
Ostrów. Rozegrane epizody
miały za zadanie sprawdzenie
i udoskonalenie działania instytucji i jednostek w przypadkach zagrożeń.
Kolizja drogowa
P owiatowe ćwiczenia obronne,
które zostały przeprowadzone na
terenie Woli Ocieckiej 28 maja
dotyczyły utrudnienia w procesie
dostarczenia dokumentów powo-

łania. Akcja działa się na drodze
powiatowej prowadzącej do Blizny. Scenariusz ćwiczeń zakładał
kolizję drogową. P owalone drzewo upadło na przejeżdżający
samochód osobowy z urzędnikiem, który miał na celu dostarczenie odpowiednich dokumentów. Pomocy poszkodowanej
osobie udzieliły jednostki straży
pożarnej i pogotowia ratunkowego. Teren akcji ratowniczej zabezpieczała policja. Symulacja tej
sytuacji miała na celu sprawdzenie nie tylko system komunikacji
pomiędzy służbami, ale również
sposób i sprawność przeprowa-

dzonej akcji. W ćwiczeniach
uczestniczyły między innymi trzy
zastępy straży pożarnej z terenu
naszej gminy: OSP Kozodrza,
OSP Ostrów oraz OSP Wola
Ociecka.

Paliła się szkoła
N ato mi ast w poni edzi ałek ,
3 czerwca w budynku Szkoły
P odstawowej w Woli Ocieckiej
dyrekcja tej placówki oraz gminne jednostki OSP przeprowadziły
Gminne Ćwiczenia Jednostek
OSP . O godzinie 10:30 dyrektor
Szkoły P odstawowej w Woli
Ocieckiej powiadomił Komendę
P owiatową P SP w Ropczycach
Jak zaznacza o rzekomym płonącym budynku
Adam Gryboś, szkoły. Tak rozpoczęły się ćwiczenia. W czasie, gdy do szkoły
Komendant
Gminny OSP docierały jednostki straży dyrekćwiczenia są cja miała za zadanie ewakuację
pracowników i uczniów. Następniezwykle
ważne, aby
nie, jak tłumaczy Adam Gryboś,
w razie potrze- Komendant Gminny OSP strażaby przeprowa- cy wyposażeni w aparaty tlenodzić sprawną we weszli do budynku szkoły
i udaną akcję i ewakuowali z niej rannych
uczniów udzielając pierwszej
ratowniczą.
pomocy. Zlokalizowali również
źródło ognia i ugasili pożar.

W akcji uczestniczyło wszystkie
siedem jednostek OSP z terenu
Gminy Ostrów. - Druhowie
z Blizny w tym przypadku upozorowani byli na ofiary pożaru –
wyjaśnia Komendant Gryboś
i dodaje: - Celami takich symulacji, ćwiczeń jest po pierwsze
poznanie obiektu jakim są szkoły.
W razie prawdziwego zdarzenia
strażacy będą znali drogę ewakuacji, oraz umiejscowienie wyłączników na przykład gazu czy prądu. Następuje rozeznanie. P oza
tym doskonaliliśmy się w akcji
ewakuacji z budynków, zastosowania aparatów powietrznych
i ratownictwa medycznego –
objaśnia Komendant. Jak zapewnia, z przebiegu ćwiczeń jest
zadowolony. - Nie było zamieszania, każdy wiedział co ma
robić – mówi krótko.
Ćwiczenia gminnych jednostek
OSP przeprowadzane są co roku.
P rzed dwoma laty w Publicznym
Gimnazjum w Ostrwie, w ubiegłym roku w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie.
nkl

Powstanie Styczniowe nie jest im obce
W dniu 21 maja w Publicznym
G imnazjum w Ociece miał
miejsce Konkurs Historyczny
pod hasłem „Powstanie Styc zniowe – klęska i chwała”.
W sumie swoją historyczną
wiedzę w f ormie testu pisemnego sprawdzało 17 uczniów.
W konkursie wzięły udział
wszystkie gimnazja z terenu
naszej gminy oraz gościnnie
gimnazjaliści z Public znego
G imnazjum w Czarnej Sędziszowskiej. Konkurs został zor-

ganizowany i poświęcony 150
Wyniki konkursu:
rocznicy Powstania Styczniou c z n i o wi e Nagrodzeni uczniowie w konkurwego. Patronat nad nim objął N a g r o d z e n i
w
konkursie
wiedzy:
sie plastycznym:
Urząd G miny Ostrów.
I miejsce Szczepan Kogut – Pu- I miejsce Sebastian P erlik – Publiczne Gimnazjum w Ociece
Konkurs „Powstanie Styczniowe bliczne Gimnazjum w Ociece
II
miejsce
Faustyna
Świder
–
PuII miejsce Katarzyna Ferfecka –
– klęska i chwała” miał dwie
P ubliczne Gimnazjum w Ociece
odsłony: wiedzy historycznej bliczne Gimnazjum w Kamionce
III
miejsce
Dawid
Pondo
–
PuIII miejsce P aulina Niewiadomska
i plastyczną. Gdy komisja poprawiała prace młodzież mogła bliczne Gimnazjum w Czarnej – Publiczne Gimnazjum w Woli
Ocieckiej
zwiedzić Izbę P amięci działającą Sędziszowskiej
IV
miejsce
Katarzyna
Jemioło
–
IV miejsce Szymon Tyczyński –
przy gimnazjum. Zgromadzone
w niej eksponaty związane P ubliczne Gimnazjum w Woli P ubliczne Gimnazjum w Ociece
z historią wsi Ocieka, życiem jej Ocieckiej

Konkurs historyczny „Powstanie Styczniowe – klęska i chwała” zakończyła uroczystość patriotyczna.
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mieszkańców przed II wojną
światowa przybliżyły młodzieży
codzienność tamtych lat. Tym
bardziej, że do zgromadzonych
przedmiotów (m.in.: żelazka na
duszę, naczyń, kołyski, rękodzieła ludowego, dokumentów z czasów II wojny światowej czy fragmentów broni i gazet wojennych)
w ostatnim czasie dołączyła kolekcja związaną z czasami P RLu. W dniu konkursu poza zmaganiami uczniowie obejrzeli wystawę prac plastycznych związanych
z P owstaniem Styczniowym oraz
prezentację multimedialną. P rzygotowana został również uroczysta akademia w celu uczczenia
rocznicy powstania. P odczas niej
wyst ąpił Zespół Tan ec zn y
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„ Wrzos”. Natomiast wiersze
przeplatane piosenkami patriotycznymi przypomniały o tym,
jak młodzi powstańcy walczyli
w 1863 roku. Nie zabrakło takich
pieśni jak: „ Warszawianka”,
„ Rota”, „ Bracia do bitwy”
w wykonaniu chóru szkolnego
i „ Modlitwy” w wykonaniu naszej małej artystki P atrycji P erlik.
Za całość uroczystości była odpowiedzialna nauczycielka historii
Sabina P elc. W uroczystościach
udział wzięli liczni goście na
czele z Bogusławem Wójcikiem,
zastępcą Wójta Gminy Ostrów
i dyrektorami placówek gimnazjalnych naszej gminy.
PG Ocieka, red
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Patrycja ma ogromy talent wokalny
Patrycja Perlik, uczennica
klasy IV Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Kardynała
S tef a n a W y s zy ń s ki eg o
w Ociece wyśpiewała I miejsce w Powiatowym Konkursie Muzy cznym „O Zło tą
Nutkę”. W dniach od 7 do 9
maja w Centrum Kultury
w Ropczyca ch odbyły się
eliminacje, w których wzięło
udział 100 uczes tników.
Do finału zakwalifikowano
się 28 osób.
W konkursie mogli wziąć
udział zaró wno soliści, jak
i duety. Konkurs organizowany był w trzech kategoriach
wiekowych. Każdy z uczestników przygotowywał dwa
utwory z rep ertuaru polskich

