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Wyniki wyborów na sołtysów

Na zdjęciu od lewej: Marian Dwojak-sołtys Zdżar, Andrzej Budzik-sołtys Skrzyszowa, Barbara Cwanek-sołtys Ostrowa, Tadeusz
Kalita-sołtys Woli Ocieckiej, Józef Bajor-sołtys Kamionki, Janina Jucha-sołtys Kozodrzy, Jerzy Ocytko-sołtys Borku Małego,
Józef Podjasek– sołtys Ocieki, Wiesław Jeleń-sołtys Blizny.
W niedzielę, 22 marca na terenie całej gminy Ostrów przeprowadzono wybory na sołtysów. Tylko w dwóch przypadkach:
w Zdżarach i Kozodrzy, mieszkańcy zdecydowali o wyborze innej, niż dotychczas osoby na funkcję sołtysa. W pozostałych przypadkach gospodarze wsi się nie zmienili. W sumie frekwencja wyborcza na trenie całej gminy wyniosła około
30%. Do urn najwięcej mieszkańców poszło w Zdżarach, tutaj frekwencja osiągnęła aż 56%.
Rady Sołeckie zostaną wybrane podczas zaplanowanych zebrań.
Poniżej prezentujemy zestawienie wyników.

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
Obwód wyborczy Nr 1 – OSTRÓW

Obwód wyborczy Nr 6 – KAMIONKA

Cwanek Barbara - 233 głosów
Pasko Stanisław - 67 głosów

Bajor Józef - 122 głosów

Obwód wyborczy Nr 7 – ZDŻARY
Obwód wyborczy Nr 2 – SKRZYSZÓW

Dwojak Marian - 71 głosów
Kopala Andrzej - 51 głosów

Budzik Andrzej - 135 głosów
Pechcińska-Gaszyński Anna - 54 głosów

Obwód wyborczy Nr 8 – BOREK MAŁY
Obwód wyborczy Nr 3 – WOLA OCIECKA

Dłużeń Zbigniew - 19 głosów
Ocytko Jerzy - 56 głosów

Kalita Tadeusz - 114 głosów
Wójtowicz Mirosław - 40 głosów

Obwód wyborczy Nr 9 – KOZODRZA
Obwód wyborczy Nr 4 – OCIEKA

Dyło Sebastian - 32 głosów
Jucha Janina - 63 głosów
Kipa Wacław - 47 głosów
Stachnik Zenon - 55 głosów

Masłowski Stanisław - 80 głosów
Podjasek Józef - 289 głosów

Obwód wyborczy Nr 5 – BLIZNA
Jeleń Wiesław - 64 głosów

Rady Sołeckie na terenie naszej gminy wybierane są podczas zebrań sołeckich.
Poniżej przedstawiamy terminarz tych spotkań.
Sołectwo

data zebrania

godzina zebrania

Blizna
Kamionka
Wola Ociecka
Kozodrza
Zdżary
Ostrów
Ocieka
Borek Mały
Skrzyszów

11 kwietnia 2015
12 kwietnia 2015
12 kwietnia 2015
12 kwietnia 2015
18 kwietnia 2015
19 kwietnia 2015
19 kwietnia 2015
19 kwietnia 2015
25 kwietnia 2015

18:00
11:15
14:00
16:00
18:00
11:45
14:30
17:00
18:00
Życie Ostrowa

miejsce zebrania
świetlica w Bliźnie
Szkoła Podstawowa w Kamionce
Szkoła Podstawowa w Woli Ocieckiej
Szkoła Podstawowa w Kozodrzy
Szkoła Podstawowa w Zdżarach
Dom Strażaka w Ostrowie
Szkoła Podstawowa w Ociece
Dom Ludowy w Borku Małym
Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie
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Zrównoważony budżet gminy na 2015 rok
Budżet Gminy Ostrów na
2015 rok już ustalony. Radni tej gminy podjęli jednogłośnie odpowiednią uchwałę w środę, 21 stycznia. Założenia budżetowe nie przewidują nadwyżki zakładając
dochody w kwocie 45 milionów 262 tysięcy 359 zł i 49
groszy. Taka sama stawka
zaplanowana jest na wydatki. Budżet przewiduje również fundusz obywatelski,
a do najważniejszych inwestycji należą między innymi
zakończenie budowy kanalizacji Ocieka i Borek Mały.
Największy dochód
z gospodarki
Budżet każdej gminy składa
się jak każdy inny, również
domowy z: dochodów i wydatków. Dochody uzyskuje
się dzięki subwencjom i dotacjom celowym z budżetu państwa oraz z pobranych podatków. Zarówno w przypadku
dochodów jak i wydatków
kwoty są ściśle rozpisane
w odpowiednich działach,
rozdziałach oraz paragrafach
budżetowych tworząc dokładny zapis, na co dana kwota ma
być przeznaczona. Jeśli chodzi o dochody to w budżecie
Gminy Ostrów na 2015 rok
największe wpływy mają być
zanotowane z działu gospodarka komunalna i ochrona
środowiska. Mowa tutaj o 17
milionach 736 tysiącach 950
złotych. Tak duży wpływ do
budżetu w tej dziedzinie to
zasługa działającego Zakładu
Zagospodarowania Odpadami
w Kozodrzy, który posiada
między innymi miano Regionalnej Instalacji. Z tak zwanych rozliczeń różnych, czyli
różnego rodzaju subwencji

z budżetu państwa do ostrowskiej gminy wpłynąć ma
9 mln 56 tys. 131 zł. Spory
udział w dochodach ma
gospodarka mieszkaniowa,
dokładniej chodzi tutaj o gospodarkę gruntami, czyli
wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie, dzierżawę,
najem nieruchomości. Ten
dział przewiduje w sumie
7 mln 606 tysięcy złotych
dochodu.
Wydatki
na inwestycje
Gosp oda r ka kom un a lna
i ochrona środowiska gwarantuje największy wpływ do
budżetu gminy Ostrów, wymaga ona jednak również
nakładów. W związku z tym
na wydatki w dziale gospodarki komunalnej zapisano 22
mln 690 tys. 268 zł i 36 gr.
Taka kwota wiąże się między
innymi z zaplanowaną rozbudową ZZO w Kozodrzy. Jak
wyjaśnia Piotr Cielec, wójt
Gminy Ostrów chodzi tutaj
o dokończenie rozbudowy
kompostowni i rozpoczęcie
budowy sortowni odpadów.

Ważnymi inwestycjami w tym
dziale, które również przyczyniają się do wyżej wymienionych wydatków są: dokończenie budowy kanalizacji
w miejscowościach Ocieka
i Borek Mały oraz przygotowanie dokumentacji do budowy sieci kanalizacyjnej
w ostatnich nieskanalizowanych miejscowościach na
terenie gminy Ostrów, czyli
w Woli Ocieckiej i Bliźnie.
Tradycyjnie sporą kwotę pochłania oświata i wychowanie, w tym roku 10 mln 353
tys. 309 złotych. To drugi co
do wysokości wydatek w budżecie gminy Ostrów. Ważnym punktem jak co roku jest
pomoc społeczna. W tegorocznym planie budżetowym
na jej działalność zaplanowano nieco ponad 3 mln 973
tysiące zł. Największą pulę z
tej kwoty, bo ponad 2 mln 782
tysiące złotych stanowią
świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na ośrodki pomocy społecznej zapisano 503 tysiące 753 zł.

Zamiast sołeckiego
obywatelski
W tym roku gmina Ostrów nie
mogła wyodrębnić w budżecie
gminy funduszu sołeckiego,
ponieważ na podstawie zawartych w ustawie wskaźników, ostrowski samorząd okazał się zbyt bogaty. Władze
postanowiły jednak stworzyć
fundusz obywatelski. - Dotychczasowy fundusz sołecki bardzo dobrze się sprawdzał.
Każda miejscowość miała
w budżecie gminy zapewnioną pulę pieniędzy, którą mogła przeznaczyć na potrzeby
jakie w danym sołectwie występują – wyjaśnia Piotr Cielec, wójt gminy Ostrów i dodaje: - Niestety przepisy nie
pozwalają nam na fundusz
sołecki, stąd fundusz obywatelski, który nadal zabezpiecza pieniądze do wykorzystania na poszczególne miejscowości – tłumaczy wójt. Według uchwały budżetowej
gminy Ostrów na rok 2015 na
fundusz obywatelski zabezpieczono 750 tysięcy złotych.
nkl

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Ostrowie informuje, że bezpłatną pomoc przy wypełnianiu
wniosków o przyznanie płatności na rok 2015 można uzyskać
w budynku starej Szkoły Podstawowej w Ostrowie.
Pomoc udzielana jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
Termin wypełniania wniosków od 23 marca do 15 maja 2015 roku.
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Czy zmiany w prawie budowlanym przynoszą ułatwienia?
Z Bogusławem Cionkiem,
kierownikiem Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Planowania Przestrzennego
rozmawiamy między innymi
o zapowiadanych przez rząd
zmianach w ustawie Prawo
budowlane.
Ustawodawca przygotowuje
zmiany w prawie budowlanym. Na czym mają one polegać?
W 2015r. rzeczywiście planowana jest zmiana ustawy Prawo
budowlane. Po nowelizacji
ustawy przez Sejm i Senat wymagany jest jeszcze podpis
Prezydenta. Po podpisaniu
zmiana ustawy zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw,
a wejdzie w życie po upływie
3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Podstawowym celem
wprowadzanych zmian jest
uproszczenie i skrócenie procesu inwestycyjnego dla większości inwestycji, zarówno na
etapie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, jak i na etapie oddawania do użytku obiektów
budowlanych.
Według zapowiedzi nowe
przepisy dają ułatwienia dla
osób chcących budować domy. Jak jest faktycznie?
Większość zmian na pewno
stanowi realne ułatwienia dla
osób chcących budować domy.
Zmiany obejmują bowiem
skrócenie niektórych terminów
administracyjnych, zastosowanie uproszczonych procedur dla
większej grupy obiektów budowlanych, zlikwidowanie
części uciążliwych dla inwestora obowiązków.
Wydaje mi się jednak, że wiele
osób zainteresowanych budową
domu oczekiwało większych
uproszczeń, zwłaszcza w zakresie zapowiadanej długo likwidacji pozwoleń na budowę.
Mam na myśli sytuację, w której co prawda zastąpiono decyzję o pozwoleniu na budowę
zgłoszeniem, ale jednak zachowano obowiązek dołączenia tej
samej dokumentacji. Ponadto
należy pamiętać, że zmiana ta

dotyczy tylko części budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Jakie największe różnice
są pomiędzy dotychczasowym prawem budowlanym, a tym „nowym”?
Wymienię kilka najważniejszych zmian. Jak już mówiłem odchodzimy od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i przebudowę
budynków mieszkalnych
jednorodzinnych. Zastąpiony
on j e s t z gł osz en i e m
(składanym w Starostwie
Powiatowym). Zmiana ta dotyczy tylko budynków, których obszar oddziaływania nie
wykracza poza granice działki
objętej inwestycją, a także
istotne jest to, że nadal wymagane będzie dołączenie do
zgłoszenia projektu budowlanego i pozostałych dokumentów wymaganych w trybie
pozwolenia na budowę. Zaznaczyć należy, że w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na danym terenie, wymagane będzie, tak jak dotychczas, uzyskanie (w Urzędzie Gminy) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla terenów
dla których gmina opracowała
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego planowana inwestycja musi być
zgodna z ustaleniami tych
miejscowych planów. Budowę będzie można rozpocząć
po 30 dniach od dokonania
zgłoszenia.
Ponadto poszerzono grupę
innych obiektów, które mogą
być realizowane na podstawie
zgłoszenia, bez pozwolenia na
budowę, przy czym obiekty te
nie wymagają wykonania
projektu budowlanego oraz
nie wymagają uzyskania
decyzji o warunkach zabudowy. Są to m.in.: wolnostojące
parterowe budynki gospodarcze, garaże, altany, przydomowe ganki i oranżerie,
a także budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni
zabudowy do 35 m² oraz pod
pewnymi warunkami wiaty o

a nie jak obecnie - 21 dni.

