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Wywiad z Grzegorzem Ożóg
pełniącym obowiązki Wójta Gminy Ostrów

W ostatnim numerze gazety
pisaliśmy o zrealizowanych
inwestycjach w 2017 roku
a czy może Pan coś powiedzieć o planach na ten rok?
Najważniejszym osiągnięciem
w roku 2017 r. było w mojej
ocenie obniżenie zadłużenia
naszej gminy o ponad 4 mln
zł, czyli do poziomu 13 mln co ważne przy jednoczesnym
zachowaniu poziomu inwestycji na poziomie zabezpieczającym oczekiwania społeczne. Te najważniejsze inwestycje z punktu widzenia
mieszkańców oraz zakupy
niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania
jednostek
organizacyjnych gminy zostały przedstawione w ulotce
załączonej do tego numeru
„Życia Ostrowa”. Szerzej
o tych istotnych sprawach
mówił będę podczas wiosennych zebrań wiejskich, na
które już dziś serdecznie Państwa zapraszam.
Rok 2018 już rozpoczął się
pod znakiem inwestycji. W tej
chwili budujemy kolejną już
12 kwaterę na naszym składowisku, zakończenie jej realizacji przewidziane jest na
miesiąc czerwiec a wartość
zadania zgodnie z ofertą przetargową to 2,5 mln zł.
Otrzymaliśmy dofinansowanie 2 mln zł na budowę kanalizacji w Woli Ocieckiej
a wartość całego zadania to
5,4 mln zł. Zgodnie z harmonogramem prace potrwają do
sierpnia roku 2019. Dosyć
wcześnie bo jeszcze w grudniu 2017r, Rada Gminy
w Ostrowie przyjęła budżet,
dzięki czemu już mogliśmy
ogłaszać przetargi uzyskując
w wielu przypadkach lepsze
ceny, jak to miało miejsce

np. przy projektach na nowe
odcinki chodników w Kamionce, Skrzyszowie i Ostrowie, a po uzyskaniu stosownych uzgodnień z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich
zaprojektujemy
jeszcze dwa odcinki w Ostrowie i Woli Ocieckiej. Nieprzerwanie będziemy kontynuować wspólnie z powiatem
ropczycko - sędziszowskim
budowę chodników w Ociece,
Kamionce, Zdżarach, Skrzyszowie i Kozodrzy. Również
oczekujemy na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego remontu mocno zniszczonego chodnika w Woli
Ocieckiej i zabiegamy o kontynuacje remontu nawierzchni
drogi wojewódzkiej nr 986
w dwóch wariantach: Ostrów
i Wola Ociecka. Już dziś wiemy że nasze drogi gminne
mocno ucierpiały podczas
tegorocznej zimy i przeznaczymy 300 tys. zł na ich remonty cząstkowe. Przewidziane są również pieniądze
na budowę nowych odcinków
oświetleniowych praktycznie
w każdym sołectwie. Kolejne
blisko 300 tys. zł to kwota
dofinansowania jaką uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na utworzenie, doposażenie i funkcjonowanie
nowego dziewięciogodzinnego oddziału przedszkolnego
w Ostrowie. Złożone zostały
również wnioski na budowę
tzw. „otwartych stref aktywności” wraz z placami zabaw
w pięciu lokalizacjach, oraz
przygotowujemy się do kolejnych naborów na rozbudowę
sieci
wodociągowych
i doposażenie naszego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy w niezbędne
urządzenia i maszyny. Wspieramy również nasze jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej
poprzez doposażenie w potrzebny sprzęt, remonty budynków oraz strażnic. Otrzymaliśmy
dofinansowanie
z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu potrzebnego przy udzielaniu pierwszej pomocy podczas wypad-

ków. Złożyliśmy także wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
o dofinansowanie na kontynuacje termomodernizacji budynków domu strażaka, tym
razem w Ociece i Kamionce
oraz do MSWiA na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego do
jednostki w Woli Ocieckiej.
Pewne na dzień dzisiejszy jest
to, że jednostka w Skrzyszowie otrzyma również nowy
lekki samochód strażacki
w
całości
sfinansowany
z budżetu państwa, za co należą się szczególne podziękowania dla naszych parlamentarzystów. Jak widać pierwsze
trzy miesiące roku 2018r.
były czasem intensywnej pracy i ciągle poszukujemy kolejnych możliwości dofinansowania
ważnych dla nas zadań.
W tym roku ma być oddana
do użytku Spalarnia Odpadów PGE w Rzeszowie może
Pan coś więcej powiedzieć
jak to wpłynie na funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy oraz na finanse naszej gminy?
Odpady rzeszowskie to około
30 % całego strumienia odpadów trafiających do zagospodarowania w naszej instalacji.
Zakład
Zagospodarowania
Odpadów w Kozodrzy jest
instalacją zastępczą dla regionu centralnego (ponieważ
w tym obszarze do tej pory
nie było regionalnej instalacji
przetwarzania
odpadów),
a spalarnia PGE w Rzeszowie
- zgodnie z zapisami WPGO
dla województwa podkarpackiego - niewątpliwie status
regionalnej otrzyma.
Zmniejszenie ilości przetwarzanych odpadów, przy równoczesnym wzroście kosztów
stałych instalacji, jak również
zmiany przepisów dotyczących wysokości opłat za korzystanie ze środowiska oraz
konieczność osiągnięcia wymaganych prawem poziomów
odzysku, recyklingu i ograni-
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czenia masy odpadów ulegających biodegradacji, relatywnie spowoduje pomniejszenie
kwoty wpływu do naszego
budżetu o kwotę około 4 mln
złotych.
Ten ubytek już dziś staramy
się pomniejszyć poprzez reorganizacje pracy naszych instalacji jak również zmianę cen
w naszym regionie, który
obsługujemy. Jesteśmy na
etapie renegocjacji umów,
chcemy doprowadzić do sytuacji, że odpadów trafi do nas
mniej, ale po wyższej cenie.
Jakiś czas temu rozmawialiśmy o szansach na budowę
zjazdu z autostrady A4
w naszej gminie. Wiemy,
że w ubiegłym roku został
również podpisany list intencyjny w tej sprawie. Czy
wiadomo dzisiaj coś więcej?
List intencyjny podpisany
wspólnie z ościennymi samorządami oraz samorządem
województwa był wyraźną
informacją
potwierdzającą
potrzebę budowy zjazdu
w Ostrowie oraz deklaracją
również finansowego solidarnego udziału w jego realizacji. Dzięki wsparciu i olbrzymiemu zaangażowaniu naszych parlamentarzystów Posła na Sejm RP Kazimierza
Moskala oraz Senatora RP
Zdzisława Pupy, w budżecie
państwa zostały zabezpieczone pieniądze na przygotowanie decyzji środowiskowej na
realizację tego zadania oraz
wstępną koncepcję budowlaną. Oczywiście realizacja
potrwa kilka lat jednak jestem
pewny, że ta inwestycja poprawi skomunikowanie naszej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działki w niej leżące zyskają na wartości a w sąsiedztwie powstaną kolejne firmy
i nowe miejsca pracy, co na
pewno podniesie dochody
podatkowe
naszej gminy
i stanie się pewną alternatywą w kontekście utraconych
przychodów
związanych
z budową spalarni w Rzeszowie.
Rozmawiał
Mateusz Surman
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Rozpoczyna się budowa kanalizacji w Woli Ocieckiej
Około 660 mieszkańców
Woli Ocieckiej będzie korzystać z sieci kanalizacyjnej, której budowa właśnie
się rozpoczyna. Prace mają
potrwać do końca sierpnia
2019 r.
Umowę na dofinansowanie
projektu pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości
Wola Ociecka”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach działania
„Gospodarka
wodnościekowa”
poddziałanie
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w
energię
odnawialną
i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020 zawarto pomiędzy Gminą Ostrów a Samorządem
Województwa
Podkarpackiego
w
dniu

2 października 2017 r. Realizacja projektu zakłada powstanie 176 przyłączy do
gospodarstw indywidulanych
i instytucji, wykonanie 21 km
sieci kanalizacyjnej oraz 18
przepompowni ścieków.
Po rozstrzygnięciu drugiego
przetargu na wykonanie robót
budowlanych (w pierwszym
wartość złożonych ofert przekroczyła wartość środków,
jakie gmina przeznaczyła na
sfinansowanie zadania) wyłoniono wykonawcę robót:
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo
Budowlane
„BUDOMONT” Sp. z o.o.
z Rzeszowa, oraz Paweł Lisowski Zakład Instalacyjno –
Budowlany „Lisbud” z Pstrągowej, które zaoferowało
wykonanie zadania za najniższą cenę: 5 355 420 zł.
(dofinansowanie z Unii Europejskiej to 2 mln zł.).
Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej przyczyni się do
ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych
substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody

i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do
pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym.
Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej oraz zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania przyczyni się do
wzrostu atrakcyjności gospodarczej oraz turystycznej Woli Ocieckiej. Odpowiednie
warunki techniczne budowanej sieci pozwolą na dostosowanie warunków funkcjonowania potencjalnych przedsiębiorstw do wymogów sanitarnych nakładanych przez państwo i Unię Europejską.
Po wykonaniu inwestycji sieć
kanalizacji sanitarnej obejmować będzie wszystkie miejscowości gminy poza Blizną.
W której kanalizacja zostanie
wykonana w kolejnym etapie.
Gmina posiada już stosowną
dokumentację
projektową
i poszukuje obecnie źródeł
finasowania.
Dariusz Rokosz

Zakres robót
obejmuje budowę:
● sieci kanalizacji grawitacyjnej fi 200 - długość około
9 775mb
● sieci kanalizacji ciśnieniowej fi 63-110 - długość około
6 699mb
● przepompownie + zasilanie
energetyczne + monitoring –
11 szt. sieciowych + 7 przydomowych
● przykanaliki – fi 160 długość około 4848 mb
● przyłącza - fi 160 /szt. –
około 353 mb/ 170 szt.

Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów
Gmina Ostrów informuje,
że w dniu 29 grudnia 2017r.
w Rzeszowie została podpisana umowa przyznająca
dofinansowanie dla projektu pn. „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica
Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska,
Ostrów, Sędziszów Małopolski”. Umowa została podpisana z Zarządem Województwa Podkarpackiego
jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.
Projekt został zarejestrowany
pod numerem RPPK.03.01.00
-18-00046/17-00 i posiada
następujący układ finansowy:
• Całkowita wartość projektu:
15.799.534,40 zł
• Wydatki kwalifikowalne:
14.284.730,00 zł
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• Dofinansowanie RPO WP:
9.999.310,95 zł
• Środki własne:
4.285.419,05 zł
Projekt został złożony w partnerstwie siedmiu gmin. Liderem projektu jest Gmina Niwiska, która w imieniu pozostałych partnerów koordynuje
wykonanie i rozliczenie całości zadania.
W zakresie całego projektu
przewidziane jest wykonanie
890 instalacji fotowoltaicznych, 30 kotłów na biomasę
oraz 83 powietrznych pomp
ciepła. Na terenie Gminy
Ostrów zamontowane zostanie 45 instalacji fotowoltaicznych i 2 kotły na biomasę.
Wartość projektu według
kosztorysu inwestorskiego dla
zakresu Gminy Ostrów wynosi łącznie 1 096 833,57 zł
(brutto), w tym 697 813,87 zł
stanowi dofinansowanie ze

Na terenie Gminy Ostrów zamontowane zostanie 45 instalacji
fotowoltaicznych i 2 kotły na biomasę...
środków unijnych.
Wysokość wkładu finansowego dla mieszkańców została
aktualnie określona jako 30%
od netta inwestycji oraz całość podatku VAT, który dla
montażu instalacji na budynkach mieszkalnych wynosi
8%, a pozostałych przypad-
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kach 23%.
W dniu 8 marca 2018r. został
ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy w/w zakresu robót. Otwarcie ofert
odbędzie się 18 kwietnia
2018r. o godzinie 11:00
w Urzędzie Gminy Niwiska.
Wojciech Popielarz
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GOPS w Ostrowie rozdał mieszkańcom
gminy prawie 8 ton żywności...
W dniach od 20 do 22 luty
2018 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie rozdali
mieszkańcom gminy prawie
8 ton żywności pozyskanej
z Podkarpackiego Banku
Żywności.
Była to już trzecia partia żywności przekazana potrzebującym. Wśród produktów znalazły się tym razem: kasza, makaron, filet z makreli, groszek
z marchewką, fasola biała,
olej, ser, gulasz, szynka wieprzowa i drobiowa, herbatniki
ryż, mleko, pasztet i koncentrat pomidorowy. Żywność
trafiła do ponad 225 rodzin tj.
ok. 750 osób. Dla jednej osoby było to 10,45 kg produktów.

Podobnie jak poprzednio,
akcja ta, cieszyła się bardzo
dużym
zainteresowaniem
wśród osób potrzebujących
i w znaczny sposób przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb żywnościowych, oraz
pozwoliła zaoszczędzić środki
w budżetach rodzinnych.
Żywność przekazana została
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
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 200%

kryterium
dochodowego
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
1 268,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
1 018,00 zł - dla osoby w rodzinie
W imieniu GOPS, oraz osób

które skorzystały z pomocy,
składamy serdeczne podziękowania dla Pana Marcina
Chrobaka, właściciela firmy
MARS z Ostrowa, za pomoc
w rozładunku żywności.
Barbara Borowiec

Koniec wycinki drzew bez zezwoleń
Przypominamy, że została
opublikowana nowelizacja
ustawy o ochronie przyrody,
która zaostrzyła złagodzone
na początku roku przepisy
związane
z
usuwaniem
drzew.
Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które
rosną na nieruchomościach
stanowiących własność osób
fizycznych i są usuwane na
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z uregulowaniem wprowadzonym niniejszą ustawą wprowadzono
obowiązek zgłoszenia chęci
usunięcia drzewa oraz przywrócono pomiar drzewa na
wysokości 5 cm.
Właściciel
nieruchomości
zgłasza do odpowiedniego
organu (wójta, burmistrza,
prezydenta miasta) zamiar
usunięcie drzewa w przypadku , gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii

akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
Organ do którego dokonano
zgłoszenia w terminie 21 dni
od dnia doręczenia zgłoszenia
dokonuje oględzin w celu
ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego
na wysokości 5 cm.
Po dokonaniu oględzin trzeba
będzie odczekać 14 dni –
w takim bowiem terminie
organ będzie mógł wnieść
sprzeciw .
Zgodnie z zapisem sprzeciw
może być wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa na
nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków, na terenie
przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego na zieleń
lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na terenach objętych formami ochrony przyrody bądź
jeśli drzewo będzie nosiło
znamiona drzewa pomnikowego.
Ustawa wprowadza zmiany,
że zezwolenie i zgłoszenie nie
obowiązuje na uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew,
których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku po-
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zostałych gatunków drzew.
4) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia
gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego
Wprowadzono jeszcze jeden
ważny termin – po dokonaniu
zgłoszenia nie można zbyt
długo zwlekać
z usunięciem drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa
przed upływem 6 miesięcy od
przeprowadzonych oględzin
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego
zgłoszenia.
Nowelizacja zakłada ponadto,
że jeśli przed upływem pięciu
lat od dokonania oględzin
właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę a budowa ta
ma związek z prowadzeniem
działalności
gospodarczej
i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosło
usunięte drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Józefa Marszałek
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Projekt „Aktywny i Sprawny” realizowany w ramach RPO WP
- praktyki zawodowe
2014-2020 przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej skierowany
- staże zawodowe
jest do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności Gwarantujemy:
w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnie- 
indywidualne podejście do każdego uczestnika
nia zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego

racjonalne usprawnienia związane z ograniczeniami

stypendium szkoleniowe, stażowe, za odbywanie prakUdział jest bezpłatny
tyk zawodowych

zwrot kosztów dojazdu
Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób 
szereg działań wspomagających
niepełnosprawnych, dzięki nabyciu niezbędnych kompetencji 
miłą i życzliwą atmosferę
zawodowych, społecznych, osobistych i zdrowotnych będących 
profesjonalne przygotowanie uczestnika do podjęcia
podstawą do podjęcia aktywności zawodowej.
aktywności zawodowej
W ramach projektu zaplanowane zostały m.in.:

indywidualna i grupowa praca z psychologiem

udział w grupie wsparcia

porady specjalistów (m.in. doradca zawodowy, psycholog)

opieka asystenta

praca nad własnym wizerunkiem
- fryzjer
- kosmetyczka
- wizażysta

zwiększenie sprawności ruchowej
- zajęcia z refleksologiem
- zajęcia na basenie

zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
- kursy zawodowe
- szkolenia z zakresu obsługi komputera (w tym Internetu)

W efekcie planujemy:

zwiększyć motywację uczestników do podjęcia zatrudnienia

wzbudzić poczucie własnej wartości i pewności siebie

zwiększyć sprawność ruchową uczestników

podnieść kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe

aby część uczestników aktywnie poszukiwała pracę

aby część uczestników podjęła pracę po zakończeniu
udziału w projekcie
Punkt Informacyjny:
Ropczyce, ul. Mickiewicza 59
Tel. 502 180 375e
e-mail: aktywnyisprawny@wp.pl

Podsumowanie działań jednostek OSP w 2017 roku
W ubiegłym roku jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych działających w naszej
gminie odnotowały łącznie
97 zdarzeń na terenie Gminy Ostrów. Dla porównania
na całym terenie działania
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Ropczycach było ich aż
730.
Analizując dokładniej wszystkie zagrożenia, które dotyczą
tylko terenu i jednostek OSP
z Gminy Ostrów to nasi druhowie uczestniczyli łącznie
w 30 pożarach, a także zabezpieczali 66 miejscowych zagrożeń. Przez cały rok odnotowano również 1 fałszywy
alarm. Jak się okazuje podczas tych wszystkich zagrożeń na terenie naszej gminy
aż 12 osób zostało rannych
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W ubiegłym roku najwięcej pracy miała
jednostka OSP Ostrów,
która dysponowana była do 32 zdarzeń
i była niestety również 1 ofiara śmiertelna.
Jeśli spojrzymy na konkretne
jednostki to wedle zestawie-

nia przygotowanego przez
PSP w Ropczycach to OSP
Blizna była dysponowana do
1 zdarzenia, OSP Kamionka
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do 11, OSP Ocieka do 10,
OSP Skrzyszów do 5 i OSP
Wola Ociecka dysponowana
była 7 razy. Najwięcej interwencji mają oczywiście jednostki, które należą do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego a są nimi: OSP
Ostrów, gdzie druhowie z tej
jednostki byli dysponowani
aż do 32 zagrożeń oraz OSP
Kozodrza z łącznie 19 interwencjami.
Patrząc na statystyki okazuje
się, że najwięcej zagrożeń
w ubiegłym rogu zaistniało
w miesiącu sierpień a jeżeli
popatrzymy na konkretne dni
tygodnia to najgorszy pod
tym względem okazuje się
być piątek bo właśnie w ten
dzień tygodnia jednostki straży miały najwięcej zgłoszeń.
Mateusz Surman
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Program „Przyjazny Dom” na rok 2018 – dotacja WFOŚiGW
Komponent
I.
Budowa
przydomowych oczyszczalni
ścieków o przepustowości do
5 m3/d
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie ogłosił
nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest
ochrona wód i gleby przed
zanieczyszczeniami poprzez
budowę
przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Dofinansowaniu
podlegać
będzie zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących
jedynie z budynków mieszkalnych o przepustowości do
5 m3/d na obszarach gdzie
budowa kanalizacji zbiorczej
jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
Nabór wniosków adresowany
jest do osób fizycznych nieprowadzących
działalności
gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia (w miejscu realizowanego zadania nie
może być również zarejestrowana działalność gospodarcza), będących właścicielami
lub współwłaścicielami nieruchomości, której dotyczy zadanie.
Wnioski o dofinansowanie
będą przyjmowane w terminie
od 10 kwietnia 2018 roku do
wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, nie
dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 roku. (decyduje
data wpływu wniosku).
Wnioski o dofinansowanie
należy składać w formie papierowej w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35
-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9.
Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie
zakończenia naboru nie będą
podlegały ocenie.
Na realizację wszystkich zadań w ramach niniejszego
naboru jest przeznaczona pomoc finansowa w formie dotacji w wysokości 500 000 zł

na 2018 rok.
Maksymalny koszt kwalifikowany dla przydomowych
oczyszczalni ścieków przyjęty
do określenia wysokości pomocy finansowej wynosi nie
więcej niż 15 000,00 zł.
W przypadku gdy koszt kwalifikowany zadania przekracza 15 000,00 zł nadwyżka
ponad tą kwotę stanowi koszt
niekwalifikowany. Na budowę przydomowych oczysz-

jest w formie dotacji w wysokości do 30 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż
4 500 zł. Maksymalny koszt
kwalifikowany inwestycji nie
może być większy niż 15 000
zł.
Dofinansowywane będą inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła dla gospodarstw domowych, tj. wymianie kotłów węglowych na
gazowe, elektryczne, olejowe,

dotychczasowego źródła ciepła.
Wnioski o dofinansowanie
będą przyjmowane w terminie
od 10 kwietnia 2018 roku do
wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, nie
dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 roku (decyduje
data wpływu wniosku).
Wnioski o dofinansowanie
należy składać w formie papierowej w sekretariacie Biu-

czalni ścieków pomoc finansowa udzielana jest w formie
dotacji w wysokości do 30%
kosztów
kwalifikowanych,
nie więcej niż 4 500 zł.

opalane
paliwem
stałym
tj. węglem lub biomasą.
W przypadku wymiany kotła
na kocioł opalany paliwem
stałym (węgiel lub biomasa)
powinien on posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN
303-5:2012 lub nowszą i spełniać wymagania klasy 5 określone w tej normie.
Warunkiem uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła w istniejącym
obiekcie jest fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła.
Wykonanie inwestycji musi
zostać zlecone specjalistycznej firmie, która udzieli gwarancji na zamontowaną instalację. Wszystkie zamontowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
W celu zachowania trwałości,
instalacja powinna być eksploatowana zgodnie z instrukcją producenta przez okres nie
krótszy niż 5 lat od dnia zakończenia zadania.
Efekt rzeczowy ustalany jest
na postawie protokołu odbioru zadania wraz z potwierdzeniem fizycznej likwidacji

ra Funduszu, pod adresem: 35
-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9.
Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie
zakończenia naboru nie będą
podlegały ocenie.
Na realizację zadań w ramach
niniejszego naboru jest przeznaczona pomoc finansowa w
formie dotacji w wysokości
do 1 000 000 zł na 2018 rok.

