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Priorytety na najbliższe lata
Z Piotrem Cielcem, wójtem
gminy Ostrów rozmawiamy
między innymi o priorytetach
inwestycyjnych, szansach na
dofinansowania oraz o tym,
jaki wpływ na rozwój gminy
może mieć posiadanie dwóch
przedstawicieli w Radzie
Powiatu.
Rozpoczęła się nowa kadencja
samorządu. Jakie są główne
priorytety na te najbliższe
lata?
Na pewno w tej kadencji chcielibyśmy zamknąć temat budowy
kanalizacji w naszej gminie.
Pozostało dwie miejscowości,
czyli Wola Ociecka i Blizna.
Jest szansa na zrealizowanie
tego zadania. Jak wszyscy wiemy, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków zakłada, że do
końca roku 2015 wszystkie domy w naszym kraju powinny
być skanalizowane. W przypadku naszej gminy ten poziom
wynosi już 85%. Wiemy już, że
z Narodowego Funduszu będzie
preferencyjne wsparcie dla samorządów, które chcą te inwestycje zakończyć. Jeśli się uda to
będziemy nieliczną gminą
w naszym województwie, która
osiągnie 100% skanalizowania.
Kolejną bardzo ważną sprawą,
która musimy w tej kadencji
mocno poruszyć i mocno
zadziałać są kwestie komunikacyjne.
Co ma Pan na myśli?
Przebudowę drogi wojewódzkiej 986 relacji Wiśniowa –
Tuszyma. Jest ona własnością
województwa, ale w znacznym
stopniu przebiega przez teren
gminy Ostrów dlatego musimy
zrobić wszystko, żeby doczekała
się ona w tej kadencji kapitalnego remontu.
Jakie są na to szanse ?
Mając na względzie Marszałka
Województwa, który jest
z Mielca, mając również przełożenie na pozostałych członków
Sejmiku Wojewódzkiego, który
decyduje w sprawie tej drogi
i posiadając też wsparcie w naszym powiecie szanse są spore.
Przypominam, że tematem tej
drogi zajmujemy się nie od dziś.
Zarówno my, powiat jak i pan
Bolesław Bujak, burmistrz

Ropczyc równie mocno podkreślamy potrzebę przebudowy tej
drogi. Jeszcze w poprzedniej
kadencji pisaliśmy petycje,
a pan Marszałek na jednym ze
spotkań przedwyborczych zadeklarował, że będzie ona remontowana. Myślę, że mówił o kapitalnym remoncie, a nie cząstkowych pracach. Ta droga jest
strategiczną, ponieważ łączy
strefy przemysłowe w Mielcu
z naszą strefą i tą ropczycką,
a w perspektywie z przejściem
granicznym w Barwinku. Właśnie dlatego przebudowa tej
drogi powinna być potraktowana jako priorytetowe zadanie na
tę kadencję również dla Sejmiku
Województwa Podkarpackiego.
Co ważne nowa perspektywa
unijna przewiduje dofinansowanie tylko na drogi węzłowe, a ta
taką jest. To nie jedyna, planowana tak poważna inwestycja
komunikacyjna.
Kolejna to?
Bardzo ważnym jest zjazd
z autostrady, czyli tak zwany
łącznik ze Specjalną Strefa Ekonomiczną. Jest to tym bardziej
istotne, ponieważ jesteśmy
w trakcie rozmów z kolejnymi
inwestorami. Między innymi
w ostatnim czasie spotkałem się
z prezesem bardzo dużej firmy
giełdowej. Na chwilę obecną
niestety nie mogę powiedzieć
nic więcej. W lutym, marcu
myślę, że będzie jego decyzja
i jakby się ziściło to co wspólnie
uzgodniliśmy to powstanie u nas
zakład przewyższający nawet
Ocynkownię. Taki zakład pozwoliłoby na stworzenie miejsc
pracy i wpływy do budżetu gminy. Oczywiście są warunki
i jednym z nich jest możliwość
zjazdu z autostrady. Ta firma
jest giełdowa i działa praktycznie na wszystkich kontynentach
globu, a to oznacza potrzebę
możliwości wyprowadzenia
swoich produktów na zewnątrz.
Miedzy innymi dlatego ta droga,
łącznik musi powstać. Z tego co
wiem obecnie w Starostwie
trwają prace nad dokumentacją
techniczną. Myślę, że przy
udziale Starostwa i dobrej woli
Marszałka w ramach tak zwanego Programu Rozwoju Stref
Przemysłowych będzie szansa

na wykonanie w tej kadencji
tego łącznika.
Podsumowując to co Pan
mówi to są to trzy sztandarowe rzeczy do realizacji
w najbliższych latach.
Są to inwestycje, które jednym
tchem można wymienić, a które
chcemy zrealizować w czasie
najbliższej kadencji. One
w znaczny sposób zmienią
oblicze funkcjonowania i standardu życia naszych mieszkańców. Z jednej strony ochrona
środowiska, a z drugiej kwestia
lepszego skomunikowania
ze światem, a przy okazji
tworzenie nowych miejsc pracy
co jest bardzo ważne, no
i również nowe wpływy podatkowe do naszej gminy. Oczywiście nie zapominamy o składowisku odpadów komunalnych,
a generalnie jeszcze bardziej
o naszej spółce, czyli Gminnym
Zakładzie Usług Komunalnych,
która musi się rozwijać. Musimy
rozbudować naszą instalację.
W tej chwili kompostownia jest
obłożona prawie w 100%
i chcemy dobudować kolejny
komponent tejże instalacji, aby
móc przyjmować odpady
z gmin, które chcą z nami współpracować. Na składowisku również w tej kadencji pojawią się
inwestycje. Między innymi komponent kompostowni, ale również
przebudowa sortowni ponieważ
wymogi nakładają na operatorów pewne warunki i trzeba im
będzie sprostać.
W takim razie zapowiada się
kolejna nie łatwa kadencja, ale
bez zwalniania tempa pozyskiwania inwestorów i realizacji
niełatwych zadań.
Oczywiście, widać, że te inwestycje, o których mowa są bardzo finansowo chłonne i wymagają wkładu własnego. Na przykład w przypadku tej drogi do
stref przemysłowych dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego będzie na poziomie 80-90%.
Potrzebny jest wkład własny,
myślę, że wspólnie ze Starostwem będziemy musieli zabezpieczyć po około 10% wartości
inwestycji. Ta droga będzie
kosztować około 5-6 milionów
złotych jeśli chcemy ją zrobić
porządnie, tak żeby już więcej
do niej nie wracać. Chodzi o to,
żeby była pełnotonażowa,
z poboczami, chodnikami itd.
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Taką drogę chcemy zrobić również ze względu na kwestię jej
dofinansowania, bo jeśli nie
uwzględnimy tych wszystkich
wymogów to nie otrzymamy
odpowiedniej ilości punktów,
aby otrzymać dofinansowanie.
Jak będzie w przypadku dofinansowania budowy sieci kanalizacyjnej?
W przypadku kanalizacji to
doskonale zdajemy sobie sprawę, że miejscowość Blizna
i Wola Ociecka są rozproszone.
W związku z tym wsparcie
finansowe może być trudne do
uzyskania i może być niewysokie. Wszystko dlatego, że jest
przelicznik, który wskazuje, że
na jeden kilometr sieci powinno
być 120 użytkowników, a to
w tych miejscowościach jest
nierealne. Jeśli to się nie zmieni
to będziemy szukać innych źródeł dofinansowania. Jednak
zrobimy wszystko, żeby te
inwestycję zrealizować, bo nie
możemy zapomnieć o mieszkańcach Blizny i Woli Ocieckiej. Natomiast to co chcemy
zrealizować na składowisku to
min. drugi blok kompostowni.
Przypuszczam, że jest to kwestia 2 milionów złotych.
Powstaje pytanie czy uda się
pozyskać pieniądze na tę
inwestycję. W tej chwili myślę,
że tak ponieważ powstała spółka, czyli wymóg, który kiedyś
nas wykluczał z zewnętrznego
w s p a r c i a fi n a n s o w e g o
ponieważ nie dofinansowuje się
zakładów i jednostek gminnych. Teraz tej przeszkody nie
ma, a dotacja będzie zapewne
na poziomie 60-75%, więc
udział własny też będzie musiał
się pojawić.
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Na zdjęciu nowy skład Rady Gminy w Ostrowie i radni Rady Powiatu z gminy Ostrów. Na krzesłach: Monika Tęcza, radna ze
Zdżar, Katarzyna Myszkowska, radna z Woli Osieckiej, Anna Książęk-Pięta, radna ze Skrzyszowa, Marta Szybała, radna Rady
Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu , Małgorzata Cwanek, radna z Ostrowa obok niej
Stanisław Pasko, radny z Ostrowa. Od lewej kolejno stoją: Zenon Stachnik, radny z Kozodrzy, Józef Podjasek, radny z Ocieki,
Władysław Surman, radny z Ocieki i wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostrów, Wiesław Jeleń, radny z Blizny, Piotr Cielec, Wójt
Gminy Ostrów, Grzegorz Ożóg, radny z Ostrowa i Grzegorz Guzek, radny ze Skrzyszowa. W ostatnim rzędzie od lewej: Jadwiga
Glinka, radna z Kozodrzy i wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostrów, Zenon Potwora, radny z Borku Małego, Józef Wolak,
radny z Kamionki, Bogusław Wójcik, radny Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i członek Zarządu Powiatu, a obok Józef
Bajor, radny z Kamionki i Przewodniczący Rady Gminy Ostrów.

I posiedzenie VII kadencji Rady Gminy w Ostrowie
W dniu 27 listopada odbyła
się pierwsza Sesja VII
kadencji Rady Gminy Ostrów.
Obrady otworzył najstarszy z
grona Józef Wolak. Podczas
posiedzenia radni i wójt złożyli
ślubowanie, wybrano również
Przewodniczącego Rady Gminy, zastępców oraz składy
poszczególnych komisji.
Obrady otworzył Radny Senior
Józef Wolak. Po odśpiewaniu
hymnu narodowego, nowi
Radni otrzymali zaświadczenia
o wyborze do Rady Gminy
Ostrów, po czym złożyli
uroczyste ślubowanie. W programie sesji zaplanowano wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy. Jedynym kandydatem na
Przewodniczącego Rady Gminy zaproponowanym przez
radnych był Józef Bajor z Ka-

mionki, długoletni sołtys tej wsi
i radny. W głosowaniu tajnym
kandydata poparła cała Rada. Na
wiceprzewodniczących wybrano
Władysława Surmana i Jadwigę
Glinkę.
W składzie nowo wybranej Rady Gminy Ostrów siedmiu radnych się nie zmieniło. Józef
Bajor, Władysław Surman,
Grzegorz Ożóg, Zenon Stachnik, Jadwiga Glinka, Zenon
Potwora, Monika Tęcza to właśnie ludzie, którzy przez wyborców wybrani zostali na kolejną
kadencję. Nowych osób, czyli
takich którzy w Radzie są po raz
pierwszy jest cztery. Chodzi
tutaj o: Annę Książek–Pięta,
Katarzynę Myszkowską,
Józefa Podjaska i Grzegorza Guzka. Jeśli chodzi o radnych, którzy kiedyś zasiadali w
Radzie jednak w ostatnim skła-

dzie ich nie było to są nimi:
Małgorzata Cwanek, Józef
Wolak, Stanisław Pasko
i Wiesław Jeleń.
Komisje Gminne
Przy Radzie Gminy Ostrów
pracuje w sumie picę komisji:
Komisja Rewizyjna, Komisja
Budownictwa i Rozwoju
Gospodarczego, Komisja
Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Porządku Publicznego, Komisja Ochrony Środowiska,
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa
i Melioracji.
W skład Komisji Rewizyjnej
wchodzą: przewodniczący Zenon Stachnik, Grzegorz
Ożóg, Anna Książęk-Pięta,
Józef Wolak i Wiesław Jeleń.
Jeśli chodzi o Komisję Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego to na jej przewodniczącego wybrano Wiesława