powierzchni zabudowy do 50
m² . Dotychczas w tej grupie
były to budynki gospodarcze,
wiaty, altany i oranżerie
o powierzchni zabudowy do
25 m².
Kolejnym uproszczeniem
w stosunku do „starych” przepisów jest zniesienie obowiązku dołączania do projektu
budowlanego oświadczeń
o zapewnieniu dostaw m.in.
energii, wody, gazu, odbioru
ścieków oraz o warunkach
przyłączenia do odpowiednich
sieci.
Wraz z wejściem w życie
zmian w ustawie, nie ma także obowiązku zawiadomienia
Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
Według dotychczasowych
przepisów takie zawiadomienie musiało być co najmniej
na 7 dni przed planowanym
rozpoczęciem budowy.
To wszystkie istotne zmiany?
Jeszcze jedna ważna zmiana
to zwiększenie katalogu
obiektów oddawanych do
użytkowania na podstawie
zawiadomienia, a nie jak dotychczas na podstawie pozwolenia na użytkowanie. Są to
m.in.: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów,
myjnie samochodowe, garaże
do 5 stanowisk, obiekty magazynowe, parkingi, stawy rybne. Ponadto zawiadomienie
o zakończeniu budowy wystarczy złożyć na 14 dni przed
zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania,
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O czym przede wszystkim
powinny pamiętać osoby,
które chcą wybudować dom?
Przede wszystkim, jeszcze
przed nabyciem działki, należy
sprawdzić w Urzędzie Gminy
jakie jest przeznaczenie terenu,
na którym planujemy budowę.
Należy upewnić się, że wybrana
działka może być przeznaczona
pod budowę domu lub, że istnieje możliwość przekształcenia jej
na działkę budowlaną, a także
ważne jest to czy w sąsiedztwie
nie są planowane inwestycje,
które mogą okazać się uciążliwe.
Część terenów, w każdej miejscowości naszej gminy jest
objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plany te
określają jakie jest przeznaczenie terenu, czyli np. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową, ale również tereny mogą być przeznaczone wyłącznie pod zalesienie
czy zarezerwowane pod budowę drogi. Jeśli działka jest budowlana to plan określa szczegółowo jakie są zasady kształtowania zabudowy, czy są jakieś nakazy, zakazy lub ograniczenia, np. czy działka nie jest
objęta ochroną konserwatorską.
W przypadku terenów nieobjętych planami miejscowymi
można wystąpić do Urzędu
Gminy z wnioskiem o ustalenie
warunków zabudowy w drodze
decyzji. Jednak uzyskanie
decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe tylko wówczas gdy działka spełnia określone warunki. Przede wszystkim jest tu istotna sąsiednia
zabudowa, dostęp do drogi
publicznej, możliwość przyłączenia do sieci, a także ważne
jest czy teren nie wymaga
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne.
Po uzyskaniu tych informacji
na pewno łatwiej będzie podjąć decyzję o wyborze miejsca
pod budowę domu, tak aby
w przyszłości uniknąć przykrych niespodzianek.
Rozmawiała N. Kosińska-Lis

5

Życie Ostrowa

Ponad 100 tysięcy na rozwiązywanie problemów alkoholowych
Ponad 100 tysięcy złotych
przeznaczyła Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2014 roku na
działania związane z różnego
rodzaju profilaktyką alkoholową oraz leczeniem osób nadużywających wysokoprocentowe trunki.

W 2014 roku komisja zbierała
się na 12 posiedzeniach.
W sumie na spotkania komisji
zapraszanych było 11 osób
nadużywających alkoholu. Do
sądu skompletowano i wysłano
osiem wniosków celem przebadania psychiatrycznego i psychologicznego oraz zastosowanie przymusowego leczenia
odwykowego w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym
w zależności od orzeczenia
lekarzy i sądu. Do gminnej
komisji wpłynęło 48 wniosków
o wydanie zezwolenia na sprze-

daż napojów alkoholowych
zarówno w miejscu sprzedaży
jaki poza nim. Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. Według zestawienia
z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2014 rok
dochody uzyskane za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa wyniosły
dokładnie 94 tysiące 189 zł 26
groszy. Jeśli chodzi o wydatki
to na program rozwiązywania
problemów alkoholowych wydano 101 tysięcy 414 złotych
i 3 grosze. Wydatki te przedstawiają się następująco. Najwięcej środków, bo niecałe 31 tysięcy wydano na zakup artykułów sportowych, nagród, biletów wstępu i karnetów na wycieczkach dla dzieci. W tej
kwocie są również materiały
pomocnicze dla komisji. Ponad

6 tysięcy złotych przeznaczono
na programy profilaktyczne w
szkołach. Izba wytrzeźwień
kosztowała komisję 2 i pół tysiąca złotych, a zwrot kosztów
dojazdu na leczenie to niecałe
1100 złotych. Opłaty sądowe
oraz badania psychologiczne
osób z problemem alkoholowym
w 2014 roku to kwestia prawie
2 tysięcy 800 złotych. Komisja
dopłacała również do wycieczek
w szkołach, Dnia Dziecka, festynów rodzinnych, rajdów rowerowych i spotkań integracyjnych.
Te dopłaty wyniosły ostatecznie
prawie 20 tysięcy złotych. Poza
dofinansowaniami komisja była
również organizatorem wycieczek dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Na ten cel
przeznaczono około 10 tys. zł.
Wsparcie uzyskały również
warsztaty terapii zajęciowej Caritas – 3 tys. zł. Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych opłaciła również
umowę zlecenie na prowadzenie
zajęć tanecznych w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie przeznaczając kwotę 5 tys. 184 złotych. Przeprowadzono również
Kampanię Zachowaj Trzeźwy
Umysł. Wszystkie szkoły miały
pulę pieniędzy do dyspozycji na
profilaktykę. Dodatkowe dofinansowanie na działalność otrzymały: Akcja Katolicka w Skrzyszowie - 1 tys. zł, Stowarzyszenie Borkowianki - 2 tys. zł oraz
KP Kaskada Kamionka - 2 tys.
zł. na zakup stroi sportowych
oraz Publiczne Przedszkole
w Kozodrzy - 500 zł na bilety do
Filharmonii Rzeszowskiej. Komisja realizując swój program
starała się tak dysponować środkami, aby były one wydatkowane z pożytkiem dla gminy
oraz jej mieszkańców.

OSP Kamionka pozyskała i przekazała uczniom 20 ton jabłek
We wtorek, 10 marca przed
budynkiem Urzędu Gminy
w Ostrowie zaparkował tir
z 20 tonami jabłek. Owoce
za pośrednictwem Agencji
Rynku Rolnego i Banku
Żywności w Rzeszowie pozyskała jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kamionce. Jabłka trafiły do wszystkich uczniów szkół z terenu
ostrowskiej gminy.
- Dowiedzieliśmy się, że
w związku z rosyjskim embargiem Agencja Rynku Rolnego
za pośrednictwem Banków
Żywności kieruje zalegające
w magazynach jabłka do stowarzyszeń, organizacji charytatywnych, placówek opiekuńczych i tym podobnych – wyjaśnia Łukasz Kędzior, prezes
OSP Kamionka i organizator
akcji. Jak tłumaczy, udało się
pozyskać owoce ponieważ OSP
jest stowarzyszeniem i jeszcze
nie korzystała z takiej możliwości. - Jabłka się nie zmarnowały.
Razem z wójtem i dyrektorem
Z e s p oł u E k on om i c z n oAdministracyjnego Szkół
i Przedszkoli uzgodniliśmy, że
przekażemy je do szkół dla każdego ucznia łącznie z przedszkolami po około 10 kilogramów –
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Tir z 20 tonami
jabłek do Ostrowa
dotarł we wtorek,
10 marca około
godziny 10:00.
Sprawny rozładunek takiej ilości
owoców był możliwy dzięki pomocy
pracowników
Urzędu Gminy,
GCKiS w Kamionce oraz firmie
Mars z Ostrowa.

dodaje Kędzior, który zaznacza,
że nie obyłoby się bez pomocy
pracowników urzędu gminy
i Gminnego Centrum Kultury
i Sportu, którzy pomogli przy
rozładunku i dystrybucji owoców po szkołach. Spore wsparcie w tym przedsięwzięciu
udzielił również Marcin Chrobak z firmy MARS w Ostrowie
udostępniając wózek widłowy
i transport.
Okazuje się, że akcja rozdawania jabłek w szkołach na terenie
gminy Ostrów to w pewnym
sensie nawiązanie do prowadzonej w tych placówkach polityki
zdrowej żywności. - W ostatnim

czasie coraz bardziej dostrzegany jest problem odżywiania
dzieci. Bardzo modne jest wprowadzanie do szkół zdrowych
nawyków. Rząd próbuje również uściślić przepisy, które
szczegółowo określają jakie
produkty mogą być sprzedawane w sklepikach szkolnych
– mówi Bogusław Wójcik,
dyrektor ZEASiP w Gminie
Ostrów oraz Członek Zarządu
Powi atu Rop cz yck oSędziszowskiego. Tymczasem
jak się okazuje praktycznie we
wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Ostrów
prowadzone są programy uczące
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dzieci i młodzież czym jest zdrowa żywność. - Rozdawaliśmy
już między innymi: gruszki,
jabłka, paprykę, marchew. Teraz
ta akcja z jabłkami cieszyła się
dużym zainteresowaniem. Oczywiście w większości potrzebna
była pomoc rodziców, bo trudno
oczekiwać żeby dziecko dźwigało 10 kilogramów jabłek
– wyjaśnia Wójcik.
Przed przekazaniem jabłek
owoce przeszły pełną kontrolę
jakości zleconą przez Bank
Żywności w Rzeszowie.
nkl

Życie Ostrowa

Inscenizacja Misterium Męki Pańskiej znowu zachwyca widownię
Miesiące przygotowań, 29
aktorów, ogrom dekoracji
i rekwizytów oraz tłumy
wzruszonych widzów. W niedzielę, 15 marca w Kościele
Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Kamionce
wystawiono Misterium Męki
Pańskiej. To nie lada przedsięwzięcie przygotował Amatorski Teatr Ludowy działający przy Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Kamionce.
Pomysł wystawienia Misterium
zrodził się jeszcze w 2009 roku.
- Pomysłodawcą był Marek
Wiktor, pracownik GCKiS
w Kamionce oraz jego brat,
który był w zakonie. Osoby,
które były w nowicjacie miały
za zadanie przygotować Misterium Męki Pańskiej. To właśnie on udostępnił nam scenariusz z którego później skorzystaliśmy – wyjaśnia Przemysław Łagowski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Kamionce, który w Misterium gra rolę Jezusa. Jak sam
ocenia, zagranie tej postaci nie
było łatwe, podobnie skompletowanie całej obsady aktorskiej.
- Rola Jezusa to najtrudniejsze
zadanie jakie mnie do tej pory
spotkało, mogę powiedzieć, że
jest to rola życia. W tę postać
wcielam się ja ponieważ nikogo
chętnego nie było – przyznaje
dyrektor Łagowski i dodaje:
- W Misterium bierze udział 29
aktorów. Był nie lada problem,
aby namówić tak dużą grupę
ludzi do udziału w tym przedsięwzięciu. Mamy osoby, na
które można zawsze liczyć jak
Wiesiek Jeleń, który gra Piłata,
ale przykładem tego jak trudnym było skompletowanie całej
obsady jest fakt, że nie mogliśmy znaleźć chętnego nawet do
roli apostoła, który nie mówi
nic – wyjaśnia dyrektor.
Ogromne
zaangażowanie
Misterium Męki Pańskiej okazało się nie lada wyzwaniem.
Poza sporą grupą aktorówamatorów, trzeba było przygotować cały szereg dekoracji,
rekwizytów i kostiumów.
W tworzeniu scenografii pomo-