Komponent II. Inwestycje z
zakresu ochrony powietrza
dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez
modernizację kotłowni węglowych
Celem programu jest zmniejszenie emisji pyłów i gazów
powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających
zdrowiu i życiu mieszkańców,
upowszechnianie nowoczesnych technologii służących
ograniczeniu niskiej emisji.
Beneficjentami podobnie jak
w komponencie I mogą być
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
w miejscu realizacji zadania
(w miejscu realizowanego
zadania nie może być wykonywana, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza – dotyczy wszystkich
użytkowników nieruchomości.
Pomoc finansowa udzielana
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Szczegółowe informacje na
temat programu
„PRZYJAZNY DOM”
uzyskać można: na stronie
internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
www.bip.wfosigw.rzeszow.pl;
telefonicznie: (17) 852-2344, (17) 853-63-61, 608 814
783 lub w siedzibie Funduszu Biuro WFOŚIGW
w Rzeszowie 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9.
Wojciech Popielarz
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Informacja na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz poziomów ich recyklingu i odzysku
1 lipca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące
zasad segregacji śmieci.
Ujednolicają one zasady
segregacji odpadów w całym
kraju wprowadzając cztery
pojemniki/worki do segregacji odpadów. Samorządy
mają 5 lat na dostosowanie
pojemników do nowych wymogów - większe miasta
zrobią to w 2018 r.
Wszyscy będziemy segregować: papier, szkło, metale,
tworzywa sztuczne i bioodpady. Trafią one do czterech
pojemników/worków – o takiej samej barwie w każdej
gminie.
● do niebieskich pojemników/worków z napisem
„Papier” będziemy wr zucać
śmieci papierowe i tekturowe,
w tym również opakowania
z papieru i tektury
● do zielonych pojemników/
worków z napisem „Szkło”
– opakowania szklane. Przy
czym, jeśli gmina zdecyduje
o podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to dla pierwszego będzie musiało zapewnić białe pojemniki/worki
oznaczone napisem „Szkło
bezbarwne”
● do żółtych pojemników/
worków z napisem „Metale
i tworzywa sztuczne” można
będzie wrzucać śmieci plastikowe, metalowe i opakowania
wielomateriałowe (to np. kartony po mleku i sokach).
● do brązowych pojemników/worków z napisem
„Bio” – odpady ulegające
biodegradacji
Natomiast odpady resztkowe
należy gromadzić w pojemnikach/workach koloru czarnego z napisem „Odpady zmieszane”
Na terenie Gminy Ostrów
system ten obowiązuje od
dnia 01.01.2018 roku.
Gmina Ostrów posiada również Gminny Punkt Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
(PSZOK)
zlokalizowany
przed wjazdem na teren Zakładu
zagospodarowania
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i
składowiska
odpadów
w Kozodrzy a zarządzany
przez Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, czynny
w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 8.00 do
13.00 gdzie są przyjmowane
pozostałe odpady komunalne
wytworzone i dostarczone
przez właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy,

komunalnych
ulegających
biodegradacji kierowanych na
składowiska oraz zwiększenie
poziomu recyklingu i odzysku
odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych
zadań zobowiązuje gminy art.
3b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak
również akty wykonawcze do

budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku w wysokości
co najmniej 70% wagowo.
Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

którzy wnoszą należna opłatę
śmieciową.

ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie
z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy
są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.
odpowiednich poziomów.
• w odniesieniu do odpadów
komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane
selektywnie) – recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co
najmniej 50% wagowo;
• w odniesieniu do odpadów

• do dnia 16 lipca 2013 r. – do
nie więcej niż 50% wagowo
całkowitej masy odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazywanych do składowania,
• do dnia 16 lipca 2020 r. – do
nie więcej niż 35% wagowo
całkowitej masy odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazywanych
do
składowania
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995
r.
Opracował:
Marek Gubernat

W tabeli po drugiej stronie
gazety przedstawiono porównanie wysokości opłat śmieciowych ponoszonych przez
Mieszkańców gminy Ostrów
oraz gmin sąsiednich.
Jednym z głównych celów
wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie
odpowiednich
poziomów
ograniczenia masy odpadów
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Tabela porównawcza stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od mieszkańców na przykładzie poszczególnych gmin na rok 2018:
Gmina / Miasto
OSTRÓW
w zabudowie
wielorodzinnej:

ROPCZYCE

7,50 zł/os

za odpady segregowane:

za odpady niesegregowane:

5,50 zł/os

13,00 zł/os

w zabudowie jednorodzinnej:
do 5 osób
6,25 zł/ os

6 i więcej
osób
5,25 zł/os

14,00 zł/os

8,25 zł/os

DĘBICA

10,00 zł/os

gospodarstwa gospodarstwa
gospodarstwa
średnie (3, 4 duże (6 lub
małe (1 lub 2 os.)
lub 5 os.)
więcej os.)
IWIERZYCE

SĘDZISZÓW
MŁP.

11,00 zł/mc

26,00 zł/mc

liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest
mniejsza lub równa 5

liczba mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość jest
większa niż 5

7,60 zł/os

6,70 zł/os

dla gospodarstw 1osobowych
PRZECŁAW

8,50 zł/m-c

dla gospodarstw 2osobowych
17,00 zł/m-c

38,00 zł/mc

gospodarstwa
małe (1 lub 2
os.)

gospodargospodarstwa
stwa średduże (6 lub
nie (3, 4 lub
więcej os.)
5 os.)

22,00 zł /mc

52,00 zł/mc 76,00 zł/mc

zabudowa
wielorodzinzabudowa jedna
norodzinna (wspólnoty,
spółdzielnie)
15,00 zł/os
dla gospodarstw 4osobowych i
więcej

dla gospodarstw 3osobowych
25,50 zł/m-c

34,00 zł/m-c

dla gospodarstw 1osobowych
14,00 zł/m-c

10,00 zł/os
dla gospodarstw 4
-osobowych
i więcej
28,00 zł/m56,00 zł/m42,00 zł/m-c
c
c

dla gospo- dla gospodarstw 2darstw 3osobowych osobowych

do 31 marca 2018 r.
10,20 zł/os

22,00 zł/os
od 1 kwietnia 2018r.

9,20 zł/os

ŚWILCZA

NIWISKA

22,00 zł/os

1 osoba zamieszkała

2 osoby zamieszkałe

gospodarstwa
3 i więcej

1 osoba zamieszkała

2 osoby gospodarstwa
zamieszkałe 3 i więcej

7,40 zł/mc

14,80 zł/mc

20,00 zł/mc

13,00 zł/mc

26,00 zł/mc 45,00 zł/mc

dla gospodardla gospodardla gospodarstwa
stwa domostwa domowedomowego
wego
go
1 osobowego
3 osobowego i
2 osobowego
powyżej
MIELEC

18,00 zł/mc

28,00 zł/mc

dla gospo- dla gospodardla gospodardarstwa
stwa domostwa domowe- domowego
wego
go 1 osobowego 2 osoboweg 3 osobowego i
o
powyżej

42,00 zł/mc

27,00 zł/mc

42,00 zł/mc 63,00 zł/mc

gospodargospodarstwa 5
gospodargospodarstwa 1 gospodarstwa gospodarstwa
gospodarstwa 1
gospodarstwa stwa 5 i
i więcej osobostwa 2 osoosobowe
2 osobowe
3,4 osobowe
osobowe
3 ,4 osobowe więcej osowe
bowe
bowe
miasto
wieś
budynki wieKOLBU- lolokal
SZOWA owe

17,00 zł/mc

31,00 zł/mc

34,00 zł/mc

39,00 zł/mc

27,00 zł/mc

36,00 zł/mc 46,00 zł/mc 51,00 zł/mc

14,00 zł/mc

24,00 zł/mc

31,00 zł/mc

37,00 zł/mc

24,00 zł/mc

34,00 zł/mc 39,00 zł/mc 44,00 zł/mc

11,00 zł/mc

17,00 zł/mc

24,00 zł/mc

31,00 zł/mc

18,00 zł/mc

29,00 zł/mc 36,00 zł/mc 39,00 zł/mc
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Zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
W związku z wejściem
w życie w dniu 12 grudnia
2017 roku ustawy z dnia 12
października 2017 roku
o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz niektórych
innych
ustaw
(Dz.U.
z 2017r. poz. 2180) od
1 stycznia 2018 roku do czasu zatwierdzenia nowej taryfy przez organ regulacyjny tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
na terenie Gminy Ostrów
obowiązują taryfy z roku
2017.
Kluczową z wprowadzonych
ustawą zmian jest powołanie
organu regulacyjnego nad
realizacją zadań z zakresu
zbiorowego
zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który przejął szereg kompetencji z zakresu gospodarki wodnościekowej
przysługujących
dotąd gminom. W świetle
przyjętych regulacji, zadaniem tego organu jest opinio-

wanie projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzanie
taryf za wodę i ścieki, rozstrzyganie sporów między
Przedsiębiorstwami WodnoKanalizacyjnymi, a odbiorcami usług, wymierzanie kar
pieniężnych, zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
w szczególności obliczanie
i publikowanie informacji
o średnich cenach dostawy
wody i odbioru ścieków,
a także sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
W kontekście przyjętych re-

gulacji uwzględnić trzeba
regulacje dotyczące zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie
ścieków.
W świetle zaakceptowanych
rozwiązań, organ regulacyjny,
w terminie 45 dni od otrzymania od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
wniosku o zatwierdzenie taryfy, ocenia projekt taryfy pod
względem zgodności z przepisami ustawy oraz Prawem
wodnym, a także analizuje
zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez
Przedsiębiorstwa
WodnoKanalizacyjne
działalności
gospodarczej, w tym marżę
zysku oraz weryfikuje koszty
pod względem celowości ich
ponoszenia – w celu zapewnienia ochrony interesów od-

biorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.
Zatwierdzone taryfy będą
obowiązywać przez okres
3 lat, a nie jak dotąd przez
okres 1 roku.
Taryfy zatwierdzone przez
Radę Gminy przed wejściem
w życie nowych przepisów,
zachowują moc tylko przez
180 dni, licząc od daty wejścia w życie ustawy. Obowiązkiem było przekazanie
organowi regulacyjnemu nowego wniosku o zatwierdzenie taryfy w terminie 90 dni
przed upływem ww. okresu
180 dni.
Gmina Ostrów złożyła już
wniosek do organu regulacyjnego o zatwierdzenie nowej
taryfy i czeka na jej rozpatrzenie.
Marek Gubernat