wykonawcó w: pierws zy piosenka dowolna, a drugi - to
piosenka pochodząca z lat 60tych. Patrycję do występu
przygotował Ryszard Niewiarowski. Jak ocenia Patrycj a
doskonale czuj e się na sceni e
i nie miała żadnych trudności,
aby znaleźć się w final e.
Dnia 12 maja podopieczn a
Ryszard a Niewi aro wskiego
pięknie zaprezentowała się na
scenie, śpiewając przed jury
i publicznością dwie piosenki:
„Zakochani są wśród nas”
oraz „Damą być”. Pośród
Patrycja Perlik nagrodę odebrała od Marii Kozińskiej, dyrektor
dużej konku ren cji zrobił a
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach.
prawdziwą furo rę. Otrzymał a
gromkie brawa, zdobywając
statuetkę „Laureata Złotej zapros zenie na występ: pod- obchodów Dni Ziemi RopczycNutki 2013” oraz nagrod ę czas Powiatowego Święta kiej, w których wzięła udział.
rzeczową. Otrzymała również Ludowego w Wiercanach oraz
SP Ocieka, red

Nie zapominają o wydarzeniach na Górze Śmierci
W czwartek, 25 kwietnia 2013
roku Piotr Cielec, Wójt G miny
Ostrów i Agnieszka Sochacka,
Sek re tar z G min y Os tró w
uczestniczyli w coroc zn ych
Uroczystościach Patriotyczno –
Religijnych na G órze Śmierci w
Pustkowie. Gmina Ostrów była
jednym ze współorganizatorów
tych obchodów, które miały
miejsce w ramach Miesiąca

Pamięci Narodowej.
Wyjątkowi i szczególni goście
Ta wyjątkowa okazja zebrała na
Górze Śmierci przedstawicieli
świata nauki, kultury, nauki oraz
władze samorządowe z całego
P odkarpacia. Nie zabrakło wyjątkowych i szczególnie ważnych
osobistości: byli więźniowie
obozów pustkowskich, przedsta-

wiciele poszczególnych kół wojewódzkich i terenowych Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej
P olskiej i Byłych Więźniów P olitycznych, delegacja Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, reprezentanci Związku Inwalidów Wojennych i wielu innych organizacji kombatanckich.
Czwartkowe uroczystości miały
na celu oddać hołd i przywrócić
pamięć tysięcy więźniów rożnych
narodowości, przetrzymywanych
i represjonowanych w obozach
pracy przymusowej w Pustkowie.
P rzypomnijmy, że w latach 19401944 funkcjonowały przy zorganizowanym na tym obszarze
P oligonie Waffen – SS. Obchody
to także hołd złożony Rodakom
walczącym w tamtym okrutnym
czasie o niepodległość Ojczyzny.
Prelekcja i Apel Pamięci
Ceremonia rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Narodowego. P o
przywitaniu wszystkich gości,
nastąpiła uroczysta msza św.
z cere moniałem wojskowym.
Eucharystię celebrował ks. Ryszard Piasecki, proboszcz parafii
św. Jadwigi w Dębicy, wraz z ks.

Na Górze Śmierci nie zabrakło sztandaru SP Skrzyszów.

Dziekanem Józe fe m Ha migą,
proboszczem para fii p. w. Św.
Józefa Rze mieślnika w P ustkowie, oraz ks. Romanem Woźnym,
proboszczem para fii p. w. Św.
Stanisława Biskupa i Męczennika. Kolejnym punktem była część
artystyczna przygotowana przez
młodzież z Zespołu Szkół z Oddziałem Integracyjnym w P ustkowie-Osiedlu. Nie zabrakło prelekcji oraz Apelu P amięci w asyście
21 Brygady Strzelców P odhalańskich, poprowadzony przez porucznika Karola Walczaka. Dowódcą Kompanii Honorowej 21
Brygady Strzelców P odhalańskich przybyłej na Uroczystości
był porucznik Tomasz Czekaj.
Apel P amięci zakończył się oddaniem salwy honorowej, po niej
złożono wieńce i kwiaty pod
P omnikiem.
Głównym organizatorem uroczystości jest Gmina Dębica wraz
z Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Dębica. Wśród współorganizatorów są tradycyjnie Gmina Ostrów, P owiaty: Dębicki,
Ropczycko – Sędziszowski,
a także miasto Dębica i miasto
Ropczyce.
nkl

Stoły pełne przysmaków
W niedzielę, 2 czerwca na stadionie w Ostrowie podczas
Gminnego Dnia Dziecka każd y
mógł spróbować lasowiackich
przysmaków. Stoły pełne f rykasów pr zygotowanych pr ze z

ki, kapusta ziemniaczana, amoniaczki, rogaliki, sernik i inne
różnorodne wypieki to tylko nieduża część przysmaków jakie
tego dnia przyciągały do stanowiChleb ze smalcem, kiszone ogór- ska Lokalnej Grupy Działania
panie z kół Gospodyń Wiejskich z Ostrowa, B orku Małego
i Zdżar cieszyły się ogromnym
powodzeniem
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LASOVIA. Oprócz smakołyków
mieszkańcy naszej gminy oraz
okolicznych miejscowości mogli
podziwiać wyroby rękodzielnicze, rzeźbiarskie czy malarskie.
nkl
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Natalia Stachnik ze Skrzyszowa Mistrzynią Ortografii
Natalia Stachnik ze S zkoły Podstawowej imienia ks. Jerzego
Popiełuszki w Skr zys zowie
zd o b yła t yt u ł gm in n eg o
„Mistrza Ortograf ii 2013”.
W p un kta cji ze społo wej ,
X ed ycji G minnego Konkursu
Ortograf icznego, skrzyszowska
placówka okazała się najlepsza.
O tytuł „Mistrza Ortografii
2013” walczyło 23 uczniów
z klas IV – VI ze szkół podstawowych z Ostrowa, Kozodr zy,
Ocieki, Woli Ocieckiej, Kamionki i Skrzyszowa.
Gminny Konkurs Ortograficzny
o tytuł „ Mistrza Ortografii 2013”
organizowany był w naszej gminie po raz dziesiąty. P odzielony
był na etapy. Ten finałowy miał
miejsce 10 kwietnia. Mimo tego,
iż dyktando do łatwych nie należało, uczniowie zaprezentowali
bardzo wysoki poziom wiedzy
w zakresie polskiej ortografii.
Rywalizacja była naprawdę zacięta i o wygranej niejednokrotnie decydowała liczba błędów
interpunkcyjnych. P race uczestni-