Inscenizacja
Misterium
Męki
Pańskiej
przedstawia
ostatnie
chwile życia
Jezusa, Jego
ukrzyżowanie
i Zmartwychwstanie
Pańskie.

gła między innymi Natalia Ziomek z Borku Małego, studentka
Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. To ona namalowała dekorację, którą drukarnia
przygotowała w dużym formacie. - Cześć rekwizytów była
kupiona, część przygotowały
własnoręcznie nasze panie.
Kostiumy uszyła moja żona,
a na przykład zbroje wykonał
pan z Płocka, który na co dzień
przygotowuje je do filmów
– objaśnia Przemysław Łagowski.
Łzy wzruszenia
i słowa uznania
Od pojawienia się pomysłu do
premiery inscenizacji Misterium Męki Pańskiej minęło
około roku czasu. Pierwszy raz
Misterium wystawiono w 2010
roku. Przedstawienia cieszyły
się tak ogromnym uznaniem
i zainteresowaniem mieszkańców regionu oraz dalszych, że
grane były w każdą niedzielę
Wielkiego Postu przez trzy
kolejne lata. W tym roku również. - Przepięknie przedstawienie i naprawdę wzruszające.
Oglądałem je z pełnym skupieniem i wiem, że nie tylko ja.
Gdy pokazywane były sceny
z końca życia Jezusa i jego
ukrzyżowania, a później zmartwychwstania to po twarzach
ludzi spływały łzy. Niesamowite
przeżycie tym bardziej w czasie
rekolekcji – relacjonuje Grzegorz z Ostrowa. Po zakończeniu
sztuki nie szczędzono słów
uznania i podziwu dla osób,
które wzięły udział w tym
przedsięwzięciu. - Pełen profe-

sjonalizm, zarówno pod
wz ględem akt or ów,
kostiumów, rekwizytów
czy efektów świetlnych
– zapewnia Anna z Kamionki.
Odkąd wystawiana jest
inscenizacja Misterium
Męki Pańskiej Amatorski
Teatr Ludowy występuje
nie tylko w Kamionce
i naszej okolicy. Zaprezentował się między innymi
na przeglądzie w Pruchniku i dwukrotnie w Tarnogrodzie w województwie
Lubelskim. W tym roku
Misterium można było podziwiać kilkukrotnie, miedzy innymi w Kościele Parafialnym
w Kamionce oraz sali widowiskowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Sędziszowie
Młp. czy w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
nkl

FILIP - Tadeusz Guzior
ANDRZEJ - Tomasz Dłużeń
JAN - Paweł Dłużeń
BARTŁOMIEJ - Mateusz Świder

ANIOŁ –Anna Wiktor
DIABEŁ - Karol Jeleń
MARIA - Małgorzata Kopeć
MARIA MAGDALENA - Joanna Potwora
ODŹWIERNA I - Renata Dłużeń
Obsada aktorska Misterium ODŹWIERNA II - Zofia
Kwietniewska
Męki Pańskiej:
JEZUS - Przemysław Łagowski APOSTOŁOWIE: Tadeusz
Wiktor, Arkadiusz Fornek,
PIOTR - Lesław Kmieć
Adrian Świder, Mateusz Ziobro
JUDASZ - Marek Popielarz
REŻYSERIA: Aleksandra Bal
NAHUM - Ryszard Gaber
REKWIZYTY:
KAJFASZ- Bronisław Haracz
Anna Wiktor, Renata Dłużeń
ANNASZ - Marek Wiktor
OŚWIETLENIE:
JAKUB - Tomasz Zamorski
„ID-LIGHTING”- Tomasz
PIŁAT - Wiesław Jeleń
Idzior
ŻONA PIŁATA - Maria Jeleń
SCENOGRAFIA:
NIKODEM, SZYMON CYNatalia Ziomek
RENEJCZYK - Janusz Daniel
KOSTIUMY:
SETNIK - Łukasz Kędzior
Maria Łagowska
MALCHUS - Rafał Wiktor
KASJUSZ - Jerzy Bezara
ANANUS – Marcin Smolak
TOMASZ – Mateusz Ignac
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Pozyskali pieniądze dla świetlicy i Klubu Modelarskiego w Bliźnie
Klub Modelarski w Bliźnie
pozyskał kolejne finanse na
swoja działalność. Dzięki
współpracy z Gminnym
Centrum Kultury i Sportu
w Kamionce do świetlicy
w Bliźnie wpłynie 9 tysięcy
złotych z fundacji „Moja
świetlica.”
Środki będą przeznaczone nie
tylko na dalszą działalność
Klubu Modelarskiego działającego przy świetlicy i Parku
Historycznym w Bliźnie, ale
również na zajęcia związane
z naukami ścisłymi.
Klub Modelarski to nie tylko
sklejanie modeli, to również
nauka precyzji, cierpliwości,
poznawanie technik modelar-

skich i lotniczych oraz historii
i technologii. Jak wyjaśnia
Wiesław Jeleń, sołtys i radny
Gminy Ostrów z Blizny, pod-

innymi kwestie związane
z fizyką czy matematyką,
które mają tak duży wpływ na
przykład na nośność modeli.
Przemysław Łagowski, dyrektor GCKiS w Kamionce
wspólnie z Wiesławem
Jeleniem w ubiegłym roku
rozpoczęli współpracę z Fundacją PZU „Moja świetlica”.
Dzięki niej mogli między
i n n ym i o d r e m on t o wa ć
pomieszczenia budynku dawnej szkoły w Bliźnie, w której
teraz mieści się świetlica.
Zakupiono również stoliki
i krzesełka, wsparty został
czas zajęć dzieci i młodzież również Klub Modelarski.
dz i ęki pr ofesj on a ln em u
instruktorowi z Aeroklubu
nkl
Mieleckiego poznają między

Pieśń napisana przez Marka Wiktora uznana przez kościół
„Pieśń do bł. ks. Romana
Sitki”, której autorem jest
Marek Wiktor została uznana za oficjalną pieśń, która
można grać i śpiewać
w kościołach.
- Napisałem ją dawno temu
i nikomu nie pokazywałem,
cały czas przeleżała w szufladzie. W końcu postanowiłem
wysłać ją do Kurii Diecezji
Tarnowskiej, żeby zaopiniowali ją. Byłem ciekawy co
w ogóle o niej sądzą – wyjaśnia Marek Wiktor, na co
dzień pracownik Gminnego
Centrum Kultury i Sportu

Marek Wiktor,
mieszkaniec
Kamionki to
pracownik
GCKiS w Kamionce, który
od lat prowadzi Orkiestrę
Kameralną
oraz akompaniuje Chórowi
„Consensio”.
w Kamionce, który prowadzi
między innymi Orkiestrę Kameralną. Jak mówi, odpowiedź z kurii bardzo go za-

skoczyła, ale również ucieszyła. - Przez lata z obrazu patrzył na mnie bł. ks. Roman
i czasami nawet żartuję, że

„wymusił” na mnie napisanie
tekstu i skomponowanie muzyki do pieśni o nim – wspomina Marek Wiktor. „Pieśń
do bł. ks. Romana Sitki” po
odpowiednim zaopiniowaniu
i przejściu procedury została
uznana za oficjalną pieśń
zatwierdzoną przez kościół.
Zapewne usłyszeć będzie ja
można w parafiach, gdzie
bł. ks. Roman żył, uczył i był
duszpasterzem. W naszej okolicy do takich parafii oprócz
Kamionki należą między
innymi: Czarna, Tarnów, Mielec.
nkl

Karol i Marcin zakwalifikowali się na olimpiadę
Karol Bielański i Marcin Bielański, zawodnicy UKS
„Orzeł” Skrzyszów podczas
Pucharu Polski Kadetów
w zapasach w stylu klasycznym zakwalifikowali się do
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Zawody miały
miejsce w niedzielę, 8 marca w
hali O Si R Targówek
w Warszawie.
W Pucharze Polski Kadetów
wzięło udział ponad 200 zawodników z 50 klubów. Według
Puchar Polski Kadetów w Warszawie to I eliminacje. Spośród wszystspecjalistów kadeci to najsilniejkich zawodników tylko ośmiu najlepszych dostaje się na olimpiadę.
sza grupa wiekowa w zapasach.
Zapaśników UKS „Orzeł” Skrzyszów trenuje Dariusz Łukaszewski
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Tymczasem Karol Bielański w
swojej kategorii 46 kg zajął trzecie miejsce, w tej samej kategorii
Marcin Bielański wywalczył
siódme miejsce. Warszawski
występ Marcina to jego debiut
więc zakwalifikowanie się do
Ogólnopolskiej Olimpiady to
spory sukces. Poza zawodnikami
UKS „Orzeł” Skrzyszów eliminacje do olimpiady pozytywnie
przeszli również Hubert Dęborowski i Adrian Gondek z UKS
Lubzina.
nkl
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Specjalny dzień dla wszystkich kobiet
Blisko 300 kobiet w różnym
wieku uczestniczyło w niedzielę, 8 marca w Gminnym
Dniu Kobiet. Święto kobiet
w ostrowskiej gminie w tak
huczny sposób obchodzone
było po raz drugi. Wśród przygotowanych atrakcji były między innymi: pokazy mody, koncert zespołu Mr. Pollack,
Orkiestry Kameralnej i Chóru
„Consensio”, czy skecz kabaretowy. Nie zabrakło również
szeregu upominków dla pań.
Pomysłodawcami Gminnego
Dnia Kobiet są Piotr Cielec,
Wójt Gminy Ostrów oraz jego
małżonka. W tym roku wydarzenie to miało miejsce na hali
przy szkole podstawowej
w Skrzyszowie.
Jak wspomniał Piotr Cielec,
wójt Gminy Ostrów Gminny
Dzień Kobiet to wydarzenie
przygotowane specjalnie dla
pań, mieszkanek gminy Ostrów.
Podczas niedzielnej imprezy nie
zabrakło jednak przedstawicielek samorządów lokalnych czy
kobiet przedsiębiorczych
z regionu.
Ogromnym zainteresowaniem
cieszył się pokaz mody sklepu
Echo Moda z Dębicy oraz
Miko z Pustyni. W role modelek wcieliły się mieszkanki
naszej gminy oraz dzieci z klasy „0”ze Szkoły Podstawowej
w Skrzyszowie. W sumie
osiemnaście osób. W tej grupie
były gimnazjalistki, licealistki,
ale też dojrzałe panie oraz
dwóch chłopców i trzy dziewczynki. Stroje dla każdej osoby
dobrały stylistki ze sklepu Echo
Moda z Dębicy oraz panie ze
sklepu Miko w Pustyni. Ubrania na czas pokazu udostępnione zostały bezpłatnie. Przed
wyjściem na wybieg, każda
z pań została odpowiednio
wystylizowana. Specjalnie na tę
okazję salon kosmetycznofryzjerski Magnolia z Ostrowa
wykonał modelkom makijaże
i fryzury. Wszystko oczywiście
gratisowo. W ułożeniu fryzur
pomogła również Lucyna Podjasek z salonu Afrodyta oraz
Natalia Rudny z salonu Luqero.
Tak przygotowane do pokazu
podbiły serca publiczności.
- Fajna inicjatywa, a świadczy
o tym między innymi frekwen-

Pokazy mody
i kabaret to
tylko dwie
z całego
wachlarza
atrakcji,
jakie były
przygotowane
8 marca
specjalnie
dla wszystkich
kobiet.

cja. W ubiegłym roku uczestniczyłam w Gminnym Dniu Kobiet w Kamionce, nie mogłyśmy sobie odpuścić tegorocznej
imprezy. Jeśli ma tak być co
roku to zastanawiamy się czym
nas zaskoczą kolejnym razem –
ocenia i zastanawia się pani
Aniela z Ostrowa.

