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Chcą inwestować w Kozodrzy
Z Piotrem Cielcem, Wójtem
Gminy Ostrów rozmawiamy
między innymi o firmach, które rozpoczynają inwestycje
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Kozodrza
i nowych miejscach pracy.
Podstrefą w Kozodrzy w ostatnim czasie interesuje się coraz
więcej firm...
Koło składowiska mamy w tej
chwili około 25 hektarów pod
inwestycje, które znajdują się
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Kozodrza. Już
większość terenów została rozdysponowana wśród inwestorów,
albo takich, którzy już działają jak
np. Euro-Eko Mielec, albo nowych, którzy prowadzą procesy
pozwoleń na budowę lub rozpoczynają inwestycje tak jest np.
Ocynkownia Podkarpacie
i zakład ErgPet, który ma być
zlokalizowany tutaj w najbliższym czasie.
Ocynkownia Podkarpacie
swoją inwestycję rozpoczęła
już jakiś czas temu...
Jeśli chodzi o Ocynkownię Podkarpacie to proces powstania
tego zakładu faktycznie już
chwilę trwa. W pewnym momencie nastąpił zastój wynikający z braku finansowania przez
firmę całości zadania. Przypomnę, że warte jest ono ponad 30
milionów złotych, w związku
z tym firma musi mieć po pierwsze pewność, że znajdzie te pieniądze, a po drugie, że rzeczywiście będzie miała chętnych na
produkowany asortyment. Kolejna gwarancją na powodzenie tej
inwestycji jest osoba pana Józefa
Buczko, obecnego prezesa Ocynkowni Podkarpacie. To jest doświadczony człowiek, który w tej
branży mówiąc trywialnie „zjadł
zęby” i jest współudziałowcem
kilku ocynkowni w kraju.
Czyli jest to człowiek, który
wie o co chodzi w tej branży?
Dokładnie tak, co więcej zna się
na tym i ma kontakty wśród
firm, które korzystają z tego typu
usług. Wszystko wskazuje na to,
że między innymi dzięki niemu ta
firma będzie pracować na pełnych obrotach. Jak twierdzi pan
Buczko, inwestycja w tej chwili
jest dopinana jeśli chodzi o sprawy dotyczące między innymi

przyłączy, które są niezbędne aby
mogli rozpocząć produkcję. Chodzi tutaj na przykład o przyłącz
gazu. Według ostatnich informacji rozpoczęcie i koncentracja
prac rozpocznie się początkiem
l
i
p
c
a
z założeniem, że ich zakończenie
ma być końcem tego roku albo na
początku 2016, w zależności od
aury. Jeśli jesień będzie sprzyjająca to na sylwestra może się już
rozpocząć produkcja.
To ponoć nie jedyny zakład,
który chce działać na naszym
terenie?
Drugim zakładem, który chce
u nas inwestować w naszej podstrefie jest firma ErgPet. Inwestycja warta jest 12 milionów euro,
czyli w takim szybkim przeliczeniu około 40 milionów złotych.
Zakład ten przerabiałby butelki
pet, tak aby jako finalny produkt
otrzymać folię spożywczą. Jest to
nowoczesny zakład, który rozpoczęcie funkcjonowania planuje na
okres jesienny przyszłego roku.
To jest pewne, że ta firma u nas
zainwestuje?
Tak, na przełomie lipca i sierpnia
tego roku ma ona otrzymać
pozwolenie na budowę.
Czyli są to dwaj główni inwestorzy w Podstrefie Kozodrza?
Nie tylko. Biogazownię przejmuje nowy inwestor. Miała ją wybudować firma Polenergia Biogaz,
która jednak nie podołała do końca temu zadaniu i w ramach cesji
do działki inwestycję przejęła
firma Conex z Warszawy. Inwestor ruszy jeszcze w tym roku po
dokonaniu pewnych przeróbek
w projekcie. Te wszystkie zakłady bazują na nowych technologiach, są w dużej mierze innowacyjne więc nie ma się też co dziwić, że podobnie jak samorządy
czekają na nowe rozdanie środków unijnych, żeby pozyskać
dotacje.
Podczas jednej z ostatnich sesji
Rady Gminy obecny był inwestor z branży meblarskiej zainteresowany podstrefą w Kozodrzy. Coś z tego będzie?
Wszystko wskazuje na to, że tak.
Ten inwestor działa już na terenie naszego powiatu, jednak
firma się rozwija, a dotychczasowy zakład okazuje się być zbyt
mały, natomiast lokalizacja nie
pozwala na jego rozbudowę.

Firma produkuje gotowe wyroby
i galanterię meblarską, a co ważne posiada patenty na suszenie
drewna, które nie są szkodliwe
dla środowiska. To zakład
w dużej mierze samowystarczalny energetycznie. Inwestycja
warta jest około 15 milionów
złotych, a dzięki niej zatrudnienie znajdzie spora grupa ludzi.
O jak dużej grupie osób mowa?
Wstępnie mówi się o 100 osobach, jednak docelowo ta liczba
może wzrosnąć. W tej chwili
jesteśmy na etapie sprzedaży 2,8
hektara działki potrzebnej temu
inwestorowi, aby mógł on wybudował zakład. Po wydanej przez
Radę Gminy w Ostrowie zgodzie na sprzedaż tego terenu
w naszej strefie Agencja Rozwoju Przemysłu rozpoczyna
procedurę przetargową.
Okazuje się więc, że tereny
gminy Ostrów są atrakcyjne
dla inwestorów...
Wszystko na to wskazuje i bardzo
mnie to cieszy. Pojawiają się
nowi zainteresowani i praktycznie
nie ma miesiąca, żebym nie odbył
jakieś rozmowy z potencjalnym
inwestorem. Taka sytuacja wynika z kilku czynników, między
innymi: tutejsze tereny mają konkurencyjne ceny w porównaniu
na przykład ze strefą w Rzeszowie, a co ważne warunki do inwestowania są równie sprzyjające. Przedsiębiorcy mogą liczyć na
opiekę urzędu, pomoc pracowników poszczególnych działów
w przeprowadzeniu poszczególnych etapów inwestycji.
Rozumiem, że pod koniec przyszłego roku, ewentualnie na
początku 2017 zakłady,
o których Pan mówi będą już
pracować?
Wszystko na to wskazuje.
W 100% będziemy jednak zadowoleni jak zakłady ruszą. Mamy
taką nadzieję biorąc również pod
uwagę fakt, iż są to poważni inwestorzy. Jeśli wszystko przebiegnie według planów to powstanie
ponad 200 nowych miejsc pracy,
a wartość wszystkich inwestycji
sięgnie 100 milionów złotych.
Oznacza to nie tylko pracę dla
naszych mieszkańców, ale również wpływy z podatków do
budżetu gminy.
Tymczasem gmina inwestuje
w teren podstrefy...
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Wodociągi, kanalizacja, bajpasy
wodne to wszystko jest konieczne, żeby przyciągać firmy, a tym
samym rozwijać przemysł
w naszej gminie. Poza tym chcemy doprowadzić do zasilania
strefy gazem. Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo zrozumiało tę potrzebę i trwają prace
projektowe w tej kwestii. Energetyka dokonała już odpowiedniej przebudowy. Jako samorząd
zabiegamy również o wybudowanie drogi i połączenie jej
z węzłem autostrady A4. Wspólnie ze starostą naszego powiatu
naciskamy na marszałka, żeby
uwzględnił środki na to zadanie.
Ta droga jest konieczna. Nasi
inwestorzy to duże zakłady, które
swoje produkty będą wysyłać nie
tylko na obszar całego naszego
kraju, ale również za granicę. Nie
wyobrażam sobie braku takiej
trasy, tym bardziej, że według
szacunków sama ocynkownia
będzie przerabiać około 3,5 tysiąca stali co daje około 10 tirów
dziennie. Do tego dochodzą między innymi nasze śmieciarki.
Wspomniał Pan o śmieciarkach. Gmina po raz kolejny
rozbudowuje Zakład Zagospodarowania Odpadami...
Tak, w grę wchodzi budowa hali
sortów o wymiarach 30 m na 70
m i 12 m wysoka i budowa pięciu
boksów kompostowni na 25 tysięcy ton odpadów rocznie. W
sumie koszt tych inwestycji szacowany jest na wartość około 6-7
milionów złotych. Powstałoby
swoiste centrum przetwarzania
odpadów, tym bardziej, że tak jak
mówiłem w niedalekim sąsiedztwie firma ErgPet, planuje zakład,
który będzie przetwarzał butelki
pet.
Rozmawiała: N. Kosińska-Lis
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Nasi przedstawiciele w nowych Radach Sołeckich
W miesiącu kwietniu na terenie naszej gminy wybrane zostały nowe składy Rad Sołeckich. Cykl zebrań sołeckich rozpoczął się w Bliźnie, a zakończył w Skrzyszowie. Nowe Rady będą pracować przez najbliższe 4 lata. Przypomnijmy, że wybory sołtysów odbyły się 22 marca 2015 roku.

Nowe składy Rad Sołeckich
Sołectwo Ostrów
Sołtys Barbara Cwanek
Rada Sołecka:
Władysław Majcher
Mariusz Przywara
Janusz Cwanek
Zdzisław Piczak
Grzegorz Czaja
Józef Kwietniewski
Jan Rudny
Tadeusz Mazur
Grażyna Plezia.
Sołectwo Ocieka
Sołtys Józef Podjasek
Rada Sołecka
Elżbieta Serafin-Marszałek
Wacław Szybała
Mieczysław Surman
Łukasz Skowroński
Marzena Jaksan
Lidia Nędza
Krzysztof Myszkowski

Sołectwo Kozodrza
Sołtys Janina Jucha
Rada Sołecka:
Janusz Ździebło
Stanisław Betleja
Stanisław Łącała
Wiesław Łukasik
Zofia Szędzioł
Jadwiga Krajewska
Zenon Kłusek
Sołectwo Zdżary
Sołtys Marian Dwojak
Rada Sołecka:
Grzegorz Niwa
Zdzisław Porzuczek
Dorota Piwowar
Wiesław Rokosz
Wanda Zielińska
Sołectwo Skrzyszów
Sołtys Andrzej Budzik
Rada Sołecka:
Stanisław Czaja

Rafał Niedzielski
Marta Hamala
Urszula Niedzielska
Andrzej Książek
Anna Ziobro
Anna Pechciński Gaszyńska

Stanisław Niewiadomski
Jan Mazur
Sołectwo Borek Mały
Sołtys Jerzy Ocytko
Rada Sołecka:
Michał Przydział
Waldemar Ziomek
Adam Maciołek
Rafał Gawron
Eugeniusz Rudny

Sołectwo Kamionka
Sołtys Józef Bajor
Rada Sołecka:
Jerzy Ostafin
Jan Ciężkowski
Jan Saj
Ryszard Ocytko
Maria Kędzior
Kazimierz Smolak
Edward Wiktor

Sołectwo Blizna
Sołtys Wiesław Jeleń
Rada Sołecka:
Stanisław Kocoł
Krzysztof Jeleń
Barbara Ferfecka
Katarzyna Dmuchała
Edward Sołtys
Sławomir Zieliński

Sołectwo Wola Ociecka
Sołtys Tadeusz Kalita
Rada Sołecka:
Rafał Karkut
Wiesław Ignac
Grażyna Ochab

Opracowanie: nkl

Myszkowski i Ożóg w Powiatowej Izbie Rolniczej
Rolnicy Gminy Ostrów mają dwóch przedstawicieli w
Radzie Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej Powiat u
R o p c z y c k o Sędziszowskiego. Na nową
kadencję wybrani zostali:
Krzysztof Myszkowski z
Ocieki i Grzegorz Ożóg z
Ostrowa. Wybory miały miejsce w niedzielę, 31 maja.
Do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej kandydował również Mariusz Przywara, jednak jego osoba
otrzymała zbyt mało głosów.
Rada Powiatowa składa się z
10 członków, po dwóch przedstawicieli z każdej gminy.

Nowy skład Rady Powiatowej
Podkarpackiej Izby
Rolniczej:
- z gminy Ostrów:
Krzysztof Myszkowski,
Grzegorz Ożóg
- z gminy Iwierzyce:
Jerzy Jakubiec,
Maksymilian Madrygał
- z gminy Ropczyce:
Stanisław Marć,
Bogdan Madeja
- z gminy Sędziszów Młp.:
Mariusz Toton,
Krzysztof Dziuba
- z gminy Wielopole Skrz.:
Tomasz Świstak,
Józef Raś
nkl

Krzysztof Myszkowski to między
innymi aktywny druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Ociece.
W Radzie Powiatowej PIR
zasiadał już wcześniej, miedzy
innymi w poprzedniej kadencji.

Grzegorz Ożóg to Radny Rady
Gminy Ostrów od dwóch
kadencji.
W Powiatowej Radzie PIR
zastąpił Mariusza Przywarę.