Jelenia. Pozostali członkowie
to: Małgorzata Cwanek, Józef
Bajor, Grzegorz Guzek, Jadwiga Glinka, Katarzyna Myszkowska. Do Komisji Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Porządku
Publicznego należą: Małgorzata Cwanek – przewodnicząca,
dalej: Władysław Surman, Anna Książek-Pięta, Monika
Tęczar, Zenon Stachnik i Józef
Wolak. Skład Komisji Ochrony Środowiska prezentuje się
następująco: Monika Tęczar –
przewodnicząca, Zenon Potwora, Władysław Surman, Grzegorz Guzek, Józef Podjasek.
Do Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Melioracji wybrano: Józefa Podjaska – przewodniczący, Grzegorz Ożóg, Jadwiga Glinka, Zenon Potwora,
Katarzyna Myszkowska, Stanisław Pasko.
nkl

Nasi przedstawiciele
w Radzie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
Marta Szybała, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Ociece.
Radna Powiatu RopczyckoSędziszowskiego
i Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu.
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Bogusław Wójcik, dyrektor
ZAESiP w Gminie Ostrów.
Radny Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego
i Członek Zarządu Powiatu
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Tak głosowaliśmy w ostatnich wyborach samorządowych
W wyborach na Wójta Gminy Ostrów ważnie
oddanych głosów było w sumie 3 493. Na wykresie
obok prezentujemy procentowe wyniki jakie uzyskał
każdy z kandydatów na to stanowisko. Największą
liczbę głosów otrzymał Piotr Cielec, na którego zagłosowało ponad 50 procent mieszkańców Gminy
Ostrów, którzy w dniu 16 listopada postanowili czynne wziąć udział w Wyborach Samorządowych. Ten
wynik sprawił, że mimo aż czterech kandydatów wybory na wójta rozstrzygnęły się w pierwszej turze.
Drugi wynik uzyskał Tadeusz Sowa, którego
poparło nieco ponad 28 procent wyborców. Jacek
Jemioło zdobył w tych wyborach na 14,85 procenta
poparcia, a kandydat Andrzej Budzik - 6,47 procenta.
Liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych
kandydatów:
Piotr Cielec 1 762 głosy, czyli 50,44%
Tadeusz Sowa 985 głosy, czyli 28,20%
Jacek Jemioło 520 głosów, czyli 14,85%
Andrzej Budzik 226 głosów, czyli 6,47%

Wyniki wyborów w poszczególnych
Poniżej prezentujemy wyniki wyborów do Rady Gminy w Ostrowie w poszczególnych okręgach.
Podajemy liczbę ważnie oddanych głosów oraz wynik procentowy jakie uzyskali poszczególni kandydaci.
Spośród wszystkich kandydatów tylko czterech z uzyskało wynik ponad 50%.

Okręg nr 1 Ostrów

GUZIOR Tadeusz 13,04% (27 głosów)
PĘKALA Jan 4,27% (9 głosów)
JEMIOŁO Zbigniew 30,43% (63 głosy)
NIEDZIELSKA Urszula 22,75% (48 głosów) MARCHUT Robert 7,73% (16 głosów)
RYBSKI Janusz 13,74% (29 głosów)
Okręg nr 11 Kamionka
KSIĄŻEK-PIĘTA Anna 26,07% (55 głosów)

Liczba ważnie oddanych głosów: 281
CHORĄŻY Maria 14,59% (41 głosów)
RUDNY Jarosław 24,20% (68 głosów)
Okręg nr 6 Wola Ociecka
CZAJA Grzegorz 23,13% (65 głosów)
Liczba ważnie oddanych głosów: 305
PASKO Stanisław 27,05% (76 głosów)
ŁOMNICKA Jadwiga 11,03% (31 głosów) OCHAB Grażyna 20,98% (64 głosy)
KOŚNIOWSKI Krzysztof 9,51% (29 głosów)
Okręg nr 2 Ostrów
OPIELA Janina 16,39% (50 głosów)
Liczba ważnie oddanych głosów: 338
KALITA Tadeusz 22,62% (69 głosów)
MYSZKOWSKA Katarzyna 30,49% (93 głosy)
KŁAK Kazimierz 8,28% (28 głosów)
Okręg nr 7 Ocieka
GRYBOŚ Piotr 26,92% (91 głosów)
BURCZY Lesław 21,60% (73 głosy)
Liczba ważnie oddanych głosów: 341
CWANEK Małgorzata 27,81% (94 głosy)
WILCZYŃSKI Rafał 15,38% (52 głosy) CZEKAJSKI Marian 25,22% (86 głosów)

Okręg nr 3 Ostrów

BOGDAN-PERLIK Beata 10,85% (37 głosów)

Liczba ważnie oddanych głosów: 208
OŻÓG Grzegorz 47,12% (98 głosów)
BOGDAN Paweł 27,40% (57 głosów)
CWANEK Barbara 25,48% (53 głosy)

KRÓL Agnieszka 7,04% (24 głosy)

Okręg nr 4 Skrzyszów
Liczba ważnie oddanych głosów: 243
GŁODEK Edyta 11,11% (23 głosów)
PONDO Marian 13,99% (34 głosy)
BIESZCZ Magdalena 9,05% (22 głosy)
GUZEK Grzegorz 28,81% (70 głosów)
WARCHOŁ Bartłomiej 11,93% (29 głosów)
KOPALA Jerzy 21,40% (52 głosy)
KURAŚ Henryk 3,70% (9 głosów)

Okręg nr 5 Skrzyszów
Liczba ważnie oddanych głosów: 211
BUDZIK Andrzej 24,17% (51 głosów)
ZIOBRO Anna 9% (19 głosów)

SURMAN Władysław 56,89% (194 głosy)

Okręg nr 8 Ocieka
Liczba ważnie oddanych głosów: 339
JEZIORO Stanisław 30,09% (102 głosy)
NĘDZA Rafał 10,03% (34 głosy)
PODJASEK Józef 55,75% (189 głosów)
BETLEJ Krystian 4,13% (14 głosów)

Okręg nr 9 Blizna
Liczba ważnie oddanych głosów: 133
PAZDRO Paweł 9,02% (12 głosów)

Liczba ważnie oddanych głosów: 203
OCHAŁ Krzysztof 4,43% (9 głosów)
BAJOR Józef 78,33% (159 głosów)
SMOLAK Marcin 17,24% (35 głosów)

Okręg nr 12 Żdzary
Liczba ważnie oddanych głosów: 157
TĘCZAR Monika 34,39% (54 głosy)
ROKOSZ Józef 31,85% (50 głosy)
BORUTA Małgorzata 19,75% (31 głosów)
CISKAŁ Paweł 14,01% (22 głosy)

Okręg nr 13 Borek Mały
Liczba ważnie oddanych głosów: 145
POTWORA Zenon 42,76% (62 głosy)
WANAT Tomasz 24,14% (35 głosów)
KOPALA Zdzisław 23,45% (34 głosy)
SOWA Zdzisław 9,66% (14 głosów)

Okręg nr 14 Kozodrza
Liczba ważnie oddanych głosów: 187
KŁUSEK Zenon 37,43% (70 głosów)
STACHNIK Zenon 46,52% (87 głosów)
BIEŚ Tomasz 16,04% (30 głosów)

LUDWIKOWSKI Krzysztof 20,30% (27 głosów)

Okręg nr 15 Kozodrza

JELEŃ Wiesław 51,13% (68 głosów)
SZCZĘCH Jerzy 19,55% (26 głosów)

Liczba ważnie oddanych głosów: 173
GLINKA Jadwiga 38,73% (67 głosów)
ĆWIK Magdalena 13,87% (24 głosy)
SZĘDZIOŁ Zofia 28,90% (50 głosów)
ZAWIŚLAK Zbigniew 18,50% (32 głosy)

Okręg nr 10 Kamionka
Liczba ważnie oddanych głosów: 207
WOLAK Józef 33,82% (70 głosów)
ŁAGOWSKI Grzegorz 14,98% (31 głosów)
Życie Ostrowa
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Gmina Ostrów po raz kolejny w czołówce Gmin Podkarpacia
Gmina Ostrów uplasowała
się na 4 miejscu w Rankingu
Gmin Podkarpacia 2014
poprawiając swój wynik
z poprzedniego roku o osiem
pozycji. Ranking przygotowuje Fundacja Rozwoju
D e mok r a c j i L ok a l ne j
Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego
przy współpracy z Urzędem
Statystycznym w Rzeszowie.
W ramach Rankingu ocenie
poddawane zostały wszystkie gminy województwa
podkarpackiego z wyłączeniem miast ma prawach
powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna
Jak wyjaśniają organizatorzy,
ranking jest narzędziem oceny
poziomu rozwoju gmin,
a wyliczony został on
w oparciu o 11 wskaźników
(pozyskanych przez system
statystyki publicznej), które
zostały uznane za kluczowe
jeśli chodzi o poziom zrównoważonego rozwoju gminy.
- Główną przesłanką było
uwzględnienie najważniejszych procesów i zjawisk
występujących w gminach, na
które mają wpływ władze
lokalne. Co istotne, nie ograniczono się jedynie do sfery
gospodarczej. Analizie poddane zostały również zjawiska
ze sfery społecznej – wyjaśnia

dr Adam Aduszkiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Do wskaźników według których przyznano poszczególne
miejsca w IV edycji rankingu
Gmin Podkarpacia 2014 należą: dochody własne na
1 mieszkańca, wydatki majątkowe in west yc yjn e na
1 mieszkańca, wydatki na
administrację publiczną na
1 mieszkańca, budżety środków europejskich na 1 mieszkańca, podmioty gospodarcze
zarejestrowane w REGON na
1 tys. mieszkańców, udział
ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem, saldo
migracji na 1 tys. mieszkańców, wydatki majątkowe
inwestycyjne na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca, czytelnicy bibliotek publicznych na
1 tys. mieszkańców, udzielone
noclegi na 1 tys. mieszkańców

oraz wyniki sprawdzianów
szóstoklasistów i testów gimnazjalistów – średni wynik
w procentach na 1 zdającego.
Jeśli chodzi o dochód własny
w przeliczeniu na jednego
mieszkańca to najlepiej spośród wszystkich podkarpackich gmin plasuje się Gmina
Ostrów, która uzyskuje
3 tysiące 597,77 złotych dochodów własnych na 1 mieszkańca. Dopiero drugą w tym
wskaźniku gminą z wynikiem
ponad 500 złotych niższym,
jest Solina, która wygrała cały
Ranking. Nasza Gmina osiągnęła bardzo dobre wyniki
również w pozostałych
wskaźnikach między innymi
takich jak: wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca,
saldo migracji na 1 tys. mieszkańców, wydatki majątkowe
inwestycyjne na 1 mieszkań-