Nowe samochody i inwestycje w OSP
W lutym i marcu odbyły się
spotkania sprawozdawcze
w jednostkach OSP zlokalizowanej w naszej gminie.
Był to moment na podsumowanie
pracy
jednostek
w ubiegłym
roku
oraz
przedstawieniu
planów
i inwestycji na następny rok.
W spotkaniach oprócz druhów strażaków z konkretnych
jednostek OSP uczestniczyli
również członkowie Zarządu
Gminnego OSP oraz pełniący
obowiązki Wójta Gminy
Ostrów
Grzegorz
Ożóg.
W niektórych
spotkaniach
uczestniczył np. komendant
PSP w Ropczycach Jacek Róg
i to właśnie on wspólnie
z Posłem na Sejm RP Kazimierzem Moskalem, radnym
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jackiem Magdoniem, Starostom Ropczycko-
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Foto: OSP Kozodrza

Przekazanie sprzętu hydraulicznego jednostce OSP Kozodrza
Sędziszowskim
Witoldem
Darłakiem wręczył podczas
takiego spotkania jednostce
OSP Kozodrza narzędzia hydrauliczne o wartości około
100 tys. zł. Tego typu narzędzia poprawią możliwości
ratownicze podczas pomocy
przy różnego rodzaju wypadkach samochodowych. Komendant otrzymał również
podziękowanie od druhów za
pozyskanie funduszy na re-

mont garaży w jednostkach
OSP Ostrów i OSP Kamionka
a także za wsparcie przy malowaniu dachu domu strażaka
w Woli Ocieckiej.
Podobne
podziękowania
otrzymał również p.o. Wójta
Gminy Ostrów Grzegorz
Ożóg za pozyskanie funduszy
na termomodernizację budynków OSP Ostrów i OSP Kozodrza. Padła również dekla-
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racja, że podobne inwestycje
w 2018 roku są zaplanowane
w OSP Ocieka i OSP Kamionka. Oprócz tego p.o.
Wójt Gminy Ostrów poinformował również o złożonych
wnioskach na zakup sprzętu
gaśniczego oraz nowych samochodów strażackich dla
jednostek z naszej gminy.
Pojazdy o których mowa są to
średnie samochody ratowniczo – gaśnicze ze zbiornikiem
wodnym o pojemności do
1000l. Pierwszy samochód
jest zaplanowany z dotacji
budżetu państwa i ma on trafić do jednostki OSP Skrzyszów i jest również bardzo
duża szansa, że podobny samochód trafi do jednostki
OSP Wola Ociecka.
Mateusz Surman
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Firma Spec-Wood rozpoczęła
budowę zakładu w Kozodrzy
Początkiem marca na działce położonej w Specjalnej
Strefie
Ekonomicznej
w Kozodrzy rozpoczęła się
budowa nowego zakładu
produkcyjnego firmy SpecWood.

Firma działa od 2006 roku
i zajmuje się m.in. przetwórstwem drewna dla branży
meblarskiej, stolarskiej oraz
klientów indywidualnych.
Mateusz Surman

Przeciwdziałanie przemocy domowej w Gminie Ostrów
Przemoc w rodzinie narusza
podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia
i zdrowia oraz poszanowania
godności
osobistej,
a władze publiczne mają
obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe
traktowanie i poszanowanie
ich praw i wolności.
W Gminie Ostrów działa Interdyscyplinarny Zespół ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. W skład Zespołu
wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz
dzieci i rodzin z terenu gminy
oraz innych instytucji; w tym
m.in. przedstawiciele Szkoły,
Policji, Sądu Rejonowego,
Służby Zdrowia, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotykają się
w trybie interwencyjnym
w celu pomocy rodzinom
w sytuacjach kryzysowych,
skład Zespołu jest zmienny
i zależny od potrzeby rodzin.
Zespół działa w strukturze
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrowie, który
zapewnia obsługę administracyjną i jest miejscem spotkań
Zespołu, oraz przechowywania dokumentacji.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w 2017 r. spotykali się w trybie interwencyjnym 22 razy, w celu pomocy rodzinom w sytuacjach
kryzysowych, skład Zespołu
był zmienny i zależny od potrzeby rodzin.
Ogółem
sporządzonych zostało 41 „Niebieskich

Kart A” w tym 32 przez Policję, 4 przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Odnotowano 36 osób poszkodowanych w wyniku przemocy. Najczęściej poszkodowani
były kobiety – w 29 przypad-

nia w hostelu POIK, oferta
pomocy
psychologicznej
i prawnej, poradnictwo, motywowania do potrzymania
działań.
b)
działania podejmowane wobec sprawców przemo-

wolnym od przemocy,
• Masz prawo do szacunku
i godnego traktowania,
• Masz prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu,
• Masz prawo do swobodnego
kontaktowania się z bliskimi,
rodziną, przyjaciółmi,
• Nic nie usprawiedliwia przemocy,
• Masz prawo szukać pomocy
w sytuacji, gdy jesteś niezadowolony/zaniepokojony
tym, co się dzieje w domu.
Nikt nie ma prawa krzywdzić
drugiej osoby, zadawać jej
bólu, czy znęcać się nad nią w
jakikolwiek inny sposób. To
jej sprawcy powinni wstydzić
się swojego zachowania, a nie
ofiary. Przemoc domowa jest
przestępstwem.

kach, w 2 mężczyzna i w 5
dzieci. Przemoc miała miejsce w 32 rodzinach.
W ciągu roku 2017 r. zakończono 33 postępowań w ramach procedury „Niebieskie
Karty” w tym:
• 28 – zakończono z powodu
ustania przemocy.
• 5 – rozstrzygnięto o bezzasadności prowadzenia procedury.
Zespół
Interdyscyplinarny
podejmował różnorodne działania w odniesieniu do różnych kategorii osób uwikłanych w problem przemocy
w rodzinie:
a)
działania podejmowane wobec ofiar przemocy
w rodzinie; praca socjalna,
wsparcie emocjonalne, pomoc
finansowa, oferta umieszcze-

cy w rodzinie: wezwanie na
spotkanie ZI, rozmowa i pouczenie, zgłoszenie do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
zgłoszenie do Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla
sprawców przemocy, zawiadomienie do prokuratury.
Osoba krzywdzona przez
członka swojej rodziny może,
a nawet powinna, zwrócić się
do jednej z tych instytucji,
której przedstawiciel założy
Niebieską Kartę, zawierającą
informacje osobowe i opis
zdarzenia, a wszyscy członkowie ZI podejmą stosowne
działania w celu powstrzymania przemocy.
Jeżeli jesteś osobą doznającą
przemocy pamiętaj, że:
• Masz prawo żyć w domu
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JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ
LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY W RODZINIE
POWIADOM:
• Policję (997 lub 112)
• Prokuraturę
ZWRÓĆ SIĘ DO:
• Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej - 17 22 35 768
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
– 17 22 27 576
• Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ropczycach – 17 22
12 566
• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w UG Ostrów – 17 74
49 300
• Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego
przy GOPS Ostrów.
GOPS Ostrów
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Sukcesy plastyczne ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
Miło nam poinformować,
że uczeń kl. IV Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
Piotr Kozioł zdobył I miejsce
w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ,,Mieszk
am w Beskidach” w kategorii rysunek. Honorowy Patronat nad konkursem objął
Śląski Kurator Oświaty.
Uczeń zdobył również GrandPrix w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na projekt
znaczka pocztowego ,,Nasza
Królowa Rzeka Wisła”. Konkurs był zorganizowany przez
Polski Związek Filatelistów
w Toruniu. Szczególnym wy-

różnieniem było wydanie jego
pracy w formie znaczka spersonalizowanego.
Ponadto nasz młody plastyk
zdobył I miejsce w konkursie
na kartkę świąteczną Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Cyprysia pod hasłem ,,Rodzinne Boże Narodzenie”. Praca ucznia została
wydrukowana w formie kartki
pocztówkowej, którą otrzymaliśmy wraz z życzeniami świątecznymi od Przewodniczącego Sejmiku.
Naszemu młodemu artyście
gratulujemy i życzymy dal- Dzięki jednemu z konkursów w jakim uczestniczył Piotr Kozioł
jego praca plastyczna została wydana w formie znaczka
szych sukcesów.
pocztowego!
SP Wola Ociecka

Turniej Piłki Siatkowej w Kozodrzy
Mlyko”. Zaraz za podium
uplasowali się zawodnicy
z zespołu Start Blizna. Pamiątkowe dyplomy i puchary
wręczył zespołom p.o. Wójta
Gminy Ostrów - Grzegorz
Ożóg wraz z Radnym Rady
Gminy w Ostrowie – Zenonem Stachnikiem.

W sobotę, 3 lutego 2018 r.
na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozodrzy odbył się
Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany przez Gminne
Centrum Kultury i Sportu
w Ostrowie z/s w Kamionce.
Po bardzo wyrównanej i zaciętej walce ostatecznie najlepszą drużyną turnieju okazał
się zespół MKS Bumerang
z Woli Ocieckiej.
Drugie miejsce zajęła drużyna
OSP Kozodrza a trzecie miejsce zajęli zawodnicy z Ostrowa, którzy grali pod bardzo
oryginalną nazwą „Kwaśne
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Najlepszą drużyną okazali się zawodnych
MKS Bumerng z Woli Ocieckiej
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Serdecznie
gratulujemy
wszystkim uczestnikom turnieju, którzy pokazali wysoki
poziom rozgrywek co zapewniło wszystkim oglądającym
wiele emocji.
Mateusz Surman
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Walne Zebranie Stowarzyszenia LGD Lasovia
W czwartek, 7 lutego 2018 r.
w Ostrowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania
Lasovia.
W
programie
zebrania
oprócz wyboru przewodniczącego i Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał
i Wniosków było również
m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działal-

ności Zarządu Stowarzyszenia za 2017 r., sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r., sprawozdanie Komisji Mandatowej
a także udzielenie Absolutorium Zarządowi.
Gminami
wchodzącymi
w skład LGD Lasovia są:
Niwiska, Cmolas, Tuszów
Narodowy, Mielec i Ostrów.