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 materiałów 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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Lasovia poszerzyła swoje struktury
Lokalna Grupa Działania
Lasovia, której członkiem
jest gmina Ostrów powiększyła się o kolejne dwa samorządy: gminę wiejska Mielec
i gminę Tuszów Narodowy.
Do tej pory Lasovię tworzyły
trzy gminy: Ostrów, Cmolas
i Niwiska. Poszerzenie struktur LGD wynikają z nowych
przepisów.
Nowe przepisy narzuciły wymóg posiadania przez Lokalne
Grupy Działania co najmniej
30 tysięcy mieszkańców.
Mniejsza ilość mieszkańców
nie dawałaby szans LGD na
pozyskanie jakichkolwiek
środków w nowym okresie
programowania środków unijnych. Po przyłączeniu do LGD
Lasovia dwóch gmin takich
obaw już nie ma. Po mającym

miejsce 2 czerwca walnym
zebraniu Lasovia rozpoczęła
już prace związane z przygotowaniem strategii rozwoju. Jest
to dokument niezbędny, aby w
nadchodzącej perspektywie
ubiegać się o dofinansowania
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Poszerzony skład LGD Lasovia zdecydował, że na stanowisku prezesa tego stowarzyszenia nadal pozostanie Eugeniusz Galek, wójt Gminy Cmolas. Połączenie pięciu gmin to
korzystny krok, który może
wnieść nowe pomysły oraz
inicjatywy, tak aby jeszcze
lepiej służyć lokalnemu społeczeństwu tym bardziej, że
wszystkie samorządy są otwarte na współpracę.
nkl

Wójt z absolutorium
Podczas IX Sesji Rady Gminy w Ostrowie w dniu 17
czerwca Piotr Cielec, wójt
gminy Ostrów uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Rada Gminy zatwierdziła
również sprawozdanie
finansowe gminy Ostrów za
poprzedni rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
ubiegłorocznego budżetu.
Przed podjęciem decyzji
o udzieleniu absolutorium
Rada Gminy w Ostrowie
zgodnie z wymaganą procedurą zapoznała się z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Ostrów za 2014 rok oraz w
sprawie wniosku Komisji

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi. RIO w
obu kwestiach wydało pozytywną opinię. Pozytywne
opinie w obu kwestiach wydały również wszystkie komisje pracujące przy Radzie
Gminy Ostrów.
Zarówno absolutorium jak i
zatwierdzenie sprawozdania
zostało udzielone stosunkiem
głosów 12 „za”, 2 „przeciw” i
1 „wstrzymany”.
Po głosowaniu Piotr Cielec,
Wójt Gminy Ostrów podziękował za udzielone absolutorium i zadeklarował, że swoją
pracą postara się przekonać
również radnych, którzy byli
przeciwni.
nkl

GCKiS i „Ziemia Bliźnieńska” na Kongresie Stowarzyszeń
W czwartek, 18 czerwca na
Uniwersytecie Rzeszowskim
odbył się I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego.
Podczas tego wydarzenia
zaprezentowało się również
Stowarzyszenie Miłośników
„Ziemi Bliźnieńskiej” i
Gminne Centrum Kultury i
Sportu w Kamionce
Członkowie stowarzyszeń
dzięki kongresowi mogli wymienić pomysły i doświadczenia oraz nabyć wiedzę i kompetencję z zakresu metodologii prowadzenia badań historycznych, źródeł pozyskiwania funduszy na działalność
statutową. To również okazja
do promowania dziedzictwa
historyczno-kulturowego i
zwrócenie uwagi na pamięć
historyczną. Jak mówił profe-

Podczas I Kongresu Stowarzyszeń Regionu Podkarpackiego
Przemysław Łagowski,
i Wiesław Jeleń mieli okazję
wysłuchać wystąpień na temat
działalności stowarzyszeń
i ich finansowania, ale również
nawiązać kontakt do współpracy z posłem Bogdanem Rzońcą
i profesorem Wacławem
Wierzbieńcem, którzy nie kryli
zainteresowania Blizną.
sor dr hab. Wacław Wierzbieniec, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Rzeszowie te cele
przywrócenia pamięci historycznej są bardzo ważne w
dzisiejszych czasach, gdyż
młodzież coraz częściej okradana jest z historii. Natomiast
stowarzyszenia pokazują bo-

gactwo lokalnych społeczności, ugruntowują uczucia patriotyczne. Przecież przez
miłość do własnego miasta,
do własnej wsi i poprzez znajomość tradycji, poznajemy
także tradycje i historię całego
kraju – podkreślał prof. dr
hab. Wacław Wierzbieniec.
Organizatorami kongresu by-

Drewniany most w Ociece do naprawy
Wszystko wskazuje na to, że
w niedługim czasie rozpocznie
się naprawa drewnianego mostu łączącego przysiółki
Zagrody i Kmiecie w miejscowości Ocieka.
Koszt wymiany poszycia szacowany jest na około 60 tysięcy

złotych. Naprawa zostanie pokryta z budżetu Gminy Ostrów,
około 40 tysięcy w ramach funduszu obywatelskiego sołectwa
Ocieka, a 20 tysięcy z działu
zwanego rezerwą wójta. W tej
chwili most ma obniżony tonaż
i jest przewężony.
nkl

li: Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polskie
Towarzystwo Historyczne
oddział Rzeszów, Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego. Podczas
kongresu zaprezentowany
został również Park Historyczny Blizna.
nkl

Zaprojektują kanalizację
W Urzędzie Gminy w Ostrowie rozpoczął się proces wyboru projektanta na budowę sieci
kanalizacyjnej w miejscowościach Wola Ociecka i Blizna.
Są to dwie ostatnie miejscowości na terenie naszej gminy,
które nie posiadają jeszcze
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kanalizacji. Pełne skanalizowanie miejscowości to również
wymóg przepisów Unii Europejskiej. Gmina Ostrów, jako
jedna z niewielu może pochwalić się, aż tak wysokim wskaźnikiem skanalizowania gminy.
nkl
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„Aktywne Kobiety” ze Skrzyszowa
Z Urszulą Niedzielską, mieszkanką Skrzyszowa i przewodniczącą nowo powstałego Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” w Skrzyszowie rozmawiamy między innymi o tym
skąd pomysł na taką działalność i jakie są cele stowarzyszenia.
Stowarzyszenie „Aktywnych
Kobiet” w Skrzyszowie. Skąd
pomysł na nazwę?
Początkowo miała być inna
nazwa. Po pierwszym lutowym
spotkaniu pojawiła się propozycja kreatywne kobiety, jednak
okazało się, że w Skrzyszowie
koło Tarnowa funkcjonuje już
pod tą nazwą stowarzyszenie.
Nie chciałyśmy zamieszania z
takimi samymi nazwami stowarzyszeń i miejscowości stąd
„Aktywne Kobiety”.
Mówi Pani, że pierwsze spotkanie miało miejsce w lutym
tego roku, a kiedy pojawiła
się myśl o zawiązaniu stowarzyszenia?
Prawdę mówiąc podpowiedzieli nam strażacy. W lutym tego
roku gdy zmieniły się władze w
naszej straży po tym jak Jurek
zrezygnował ze swoich funkcji
planowane było spotkanie sprawozdawcze i wybór ewentualnych, nowych władz jednostki
w Skrzyszowie. Pojawiło się
wtedy widmo zawieszenia dzia-

łalności naszej jednostki. W
rozmowach nasi druhowie mówili jaka byłaby szkoda, żeby
straż upadła, bo budynek wyremontowany, kuchnia wyposażona, teren wokół też się zmienia. Szkoda byłoby zaprzepaścić tej pracy ponieważ część
remontu wykonali sami strażacy. Wójt dał pieniądze na materiały, a chłopaki własnymi siłami odnawiali. Zresztą widać, że
te młode chłopaki chcą działać.
Wtedy właśnie strażacy poddali
nam pomysł założenia stowarzyszenia i współpracy z nami
na zasadzie gospodyń. Zaproponowałam to mieszkankom
Skrzyszowa i się udało.
Ile Pań zrzesza stowarzyszenie?
Jak sama nazwa mówi, zrzeszamy same kobiety, teraz mamy
23 panie. To są kobiety z całego Skrzyszowa, z wszystkich
przysiółków. Przewodniczącą
stowarzyszenia zostałam wybrana ja, Ania Ziobro jest zastępcą w zarządzie mamy jeszcze panią Helenę Rokosz. Poza
tym każda z pań będzie odpowiedzialna za konkretny dział.
Nikogo nie zmuszamy do
uczestnictwa w naszym przedsięwzięciu. Nie chcemy robić
nic na siłę, zależy nam na kobietach, które chcą aktywnie
działać, a nie po prostu należeć
do stowarzyszenia. Jakby ktoś

był jeszcze chętny do aktywnego działania to oczywiście zapraszam.
Na jakim etapie są teraz
„Aktywne Kobiety”?
Póki co nasza działalność jeszcze nie jest widoczna ponieważ
czekamy na pełną rejestrację w
sądzie. W tej chwili czekamy aż
procedury zostaną dopełnione i
otrzymamy potwierdzenie z
sądu, że stowarzyszenie jest
zarejestrowane. Wtedy na zasadzie porozumienia ze strażą
przejmiemy naczynia i będziemy działać. Strażacy dali nam
pozwolenie na wyodrębnienie
jednego pomieszczenia w Domu Strażaka właśnie na działalność, siedzibę „Aktywnych
Kobiet” ze Skrzyszowa. Zresztą
wcześniej przy Domu strażaka
działały panie z koła gospodyń.
Nawet mam taki zamysł, aby

utworzyć kronikę, ale taką jeszcze sprzed lat, kiedy to one
działały w naszej wsi. Nie wiem
jednak do kogo się zwrócić i
dopytać czy w ogóle prowadziły
jakieś swoje zapiski i kto w
tamtym czasie działał w tym
kole
Jakie mają Panie plany na
najbliższy czas?
Jeśli tylko te procedury rejestracyjne się zakończą i będziemy
mogły w pełni legalnie działać
to chciałybyśmy zaangażować
się już w tegoroczne dożynki,
Przygotować wieniec. Jesteśmy
bardzo otwarte na jakąkolwiek
współprace przy różnych okazjach. Są przeróżne tak zwane
sezonowe wydarzenia, w którym możemy się udzielać. Na
początek chcemy same pokazać, że coś potrafimy i dzięki
temu zebrać jakieś fundusze.
Nie chcemy od razu iść do
sponsorów i żądać pieniędzy na
działalność. W celach stowarzyszenia mamy między innymi
promowanie naszej miejscowości, ale również integrację i
aktywizację mieszkańców,
wspieranie rozwoju kobiet i
rodzin, kulturę fizyczną oraz
działalność charytatywną. Nie
chcę zapeszać, ale myślę że
sobie poradzimy.
Rozmawiała N. Kosińska-Lis

Noc Muzeów w Parku Historycznym Blizna
Około 200 osób postanowiło zwiedzić Park Historyczny Blizna nocą. W ramach Europejskiej Nocy Muzeów z 16 na 17
maja w godzinach od 19:00 do 1:00 każdy mógł za darmo
odwiedzić Park. Specjalnie na ten czas zaprzyjaźniona grupa
rekonstrukcyjna przygotowała stoisko między innymi z bronią.
Można było postrzelać z karabinu maszynowego MG 42 czy
przymierzyć umundurowanie.

VI ZLOT
HISTORYCZNO-MILITARNY
Już w niedzielę, 9 sierpnia odbędzie się VI Zlot HistorycznoMilitarny w Bliźnie. Jak zawsze na zwiedzających czekać
będzie szereg atrakcji i nowe eksponaty muzealne. Nie
zabraknie oczywiście inscenizacji historycznej. W tym roku będzie to pokaz walki Armii Czerwonej z Niemcami. Zapraszamy
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
W niedzielę, 7 czerwca na
kompleksie sportowym
w Ostrowie rozegrane zostały
Gminne Zawody SportowoPożarnicze. Strażacy ochotnicy z terenu Gminy Ostrów
pokazali w jak dobrej formie
otrzymują się utrzymują.
W tym roku druhowie zmagali się nie tylko z dyscyplinami, ale również z upałem.
Zawody rozegrano w dwóch
kategoriach: męskiej i żeńskiej. W tej pierwszej o miano Zadania z jakimi musieli się zmierzyć druhowie podczas Zawodów Sportowo-Pożarniczych to
najlepszej walczyło sześć nie lada wyzwanie, jednak druhowie jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów udowodnili że są
drużyn: OSP Ostrów, OSP świetnie przygotowane na każdą ewentualność .
Kozodrza, OSP Ocieka, OSP
mie.
Zawody sportowoKamionka, OSP Skrzyszów i
Pożarnicze to nie tylko widoOSP Wola Ociecka. Miejsce I
wisko, ale również ciężka
zdobyła drużyna jednostki
praca, która w procentuje w
Ochotniczej Straży Pożarnej z
akcjach ratowniczoKozodrzy. Na II miejscu uplagaśniczych
sowała się OSP z Ostrowa,
Najlepsze w niedzielnych
natomiast na III miejscu ex
zawodach drużyny będą reaequo znalazły się zespoły
prezentować Gminę Ostrów
OSP Kamionka i OSP Skrzyna arenie powiatowej podczas
szów. Kolejne miejsce, czyli
Powiatowych Zawodów SporIV przypadło OSP Ocieka, a V
towo-Pożarniczych. Termin
miejsce OSP Wola Ociecka. W
etapu powiatowego przewikategorii żeńskiej najlepsza
okazała się drużyna OSP
dziany jest na wrzesień.
Skrzyszów.
Lejący się z nieba żar nie uła- szy wynik, jednak zaangażo- zawodników sprawiły, że zankl
twiał druhom walki o najlep- wanie i dobre przygotowanie wody były na wysokim pozio-