ca. Gmina Ostrów zajmując
4 miejsce w Rankingu Gmin
Podkarpacia to efekt zrównoważonego rozwoju tym bardziej, że autorzy tego plebiscytu nie rozdzielają go na
kategorie: gmin wiejskich,
miejskich czy wiejskomiejskich. Potwierdza to cały
szereg gmin miejskich i turystycznych, które w rankingu
znalazły się daleko za
ostrowskim samorządem.
Organizatorzy zaznaczają, że
celem rankingu jest ocena
potencjału, aktywności oraz
wyników osiągniętych przez
gminy województwa podkarpackiego w sferze społecznej
i gospodarczej. Ponadto jego
zadaniem jest promocja regionu oraz poszczególnych gmin,
jako obszarów atrakcyjnych
dla mieszkańców i inwestorów. Patronat honorowy nad
Rankingiem objęła Małgorzata Chomycz - Śmigielska,
Wojewoda Podkarpacki.
W ostatnim czasie Gmina
Ostrów zajęła również zaszczytne 4 miejsce w plebiscycie Złota Setka Gmin Podkarpacia, który organizowany
jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie oraz
dziennik Nowiny. W tym
przypadku w kategorii gmin
wiejskich wyprzedziła prężne
samorządy: Trzebowniska,
Dębicy czy Łańcuta.
nkl

Temat połączeń autobusowych z Dębicą aktualny
Jak zapewnia Piotr Cielec,
wójt gminy Ostrów kwestia
nowych kursów autobusowych trasą Dębica – Lubzina – Paszczyna - Skrzyszów
– Anastazów – Ostrów nadal
jest aktualny. Aby mieszkańcy mogli już z nich skorzystać wcześniej odpowiednią uchwałę musi podjąć
Rada Gminy w Ostrowie.
- Temat nowych połączeń
z Dębicą nie został odłożony
na bok. Cały czas nad nim
pracujemy. Zmieniła się Rada
Gminy, która musi zapoznać
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się z warunkami jakie stawia
przewoźnik, czyli MKS
z Dębicy – wyjaśnia Piotr
Cielec i dodaje: - Rada musi
podjąć stosowną uchwałę
o tym, że z budżetu Gminy
Ostrów przeznaczy około 10
tysięcy złotych miesięczne na
utrzymanie kursów. Jeśli rada
zdecyduje się dołożyć, to nowe kursy ruszą być może
w styczniu lub lutym – tłumaczy wójt.
P r z yp om n i j m y p om ys ł
uruchomienia nowych połączeń autobusowych pomiędzy

Ostrowem a Dębicą powstał
w związku z tym, że dębicki
PKS na terenie naszej gminy
ma coraz mniej kursów. To
stwarza spory problemem dla
mieszkańców, którzy muszą
dojeżdżać do pracy lub szkoły
w Dębicy. Po rozmowach
j a k i e p r z e p r o w a d z on o
z zarządcą MKS w grę wchodziłoby cztery nowe połączenia na linii Dębica – Lubzina
– Paszczyna - Skrzyszów –
Anastazów – Ostrów. Dwa
rano w godzinach około 7:008:00 oraz popołudniu i wie-
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czorem, około 15:10 i pomiędzy 18:00 a 19:00.
Nowe kursy będą prowadzone
nowoczesnym taborem, a autobusy przystosowane będą
między innymi do osób starszych czy niepełnosprawnych.
Co ważne dzięki współfinansowaniu gminy w nowe połączenia pasażerowie, którzy
zdecydują się zakupić bilet
miesięczny będą mogli na
jego podstawie poruszać się
na terenie całej Dębicy siecią
autobusów MKS.
nkl
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Podatki nadal bez podwyżek
Rada Gminy w Ostrowie nie
podniosła stawek podatków
na 2015 rok. Oznacza to, że
opłaty za podatek rolny, od
nieruchomości i transportowy pozostają na tym samym
poziomie od 2013 roku.
Decyzję o pozostawieniu stawek podatków bez zmian
podję ł a Rada G mi ny
w Ostrowie podczas sesji
6 listopada tego roku.
W gminie Ostrów od 2013
roku obowiązuje opłata za
podatek rolny w wysokości 36
złotych 40 groszy za 1q żyta
jako podstawa do obliczania
podatku rolnego. Ta stawka
nie zmieni się również w 2015
roku.
Podobnie jak w przypadku
rolnego nie zmieniły się również podstawy obliczania

podatku od nieruchomości.
Tak więc stawki podatku od
nieruchomości na 2015 rok są
następującej wysokości:
za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,84
złotych od 1m² powierzchni,
pod jeziorami, zajętymi na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 4,50 zł
od 1ha powierzchni. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku
publicznego – 0,06zł. od 1m²
powierzchni. Jeśli chodzi o
kwestię podatku od budynków
lub ich części to podstawy
naliczania są kolejno: 0,33 zł

za 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
20,75 zł 1 m² powierzchni
użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o budynki
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,65zł od
1m² powierzchni użytkowej.
W przypadku budynków i powierzchni związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,33zł od
1m² powierzchni użytkowej.

Pozostałe – letniskowe mają
stawkę – 7,65 zł od 1m² powi er z ch n i u ż yt k owej.
Natomiast inne w tym zajęte
na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
1,09 zł od 1m² powierzchni
użytkowej. Podstawą naliczania podatku od budowli jest
2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust.1 pkt 3
i ust. 3-7.
Niezmienne od 2013 roku pozostały również stawki podatków od środków transportowych. Informacje dotyczące
wysokości poszczególnych
podatków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostrowie w zakładce
Podatki i opłaty.
nkl

Nowe stawki za wodę i ścieki
Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmieniają się ceny wody i ścieków obowiązujących na terenie gminy Ostrów.
Nowe stawki zostały zatwierdzone przez Rade Gminy w Ostrowie podczas sesji 6 listopada.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczą wodę
Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1.

gospodarstwa domowe

cena za 1m³ dostarczonej wody

2,15

2,32

zł/m³

2.

pozostali

cena za 1m³ dostarczonej wody

3,89

4,20

zł/m³

LP.

odbiorcy

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków
Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1.

gospodarstwa domowe

cena za 1m³ odprowadzonych ścieków

3,44

3,72

zł/m³

2.

pozostali

cena za 1m³ odprowadzonych ścieków

5,06

5,46

zł/m³

LP.

odbiorcy

Stawka miesięczna opłaty abonamentowej
LP.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1.

gospodarstwa domowe

stawka miesięczna opłaty
abonamentowej

3,99

4,31

zł/punkt odbioru

2.

pozostali

stawka miesięczna opłaty
abonamentowej

3,99

4,31

zł/punkt odbioru

odbiorcy
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Orszak Trzech Króli przejdzie przez Skrzyszów
Święto Objawienia Pańskiego w Skrzyszowie w tym
roku będzie wyjątkowe. We
wtorek, 6 stycznia po raz
pierwszy przez tę miejscowość przejdzie Orszak
Trzech Króli. Mieszkańcy
Skrzyszowa w kolorowych
strojach stworzą „uliczne
jasełka” i przypomną o tym
jak ważne jest to jedno
z najstarszych świąt.
- Zbierzemy się przy kościele
i stąd wyruszymy Orszakiem
przez całą wieś, aż do
Rajskiego Ogrodu. W trakcie
przemarszu odegrane zostaną
scenki: u Heroda z odczytaniem Edyktu Cezara Augusta,
następnie Gospoda kiedy to
Józef i Maryja szukają schronienia, kolejna będzie scena
Walki Dobra ze Złem, a ostatnią będzie odtworzenie Pokłonu Trzech Króli – objaśnia
ksiądz proboszcz Janusz
Skrzypek, pomysłodawca
i współorganizator Orszaku
Trzech Króli w Skrzyszowie.
Jak mówi, do udziału w tym
wydarzeniu zachęca i zaprasza wszystkich parafian. Przy-

gotowania do Orszaku już
rozpoczęte. Parafia podzielona została w taki sposób, aby
każdy z regionów przygotował swoja inscenizację. Rozdzielenie scen to nie wszystko. Trzech Króli to trzy kolory: niebieski, zielony i czerwony. Mieszkańcy Skrzyszowa uczestniczący w Orszaku
będą ubrani w kolor „swojego
króla”.
Orszak Trzech Króli to wyjątkowe Jasełka, które zostaną
wystawione w około 300

mi ejscowości a ch Pol ski
i w kilkudziesięciu miejscach
na świecie. Jest to już siódma
edycja tego wydarzenia, która
zrzesza rodziny, sąsiadów,
dzieci, młodzież i osoby starsze na ulicach wiosek, miast
i miasteczek, którzy najlepiej
jak tylko potrafią przypominają o historii, która wydarzyła
się ponad 2000 lat temu. Inicjatywa ta funkcjonuje dzięki
Fundacji Orszak Trzech Króli.
Od początku swojego istnienia Orszak Trzech Króli ma

Zabawa andrzejkowa w GCKiS w Kamionce

Spotkanie z Mikołajem

W dniu, 5 grudnia 2014r. do Kamionki przyjechał Mikołaj
wraz z Mikołajką. Spotkanie zorganizowane było przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce oraz
Szkołę Podstawową im. Wilhelma Macha w Kamionce,
a odbyło się w sali gimnastycznej przy szkole.
Dzieci z wielką radością czekały na Mikołaja, a przede wszystkim
na prezenty które dla nich przywiózł. Uczestnicy chętnie brali udział
w zabawach prowadzonych przez Mikołajkę. Po miłej zabawie
przyszedł czas na rozdanie prezentów. Mikołaj rozdał dzieciom
prezenty, a one z radością podziękowały i zaprosiły go na drugi rok.
Renata D.
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wymiar nie tylko kulturalny,
artystyczny i edukacyjny, ale
również charytatywny. Dlatego też podczas trwania Orszaku zbierane będą środki
w ramach akcji Bilet dla Brata. Jest to pomoc dla młodzieży ze wschodu. Bilet dla Brata
ma na celu dofinansowanie
uczestnictwa w ŚDM 2016
pielgrzymów i wolontariuszy
z trzynastu krajów Europy
Wschodniej i Zakaukazia. Te
kraje, to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa,
Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina
i Uzbekistan. Pomoc jest dedykowana grupom młodzieży
(parafie, wspólnoty, szkoły
itp.), które rozpoczną przygotowania – duchowe i logistyczne – do udziału w ŚDM
i będą potrzebowały wsparcia
finansowego.
Organizatorami Orszaku
Trzech Króli w Skrzyszowie
są: ks. Janusz Skrzypek, proboszcz Parafii w Skrzyszowie,
Rada Duszpasterska i Akcja
Katolicka.
nkl
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Dnia 18 listopada 2014r. w sali GCKiS odbyła się zabawa
andrzejkowa dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez instruktorów. Podczas zabawy było wiele wróżb andrzejkowych, w których chętnie wszyscy brali
udział. Wróżby sprawiły im wiele radości, wszyscy się
świetnie bawili. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce zaprasza w każdy wtorek o godz. 14:30
na zajęcia plastyczno- manualne prowadzone przez instruktora
Renatę Dłużeń. W zajęciach biorą udział dzieci i młodzież. Na
zajęciach wykorzystujemy różne techniki plastyczne, wykonujemy kartki i ozdoby świąteczne, uczymy się robić kwiatki
z bibuły i krepiny. Każdy chętny znajdzie coś ciekawego dla
siebie. Serdecznie zapraszamy.
Renata D.
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Pasowanie na przedszkolaka już w nowych pomieszczeniach
Skrzyszowskie przedszkolaki bawią i uczą się już
w nowym przedszkolu.
Nowe sale mieszczą
się
w dobudowanym skrzydle
Szkoły Podstawowej im. bł.
ks. Jerzego Popiełuszki.
Większe gabaryty sal i przestrzeń jaką tworzą korytarze dają dzieciom możliwość
zabawy i nauki w lepszych
i bardziej komfortowych
warunkach.
Pierwszą uroczystością przedszkolną, która odbyła się na
nowych włościach było pasowanie na przedszkolaka. Dokładnie 24 listopada tego roku
wszystkie dzieci z Publicznego Przedszkola w Skrzyszowie zostały oficjalnie wpisane
w poczet przedszkolaków. Na
uroczystości gościli między
innymi: Piotr Cielec, wójt
Gminy Ostrów Andrzej
Ziajor, dyrektor skrzyszow-