ków konkursu oceniane były
przez nauczycieli polonistów
z poszczególnych szkół, którzy
byli członkami Gminnej Komisji
Konkursowej. To oni oceniali
prace, wyłaniając najlepszych,
uzdolnionych ortogr a fic znie
uczestników. Mistrzynią Ortografii okazała się Natalia Stachnik ze Szkoły Podstawowej
w Skrzyszowie. Drugie miejsce
zajęli: Julia Świder z Kamionki,
Joanna Tylutka z Kamionki,
Sabina Bieszcz z Woli Ocieckiej
i Julia P aruch ze Skrzyszowa,
a trzecie Aleksander Bukowski
z Ostrowa. Spośród wszystkich
szkół biorących udział najwięcej
punktów zebrała SP Skrzyszów.
W tej placówce o poprawność
ortograficzną i kulturę języka
wśród uczniów dba Lidia Szymanek. To właśnie ona poprowadziła dziewczęta do podium.
Organizacja GCKiS
Organizację konkursu ortograficznego o tytuł „ Mistrza Ortografii” jak co roku zadbało Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Ostrowie z/s w Kamionce. Ideą

W konkursie „Mistrz Ortografii 2013” Szkoła Podstawowa
w Skrzyszowie zajęła pierwsze miejsce.
zmagań ortograficznych jest rozbudzenie motywacji do pogłębienia wiedzy i umiejętności ortograficznych. Uczestnicy mają
możliwość sprawdzenia, w jakim
stopniu udało im się opanować
zasady ortografii i wziąć udział w
sportowej rywalizacji. W konkursie biorą udział wyłonieni w drodze szkolnych eliminacji uczniowie, którzy popełniają najmniej
błędów ortograficznych. Dyktando, które było jednocześnie for-

mą zabawy jak i nauki pokazało,
że nie należy zapominać o zasadach poprawnej pisowni. P rzypomniało również zasadę mówiącą
o ty, iż to jak piszemy i mówimy,
świadczy o tym, kim jesteśmy.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
puchary, statuetki, nagrody książkowe i dyplomy ufundowane
przez GCKiS w Ostrowie z/s
w Kamionce.
GCKiS, SP Skrzyszów, red

Wiedzą jak ratować ludzkie życie
Końcem maja tego roku
w S zkole Podstawowej im. bł.
k s . Je r ze go Po pi eł u s zk i
w Skrzyszowie zakończył się
cykl zajęć dla uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Lekcje prowadzone b yły
prze z Annę B ochenek i Alinę
Zawisza, nauc zycielki skrzyszowskiej podstawówki, które
jeszcze w listopadzie 2012 roku
zostały przes zkolone prze z ratowników Fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy

w ramach projektu „Ratujemy swojeniu tej wiedzy nie przejdą
i uczymy ratować”.
obojętnie obok człowieka, który
czeka na pomoc. W ramach szkoZajęcia z pierwszej pomocy dla lenia każdy uczeń otrzymał
uczniów rozpoczęły się w stycz- „P odręcznik do nauki pierwszej
niu tego roku. P rzeszkoleni zo- pomocy”. Anna Bochenek i Alina
stali wszyscy uczniowie Szkoły Zawisza szkolenie z zakresu
P odstawowej w Skrzyszowie udzielania pierwszej pomocy
z klas: od I do VI. Jak zapewniają odbyły jeszcze w listopadzie
nauczycielki uczące podstaw 2012 roku w ramach projektu
pierwszej pomocy uczniowie „ Ratujemy i uczymy ratować”
z wielkim z ainteresowaniem organizowanego przez Fundację
uczestniczyli w zajęciach. Mają Wielkiej Orkiestry Świątecznej
również nadzieję, że dzięki przy- P omocy. P rogram szkolenia obej-

mował podstawy pierwszej pomocy, czyli: wezwanie pomocy,
zachowanie w razie utraty przytomności oraz resuscytację krążeniowo-oddechową. P o ukończeniu szkolenia nauczycielki otrzymały odpowiedni certyfikat oraz
nieodpłatne materiały dydaktyczne: podręcznik dla nauczyciela,
książki dla dzieci oraz zestawy
fantomów i wydawnictwa DVD.
Anna Bochenek, red.

Ortografia nie jest im obca
Jego laureatami zostali: I miejsce Joanna Kędzior z Ostrowa,
II miejsce Szymon Tyczyński
z Ocieki, III miejsce Marcelina
Bełzo z Ostrowa. W punktacji
zespołowej, w której liczyła się
średnia arytmetyczna otrzymanych wyników wygrało Gimnazjum w Ostrowie. Zwycięzcy
otrzymali dyplomy, puchary
Zmagania ortograficzne miały i nagrody książkowe.
miejsce 11 kwietnia w Publicznym Gimnazjum w Ostrowie.
GCKiS Kamionka
Joanna Kędzior z Ostrowa,
Szymon Tyczyński z Ocieki
i Marcelina B ełzo z Ostrowa to
trójka gimnazjalistów, która
najlepiej zna się na ortograf ii.
Ich wiedzę potwierdził XI
Gminny Konkurs Ortografii
przeprowadzony wśród gimnazjów.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce serdeczni e dziękuje dyrektorom Marii Wielgus i Stanisławowi Popielarzowi za pomoc w organizacji konkursu oraz
nauczy cielom polonistom za przygotowanie uczniów i udział
w pracach komisji konkursowej.
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Konkurs ortograficzny ma za zadanie udowodnić młodzieży jak ważną
rolę w naszym ojczystym języku odgrywa poprawna ortograficznie
pisownia.
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Podsumowanie szkolnego sportowego półrocza
Uczniowie Szkół Podstawowych
z G miny Ostrów w drugim
półroczu roku s zkolnego 2012013 brali udział w licznych
zawodach sportowych na terenie gminy, powiatu i województwa. Jak się okazuje kultura
fizyc zna w s zkołach naszej gminy stoi na wysokim poziomie,
potwierdzają to liczne sukcesy.