Pamięci bohaterów Armii Krajowej w Sarnakach
Delegacja z gminy Ostrów gościła w Szkole Podstawowej i
Gimnazjum im. Bohaterów
Akcji V2 w Sarnakach. Okazją
ku temu była uroczystość z
okazji 20. rocznicy odsłonięcia
pomnika poświęconego bohaterom AK w operacji V2 oraz
VIII Dnia Patrona tamtejszej
szkoły.
Wśród zaproszonych gości naszą
gminę reprezentowali: poczet
sztandarowy SP im, J. Pawła II
w Woli Ocieckiej na czele z jej
dyrektorem- Arturem Skubisem,
Przemysław Łagowski - dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i
Sportu w Kamionce oraz Wiesław Jeleń – radny i sołtys z Blizny.
Sarnaki to miejscowość w województwie mazowieckim. W
centrum tej miejscowości znajduje się pomnik przedstawiający

wbitą w ziemię rakietę V2.
Kiedy w sierpniu 1943 r. lotnictwo brytyjskie zniszczyło badawczy ośrodek rakietowy w
Peenemuende na wyspie Uznam,
Niemcy przenieśli badania i doświadczenia na teren Polski.
Nowy ośrodek zbudowano w
Bliźnie i już w kwietniu i maju
1944 r. testowano V2 wystrzeliwując ją na odległość ok. 250
km między innymi w rejon doliny Bugu w okolicy wsi Sarnaki.
Specjalny oddział niemiecki
obserwował miejsca upadku i
zbierał szczątki, zacierając ślady.
Próby Niemców z nową bronią
nie uszły jednak uwadze wywiadu Armii Krajowej. W końcu
maja 1944 r. jedna z rakiet spadła na podmokłe obszary nadbużańskie między wsią Klimczyce
i Kózki (ok. 6 km na północy
zachód od Sarnak) i... nie wybu-

chła. Żołnierze AK zamaskowali
ją przed Niemcami, wydobyli,
rozebrali na części i trzema samochodami przewieźli do Warszawy. W nocy z 25 na 26 lipca
1944 r. z prowizorycznego lądowiska w lasach koło wsi Wał
Ruda (ok. 20 km na północ od
Tarnowa) brytyjski samolot,
startujący z bazy we Włoszech,

Życie Ostrowa

wywiózł do Anglii części rakiety
wraz z osobami prowadzącymi
wstępne badania.
W związku z łączącą nasze regiony historią Gmina Ostrów, GCKiS, Park Historyczny Blizna
oraz Szkoła Podstawowa w Woli
Ocieckiej prowadzą współpracę z
władzami Sarnak oraz tamtejszą
nkl
szkołą i muzeum.
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Gminny Dzień Dziecka w Ociece
Gminny Dzień Dziecka już
na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń Gminy
Ostrów. W tym roku impreza ta miała miejsce w niedzielę, 31 maja na stadionie
w Ociece. Tradycyjnie dla
najmłodszych przygotowane
były: dmuchany park rozrywki, program artystyczny,
pokazy klaunów i cały szereg innych atrakcji. Oczywiście nie zabrakło Rodzinnej
O l i mp i a d y S p o r t o w o Rekreacyjnej z nagrodami
oraz zawodów balonowych
„Mały Gordon Bennett”.
Przygotowane specjalnie na
tę okazję atrakcje sprawiły,
że na twarzach najmłodszych nie zabrakło szerokich
uśmiechów zadowolenia.
Zarówno przygotowane dla
najmłodszych atrakcje jak
i aura sprawiły, że podczas
niedzielnego wydarzenia do
Ocieki licznie zawitały dzieci
i ich rodzice z terenu całej
gminy. Jak co roku, ogromn y m z a i n t e r e s o wa n i e m
cieszyły się zawody balonowe
„Mały Gordon Benett”. Kolorowe balony z doczepionymi
do nich kartkami, na których
umieszczona została prośba
o odesłanie znalezionych kratek na podany adres organizatora zawodów poszybowały
w niebo. O tym czyj balon
poleciał najdalej mali zawodnicy dowiedzą się podczas
tegorocznego Zlotu Historyczno-Militarnego w Bliźnie,
który zaplanowany jest na
9 sierpnia.
Gminny Dzień Dziecka to
również okazja dla rodziców,
aby w ciekawy sposób spędzić czas ze swoimi dziećmi.
Taką możliwość daje Rodzinna Olimpiada SportowoRekreacyjna, w której mogła
zmierzyć się każda rodzina.
W tym roku była to już trzecia
edycja. Aby wygrać główną
nagrodę jaką był między innymi tablet drużyny musiały
sprawdzić się w pięciu dyscyplinach: kopnięciu i trafieniu
piłką do bramki z zasłoniętymi oczami, przelewaniu wody
na czas, sztafecie z przeszko-
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Balony, lody,
program dla
dzieci z klaunami, nauką
żonglowania
czy połykaczem
ognia to tylko
część atrakcji
przygotowanych specjalnie
na tegoroczny
Gminny Dzień
Dziecka
w Ociece.

dami, biegu w workach czy
skokach na skakance. Wszystkie rodziny poradziły sobie
z wyznaczonymi dyscyplinami świetnie, jednak ilość
miejsc na podium jest niestety
ograniczona. W tym roku
I miejsce wywalczyła drużyna
rodziny Gawrysiów z Woli
Ocieckiej, którą reprezentowali tata Robert, córka Patrycja i syn Dawid. II miejsce
zdobyła rodzina Głodków
w składzie: mama Ewa, tata

Marzena Kalita, syn Kacper
i córka Kamila.
Puchar i nagrody, czyli między innymi tablet, głośniki,
słuchawki i szereg innego
sprzętu komputerowego
drużynom z pierwszej trójki
wręczył Piotr Cielec, Wójt
Gminy Ostrów w asyście
Władysława Surmana, radnego Gminy Ostrów z Ocieki
i Józefa Podjaska, sołtysa
i radnego z Ocieki.
Podczas Gminnego Dnia
Zwycięską drużynę rodziny Gawrysiów: tatę Roberta, córkę Dziecka w Ociece wystąpił
Patrycję i syna Dawida w zmaganiach III Olimpiady Sportowo- również Zespół Pieśni
Tańca
„Wrzos”,
Rekreacyjnej charakteryzowało zaangażowanie, współpraca ale i
również dobra zabawa i wzajemne wsparcie. Na zdjęciu tuż „Biedronki”, „Motylki”,
po odebraniu nagród z Piotrem Cielcem, Wójtem Gminy Ostrów, „Stokrotki” i Zespół Taneczny
Józefem Podjaskiem, sołtysem i radnym z Ocieki, Wiesławem Jele- „Anturja” ze Skrzyszowa.
niem, sołtysem i radnym z Blizny oraz Władysławem Imprezę poprowadził PrzemySurmanem, radnym z Ocieki. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy sław Łagowski, dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Augustyn i córka Natalia. pierwsza to tata Marek Daniel i Sportu w Ostrowie z siedziNatomiast na miejscu trzecim z synami Jakubem i Maksy- bą w Kamionce.
nkl
znalazły się dwie ekipy: milianem, druga to mama
Życie Ostrowa
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Wyróżnienia i wycieczka dla najlepszych uczniów
W czwartek, 25 czerwca
uczniowie z naszej gminy,
którzy uzyskali najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu klas VI spotkali się w Urzędzie Gminy
Ostrów, gdzie odebrali dyplomy, gratulacje, nagrody
książkowe oraz życzenia dalszych sukcesów. Inicjatorami
takiego spotkania jak co roku
byli: Piotr Cielec, Wójt gminy
Ostrów oraz Bogusław Wójcik, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli Gminy
Ostrów.
Jak zaznaczył Piotr Cielec,
Wójt Gminy Ostrów spotkanie
z najlepszymi uczniami to chęć
ich uhonorowania i próba wyróżnienia ich spośród pozostałej
społeczności szkolnej. - Jesteście przykładem dla innych,
naszą przyszłością i zarówno
nauczyciele, jak i rodzice mogą
być z was dumni – mówił podczas spotkania wójt. Podziękował równocześnie rodzicom za
wkład i poświęcenie włożone w
edukację swoich dzieci. W tym
roku liczba osób wyróżnionych
za najlepsze wyniki podczas
egzaminów kończących podstawówkę i gimnazjum była wyjątkowo duża. Jak tłumaczył
Bogusław Wójcik, dyrektor
ZEASiP w Ostrowie w ubiegłych latach wyróżnianych
było dziesięciu uczniów, w
tym roku aż szesnastu.
Najlepsze wyniki spośród
uczniów szkół podstawowych osiągnęli:
Dominika Lepak – najlepszy
wynik w gminie (SP Skrzy-

szów)
Oliwia Andreasik (SP Skrzyszów)
Grzegorz Gołąb (SP Skrzyszów)
Patrycja Perlik (SP Ocieka)
Wiktoria Ignac (SP Wola
Ociecka)
Wiktoria Świderska (SP Wola
Ociecka)
Weronika Kobos (SP Ostrów)
Emilia Szalwa (SP Ostrów)
Michał Guzior (SP Kamionka)
Julia Maciołek (SP Kozodrza)
Najlepsze wyniki spośród
uczniów gimnazjum osiągnęli:
Konrad Świder – najlepszy
wynik w gminie (PG Kamionka)
Karolina Ptaszek – najlepszy
wynik w gminie (PG Wola
Ociecka)
Przemysław Kwaśnik (PG Kamionka)
Patrycja Pichla (PG Wola
Ociecka)
Szymon Tyczyński (PG Ocieka)
Aleksandra Nawała (PG

Ostrów)
W klasyfikacji szkół, które
uzyskały z egzaminu szóstoklasistów i testu gimnazjalistów najlepsze wyniki to:
Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w
Kozodrzy oraz Publiczne
Gimnazjum im. bł. ks. Romana Sitko w Kamionce.
W poniedziałek, 29 czerwca
najlepsi uczniowie szkół z
terenu gminy Ostrów pojechali na wycieczkę do Kazimie-

rza Dolnego i Nałęczowa.
Wyjazd jest nagrodą za ich
całoroczną pracę i stał się już
tradycją. W tym roku na wycieczkę pojechało 50
uczniów. Wycieczka jak co
roku finansowana jest z pieniędzy zebranych podczas
balu charytatywnego w Cyziówce, którego pomysłodawcą jest Piotr Cielec, Wójt gminy Ostrów.
nkl

GOPS rozdawał żywność
W ciągu czterech dni pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowie wydali ponad 12 palet
żywności pozyskanej z Podkarpackiego Banku Żywności we współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK w
Ropczycach.
Kasza, makaron, cukier, płatki
kukurydziane, olej, ser, klop-

sy, ryż i mleko trafiły do ponad 225 rodzin (ok. 850 osób)
otrzymujących zasiłki stałe,
celowe, okresowe bądź korzystających z dożywiania.
Żywność wydawana była w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebują-

cym.
Pomocą żywnościową objęte
są rodziny i osoby znajdujące
się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150%
kryterium dochodowego
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

Życie Ostrowa

813 zł - dla osoby samotnie
gospodarującej i 684 zł - dla
osoby w rodzinie
W imieniu osób, które skorzystały z pomocy składamy serdeczne podziękowania dla
Pana Marcina Chrobaka, właściciela firmy MARS z Ostrowa za nieodpłatne przewiezienie i rozładunek żywności.
GOPS Ostrów
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VII Przegląd Zespołów Artystycznych „Pawie Pióra”
W niedzielę, 14 czerwca w
Woli Ocieckiej miał miejsce
VII Przegląd Zespołów Artystycznych „Pawie Pióra”.
Podczas tego wydarzenia na
scenie zaprezentowało się
około 200 artystów z kilkunastu zespołów. Tegoroczne
„Pawie Pióra” to równocześnie Lokalne Targi Rękodzieła i Rzemiosła.
To nie pierwszy raz jak
„Pawie Pióra” gości w Woli
Ocieckiej. Po raz pierwszy
przegląd miał u nas miejsce w
roku 2012. Wydarzenie nie
odbyło by się gdyby nie
współpraca Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kamionce, Sołtysa i OSP w Woli
Ocieckiej oraz Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Ludowej w Gminie Ostrów na czele z założycielką i prezesem
Jadwigą Łomnicką, która jest
pomysłodawczynią zaproszenia „Pawich Piór” do Gminy
Ostrów. Przegląd to nie tylko
występy taneczne, celem tego
wydarzenia jest kultywowanie
dziedzictwa kulturowego oraz
rodzimego folkloru.
Prowadzącym przegląd był
tradycyjnie Przemysław Łagowski, dyrektor GCKiS w
Kamionce. Podczas tak istotnego wydarzenia nie obyło się
bez obecności gospodarza
gminy Piotra Cielca, Wójta
Gminy Ostrów. Na scenie
zaprezentowały się: trzy gru-

◄Wśród
zaproszonych
zespołów na
scenie nie
zabrakło reprezentantów
gminy Ostrów.
Przegląd
swoim występem uświetnił
miedzy innymi
ZPiT „Wrzos”
prowadzony
przez Jadwigę
Łomnicką.