Już niebawem
Publiczne
Przedszkole
w Skrzyszowie
będzie działało
w dziewięciugodzinnym
wymiarze pracy.

skiej szkoły podstawowej.
Dzieci przedstawiły program
artystyczny bogaty w wierszyki i piosenki dotyczące życia
przedszkolnego. Kolejnym
punktem programu był egzamin z wiedzy ogólnej, który
wszystkie dzieci zdały stuprocentowo. Następnie przed-

szkolaki złożyły przyrzeczenie dzielnie ślubując: pilność,
rzetelność, obowiązkowość
w placówce przedszkolnej.
Po złożonym przyrzeczeniu
wszystkie dzieci zostały pasowane na przedszkolaków.
Pasowania dokonała Dorota
Wrona, dyrektor PP w Skrzy-

szowie, natomiast „dyplomy
przedszkolaka” wręczył dzieciom wójt Piotr Cielec.
Całej ceremonii przyglądali
się rodzice, którzy na koniec
uroczystości zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem.
PP w Skrzyszowie

Uroczyste pasowanie z patronem w Ostrowie
Rozpoczęcie nauki w szkole
to bardzo ważny etap
w życiu każdego dziecka.
Uroczyste pasowanie na
ucznia to wyjątkowy dzień
nie tylko w życiu pierwszoklasistów, ale i całej szkoły.
W końcu społeczność szkoły
wzbogaca się o grupę nowych uczniów. Aby podkreślić doniosłość tej chwili,
pasowanie na uczniów
w Szkole Podstawowej im.
H e nr yk a Si e nk i e wi c z a
w Ostrowie połączona była
z rocznicą nadania szkole
imienia. Uroczystości miały

miejsce 15 listopada.
Tego dnia oczy rodziców
i całej społeczności szkolnej
zwrócone były na pierwszaków, którzy ze specjalnymi
elementami dekoracyjnymi na
odświętnych strojach złożyli
uroczyste ślubowanie w obecności sztandaru szkoły, pieczętując swój związek ze szkołą.
Ten zwyczaj nawiązuje do
średniowiecznej tradycji pasowania na rycerza. Giermek,
otrzymywał pas i miecz, zaś
nasi uczniowie otrzymali
w prezencie dyplomy i drobne
upominki ufundowane przez

Charytatywnie dla naszych najmłodszych
Już po raz ósmy wójt gminy
Ostrów organizuje bal charytatywny w Cyziówce. W tym
roku zaplanowany jest on na
24 stycznia. Zebrane w ten
sposób pieniądze do tej pory
pomogły między innymi choremu Konradowi i Wojtkowi
oraz zdolnej młodzieży
z naszej gminy.
Bal organizowany jest w Folwarku Cyziówka i może na
niego przyjść każdy. Zasady

udziału są proste. Uczestnicy za
wstęp płacą „sami za siebie”,
tak, a z przeprowadzonej podczas imprezy licytacji wszystkie pieniądze są przekazane na
cel charytatywny. Cena biletu
to 400 zł jednak tylko 250 przeznaczonych jest na konsumpcję, pozostałe 150 zł przekazane jest na cel charytatywny.
Tym samym samo przyjście na
bal to już wsparcie dzieci i młodzieży z naszej gminy.
nkl

pana wójta Piotra Cielca pora na poczęstunek, który
i panią sołtys Barbarę Cwanek. przygotowali rodzice naszych
Po pasowaniu, które wymaga- pierwszaków.
ło skupienia i powagi, przyszła
SP Ostrów

Dotacja na usuwanie azbestu
Urząd Gminy w Ostrowie informuje o możliwości
uzyskania dotacji na usuwanie azbestu (tj. demontaż,
transport i unieszkodliwienie). Koszt zakupu nowego
pokrycia dachowego i jego montaż - nie jest objęty
dotacją - jest kosztem osób fizycznych.
W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie chęci
usunięcia wyrobów zawierających azbest w 2015r.
i zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy w Ostrowie wg.
formularza dostępnego w siedzibie urzędu i na stronie internetowej w terminie do 30 stycznia 2015r.
UG Ostrów
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GCKiS zaprasza na zajęcia świetlicowe – Baw się z Nami
Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z/s
w Kamionce zaprasza dzieci
i młodzież na zajęcia świetlicowe, prowadzone przez
instruktora Annę Wiktor
w Domu Ludowym w Borku
Małym, w każdy piątek,
w godz. 14:00-21:00.
Nasza świetlica jest miejscem,

w którym dzieci i młodzież
mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić wolny czas.
Oprócz zajęć plastycznych,
manualnych, tenisa stołowego, piłkarzyków oraz gier
planszowych zapraszamy
dzieci i młodzież do wspólnych gier i zabaw. Uczestnicy
mają możliwość poznawania

różnych metod i technik wykonywania kartek, ozdób
z wykorzystaniem bibuły,
sznureczków i innych materiałów plastycznych na zajęciach
ar tyst yczn omanualnych. Zajęcia mają na
celu wprowadzić atmosferę
swobodnego działania, aby
każde dziecko niezależnie od

jego uzdolnień i możliwości
mogło się wykazać. Dobra
zabawa oraz uśmiech na twarzy każdego uczestnika jest
dewizą naszej świetlicy. Zapraszamy na zajęcia świetlicowe które dają dzieciom i młodzieży możliwość czynnego
wypoczynku, rozwijania zainteresowań.
Anna W.

Jesień ze świętym Janem Pawłem II
Prawie 25 tysięcy uczniów
z około 500 szkół zgromadziło się 9 października na
Jasnej Górze. Okazją była 14.
Ogólnopolska Pielgrzymka
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Nie zabrakło tam
wychowanków ze szkoły podstawowej w Woli Ocieckiej,
którzy do Częstochowy przyjechali ze swoim pocztem
sztandarowym.
Po opieką wychowawców
i duchowym przewodnictwem
ks. katechety Józefa Pajora
uczniowie klas 4-6 uczestniczyli we mszy, której przewodniczył abp Celestino
Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Uroczystość
miała charakter dziękczynny –
powodem była kwietniowa
kanonizacja Jana Pawła II.
Arcybiskup tak podsumował
rolę szkół pod wezwaniem
papieża: „Wy stworzyliście

Uczestnicy pielgrzymki na Jasną
Górę: uczniowie
i goście, były
dyrektor SP
w Woli Ocieckiej
Władysław Uljasz
z żoną Stanisławą

mu żywy pomnik, bardzo
wiele takich pomników, którymi są osoby, ich piękne
idee, przekonania, formowane
w tych szkołach umysły, serca
i sumienia”.
Kilka dni później w całym
kraju obchodzono Dzień Papieski. Tradycją stało się, że

uczniowie szkoły w Woli
Ocieckiej prezentują specjalny program artystyczny i składają kwiaty i znicze przed
pomnikiem Jana Pawła II. Tak
było i tej jesieni. Hasłem
tegorocznych obchodów było
„Jan Pawła II – świętymi
bądźcie”. To wezwanie do

życia zgodnie z ponadczasowymi wartościami uczciwości, prawdy, szacunku i życia
zgodnego z sumieniem towarzyszy całej społeczności
zgromadzonej przy Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła
II w Woli Ocieckiej.
SP Wola Ociecka

Kolędowanie i opłatek dla starszych i samotnych
Po raz piąty w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego
Popiełuszki w Skrzyszowie
spotkają się seniorzy i osoby
samotne ze Skrzyszowa.
Wspól ne k olę dowani e,
życzenia przy opłatku i rozmowy przy wigilijnym stole
to już tradycja. W tym roku
spotkanie noworocznoopłatkowe zaplanowane jest
na niedzielę, 4 stycznia.
Jak zapowiada ks. Janusz
Skrzypek, proboszcz parafii
w Skrzyszowie w programie
spotkania, jak co roku nie
zabraknie uroczystej mszy
świętej, jasełek bożonarodze-
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niowych przygotowanych
przez dzieci i młodzież ze
skrzyszowskiej podstawówki
oraz działającą w Skrzyszo-

tkania, która co roku tworzy
niepowtarzalna atmosferę.
Pomysł organizacji noworoczno-opłatkowego spotkania dla
osób starszych i samotnych
pojawił się gdy probostwo
w skrzyszowskiej parafii objął
ks. Janusz Skrzypek. Od tamtej pory razem z nim wydarzenie to przygotowują: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
w Skrzyszowie, Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego
Popiełuszki, Szkolne Koło
Caritas i Andrzej Budzik,
wie Akcję Katolicką. Wspól- sołtys Skrzyszowa.
nkl
ny posiłek, łamanie opłatkiem
i wspólne kolędowanie
to również ważna część spo-
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Ciąg dalszy ze strony 3.
Kiedy będzie wiadomo, na
jakie środki z Unii Europejskiej można będzie liczyć?
Podpisana jest już umowa
pomiędzy Marszałkiem a Regionalnym Programem Operacyjnym. Teraz w gestii Marszałka jest uściślenie warunków RPO. Wtedy będziemy
wiedzieć w jakich parytetach
się mieścimy i na jakie zadania
będziemy mogli otrzymać dofinansowanie. Na pewno będzie
to czas trudny ze względu na
to, że zadania, które będą dofinansowywane to te obejmujące
większy obszar, czyli polegające np. na partnerstwach czy
związkach gmin. Chodzi o to,
żeby udowodnić, że dana inwestycja jest wyższego rzędu,
potrzebna dla większego regionu. Trzeba będzie podejmować
kompromisy z sąsiednimi samorządami, tak aby realizować
zadania. Trudny okres wynika
też z niełatwej sytuacji gospodarczej kraju. Widzę jednak
światło w tunelu dzięki inwestycją, które u nas się stworzą
i firmą, które chcą u nas inwestować.
Czy taka sytuacja wynika
również z tego, że gmina in-