I miejsce – SP Wola Ociecka
II miejsce – SP Skrzyszów
III miejsce – SP Wola Ociecka
IV miejsce – SP Skrzyszów

T r ó j bó j l ek k oa tl e t yc zn y
dziewc ząt (kl. III-IV) w Woli
Ocieckiej
I miejsce – SP Skrzyszów – 236
pkt
II miejsce – SP Wola Ociecka –
P oniżej prezentujemy wyniki 229 pkt
drużyn i szkół w poszczególnych III miejsce – SP Ostrów – 181 pkt
zmaganiach sportowych:
IV miejsce – Kozodrza – 160 pkt
V miejsce – Ocieka – 146
Gminne zawody sportowe w
mini piłce siatkowej dziewc ząt Trójbój lekkoatletyczny chłopw Woli Ocieckiej:
ców (kl. III-IV) w Woli OciecI miejsce – SP Kamionka
kiej
II miejsce – SP Wola Ociecka
I miejsce – SP Wola Ociecka –
III miejsce – SP Kozodrza
264 pkt
IV miejsce – SP Skrzyszów
II miejsce – SP Ostrów – 221 pkt
III miejsce – SP Skrzyszów – 154
Gminne zawody sportowe w pkt
mini piłce siatkowej chłopców IV miejsce – SP Kozodrza – 74
w Woli Ocieckiej
pkt
I miejsce – SP Kozodrza
II miejsce – SP Ostrów
C zwó rbó j l ek koa tl et yc zn y
III miejsce – SP Kamionka
dziewc ząt (kl. V- VI) w Woli
IV miejsce – SP Wola Ociecka
Ocieckiej
V miejsce – SP Skrzyszów, SP I miejsce – Ocieka – 689 pkt
Ocieka
II miejsce – Wola Ociecka 659 pkt
III miejsce – Ostrów – 581 pkt
Dr u żyno wy t enis stoło wy IV miejsce – Skrzyszów – 436 pkt
dziewc ząt w Ostrowie
V miejsce – Kozodrza – 394 pkt
I miejsce – SP Wola Ociecka
II miejsce – SP Skrzyszów
C zwó rbó j l ek koa tl et yc zn y
III miejsce – SP Wola Ociecka
chłopców (kl. V-VI) w Woli
IV miejsce – SP Skrzyszów
Ocieckiej
I miejsce – Skrzyszów – 619 pkt
Drużynowy tenis stołowy chłop- II miejsce – Wola Ociecka – 592
ców w Ostrowie
pkt

Młodzież i dzieci z naszej gminy w każdym sportowym zmaganiu daje
z siebie wszystko. Udowadniają to osiągnięte przez nich wyniki.
III miejsce – Kozodrza – 572 pkt
IV miejsce – Ostrów – 550 pkt
V miejsce – Ocieka – 326 pkt
P ierwsze dwa miejsca z trójbojów i czwórbojów atletycznych
dziewcząt i chłopców zakwalifikowały się i wzięły udział w
powiatowych zawodach w Sędziszowie Młp.
Nasze drużyny na szczeblu powiatowym zajęły poszczególne
miejsca:
Trójbój dziewcząt:
III miejsce – SP Skrzyszów
V miejsce – SP Wola Ociecka
Trójbój chłopców:
III miejsce – SP Wola Ociecka

V miejsce – SP Ostrów
Czwórbój dziewc ząt:
III miejsce – SP Ocieka
V miejsce – SP Wola Ociecka
Czwórbój chłopców:
VI miejsce – SP Skrzyszów
VI miejsce – SP Wola Ociecka
Serdecznie gratulujemy uczniom
i ich trenerom osiągniętych wyników sportowych i życzymy dalszych sukcesów.

Marzena Sokołowska-Andreasik

Sport to dobra zabawa
W poniedziałek, 27 maja na
hali sportowej w Publicznej
Szkole Podstawowej w Kozodrzy miały miejsce zmagania
sportowe „Baw się z nami”.
Zawody dla uczniów klas od
I do III z wszystkich szkół podstawowych f unkcjonujących na

terenie naszej gminy ze wzglę- z piłkami, rzuty na bramkę, dodadu na opady des zczu pr zenie- wanie skoków, rzuty do żywego
sione zostały ze Skr zys zowa.
kosza, bieg z szarfami. P o zaciętej rywalizacji i podliczeniu
Uczniowie z pięciu szkół: Woli punktów, Szkoła Podstawowa ze
Ocieckiej, Ocieki, Kozodrzy, Skrzyszowa zajęła II miejsce i
Kamionki i Skrzyszowa walczyli zakwalifikował się wraz z Wolą
w konkurencjach: sztafeta, bieg Ociecką do konkursu powiatowe-

go gdzie placówka ze Skrzyszowa uplasowała się na miejscu
piątym. Drużyną, która zajęła I
miejsce jest Szkoła P odstawowa
z Borku Wielkiego. To ona wyjedzie na konkurs rejonowy do
P ustkowa.
Anna Bochenek, red.

Gimnazjum w Ostrowie otwarte na nowych uczniów
stoklasiści mieli możliwość zwiedzić szkołę, obejrzeć występ
artystyczny przygotowany przez
gimnazjalistów, występ taneczny,
wystawę prac, kroniki szkoły,
sportu i konkursów oraz inne
osiągnięcia uczniów. Do przyjścia we wrześniu w mury placówki zachęcała scenka prezentująca wartości tej szkoły. Zebrani
mogli śmiać się z zabawnych
P rogram święta był bogaty. Szó- piosenek, a także zachwycić poWażnym dniem dla Publicznego Gimnazjum w Ostrowie był
4 czerwca 2013 r. Tego dnia
uczniowie i nauczyciele mieli
okazję zapre zentować zalety
swojej szkoły. Program Dnia
Otwartych Dr zwi b ył skierowany głównie do uczniów klas VI
z Ostrowa, Kozodrzy, Skr zyszowa, a także ich rodziców.

ważnymi utworami wykonanymi
przez utalentowanych uczniów.
Syntezą dorobku była prezentacja multimedialna o gimnazjum.
Zaproszeni goście usłyszeli o
realizowanych programach oraz
obejrzeli prezentację aktualnie
przygotowywanego
programu
„ Młodzi w działaniu”. Zaprezentowane bogate walory placówki
były liczne. Na zakończenie młodzi goście otrzymali foldery o
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szkole oraz słodki upominek.
Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością także ważni goście, tj.
Wójt Gminy – Piotr Cielec, radni,
wychowawcy klas VI oraz przedstawiciele Rady Rodziców P ublicznego Gimnazjum. Wszystkich serdecznie powitała pani
dyrektor Maria Wielgus – gospodarz szkoły.
alim
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Więź między strażakami to prawdziwa przyjaźń
wszyscy ze straży „uciekali”.