◄Wspaniałe umiejętności
sceniczne zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Krakus”.
Widownia patrzyła z ogromnym podziwem na występ tej
grupy między innymi dlatego,
że występowała ona w dość
„grubym” ubiorze jak na ponad 30 stopniowy upał.

py Zespołu Pieśni i Tańca
„Krakus”, Dziecięca Rewia
Folklorystyczna z Ropczyc,
Dziecięco-Młodzieżówy Zesp ół T ańca Lud o wego
„Podgrodzianie” z Biecza,

ZPiT „Pawie Pióra” z Michałowic, ZPiR „Wiercany” z
Wiercan, Zespół Śpiewaczy
„Jeżowianie”, Kapela
„Jeżowianie”, Kapela Rodzinna „Kurasie”, Zespół Śpiewa-

czy „Retro” ze Lwowa oraz
ZPiT „Wrzos”, „Stokrotki”,
„Motylki”, „Biedronki” z
gminy Ostrów. W tym roku
dzięki współpracy z Lokalna
Grupą Działania „Lasovia”
podczas przeglądu
można
było skorzystać z degustacji
losowiackich przysmaków,
nie zabrakło również stoisk z
rękodziełem i rzemiosłem.
nkl

Kaskada i Ostrów awansują. Victoria spada
Po rozegraniu sezonu
2014/2015 wszystkie drużyny
z terenu gminy Ostrów zmieniają klasy: dwie drużyny z
terenu gminy Ostrów awansują do Ligi Okręgowej, jedna
spada do B-klasy. KP Kaskada Kamionka i LKS Ostrów
to zespoły, które sezon kończą
z największą ilością punktów
w tabeli. Niestety z A-klasą
musi pożegnać się Victoria
Ocieka.
Drużyny z Ostrowa i Kamionki
ukończyły ostatni sezon z taką
samą ilością punktów (51 pkt),
jednak LKS Ostrów strzelił wię-
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cej bramek, bo 61. Dzięki takiemu wynikowi drużyna ta zajmuje pierwsze miejsce
w tabeli. Co więcej LKS może
pochwalić najskuteczniejszym
zawodnikiem ostatniego sezonu,
bo to Dominik Porzuczek strzelił
najwięcej bramek (22 bramki).
KP Kaskada Kamionka uzyskała tyle samo punktów na koniec
sezonu co LKS Ostrów ale zajmuje drugie miejsce w tabeli z
liczbą strzelonych bramek 56. W
ogóle Kaskada Kamionka ostatni sezon może zaliczyć do udanych. Jako klub rozegrała w
sumie aż 127 meczy, a wszyst-

kie drużyny prowadzone w Kamionce zaliczyły bardzo dobry
sezon
plasując
się
w czołówkach tabel. Mistrzostwo ligi zdobyły drużyny: junior młodszy, trampkarz młodszy, orlik, młodzik młodszy
wywalczył III miejsce. Bardzo
dobra gra zarówno LKS Ostrów
jak i KP Kaskada Kamionka
zadecydowały o tym, że obie te
drużyny z A-klasy awansowały
do ligi okręgowej. Dla KP Kaskada to nie pierwsza przygoda
z wyższą ligą. W klasie okręgowej w grupie dębickiej ostatnio
grała w sezonie 2012/2013.
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Z A-klasą po sezonie 2013/2014
pożegnać musi się natomiast
drużyna Victorii Ocieka. Po
rozegraniu wszystkim, dwudziestu dwóch meczy zawodnicy tej
drużyny wygrali pięć razy, cztery razy zremisowali i aż trzynaście przegrali. Po wszystkich
spotkaniach bilans bramek tego
zespołu to 26 strzelonych goli i
44 stracone bramki. Na koniec
sezonu Victoria Ocieka zajmuje
ostatnie miejsce w tabeli z 19
punktami. Tym samym spada
do B-klasy.
nkl
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Powitanie wakacji w Ostrowie

„Piłka dla najmłodszych” w Kamionce
W sobotę, 27 czerwca kolejny
raz rozegrany został turniej
„Piłka dla najmłodszych”.
Rozgrywki po raz trzeci organizowane są przez Klub Piłkarski Kaskada Kamionka.

nudzić. Specjalnie przygotowany program dla dzieci
„Magiczna wyspa”, mini turniej piłkarski dla najmłodszych, poza tym malowanie
twarzy, skręcanie balonów,
zjeżdżalnie, występy breakdance grupy tanecznej „Bez grawitacji”, koncert Szkoły Muzycznej Yamaha. To wszystko
i nie tylko pozwalało na świetPodczas niedzielnego pikniku ną zabawę i gorące przywitanie zbrakło dobrych humorów nie wakacji.
i udanej zabawy. Szereg atraknkl
cji nie pozwalał się nikomu
W niedzielę, 28 czerwca na
Kompleksie Sportowym w
Ostrowie miał miejsce piknik
„Powitanie wakacji”. Na wydarzenie zaprosili Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
„Ostrowianki”, Lokalna
Grupa Działania „Lasovia” i
Gminne Centrum Kultury i
sportu w Kamionce.

W tegorocznym turnieju udział
wzięło 7 drużyn: AP „Bratek”
z Bratkowic, Rzemieślnik Pilzno, LKS Pustków, Chemik
Pustków, LKS Paszczyna, KP
Kaskada Kamionka oraz drużyna z Mielca. Kadra każdego z
zespołów to około 15 osób. Jak
wyjaśnia Arkadiusz Fornek,
prezes KP Kaskady Kamionka,
organizatora turnieju „Piłka dla
najmłodszych” środki na to wydarzenie udało się pozyskać z
Urzędu Marszałkowskiego. Wiadomo, że finansowo czasy
są trudne, ale działamy aktywnie, staramy się, piszemy wnioski o dofinansowanie. Rozgryw-

ki po raz pierwszy zorganizowaliśmy trzy lata temu, chcemy dać
możliwość młodym zawodnikom pograć, pokazać się, a przy
okazji promujemy również Kamionkę – zaznacza Fornek. Turniej to nie lada przedsięwzięcie
tym bardziej, że organizator nie
pobiera żadnego wpisowego od
drużyn, które chcą w nim wziąć
udział. Zawodnicy jak co roku
mogli liczyć również na poczęstunek.
Ostatecznie po rozegraniu
wszystkich meczy rozgrywki
wygrała drużyna AP „Bratek”
Bratkowice, drugie miejsce KP
Kaskada Kamionka, a trzecie
miejsce należy do Rzemieślnika
Pilzno. Tytuł najlepszego strzelca wywalczył Kacper Fornek
(KP Kaskada Kamionka), a
najlepszym, bramkarzem turnieju został Szymon Wolak (KP
Kaskada Kamionka).
nkl

65 lat Rodzinnej Kapeli Kurasie
Piękny jubileusz 65-lecia
istnienia i działalności artystycznej obchodzi w tym roku Kapela Rodzinna Kurasie
z Lubziny, która powiązana
jest również ze Skrzyszowem. Ponadto seniorka rodu, Albina Kuraś obchodziła
90 urodziny. Z tej okazji 30
maja w sali widowiskowej
Centrum Kultury im. Józefa
Mehoffera w Ropczycach miały miejsce jubileuszowe uroczystości.
Tego dnia nie zabrakło wspomnień, gratulacji, podziękowań
i życzeń, a co najważniejsze
wspólnego grania i śpiewania
podczas jubileuszowego koncertu „Kurasie i przyjaciele”. W
uroczystościowych udział wzięły osoby związane z działalnością kulturalną, sympatycy i
przyjaciele rodziny Kurasiów,
przedstawiciele władz i jednostek kulturalnych z terenu całego powiatu i nie tylko. Podczas
tego wydarzenia nie zabrakło
również reprezentantów gminy

Kapela Rodzinna
„Kurasie” niestrudzenie występuje na
różnego rodzaju
festiwalach i pokazach artystycznych.
W tym roku zaprezentowała się miedzy innymi podczas
Przeglądu Zespołów
Artystycznych
„Pawie Pióra”
w Woli Ocieckiej
Ostrów: Piotra Cielca wójta
Gminy Ostrów i Przemysława
Łagowskiego, dyrektora Gminnego Centrum, Kultury i Sportu
w Kamionce. Tego dnia członkowie zespołu Kapela Rodzinna
„Kurasie” otrzymali niezwykłe
wyróżnienie przyznawane przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – tytuł
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Kolejnym wydarzeniem
tego dnia był koncert Zbigniewa
Wodeckiego, który w lipcu 2014
roku gościł u rodziny Kurasiów

z kamerami telewizji polskiej w
ramach programu „Szlakiem
Kolberga”. Cykl dziesięciu programów przedstawiał muzyków
estradowych, którzy spotykali
się z muzykami ludowymi z
całej Polski i wspólnie nagrywali program muzyczny. Oprócz
występu Wodeckiego zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać
utworów ludowych i cerkiewnych w wykonaniu sióstr Sadowskich - Rodzinnego Tercetu
z Makówki. Na scenie Centrum
Kultury zaprezentowali się też
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młodzi artyści: członkowie młodej kapeli „Kurasie”.
Uroczystości towarzyszyła wystawa fotografii i rzeźb Albiny
Kuraś. Oprócz tego Pani Albinie
został nadany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Medal Gloria
Artis. Medal ten wręczono
końcem czerwca podczas wydarzenia „Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury”,
który się odbył w Rzeszowie.
nkl

11

Życie Ostrowa

Sportowe zmagania podczas Spartakiady i Gimnazjady
Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Woli Ocieckiej w
klasyfikacji ogólnej wygrała
tegoroczna spartakiadę.
Wśród gimnazjów najwyższe
podium wywalczyło Publiczne Gimnazjum w Ostrowie.
Zarówno podczas spartakiady jak i gimnazjady wyróżniono również najlepszą i
najlepszego sportowca.
W tym roku Gminna Gimnazjada miała miejsce w środę, 17
czerwca na Kompleksie Sportowym w Ostrowie. Swoje sportowe umiejętności sprawdzili
uczniowie wszystkich gimnazjów z ternu gminy Ostrów. Do
końcowej klasyfikacji liczyły
się punkty zdobyte w grach
zespołowych oraz w lekkoatletyce. Ostatecznie pierwsze
miejsce zdobyło Publiczne
Gimnazjum z Ostrowa zdobywając znaczną przewagę punktową. Na drugim miejscu uplasowało się Publiczne Gimna-

zjum z Ocieki, natomiast miejsce trzecie powędrowało do
Publicznego Gimnazjum w
Ociece. Poza podium znalazło
się niestety Publiczne gimnazjum z Kamionki. Spośród
wszystkich startujących wyróżnieni zostali również najlepsi
zawodnicy. Tytuł Najlepszej
Sportsmenki w Gminnej Gimnazjadzie 2015 zdobyła Karoli-

na Mech z gimnazjum w Ociece. Uczeń tej samej placówki
wywalczył miano Najlepszego
Sportsmena i trafił on do Sebastiana Perlika.
Gminna Spartakiada w tym
roku rozegra została w czwartek, 18 czerwca również na
Kompleksie Sportowym w
Ostrowie. W tych rozgrywkach

ustalając końcową klasyfikację
również pod uwagę
brano
punktacje z gier zespołowych i
lekkoatletyki. Do rywalizacji
przystąpiło wszystkie sześć
podstawówek z terenu gminy
Ostrów, jednak na podium znaleźć mogło się tylko trzy. Na
najwyższym, podobnie jak
przed rokiem, znalazła się
Szkoła Podstawowa z Woli
Ocieckiej, drugie miejsce wywalczyła SP z Kamionki, natomiast trzecie SP z Ostrowa.
Poza podium znalazły się kolejno: IV miejsce – SP Skrzyszów, V miejsce - SP Kozodrza, VI miejsce – SP Ocieka.
Najlepszym Sportowcem
Gminnej Spartakiady 2015
okazał się Bartosz Smoła,
uczeń SP w Woli Ocieckiej,
natomiast tytuł Najlepszej
Sportsmenki wywalczyła Wiktoria Piwowar ze SP w Kamionce.
nkl

V rocznica nadania imienia Wandy Chotomskiej
W sobotę, 13 czerwca 2015 r.
Publiczne Przedszko le
w Kozodrzy obchodziło
V Rocznicę nadania imienia
Wandy Chotomskiej połączoną ze Świętem Rodziny.
O godzinie 13.00 zaproszeni na
uroczystość goście, dzieci, rodzice oraz cała społeczność
przedszkolna zgromadziła się na
Mszy Świętej w Kaplicy Świętego Maksymiliana Marii Kolbe w
Kozodrzy. Następnie wszyscy
uczestnicy uroczystości udali się
do auli szkolnej, gdzie zostali
oficjalnie powitani przez Kazimierę Łącała, dyrektor Publicznego Przedszkola im. Wandy
Chotomskiej w Kozodrzy. W
swoim wystąpieniu zwróciła
uwagę na znaczenie rodziny
oraz na to jak wielką rolę w
kształtowaniu osobowości dzieci od najmłodszych lat odgrywają rodzice. Przedstawiła również sylwetkę i ważne fakty z
życia Wandy Chotomskiej,
patronki przedszkola w Kozodrzy. Ponieważ Pisarka nie
mogła gościć s osobiście reprezentowała ją córka Ewa Chotomska i wnuczka Karolina.
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Niespodzianką dla wszystkich
zgromadzonych były nagrane
na płycie DVD życzenia od
Wandy Chotomskiej dla przedszkolaków i całej społeczności
przedszkolnej z okazji obchodzonego jubileuszu. Dzieci pod
opieką nauczycieli przygotowały występ artystycznomuzyczny poświęcony rodzicom z okazji Święta Mamy i
Taty. Przedszkolaki z grupy
starszej rozpoczęły przedstawienie tańcem narodowym
polonez. Mali artyści poprzez
wiersze, piosenki, inscenizacje i
tańce przypomnieli jak ważną

