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Wywiad z Grzegorzem Ożóg
Wójtem Gminy Ostrów

Aktualny numer „Życia
Ostrowa” to pierwsze wydanie po wyborach. Czy od
tamtego czasu coś się zmieniło w funkcjonowaniu naszej gminy ?
Faktycznie to pierwsze wydanie po wyborach samorządowych i tą drogą nie miałem
jeszcze okazji podziękować,
co niniejszym czynię. Dziękuję za ogromne zaufanie
jakim obdarzyli mnie wyborcy. Dziękuję za poparcie,
również w imieniu radnych
z komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, Samorząd i Gospodarka oraz Porozumienia Lokalnych Inicjatyw Społecznych. Wspólnie
razem działamy na rzecz dalszego rozwoju naszej gminy.
Ale wracając do pytania to
generalnie żadnych zmian
przynajmniej na razie nie
wprowadzam. W dalszym
ciągu skupiam się na pracy,
poszukiwaniu wniosków a co
za tym idzie pozyskiwaniu
zewnętrznych środków na
różnego rodzaju działania.
A na jakie inwestycje możemy liczyć w tym roku?
Chciałbym aby tegoroczne
inwestycje, utrzymane były
na poziomie roku 2018 r.
W tej chwili jest jeszcze za
wcześnie aby jednoznacznie
twierdzić co i w której miejscowości zostanie wykonane.
Na pewno nasze działania
w dalszym ciągu opieramy na
współpracy z zarządem województwa
podkarpackiego,
zarządem powiatu ropczycko
– sędziszowskiego, z parlamentarzystami i wszystkimi
instytucjami, które w jakikolwiek sposób mogą nas wesprzeć finansowo w realizacji

naszych planów i zamierzeń.
Cieszę się bardzo z otrzymanych promes finansowych tj.
480 tys. zł i 150 tys. zł. Kwoty te pozwolą nam na utworzenie
gminnego
żłobka
w Zdżarach i remont budynku
po byłym komisariacie policji
w Ostrowie, który chcemy
przeznaczyć na klub seniora.
Rozpoczęliśmy proces projektowania i niebawem będziemy ogłaszać przetargi na
wykonanie tych dwóch zadań.
Przymierzamy się też do budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w Kozodrzy – Witkowice oraz chcemy kontynuować drugi etap budowy kanalizacji w Woli Ocieckiej.
Rozważamy również możliwość gazyfikacji tej miejscowości w tej chwili trwają rozmowy z zakładem gazowniczym w Jaśle. Oczywiście tak
jak dotychczas chcemy kontynuować budowę i remonty
kolejnych odcinków chodników dla pieszych oraz projektować nowe. Poszukujemy
również możliwości pozyskania „niełatwych” pieniędzy
z Funduszu Dróg Samorządowych.
W dalszym ciągu dbamy
o bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową
na terenie naszej gminy
o czym świadczą złożone dwa
wnioski na zakup nowych
średnich samochodów pożarniczych dla OSP Kamionka
i OSP Ocieka.
Oprócz tego czekamy na wyniki naborów, w których aplikowaliśmy o dofinansowanie
rozbudowy sieci wodociągowych na terenie naszej gminy.
Chcemy w kolejnych miejscowościach budować siłownie plenerowe wraz z placami
zabaw. Tutaj również czekamy na ocenę wniosków złożonych do ministerstwa Sportu i Turystyki, tym razem dla
Kozodrzy, Zdżar, Borku Małego i Blizny.
31 stycznia 2019 r złożyliśmy
wniosek o dofinansowanie
rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy. To bardzo ważny dla
nas wniosek, na którego moż-