Z Jerzym Kopalą, Prezesem
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skrzys zowie wspominamy
początki działalności tej jednostki. Rozmawiamy między innymi
o tym, jak na przestrzeni lat
zmieniała się straż i czy planowane są uroczystości związane
z obchodami 100-lecia OSP
w Skrzyszowie.
Mija 100 lat działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skrzyszowie co pan jako jej
obecny prezes pamięta z dawnych lat?
Sporo informacji na temat naszej
OSP znam z przekazów mieszkańców. Z kroniki wynika, że straż
pożarna w Skrzyszowie została
zawiązana w 1912 roku. Jednak
nikt na 100% nie jest tego pewien.
Ta data ustalona została przy okazji
uroczystości nadania sztandaru.
Wtedy w oparciu o dokumenty
i relacje mieszkańców Skrzyszowa
doszliśmy, że w 1912 roku powstała straż pożarna w Skrzyszowie.
Chodzi o samo zawiązanie się
straży. Według zapisów kroniki
założycielami są: pan Antoni P aliszewski, dziedzic dworu w Skrzyszowie, nauczyciel Szkoły Podstawowej pan Jan Chmiel, ksiądz
proboszcz parafii w Lubzinie Maciej Miętus, wikary Józef Kaczmarek i gospodarze wsi: Wojciech
Hamala, Wojciecha Wacura i Stanisław Zięba.
Obecny budynek straży istnieje
od lat 70-tych. Gdzie wcześniej
druhowie mieli swoją siedzibę?
W roku zawiązania się straży wybudowana została również drewniana strażnica. Mieściła się ona na
placu koło pana Stanisława Ciempy
i służyła straży, aż do 1942 roku.
Po wyzwoleniu Skrzyszowa spod
okupacji hitlerowskiej mieszkańcy
wybudowali nową strażnicę, która
funkcjonowała już jako Dom Ludowy z salą widowiskową był to rok
1945. Ten drewniany budynek stał
na placu koło Stanisława Kołodzieja. (w tym miejscu gdzie obecnie
prowadzi droga do szkoły podstawowej). Dopiero w 1972 roku
wybudowany został strażak, który
jest do dziś. W budowie uczestniczyli w czynie społecznym strażacy, mieszkańcy Skrzyszowa, ale
szczególnie zasłużona postać to
druh Michał Stręk inicjator i budowniczy Remizy Strażackiej
w Skrzyszowie. Ważnym wydarzeniem w dziejach naszego OSP był
rok 1976, kiedy OSP w Skrzyszowie za swoją działalność otrzymał
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Uroczystość otwarcia nowego budynku Domu Strażaka w Skrzyszowie.
Zdjęcie pochodzi z domowego archiwum Barbary Cwanek z Ostrowa.
wóz bojowy Żuk.
Ma pan wrażenie, że dawniej
ludzie liczniej i chętniej angażowali się w działalność straży?
Były inne czasy. W latach 60-tych
powst ał z espół muz yc zno estradowy „ Sezam” pod kierownictwem Edwarda Zolowskiego, Eugeniusza Siepierskiego i Staszka
Czaji. Właściwie straż, a zespół to
było jedno ciało.
Ilu druhów liczy obecnie OSP
w Skrzyszowie?
W sumie 88 członków w tym 16
kobiet. W tej liczbie zawierają się
członkowie OSP zwyczajni – czynni, honorowi i wspierający. Nasza
jednostka posiada Kobiecą i Męską
Drużynę Pożarniczą.
Panie były od zawsze?
Dziewczęta w OSP w Skrzyszowie
są praktycznie od zawsze, tylko
z przerwą. Od samego początku
kobiety angażowały się w OSP ,
przykładem na to jest właśnie,
między innymi zespół, który prowadził Edward Zolowski. Były
takie czasy kiedy komputerów
jeszcze nie było i młodzież angażowała się w straż bardzo chętnie
i licznie. Jak naczelnikiem był
Marian Jewiarz a następnie Jasiu
Warchoł ,Wacek Jeż to sukcesy
w sporcie pożarniczym były bardzo
duże, zarówno w męskiej, młodzieżowej jak i żeńskiej drużynie.
Zresztą jesteśmy chyba jedyną
jednostką, w której żeńska drużyna
pożarnicza z terenu gminy Ostrów
startowała jako jedyna w pierwszych Wojewódzkich Zawodach
Sportowo-Pożarniczych w Krzeszowie(dawne woj. tarnobrzeskie).
Była to drużyna pod kierownictwem Beaty P ękala, teraz za mężem Ożóg. Występowały w niej
naprawdę wspaniałe dziewczyny.

Kolejny rok również był udany
ponieważ męska drużyna wygrała
gminne i powiatowe zawody sportowo-pożarnicze awansując do II
wojewódzkich zawodów sportowopożarniczych w Żurawicy k. Przemyśla. Był okres w skrzyszowskiej
OSP , że w sporcie pożarniczym
druhowie byli na bardzo wysokim
poziomie. Wtedy naczelnikiem był
Wacek Jeż. Myślę, że każdy kto się
angażował dołożył ogromną cegiełkę, żeby straż w Skrzyszowie była
dosyć prężna. Chciałbym tutaj
zaznaczyć, że rozmawiamy o okresie, który jest w mojej pamięci,
a przecież istnienie straży jest wielokrotnie starsze i aby dotrwało to
do obecnych czasów zawdzięczamy to wielu wspaniałym naszym
poprzednikom.
A pana działalność w straży jak
się zaczęła?
Moja działalność w straży rozpoczęła się od Komendy Rejonowej
Straży Pożarnych w Ropczycach
i był to czysty przypadek. W tamtych latach byłem zastępcą kierownika transportu w POM-ie w Dębicy i przejeżdżając koło remizy
w Skrzyszowie zauważyłem pana
Romana Rybskiego, ówczesnego
P rezesa OSP w Skrzyszowie,
a zarazem sołtysa, Mariana Jewiarza, naczelnika naszej OSP i Komendanta Rejonowego Straży
Pożarnej majora pożarnictwa Ryszarda Gorczycę. Zatrzymałem się,
żeby z nimi tak po prostu pogadać.
Z rozmowy wynikało, że jest ktoś
potrzebny do Komendy Powiatowej, wtedy jeszcze Komendy Rejonowej. Potrzebna była osoba do
nadzoru, rozliczania gospodarki
transportowej w strażach. Wtedy
wszystkie jednostki OSP z rejonu
powiatu były pod komendą rejonową. To był też taki okres, kiedy
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Uciekali?
Straż wtedy nie podlegała pod
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tylko pod Wojewodę. Chodziło o zarobki. Relacja zarobków w
straży była taka, że pracując w
POM-ie zarabiałem na przykład
1500 złotych, a w straży 500 złotych. Finansowo się traciło. Moja
decyzja o rozpoczęciu pracy w
straży wcale nie podobała się na
przykład mojej rodzinie. Tylko, że
ja się uparłem i w 1986 roku rozpocząłem pracę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej. P racowałem wtedy na stanowisku szefa
służby technicznej, czyli zabezpieczałem, nadzorowałem pracę jednostek OSP na terenie rejonu pod
względem gospodarki transportowej. Należało do mnie zabezpieczenie paliwa, utrzymanie stanu
technicznego sprzętu. Dwa razy do
roku jeździłem na przeglądy jednostek OSP . Trzeba przyznać, że w
kwestii współpracy więź pomiędzy
komendą rejonową a jednostkami
OSP była ogromna. Do tego stopnia, że można było sobie zniszczyć
wątrobę (śmiech). P ewnego rodzaju przyjaźń sprawiła, że po dzień
dzisiejszy lubię przebywać z ludźmi, którzy związani są z OSP pomimo tego, że wielu bezpowrotnie
odeszło.