Na pamiątkowym zdjęciu
Kazimiera Łącała z córką
i wnuczką Wandy Chotomskiej
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w życiu każdego dziecka, tak
małego, jak i dorastającego
jest rodzina. Dopełnieniem
uroczystości były atrakcje dla
dzieci: pokaz cyrkowy, konkurs plastyczny związany z
utworami pisarki Wandy Chotomskiej oraz konkursy z nagrodami. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz
książek autorstwa patronki
przedszkola w Kozodrzy. Na
koniec przedszkolaki odśpiewały „Sto lat” i rozdały laurki
swoim rodzicom, życząc im
wszystkiego co najlepsze.
Następnie rodzice, dzieci i
zaproszeni goście mogli spróbować przysmaków kuchni
przedszkolnej. Kazimiera
Łącała, dyrektor PP im. W.
Chotomskiej w Kozodrzy
podziękowała małym artystom za piękny występ, władzom gminy za pomoc w
funkcjonowaniu placówki, a
rodzicom i sponsorom za bezinteresowną pomoc w zorganizowaniu tak ważnej dla
przedszkola uroczystości.
PP Kozodrza
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IX Festyn Rodzinny w Skrzyszowie
W niedzielę, 21 czerwca 2015r.
przy PSP im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Skrzyszowie zgromadziło się bardzo dużo rodzin z
naszej miejscowości. Festyn
jest imprezą zorganizowaną
nie tylko dla dzieci z naszej
szkoły. Zapraszamy do udziału
w niej także uczniów sąsiednich szkół oraz mieszkańców
wszystkich miejscowości poprzez przygotowane wcześniej
plakaty i zaproszenie na stronie internetowej szkoły.
W organizowanych przez naszą
placówkę festynach biorą udział
dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież, dorośli, ze
szczególnym uwzględnieniem
możliwości uczestniczenia w
tym wydarzeniu całych rodzin.
Festyn rozpoczął się przemarszem Orkiestry Dętej z Dębicy
wraz z defiladą mażoretek z
zespołu Anturja, po którym nastąpiło oficjalne rozpoczęcie
przez głównego organizatora
festynu - dyrektora szkoły Andrzej Ziajora. W dalszej części
dzieci z kl. „0” pokazały jak
czują rock'n'rolla, a uczennica
klasy II Maria Cieśla zaprezentowała piosenkę „Motylem byłam”, którą wyśpiewała III miejsce na XX Wojewódzkim Przeglądzie Młodych Form Teatralnych „Bajkowisko 2015”. Podczas pikniku dziewczęta zespołu
Anturja popisywały się swymi
układami tanecznymi, a za swe
zasługi taneczne (I miejsce kadetek i III juniorek i seniorek podczas Mistrzostw Polski Południowo – Wschodniej w Pustkowie oraz uzyskanie nominacji na
Mistrzostwa Polski Mażoretek w
Kędzierzynie Koźlu, gdzie nasze
wspaniałe trio zdobyło tytuł Wice Mistrza Polski Tamburmajorek i nominacje na Mistrzostwa
Europy) zostały odznaczone
medalami oraz dyplomami z rąk
wójta Gminy Ostrów Piotra Cielca. W przerwie między występami organizator zapewnił gry i
konkursy dla najmłodszych
uczestników festynu, a nawet dla
mam. Na pikniku odbyły się
pokazy fascynującej wszystkich,
dziecięcej drużyny pożarniczej
OSP Skrzyszów oraz pokaz ratownictwa i pierwszej pomocy

OSP Kozodrza. Pokazy te bardzo zainteresowały wszystkich
zgromadzonych zarówno tych
młodszych jak też starszych.
Widzowie oglądali również występy zespołu Vega z CK w
Ropczycach, który popisywał się
gracją i zręcznością w pokazie
tańca współczesnego. Odwiedził
nas ZPiT Igloopolanie oraz
Wrzos. Ostatnim występem na
festynie był pokaz zapaśniczy
zawodników z UKS „Orzeł”

madzonych przygotowane były
ponadto różne przekąski w postaci bigosu, pierogów oraz
przekąski z grilla, lody, napoje
itp. Na zakończenie festynu
odbyła się zabawa taneczna, na
której grał zespół p. Rachwałów
z Ropczyc, podczas niej wszyscy „wyginali śmiało ciało”. Oj
działo się działo!!! Trudno to

Skrzyszów. Dzieci podczas festynu miały wiele atrakcji do
swojej dyspozycji: kilka zjeżdżalni, przejażdżki konne, samochody strażackie, malowanie
twarzy. Nie lada atrakcją były
dmuchańce i dla zwiększenia sił
na dalsze harce - grillowane kiełbaski. Wielką popularnością
cieszył się przejazd Ciuchcią
„Strzała Południa”, która przez
całą imprezę miała tłumy pasa-

żerów. Rodziny mogły sprawdzić się w strzelaniu z pistoletów. Sołtys wsi Skrzyszów
Andrzej Budzik zorganizował i
przeprowadził dla rodzin zawody łucznicze o puchar sołtysa,
który zdobyła rodzina Ozgów
ze Skrzyszowa. W Kąciku

Smakosza każdy mógł skosztować chleba z jeszcze pyszniejszym smalcem i ogóreczkiem.
Oferowano ciasta - a to za sprawą rodziców mażoretek. Podczas festynu można było również zatracić się w smakach
„chłopskiego jadła”. Dla zgro-
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wszystko opisać. Myślę, że ten
festiwal smaków i kolorów,
rodzinnej radości i rozrywki
długo zostanie w pamięci całej
naszej społeczności oraz gości
spoza naszej miejscowości. IX
Festyn Rodzinny odbył się dzięki
hojności sponsorów, którym
serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy wszystkim, którzy
byli z nami tego dnia, dziękujemy uczniom za dyscyplinę i
wspólną dobrą zabawę, dziękujemy Rodzicom za odwiedziny,
wsparcie i humor, dziękujemy
pracownikom szkoły i wszystkim osobom zaangażowanym w
organizację tego święta!!! Do
zobaczenia na następnym festynie. Już dziś zapraszamy.
Barbara Budzik
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Dzień Mamy w SP Ostrów
Mamo! Za Twe czułe serce,
za mądre nakazy, w dniu
Twojego święta dziękujemy
sto razy! Takie motto towarzyszyło uczniom klas 0, I, II
i III w Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Ostrowie podczas uroczystości 26
maja czyli w Dniu Matki.
Dzieci zaprezentowały ciekawy program artystyczny, w
którym znalazło się wiele zabawnych "rodzinnych" scenek,
wesołych i wzruszających
piosenek oraz wierszy pełnych
podziękowań i życzeń dla
mam. Wszystko to po to, aby to również wyraz miłość, sza- przygotowały wychowawczypodziękować mamom za trud cu n ku i wd zięcz no ś ci . nie: B. Florczak, J. Lisek, D.
włożony w wychowanie, były Uczniów do tej uroczystości Mita i D. Smykowska.

Na zakończenie programu
uczniowie zaśpiewali mamo
„Sto lat” oraz wręczyli małe
bukieciki. Dopełnieniem tego
sympatycznego spotkania był
słodki poczęstunek i obejrzenie galerii portretów, przedstawiających mamy naszych
dzieci. Zadaniem mam było
odszukanie swojej podobizny.
Nagrodą za trud włożony w
przygotowanie przedstawienia
były dla małych aktorów łzy
wzruszenia oraz uśmiech i
szczęście goszczące na twarzach mam.
SP Ostrów

Patrycja i Sylwia finalistkami Wojewódzkiego Konkursu „Leśne opowieści”
Szkoła Podstawowa im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece w ramach
obchodów „Dnia Ziemi”
wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
i Poetyckim „Leśne Opowieści – VI”. Konkurs zorganizowany został przez Szkołę
Podstawową im. ks. Władysława Świdra w Czarnej
Sędziszowskiej pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Konkurs miał na celu uwrażli-

wienie uczniów na piękno
otaczającej przyrody oraz
potrzebę dbania o własne otoczenie, w którym wiele gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem.
Szkoła Podstawowa w Ociece
realizuje też projekt Stowarzyszenia Ekoskop w Rzeszowie współfinansowany przez
Unię Europejską pod hasłem
„Alarm dla Bioróżnorodności
Podkarpacia”, związany z
ochroną naszej rodzimej fauny i flory. Konkurs „Leśne

opowieści” był podsumowaniem tych działań. Sylwia
Mazur i Patrycja Perlik,
uczennice VI klasy w swojej
kategorii zostały docenione w
konkursie plastycznym. Patrycja zajęła III miejsce w konkursie poetyckim, natomiast
Sylwia została wyróżniona w
konkursie plastycznym.
Prace plastyczne przedstawiały różne gatunki zwierząt w
środowisku naturalnym. Na
konkurs napłynęło ponad 400
prac plastycznych z całego

województwa podkarpackiego
tak więc konkurencja była
ogromna. Konkurs poetycki to
duży sukces Patrycji, gdyż
było, aż 80 utworów poetyckich, z których wybrano najlepsze utwory.
Nasi uczniowie zostali uwrażliwieni na środowisko naturalne, w którym żyją i potrafili
go przedstawić po mistrzowsku.
Sabina Pelc

Pierwsza wizyta w kinie przedszkolaków z Kozodrzy
W dniu 22 kwietnia dzieci z
Publicznego Przedszkola im.
Wandy Chotomskiej w Kozodrzy wybrały się do Multikina
w Rzeszowie. Dla większości
przedszkolaków była to pierwsza wizyta w kinie. Wyjazd był
zorganizowany w ramach projektu ,,Moja pierwsza wizyta w
kinie” prowadzonego przez
sieć Multikino
Podczas bardzo ciekawej i pouczającej wycieczki dzieci miały szansę odkryć tajemnice kina
oraz sekrety tworzenia i wyświetlania filmów na dużym
ekranie. Zwiedziły kabinę projekcyjną oraz kasy biletowe.
Poznały także historię popcornu, możliwość oglądnięcia pięciu zwiedzania przedszkolaki poktórego miały okazję spróbo- polskich filmów animowanych dziękowały pracownikom kina
wać. Dodatkową atrakcją była dla dzieci. Na zakończenie oraz otrzymały małe upominki.
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W drodze powrotnej ciekawymi
anegdotami umilał czas pan
Tomasz Szkutak, pracownik
Biura Podróży Janosik z Rzeszowa, które za sponsorowało
autokar na przejazd przedszkolaków. Biuro to na co dzień
współpracuje z drużyną siatkarską Asseco Resovia.
PP Kozodrza, red
Dyrektor Przedszkola Kazimiera Łącała wraz z nauczycielami, dziećmi oraz rodzicami serdecznie dziękuje Panu
Tomaszowi oraz Dyrektorowi
Biura Podróży za bezpłatne
udostępnienie autokaru na
wspaniałą wycieczkę do Rzeszowa.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce świętowała 65-lecie

- Nie istnieją dokumenty, które potwierdzałyby istnienie przed II wojną światową straży pożarnej naszej wsi. Jednak z przekazów ustnych
nieżyjących już osób wynika, że w latach 30. XX wieku mieszkańcy naszej wsi potrafili się zorganizować w razie pożaru. Ówczesny nauczyciel miejscowej szkoły pan Baś prowadził w szkole szkolenia przeciwpożarowe dla mieszkańców wsi. Podobno zorganizował on u
Marka Franciszka parę koni, wóz i prosty sprzęt gaśniczy jak: wiadra, łopaty i bosaki, aby w razie potrzeby pojechać do pożaru. Całą
akcją miał kierować Marek Jan. Wsi nie było wtedy stać na zakup sikawki. Dopiero po wojnie wiosną 1949 roku w domu Saja Stanisława odbyło się zebranie wiejskie na, które przybyli: komendant gminny straży pożarnej Gołąb Józef oraz porucznik pożarnictwa z powiatu
Dębica pan Malinowski. Na zebraniu tym podjęto decyzję o utworzeniu straży pożarnej w Kamionce, odczytano regulamin, a następnie
zapisano chętnych wstąpienia do straży. Zgłosiło się wielu młodych mężczyzn zwłaszcza tych po odbyciu służby wojskowej. Spośród nich
wybrano pierwszego komendanta, którym został Sum Stefan. W skład zarządu weszli: Ziółkowski Franciszek, Świder Józef, Ciężkowski
Jan – to część rysu historycznego OSP Kamionka przedstawionego przez Józefa Bajora podczas uroczystości.
W niedzielę, 3 maja w Kamionce miały miejsce uroczystości związane z Gminnym Dniem Strażaka połączonym z obchodami 65-lecia
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce. W
tym dniu w nie zabrakło
wspaniałych wystąpień, uroczystej Mszy Św. oraz odznaczeń za ofiarność i odwagę
druhów.
Jak zaznaczył w swoim przemówieniu Piotr Cielec, Wójt
Gminy Ostrów i równocześnie
Prezes Zarządu Gminnego
OSP w Ostrowie dzień 3 maja
jest ważny dla każdego Polaka, bo właśnie w tym dniu
świętujemy nadanie Konstytucji, a z punktu widzenia chrześcijan to również ważny czas –
Święto Najświętszej Marii
Panny Królowej Polski. Między innymi dlatego w tak ważnym czasie, kiedy łączony jest
patriotyzm z chrześcijaństwem
obchodzony jest Dzień Strażaka, czyli ludzi bohaterskich,
niejednokrotnie oddających
zdrowie i życie dla ratowania
innych.
Niedzielne uroczystości w
Kamionce rozpoczęła Msza
Św. w intencji strażaków.
Piotr Stefański, ksiądz proboszcz parafii Kamionka podziękował druhom za ich

ofiarność, odwagę i niesioną
pomoc wszystkim potrzebującym. Po nabożeństwie nastąpił
przemarsz pod pomnik Grunwald, przy którym złożono
symboliczną wiązankę kwiatów. Kolejna część obchodów
odbyła się w Domu Strażaka w
Kamionce. Po przywitaniu
gości druh Józef Bajor, sołtys i
radny z Kamionki przedstawił
rys historyczny OSP Kamionka. Po nim podczas uroczystego apelu Wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Władysław
Tabasz, Z-ca Komendanta
Powiatowego PSP w Ropczycach bryg. mgr inż. Janusz
Piczak, Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witold Darłak, Komendant
Gminny OSP w Ostrowie
Adam Gryboś oraz Prezes
Zarządu Gminnego OSP w
Ostrowie Piotr Cielec odznaczyli zasłużonych strażaków
oraz podziękowali Druhom
Ochotniczej Straży Pożarnej
za pełną poświęcenia służbę
strażacką.
Na zakończenie uroczystości
głos zabrali goście, którzy
życzyli druhom między innymi wytrwałości oraz szczęśliwych zakończeń akcji strażackich.