Lokalna Grupa Działania Lasovia jest stowarzyszeniem
działającym na obszarze pięciu gmin
(Niwiska, Cmolas, Mielec, Tuszów Narodowy oraz Ostrów)
Stowarzyszenie to działa
m.in. na rzecz rozwoju lokalnego, aktywizację społeczności wiejskiej a jej celem jest
podnoszenie jakości życia
mieszkańców swojego obszaru oraz wzrost aktywności

społeczno-gospodarczej.
Więcej informacji dotyczących działalności LGD Lasovia można znaleźć na stronie:
http://www.lasovia.com.pl/
Mateusz Surman

Ferie zimowe z GCKiS w Kamionce
Zajęcia artystyczne, plastyczne, sport, taniec, rozrywka. Podczas tegorocznych ferii zimowych wszystkie chętne dzieci, mogły
skorzystać z różnych form
spędzania wolnego czasu.
Codziennie od poniedziałku
do piątku do GCKiS w Kamionce przychodziły dzieci
na zajęcia plastyczne, sportowe prowadzone przez Renatę
Dłużeń i Annę Wiktor. Można było zagrać w Eurobusiness, karty - Czarny Piotruś,
piłkarzyki, tenisa stołowego
a także sprawdzić się w grach
sprawnościowych.
Każdy
z uczestników mógł wziąć
udział w swoich ulubionych
zabawach. Wielu uczestników
zajęć z niecierpliwością oczekiwało na zajęcia piłki nożnej
zorganizowane podczas tegorocznych ferii na sali SP
w Kamionce i prowadzone
przez Arkadiusza Fornka

Od 29 stycznia do 2 lutego
w Domu Ludowym w Borku
Małym dzieci pod opieką
instruktora Anny Wiktor miło
i ciekawie spędzały swój wolny czas. Brak śniegu nie przeszkadzał - od pierwszego do
ostatniego dnia czekało na
nich mnóstwo atrakcji. Najwięcej emocji sprawiły dzieciom gry i zabawy ruchowe.
Okazało się, że można znakomicie bawić się bez kompute-

ra - grając w gry planszowe,
tenisa stołowego czy piłkarzyki.
Każdy mógł również spróbować swoich sił tworząc niesamowite dzieła. Uczestnicy
lepili, malowali, a owocem
swojej pracy można było pochwalić się w domu.
W czwartek 1 lutego 2018
roku uczestnicy zajęć prowadzonych przez instruktorów
GCKiS wyjechali do kina
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Jedność w Sędziszowie Młp.
Dzieci z Kamionki, Ocieki,
Woli Ocieckiej i Borku Małego
pojechały
na
film
„Paddington 2”. Drugą część
szalonych i zabawnych przygód uroczego misia o nienagannych manierach i skłonności do wpadania w tarapaty,
który tym razem trafił w złe
towarzystwo...
Anna Wiktor
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XI Charytatywny Bal Karnawałowy w Skrzyszowie
„Daj światu to, co masz najlepszego. Wówczas najlepsze
wróci do ciebie”.
Madeline Bridges
W tym roku, 10 lutego, odbyła się XI edycja Charytatywnego Balu Karnawałowego
w
Skrzyszowie.
W
Rajskim
Ogrodzie
w Skrzyszowie bawiło się
ponad 170 osób, a wśród
nich przedstawiciele gminy
Ostrów. Tradycyjnie już,
dochód z balu zostanie przeznaczony dla zespołu tanecznego Anturja działającego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Skrzyszowie, który pozwala wprowadzić więcej barw w wakacyjne dni naszych mażoretek podczas letniego wypoczynku, doposażenie zespołu, a także jako jednorazowe
stypendium dla uczniów
z najlepszymi wynikami
w nauce i zachowaniu.
Jednym z głównych punktów
programu balu był występ
zespołu Anturja. Zobaczyli-

śmy
występy
dziewcząt
w różnych układach tanecznych. Grupę do występów
przygotowała Katarzyna Rymut. Najmłodsza grupa wiekowa to dzieci przedszkolne,
które z wdziękiem zatańczyły
taniec „Masze i niedźwiedź”.
Piękne tancerki „Anturji”
w równie atrakcyjnych strojach tradycyjnie rozpoczęły
bal i zaprosiły gości do tańca
belgijskiego.
Organizatorzy
serdecznie
dziękują firmom, instytucjom
i osobom prywatnym za każdy Dar Serca i przekazane
przedmioty. Gorąco dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom, uczestnikom balu, właścicielom Rajskiego Ogrodu,
za otwarte serca, za szczodrość, za pomoc i szczególną
umiejętność dzielenia się
z
drugim
człowiekiem.
A w imieniu dzieci, którym
ofiarowaliście Państwo wyjazd na upragnione wakacje
i jednorazowe stypendium,
składamy
wielkie dzięki
i ślemy w Waszą stronę
szczere uśmiechy. Warto

wspomnieć również o autorze
smacznych potraw – kucharzu
Witoldzie Ocytko. Dziękujemy Wszystkim za każdą okazaną pomoc. Mateuszowi
Surmanowi za dokumentację
zdjęciową imprezy. Bawiono
się przy utworach granych
przez zespół Medium z Kolbuszowej. Słowa podziękowania zostały skierowane do
wszystkich sponsorów nagród
oraz zaopatrzenia na czele
z głównymi sponsorami balu.

Lista sponsorów umieszczona
jest na stronie internetowej
szkoły. Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Skrzyszowie, a zarazem
organizator balu, Andrzej
Ziajor, podziękował sołtysowi
wsi za przeprowadzenie losowania nagród, wszystkim
pracownikom administracji
szkoły, obsługi i kuchni, którzy w ostatnich dniach poświęcili swój czas na pomoc
w organizacji imprezy. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc. Organizatorzy już dziś zapraszają
do udziału w kolejnej edycji
balu. Tegorocznej imprezie
dobroczynnej
przyświecała
myśl Świętego Jana Pawła II
w brzmieniu: „Człowiek jest
wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie
przez to co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.
Barbara Budzik

Większe przedszkole w Ostrowie
Jeszcze w ubiegłym roku
Gmina Ostrów i Publiczna
Szkoła
Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Ostrowie złożyły wniosek
o dofinansowanie projektu
pn.:
„Przedszkole
dla
wszystkich”. Już wiadomo,
że wniosek został oceniony
pozytywnie i 30 marca 2018
kończy się rekrutacja do
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przyjęcia dzieci.
Głównym celem projektu jest
zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie
gminy Ostrów poprzez m.in.
Wygenerowanie 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych
w oddziale przedszkolnym
w Ostrowie oraz wyrównanie

szans edukacyjnych 32 dzieci
poprzez zapewnienie dostępności do zajęć logopedycznych a także zajęć rozwijających kompetencje społecznoemocjonalne.
W ramach projektu przewiduje się również m.in. zatrudnienie personelu przedszkola,
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zakup wyposażenia i pomocy
dydaktycznych, przeprowadzenie prac adaptacyjnych
w pomieszczeniach przedszkola i zrealizowanie 300
godzin zajęć dodatkowych
z logopedii oraz rozwijających kompetencje społecznoemocjonalne.
Mateusz Surman
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Akcja katolicka na spotkaniu opłatkowym
28 stycznia 2018 r. członkowie stowarzyszenia Akcja
Katolicka z całego dekanatu
Pustków Osiedle spotkali się
na tradycyjnym opłatku.
W tym roku gospodarzem
spotkania opłatkowego był
parafialny oddział w Ostrowie.
Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza św. w pięknym, zabytkowym parafialnym kościele pod wezwaniem NMP
Królowej Polski, odprawiona
przez asystenta dekanalnego
dekanatu Pustków Osiedle ks.
Józefa Rusnarczyka. Parafianie oraz zaproszeni gości wysłuchali
okolicznościowej
homilii wygłoszonej przez ks.
Józefa Makowskiego. Następna część spotkania miała już
miejsce w Domu Strażaka
w Ostrowie. W tym miejscu

pragniemy złożyć podziękowania na ręce prezesa OSP
Ostrów Artura Rudnego za
pomoc, wszelką życzliwość
oraz bezpłatne udostępnienie
lokalu.

nalnej prezes Marzeny Andreasik oraz sołtysa sołectwa
Ostrów a zarazem radnej gminy Ostrów Barbary Cwanek
składali sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Po gorą-

Po błogosławieństwie opłatków członkowie oddziałów
z parafii: Nagoszyn, Pustków
Osiedle, Paszczyna, Skrzyszów, Brzeźnica w towarzystwie dekanalnego asystenta
ks. Józefa Rusnarczyka, deka-

cym posiłku rozpoczęło się
wspólne kolędowanie przy
akompaniamencie akordeonu
w wykonaniu organisty Janusza Nawały oraz skrzypiec w
wykonaniu Marceliny Bełzo,
niezwykle uzdolnionej skrzy-

paczki. W ciepłej atmosferze
kolędowania i życzliwych
rozmów upłynęły dalsze
chwile opłatka. Zaproszeni
goście z sześciu parafii naszego dekanatu mieli okazję wymienić się doświadczeniami
z całorocznej pracy, posmakować pysznych, domowych
ciast czy chleba ze smalcem.
Prezes dekanatu Pustków
Osiedle - Marzena Andreasik
przybliżyła wszystkim uczestnikom diecezjalny Program
Akcji Katolickiej na rok 2018.
Spotkanie
zakończyliśmy
wspólna modlitwą poprowadzoną przez dekanalnego asystenta ks. Józefa Rusnarczyka.
Przy tej okazji gospodarze
jeszcze raz chcą podziękować
za liczne przybycie i miłą
atmosferę.
Alina Gryboś POAK Ostrów

XIII Memoriał im. Rafał Kmiecia w Kozodrzy
W środę, 14 marca 2018 na
sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Kozodrzy rozegrany został już
po raz trzynasty piłkarski
Memoriał im. Rafała Kmiecia. Dzieci i młodzież ze
szkół podstawowych z terenu gminy Ostrów rywalizując w turnieju piłki nożnej
przypomnieli w ten sposób
osobę tragicznie zmarłego
Rafała.
Memoriał organizowany był
przez GCKiS w Kamionce
i Lesława Kmiecia, tatę tragiczne zmarłego Rafała. Do
rozgrywek zgłosiły się druży-

ny z czterech szkół podstawowych z terenu gminy Ostrów.
A oto ostateczne wyniki turnieju:

I miejsce – SP Wola Ociecka
II miejsce – SP Ostrów
III miejsce – SP Skrzyszów
IV miejsce – SP Ocieka
V miejsce – SP Kozodrza
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Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Wojtek Cielec
z Ostrowa, a bezkonkurencyjnym bramkarzem, który stracił najmniej bramek był Wiktor Błachowicz z Woli Ocieckiej.
Podczas rozgrywek oprócz
dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego
byli również obecni m.in.:
Agnieszka Sochacka – Sekretarz Urzędu Gminy w Ostrowie, Bogusław Wójcik - dyrektor ZOJO w Ostrowie oraz
Mariusz Wilk - prezes ZNP
w Ostrowie.
Mateusz Surman
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Pomagajmy!
Otrzymane
wyróżnienie
w konkursie „Wolontariusz
Roku 2017 Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego”
to ogromny zaszczyt i zobowiązanie dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kozodrzy.
Jak wiemy jest ono przyznawane za konkretne osiągnięcia lub za długoletnią i systematyczną pracę na rzecz społeczności lokalnej – nie tylko
dla mieszkańców najbliższej
położonych
miejscowości.
Działalność ta obejmować
może systematyczne i niezmienne
uczestniczenie
w ogólnopolskich lub regionalnych zbiórkach środków
materialnych przeznaczonych
dla mniej zamożnych, tworzenie i przekazywanie życzeń
w formie kartek dla chorych,
stroików świątecznych dla
nieco starszych, można i trzeba zbierać odpady, które stając się surowcami pomagają

mniej sprawnym, warto także
gasić
rozszalały
żywioł,
sprzątać po wybrykach pogodowych, przyjmować dzieci
na wakacje, regularnie oddawać krew - najcenniejszy płyn

warto robić to z uśmiechem,
rozdając ciepło i życzliwość.
Należy wspomnieć, że praca
wolontariusza wykracza poza
związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie dominu-