westowała już w poprzednich
latach teren: sieć kanalizacyjną, wodoci ągową czy
podstrefę?
To prawda, gmina Ostrów
przez szereg ostatnich lat, nie
tylko tej ostatniej kadencji
wykonał wiele zadań dla
mieszkańców, o których przez
kolejne lata zapomnimy.
Przetaczaliśmy przykład kanalizacji, która pochłonęła niemałe pieniądze, ale przez najbliższe 10-15 lat za wyjątkiem
bieżących remontów czy
wymian pomp do tego tematu
wracać nie będziemy. A jest
jeszcze mnóstwo gmin, które
nie osiągnęły 50% skanalizowania, a nawet takie, które nie
rozpoczęły budowy sieci kanalizacyjnej. Więc na pewno
jesteśmy przed nimi o krok czy
nawet dwa. Trzeba powiedzieć
sobie szczerze, że ten kto stoi
w miejscu ten się cofa. Nie
chcemy sobie na to pozwolić
dlatego stawiamy na rozwój,
oczywiście zrównoważony.
Taki, żeby nasi mieszkańcy nie
odczuli tego zbyt negatywnie
i oczywiście, żeby budżet spokojnie był dopinany. Jest też
szereg innych zrealizowanych
inwestycji, które wpływają na
zaspokajanie potrzeb miesz-

kańców, a takich zadań do
wykonania z nożem na gardle
praktycznie już nie ma. Muszę
jednak zaznaczyć, że nie jest
też tak, że nie mamy już co
robić i rozwijać.
W tej kadencji w Radzie
Powiatu zasiada, podobnie
jak w poprzedniej, dwóch
naszych przedstawicieli z tą
różnicą, że pełnią oni znaczne
funkcje: Członka Zarządu
Powiatu i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Jak to
wpłynie na rozwój naszej
gminy?
Bardzo się cieszę, że udało się
nam wprowadzić dwóch radnych do Rady Powiatu. To był
taki plan minimum. Cieszę się,
że mieszkańcy zaufali tym
dwóm osobom. W ogóle nasi
mieszkańcy głosowali dość
precyzyjnie i naprawdę nie
wiele brakło, a w Radzie
Powiatu zasiadaliby kolejni
przedstawiciele naszej gminy.
Sukcesem jest to, że ta dwójka
radnych pełni istotne, wysokie
funkcje w Radzie Powiatu
i Zarządzie. Funkcja Wiceprzewodniczącego w Radzie
Powiatu piastowana przez panią Martę Szybała ma na pewno duży wpływ na to, jak będzie się ustawiało ustawodaw-

stwo, czyli w jakim kierunku
pójdą uchwały, jakie będą zadania i cele priorytetowe stawiane przez Radę Powiatu.
Natomiast to, że mamy naszego Członka Zarządu w osobnie
pana Bogdana Wójcika to też
pilnowanie tego, żeby te podejmowane uchwały w dużym
stopniu kierowane były na gminę Ostrów. Mając Członka
Zarządu jest się w zdecydowanie lepszej sytuacji jako samorząd. Był jeden taki przypadek
kiedy gmina Ostrów była
w takiej sytuacji, wtedy pan
Marian Dwojak był Członkiem
Zarządu i naprawdę było czuć
przełożenie środków finansowych na nasz teren. Funkcjonowało też większe zrozumienie dla potrzeb gminy Ostrów.
Wybrane osoby są kompetentnymi i sprawdzonymi w pracy
samorządowej co jest ich atutem. W ogóle uważam, że poziom Rady Powiatu jest bardzo
wysoki, a zawiązanie koalicji
pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Porozumieniem
Sam orzą dowym wpł yni e
korzystnie również na kontakty
z Samorządem Wojewódzkim
w którym rządzi PiS.
Rozmawiała N. Kosińska-Lis

Ósmy bal charytatywny w Skrzyszowie
W sobotę, 7 lutego odbędzie
się VIII Charytatywny Bal
Karnawałowy w Skrzyszowie.
Pieniądze zebrane podczas tej
imprezy przeznaczone będą
na działalność zespołu Anturja, funkcjonującego przy
Szkole Podstawowej im. bł. ks.
Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie. Na bal można zapisać
się osobiście lub telefonicznie
w sekretariacie skrzyszowskiej podstawówki.
Bal Charytatywny rozpocznie
się o godzinie 18:00 w Domu
Strażaka w Skrzyszowie.

Program przewiduje część
oficjalną, podczas której
gościom zaprezentuje się zespół
taneczny Anturja. Później
ciepłe danie i zabawa karnawałowa do białego rana. W czasie
trwania balu będzie miało miejsce również losowanie różnorodnych fantów. Do tańca zagra
zespół Kama-Band z Dębicy.
Zapisy już trwają. Cena od
osoby to 85 złotych. W tym
przewidziane są między innymi: trzy dania gorące, zakąski,
napoje ciepłe i zimne, obsługa
kelnerska i muzyka. Pomysło-

dawcą i głowynm organizatorem balu charytatywnego jest
Andrzej Ziajor, dyrektor SP
w Skrzyszowie im. bł. ks.
J. Popiełuszki.
Przypomnijmy zespół Anturja
powstał na początku 2007
roku przy Szkole Podstawowej w Skrzyszowie. Do końca
2009 r. zespół ten występował
pod nazwą LOTOS. Przez
pierwsze dwa lata instruktorką
była Agnieszka Rubacha
(Kuraś), kolejne trzy lata
zespół prowadziła Kinga Bieś,
a od marca 2011 r. – Kinga

Mazur. Od początku działalności zespołu patronat nad
nim objął Jan Sojka, właściciel Biura Turystycznego
AN-TUR-JA w Dębicy.
Do zespołu należą dziewczęta
ze Szkoły Podstawowej
w Skrzyszowie, Gimnazjum
w Ostrowie i szkół ponadgimnazjalnych w Ropczycach
i Dębicy. W tej chwili zespół
Antrurja działa w trzech kategoriach wiekowych: kadetki,
juniorki i seniorki.
nkl

Ogłoszenie Parku Historycznego Blizna
Gminne Centrum Kultury i Sporu w Ostrowie z/s w Kamionce i Park Historyczny Blizna zachęca do udostępnienia lub
przekazania pamiątek, dokumentów i wszelkich elementów związanych z II wojną światową, Bronią V1 i V2 oraz Blizną do
Parku Historycznego Blizna. Tam w odpowiedniej gablocie zostaną one zabezpieczone przez zniszczeniem i udostępnione
zwiedzającym. Każda przekazana rzecz jest opisywana również imieniem i nazwiskiem osoby, która udostępnia dany eksponat.
Kontakt:
GCKiS w Kamionce tel. 17 22-33-134, Park Historyczny w Bliźnie Wiesław Jeleń tel. 693-894-375

Życie Ostrowa
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Nasi uczniowie na podium konkursu Piosenki Religijnej
XIX
Międzygminny
Konkurs Piosenki Religijnej
w Nawsiu to kolejne sukcesy
uczniów ze szkół z terenu
gminy Ostrów. W środę,
3 grudnia talenty wokalne
zostały docenione przez jury
konkursu.
Sukcesy uczniów
ze SP w Skrzyszowie
Zmagania wokalne przeprowadzono w różnych kategoriach wiekowych. W grupie
najmłodszych uczestników
pomimo dużej trudności, bo
klasa „0” konkurowała z klasą
I, II i III to właśnie Magdalena Bachórz z kl. „0” SP
w Skrzyszowie uplasowała się
na I miejscu.
Do duetu: Oliwia Kołodziej
i Krzysztof Mosior z kl. „0”
przewodniczący jury skierował wyrazy uznania za wysoki poziom prezentacji. Natomiast II miejsce przypadło
uczennicom Kamili Borowiec
i Martynie Bieszcz z kl. I,
które zaśpiewały w duecie.
W sumie skrzyszowską podstawówkę prezentowali: Magdalena Bachórz z kl. „0”
i duet: Oliwia Kołodziej,
Krzysztof Mosior z kl. „0”
przygotowani przez Barbarę
Budzik, duet: Kamila Borowiec, Martyna Bieszcz z kl. I
przygotowane przez Annę
Bochenek, kwartet: Maria
Cieśla, Wiktoria Strzok,

Mikołaj Bachórz i Natalia
Kłusek z kl. II przygotowani
przez Alinę Zawiszę, tercet:
Magdalena Szafraniec, Oliwia
Juchno, Kamil Marć z kl. III
podopieczni Bogusławy Przydzia, oraz duet: Zuzanna Bachórz, Mateusz Hamala
z kl. IV przygotowani przez
Annę Bochenek.
Organizatorem konkursu był
Gminny Ośrodek Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu
Filia w Nawsiu oraz Parafia
p.w. św. Andrzeja Boboli
w Nawsiu. Komisja konkursowa dokonała oceny według
następujących kryteriów: czystość wykonania utworu,
dobór repertuaru, melodyka
i dynamika wykonanego
utworu, interpretacja oraz

zaprezentować się również
podczas koncertu laureatów,
który odbył się w Kościele
Parafialnym w Nawsiu w niedzielę, 7 grudnia. O oprawę
muzyczna eucharystii poprosił
ich ks. Marek Marchut.
Marcelina na
III miejscu
Tymczasem dzieci ze Skrzyszowa to nie jedyni reprezentanci naszej gminy podczas
XIX Międzygminnego Konkursu Piosenki Religijnej.
Gminę Ostrów reprezentowali
również: Przedszkole w Kozodrzy oraz Szkoła Podstawowa w
Ka mi on ce.
W kategorii wiekowej 0-III, III miejsce
zajęła uczennica klasy trzeciej z Kamionki - Marcelina Dłużeń, za piosenkę
„Wśród tylu dróg”.
W kategorii od IV-VI
rodzeństwo z Kamion ki-Mar iusz
i Dominika Ciołek,
zajęli III miejsce, za
piosenkę „Oddany
Maryi”. Opiekunką
dzieci była pani
Dan ut a
Wojt on .
Wielkie podziękowania należą się przede
wszystkim rodzicom,
za rozwijanie uzdolnień
ogólny wyraz artystyczny.
Laureaci XIX Międzygminne- muzycznych swoich dzieci.
go Konkursu Piosenki Religijnej - Nawsie 2014 mogli SP Skrzyszów, Danuta Wojton