Podczas uroczystości 65-lecia OSP w Kamionce
odznaczenia otrzymali:
Odznaka „Wzorowy Strażak”

Rafał Wiktor

Marcin Łagowski
Marcin Smolak
Robert Sołtys

Medal Srebrny

Medal Brązowy

Adam Zygmunt
Jan Saj
Józef Wolak
Krzysztof Potwora

Andrzej Niedźwiedź
Łukasz Kędzior
Jerzy Bezara
Wiesław Chajec
Medal Złoty

Piotr Łagowski
Józef Bajor
Tadeusz Bezara

nkl
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Mistrzowska „Anturja”
Zespół „Anturja” ze Skrzyszowa wziął udział w XVII
Mistrzostwach Polski Mażoretek. Wydarzenie miało
miejsce w dniach 22-24
maja na Hali Widowiskowo Sportowej „Azoty” w Kędzierzynie Koźlu. Przez tę halę w
ciągu trzech dni przewinęło
się 1500 mażoretek z 60 miejscowości w całym kraju. Zaprezentowały one 131 choreografii zespołowych, 63 przemarsze i 450 małych form
tanecznych.
Udział w mistrzostwach to nie
lada wyróżnienie dla skrzyszowskich mażoretek, które
zakończyły turniej dużym sukcesem. Zespół „Anturja” zajął
14 miejsce w kategorii seniorek, a skrzyszowskie tamburmajorki, czyli dziewczyny maszerujące przed orkiestrą i wykonujące układ choreograficzny
w rytm muzyki za pomocą buławy zdobyły tytuł I Wicemistrzyń Polski otrzymując
srebrne medale. Do grupy tamburmajorek należą: Katarzyna
Rymut, Dominika Fryz i Wiktoria Rymut.
Trzydniowe mistrzostwa odby-

udział wzięły wszystkie trzy
grupy zespołu „Anturja”. Każdy zespół biorący udział w mistrzostwach w Pustkowie był
oceniany w dwóch kategoriach:
parada i występ sceniczny. To
właśnie wysokie lokaty zdobyte
podczas mistrzostw 1 maja dały
nominacje na Ogólnopolskie
XVII Mistrzostwa Mażoretek
do Kędzierzyna Koźla.
SP Skrzyszów, red

ły się pod honorowym patronatem pani prezydent miasta Kędzierzyn Koźle. Pierwszego
dnia odbyły się występy sceniczne solo, duo/trio, mini formacje, mini mix. W drugi dzień
tańczone były defilady, a w
trzeci dzień zespoły przedstawiły choreografie sceniczne.
Aby „Anturja” mogła się zaprezentować w Kędzierzynie Koźlu musiała wcześniej wystąpić
podczas Mistrzostw Polski Południowo – Wschodniej Mażoretek w Pustkowie, które miały
miejsce 1 maja. W tej imprezie

Zespół „Anturja” dziękuje wszystkim tym, którzy wsparli wyjazd na
Ogólnopolskie Mistrzostwa:
Panu Janowi Sojka, właścicielowi Biura Turystycznego „Anturja”
w Dębicy za wkład finansowy oraz Panu Bogusławowi Wójcikowi,
dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli w Ostrowie za udostępnienie autobusu szkolnego.

Szóstoklasiści w Publicznym Gimnazjum w Ostrowie
Jak co roku 28 maja Publiczne Gimnazjum w Ostrowie
zorganizowało Dzień Otwartych Drzwi przeznaczony
głównie dla uczniów klas VI
szkół podstawowych z Kozodrzy, Skrzyszowa i Ostrowa
oraz ich rodziców.
W murach gimnazjum pojawili
się także zaproszeni goście: P.
Cielec - Wójt Gminy Ostrów,
B. Wójcik – dyrektor ZEASiP,
P. Łagowski – dyrektor GCKiS
w Ostrowie, A. Marchut – księgowa ZEASiP , I. Kozłowska przewodnicząca Rady Rodziców, M. Cwanek – radna, A.
Książek-Pięta – radna i zarazem
absolwentka PG w Ostrowie,
dyrektorzy szkół podstawowych: M. Przydział, J. Wesołowski, A. Ziajor, a także wychowawcy klas VI.
Uroczystość składała się z
dwóch części. W części pierw-
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szej M. Wielgus – dyrektor PG
w Ostrowie powitała przybyłych szóstoklasistów, ich rodziców oraz zaproszonych gości,
następnie podczas prezentacji
multimedialnej przedstawiła
walory szkoły. Młodzież gimnazjalna przedstawiła dwie
humorystyczne inscenizacje pt.
„Lekcja j. polskiego” oraz

„Idealna niania”. Całość przeplatały występy muzyczne.
Zaprezentowali się m. in. instrumentalny zespół muzyczny
złożony z uczniów (oraz absolwenta), uczennica, która jest
tegoroczną laureatką powiatowego konkursu wokalnego, a
także drużyna starszoharcerska
Wagabunda.

Życie Ostrowa

W części drugiej szóstoklasiści
mieli możliwość zwiedzić sale
lekcyjne, a także, otrzymali
foldery prezentujące gimnazjum. Następnie wszyscy przeszli do sali gimnastycznej, na
której obejrzeli prace plastyczne, fotograficzne i prace ECO
wykonane przez uczniów gimnazjum. Można było powspominać dawne roczniki oglądając kroniki szkolne. Znalazł się
też czas na podzielenie się swoimi refleksjami i uwagami w
czasie wspólnych rozmów przy
poczęstunku, kawie i herbacie,
a w międzyczasie zerknąć na
wyświetlone na ścianie stare
zdjęcia szkolne.
Dzień Otwartych Drzwi z
pewnością przybliżył przyszłym gimnazjalistom nowe
środowisko, które sami będą
współtworzyć już od 1 września tego roku.
M. Porada

Życie Ostrowa

Gmina Ostrów jako beneficjent projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , realizuje projekt systemowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 pt” Czas
na aktywność w Gminie Ostrów”.
Celem głównym projektu jest przezwyciężenie marginalizacji i wykluczenia społecznego klientów
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie.
Projektem objętych jest 5 kobiet, z którymi zawarto kontrakty socjalne. Uczestniczki projektu wzięły udział w dwóch szkoleniach zawodowych:
1. Opiekunka osób starszych i dzieci
2. Nowoczesny sprzedawca wraz z obsługa komputera i kasy fiskalnej.
W miesiącu czerwcu odbędzie się spotkanie z Doradcą zawodowym.
Projekt w obecnym roku zakończony zostanie 30.06.2015r. GOPS w Ostrowie realizując zadania w projekcie osiągnął zamierzone cele. Przyczynił się do podniesienia kwalifikacji, umiejętności zawodowych i społecznych uczestników projektu, a co za tym
idzie do zwiększenia aktywności klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkie uczestniczki są zadowolone
z udziału w projekcie.
Koordynator projektu
Danuta Krajewska-Kobos

Druhowie z OSP przygotowani są na pożary w szkołach
W piątek, 29 maja w Szkole
Podstawowej im. Działaczy
Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy miały miejsce kompleksowo-zgrywające ćwiczenia obrony cywilnej i
gminne ćwiczenia jednostek
OSP Gminy Ostrów. Rozegrany epizod pożaru placówki miał za zadanie
sprawdzenie i udoskonalenie
działania instytucji i jednostek w przypadkach zagrożeń.
Gminne Ćwiczenia Jednostek
OSP rozpoczęły się o godzinie 9:00. Wtedy to dyrektor
podstawówki w Kozodrzy
powiadomił Komendę Powiatową PSP w Ropczycach o
rzekomym płonącym budynku
szkoły. W czasie, gdy do
szkoły docierały jednostki
straży, dyrekcja miała za zadanie ewakuację pracowników i uczniów. Następnie
strażacy OSP wyposażeni w
aparaty tlenowe weszli do
budynku szkoły i ewakuowali
z niej rannych udzielając
pierwszej pomocy. Zlokalizowali również źródło ognia i
ugasili pożar. W akcji uczestniczyło wszystkie siedem
jednostek OSP z terenu Gmi-

Druhowie
z jednostek
OSP z terenu
Gminy
Ostrów na
przestrzeni
ostatnich
lat przeprowadzili kompleksowozgrywające
ćwiczenia
już we
wszystkich
szkołach
naszej gminy.

gazu czy prądu. Kolejnymi
celami są rozeznanie i doskonalenie druhów w akcji
ewakuacyjnej z budynków,
zastosowania aparatów powietrznych i ratownictwa
medycznego.
Po każdych ćwiczeniach
strażacy zbierają się i omawiają całą akcję uwzględniając zarówno dobre jak i złe
strony przeprowadzonych
ćwiczeń. Dodatkowa atrakcją takich symulacji są pokazy sprzętu gaśniczego.
Ćwiczenia gminnych jednostek OSP przeprowadzane są
co roku. Za każdym razem w
innej placówce oświatowej
na terenie Gminy Ostrów.
nkl

ny Ostrów. Podobnie jak
przed rokiem na ofiary pożaru
upozorowani byli druhowie z
Blizny. Głównymi celami
takich ćwiczeń jest poznanie
obiektu jakim są szkoły po to,
by w razie prawdziwego zdarzenia strażacy znali drogę
ewakuacji, oraz umiejscowienie wyłączników na przykład
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Już po raz dziewiąty „Mały Mistrz Ortografii”
W sumie 19 uczniów z klas
II i III z sześciu szkół
p o d s t a w o w y c h G mi n y
Ostrów wzięło udział w IX
edycji konkursu ortograficznego „Mały Mistrz Ortografii Gminy Ostrów”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia
jest Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Kardynała
St ef a na Wy szy ńskieg o
w Ociece, a dokładniej
Edyta Szpara, nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej.
Konkurs co roku spotyka się
z ogromnym zainteresowaniem.

W finale, który odbył się 24
kwietnia w Szkole Podstawowej w Ociece najlepsi uczniowie mieli do napisania dyktando pt. „Cztery pory roku”,
przygotowane przez panią
Renatę Paszkiewicz. Dyktando dyktowała pani Danuta
Wojton. Do komisji zostały
powołane panie: Czesława
Żak, Danuta Wojton, Edyta
Szpara. Panie czuwały nad
przebiegiem konkursu. Następnie prace dzieci zostały
poprawione i wyłonieni zostali zwycięzcy. I miejsce zdobyła Karolina Brandys ze SP

w Kozodrzy, II miejsce zajęła
Julia Podgórska z SP w Kamionce, III miejsce wywalczył Radosław Burczy ze SP
w Ostrowie. Natomiast IV
miejsce ex aequo należy do
Oskara Szostaka ze
SP
w Ostrowie oraz Oliwii Ferfeckiej ze SP w Woli Ocieckiej.
Podsumowując konkurs Marta
Szybała, dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Ociece podkreśliła, iż każdy uczeń biorący udział w
finale konkursu był już
„zwycięzcą”. Wszyscy uczest-

nicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy, zaś zwycięzcy cenne nagrody.
Edyta Szpara
Organizatorzy konkursu
składają serdeczne
podziękowania:
●nauczycielom edukacji
wczesnoszkolnej za przygotowanie dzieci do konkursu
● panu Przemysławowi
Łagowskiemu za ufundowanie wspaniałych nagród

Najwyższe miejsca w konkursie „Chcę Panu Śpiewać”
Uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Skrzyszowie
wyśpiewali I miejsca w Powiatowym Przeglądzie Pieśni i
Piosenki Religijnej „Chcę Panu Śpiewać” w Wiercanach.
Gminny Ośrodek Kultury w
Iwierzycach z siedzibą w
Wiercanach już po raz XV
zorganizował Powiatowy
Przegląd Pieśni i Piosenki
Religijnej „Chcę Panu Śpiewać”. Konkurs odbywał się
przy współpracy m.in. klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim. W dniu 19.05.2015r.w GOK w Wiercanach odbył się XV Powiatowy
Przegląd Pieśni i Piosenki
Religijnej „Chce Panu Śpiewać”. Z Publicznej Szkoły

Podstawowej im. Bł. Ks. J.
Popiełuszki w Skrzyszowie w
przeglądzie wzięła udział jedenastoosobowa grupa dzieci
z kl. „0” przygotowana przez
Barbarą Budzik, kwartet z kl.
I (Martyna Bieszcz, Weronika
Fortkowska, Nikola Przetacznik i Kamila Borowiec) przygotowany przez Anną Bochenek i solistka Maria Cieśla z
kl. II przygotowana przez
Alinę Zawiszę. Mali artyści
wykonywali piosenki mniej i
bardziej znane, wszystkie łączyła religijność i wielkie zaangażowanie wykonawców.
Wszystkich naszych małych
wykonawców spotkała duża
nagroda za pracę włożoną w
przygotowanie do konkursu,
ponieważ zarówno zerówka,

jak i uczennice z kl. I oraz
Maria z kl. II zostali przez
komisję bardzo mocno docenieni otrzymując najwyższe
lokaty w swoich kategoriach
wokalnych. Łącznie w Powiatowym Przeglądzie Pieśni i
Piosenki Religijnej „Chcę Panu Śpiewać” udział wzięło 250
dzieci, od przedszkolaków do
uczniów szkół średnich. Celem
konkursu była popularyzacja
piosenki religijnej i pogłębianie pracy z dziećmi uzdolnionymi muzycznie. Patronat nad
przeglądem objęło Radio Via
Katolickie Radio Rzeszów.
Dzieci z kl. „0” z wychowawcą jako laureaci najmłodszej
grupy wiekowej zauroczyli
jury wykonaniem utworu oraz
jego aranżacją na