Rok 1997 - nadanie sztandaru
OSP Skrzyszów
Dobrze, a jak Pan trafił do OSP
na terenie naszej gminy?
Gdy przyszedł rok 1996 nastąpiły
problemy w OSP na terenie gminy
Ostrów. Z ramienia Komendy
Rejonowej byłem opiekunem jednostek gminy Ostrów razem z Adamem Grybosiem, obecnym Gminnym Komendantem OSP . Wedy w
1996 roku brygadier Kazimierz
Wójcicki, Komendant Powiatowy
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P aństwowej Straży P ożarne j
w Ropczycach na Zjeździe Gminnym zlecił mi, że ma m być
Gminnym Komendantem jednostek OSP w Gminie Ostrów. Tak
zacząłem działać w naszych jednostkach. Wtedy też rozpoczęły
się nadania sztandarów.

pierwszy właśnie na terenie naszej gminy. W tamtym czasie
komendantem OSP w Skrzyszowie był Staszek Czaja później
pałeczkę przejął Włodek Dąbrowski i był to jeden z najlepszych organizatorów i jako sołtys
i jako P rezes. Sam łapał łopatę
i ludzi potrafił zmobilizować,
W Skr zys zowie sztandar nada- zachęcić do współpracy. Później
no w 1997 roku?
ja zostałem prezesem SkrzyszowTak. P ierwszy sztandar miał być skiej OSP , teraz to już jest druga
w Skrzyszowie, ale ze względu kadencja.
na dom ludowy w Kozodrzy
tamtejsza jednostka jako pierw- Wspomina się ostatnio o 100sza, bo w 1997 roku miała nada- leciu istnienia OSP w Skr zyszony sztandar. W Skrzyszowie wie i o braku uroczystości zwiąuroczystość nadania sztandaru zanymi z t ymi obchodami...
OSP miała miejsce w październi- Chciałbym, aby dom strażaka
ku 1997 roku. Od tamtej pory służył mieszkańcom Skrzyszowa,
z panem Władysławem Sąsiad- bo z takim zamiare m był on bukiem z Ropczyc rozpoczęliśmy dowany. Niestety nie można tego
organizację różnego rodzaju robić samopas, pewne sprawy
przedsięwzięć. Między innymi należy uzgadniać. Rozmawiałem
turniej wiedzy pożarniczej dla już z wójtem i zastępcą wójta
młodzieży, który do dziś jest i będziemy się starali, aby ta
prowadzony, powstał po raz remiza była wizytówką tej wsi.

Jako strażacy nie poradzimy sobie sami mimo ogromnego wkładu chłopaków. Natomiast jeśli
uda się faktycznie doprowadzić
do tego, że budynek i teren wokół
niego zacznie wyglądać tak jak
powinien to z dumą zaprosi się
władze wojewódzkie, powiatowe,
gminne straży pożarnej. Wtedy
zrobimy uroczyste 100-lecie, bo
nawet jeśli odbędzie się to 2 lata
później nie powinno mieć większego znaczenia tym bardziej,
że chodzi o to, by tych ludzi,
którzy pracowali dla dobra straży
dla dobra społeczeństwa Skrzyszowa przyjąć w godnych warunkach i ich uhonorować. Uważam,
że wraz z ludźmi sprzyjającymi
naszemu środowisku zamierzenia
te zostaną zrealizowane.

Rozmawiała Natalia Kosińska-Lis

W związku z tym, że nasza rozmowa
ma być opublikowana w Życiu Ostrowa chciałbym skorzystać z możliwości przesłania pozdrowień dla wszystkich strażaków i ich rodzin w gminie
Ostrów. Zawsze byłem dumny z tego
że mogłem Wam przewodzić jako
Komendant Gminny i nigdy nie zapomnę tych wspaniałych chwil jakie w
Waszej obecności dane mi było spędzić.
Serdecznie za to dziękuję. Ze strażackim pozdrowieniem Jerzy Kopala

Uczą się dbać o naszą planetę
przez uczniów z klas: I i IV pod
czujnym okiem Sabiny P elc
i Edyty Szpary, nauczycielek SP .
w Ociece miało mocny, ekologiczny przekaz. P rogramy występu zatytułowane „ Miej olej
w głowie” oraz „Nie ma życia
bez wody” przeplatane były piosenkami o tematyce ekologicznej
w wykonaniu solistek z klasy
czwartej. W obchody Dnia Ziemi
włączyły się również dzieci
z Oddziału P rzedszkolnego prowadzone pod kierunkiem Domiceli Wojny. P rzedszkolaki przyPodsumowujący występ
gotowały przedstawienie pod
P rzedstawienie z okazji Świato- hasłem „ Jak dbać o Ziemię”,
wego Dnia Ziemi przygotowane które wzbudziło zachwyt wśród
Z okazji Ś wiatowego Dnia Ziemi uczniowie i nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej w Ociece
przygotowali szereg programów edukacyjnych, konkurs
wiedzy oraz pr zedstawienie.
Tematem tych pr zedsięwzięć
była szeroko rozumiana ekologia. Podstawówka w Ociece
Obchody Dnia Ziemi pod hasłem „Rzeka” zorganizowała 30
kwietnia. Na uroczystości nie
zabrakło przedstawiciela Nadleśnictwa Tuszyma.

wszystkich obecnych. Włożone
w program artystyczny wysiłki
zostały docenione przez publiczność: zarówno społeczność szkolną jak i Huberta Jemioło, przedstawiciela Nadleśnictwa Tuszy-

moc”. P odczas niego poznawały
jak zdrowo i ekologicznie dobierać produkty, aby być silnym
i zdrowym. Natomiast w Dniu
Europejskiego Dnia Zdrowego
Jedzenia i Gotowania zorganizo-