Skrzyszowa. Poza tym w składach obu zespołów znalazły się
panie wylosowane z publiczności. Uśmiechy na twarzach
i gromkie oklaski pojawiły się
dzięki kabaretowi „Dwóch
i pół”, który zaprezentował
scenkę pod tytułem „Zmiana
płci”. Ta została przygotowana

Koncertowo
i z uśmiechem
Specjalny repertuar na Gminny
Dzień Kobiet przygotowali
Orkiestra Kameralna i Chór
„Consensio” prowadzone przez
Marka Wiktor. Dla pań zatańczyły również zespoły: „Anturja”
„Wrzos” i „Biedronki”. Gromkie
oklaski zebrały również panie,
które na co dzień uczęszczają na
zajęcia aerobiku w Ostrowie.
Typowo rozrywkową, humorystyczną częścią programu były:
teleturniej Familiada. Kapitanami drużyn były panie: Marzena
Cielec, małżonka Wójta Gminy
Ostrów oraz Anna Książek
Pięta, radna Gminy Ostrów ze

i zaprezentowana tylko z okazji
Dnia Kobiet.
Prezenty
i najlepszy makowiec
Podczas niedzielnego spotkania
rozlosowane zostały upominki
dla zebranych pań, między
innymi: szereg voucherów
i zaproszeń na zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie ufundowane
przez Salon Magnolia w Ostrowie, salon Inez w Dębicy, salon
Iwony Twardowskiej z Ocieki.
Ponadto zestawy kosmetyków
z Rymanowa Zdroju od Marii
Kurowskiej, Wicemarszałek
województwa Podkarpackiego.
Rozlosowane zostały również
zestawy kosmetyków i komplet
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ręczników, które ufundowali
radni ze Skrzyszowa: Anna
Książek-Pięta oraz Grzegorz
Guzek. Poza tym zaproszenie na
podwójna kolację do restauracji
Rajski Ogród w Skrzyszowie,
ręcznie robioną biżuterię, wykonaną w technice sutasz oraz
zestawy przypraw od firmy
Mars z Ostrowa, sprzęt AGD
i RTV ufundowany przez firmy:
Art-Progres i Elmix oraz wójta
Gminy Ostrów. Gminny Dzień
Kobiet wsparł również Bank
Spółdzielczy w Ropczycach.
W trakcie trwania imprezy
przeprowadzony został również
konkurs na najlepszy makowiec, który upiekły panie ze
stowarzyszeń działających na
terenie ostrowskiej gminy. Sześcioosobowe jury za najlepsze
ciasto uznało makowiec przygotowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
„Nasza Kamionka”. Oprócz
dyplomu i pucharu panie otrzymały kosz czekolad ufundowany przez posła Kazimierza Moskala. Uczestnicy imprezy mogli zasmakować przygotowanych przez panie ze stowarzyszeń makowce i sałatki oraz
przekazane przez firmę Mateo
pierogi oraz kartacze z mięsem,
które w ostatnim czasie otrzymały nagrodę „Smaczne, bo
podkarpackie”
Organizatorami Gminnego Dnia
Kobiet w Skrzyszowie byli: Wójt
Gminy Ostrów oraz Gminne
Centrum Kultury i Sportu
w Kamionce.
nkl
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GCKiS w Kamionce świętowało 30-lecie
Program
artystyczny
rozpoczął
mazur zatańczony przez
Zespołu
Pieśni i Tańca „Wrzos”,
który działa
przy GCKiS
w Kamionce.
Jak widać na
zdjęciu
młodzież
zatańczyła
również tańce
krakowskie.

W niedzielę, 8 lutego Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kamionce obchodziło
30-te urodziny. Z tej okazji
w sali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Kamionce
miało miejsce Jubileuszowe
Spotkanie. Tego wyjątkowego dnia przed publicznością
zaprezentowały się zespoły
taneczne, teatralne i wokalne
działające przy GCKiS
w Kamionce. Nie zabrakło
wspomnień, wzruszeń i gromkich oklasków.
Trochę historii
Uroczyste spotkanie rozpoczął
Przemysław Łagowski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z siedzibą
w Kamionce, który po przywitaniu gości przedstawił pokrótce historię GCKiS w Kamionce. Przypomniał on, że decyzja
o budowie ośrodka zapadła
w jesieni 1979 roku, natomiast
prace rozpoczęto w styczniu
1980 roku. - Dom Kultury został wzniesiony przez mieszkańców Kamionki dla uczczenia pamięci naszego rodaka –
Wilhelma Macha, który w swej
twórczości nigdy nie zapomniał
o rodzinnych stronach. Środki
na budowę zapewnili: siostra
Wilhelma Macha – Bronisława
Sartorius wraz z mężem Józefem, Wydział Kultury i Sztuki
Ur z ędu Wojewódz ki ego
w Rzeszowie oraz oczywiście
gmina Ostrów – wyjaśnia dyrektor Łagowski. Samo uroczyste otwarcie domu kultury
w Kamionce nastąpiło pod koniec 1984 roku.

„Kamionka”, którego twórcą
jest Marek Strzemecki, a z którym pracę kontynuowała Zofia
Migała. To ona była założycielką zespołu „Mała Kamionka”.
Obecnie przy GCKIS działa
ZPiT „Wrzos”, który swoją
działalność rozpoczął w 2003
roku. Zespół uczestniczy
w szeregu: przeglądach, jarmarkach ludowych, festiwalach,
festynach i imprezach okolicznościowych zdobywając wiele
nagród. Jak tłumaczy Przemysław Łagowski od niedawna
„Wrzos” współpracuje z grupą
młodzieży ze Lwowa. Natomiast dzięki staraniom Piotra
Cielca, wójta gminy Ostrów
i Tadeusz Kality, sołtysa Woli
Ocieckiej oraz za sprawą podjęcia przez gminę Ostrów współpracy z miastem Nordhausen
w N i e m c z e c h z e s p ół
w poprzednim roku odwiedził
to niemieckie miasto. Współpraca ta ma również charakter
Rozwijają
zainteresowania
historyczny, związany z okreOd samego początku gminne sem II wojny światowej.
centrum kultury było i jest
miejscem, w którym można
Aktywna działalność
realizować szerokie zaintereso- Jak się okazuje, GCKiS to nie
wania muzyką czy tańcem. tylko ośrodek w Kamionce.
Przez te wszystkie lata placów- - Pod naszą pieczą są również:
ka z Kamionki aktywnie działa- Wiejski Dom Kultury i Świetliła na rzecz rozwoju lokalnej ca w Borku Małym, Wiejski
kultury i tradycji. Funkcjono- Dom Kultury im. Edwarda
wało tu kilka zespołów pieśni Zolowskiego w Skrzyszowie,
i tańca, między innymi: kompleks sportowy w Ostrowie,
„Jawor” założony przez Kazi- oraz Wiejski Dom Kultury
mierza
P o p i e l a r z a , i Park Historyczny w Bliźnie –
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objaśnia dyrektor GCKiS i dodaje: - Przy Parku stworzyliśmy
z Wiesławem Jeleniem, radnym,
sołtysem i także moim pracownikiem, świetlicę i klub modelarski – mówi. Przy domu kultury

je spotkania integracyjne i okolicznościowe, festyny rodzinne,
i pikniki, a na imprezach występują znani artyści. GCKiS
wspiera też wydawnictwa książkowe i projekty filmowe. Ostat-

Przemysław Łagowski, dyrektor GCKiS w Kamionce odebrał gratulacje i życzenia od dyrektorów domów kultury z całego powiatu.

działa także ludowy teatr amatorski, a impulsem do jego
powstania był rok Wyspiańskiego 2007, a od 2003 roku Chór
„Consensio”, który od kilku lat
współpracuje z chórem z Borku
Wielkiego i ze Skrzyszowa.
Oprócz stałych zajęć artystycznych GCKiS organizuje również
konkursy plastyczne, fotograficzne, recytatorskie, ortograficzne,
literackie. Współpracuje ze szkołami i wspomagamy organizację
konkursów szkolnych. Organizu-
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nim takim przykładem jest film
o błogosławionym księdzu Romanie Sitko, którego premiera
miała miejsce w poprzednim
roku. Jak zaznacza dyrektor Łagowski, jedną z dziedzin działalności jest również sport.
- Oczywiście sport na poziomie
amatorskim i rodzinnym. Organizujemy turnieje sportowe
i rekreacyjne dla dzieci, rodzin
i amatorów – dodaje dyrektor
G C K i S w K a m i on c e .

Ciąg dalszy →
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Nie zabrakło
założycieli
Podczas uroczystości jubileuszowych zabranym gościom
zaprezentowali się: Zespół
Pieśni i Tańca „Wrzos”,
„Biedronki” prowadzone
przez Jadwigę Łomnicką.
Ludowy Teatr Amatorski
przypomniał „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego wystawianą przed laty sztuką pod
tytułem „A to Polska właśnie”. Scenariuszem i reżyserią zajęła się Aleksandra Bal.
Wspaniały koncert chóru
„Consensio” przy akompaniamencie Orkiestry Kameralnej
uświetnił całość wydarzenia.
Obchody 30-lecia GCKiS
w Kamionce to ważna data
dla ludzi, którzy przyczynili
się do powstania tej placówki.
Podczas niedzielnych uroczystości obecni byli członkowie

społecznego komitetu budowy
domu kultury w Kamionce:
Józef Wolak, Wiesław Filipek
czy Bronisław Haracz. Wśród
zebranych nie zabrakło również Czesława Drąga, kierownika działu Upowszechniania
Kultury i Współpracy z samorządami w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie,
dyrektorów zaprzyjaźnionych
ośrodków kultury z terenu
powiatu
ropcz yckosędziszowskiego, samorządowców: Piotra Cielca, wójta
gminy Ostrów, Bogusława
Wójcika, członka Zarządu
P owiat u Rop cz yck oSędziszowskiego, Agnieszki
Sochackiej, sekretarz Gminy
Ostrów, radnych Gminy
Ostrów na czele z przewodniczącym Józefem Bajorem,
który jest również sołtysem
Kamionki. Nie obyło się też

bez obecności kierowników
Nie wystarczy jeść i spaćjednostek gminy Ostrów, - trzeba „dawać”, a nie brać”!
mieszkańców Kamionki,
byłych dyrektorów GCKiS
Dorośli, młodzież i dzieci w Kamionce czy literatów na
- każdemu czas szybko leci:
czele z Wiesławem Zieliń- jedni tworzą, drudzy tańczą,
skim i Aleksandrą Bal, która świat jest wielką pomarańczą!
specjalnie na te okazję napisała i zaprezentowała wiersz.
Inni robią widowiska,
nkl wielka sztuka jest im bliska!
Za te wszystkie twórcze lata,
wdzięczna czeka dziś zapłata!
O Domu Kultury
Ta placówka w całej gminie
ze swej działalności słynie:
Tą piosenką i w tym wierszem
taniec, koncert, teatr, sztuka- ślę życzenia jak najszczersze,
- każdy znajdzie czego szuka!
by nie brakło animuszu
do następnego jubileuszu!
Kilku szefów, pracownicy - każdy się w tej pracy liczy,
By nie brakło twórczej weny,
to już przeszło 30 lat
by skończyły się problemy,
jesteście z kulturą za pan
aby każdy zgodnym chórem
brat!
wspierał sztukę i kulturę !
Nie wystarczy jeść i pić- kulturalnie trzeba żyć!