Złote Nutki” z Gminy Ostrów
Wielkim sukcesem uczennic
Amelii Boś i Aleksandry Sali
z klasy II Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ostrowie
oraz Patrycji Perlik i Kamila Pazdana ze Szkoły Publicznej w Ociece zakończył się
konkurs wokalny „O Złotą
Nutkę” z cyklu „Szukamy
talentów” organizowany
przez Miejski Dom Kultury w
Ropczycach.
W koncercie finałowym w
dniu 17 maja 2015 r. dziewczynki zaprezentowały dwie
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piosenki: „Parasolki” zespołu
Filipinki i „Ta piosenka jest
dla mamy” z repertuaru Arki
Noego. Decyzją Jury zajęły I
miejsce i tym samym zdobyły
statuetkę „Złotej Nutki”. Dodatkową nagrodą był występ
31 maja 2015 r. na Rynku z
okazji Dni Ziemi Ropczyckiej.
W konkursie wystąpili również uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Ociece. Spośród nich III miejsce w kategorii klas 0-III zajął Kamil

Pazdan przygotowany
przez Edytę Szpara. Zaś p i e wa ł o n u t wo r y
„Parostatek” i „Moja klasa
IIIA”. Natomiast w kategorii klas IV-VI na najwyższym stopniu podium stanęła Patrycja Perlik, która
zaśpiewała również dwie
piosenki: „Kiedyś byłam
różą” i „Baju Baj...” Patrycję do konkursu przygotował Ryszard Niewiarowski.
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scenie i zostali poproszeni o
udzielenie wywiadu do radia
VIA. Laureaci konkursu wystąpili w niedzielę (24 maja)
podczas finałowej prezentacji
na scenie plenerowej przy
GOK w Wiercanach. Wtedy
też zostały rozdane nagrody i
dyplomy dla najlepszych
uczestników konkursu. Mali
artyści mogli po raz kolejny
zaprezentować swoje umiejętności wokalne i skorzystać z
plenerowych atrakcji przygotowanych przez organizatorów.
Życzymy laureatom i wszystkim
wykonawcom, aby zawsze dużo
śpiewali, uczyli się poprzez ambitne teksty piosenek i czerpali z
tego osobistą radość.
Barbara Budzik
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15 lat Woli Ocieckiej z Janem Pawłem II
W dniu 18 maja 2015r.
społeczność Publicznej
Szkoły Podstawowej w Woli
Ocieckiej przeżywała uroczystość 15-lecia nadania
szkole imienia Jana Pawła
II. Obchody te mają dla całej społeczności szkolnej
szczególne znaczenie.
Wyzwalają w wychowankach chęć naśladowania
Patrona, który swoje nauczanie kierował także do
dzieci, gdyż zajmowały
w Jego sercu szczególne
nauczyciele emeryci z byłym
miejsce.
dyrektorem szkoły WładysłaTo ważne w dziejach szkoły wem Uljaszem na czele oraz
wydarzenie zaszczycili swoją poczet sztandarowy ze SP im.
obecnością: Wójt Gminy kard. Stefana Wyszyńskiego
Ostrów Piotr Cielec, Wice- w Ociece.
przewodniczący Rady Gminy Uroczystość rozpoczęła się
Władysław Surman, Przewod- sprawowaną przed pomninicząca Komisji Oświaty, kiem Patrona mszą św. konceZdrowia, Kultury i Porządku lebrowaną przez proboszcza
Publicznego Małgorzata Cwa- parafii Ocieka ks. Kanonika
nek, lokalni radni: Katarzyna Jana Gaworczyka oraz byłego
Myszkowska i Wiesław Jeleń, wikariusza parafii - ks. Kazibyli gospodarze gminy: Tade- mierza Kumana. W pięknej
usz Sowa i Marian Dwojak, homilii skierowanej do
sołtys Woli Ocieckiej Tadeusz uczniów, nauczycieli, rodziKalita, dyrektorzy szkół: Mar- ców i wszystkich obecnych
ta Szybała i Lucjan Miesz- ks. Proboszcz przedstawił
kowski, przewodniczący Rad Ojca Świętego jako wzór do
Rodziców: Dorota Potwora naśladowania w codziennym
i Mirosław Wójtowicz, życiu.

Po mszy św. wszyscy udali
się do szkoły, aby obejrzeć
przygotowany przez dzieci
i młodzież program artystyczny. W zaaranżowanym
na scenie „Kąciku Patrona”
uczniowie przypomnieli najważniejsze wydarzenia z życia Jana Pawła II. Program ten
urozmaicali pięknymi recytacjami utworów poetyckich
i piosenkami.
W drugiej części programu
dyrektor szkoły Artur Skubis
zaprezentował zebranym okolicznościowy reportaż. Film
miał formę wywiadu z osobami, które były inicjatorami
nadania szkole imienia Jana
Pawła II. Oficjalną część
zakończyły przemówienia,

podczas których Panowie
Piotr Cielec oraz Tadeusz
Sowa podkreślili rolę byłego
dyrektora szkoły Władysława
Uljasza, który zapoczątkował
proces nadania szkole imienia. Nie zapomniano także
o Pani Jadwidze Szynal, która
pełniąc rolę dyrektora placówki w Woli Ocieckiej, doprowadziła po powstania pomnika Ojca Świętego przed
budynkiem.
Do tego święta społeczność
szkolna przygotowywała się
organizując dla uczniów
szkolny konkurs plastyczny
pod hasłem „15 lat z Janem
Pawłem II”. Laureaci otrzymali nagrody oraz dyplomy.
Piękną oprawą uroczystości
były przygotowane ekspozycje prac konkursowych
uczniów. Na zakończenie,
tradycyjnym zwyczajem,
uczniowie zostali zaproszeni
na kremówki, a dyrektor szkoły podziękował wszystkim,
którzy zaangażowali się
w przygotowanie tegorocznego święta szkoły.
SP Wola Ociecka

Obejrzyj film z okazji 15-lecia
W dniu 18 maja tego roku
Szkoła Podstawowa w Woli
Ocieckiej obchodziła 15lecie nadania imienia Jana
Pawła II. Z tej okazji Artur
Skubis, dyrektor tej placówki przygotował okolicznościowy filmik.
W nagraniu biorą udział osoby, które zainicjowały proces
nadania imienia. Wypowiada-

ją się w nim między innymi:
Władysław Uliasz, który w
tamtych latach był dyrektorem
SP w Woli Ocieckiej, Piotr
Cielec - Wójt Gminy Ostrów,
ks. kan. Jan Gaworczyk - proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w
Ociece, ks. Kazimierz Kuman
- katecheta i wikariusz parafii
w Ociece w latach 1997-2000,

Lucjan Mieszkowski, który w
latach 1992-2002 był Przewodniczącym Rady Gminy w
Ostrowie, Jadwiga Szynal dyrektor SP w Woli Ocieckiej
w latach 2007-2011, Tadeusz
Kalita - sołtys Woli Ocieckiej
czy ówczesny Wójt. Wszystkie osoby opowiadają historie
związane z procesem nadania
imienia szkole, stawianiu po-

mnika czy sztandarze. Film
trwa nieco ponad 10 minut, a
obejrzeć można go na stronie
Szkoły Podstawowej w Woli
Ocieckiej lub za pośrednictwem serwisu YouTube. Film
nosi tytuł „15 lat z Janem
Pawłem II”.
nkl

XX Wojewódzki Przegląd Młodych Form Teatralnych „Bajkowisko”.
W dniu 26 maja tego roku
uczniowie klas I-III pod kierunkiem swoich wychowawczyń uczestniczyli w XX
Wojewódzkim Przeglądzie
Młodych Form Teatralnych
„Bajkowisko 2015”.
Przedstawienie zostało przy-

gotowane na podstawie scenariusza „Zaczarowanym pociągiem w świat bajki”. Specjalnie na tę okazję przygotowana
została bogata scenografia,
w której pomocą służyli:
p. Marta Hamala, p. Lucyna
i Robert Pociaskowie oraz

rodzice. Dodatkowo uczennica Maria Cieśla zaśpiewała
piosenkę pt. „Motylem
byłam” natomiast uczennica
klasy III Justyna Jezuit w kategorii wiersz wystąpiła
z wierszem pt. „Wrona i ser”.
Maria Cieśla zajęła III miej-

Życie Ostrowa

sce w kategorii piosenka klasy
I–III.
Serdecznie gratulujemy Marysi i jej wychowawczyni Alinie
Zawisza.
Barbara Budzik
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Wiosenne osiągnięcia uczniów z Kozodrzy
Rok szkolny rządzi się swoimi prawami. Plany dobrze
przepracowanej jesieni i
zimy przychodzą w kwietniu, maju, czerwcu…
W dniu 14 kwietnia br. Aleksandra Skiba i Kacper Kot z
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Działaczy Ruchu
Chłopskiego w Kozodrzy
wygrali gminne eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy
Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Prawie dwa tygodnie
później zaznaczyli swój udział
w etapie powiatowym: Kacper
był najmłodszym uczestni-

kiem turnieju.
Dnia 24 kwietnia br. Karolina
Brandys z klasy III bezapelacyjnie wygrała Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł
„Małego Mistrza Ortografii”
klas II i III zorganizowany
przez GCKiS i Publiczną
Szkołę Podstawową w Ociece. Jako pierwsza w dość długiej już historii konkursu wygrała bez żadnego punktu
ujemnego, nie popełniła nawet najmniejszego błędu literowego (o ortograficznych
czy interpunkcyjnych nie
w s p o m i n a j ą c ) !
28 kwietnia br. w Nockowej

odbył się Rejonowy Konkurs
Biblijny „Ewangelia wg św.
Marka – drogą ucznia Jezusa”. Drugie miejsce zajęła w
nim Katarzyna Longosz z
klasy V, niewiele zabrakło do
zakwalifikowania się do
„województwa”.
W dniu 19 maja br. w XV
Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Religijnej
„Chcę Panu Śpiewać” Michał
Gawron, Radosław Łącała i
Milena Łącała zajęli kolejno
II, III i następne miejsce, a
Aleksandra Skiba II lokatę, wszyscy w swoich kategoriach wiekowych. Szczególny

aplauz wzbudziło wykonanie
„Alleluja” przez Michała
Gawrona. Usłyszeć tę piosenkę można było w Radiu VIA
oraz wywiad z Radkiem Łącałą po występie. Wszyscy wymienieni wzięli udział w plenerowym koncercie laureatów
24 maja br. w Wiercanach i
otrzymali nagrody rzeczowe.
Co przyniosą następne miesiące, jeśli maj zakończył się (29
w piątek) udaną próbną ewakuacją szkoły oraz świetnym
wynikiem ze sprawdzianu
klasy VI. My się wcale nie
chwalimy…
SP Kozodrza

„Przeprawa” przez tereny Gminy Ostrów
W sobotę, 9 maja przez tereny Gminy Ostrów przebiegło kilkadziesiąt uczestników „Przeprawy”, czyli III
Zadaniowego Rajdu na
Orientację. Zawodnicy
wyruszyli z Ropczyc, jednak
to przez nasz teren biegła
spora część trasy. Biegacze
zawitali między innymi
w Zdżarach, Ociece i Kamionce.
Przeprawa to nie tylko bieg,
ale również zadania do wykonania. Zjazd na tyrolce,
sprawdzenie logicznego
myślenie gdy organizm jest
zmęczony, nurkowanie to
tylko część wyzwań jakie
organizatorzy przygotowali
dla zawodników w tym roku.
W Ociece uczestnicy tylko na
podstawie mapy musieli dotrzeć do bunkrów, a tam wykonać kilka trafnych strzałów,
natomiast w Kamionce nad
zalewem musieli przepłynąć
kajakiem na wyspę. Każde
zadanie wymagało skupienia
co przy dużym wyniku fizycznym nie jest łatwe. rzeczy
Organizatorzy przygotowali
w tym roku do wyboru dwie
trasy: Relax o długości 15 km
i Extremum na 50 km.
Dzięki zmaganiom zawodnicy

◄ FOTO:
Archiwum
Organizatora
Zadnia w Ociece
i Kamionce należały do jednych
z atrakcyjniejszych w tegorocznej Przeprawie”.