Spośród uczniów zostali wyróżnieni zwycię zcy:
Klasa I
I miejsce – Julia Jemioło, Lena
P opek
II miejsce – Jacub Furmanek
III miejsce – Jakub Bartosz
Klasa II
I miejsce – Dawid Sabat
II miejsce – Maria Czapka, Wiktor Czarnik
III miejsce – Katarzyna Kusibab
Klasa III
I miejsce – Julia Jaksan
II miejsce – Daniel Ferfecki
III miejsce – Kacper Barnaś

Klasa IV
I miejsce – P atrycja P erlik
II miejsce – Wiktoria Wójcicka
III miejsce – Joanna Cwanek,
Klaudia Kluk
Klasa V
I miejsce – Jacek Chruściel
II miejsce – Marcelina Smolak,
Dominik Kozioł
III miejsce – Natalia Opiela,
Hieronim Kopala
Klasa VI
I miejsce – Gabriela Łagowska
II miejsce – Karol Opiela
III miejsce – Samanta Hylińska

ma.

Jak zaznaczają nauczyciele ze SP w Ociece edu kację ekologiczną należy rozpocząć jak najwcześniej.

Szereg zajęć
P ropagowanie ekologicznego
i odpowiedzialnego stylu życia na
naszej planecie nie ograniczyło
się w Szkole P odstawowej
w Ociece do akademii. Światowy
Dzień Ziemi to dobra okazja do
popularyzowania idei ochrony
środowiska i wiedzy ekologicznej
wśród dzieci. Uczniowie placówki w Ociece przygotowania do
tego święta rozpoczęli już jesienią. Dzieci z klas I – III wykonywały prace plastyczne. Natomiast
klasa pierwsza wraz z wychowawczynią Edytą Szparą realizowały program „ Śniadanie daje

Życie Ostrowa

wały śniadanie, na które zaprosiły dyrektora – Martę Szybałę,
nauczycieli szkoły i rodziców.
Uczniowie podczas zajęć edukacji przyrodniczej uczyli się świadomości ekologicznej, poszerzali:
wiedzę o „ Jak dbać o Ziemię, aby
była czysta i zadowolona? ”, swój
słownik ekologiczny, uczyli się
segregacji śmieci.
W ramach obchodów Dnia Ziemi
Sabina P elc oraz Edyta Szpara
przeprowadziły konkurs wiedzy
ekologicznej w dwóch kategoriach wiekowych, kl. I – III i IV –
VI. Fundatorem nagród było
Nadleśnictwo Tuszyma.
E. Szpara
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Wszystkie drużyny tej samej klasy
W najbliższym sezonie wszystkie
seniorskie drużyny piłki nożnej
z gminy Ostrów zagrają w jednej
klasie. Do klasy A grupy Dębickiej awansował LKS Ostrów,
natomiast KP Kaskada Kamionka spadła do niej z ligi okręgowej. W przypadku drużyny
Victoria Ocieka nic się nie zmienia, piłkarze utrzymali się
w A klasie.
Zasłużony awans
Okazuje się, że awans LKS
Ostrów był głównym celem tego
sezonu dla drużyny z Ostrowa. - Co
się przyczyniło do awansu? Dobra
gra chłopców – mówi bez wahania
Zbigniew Gryboś, wiceprezes LKS
Ostrów i dodaje: - Na awans mieliśmy aspiracje jeszcze w tamtym
roku jednak nie wyszły nam cztery
ostatnie mecze. Jesteśmy zadowoleni z tegorocznego sukcesu, ale
mamy jednak niedosyt, bo myśleli-

śmy, że uda się awansować
z pierwszego miejsca – tłumaczy
wiceprezes LKS Ostrów. Jak tłumaczy Gryboś drużyna z Ostrowa
cieszy się również z faktu,
że w nadchodzącym sezonie będzie
mogła zmierzyć się z pozostałymi
zespołami działającymi na terenie
naszej gminy. Najbliższy cel związany jest jednak z ekonomią. Najważniejsze jest teraz znaleźć

pieniądze, żeby móc zarejestrować
drużynę na najbliższy sezon – mówi Zbigniew Gryboś.
Okręgówka kosztuje
Inną drużyną, która jesienią zagra
w innej klasie rozgrywkowej jest
KP Kaskada Kamionka. Niestety
ten zespół spadł do klasy A z okręgówki. W klasie Okręgowej Kaskada grała przez jeden sezon. Trudno
powiedzieć czy do niej powróci. -

Nie poddajemy się, bo o coś trzeba
grać, jednak nie mamy w tej chwili
funduszy na grę w klasie okręgowej. Samo opłacenie sędziów to
koszt rzędu 12 tysięcy złotych.
Koszty są naprawdę duże, a trzeba
pamiętać o tym, że Kaskada Kamionka to nie tylko seniorzy, ale
również trzy drużyny młodzików –
objaśnia Arkadiusz Fornek, prezes
klubu Kp Kaskada Kamionka
i wspomina, że opłacenie i utrzymanie tych czterech drużyn to
koszt około 100 tysięcy złotych
w sezonie.
W A klasie w nowym sezonie zagra również Victoria Ocieka, drużyna nie awansuje ani nie spada.
Zmienia się jednak zajmowane
miejsce w tabeli. P o rundzie jesiennej zawodnicy z Ocieki plasowali
się na miejscu siódmym. Teraz
zajmują miejsce ósme z 42 punktami.
nkl

Klasa okręgowa 2012/2013, grupa: Dębica
Poz.

Druży na

Pkt.

Mecze

Bramki

Poz.

Pkt.

Mecze

Bramki

37

30

33-29

1.

Wisłoka Dębica

71

30

79-18

9.

2.

Igloopol Dębica

70

30

60-21

10.

Zryw Dzikowiec

35

30

29-45

3.

Victoria Czermin

59

30

45-22

11.

Sokó ł Kolbuszowa Dolna

35

30

36-61

4.

Błękitni Ropczy ce

57

30

50-23

12.

Raniżovia Raniżów

32

30

33-47

5.

Pogórze Wielopole Skrz.

49

30

50-46

13.

Brzostowianka Br zostek

29

30

31-43

6.

Wisłok Wiśniowa

48

30

59-50

14.

Start Wola Mielecka

27

30

44-59

7.

Lechia Sędziszów Małopolski

40

30

38-36

15.

Czarnovia Czarna

25

30

31-67

8.

Chemik Pustków

39

30

43-53

16.

Kaskada Kamionka

16

30

25-66

Klasa A 2012/2013, grupa: Dębica
Poz.
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Druży na
Radomyślanka Radomyśl Wielki

Druży na

Klasa B 2012/2013, grupa: Dębica

Pkt.