Warsztaty Bożonarodzeniowe w Kamionce
Dnia 9 grudnia 2014 roku
w Szkole Podstawowej
w Kamionce, odbyły się
„Warsztaty Bożonarodzeniowe”, których organizacją
zajęło się Stowarzyszenie
Rozwoju Regi onalnego
„Nasza Kamionka” i Szkolne koło Caritas.
Na spotkanie przybyła zaskakująco liczna grupa zainteresowanych, przedział wiekowy
od kilku do kilkudziesięciu
lat.
Celem tych zajęć była nauka
r ó ż n or o d n yc h t e c h n i k
„stwarzania klimatu świątecznego w domu”, a także wła-
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pianowe kule i choinki.
W aktywny i twórczy sposób został spędzony
wieczór, a wszyscy zabrali ze sobą do domu piękne, świąteczne ozdoby.
Danuta Wojton

snoręczne wykonanie „czegoś
świątecznego”.
Panie: Maria Niemiec prezentowała naturalne ozdoby ze
słomy, Barbara Głód uczyła
wycinać gwiazdy i łańcuchy

z bibuły, Anna Bury pokazywała quelling i choinki z szyszek, Magda Wiktor wyczarowywała lampiony ze słoików.
Dzieci dekorowały cekinami,
kwiatami i wstążkami styro-
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W dniu 28 listopada 2014r.
o godz. 11 w budynku
Urzędu Gminy Ostrów
odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu pn. „Czas na aktywność
w gminie Ostrów” który jest
realizowany przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowie od 1 stycznia
2014r. do 31 grudnia 2014r
i współfinansowany jest
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W spotkaniu udział wzięli
Wójt Gminy Ostrów Pan Piotr
Ci el ec, Pan Bogusła w
Wójcik-członek zarządu Rady
P owiatu Rop cz yck oSędziszowskiego, Pan Adam
Rzeszutek - Skarbnik Gminy
Ostrów, pracownicy GOPS
oraz Uczestnicy projektu.
Na początku spotkania Pani
Barbara Borowiec – Kierownik GOPS w Ostrowie przywitała przybyłych gości.
Następnie głos zabrał Wójt
Gminy Ostrów Pan Piotr Cielec, który pogratulował reali-

zacji projektu oraz skierował
wyrazy uznania dla uczestniczek projektu za wykazywane zaangażowanie podczas
realizacji projektu. Następnie
koordynator projektu Pani
Danuta Krajewska-Kobos
przedstawiła cel główny realizacji projektu, cele szczegółowe oraz zadania i osiągnięte
rezultaty. Po przedstawieniu

ogólnych informacji o projekci e z ost ał y om ówi on e
poszczególne szkolenia, które
były realizowane w ramach
instrumentów aktywnej integracji. Końcowym etapem
spotkania było uroczyste wręczenie uzyskanych w trakcie
p r oj e k t u c er t yfi k a t ów,
zaświadczeń.
Na zakończenie spotkania

Koordynator merytoryczny
projektu
Danuta Krajewska Kobos

Nowa strona GZUK-u
pełna informacji

Droga przez las już przejezdna
Droga leśna prowadząca od
stadionu w Ociece do tak
zwanej „betonówki”, czyli
trasy relacji Wola Ociecka –
Blizna jest już przejezdna. Tak
zwana „Kościelna droga” to
trasa o nawierzchni z tłucznia,
która liczy 2 km 822 metry
i jest znaczącym skrótem nie
tylko dla mieszkańców Ocieki
czy Blizny. Roboty polegające
między innymi na wycince
części drzew rozpoczęły się
jeszcze w połowie tego roku.

uczestników projektu i gości
zaproszono na poczęstunek.
S p ot k a n i e pr z e bi e g a ł o
w bardzo miłej atmosferze.

Inwestycja ta wykonana została
przez Nadleśnictwo Tuszyma
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w zakresie „Poprawy
środowiska naturalnego i obszarów wiejskich”. Oprócz tej drogi
Nadleśnictwo realizuje jeszcze
dwie podobne inwestycje,
również na terenie naszej gminy.
Są to trasy: „Na komin” i „od
Suchej Sosny”. Planowany ostateczny termin zakończenia prac
to maj 2015r.
nkl

Dostępna jest już nowa,
przejrzysta strona internetowa Gminnego Zakładu
Usł ug
K omunal nyc h
w Ostrowie.
Na witrynie gzukostrow.pl
można znaleźć informacje
i dokumenty dotyczące założenie spółki, jej władz jak
i usług jakie ona świadczy,
a nawet jakimi instalacjami
zarządza. Szereg przydatnych
zakładek związanych między
innymi z aktualnościami,

usługami czyi dokumentami
prawnymi pozwalają w łatwy
sposób odnaleźć wszelkiego
rodzaju dane i informacje na
temat Gminnego Zakładu
Usług Komun aln ych .
Na stronie umieszczony jest
również harmonogram odbioru odpadów. Na bieżąco
będz i e m ożna śl edzi ć
również przeprowadzone
przez tę spółkę przetargi.
nkl

Książka o Edwardzie Zolowskim dostępna w GCI
W Gminnym Centrum Informacji w Skrzyszowie można zakupić najnowszą publikację opisującą życie
i twórczość Edwarda Zolowskiego, poety, społecznika i człowieka kultury. „Zwierzenia liryczne” to między
innymi nie publikowane dotąd wiersze i spis wspomnień osób, które z nim współpracowały.
Książkę można zakupić w cenie 30 złotych.
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Stowarzyszenie Rozwoju
Regionalnego
Nasz a
Kamionka było realizatorem inicjatywy pn. „Cudze
chwalicie, swego nie znacie”
– poznajemy Podkarpacie,
trwającej od 15.09.2014r. do
28.11.2014r. Inicjatywa była
dofinansowana z dotacji
przyznanej ze środków konkursu Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne,
który realizowany jest
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanego przez
Ministerstwo Pracy i Polity-

ki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator
Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla
Ziemi Niżańskiej.
Dz i a łan ia zr ea li z owa n e
w ramach inicjatywy:
- Spotkanie organizacyjne;
- Wycieczka rowerowa do
Parku Historycznego Blizna;
Wyjazd do Sędziszowa Młp.
i Góry Ropczyckiej – zwiedzanie kościoła farnego pw.
Narodzenia NMP, poznanie

historii klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
(zwiedzanie kościoła, klasztoru i ogrodu) oraz spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną
w parku Buczyna w Górze
Ropczyckiej (poznanie historii parku);
- Wycieczka do Trzcinicy
k. Jasła – zwiedzanie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja, w drodze powrotnej
zwiedzanie schronu kolejowego w Stępinie – Cieszynie
k. Frysztaka;
- Przeprowadzenie zajęć
o tematyce profilaktycznej;
- Wycieczka do Przemyśla

i Krasiczyna – zwiedzanie
W yż s z e g o S e m i n a r i um
Duchownego, Zamku Kazimierzowskiego i Starego Miasta w Przemyślu oraz Zespołu
Zamkowo – Parkowego
w Krasiczynie;
- Zajęcia plastyczne;
- Konkursy z nagrodami –
profilaktyczne (teoretyczny,
literacki, plastyczny) i artystyczne (fotograficzny i plastyczny);
- Spotkanie integracyjne na
podsumowanie realizacji
projektu.
Barbara Głód – koordynator
inicjatywy

Święto Niepodległości w naszej gminie
W 96. Rocznicę Odzyskania
Niepodległości w kościele
parafialnym Podwyższenia
Krzyża Świętego miała miejsce msza święta w intencji
Ojczyzny oraz pokaz filmu
„Bł. Ks. Roman sitko-Bohater
z wiary”, którego sponsorem
jest między innymi Gmina
Ostrów. Podczas uroczystości
11 listopada złożone zostały
również wiązanki kwiatów
oraz znicze przy pomniku
Grunwald w Kamionce.
Obchody Święta Niepodległości o godzinie 10:00 rozpoczęła
msza św. za Ojczyznę
w kościele parafialnym w Kamionce. Uroczystej homilii
przewodniczył proboszcz
ks. Piotr Stefański. Po nabożeństwie program artystyczny nawiązujący do rocznicy Odzy-
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skania Niepodległości zaprezentowała młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Bł. ks.
Romana Sitko w Kamionce.
Następnie uczestnicy obchodów w asyście pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu
całej gminy oraz tutejszego

gimnazjum przemaszerowali
pod pomnik Grunwald gdzie
złożyli wiązanki i znicze. Druga część Święta Niepodległości
miała miejsce o godzinie 17:00
również w kościele parafialnym
w Kamionce. Cała świątynia
wypełniła się osobami, które
przyszły po to, by oglądnąć
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wyświetlony film dokumentalno-fabularyzowany opowiadający o życiu i posłudze błogosławionego księdza Romana
Sitko. Reżyserem filmu jest
Dawid Szpara, a jednym
z głównych sponsorów Gmina
Ostrów. Film powstawał ponad
rok i liczy ponad dwie godziny.
Występują w nim między innymi: ks. Abp Wiktor Skworc –
Metropolita Archidiecezji Katowickiej, ks. Bp Andrzej Jeż –
biskup Diecezji Tarnowskiej,,
ks. prof. dr hab. Stanisław
Sojka – postulator w procesie
beatyfikacyjnym i wykładowca
W yż s z e g o S e m i n a r i um
duchownego w Tarnowie czy
ks. dr Adam Nowak – członek
Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym.
nkl
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Biesiada u Hupki i promocja Lasowiackich Specjałów
K ul tywuj ąc
tradycję
w Zabytkowym Dworze
Hupki w Niwiskach po raz
dwunasty odbyła się coroczna Biesiada u Hupki. W tym
roku miała ona miejsce
w sobotnie popołudnie, 29
listopada. Nie zabrakło
wspaniałych występów, lasowiackicj przysmaków czy
pięknego malarstwa.
W tym roku biesiada połączona była z „Promocją Lasowiackich Specjałów” organizowaną przez Lokalną Grupę
Działania LASOVIA. Cudowne przysmaki przygotowane
przez panie z KGW Niwiska,
KGW Leszcze oraz KGW
Przyłęk cieszyły się ogromnym uznaniem smakoszy.
Wszyscy uczestnicy imprezy
mogli kosztować tradycyjne
lasowiackie smaków, a wśród
nich między innymi: pierogi,
kapusta zasmażana, chleb ze
smalcem, barszcz grzybowy,
mięsne wyroby wiejskie,
paszteciki, rogaliki, amoniaczki, drożdżówki i cały
szereg innych.

Zespół
Ludowy
„Górniacy”
w ciekawy
i wesoły
sposób
zaprezentował
scenkę
„Kłótnia
przed
wykopkami”.