„ Najmniejsza pomoc jest więcej warta niż największe chęci.”
/Oskar Wilde/
podtrzymujący
życie,
o współpracy ze wszystkimi
istniejącymi organizacjami i
stowarzyszeniami nie wspominając, a przede wszystkim

jące w narodowej rzeczywistości. Projekty realizowane
w
Zespole
Szkolno
–
Przedszkolnym w Kozodrzy
włączają zarówno dzieci jak

i dorosłych w działania na
rzecz innych. Niewątpliwie
pomaga to kształtować postawę prospołeczną i wychowywać w duchu wartości. Naszej
placówce daleko do doskonałości, ale staramy się wszyscy
na co dzień nie koncentrować
swej uwagi na sobie i swoich
tylko sprawach.
Wolontariat, wolontariusz to
duże słowa, pełne, coraz pełniejsze treści, one rosną, rozszerzają swe znaczenie, przybierają najróżniejsze odcienie.
Nieść pomoc każdy może,
a formy jej udzielania mogą
ewoluować.
Może między wygórowane
oczekiwania,
paragrafy
wpleść by „jednego serca”,
dostrzec człowieka? A może
by tak tchnąć szczyptę serdeczności i pokory w codzienność?
Zespół Szkolno
– Przedszkolny w Kozodrzy

Dbajmy o nasz język
21 lutego 2018 roku obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego.
W realizację zadań projektowych z ochotą włączyli się
wszyscy nauczyciele uczący
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kozodrzy.
Zaczęli najmłodsi, którzy
zapoznali się z historią tego
święta, a następnie wyrecytowali najpiękniejsze wiersze
mówiące o uroku naszej mowy ojczystej. Potem były
zagadki i popularne łamańce
językowe. Kolejne zadania to
chmury wyrazowe. Zawierały
one całe mnóstwo imion kobiecych i męskich. Bardzo
szybko uczniowie zauważyli,
że wśród popularnych do dziś
znajdują się także jakieś
dziwnie brzmiące. Śmiech
wzbudzały np.: Grzymisława,
Radochna, Dziadumiła, Myślibora czy Cichosław, Jaczewoj, Manomir. Tutaj z pomocą przyszedł film animowany,
który opowiadał o dziejach
staropolskich imion. Mieli-
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śmy szansę zastanowić się, co
też dane imię mogło oznaczać. Podobnie jak młodsi
uczniowie do zadań przystąpili starsi zmagając się
z wykreślankami ortograficznymi czy dyktandem bieganym. Wiele pozytywnej energii wprowadziło zadanie
z dzidą i jej specyficznymi
nazwami części składowych.
Była też praca ze słownikami,

prawne formy często zniekształcanych polskich wyrazów. W ramach działań projektowych uczniowie poznali
pojęcie homofonu. Zrozumieli, że mimo takiego samego
brzmienia, np. hart i chart
wyrazy te mają odmienne
znaczenie i pisownię.
Realizacja całego projektu
była świetną okazją do świętowania oraz zwróceniem

opracowanie plakatów "Mów
do mnie ładnie", gdzie swoje
miejsce znalazły tylko po-

uwagi na chronienie piękna
naszej mowy. Wiemy, że język polski jest wśród 25 naj-
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częściej używanych języków
na świecie. Uznaje się, że
najstarsze zdanie zapisane w
polszczyźnie znajduje się
„Księdze henrykowskiej” z
1270 roku i brzmi: „Dau, ut ia
pobrusa, a ti poziwai.” Jednak
ojcem literatury polskiej nazywamy Mikołaja Reja, który
powiedział: „A niech narodowie wżdy postronni znają, iż
Polacy nie gęsi, iż swój język
mają.”
Przesłanie dla Polaków jest
jedno – dbajmy o swój, najpiękniejszy na świecie, język
ojczysty. Pamiętając o tym
dziedzictwie nasz Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Kozodrzy będzie kontynuował
udział w tego typu przedsięwzięciach popularyzując wiedzę na temat języka ojczystego i tradycji, przy jednoczesnym podkreślaniu znaczenia
różnorodności
językowej
i kulturowej oraz kształceniu
umiejętności porozumiewania
się także w innych językach.
Zespół Szkolno
– Przedszkolny w Kozodrzy
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Tradycja łączy pokolenia...
3 lutego w Domu Ludowym
w Borku Małym odbyło się
spotkanie integracyjne pod
nazwą „Tradycja łączy pokolenia” w związku ze świętem wszystkich babć, dziadków i seniorów.
Młodzież oraz dzieci z Borku
Małego przedstawiły program
artystyczny
przygotowany
przez instruktora GCKiS Annę Wiktor. Składał się z wierszy o babciach i dziadkach,
którzy w życiu każdego dziecka ogrywają tak bardzo ważną
rolę. Przedstawienie oraz humorystyczne skecze, piosenki,
które dzieci pięknie przedsta-

wiły i zaśpiewały dla swoich
ukochanych babć i dziadków
oraz wszystkich seniorów.
Najmłodsza aktorka Oliwia,
która ma 3 lata swoim wierszem wzruszyła wszystkich
obecnych. Spotkanie przebiegało, jak co roku w miłej
i radosnej atmosferze, przy
poczęstunku. Od godziny 18
do tańca zaczął przygrywać
zespół „Rachwały”. Zabawa
trwała do późnego wieczoru,
gdzie bawili się wszyscy
uczestnicy spotkania. Jak co
roku organizacją spotkania
zajmowały się panie ze stowarzyszenia
„Borkowianki”
wspólnie z Gminnym Cen-

trum Kultury i Sportu
w Ostrowie z/s w Kamionce.
Stowarzyszenie
„Borkowianki” na czele z
obecną przewodniczącą Joanną Daniel działa już od 2006
roku. Panie rokrocznie organizują różnego rodzaju imprezy
takie jak sylwester, zabawy
ostatkowe, kursy kulinarne,
rękodzieła, pokazy, ogniska
dla dzieci jak i dorosłych
mieszkańców. Spotykają się
na wewnętrznych imprezach
by kultywować tradycje, dzielić się przepisami, itp. Co
roku organizowana jest wycieczka oraz kilka razy do
roku
obowiązkowo
grill
w pięknej altance za Domem
Ludowym. Tego roku panie
na dzień kobiet zorganizowało wyjście do kina i na herbatkę do restauracji by wspólnie
spędzić to święto. W zeszłym
roku w czynie społecznym
panie oraz ich mężowie odmalowały Dom Ludowy, który jest chętnie wypożyczany
na różnego rodzaju imprezy

takie jak komunie, osiemnastki oraz inne spotkania rodzinne. Przedział wiekowy w stowarzyszeniu wynosi od 20 do
70 lat, tak więc panie czerpią
z doświadczenia starszych
członkiń, a starsze członkinie
chętnie dzielą się swoja wiedzą z młodszymi. Integrując
się, spędzając wspólnie czas
przy nalewkach domowej
roboty. Pośród wielu obowiązków, jakie ma każda
z pań, wszystkie chętnie
uczestniczą w kursach, spotkaniach, różnego rodzaju
przedsięwzięciach. Niejednokrotnie reprezentowały wieś
na konkursach kulinarnych,
pokazach. W czasach, kiedy
każdy się gdzieś śpieszy
a czasu brakuje warto czasem
się zatrzymać i zwolnić, spotkać z ludźmi z własnej wsi,
uśmiechnąć
się,
spędzić
wspólnie czas, razem świętować.
Stowarzyszenie
„Borkowianki”

Konkurs poświęcony Żołnierzom Wyklętym
Dnia 2 marca 2018 roku
w pięknej scenerii, w podziemiach
sędziszowskiego
ratusza odbyły się eliminacje turnieju poetyckiego
poezji i
prozy "Zawsze
Wierni". Konkurs poświęcony był Żołnierzom Wyklętym, których święto przypada 1 marca, a obchodzone
jest od 2011 r. jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
Organizatorem turnieju było
starostwo powiatu ropczycko
- sędziszowskiego, a honorowy patronat nad konkursem
pełnił prezydent RP - Andrzej
Duda. Główną bohaterką konkursu była Danuta Siedzikówna ps. Inka, o której życiu
i działalności zebrani na konkursie mogli się dowiedzieć,
dzięki prezentacji multimedialnej przedstawionej przez
dyrektora LO w Sędziszowie
Małopolskim. W konkursie

wzięło udział 25 uczniów
z całego powiatu. Uczniowie
rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: kl. VII, II
i III gim. i szkoły pogimnazjalne. Recytatorzy deklamowali wiersze i fragmenty prozy tematycznie związane
z Żołnierzami Niezłomnymi
oraz Ojczyzną. Na tym konkursie Szkołę Podstawową
w Ociece reprezentowały
dwie uczennice z oddziałów
gimnazjalnych: Izabela Nogaj
(kl. II) i Joanna Cwanek (kl.
III gim.). Pierwsza z nich
recytowała wiersz "Przed
odejściem" Tadeusza Gajcego, a druga utwór K. K. Baczyńskiego "Byłeś jak stare,
wielkie drzewo..." Za recytację wiersza Izabela Nogaj
otrzymała wyróżnienie. Cieszymy się z sukcesu uczennicy i z tego, że poprzez udział
w tym turnieju mogliśmy uczcić pamięć bohaterów podziemia
antykoministycznego,