Mecze

Bramki

Poz.

Druży na

Pkt.

Mecze

Bramki

1.

Monis Bielowy

68

30

102-33

1.

Płomień Zagorzy ce

57

26

66-32

2.

Borowiec Straszęcin

60

30

55-31

2.

LKS Ostrów

54

26

70-34

3.

Strzelec Fry sztak

56

30

61-43

3.

LKS Brzeźnica

50

26

57-40

4.

Kłos Kawęczy n

53

30

54-30

4.

Borkovia Borek Wielki

49

26

58-31

5.

LKS Łopuchowa

52

30

56-45

5.

Inter Gnojnica

48

26

61-39

6.

Kamieniarz Golemki

45

30

52-36

6.

LKS Stasiówka

42

26

54-42

7.

LKS Pustków

42

30

44-43

7.

Paszczy niak Paszczy na

39

26

36-35

8.

Victoria Ocieka

42

30

47-48

8.

LZS Mała

28

26

55-53

9.

Huragan Przedbórz

41

30

46-37

9.

Gród Będziemy śl

27

26

48-62

10.

Sokó ł Krzy wa

40

30

48-45

10.

Korona Góra Ropczy cka

27

26

31-43

11.

LKS Łęki Górne

40

30

47-51

11.

Baszta Zawada

26

26

41-81

12.

Strażak Lubzina

36

30

49-66

12.

Olimpia Nockowa

25

26

47-67

13.

LKS Ży raków

34

30

36-50

13.

Piast Wolica Piaskowa

24

26

35-73

14.

LKS Głowaczowa

31

30

31-45

14.

Olchovia Olchowa

20

26

37-63

15.

Orły Borowa

15

30

38-108

16.

Ostra Gumniska

18

30

26-81
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Tabele przedstawiają wyniki z zakończenia rundy wiosennej

Życie Ostrowa

Na kartach historii...
Kościół parafi alny w Ostrowie. Dokładna data wykon ania
zdjęcia nie jest znana. Pewne jest jednak, że tak wyglądał kościół w Ostrowie w czasie ki edy proboszczem był ks. Kazimierz Kozaczk a, były to lata 1969-1978.

Kącik kulinarny

Kącik poetycki
Wiersz o Janie Pawle II
– rozmowa z matką

Śmietanowiec
B iszkopt
Składniki:
6 jajek
1 szklanka cukru kryształu
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
Wykonanie:
Białka ubić na sztywną pianę, dodać cukier i
żółtka, dodać mąkę zmieszaną z proszkiem i
lekko wymieszać. Wylać na formę i piec około
30 minut.
Masa śmietankowa
Składniki:
3 galaretki różne kolory
3 szklanki jogurtu naturalnego
3/4 l śmietany 36%
1 szklanka cukru pudru
1 cukier waniliowy
3 łyżki żelatyny
1/2 szklanki wody
Wykonanie:
Galaretki, każda osobno rozpuścić w o połowę mniejszej ilości wody niż podaje przepis. Gdy stężeją pokroić w kostkę. Żelatynę rozpuścić w wodzie. Śmietanę ubić z cukrem pudrem i cukrem waniliowym. Dodać jogurt, rozpuszczoną (letnią) żelatynę, pokrojoną galaretkę i wymieszać.
Wykończenie:
Składniki:
2 galaretki cytrynowe
Biszkopt ułożyć w foremce. Wylać masę na biszkopt i wyrównać.
Wierzch zalać tężejącą galaretką. Wstawić do lodówki

To Ty moja Ma mo?
Mateńko kochana
czemu nas samych zostawiłaś
i tak młodo odeszłaś do P ana
ja ciągle za Tobą tęsknie i płacze,
czy kiedyś jeszcze Ciebie zobaczę?
Mamo najdroższa
mnie tak bardzo Ciebie potrzeba
proszę choć na chwilkę zejdź do
mnie z nieba
Mój synu kochany
W dobre Cię ręce oddałam
Bożej Matce Cię poleciłam,
bo jej zawsze ufałam
Ty też oddaj się w jej opiekę
byś był szczęśliwym człowiekiem
Mamo kochana – ciągle jestemsam
nie ma koło mnie nikogo
każdy ma swoje obowiązki
i własną podażą drogą jestem na świecie zupełnie samiutki – przyjdź z nieba
i ulecz me żale i smutki.
Moja dziecino kochanamodlitwa na wzmocnienie duszy
jest nam przecież dana a kiedy rano się zbudzisz
idź śmiało – z otwartym sercem
do ludzi

Synku kochanywiesz dobrze, że w życiu dobro
czynić trzeba – więc nie wywołuj
mnie więcej z nieba a kiedy w ludziach Boga dostaniesz drogę miłości obierzesz.
P oradź mi ma mo kochana
czy prosić Najświętszą P annę,
aby mi dopomogła osiągnąć
czarną sutanną?
Synku kochany są przecież i białe sutanny
u naszej Jasnogórskiej P anny.
Mamo najdroższa
już noc się skończy niedługo
więc Ci przyrzekamy będę wiernym Matki Bożej sługą
wtem otworzył oczy przyszło
ranne przebudzenie,
ale pozostało wspomnienie,
wspomnienie.

Smacznego!
Placek poleca Barbara Cwanek, sołtys z Ostrowa i Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Ostrowianki”
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Pisał: Marian Bil, mieszkaniec Ostrowa
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Zapaleni, młodzi wędkarze w piątek, 21 czerwca mimo
upału cierpliwie wyczekiwali aż „ weźmie ryba”. Wśród
25 uczestników znalazła się również jedna dziewczynka.
Gminne Zawody Strażackie to nie przelewki. Druhowie musieli wykazać się nie lada
sprawnością fizyczną. Nie wystarczy wiedzieć w jaki sposób podłączyć wąż do pompy. P rzekonali się o tym strażacy z Ocieki.

P odczas Festynu Rodzinnego w Skrzyszowie nie
mogło zabraknąć utytułowanych zapaśników UKS
„Orzeł” Skrzyszów. P okaz tej sztuki walki oglądany
był z zapartym tchem.
Nikt nie spodziewał się, że „ Bicyklomania” przyciągnie takie tłumy. Miłośników jazdy
na rowerze nie przestraszył upał ani długość trasy, którą mieli pokonać.

Zespół taneczny „Wrzos” liczy 10 lat. Jadwiga Łomnicka, opiekunka
zespołu może być dumna ze swoich podopiecznych.
Dmuchane zjeżdżalnie
i trampoliny to w ostatnim czasie najbardziej
wyczekiwana przez
dzieci atrakcja.
Tort, kwiaty, liczne podziękowania i ogromne wzruszenie pokazują, jak duże
zaangażowanie wkładane
jest w tworzenie takiej
placówki jaką jest przedszkole w Kozodrzy.
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