Aleksandra Bal

Uczniowie gimnazjów i podstawówek sprawdzili się w dyktandzie
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zmierzyli
się podczas gminnego dyktanda „Mistrz Ortografii”. Gimnazjaliści swoje umiejętności
ortograficzne sprawdzili
w środę, 11 marca, natomiast
uczniowie podstawówek
w piątek, 13 marca. Organizatorem „Mistrza Ortografii”
jak co roku jest Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Kamionce.
W tym roku dyktando dla szkół
gimnazjalnych miało miejsce
w Publicznym Gimnazjum
w Ostrowie. Każda z placówek
wyłoniła spośród swoich
uczniów tych najlepszych, którym zasady pisania i ortografii
są doskonale znane. Ostrowskie
gimnazjum miało największą
ilość reprezentantów, siedmiu.
Powodem tego jest fakt, iż jest
ono największe spośród pozostałych na terenie naszej gminy. Gimnazja z Woli Ocieckiej i Ocieki miały po czterech przedstawicieli. W Dyktandzie tym razem nie wzięło
udziału gimnazjum z Kamionki. Zmagania ortograficzne
rozstrzygnięto według klasyfikacji szkół oraz indywidualnych wyników uczniów.

da. Klasyfikacja szkół podstawowych jest następująca:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. Popiełuszki
w Skrzyszowie, II miejsce –
SP im. Wilhelma Macha
w Kamionce, III miejsce –
SP im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Ociece, IV
miejsce – SP im. Jana Pawła
II w Woli Ocieckiej. Na
miejscu piątym znalazły się
dwie szkoły: SP im. Działaczy Ruchu Chłopskiego
w Kozodrzy oraz SP im.
„Mistrz Ortografii” to coroczny konkurs organizowany przez Hen r yka Si en ki ewi cz a
GCKiS w Kamionce. Dzięki niemu można sprawdzić poziom w Ostrowie.
znajomości zasad polskiej ortografii wśród uczniów.
Sukces Michała
Indywidualnie najlepszy okaSkrzyszów najlepszy
PG Ostrów i Szymon
zał się Michał Guzior z Kawśród podstawówek
„Mistrzami Ortografii”
Miejsca w klasyfikacji gimna- Jeśli chodzi o podstawówki to mionki, na drugim miejscu
zjum wyglądają następująco: wszystkie placówki z terenu była Dominika Lepak ze
I miejsce – Publiczne Gimna- gminy wzięły udział w dyk- Skrzyszowa. Trzecią lokatę
zjum w Ostrowie, II miejsce – tandzie. - Każda szkoła pod- wywalczyły dwie osoby: PaPubliczne Gimnazjum w Woli stawowa spośród swoich trycja Perlik z Ocieki i WiktoOcieckiej, III miejsce – Publicz- uczniów wyłoniła po cztery ria Hajduk również z Ocieki.
ne Gimnazjum w Ociece. Indy- osoby, które wystartowały Do zwycięskich szkół przekawidualnie wśród uczniów najlep- w dyktandzie. Do końcowej zane zostały puchary i dyploszy z zasad pisowni i ortografii klasyfikacji szkół brane były my, natomiast za wygrane
okazał się Szymon Tyczyński pod uwagę trzy najlepsze indywidualne organizator
z Ocieki, na drugim miejscu wyniki – wyjaśnia Renata ufundował między innymi
znalazła się Aleksandra Nawała Dłużeń, instruktor Gminnego kamerki komputerowe czy
z Ostrowa, natomiast na miejscu Centrum Kultury i Sportu pamięci usb.
nkl
trzecim uplasowała się Patrycja w Kamionce, który był organizatorem gminnego dyktanPichla z Woli Ocieckiej.
Życie Ostrowa
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Chleb Kamiejski i rzeźby z tytułem Produkt Lokalny
Maria
Niemiec
i jej
40-letni syn
Augustyn
w niedzielę
prezentowali swoje
wyroby
podczas
PolskoUkraińskich
Spotkań
Kulturalnych
w Ropczycach.

Chleb Swojski Kamiejski
i rzeźba z pni, konarów,
korzeni oraz gałęzi drzew
zostały wybrane Produktami Lokalnymi Powiatu Ropczycko-Sędzisz owskiego.
Ogłoszenie tej wiadomości
miało miejsce podczas
Polsko-Ukraińskich Spotkań
Kulturalnych, które odbywały się na Hali Widowiskowo-Sportowej w Ropczycach w niedzielę, 22 marca.
Zarówno spotkania kulturalne
jak i konkurs na Produkty
Lokalne Powiatu RopczyckoSędziszowskiego zorganizowane zostały przez Starostwo
Powiatowe w Ropczycach.
W tegorocznej edycji o miano
produktu lokalnego ubiegało
się 27 wystawców, którzy
z a pr ez en t owa l i ł ą cz n i e
39 produktów w kategoriach
Kulinaria i Rękodzieło.
Z terenu Gminy Ostrów do
konkursu zgłosiły się dwie
osoby: Maria Niemiec w kategorii kulinaria, która upiekła
Chleb Swojski Kamiejski i jej
syn Augustyn w kategorii
rękodzieło, który przygotował
rzeźby z pni konarów, korzeni
i gałęzi drzew. - Bardzo się
cieszymy, że nasze produkty
zostały docenione. Na początku lipca zostaną nam wręczone certyfikaty. Zadowoleni
jesteśmy, że podtrzymujemy

tradycję naszego regionu
– wyjaśnia Maria Niemiec
i dodaje, że chleb Swojski
Kamiejski robi tak jak jej
mama i babcia. Wszystko jest
naturalne i robione ręcznie
bez wspomagania mechanicznego. - Chleb jest żytni z naszego żyta. Robiony nie na
wodzie tylko na kwaśnym
mleku, serwatce albo maślance. Piec ogrzewany jest drzewem sosnowym. Tradycyjnie
musi być pociosek, łopata,
miotła i dzieża. Rano robię
zakwas i dopiero na następny
dzień piekę. Robię tak jak
dawniej, bo taki najlepiej
smakuje – tłumaczy Maria.
Jak się okazuje, Augustyn
Niemiec przygotowuje rzeźby

również tradycyjnie, tak jak
robił to jego dziadek. Wykonuje je między innymi z konarów i gałęzi jakie znajduje
w lesie, na przykład podczas
zbiórki drzewa. - Staramy się
przekazywać tradycje naszego
regionu z pokolenia na pokolenie i propagować ją wśród
ludzi – zaznacza Maria
Niemiec.
W komisji konkursowej na
Produkt Lokalny Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego
byli: Krzysztof Zieliński
(regionalista, autor książek
dotyczących dziedzictwa kulturowego i tradycji kulinarnych, odpowiedzialny za tworzenie Szlaku Kulinarnego
„Podkarpackie Smaki”), Jani-

na Kamińska (z-ca Dyrektora
Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, znawczyni tradycji
kulinarnych Podkarpacia)
i Jolanta Danak-Gajda
(etnograf i muzykolog, dziennikarka radiowa, popularyzatorka kultury ludowej, fotograf).
Podczas niedzielnego PolskoUkraiński ego Spotkania
Kulturalnego zaprezentowały
się również: Zespół Pieśni
i Tańca „Wrzos” oraz
„Biedronki”, które działają
przy Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Kamionce.
nkl

Maszt z kamerą powiadomi o pożarze
W środę, 25 marca około
godziny 10:00 rozpoczął się
montaż masztu obserwacyjnego w miejscowości Ocieka
w przysiółku Sadykierz.
Prawie 50 metrowa wieża,
na której zamontowane
zostaną kamery ma służyć
przede wszystkim w celu
wykrywania pożarów lasu.
Inwestycję zleciło Nadleśnictwo Tuszyma.
Przysiółek Sadykierz w Ociece do tej pory znany był głównie z polodowcowego jezior- W środę rano wykonane zostały już podstawy do montażu
ka. Mało kto wie, że teren ten Masztu oraz odpowiednie naciągi. Wszelkie przyłącza jak zajest jedynym z najwyższych silanie potrzebne przy tej inwestycji również były gotowe.
na terenie gminy Ostrów co
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dodatkowo powiększa zakres
obserwacji. Maszt będzie
liczył 49,5 m wysokości na
nim zamontowana zostanie
obrotowa kamera z możliwością 30-krotnego zoomu, antena i balkonik. Obraz z kamery
na maszcie będzie transmitowany do siedziby Nadleśnictwa Tuszyma, które w razie
konieczności będzie reagować
na zagrożenie pożarowe.
Wykonawcą masztu jest firma
MasztyNet z okolic Bydgoszczy. Jak wyjaśnił jeden
z pracowników tej firmy montaż takiego obiektu to kwestia
kilku godzin.
nkl

Życie Ostrowa

W dniu 30.01.2015 roku w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie odbyło się spotkanie informacyjno-promujące projekt
systemowy „Czas na aktywność w Gminie Ostrów ” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni uczestnicy projektu.
Celem spotkania było przedstawienie działań założonych w projekcie mających na celu podniesienie aktywności społecznej osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy 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
2015 r. Jako pierwsza zabrała głos Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie P. Barbara Borowiec, która
przywitała wszystkich przybyłych na spotkanie. W swojej wypowiedzi podkreśliła, iż dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest możliwość rozwijania nowych form kompleksowego wsparcia i wykorzystywania całego wachlarza instrumentów aktywnej integracji, które do tej pory nie występowały w ofercie Ośrodka Pomocy
Społecznej. Następnie P. Danuta Krajewska –Kobos - koordynator projektu przedstawiła prezentację Projektu Systemowego”
Czas na aktywność w Gminie Ostrów” który będzie realizowany od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. Podczas spotkania uczestniczki projektu przedstawiły propozycję szkoleń zawodowych w których chciałyby wziąć udział.
Koordynator merytoryczny projektu Danuta Krajewska-Kobos

Gościł u nas lwowski teatr „Ludzie i lalki”
Przez trzy dni od 30 stycznia
do 1 lutego, pięćdziesięcioosobowa grupa lwowskiego
teatru „Ludzie i lalki” gościła
na terenie gminy Ostrów.
Młodzi artyści odwiedzili naszą gminę na zaproszenie
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Ostrowie z/s
w Kamionce.
Program odwiedzin lwowskiego teatru był dość napięty.
Przez trzy dni zwiedzili między
innymi: Podziemna Trasę
w Rzeszowie, Kraków i Park
Historyczny Blizna oraz wystąpili przed tutejsza publicznością
z
przedsta wi eniem
„Bożonarodzeniowa kolęda”.