▼FOTO:
Dawid Magdoń

z całej Polski mogli na trasie
rajdu zobaczyć kilka ciekawych miejsc między innymi:
Krzyż Milenijny w Ropczycach, Górę Śmierci w Pustkowie czy właśnie Zalew w Kamionce i bunkry. Jak wspominała część zawodników, zarówno z terenu powiatu jak i
ci którzy nie znają tych stron
nie spodziewali się, że na terenie naszej gminy można
znaleźć takie ładne i ciekawe
miejsca czy obiekty jakimi są
bunkry w Ociece.
Organizatorem III Zadanio- „Przeprawa” jest Maciej innymi w klubie „Zabiegani
wego Rajdu na Orientację Sąsiadek działający między Ropczyce”.
nkl

Organizatorzy serdecznie dziękują Klubowi Sportowemu Kaskada Kamionka i jego prezesowi Arkadiuszowi
Fornkowi za pomoc i nieodpłatne udostępnienie terenu zalewu na potrzeby organizacji
III Zadaniowego Rajdu na Orientację „Przeprawa”.
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Zawody lekkoatletyczne
Drużyna uczniów ze Szkoły
Podstawowej im bł. ks.
Jerzego Popiełuszki w
Skrzyszowie zajęła II miejsce w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych dla
klas I-III w Sędziszowie
Młp. Turniej miał miejsce 27
maja, a udział w nim wzięło
pięć szkół z terenu całego
powiatu.
Zawodnicy mierzyli się w
siedmiu dyscyplinach, a każda
drużyna liczyła osiem osób.
Dwa dni wcześniej, 25 maja

w SP w Skrzyszowie
miały miejsce Międzyszkolne Zawody
Lekkoatletyczne dla
klas I-III „Baw się razem z nami”. Tym razem były to zmagania
dla szkół z terenu gminy Ostrów. Udział w
nim wzięły trzy placówki: Wola Ociecka, Ocieka i Skrzyszów.
Zawodnicy startowali w siedmiu konkurencjach: sztafeta,
dodawanie skoków, zmiana
piłek, bieg w worku, rzut do

żywego kosza, bieg z szarfami, strzały do bramki. W tym
zmaganiach najlepsza okazała
się drużyna ze Skrzyszowa
przygotowana przez Bogusła-

wę Przydział. Była to jednocześnie kwalifikacja do zawodów powiatowych, które miały miejsce 27 maja.
red, SP Skrzyszów

Wychowanie patriotyczne w Parku Historycznym w Bliźnie
W dniu 30 kwietnia 2015r.
uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Publicznego Gimnazjum w Woli Ocieckiej
uczestniczyli w uroczystym
apelu z okazji majowych
świąt narodowych: Święta
Pracy, Święta Flagi, Święta
Konstytucji oraz Narodowego Dnia Zwycięstwa. Szczególny charakter uroczystości podkreślało miejsce, w
którym zgromadzili się
uczniowie: Park Historyczny w Bliźnie.
Po przypomnieniu tła histo- zapalili znicze przed pomni- dowczych uwieńczonych zdorycznego majowych świąt, kiem upamiętniającym pole- byciem bezcennych informauczniowie złożyli kwiaty i głych w operacjach wywia- cji o broni odwetowej V1 i

Uczniowie z Ostrowa w Centrum Caritas
W kwietniu i maju 2015 r.
uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Ostrowie wraz z
wychowawcami odwiedzili
Centrum Caritas w Budach
Głogowskich. Ośrodek ten
powstał w ramach Promocji
Obszarów "Natura 2000".
Znajduje się on w granicach
mielecko-kolbuszowskiego
obszaru chronionego krajobrazu, rezerwatu „Zabłocie”
oraz kompleksu leśnego Budy Głogowskie.
Miejsce pod budowę Centrum
przekazał w testamencie Organizacji Charytatywnej Caritas
Rzeszów Tadeusz Plizga z
prośbą o wybudowanie ośrodka dla dzieci najbiedniejszych,

sierot i niepełnosprawnych.
Budynek powstał w bardzo
krótkim czasie. Oferuje różne
formy zajęć skierowane do
dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych. Nasi uczniowie
uczestniczyli w zajęciach plastycznych i zajęciach przyrodniczych z mikroskopami. Mieli
również możliwość skorzystania z sal rekreacyjnych wyposażonych w bilard, piłkarzyki,
stół do tenisa oraz boiska do
gry w piłkę nożną. Dzieci odbyły także spacer jedną z wielu
ścieżek przyrodniczych znajdujących się wokół ośrodka.
Na koniec zjedli pyszne kiełbaski przygotowane przez pracowników Centrum.
SP Ostrów

V2.
Następnie pan Wiesław Jeleń,
sołtys i radny Blizny, oprowadził dzieci i młodzież po Parku Historycznym i przybliżył
im genezę powstania tego
obiektu. Uczniowie obejrzeli
dokumentalny film przedstawiający próbę startu pocisku
V-2 na tutejszym poligonie.
Zwieńczeniem pobytu na
Bliźnie było wspólne ognisko.
Dzi ęk u jem y serd e cz nie
p. Wiesławowi Jeleniowi za
miłe przyjęcie, oprowadzenie
po Parku Historycznym
i poczęstunek.
SP Wola Ociecka

Nasi zawodnicy na międzynarodowym
turnieju

W dniach 17-18 kwietnia w Chełmie odbył się Międzynarodowy Turniej Młodzików w Zapasach. Nie zabrakło podczas
niego zawodników UKS „Orzeł” Skrzyszów: Kamila Perlika,
Bartłomieja Kubasa oraz Sebastiana Bielańskiego. Z bardzo
dobrej strony zaprezentował się Sebastian zajmując w kategorii do 38 kg drugie miejsce.
red
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Kolejne medale. Tym razem w Myślenicach
okazał się najlepszy i z turnieju
wrócił z I miejscem. Brat Sebastiana – Karol Bielański, który
walczy w kategorii 54 kg zajął
druga lokatę. Natomiast Andrzej
Bielański w grupie dzieci okazał
się być bezkonkurencyjny i
oczywiście wywalczył I miejsce. W turnieju udział wzięli też
Kamil Perlik, który w Kategorii
59 kg zajął V miejsce oraz Bartłomiej Kubas startujący w
kategorii 53 kg – uplasował się
on na VI miejscu.
nkl

Zapaśnicy UKS „Orzeł”
Skrzyszów osiągnęli kolejne
sukcesy. Mocna reprezentacja klubu z naszej gminy w
sobotę, 25 kwietnia podczas
turnieju zapaśniczego im.
Władysława Ruska w Myślenicach zajęła wysokie miejsca.
W sumie zawodach wzięło
udział pięciu zawodników
„Orła”. Każdy z nich zajął w
swojej kategorii wysoką lokatę.
Sebastian Bielański z Woli
Ocieckiej w kategorii 38 kg

I Majowy Turniej Zapaśniczy w Skrzyszowie
W sumie prawie 60 zawodników wzięło udział w I Majowym Turnieju Zapaśniczym w stylu klasycznym w
Skrzyszowie. Zmagania zapaśnicze miały miejsce w sobotę,
9 maja w Szkole Podstawowej
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Skrzyszowie.
Organizatorami I Majowego
Turnieju Zapaśniczego w
Skrzyszowie byli UKS „Orzeł”
Skrzyszów i Wójt Gminy
Ostrów. Honorowy patronat
nad tym wydarzeniem objął
Witold Darłak, Starosta Powiat u
R o p c z y c k o Sędziszowskiego. Każdy z zawodników w walkę wkładał
całe serce i wszystkie siły.
Wszystko po to, by wywalczyć
jak najlepsze miejsce na podium i zdobyć medal. Dzięki
takiemu zaangażowaniu za-

do UKS „Orzeł” Skrzyszów.
Drugie miejsce drużynowo
wywalczyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 9 z Dębicy,
trzecie ex aequo ekipa z UKS
„Orlęta” Kamień i KS Radomyślanka z Radomyśla Wielkiego.
Wszystko wskazuje na to, że
Turniej Zapaśniczy organizowany przez UKS „Orzeł”
Skrzyszów będzie cykliczną
imprezą. Taką nadzieję podczas
zawodów wyraził między innyStatuetkę dla najlepszego zawodnika Andrzejowi Bielańskiemu wrę- mi Piotr Cielec, Wójt Gminy
czył sam prezes UKS „Orzeł” Skrzyszów Ireneusz Perlik. Pozostałe Ostrów.
nkl
odznaczenia wręczali miedzy innymi Wójt i główny sędzia zawodów
wodników turniej był niezwykłym widowiskiem.
Bezkonkurencyjny okazał się
skrzyszowski klub, który podczas turnieju zdeklasował pozostałe drużyny zdobywając dzie-

Kategoria dzieci:
Kategoria wagowa 20 kg
III miejsce – Klaudia Wójcik, UKS
„Orzeł” Skrzyszów
Kategoria wagowa 25 kg
II miejsce – Patryk Kozek, UKS „Orzeł”
Skrzyszów
Kategoria wagowa 28 kg
III miejsce – Jakub Warunek, UKS
„Orzeł” Skrzyszów
Kategoria wagowa 30 kg
I miejsce – Wojtek Jakson, UKS „Orzeł”
Skrzyszów
Kategoria wagowa 35 kg
I miejsce – Kacper Fryz, UKS „Orzeł”
Skrzyszów
Kategoria wagowa 40 kg
I miejsce – Kamila Kozek, UKS „Orzeł”
Skrzyszów
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więć złotych medali, sześć
srebrnych i sześć brązowych.
Statuetkę dla najlepszego zawodnika wywalczył Andrzej
Bielański, natomiast puchar dla
najlepszej drużyny trafił waśnie

II miejsce - Karolina Wójcik, UKS
„Orzeł” Skrzyszów
III miejsce – (ex aequo) Oliwia Ferfecka,
UKS „Orzeł” Skrzyszów i Gabriela Wójcik, UKS „Orzeł” Skrzyszów
Kategoria wagowa 55 kg
II miejsce – Wiktor Błachowicz, UKS
„Orzeł” Skrzyszów

Kategoria młodzik:
Kategoria wagowa 30 kg
I miejsce – Andrzej Bielański, UKS
„Orzeł” Skrzyszów
III miejsce – Witold Ochab, UKS
„Orzeł” Skrzyszów
Kategoria wagowa 43 kg
I miejsce – Justyna Bielańska, UKS
„Orzeł” Skrzyszów
II miejsca – Kinga Dęborowska, UKS
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Wszystkie rezultaty zawodów
dostępne są na stronie Urzędu
Gminy Ostrów.
Poniżej wyniki zawodników
UKS „Orzeł” Skrzyszów.▼

„Orzeł” Skrzyszów
III miejsce – Wiktoria Ozga, UKS
„Orzeł” Skrzyszów
Kategoria wagowa 47 kg
I miejsce – Kamila Fryz, UKS „Orzeł”
Skrzyszów
II miejsce – Patrycja Jakson, UKS
„Orzeł” Skrzyszów
Kategoria wagowa 50 kg
I miejsce – Bartłomiej Kubas, UKS
„Orzeł” Skrzyszów
Kategoria wagowa 60 kg
I miejsce – Patrycja Gawryś, UKS
„Orzeł” Skrzyszów
II miejsce – Klaudia Dereń, UKS
„Orzeł” Skrzyszów
Kategoria wagowa 65 kg
I miejsce – Kamil Perlik, UKS „Orzeł”
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Na kartach historii...
Na zdjęciu Bronisława Sartorius,
siostra znanego pisarza Wilhelma Macha przy
pomniku swojego brata w Kamionce.
Fundatorami pomnika upamiętniającego Wilhelma
są: jego siostra Bronisława i jej mąż Józef.
Zdjęcie pochodzi z archiwum pani Leokadii Wolak.
W tym roku przypada 50–ta rocznica śmierci
Wilhelma Macha.
W związku z tą okazją Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Kamionce na miesiąc październik planuje
główne uroczystości rocznicowe.

Kącik poetycki
Druga część wiersza...

Najpiękniejsza
miejscowość
Wieś Kamionka powstała
przed setkami laty
Założył ją szlachcic Polski
A, że był bogaty
Tu w Sandomierskiej Puszczy
Wielki gród budował
Gród był cały z kamienia
Liczną czeladź chował
Byli tu szewce, krawce
Drwale, opornicy
Kowali żeś nie spotkał
Takich w okolicy

A trwała tutaj praca
Jak na litewskim dworze
Co go Mickiewicz opisał
We swoim utworze

Wspomnienia

Lecz kiedy przyszły wojny
Tatarskie watahy
Najpierw dwór opustoszał
Pospadały dachy
Potem czeladź uciekła
Kryjąc się po lasach
Niebezpiecznie przy dworze
było w owych czasach

Trzecia część nastąpi....

Mijają lata, miesiące, dni
Czas płynie bezustannie
Czasem się jeszcze młodość śni
Jakby to było fajnie
Znowu powrócić do młodych lat
Rozum niechby pozostał
Znów byśmy poszli zmieniać
świat
Znów każdy by kimś został

Bo po co zmieniać piękny świat
Nam i tak już nie stanie
Czas, który płynął i wciąż płynie
Oblicze nam odmienia
Niech młody człowiek zmienia
świat
A starszy ma wspomnienia

Na wszystko byśmy radę mieli
I wszystko potrafili
Bo myśmy zawsze dobrze chcieli
Czyż myśmy coś przegapili
A może lepiej będzie tak
I niech tak już zostanie

Józef Bajor, Przewodniczący
Rady Gminy Ostrów,
sołtys Kamionki

Kącik kulinarny

Sernik z musem truskawkowym poleca Pani Beata ze Skrzyszowa
Masa serowa
1 kg sera białego (3 razy zmielić)
1 szklanka cukru pudru
1 cytryna
1 budyń waniliowy
6 jajek
12,5 dkg margaryny
Wykonanie:
Margarynę utrzeć z żółtkami i cukrem
pudrem. Następnie dodać ser biały
i zmiksować na jednolitą masę, dodać
budyń, sok z 1/2 cytryny i skórkę.
Na końcu pianę i lekko wymieszać.
Piec 1 godzinę.
Mus truskawkowy:
2 kg truskawek
4 galaretki truskawkowe

Wykonanie:
Truskawki zmiksować blenderem
na mus. Mus truskawkowy zagotować
i odstawić, wsypać galaretki
i pozostawić do zastygnięcia.
Masa budyniowa
1/2 mleka
1 budyń waniliowy 1 kostka masła lub
margaryny
1/2 szklanki cukru pudru
Wykonanie
Z podanych składników ugotować
budyń. Po wystudzeniu utrzeć z masłem.
Przełożenie placka:
sernik – mus truskawkowy – masa
budyniowa – galaretka
Życie Ostrowa

Sernik z musem truskawkowym to przepyszne ciasto na każdą okazję. Świetnie smakuje również podczas upalnych, letnich dni.
Ciasto jest tak dobre, że można zjeść nawet
cała brytfankę na raz.
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