Impreza rozpoczęła się od
powitania gości i przybliżenia
programu Biesiady. Dużą
atrakcją były występy artystyczne zaproszonych zespołów. Jako pierwszy na scenie
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Lesiaki” z Raniżowa
z polonezem, tańcami krośnieńskimi i rzeszowskimi.
Następnie w skeczu i śpiewach zaprezentował się zesp ół śpi e wa cz y K GW
„Dworzanki” i Lasowiacka

Kapela Ludowa z Huty Komorowskiej. Publiczność mogła obejrzeć również widowisko „Olaboga babka Walerka
pomarli” oraz scenkę rodzajową „Kłótnia przed wykopkami” w wykonaniu Zespołu
Ludowego „Górniacy”.
Imprezie towarzyszyła wystawa
zbiorowa malarstwa członków
Amatorskiego Klubu Plastycznego im. F. Brzęka pn.
„Martwa natura na biesiadzie
u Hupki”. Podczas tego wyda-

rzenia nie zabrakło przedstawicieli LGD Lasowia, między
innymi: Elżbiety Wróbel, wójta
Gminy Niwiska, Piotra Cielca,
wójta Gminy Ostrów, czy Barbary Cwanek, sołtysa Ostrowa
i sekretarza LGD Lasowia.
Biesiada to wspaniała okazja
do integrowania lokalnej społeczności. Jak się okazało,
taka integracja jest potrzebna,
gdyż zabawa trwała do
późnych godzin nocnych.
D. Rolek

Konkurs „Literatura i dzieci 2014”
W dn. 17 listopada br.
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w
Kamionce odbyły się eliminacje gminne Podkarpackiego
Konkursu Literatura i Dzieci
pod hasłem „Czasem słońce,
czasem deszcz”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych kl. 0 – III i IV – VI.
C e l e m k on k u r s u j e s t
upowszechnienie, zachęcenie
dzieci do czytania książek oraz
rozwijanie ich wyobraźni.
Uczniowie szkół podstawowych poprzez inscenizację,
recytację, piosenkę oraz prace
plastyczne mają możliwość
przedstawienia swojej interpretacji wybranego utworu. Komisja w składzie: Artur Skubis –
przewodniczący komisji,
Marek Wiktor i Beata Cisek po
wysłuchaniu uczestników
wytypowali laureatów do eliminacji powiatowych w Centrum
Kultury w Ropczycach:

I kat. wiekowa kl. 0 – III
Recytacja:
1. Kacper Kot - SP. w Kozodrzy
2. Paulina Gotkowska – SP.
w Skrzyszowie
Piosenka:
1. Martyna Bieszcz – SP.
w Skrzyszowie
2. Maria Cieśla – SP. w Skrzyszowie
II kat. wiekowa kl. IV- VI
Recytacja:
1. Aleksandra Skiba – SP.
w Kozodrzy
2. Katarzyna Longosz – SP.
w Kozodrzy
Piosenka:
1. Aleksandra Skiba – SP.
w Kozodrzy
2. Patrycja Perlik – SP. w Ociece
Wybrano również do eliminacji
powiatowych następujące prace
plastyczne:
1. Amelia Rojek- SP. w Kamionce

2. Klaudia Bryk – SP. w Woli
Ocieckiej
3. Wiktoria Kłusek- SP.
w Skrzyszowie
4. Błażej Potwora – SP.
w Kamionce
5. Olga Perlik – SP. w Ociece
6. Maja Fryz – SP. w Skrzyszowie
7. Karol Chruściel – SP.
w Ociece
8. Julia Jemioło – SP. w Ociece
9. Piotr Kozioł – SP. w Woli
Ocieckiej
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10. Martyna Bieszcz – SP.
w Skrzyszowie
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy a laureaci
nagrody rzeczowe, ufundowane
przez Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce.
GCKiS w Kamionce oraz komisja dziękuje wykonawcom za
udział, oraz pedagogom za
przygotowanie dzieci do konkursu.
Anna W.
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Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie uczy zdrowego odżywiania
W dniu 7 listopada 2014 r.
uczniowie klas 0 – III wraz
z wychowawcami Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Bł.
Ks. Jerzego Popiełuszki
w Skrzyszowie po raz pierwszy wzięli udział w ogólnopolskiej akcji promującej
zdrowy sposób odżywiania
się pod hasłem „Śniadanie
daje moc”.
W ramach przygotowań do
tego projektu odbyło się szereg zajęć poświęconych zdrowemu odżywianiu, jak również prelekcja higienistki
szkolnej. Uczniowie słuchali
i śpiewali piosenki, wykonywali prace plastyczne, które
umieszczone zostały na gazetkach klasowych oraz gazetce
szkolnej poświęconej zasadom zdrowego odżywiania.
Wychowawcy klas: Barbara
Budzik (kl. O), Anna Bochenek (kl. I), Alina Zawisza
(kl. II), Bogusława Przydział
(kl. III), przedstawili i omówili z dziećmi 12 zasad prawidłowego odżywiania. Pozwolili uczniom zorientować się,
jakie niesie za sobą spożywanie zbyt dużej ilości np. cukru
i słodyczy, jakim produktem
możemy zastąpić jaja, co jest
podporą zdrowych kości.
Śniadanie to najważniejszy
posiłek dnia. To najlepszy
start w nowy dzień. Dzięki
niemu uczniowie mają energię

sprawdzić i docenić, jak przyjemne może być zasiadanie
przy stole wspólnie z kolegami i koleżankami. Udział
uczniów w programie wspierał dyrektor szkoły p. Andrzej
Ziajor, który skorzystał z zaproszenia uczniów i przybył
na wspólne śniadanie. Mali
kucharze swoimi wytworami
poczęstowali również nauczycieli i pracowników szkoły.

i koncentrację do nauki i zabawy.
W piątek, 7 listopada 2014r.
każdy z uczniów przyniósł do
szkoły zdrowe pieczywo
z ziarnami, różnorodne owoce
i warzywa oraz odżywcze
soczki. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przygotowały
swoje stanowiska pracy:
uroczyście nakryły stoły, ustawiły talerze, miski, deski,
umyły ręce i w końcu mogły
wykorzystać swoje umiejętności kulinarne. W praktyce
podczas przygotowania posiłku było wiele zabawy i śmiechu. Dzieci wykazały się dużą
wyobraźnią i pomysłowością.
Cały czas towarzyszyli im
rodzice, którzy bardzo chętnie
przyjęli zaproszenie do udziału w akcji i pomagali w przy-

gotowaniu śniadania. Dzięki
temu już po kilku minutach na
stołach pojawiły się kolorowe
kanapki, zdrowe szaszłyki
owocowe, pasty, twarożki,
jajka, które przybrały kształt
myszek i innych dziwacznych
stworków. Uczniowie z apetytem zajadali własnoręcznie
przygotowane
śniadanie.
Oprócz zdrowego, smacznego
posiłku mieli też szanse

Bardzo dziękujemy rodzicom
za pomoc i wsparcie w organizacji tego przedsięwzięcia.
Ich pomoc i zaangażowanie
okazały się być nieocenione
w poszerzaniu wiedzy dzieci
na temat zasad zdrowego
żywienia oraz zrozumienia
hasła „Śniadanie daje moc”.
Wychowawcy klas 0-III
SP w Skrzyszowie

Natalia i Daria laureatkami konkursu „Bezpieczne Wakacje 2014”
Natalia Kłusek, uczennica
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie i Daria
Ogrodnik z Publicznego Gimnazjum w Ostrowie to laureatki etapu powiatowego konkursu plastycznego „Bezpieczne
Wakacje 2014”. Spośród nadesłanych blisko 200 prac plastycznych, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych terenu
całego powiatu ropczyckosędziszowskiego jury wyłoniło
tylko najlepsze rysunki
w trzech kategoriach wiekowych.
Natalia Kłusek ze Skrzyszowa
zajęła I miejsce w najmłodszej
kategorii wiekowej, 7-9 lat.
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Natomiast Daria Ogrodnik,
uczennica Publicznego Gimnazjum w Ostrowie w swojej kategorii wiekowej czyli 13-15 lat
uplasowała się na pozycji drugiej. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 26 listopada
w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Ropczycach.

Konkurs trwał od 2 czerwca do
15 października, a tematyka
związana była z bezpiecznym
zachowaniem różnych sytuacjach, które mogą wydarzyć się
czasie letniego wypoczynku.
Łącznie do ropczyckiej komendy zostało nadesłanych blisko
200 prac plastycznych. Prace
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oceniano w trzech kategoriach
wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat
oraz 13-15 lat. Technika wykonania pracy plastycznej był dowolna. Jury poza walorami artystycznymi zwracało również
uwagę na przekaz pracy, czyli
bezpieczeństwo młodych ludzi
w czasie wakacji. Wręczenie
nagród odbyło się w towarzystwie przedstawicieli Komendy
Państwowej Policji w Ropczycach na czele z mł.insp. Witoldem Wójcikiem, komendantem
KPP w Ropczycach. Nie zabrakło również ówczesnych władz
powiatowych w osobie Doroty
Strzyż. Laureatom towarzyszyli
wychowawcy klas oraz rodzice.
red
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Zapaśnicy z Woli Ocieckiej i ich sukcesy
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli
Ocieckiej biorą udział w ogólnopolskim projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Polskiego Związku Zapaśniczego pod nazwą
„Zapasy w każdej szkole”.
Program, którego celem jest
promocja zapasów i wdrażanie elementów tej dyscypliny
do zajęć wychowania fizycznego, zainicjowany został
przez Andrzeja Suprona –
medalistę mistrzostw świata i
wicemistrza olimpijskiego.
Szkoła w Woli Ocieckiej jest
jedyną placówką na Podkarpaciu wyróżnioną udziałem w
tym projekcie.
Zapaśnicy z Woli Ocieckiej
należą do klubu Orzeł Skrzyszów. Obecnie pod czujnym
okiem trenera Dariusza Łukaszewskiego ćwiczy ponad 20
uczniów w wieku od 6 do 15
lat. Zajęcia odbywają się dwa
razy w tygodniu. Od września
do klubu dołączyły także
dziewczęta.
W ciągu minionych czterech
miesięcy zapaśnicy zdobyli
ponad 20 medali biorąc udział
w licznych imprezach sportowych. Ważniejsze z nich to:
Puchar Polski Kadetów w zapa-

Zapaśnicy zdobyli
12 medali
w Turnieju Zapaśniczym dziewcząt
i chłopców
o Puchar Dyrektora
GZEAS Radomyślu
Wielkim

Zawodnicy i Zarząd UKS „Orzeł” Skrzyszów dziękuję panom: Piotrowi Cielec, Wójtowi
Gminy Ostrów i Bogusławowi Wójcik, dyrektorowi ZAESiP i Członkowi Zarządu Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego za wszelką pomoc i życzliwości kierowaną pod adresem klubu.
sach w Radomiu, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików W Sumo - Strefa "C"
w Chęcinach, Mistrzostwa Makroregionu Młodzików w zapasach w stylu wolnym w Połańcu, Międz ywojewódzki e
Mistrzostwach Młodzików
w zapasach w Staszowie, Ogólnopolski Turniej Młodzików
w Raciborzu, Turniej Zapaśniczy dziewcząt i chłopców o
Puchar Dyrektora GZEAS w
Radomyślu Wielkim (statuetka
dla najlepszego zawodnika i
tytuł najlepszej drużyny turnieju) oraz Mistrzostwa Polski

Młodzików w Janowie Lubelskim. Zawodnicy dali pokaz
swoich umiejętności w szkole
w Woli Ocieckiej oraz w macierzystej placówce klubu
Szkole Podstawowej im. ks.
Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie, byli także gośćmi na
VII Międzynarodowym Memoriale Dębickich Mistrzów Kazimierza Lipienia i Ryszarda
Świerada. Także w Dębicy
odbyły się zawody wszystkich
dębickich podstawówek w ramach programu Zapasy w każdej szkole, gdzie zapaśnicy
Orła zostali zaproszeni przez

Andrzeja Suprona.
Wśród wielu utalentowanych
zapaśników wyróżniają się:
Sebastian Bielański, Witold
Ochab, Andrzej Bielański i
Wiktoria Ignac ze szkoły podstawowej; Karol Bielański,
Marcin Bielański i Wojciech
Jasicki z gimnazjum w Woli
Ocieckiej oraz Kamil Perlik z
gimnazjum w Ociece. Tak duże
zainteresowanie sportem,
zwłaszcza zapasami, pozwala
optymistycznie spojrzeć na
sprawność fizyczną dorastającego pokolenia.
SP Wola Ociecka