Pierwszy spektakl zaprezentowali w sobotę, 31 stycznia
w Domu Strażaka w Woli
Ocieckiej. Tutaj podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą
z z e s p oł ów „ W r z os ” ,
„Biedronki”, „Motylki” oraz

ich rodzicami nie zabrakło
wspólnego, polskiego i ukraińskiego kolędowania, połamania
się opłatkiem oraz dobrej zabawy. Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze, wszyscy doskonale się rozumieli i

poznawali
kulturę
i tradycję drugiego kraju. Teatr
„Ludzie i lalki” ze swoim
przedstawieniem już następnego dnia wystąpił w kościele
parafialnym w Ostrowie.
Lwowski teatr „Ludzie i lalki”
na co dzień działa przy gimnazjum im. W. Symonenka.
Kieruje nim Tetiana Kulyasa,
nauczycielka i wychowawczyni
IV klasy gimnazjum, której
uczniowie wystąpili właśnie
w naszej gminie. Na zakończenie wizyty nie zabrakło
wymiany upominków i zachęty
do kolejnego spotkania.
J. Łomnicka, nkl

Nowe książki w gminnych bibliotekach
W ostatnim czasie do gminnych Publicznych Bibliotek
na terenie naszej gminy zakupiono nowe książki.
Księgozbiory każdej z czterech
placówek wzbogaciły się miedzy innymi o: powieści, roman-

se, publikacje o tematyce historycznej czy książki przeznaczone dla najmłodszych. Na półki
do każdej z bibliotek trafiło
po około 50 nowych książek.
Każda z placówek zakupując
publikacje kieruje się między

innymi: gustem czytelniczym
osób wypożyczających, rankingiem bestsellerów czy nowościami jakie pojawiły się
na rynku wydawniczym.
Zasoby biblioteczne odnawiane są średnio kilka razy w

Życie Ostrowa

roku.
Przypomnijmy na
terenie gminy Ostrów działa
cztery Biblioteki Publiczne
w: Ostrowie, Skrzyszowie,
Ociece i Kamionce.
nkl
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VIII Charytatywny Bal Karnawałowy w Skrzyszowie
Przed godziną 18-tą dnia
7.02.2015 roku w progach Domu Strażaka w Skrzyszowie
witaliśmy naszych gości, przedstawicieli gminy Ostrów: wójta
gminy Piotra Cielca z małżonką, radnego powiatowego Bogusława Wójcika z małżonką,
sekretarz gminy Agnieszkę
Sochacką z mężem, sołtysa wsi
Andrzeja Budzika, proboszcza
parafii Skrzyszów ks. Janusza
Skrzypka oraz sponsora zespołu
tanecznego Anturja - Jana Sojkę. Na balu byli obecni również
przewodnicząca Komisji
Oświaty Rady Gminy w Ostrowie – Małgorzata Cwanek,
radna Rady Gminy ze Skrzyszowa – Anna Książek–Pięta,
prezes Akcji Katolickiej przy
Parafii Skrzyszów – Marzena
Sokołowska–Andreasik, prezes
UKS „ORZEŁ Skrzyszów” –
Ireneusz Perlik. VIII dobroczynny bal otworzył dyrektor
Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie - Andrzej Ziajor. Podczas balu swe talenty zaprezentowały dziewczęta: kadetki,
juniorki i seniorki zespołu tanecznego Anturja w różnych
układach tanecznych pod kierunkiem trenerki Kingi Mazur
i Katarzyny Rymut. Wszystkie
dziewczęta podczas występu
zyskały wiele aplauzu, a najmłodsze, te kilkuletnie, wręcz
urzekły gości swym dziecięcym
wdziękiem. Podczas balu odbyło się losowanie nagród. Głównym celem, na który zostanie
przeznaczony dochód z tegorocznego balu, będzie właśnie
wsparcie dziewcząt z grupy

zją do wielu dowcipów i ogólnej wesołości. Pierwszą nagrodą był rower, który ufundował
główny sponsor balu – Jan Niwa – właściciel firmy Inżynieria Przemysłowa z/s w Ropczycach. Uczestnicy balu wcielili
się w różne postacie i wystąpili
w atrakcyjnych strojach karnawałowych. Tańczył z nami
Obelix, Krowa i Żyrafa, Policjant i Policjantka, Więzień,
Drakula, Ksiądz. Oglądaliśmy
też stroje arystokracji oraz modę z poprzednich epok.
Barbara Budzik
tanecznej Anturja; doposażenie
strojów, wyjazdy na letnie wypoczynki oraz nagrody dla
uczniów z najwyższymi stopniami w nauce. O różne nagrody rzeczowe zatroszczył się
dyrektor szkoły Andrzej Ziajor.
Były to m.in. monitor 20``
i lodóweczka z firmy
BOMIR ze Skrzyszowa, zaproszenia do Rajskiego Ogrodu
w Skrzyszowie i do Karczmy
w Zawadzie, a także do pizzerii
w Ostrowie i w Ropczycach,
wartościowe książki, talony na
przeglądy samochodów, na
zakup paliwa, karnety na masaże, wejściówki do gabinetów
kosmetycznych, do fryzjera,
zestawy kosmetyczne, grzejnik,
odkurzacz, kurs ze słynnym
ropczyckim taksówkarzem
S. Mroczką i wiele innych ciekawych fantów. Losowanie
nagród, które tradycyjnie prowadził sołtys wsi Skrzyszów
Andrzej Budzik, hojnie otworzyło portfele gości i było oka-

Dziękujemy gościom za wielkie, szczodre serca. Kolejne
podziękowania kierujemy do następujących sponsorów:
Jan Niwa Inżynieria Przemysłowa Instalacje Technologiczne Ropczyce, Firma Bomir Skrzyszów, Firma Pesmenpol Myślenice, Firma
Bambi Dębica, Firma Al – Stal Rzeszów, Bank Spółdzielczy Ropczyce, Karczma Zawada, Ks proboszcz parafii Skrzyszów, Mal-Cars Ropczyce, Catering Staf Dębica, Gabinet Rehabilitacji Optima Plus
Ropczyce, Laguna Club Ropczyce, Salon Victoria Ropczyce, Candelex Dębica, Firma Mars Ostrów, Firma Plastbud Pustków, Piekarnia
Adam Ciszek Dębica, Restauracja Rajski Ogród Skrzyszów, Firma
Handlowa Aneta Kępka Ropczyce, Firma Comax Computers Ropczyce, Firma Elmix Ropczyce, Zakład Mięsny Nowy Maxpol Brzeźnica, Bar Kaktus Dębica, Myjnia Gaj Dębica, Tomasz Rogala Kozodrza, Firma Taurus Pilzno, Firma Tar Bud Pustynia, Salon Kosmetyczny Joanna Brzeźnica, Firma Rolmlek Mielec, Pizzeria Presto
Ostrów, Sklep sportowy Soccer Dębica, Firma Bogmar Dębica, Firma Kograko Dębica, Salon Fryzur LUQERO Ropczyce, Sklep Basia
Ł. Golonka Skrzyszów, Pizzeria Seventh Heaven Ropczyce, Sklep
Merkury Ropczyce, Firma EL MAT Ropczyce, Zakład Zegarmistrzowski M. Niedzielski Ropczyce, Sala Zabaw Kulkoland Dębica,
GS Samopomoc Chłopska Ropczyce, Sklep jubilerski J. Kopala
Ropczyce, Firma Foto Color Ropczyce, Taxi S. Mroczek, Myjnia
Bratex Ropczyce
Dziękujemy nauczycielom szkoły w Skrzyszowie, pracownikom administracji, kuchni i obsługi oraz rodzicom za pomoc w organizacji
balu, gościom – za hojność i wspaniałą zabawę, wszystkim Ludziom
Wielkiego Serca - bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć.

Lektury od Rady Sołeckiej w Woli Ocieckiej
Czytanie to podstawa rozwoju dziecka, lecz w czasach
wszechobecnych komputerów, tabletów i smartfonów
trudno zachęcić najmłodszych, by sięgnęli po książkę.
Tym bardziej, że w szkolnych
bibliotekach większość księgozbioru ma już swoje lata.
Ten problem zauważyła
i wyszła mu naprzeciw Rada
Sołecka z Woli Ocieckiej, na
czele z sołtysem Tadeuszem
Kalitą.
Właśnie oni zakupili aż 38 pozycji do biblioteki w Szkole
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Podstawowej im. Jana Pawła II
w Woli Ocieckiej na łączną
kwotę ponad siedmiuset złotych. Te książki to głównie
lektury dla najmłodszych
uczniów z klas 1-3. Przedstawiciele Rady, w obecności Wójta
Gminy Piotra Cielca, przekazali
lektury na ręce dyrektora szkoły, który serdecznie podziękował za ten dar. Zainteresowanie
czytelnictwem w szkole od
razu wzrosło.
SP Wola Ociecka

Życie Ostrowa
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Orszak Trzech Króli przeszedł przez Skrzyszów
Święto Objawienia Pańskiego
w Skrzyszowie w tym roku
było wyjątkowe. We wtorek, 6
stycznia po raz pierwszy przez
tę miejscowość przeszedł Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy
Skrzyszowa w kolorowych
strojach stworzyli „uliczne jasełka” i przypomnieli o tym jak
ważne jest to jedno z najstarszych świąt.
Orszak Trzech Króli w Skrzyszowie rozpoczęła uroczysta msza
św. w Kościele Parafialnym pw.
św. Józefa Oblubieńca NMP
o godz. 11:15. Mszę odprawił ks.
proboszcz Janusz Skrzypek, który postanowił zaszczepić
w Skrzyszowie pomysł Orszaku.
Przemarsz wyruszył spod kościoła i przebył całą wieś, aż do Hotelu Restauracji Rajski Ogród.
W trakcie przemarszu odegrane
zostały scenki: u Heroda z odczytaniem Edyktu Cezara Augusta,

następnie Gospoda kiedy to Józef
i Maryja szukają schronienia,
kolejna była scena Walki Dobra
ze Złem, a ostatnią odtworzenie
Pokłonu Trzech Króli
W rolę króli wcielili się: Piotr
Cielec - Wójt Gminy Ostrów,
Bogusław Wójcik – Radny Powiatu
RopczyckoSędziszowskiego z Ostrowa oraz
Andrzej Budzik – sołtys Skrzyszowa.

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 byli ubrani
w kolorze „swojego króla”.
Orszak Trzech Króli to wyjątkowe Jasełka, które były wystawione w ponad 330 miejscowo-

ściach Polski 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 wymiar nie tylko kulturalny, artystyczny i edukacyjny,
ale również charytatywny.
Organizatorami Orszaku Trzech
Króli w Skrzyszowie byli:
ks. Janusz Skrzypek, proboszcz
Parafii w Skrzyszowie, Rada
Duszpasterska i Akcja Katolicka.
Nie obyło się bez pomocy Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie,
sołtysa i mieszkańców tej wsi.
nkl

Charytatywnie dla dzieci i młodzieży
Po raz ósmy przedsiębiorcy
i samorządowcy z całego
regionu spotkali się podczas
Balu Karnawałowego w Folwarku „Cyziówka”. Wszystko
po to, aby zebrać fundusze na
wsparcie zdolnych, a niejednokrotnie niezamożnych uczniów
z terenu gminy Ostrów. Bal
organizowany jest z inicjatywy
Piotra Cielca, wójta Gminy
Ostrów.
Stało się tradycją, że to właśnie
przedsiębiorcy, samorządowcy,
dyrektorzy instytucji i urzędów,
zarówno gminy jak i powiatu
czy województwa spotykają się
w Folwarku „Cyziówka”, aby
poza dobrą zabawą wesprzeć
finansowo młodzież naszej
gminy. W czasie balu trwał
kiermasz rękodzieła artystycznego i licytacja. Ta druga jak co
roku była gwoździem programu. Poprowadził ją Wójt Gminy Ostrów Piotr Cielec wraz
z dyrektorem Zakładu Usług
Komunalnych w Ostrowie,
Markiem Gubernatem i dyrektorem GCKiS w Kamionce,
Przemysławem
Łagowskim.
W tym roku licytacje zdominowały przepiękne drzeworyty
czy przygotowany specjalnie na

tę okazję przez artystę Adama
Ochała - stiuk wenecki. Nie
zabrakło również innych atrakcyjnych fantów. Między innymi
firma RoyalStar Aero ufundowała przelot samolotem dla
dwóch osób. Tę atrakcję wylicytował Andrzej Bajor, prezes
Stalbudowy Kazex i przekazał
ją dla uczniów jako nagrodę za
wyniki w nauce.
Organizacja balu w całości została pokryta z pieniędzy jakie
każdy z uczestników wpłacał,
aby wziąć w nim udział. Część
z tych wpłat przekazana została
również na szczytny, charytatywny cel tak samo jak środki
zebrane z kiermaszu i licytacji.