"Nie opłakała ich Elekta, nie pogrzebała Antygona..."
(Z. Herbert "Wilki")
którzy walczyli mając na sercu ryngraf z Matką Boską.
W następnym roku uczniowie
naszej szkoły też wezmą
udział w tym konkursie, by
nie zapomnieć o niezłomności
tych, co walczyli o wolną
Polskę, bo "ciągle współcze-
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sność miesza się z historią,
miłość ze zdradą, prawda
z fałszem, zbrodnia z brakiem
kary" (Sz. Nowak "Oddziały
Wyklętych).
A. Nogaj - Kogut
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Spotkanie noworoczno – opłatkowe w Skrzyszowie
Cyprian Kamil Norwid powiedział: „Jest w moim Kraju
zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią
chleb biblijny, najtkliwsze
przekazując uczucia w tym
chlebie”.
Wiele ciepłych słów życzeń
popłynęło w czasie VIII spotkania noworoczno – opłatkowego
dla
seniorów
w Skrzyszowie przygotowanego przez Akcję Katolicką,
proboszcza parafii ks. Mariusza Nosala, sołtysa wsi
Andrzeja Budzika i dyrektora
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego
Andrzeja
Ziajora, które miało miejsce
na szkolnej hali sportowej
dnia 14 stycznia.
Uroczystą mszę św. celebrował ks. Mariusz Nosal. Wśród
zaproszonych gości byli: Seniorzy ze Skrzyszowa, senator
Zdzisław Pupa, poseł Kazimierz Moskal, starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego
Witold Darłak, wicestarosta
powiatu
ropczyckosędziszowskiego Bernadeta
Frysztak, p.o. wójta gminy
Ostrów Grzegorz Ożóg, przewodniczący Rady Gminy
Ostrów Józef Bajor, radny
Rady powiatu Bogusław Wójcik, radni Rady Gminy: Anna
Książek– Pięta i Grzegorz
Guzek,
sekretarz
Gminy
Ostrów Agnieszka Sochacka,
dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Sportu Jadwiga
Łomnicka, prezes Akcji Kato-
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lickiej Marzena SokołowskaAndreasik. Mszę ubogacał
śpiewem chór parafialny.
Oprawą zdjęciową zajął się
Mateusz Surman. Koncert
kolęd w wykonaniu naszych
uczniów przygotował Marek
Broniewski. Następnie w odświętnej atmosferze i bogatej
oprawie muzycznej goście
obejrzeli Jasełka „Tak! On
jest królem” wykonane przez
uczniów, a przygotowane pod
kierunkiem Beaty Bobulskiej
– Przysieckej, Bogusławy
Zimierowicz, Anny Książek –
Pięta. Publiczność bardzo
serdecznie przyjęła występ
naszych szkolnych aktorów i

nagrodziła ich gromkimi brawami.
Ważną częścią spotkania było
dzielenie się opłatkiem połączone z życzeniami. Wszystkim zebranym uczestnikom
towarzyszyła rodzinna i życzliwa
atmosfera
podczas
wspólnego kolędowania, żartowania, a nawet podczas
wspólnych pląsów do akom-

paniamentu muzyków Henryka Kurasia i Marka Muszyńskiego. Nie zapomniano (jak
co roku) o wzruszającej

„Kolędzie dla nieobecnych”
Szymona Muchy, czyli utworze o tych i dla tych, których
już nam brakuje i zostało
„puste miejsce przy stole”.
Chór zaintonował:
„A nadzieja znów wstąpi w
nas,
Nieobecnych pojawią się cienie.(…)
I choć przygasł świąteczny
gwar,
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Bo zabrakło znów czyjegoś
głosu,
Przyjdź tu do nas i z nami
trwaj,
Wbrew tak zwanej ironii losu.
Przyjdź na świat,
By wyrównać rachunki strat.
Żeby zająć wśród nas,
Puste miejsce przy stole.”
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania
spotkania
opłatkowego dla Seniorów
naszej parafii (m.in. Szkolnemu Kołu Caritas, p.o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz pracownikom
szkoły). O świąteczne dekoracje i smaczne ciasta zadbały
panie z Akcji Katolickiej,
a o inne kulinaria szkolna
kuchnia, stoły i krzesła użyczyła straż.
„Łamiąc chleb biblijny i najtkliwsze przekazując uczucia
w tym chlebie” z głębi serc
życzymy Seniorom: zdrowego, radosnego i pełnego miłości Nowego 2018 Roku.
Barbara Budzik
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„Sercem za serce” w Woli Ocieckiej
Pod hasłem „Sercem za serce” przebiegała w Publicznej Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Woli
Ocieckiej uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Wychowankowie
oddziału
przedszkolnego wraz z wychowawczyniami przygotowali program artystyczny
specjalnie dla swoich Babć

i Dziadków. Było zabawne
przedstawienie, wiersze, piosenki, a nawet pokaz taneczny. Wszystko po to, aby podziękować za Ich miłość,
dobroć, opiekę … za serce!
Babcie i Dziadkowie ze wzruszeniem przyglądali się występom swoich wnucząt nagradzając ich gromkimi brawami. To był wyjątkowy
dzień, pełen radości, uśmie-

chu i dumy z małych artystów. Szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć i Dziadków pokazały jak ważne są
takie spotkania. Dziękujemy
Babciom i Dziadkom za liczne przybycie.
Słowa podziękowania kierujemy również do wszystkich,
którzy przyczynili się do zorganizowania tej miłej uroczy-

stości, a szczególnie do Rodziców za przygotowanie
słodkiego poczęstunku. Dziękujemy także Ochotniczej
Straży Pożarnej w Woli
Ocieckiej oraz GCKiS w Kamionce za wsparcie w realizacji tej wyjątkowej imprezy.
Dziękujemy!
SP Wola Ociecka

Było zabawne przedstawienie, wiersze, piosenki, a nawet pokaz taneczny...

W nowym 2018 r. Klub Aktywnych w Kamionce
działa w dalszym ciągu bardzo prężnie
Już w styczniu odbyło się
spotkanie z okazji Dnia
Babci, Dziadka i Seniora.
Na spotkaniu były występy
dzieci, które uczestniczą
w zajęciach prowadzonych
przez instruktora Renatę
Dłużeń. Było przedstawienie, piosenki i wiersze, które
wzruszyły seniorów. Głośne
sto lat, pamiątkowe laurki
a na koniec biesiadowanie
przy poczęstunku i muzyce
państwa Rachwałów, to naprawdę miłe spędzenie czasu.
Kolejne spotkanie Klubu Aktywnych odbyło się w „tłusty
czwartek”. W ten czwartkowy
wieczór zostały zorganizowane ostatki. Jak zwykle bywa
na takich spotkaniach był
poczęstunek,
tradycyjnie
pączki, rozmowy, śpiewy
i tańce przy akordeonie, na
którym przygrywał pan Marek. Impreza była udana, było

miło i wesoło tak po prostu
zapustowo.
Następne spotkanie to już
przygotowanie do Świąt
Wielkanocnych. We wtorek,

prowadzonych przez Renatę
Dłużeń spotkały się razem
i spróbowały swych umiejętności manualnych przy pisankach
wykonywanych
ze

Starsi z młodszymi, babcie z wnukami,
wszyscy robili pisanki...

6 marca Klub Aktywnych
oraz dzieci uczestniczące
w zajęciach plastycznych

wstążki. Prace były dość mozolne, ale końcowy efekt zaskakujący, bo pisanki wyszły
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przepięknie. Wszyscy sobie
z tym wyzwaniem poradzili,
nawet te osoby, które na początku były zniechęcone, dały
radę i były z siebie dumne.
Atmosfera była wspaniała,
starsi z młodszymi, babcie
z wnukami, wszyscy robili
pisanki. Wróciliśmy do tradycji chcemy, aby ludzie własnoręcznie przygotowywali
ozdoby świąteczne. Może się
to uda, że młodsze pokolenie
pokocha rękodzieło a przecież
pisanka wykonana własnoręcznie to nie to samo, co
kupiona w sklepie. Na zajęciach plastycznych dzieci
używały też innych technik
do wykonania pisanek. Trzeba przyznać, że te spotkania
są miłą odskocznią od codzienności. Ludzie chętnie się
spotykają, rozmawiają a to
w dzisiejszych czasach jest
każdemu bardzo potrzebne.
Renata Dłużeń
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Dzień seniora w Ostrowie

Spotkanie rozpoczęło się
wspólną Eucharystią w kościele parafialnym p.w. NMP
Królowej Polski w Ostrowie,
której przewodniczył ks. proboszcz Józef Rusnarczyk,
dekanalny asystent Akcji Ka-

ny asystent Akcji Katolickiej,
które z uwagi na liczne obowiązki wynikające z racji
pełnionej funkcji w ramach
Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polskim
w liście do Seniorów i członków Akcji Katolickiej skierował m.in. takie słowa
„Dzisiejsza Uroczystość Objawienia Pańskiego jest dla
nas konkretną lekcją. Mędrcy
ze Wschodu, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii
uczą nas odnajdywania na co
dzień Miłosiernego Oblicza
Chrystusa na twarzach wielu
naszych bliźnich. Mędrcy

zapracowanych rodziców i nie
mającej perspektyw młodzieży”
Seniorzy oraz członkowie
Akcji pokrzepieni słowami
duszpasterzy przemieścili się
do
Szkoły
Podstawowej

tolickiej w Ostrowie. W wygłoszonej homilii ks. Józef
Makowski podkreślał jak
ważną rolę pełnią osoby starsze w rodzinach. Natomiast
ks. dr Jan Bartoszek diecezjal-

uczą nas dostrzegania Boga
w ludziach biednych i chorych, starych i opuszczonych,
bezrobotnych i wykorzystywanych przez pracodawców,
w twarzach głodnych dzieci,

w Ostrowie, gdzie dzięki gościnności
dyrektor
SP
w Ostrowie - Marii Wielgus
i p.o. Wójta Gminy Ostrów Grzegorza Ożoga mogliśmy
przygotować drugą cześć uro-

6 stycznia 2018 r. POAK
w Ostrowie zorganizował
trzeci raz Dzień Seniora
połączony ze spotkaniem
opłatkowym dla osób starszych. W tym roku po raz
pierwszy oprócz osób samotnych, zaproszone zostały
małżeństwa po 70 roku życia.

czystości. W pięknej scenerii
i miłej świątecznej atmosferze
dzieci z klasy II gimnazjum
pod opieką katechetki Marty
Wolak przedstawiły jasełka
pod tytułem „Świat potrzebuje miłości”. Podczas tego wyjątkowego wieczoru, nie zabrakło święconego opłatka,
a przy nim życzeń, ciepłych
i rodzinnych a nawet chwil
wzruszenia. Po gorącym poczęstunku,
herbatce
i domowym cieście wszyscy
chętnie włączyli się do wspólnego kolędowania pod przewodnictwem ks. Józefa Rusnarczyka, przy akompaniamencie organisty Janusza
Nawały,
który zagrał na
akordeonie. W tym roku organizację włączyła się Gmina
Ostrów, która również przez
GZUK wsparła nas finansowo
podobnie jak Starostwo Powiatowe w Ropczycach.
Nieoceniona pomoc była od
dyrektor Szkoły Podstawowej
Marii Wielgus, nauczycieli
i uczniów. Każdy z gości odszedł ze spotkania z piernikowym upominkiem.
Alina Gryboś POAK Ostrów

Szukamy eksponatów na wystawę

„Wspomnienie PRL-u”
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Ostrowie z/s w Kamionce poszukuje
eksponaty
na
wystawę
pn. „Wspomnienie PRL-u”. Poszukujemy: małe urządzenia AGD, przedmioty codziennego użytku, opakowania po produktach, „kartki” na zakupy,
banknoty, tablice informacyjne, plakaty, książki i inne „hity” PRL-u. Wymienione przedmioty można dostarczać osobiście lub poinformować o ich
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posiadaniu do 5 kwietnia 2018r.
Zapraszamy serdecznie na wystawę od
9-23 kwietnia 2018r. w sali GCKiS
w Kamionce
Kontakt:
Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Ostrowie z/s w Kamionce
39-122 Kamionka 69
Tel. 17 2233134
GCKiS w Kamionce