Podsumowanie rundy jesiennej klasy A
Za nami runda jesienna
sezonu 2014/2015. Spośród
wszystkich drużyn z terenu
gminy Ostrów, które grają
w klasie A najwyżej, bo na
pierwszym miejscu tabeli
uplasował się LKS Ostrów.
Pozostałe drużyny, czyli
Kaskada Kamionka i Victoria Ocieka zajęły kolejno
trzecie i dziewiąte miejsce.
Przed zespołami zima przerwa i czas na dobre przeprowadzenie okresu przygotowawczego.
Pierwsza w tabeli drużyna to
LKS Ostrów. W zakończonej
już rundzie jesiennej zawodnicy tego zespołu zdobyli 25
punktów zdobywając 21 bramek i tracąc zaledwie 9. Jeśli
chodzi o zwycięstwa, remisy

i porażki to w przypadku drużyny z Ostrowa wygląda to
następująco: 8 zwycięstw,
1 remis i 2 porażki. KP Kaskada Kamionka pomimo
zdobycia takiej samej ilości

punktów (23 ptk) co plasująca
się na drugiej pozycji w tabeli
drużyna Strzelca Frysztak
zajęła trzecią lokatę. Wszystko przez różnicę bramek.
Zespół z Frysztaka zdobył 22.
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bramki i stracił ich 11. co
w rozrachunku dało różnicę
11. Natomiast nasza drużyna
z Kamionki wywalczyła 28.
bramek jednak tych straconych miał 19. co daje różnicę
9. Tymczasem Victoria Ocieka po jesiennej rundzie z jedenastoma punktami zajmuje
w tabeli miejsce 9. na dwanaście drużyn. W przypadku
tego zespołu statystyki wyglądają następująco: 3 – zwycięstwa, 2 – remisy i 6 – porażek.
Bramki zdobyte – 12, a bramki stracone – 22.
Dla porównania w roku ubiegłym po rundzie jesiennej
każda z drużyn z terenu gminy Ostrów plasowała się
w tabeli o jedną pozycję niżej.
nkl
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Magda Pasko brązową medalistką Mistrzostw Europy
Magdalena Pasko z Ostrowa
wywalczyła brązowy medal
Młodzieżowych Mistrzostw
Europy do lat 23 w podnoszeniu ciężarów w kategorii
+75 kg. Cypryjskie Limassol
okazało się szczęśliwe dla
ostrowskiej sztangistki, która jest zawodniczką Lechii
Sędziszów. Dla Magdy był to
ostatni start w kategorii do
23 lat. Pasko w rwaniu
poradziła sobie ze sztangą
o wadze 95 kg, w podrzucie
z 128 kg. Krążek zdobyty
przez Magdę był piątym
w tych mistrzostwach medalem wywalczonym przez
Polaków. Zawody odbyły się
29 listopada. Dobry start to
nie tylko Limassol na
nika Nowiny, który co roku
Cyprze.
organizuje plebiscyt na najTymczasem Magda Pasko lepszego sportowca. O tym,
została doceniona przez kto go wygra decydują czytelczytelników i redakcję dzien- nicy i internauci. Na Magdę

już można głosować w plebi- nie internetowej plebiscyscycie Sportowca Roku 2014. ty.nowiny24.pl oraz na Facebooku gminy Ostrów.
Szczegóły oraz regulamin
nkl
głosowania dostępne są na stro-

LKS Ostrów drugi w turnieju im. Jerzego Kipy
Po raz trzeci ropczycka hala
widowiskowo – sportowa
była areną zmagań klubów
piłkarskich z powiatu ropczycko – sędziszowskiego.
Wszystko za sprawą III
Powiatowego Turnieju
w Halowej Piłce Nożnej im.
Jerzego Kipy. Podczas tego
wydarzenia nie zabrakło
również drużyn z terenu
gmi ny O str ów: LK S
Ostrów, KP Kaskada Kamionka i Victora Ocieka.
Najlepiej spośród nich wypadł zespół z Ostrowa, który
zajął drugie miejsce.
Dwudniowy turniej rozpoczął
się 29 listopada, jego otwarcia
dokonali: Wiesław Lada,
wiceprezes Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, Bronisław Błaszkiewicz, członek Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej,
Marcin Świerad, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu
Skrzyńskim i główny organizator rozgrywek oraz Bolesław
Bujak, burmistrz Ropczyc.
Po oficjalnej części drużyny
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rozpoczęły prawdziwy maraton meczowy, osiemnaście
drużyn, które przystąpiły do
rozgrywek rozgrywało mecz
w czterech grupach systemem
każdy z każdym, a do dalszych rozgrywek awansowało
po dwie drużyny z grupy,
które utworzyły cztery pary
ćwierćfinałowe. W czasie
turnieju rozegrano, aż 48
meczów. Drugi dzień to głównie mecz finałowy, w którym
spotkały się drużyny LKS
Ostrów i Pogórze Wielopole
Skrzyńskie, które na co dzień

grają w A klasie.
Niezwykle emocjonujący,
finałowy mecz skończył się
dla drużyny z Wielopola wynikiem 8:3 spychając tym
samym zespół z Ostrowa na
drugie miejsce. Po meczu
finałowym wręczono nagrody
za poszczególne miejsca oraz
n a gr od y i n d ywi d ua l n e.
Statuetkę oraz nagrodę
rzeczową dla najlepszego
zawodnika ufundowaną przez
wiceprezesa Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie – Marka Hławko
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otrzymał Porzuczek Dominik,
zawodnik LKS Ostrów. Następnie wręczone zostały nagroda rzeczowa za drugie
miejsce - komplet strojów
piłkarskich ufundowany przez
D yr ekt or a Gen er a ln ego
Za kładu Pr odukcyjn ego
Cukrowni Ropczyce - Stanisława Misztala, którą wręczył
dla drużyny z Ostrowa
w imieniu Dyrektora - Podciborski Zygmunt. Puchar za
drugie miejsce w imieniu Prezesa Podkarpackiego ZPN
wręczył Wiceprezes Podkarpackiego ZPN – Wiesław
Lada.
Wszystkie mecze, które były
rozegrane podczas trwania
turnieju, były sędziowane
przez trójkę arbitrów z Podok r ęg u Rz e sz ows k i e g o
w osobach: Robert Pasek,
Kamil Matuła, Rafał Szydełko. W ramach podziękowania
za swoją pracę otrzymali pamiątkowe statuetki z rąk Wiceprezesów Podkarpackiego
ZPN w Rzeszowie – Marka
Hławko i Wiesława Lady.
nkl

Życie Ostrowa

Na kartach historii...
Zima 1978 rok. Mieszkańcy Skrzyszowa
i okolicy podczas kuligu. Jego trasa nie
była byle jaka, bo biegła pomiędzy
Skrzyszowem a Pustkowem.
Na pierwszym planie zdjęcia można
dostrzec między innymi Stanisława Czaję
opartego o koło traktora.

Kącik poetycki

Narodzenie Pańskie
Miliardy lat przed naszą erą,
Władca świata stworzył Niebo.
Wokół niego pełno planet,
Ziemię, Ewę wraz z Adamem.
Raj na ziemi im stworzono,
Boży zakaz odrzucono.
Wąż ten chytry skusił Ewę,
Grzech śmiertelny skąpał glebę.

Dla odnowy naszej rasy,
Dinozaury już pogasły.
Bóg ratunku dla nas szuka,
Ktoś w niebiosach do nas puka.
Rok się kończy, a nowy zaczyna,
Wkrótce nam się narodzi dziecina.
Tam w Betlejem Trzej Królowie,
Przed Jezusem chylą głowie.
Gwiazdka świeci Betlejemska,
Dla nas wszystkich dużo miejsca.
W kręgu Bożym ludzkie serca,
Łączy miłość ich braterska.
Przyjdą święta, śniegiem sypnie,
W żłóbku Synek do nas wzdychnie.
Już choinkę ktoś szykuje,
Duch najświętszy wnętrza maluje.
Kościół pięknie przystrojony,
Na obliczach uniesiony.
Uśmiech wszędzie nam się wkrada,
Boska moc dziś nami włada.

Mamy święta piękny nastrój,
Apostołów było dwunastu.
Wyruszyli w świat z nauką,
Niosąc słowo Boże z skruchą.
To nasz Bóg nam Ziemię stworzył,
Na świat oczy nam otworzył.
Dał nam Syna, lecz nasze grzechy,
Cierń koronę mu oblekły.
Poranione Jego skronie,
W krzyż męczeński zamienione.
Odródź się Jezusku mały,
W naszych sercach doskonały.
Nasza szkoła jej uczniowie,
W swych jasełkach jak magowie.
Przedstawiają Narodzenie,
Boże święto wybawienie.
Marek Muszyński,
mieszkaniec Skrzyszowa

Kącik kulinarny

Pieróg z farszem z kapusty
i grzybów
(około 8 porcji)
Składniki ciasta:
2 szklanki mąki pszennej
3 dag drożdży
2 żółtka
⅓ kostki masła lub margaryny
½ szklanki ciepłego mleka
szczypta soli
szczypta gałki muszkatołowej

Farsz:
4-5 kapeluszy ususzonych grzybów
½ litra kwaszonej kapusty
duża cebula
2 jajka
łyżka oleju
sól, pieprz, kminek
tłuszcz do posmarowania formy
Przygotowanie ciasta:
Pokruszone drożdże rozpuszczamy w
łyżce mleka z dodatkiem łyżeczki cukru.
Pozostałe składniki przekładamy do malaksera lub miski, dodajemy podrośnięte
drożdże i wyrabiamy jednolite, gładkie
ciasto (ok. 3 minut). Gotowe cisto wykładamy na stolnicę posypaną mąką, przykrywamy ściereczką i trzymamy w cieple
do wyrośnięcia.
Farsz
Namoczone wcześniej i ugotowane w tej
samej wodzie grzyby odsączamy i drobno
siekamy. Ugotowaną prawie na miękko
kwaszoną kapustę odsączamy i siekamy.
Drobno pokrojoną cebulę podsmażamy
Życie Ostrowa

na oleju, a gdy się zeszkli dodajemy
grzyby, kapustę i przez chwilę smażymy
mieszając, aby odparowała woda. Następnie należy całą masę wychłodzić,
dodać całe jajko i jedno żółtko oraz przyprawić do smaku solą i pieprzem, aby
farsz był pikantny.
Ciasto rozwałkowujemy lekko na kształt
prostokąta, na środku układamy wałek
farszu, brzegi ciasta zlepiamy i przekładamy do wysmarowanej wąskiej, podłużnej foremki. Wierzch ciasta smarujemy
roztrzepanym białkiem i posypujemy
kminkiem.
Pieczemy 35-40 minut w rozgrzanym
piekarniku w temperaturze 160ºC.
Upieczony, gorący pieróg kroimy w porcje i podajemy jako dodatek do filiżanki
czerwonego barszczu.
Smacznego w Święta Bożego Narodzenia
życzy Małgorzata Cwanek,
radna Gminy Ostrów
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