Organizatorem i pomysłodawcą
balu jest Piotr Cielec, Wójt
Gminy Ostrów. Partnerami balu
są: Folwark Cyziówka, Gminne
Centrum Kultury i Sportu
w Kamionce, Zakład Usług
Komunalnych w Ostrowie.
Podczas balu wręczono również
statuetki i wyróżnienia: Inwestor Roku 2014, Osobowość Społeczna Roku 2014,
Darczyńca Roku 2014 oraz
Złote Serce za długoletnie działania charytatywne. Wyróżnieni
w poszczególnych kategoriach
zostali: Grzegorz Rudny, właściciel Autokliniki Rudcar
w Ostrowie został Inwestorem
Roku, za Osobowość Społeczną

Życie Ostrowa

uznano: ks. Janusza Skrzypka,
proboszcza parafii w Skrzyszowie oraz Arkadiusza Fornka,
prezesa klubu Kaskada Kamionka. Statuetki Darczyńca roku
trafiły do: Tomasza Kasprzyckiego, prezesa Zarządu Banku
Spółdzielczego w Ropczycach,
Krzysztofa Strzępki, właściciela
Firmy Remontowo Budowlanej,
Jana Niwy, prezesa PUPH
„NIWA” J.J. Niwa Sp. Jawna
w Dębicy oraz Łukasza
Skowrońskiego,
właściciela
Młyna Usługowo-Handlowego
„OCIEKA”. Złote Serce, czyli
wyróżnienie specjalne na długoletnią, bezinteresowną działalność charytatywną otrzymał Jan
Cyzio, właściciel Ośrodka Wypoczynkowo - Szkoleniowego „Folwark Cyziówka”. Specjalne podziękowania dla Bogdana
Romaniuka, Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Podkarpackiego za wsparcie i udzieloną
pomoc na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy
Ostrów wręczył Wójt Piotr Cielec.
Podczas tegorocznego balu dla
zebranych charytatywny koncert
zagrał zespół Mr. Pollack.
nkl
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Sukces Oliwii – uczennicy kl. V ze Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie
Z inicjatywy Katolickiego
Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie odbył się I etap
Ogólnopolskiego Konkursu
Plastyczno – Literackiego
„Jerzy Popiełuszko – człowiek Prawdy, który zło dobrem zwyciężał”. Inicjatywa
była przeznaczona dla
uczniów szkół podstawowych z kl. IV – VI oraz gimnazjalistów. W konkursie
wyróżniono dwie kategorie:
pracę pisemną i pracę artystyczną.
Współorganizatorami konkursu byli: Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Warszawskiej Kurii Metropolitalnej, Dobre Miejsce – Katolickie Centrum Kultury w Warszawie oraz Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława
Kostki z warszawskiego Żoliborza. Honorowy patronat nad
projektem objął kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita
Warszawski. Celem konkursu
było upamiętnienie 30 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks.
Jerzego Popiełuszki, zainteresowanie osobą błogosławionego, szerzenie jego kultu,
pokazanie młodym, że przesłanie ks. Popiełuszki nadal
jest aktualne. W skład jury
weszli m.in. dr Milena Kindziuk z UKSW, autorka biografii ks. Jerzego Popiełuszki
i Marianny Popiełuszko, oraz
ks. prof. Jan Sochoń – znawca
życia i twórczości bł. ks.
Jerzego.
Dla szkół podstawowych temat pisemnej pracy to list do
przyjaciela zatytułowany:
„Poznałem dziś historię niezwykłego człowieka, który
zło dobrem zwyciężał…”.
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego

Konkursowy list autorstwa Oliwii
Droga Elizo!

Popiełuszki w Skrzyszowie
w konkursie literackim, nad
którym pieczę sprawowała
Lidia Szymanek, wzięło
udział 32 osoby (byli to
uczniowie kl. IV – VI). Spośród tych prac nauczycielka
j. polskiego wyłoniła 20 najlepszych listów i odesłała do
Organizatora Konkursu: Katolickiego Gimnazjum im. bł.
ks. Jerzego Popiełuszki przy
Zespole Szkół Katolickich na
Bielanach. Na ten konkurs
wpłynęło ogółem ponad
3 tysiące prac literackich
uczniów z 262 szkół z terenu
całej Polski. 16 lutego 2015 r.
ogłoszono wyniki I etapu konkursu. Spośród tej ogromnej
liczby uczniów wyłoniono
zwycięzców I etapu. W kategorii szkół podstawowych
było 54 laureatów, wśród których znalazła się uczennica
kl. V – Oliwia Krzystyniak
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie. Zdobyła
ona 19 pkt na 30 możliwych
i zakwalifikowała się do II etapu konkursu, który odbędzie się
28 kwietnia 2015 r. w siedzibie
Organizatora Konkursu w Warszawie. Będzie on polegał na
rozwiązaniu testu wiedzy dotyczącego życia i działalności
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Dawno nie pisałam do Ciebie, bo miałam strasznie dużo na głowie przepraszam za to. Ale jak opowiem Ci, co mi się przydarzyło, to nie uwierzysz. Ja sama nie wierzę i w dalszym ciągu jestem
w szoku.
Był 19 października tego roku, piękna pogoda. Byłam z mamą na
zakupach. Trochę zmęczona, usiadłam na ławce w parku, a mama poszła
jeszcze do banku. Po jakimś czasie, zauważyłam, że jakaś starsza, smutna
kobieta, siedząca obok, strasznie mi się przygląda. W pewnym momencie
podeszła do mnie i spytała się czy znam historię niezwykłego Kapłana - Ks.
Jerzego Popiełuszko. Faktycznie słyszałam - ponieważ moja szkoła nosi jego
imię. Ale kobieta zaczęła tak ciekawie o niej opowiadać, że aż chciało się jej
słuchać. Przedstawiła mi całą jego historię: działalność z Solidarnością którą bardzo wspierał. Wiesz, że przyjmował święcenia kapłańskie od Księdza
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego?
W czasie trwania w Polsce stanu wojennego organizował liczne
działania charytatywne. Wspomagał ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Pomagał aresztowanym i organizował również rozdział darów, które
były przywożone z zagranicy.
,,Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszania a przede wszystkim od
żądzy odwetu i przemocy.” Bardzo dużo ludzi może pytać - kto wygłaszał te
słowa ...... i dużo ludzi powie Ci: ,, Ten który zginął śmiercią męczeńską za
wiarę, uczył jak być bratem drugiego człowieka. Swoją postawą przyciągał
ludzi do Boga”. Otóż Ks. Jerzy zginął i właściwie w 30-stą rocznicę jego
śmierci spotkałam tą kobietę, która właśnie żyła jego słowami. Opowiem Ci
jeszcze jak zginął, choć mam niewiele już czasu. Otóż był październik 1984 r
Ks. Jerzy wracał z Bydgoszczy ze spotkania modlitewnego w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Pomimo nalegań gospodarzy Ks. Jerzy postanowił wrócić
do Warszawy. Na drodze do Torunia, samochód Ks. Jerzego został zatrzymany przez milicjantów ruchu drogowego. Następnie skuli go kajdankami,
zakneblowali usta, pobili i wrzucili do bagażnika. Ksiądz był brutalnie bity, a
pętla sznura zaciśnięta na szyi mocno go uwierała. Do związanych stóp
mordercy przywiązali worek z kamieniami o wadze 11 kg i wrzucili ciało
kapłana do Wisły. I widzisz, jakby nie ta kobieta, którą spotkałam to nie
wiedziałabym tyle o jego męczeńskiej śmierci. Przecież sam głosił ,, Zło
dobrem zwyciężaj” ... I co? Nie zwyciężył?? Był za słaby?? A może tak
chciał Bóg?? Albo on sam tak chciał? Mam tyle pytań Elizo i nawet ta ,,pani
z parku” nie była w stanie mi na nie odpowiedzieć. Może Ty poczytasz o jego
życiu i sama mi odpowiesz. Ja wiem, On sam mówił, że: ,,To co piękne,
rodzi się przez cierpienie”. Ale naprawdę, przecież On sam nie musiał tak
cierpieć, nie musiał składać ofiary, swojego życia. Mógł tyle zrobić dla ludzi,
dla Polski, dla nas. Przecież do dziś mógłby żyć i nie musiał być aż tak aktywny, że zło poczuło zagrożenie z jego strony i go wyeliminowało. Myślę, że
jego śmierć miała faktycznie duże znaczenie. Jest teraz błogosławiony. To on
mógł odnowić Polskę, która miała wtedy trudne czasy. Czyli możemy powiedzieć, że tym swoim cierpieniem, tą swoją śmiercią zwyciężył zło.
Bardzo trudny to dla nas temat Elizo. Wydaje mi się, że jesteśmy
młode i że kiedyś uda nam się zrozumieć te czasy, ten ból Polaków. I od
dzisiaj będę się modlić o wstawiennictwo Ks. Jerzego Popiełuszki, aby w
przyszłości zrozumieć sens tej śmierci. Bo przecież mamy życie przed sobą ....
Chyba .... ?!
Całuje! Oliwia

Wyniki z obu etapów Konkursu niałego sukcesu i życzymy
będą się sumować. Serdecznie powodzenia podczas II etapu
gratulujemy Oliwce – uczenni- w Warszawie.
cy ze Skrzyszowa, tak wspaLidia Szymanek

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
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Turniej siatkówki w Kozodrzy
i puchary zawodnikom wręczyli: Przemysław Łagowski,
dyrektor GCKiS w Kamionce
oraz Maria Przydział, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Działaczy Ruchu Chłopskiego
w Kozdrzy.
nkl
Wyniki Turnieju Piłki
Siatkowej w Kozodrzy:
I miejsce - OSP Kozodrza
II miejsce - „Chłopaki do
wzięcia” Wola Ociecka
III miejsce - „Kwaśne mlyko”
Ostrów
IV miejsce - OSP Kozodrza II”

W dniu 14 lutego 2015r. na
hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Kozodrzy
rozegrany został Turniej Piłki
Siatkowej. O miano najlepszej
rywalizowało cztery drużyny
z trzech miejscowości. Organizatorem rozgrywek było
Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Kamionce, a halę
sportową udostępniła Szkoła
Podstawowa w Kozodrzy.
Mecze rozegrano według zasady „każdy z każdym”. W ten
sposób wyłoniono zwycięzców
turnieju.
Okolicznościowe dyplomy

Zapaśnicy „Orła” Skrzyszów zdeklasowali rywali
Zawodnicy UKS Orzeł
Skrzyszów podczas Turnieju Zapaśniczego o Puchar
Wójta Gminy Kamień zdeklasowali swoich rywali.
Z zawodów przywieźli 24
medale. Praktycznie każdy
zawodnik z tego klubu, który
wziął udział w tym turnieju
wrócił z medalem. W sumie
dziewięć pierwszych miejsc,
sześć drugich i dziewięć trzecich.
Pierwsze miejsca zdobyli:
Paweł Bielański w kategorii 20
kg, Seweryn Jasicki w kat. 24
kg, Maksymilian Perlik w kat.
26 kg, Hubert Wojdon w kat.