Życie Ostrowa

GMINNE CNTRUM KULTURY I SPORTU
W OSTROWIE Z/S W KAMIONCE
poleca książkę Aleksandry Bal „Drogi, ścieżki i manowce”
W młodości człowiek nie
myśli o przemijaniu dopiero
w późniejszym wieku wspomnienia „dopominają się”,
żeby je spisać odtworzyć
i uwiecznić. Autorka przeżyła
33 lata w PRL-u i na podstawie własnych zapisków, pamiętników i innych źródeł

spisała wspomnienia dotyczące tego okresu. Książka składa się z XIII obrazów dotyczących bezpośrednio życia
Aleksandry Bal oraz z rozdziałów, które opisują świat
rozrywki, modę, zabawy dzieci, programy telewizyjne,
festiwale, codzienne zajęcia

itp. Dla autorki dom rodzinny
i mała ojczyzna to podstawowe wartości, oparcie w przestrzeni, środek świata…
Napisała swoją książkę z potrzeby serca i pragnie, aby
znalazła ona wielu czytelników...
GCKiS Kamionka

Spotkanie opłatkowe w Woli Ocieckiej
23 stycznia 2018 roku
w Domu Strażaka w Woli
Ocieckiej spotkały się dzieci
z Ocieki i Woli Ocieckiej wraz z opiekunami - biorące
udział w zajęciach tanecznych prowadzonych przez
pełniącą obowiązki dyrektora GCKiS - Jadwigę Łomnicką.
Program artystyczny na spotkaniu zaprezentowały dzieci
i młodzież z Kamionki przygotowane przez instr. GCKiS
Renatę Dłużeń.
Organizatorami
spotkania
byli: GCKiS w Kamionce,
Sołtys Sołectwa Wola Ociecka - Wiesław Ignac oraz Stowarzyszenie Krzewienia Kul-

tury Ludowej w Gminie
Ostrów.
Swoją obecnością zaszczycili:
p.o. Wójta Gminy Ostrów
Grzegorz Ożóg, dyrektor

Szkoły Podstawowej w Ociece - Marta Szybała, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Woli
Ocieckiej - Artur Skubis oraz
radna sołectwa Wola Ociecka

- Katarzyna Myszkowska.
Na spotkanie przybył również
Św. Mikołaj, który wręczył
dzieciom paczki ze słodyczami. Po życzeniach, podzieleniu się opłatkiem, wspólnym
posiłku, wszyscy długo kolędowali, przy dźwiękach gitary.
Uczestnicy spotkania pięknie
dziękują Arturowi Skubisowi
za wspaniały akompaniament.
Spotkanie Opłatkowe w Woli
Ocieckiej organizowane jest
już od wielu lat i mamy nadzieję że ta tradycja przetrwa
przez następne lata.

Po życzeniach, podzieleniu się opłatkiem, wspólnym posiłku,
wszyscy długo kolędowali, przy dźwiękach gitary...

GCKiS w Kamionce

Biblioteki polecają:
Michał Gałwa
„Dziewczyna ze snów”
Jake Hopkins to siedemnastoletni chłopak, który przeprowadza się do Iglastych
Wzgórz - rodzinnego miasteczka swojego ojca Harolda,
gdzie ten objął posadę szeryfa. Chłopak nie jest zadowolony z takiego obrotu spraw.
Musiał zostawić za sobą szkołę, przyjaciół, dziewczynę

i rozpocząć życie w zupełnie
innym miejscu. Nowi znajomi
nie darzą go sympatią z powodu ojca szeryfa. Dodatkowo
Jake miewa koszmary, które
dręczyły go odkąd pamięta.
Po przeprowadzce do Iglastych Wzgórz zaczęły się nasilać, a chłopak , dostrzega, że
jego sny niebezpiecznie wpływają na otaczającą go rzeczywistość. Próbuje dowiedzieć
się prawdy i szuka racjonalne-

go
wyjaśnienia
swoich
"dolegliwości". Poszukiwania
te sprawiają, że coraz bardziej
zaciera się granica między
jawą a snem, a Jake popada
w obłęd, który pogłębia pozornie senny klimat miasteczka. „ Dziewczyna ze snów”
to książka, której tematyka
powinna wpasować się w gusta każdego fana thrillerów.
Katarzyna Gotkowska

Biblioteka w Ostrowie przeniesiona!
Wszystkim czytelnikom przypominamy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie została przeniesiona z urzędu gminy do
budynku starej szkoły w Ostrowie (obecna siedziba ZOJO). Czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00 . Telefon kontaktowy: (17) 745 10 13.
Życie Ostrowa
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PRZED WIELKĄ NOCĄ
Zanim ludwisarz czasu rezurekcyjny dzwon
ogłosi ALLELUJA
i załopoce chorągiew zwycięstwa
pustoszeją
pękate konfesjonały
pachną
oprószone złotym puchem bazie
skropione krwią Pana
młode trawki
w końcu błyszczą zieloną rosą

Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa
czyjaś ciężka łza
co kroplą krwi była...
biegną
różowe i niebieskie zajączki
z koszyczkami ozdobionymi
pianą koronek
a baranek nasiąknięty krwią
bieleje
pisankowe życie
malowane wiosną

jeszcze tylko poświęcenie światła,
aby zabić ciemność
grób tonie w azaliach uroczyście
klęczy
czyjeś serce ukrzyżowane
zmartwychwstało…
Wiersz autorstwa
Sabiny Pelc

Nagroda literacka w Łodzi dla Sabiny Pelc
W styczniu 2018 roku został
podsumowany III Ogólnopolski Konkurs "Bajka Dla
Wnuczka" zorganizowany
przez Bałucki Ośrodek Kultury "Lutnia" w Łodzi.
Konkurs był dwuetapowy literacki i plastyczny. Bajki
zostały napisane przez osoby
z całego kraju, a ilustracje
stworzyły dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 182 w Łodzi.

W gronie wyróżnionych znalazła się Sabina Pelc - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece,
która otrzymała nagrodę literacką za bajkę pt. "O dzielnej
Malwince, pszczołach i królu
pszczelarzy". Bajki zostały
wydane w formie książkowej.
SP Ocieka

Turniej Tenisa Stołowego w Kamionce
W sobotę, 10 lutego 2018r.
został rozegrany Turniej
Tenisa Stołowego na sali
gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Kamionce.
Turniej został zorganizowany przez Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce dla
mieszkańców
gminy
Ostrów.
Rozpoczęcie turnieju poprzedziło losowanie, które zadecydowało o późniejszej kolejności rozgrywek w pięciu
kategoriach:
•
do 14 lat
•
do 18 lat
•
powyżej18 lat
•
do 14 lat dziewcząt
•
turniej kobiet
Najlepsi zawodnicy, od miejsca I – III , otrzymali z rąk
p.o. Dyrektora GCKiS w Kamionce – Jadwigi Łomnickiej
pamiątkowe dyplomy i puchary.
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Kategoria do 14 lat
1.
Remigiusz Czach
2.
Kamil Żuchowski
3.
Filip Podgórski
Kategoria do 18 lat
1.
Kacper Fornek
2.
Kewin Rogala
3.
Krzysztof Wiktor
Kategoria powyżej 18 lat
1.
Przemysław Łagowski

2.
Tomasz Rogala
3.
Jerzy Stachnik
Kategoria do 14 lat dziewcząt
1.
Julia Podgórska
2.
Natalia Głodek
3.
Marcelina Dłużeń
Kategoria kobiet
1.
Anna Bury
2.
Małgorzata Boruta
3.
Ewa Głodek

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo
w turnieju. Tym samym zapraszamy do brania udziału
w kolejnych imprezach organizowanych przez Gminne
Centrum Kultury i Sportu
w Ostrowie z/s w Kamionce.

Uczestnicy turnieju po rozdaniu pucharów i dyplomów

Życie Ostrowa

Anna Wiktor
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Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bliźnie
W niedziele, 4 marca 2018
odbyła się VI edycja wydarzenia "Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Jest to największy
bieg pamięci, gdzie podczas
tej edycji dokładnie w 333
miejscowościach w Polsce
oraz 8 miastach za granicami naszego kraju łącznie
wzięło udział około 70 tys.
biegaczy.

rodzin, takie jak terenowe gry
rodzinne, rekonstrukcje historyczne, koncerty, wystawy
i spotkania ze wspaniałymi
Gośćmi.
Kulminacyjnym
punktem
każdego
Biegu
„Tropem Wilczym” jest zaś
bieg rodzinny na dystansie
1963 m., który symbolizuje
rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – Józefa Franczaka, ps. „Lalek”.”

Na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia możemy
przeczytać: „Głównym celem

Głównym organizatorem biegu w Bliźnie był Piotr Jemioło z firmy Timekeeper, który
Zwycięzcy długiego biegu wraz z Grzegorzem Ożóg - p.o. Wójta
Gminy Ostrów, przedstawicielami Nadleśnictwa Tuszyma oraz
Wiesławem Jeleń z Parku Historycznego w Bliźnie
w biegu krótkim (odległość
1963 metrów) albo na dystansie
długim
(odległość
12,5km). Poniżej prezentujemy zawodników, którzy obie
trasy pokonali najszybciej.

biegu jest oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego
podziemia z lat 1945-1963,
a także propagowanie wiedzy
o powojennej historii Polski
wśród wszystkich Polaków,
niezależnie od wieku. Dlatego
też Bieg ma charakter wielopokoleniowy: imprezie towarzyszą liczne atrakcje edukacyjne przeznaczone dla całych

przy wsparciu m.in. Parku
Historycznego w Bliźnie zorganizował to nowe na naszym
terenie wydarzenie. Sam bieg
cieszył się bardzo dużą popularnością i już na kilkanaście
dni przed wydarzeniem nie
było wolnych miejsc startowych. Ostatecznie w biegu
uczestniczyło blisko 200
osób, które wzięły udział

Bieg na 1963m:
1.
Grzegorz Kiwak
(Kolbuszowa) - 8:36 min
2.
Robert Zaborowski
(Dębica) – 8:41 min
3.
Hubert Cieśla (Mielec)
– 8:56 min
Bieg na 12,5km:
1.
Jakub Herba
(Dębica) – 46:19 min
2.
Jacek Gut
(Hucisko) – 47:41 min
3.
Tomasz
Olszewski
(Dębica) – 48:48min

Na zakończenie najlepsi zawodnicy otrzymali z rąk
p.o. Wójta Gminy Ostrów
Grzegorza Ożóg i kustosza
Parku Historycznego w Bliźnie – Wiesława Jelenia pamiątkowe puchary i gadżety.
Oprócz tego wszyscy uczestnicy bez względu na osiągnięte miejsce otrzymali również
przed startem pakiety startowe m.in. z pamiątkową koszulką a na mecie czekał na
nich medal za pokonanie trasy
i uczestnictwo w tym wydarzeniu.
Dokładne wyniki i regulamin
biegu można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:
www.tropemwilczymblizna.pl
Mateusz Surman

Pamiątkowe zdjęcie uczestników biegu...
Życie Ostrowa
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