Drugie miejsca zdobyli:
Aleksandra Piecuch w kat. 27
kg, Weronika Cebulska w kat.
43 kg, Klaudia Dereń w kat. 45
kg, Wiktor Błachowicz w kat.
48 kg, Sergio Myszkowski
w kat. 49 kg, Bartłomiej Kubas
w kat. 60 kg.
Trzecie miejsca zdobyli:
Karolina Wójcik w kategorii 26
kg, Wojtek Jakson w kat. 27 kg,
Witold Ochab 28 kg, Javier
Myszkowski w kat. 31 kg,
Kacper Fryz w kat. 33 kg, Gabriela Wójcik w kat. 35 kg,
Kamila Fryz w kat. 43 kg, Wik27 kg, Andrzej Bielański w kat lat 43 kg, Patrycja Gawryś w toria Ozga w kat. 43 kg oraz
28 kg, Sebastian Bielański w kat 45 kg oraz Kamil Perlik w Kinga Dęborowska w kat. 45
kat. 38 kg, Justyna Bielańska w kat. 60 kg.
kg.
nkl

To już dziesiąty Memoriał imienia Rafała Kmiecia
W czwartek, 15 stycznia w sali
gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kozodrzy
rozegrany został po raz dzies i ą t y M e m or i a ł i m.
Rafała Kmiecia. Dzieci
i młodzież ze szkół podstawowych z terenu gminy Ostrów
rywalizując w turnieju piłki
nożnej przypomnieli osobę
tragicznie zmarłego Rafała.
Memoriał organizowany jest
przez GCKiS w Kamionce
i Lesława Kmiecia, tatę tragicznie zmarłego Rafała. Do rozgrywek zgłosiły się drużyny ze
wszystkich sześciu szkół podstawowych z terenu gminy
Ostrów.

Oto końcowe wyniki:
I miejsce – SP Wola Ociecka
II miejsce – SP Kamionka
III miejsce – SP Skrzyszów
IV miejsce – SP Ostrów

podobnie jak przed rokiem Bartosz Smoła z Woli Ocieckiej.
Pamiątkowe dyplomy, medale
i puchary wręczyli wspólnie
z dyrektorami szkół: Przemysław Łagowski, dyrektor GCKiS
w Ostrowie z siedzibą w Kamionce, Mariusz Wilk, prezes
ZNP w Ostrowie oraz Lesław
Kmieć, tata tragicznie zmarłego
Rafała. W trakcie memoriału nie
zabrakło poczęstunku dla
uczestników, który ufundował
Lesław Kmieć. Podczas tego
wydarzenia obecny był również
V miejsce – SP Ocieka
Bogusław Wójcik, dyrektor
VI miejsce – SP Kozodrza
ZESiP w Ostrowie oraz Członek
Najlepszym strzelcem został Zarządu Powiatu RopczyckoKacper Fornek z Woli Ociec- Sędziszowskiego.
kiej, a najlepszym bramkarzem
nkl
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Kącik poetycki
iluzję, złudzenia.

i nic nie ukrywasz.

Najdłużej do znoju.

Zwodzony uczuciem,
jak bańka mydlana.
Nauka miłości,
jest wciąż niezbadana.

Spragniony napoju,
i siły z jabłoni.
Dotykasz myślami,
Twej pięknej tak dłoni.

I pędźmy przez lasy,
By dotknąć uczucia.
Na bańce mydlanej,
Postawić dom z czucia.

To jest życie

Wiatr zrywa piaszczysko,
porywa promienie.
Strudzony na plaży,
odrywasz korzenie.

Jak można zapomnieć,
wszak widok tak błogi.
Choć dzielą nas lasy,
i kręte wręcz drogi.

Coś niemożliwego,
Z nas każdy potrafi.
Na drodze do szczęścia,
I w miłość utrafi.

Czy prawda jest prawdą,
a życie marzeniem.
Jak trudno się rozstać,
z tym pięknym wspomnieniem.

I chciałbyś zaglądnąć,
w głębinę ciemności.
Lecz słońce wyzwala,
w nas chwile radości.

W tych piaskach pustyni,
Nad fatamorganą.
Przepiękne zjawisko,
Wpatruje się samo.

Za Bogiem podążysz,
A będziesz zbawiony.
Odpoczniesz gdzieś w Niebie,
Tak bardzo strudzony

Na piaskach pustyni,
w rozgrzanych promieniach.
Gdzieś widać Twą postać,
w bajkowych westchnieniach.

Nie musisz dogłębnie,
przyglądać się ziemi.
Jej dobroć Twe wady,
w Twym ciele przemieni.

Nie jedno zadanie
nas w życiu dziś czeka.
Lecz czas biegnie szybko,
i w otchłań ucieka.

Bo życie nie bajka,
To wielkie wyzwanie.
Nauczyć się jego,
To nasze zadanie.

Nie mogąc się oprzeć,
o ścianę z kamienia.
Kosmiczną fantazję,

Z tej ziemi zrodzony,
z jej wnętrza zdobywasz.
Swą wolę do życia,

Nadążyć jest trudno,
Za tempem rozwoju.
Więc cieszmy się życiem,

Najpiękniejsza
miejscowość

Z północy na rubieży
Leszcze granic strzegą
Poczciwi gospodarze
Tam swój żywot wiodą.

Na próżno szukać piękna
I jeździć po świecie
Choć z nazwiska okrutni
Tak pięknej wsi jak Kamionka
Bo zwani katami
Nigdzie nie znajdziecie.
Lecz z każdym żyją w zgodzie
Z obcym z sąsiadami
Cała wieś ułożona
Na kształt czworoboku
Z zachodu ciągną lasy
Pośrodku wsi las sosnowy
Aż do Sandomierza
Dodaje jej uroku
Pełno tam drzew prastarych
Od wschodniej strony Ruda
Knieją, borem, Zagaciem i
prywatnym lasem
Opasuje Kamionkę
Jak wojskowym pasem

I dzikiego zwierza.
Dęby tam tak sędziwe
Że wojny pamiętają
A wokół dębów sosny
W pas się im kłaniają.

Gdzieniegdzie buk samotny
Rozgląda się wkoło
A brzoza obojętna
Jej zawsze wesoło
Czy latem kiedy ptaki
Na głosy śpiewają
Czy zimą kiedy lasy
Śniegiem przyrastają.
Nocą w lesie coś ryknie
A czasem zawyje
Widać wiele tajemnic
Jeszcze ten las kryje.
Wieś Kamionka powstała...
Ciąg Dalszy Nastąpi

Publiczna Biblioteka w Skrzyszowie poleca:
„Nie mów nic”
Barbara Freethy
Książka autorki książek o Zatoce Aniołów. Jest to opowieść o dwóch wielkich
tajemnicach. Historia młodej kobiety o imieniu Julia, która pewnego dnia oglądając
wystawę prac znanego fotografa dostrzega zdjęcie małej dziewczynki, stojącej za bramą
moskiewskiego sierocińca. Postać na fotografii jest zaskakująco podobna do kobiety.
Dręczące przeczucia powodują, że Julia zaczyna szukać osób, które wiedziałyby coś
na temat dziewczynki z fotografii. Kobieta trafia do syna fotografa, który wykonał
to zdjęcie i tu sprawa nabiera rozpędu... Fabuła książki bardzo interesująca i wciągająca.
Po tę książkę warto sięgnąć i przeczytać.
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Marek Muszyński

Józef Bajor,
mieszkaniec Kamionki,
Przewodniczący Rady Gminy
w Ostrowie
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Na kartach historii...
Fotografia przedstawia założycieli
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Woli Ocieckiej, którzy stoją na
schodach budynku ówczesnej szkoły.
Zdjęcie pochodzi z zasobów
archiwalnych Tadeusza Kality.
Według niego zostało ono
wykonane w roku 1953.

Gmina Ostrów ma swój herb
Gmina Ostrów ma już swój
herb. Uchwałę dotyczącą ustanowienia herbu, flagi, pieczęci,
baneru i flagi stolikowej podjęła Rada Gminy podczas sesji
26 lutego. Aby herb mógł obowiązywać wcześniej musiała go
zaakceptować Komisja Heraldyczna.
Herb Gminy Ostrów to tarcza
hiszpańska w polu zielonym
godło herbu Leliwa, a pod nim
lilia naturalna biała z liśćmi
złotymi. W uzasadnieniu czytamy, że zastosowane w herbie
Gminy Ostrów godła nawiązują
do miejscowej tradycji historycznej i warunków przyrodniczych.
Natomiast Godło herbu Leliwa
stanowi upamiętnienie największego rodu obecnego w historii

tut ejsz ych
ziem –
żochowskiej linii rodu Tarnowskich, którzy władali kilkoma wsiami z terenu obecnej
gminy w latach 1365-1587.
Po nich, drogą ożenku, najważniejszymi rodami obecnymi w historii dzisiejszej gminy Ostrów, czyli posiadającymi większą własność ziemską,
byli Mieleccy h. Gryf (15871616), Lubomirscy h. Szreniawa bez krzyża (1616-1710),
Sanguszkowie (1710-1753),
po których przez kilka lat właścicielami ponownie byli Lubomirscy. Później właściciele,
przede wszystkim Ocieki
i Woli Ocieckiej, wielokrotnie
się zmieniali. Znajdujemy więc
tu Lasockich, Stadnickich
i Reyów. Od nich ok. 1820r.

dobra nabyli ostatni właściciele
– Romerowie, których dobra
uszczuplone zostały w XX-leciu
międzywojennym poprzez mariaże ostatniego pokolenia dziedziców władających tutejszymi
dobrami.
Jeśli chodzi o lilię naturalną,

białą z liśćmi zielonymi to
nawiązuje ona do lokalnych
warunków przyrodniczych
gminy położonej w lesistej
okolicy poprzecinanej szeregiem rzeczek i strumieni,
z licznymi niewielkimi oczkami wodnymi (niewielkimi
jeziorami). Na terenie gminy
zewidencjonowanych jest 21
pomników przyrody, w tym
dwa z nich stanowią
zbiorowiska dwóch gatunków
lilii wodnych: grzybieni białych w Sadykierzu i grążela
żółtego w Kamionce.
Czemu pole tarczy jest zielone?
Symbolizuje ono położenie
gminy na skraju historycznej
Puszczy Sandomierskiej.

Kącik kulinarny
Krem:
½ l mleka
4 łyżki mąki pszennej
4 łyżki mąki ziemniaczanej
3 żółtka
2 cukry waniliowe
½ szklanki cukru kryształu
1 kostka masła
Wykonanie: Mleko zagotować
i dodać utarte żółtka z cukrem,
mąką i mlekiem.

MAKOWIEC
Magdaleny Wiktor
Składniki:
9 jajek
9 łyżek kaszy mannej
6 dużych jabłek
1 margaryna
Szklanka orzechów włoskichposiekanych nożem
3o dkg maku
30 dkg cukru pudru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
½ szklanki nasion słonecznika
Wykonanie:
Margarynę z cukrem i żółtkami
utrzeć na puszystą masę. Dodać
kaszę manną, dwukrotnie zmielony mak, jabłka starte na tarce,
orzechy, słonecznik. Na końcu
dodać pianę z 9 białek i proszek
do pieczenia.

Proponowane ciasto wygrało konkurs na „Najlepszego Makowca”
podczas Gminnego Dnia Kobiet w Skrzyszowie. Makowiec wykonany
został przez Magdalenę Wiktor ze Stowarzyszenia „Nasza Kamionka”.
Biszkopt:
30 dkg mąki
30 dkg cukru kryształu
6 jajek
Cukier waniliowy
łyżka oleju

2 łyżki wody
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Wykonanie: Ubić pianę z 6 białek. Następnie dodać cukier, żółtka, mąkę pszenną wymieszaną
z proszkiem, olej i wodę.
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Dekorować według uznania.
Przełożenie: biszkopt-kremmakokrem-biszkopt.
Rady: Biszkopt można nasączyć
ponczem, a do kremu dodać
kieliszek spirytusu.
Smacznego!
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