liwość złożenia czekaliśmy
długo. Staramy się o 6,4 mln
zł na doposażenie naszych
instalacji, co jest bardzo ważne w kontekście ciągle drożejącego
zagospodarowania
odpadów.
Kontynuować
chcemy termomodernizację
budynków użyteczności publicznej i tutaj również są
złożone 4 wnioski na docieplenie dwóch kolejnych domów strażaka w Skrzyszowie
i Woli Ocieckiej oraz SUW
Ostrów i przedszkola w Kozodrzy.
Niedawno podpisałem umowę z wykonawcą na budowę
podłogi tanecznej przy Domu
Ludowym w Borku Małym.
Na to zadanie również udało
się pozyskać dofinansowanie
60 839,00 zł.
Jesteśmy po wyborach sołtysów i w maju planujemy zebrania sołeckie. Wtedy będę
posiadał kompletną wiedzę na
co udało się pozyskać środki
i jakie prace wykonane będą
na poszczególnych sołectwach. Już dziś wszystkich
Państwa serdecznie zapraszam na te spotkania.
W całej Polsce jak i w sąsiednich gminach słyszy się
o drastycznych podwyżkach
opłat za zbiórkę i transport
odpadów od mieszkańców.
Co czeka mieszkańców gminy Ostrów?
Jest to sprawa której poświęcona będzie najbliższa sesja
rady gminy. Zagospodarowanie odpadów w Polsce znacząco podrożało z wielu powodów. Podwyżki opłaty
środowiskowej, cen energii,
płace za usługi towarzyszące
tej branży. Głównym elementem podwyżki cen jest problem ze zbyciem tzw.
„nadsita” czyli frakcji kalorycznej powstającej w wyniku
przesiania odpadów zmieszanych, którą w procesie zagospodarowania należy przekazać do zakładów produkujących z niej tzw. RDF – paliwo alternatywne. Wspomniany RDF wykorzystywany jest
głównie przez cementownie
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jako paliwo w procesach produkcyjnych. W ostatnim czasie ilość produkowanych odpadów szczególnie tych zmieszanych znacząco wzrosła,
a zatem mamy nadprodukcje
RDF. Ważnym w tym wszystkim jest fakt iż to cementowniom trzeba zapłacić za to aby
zechciały przyjąć ten produkt.
Dyktują ceny co miesiąc je
zmieniając i podwyższając.
Rozwiązaniem dla naszego
województwa jest nowo wybudowana spalarnia odpadów
w Rzeszowie, która jednak na
ten moment nie pracuje prawidłowo i ma przynajmniej
na razie zbyt małą wydajność.
Kwestię tzw. „opłaty śmieciowej” od mieszkańców reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
która mówi wprost o tym,
że zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów jako
cały system w każdej gminie
musi zostać w całości sfinansowana przez mieszkańców.
Do tego systemu gmina nie
może dopłacać chcąc pomóc
mieszkańcom, ani pieniędzy
z systemu nie może wykorzystać na inne cele. W przypadku nadwyżki rada gminy ma
obowiązek stawkę obniżyć,
gdyż gminy w tej kwestii nie
mogą zarabiać na mieszkańcach.
W gminie Ostrów mamy spory deficyt na systemie z racji
tego, że stawka 4,50 zł obowiązywała od początku wprowadzenia systemu tj. od 1
lipca 2013 r i nie była regulowana, a koszty stale rosły.
Ostatnia podwyżka na 5,50 zł
w roku 2016, miała ten problem rozwiązać jednak opisany wcześniej problem RDF-u
doprowadził do znaczącego
wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów. W tej
chwili liczymy jaką stawkę
przyjąć by była ona jak najmniej dotkliwa dla naszych
mieszkańców. Musimy jednak być przygotowani na to iż
może ona zostać ustalona na
poziomie około 8 zł.
Rozmawiał
Mateusz Surman
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Podstawowa informacja o systemie
zbiórki odpadów z terenu Gminy Ostrów
Od 01 stycznia 2019 r. odbiór odpadów komunalnych
prowadzony jest przez wyłonioną w przetargu firmę
Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedziba w Ostrowie, 39-103
Ostrów 225
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Ostrów właściciele nieruchomości zobowiązani są do stosowania właściwych zasad postepowania
z odpadami powstającymi na
terenie poszczególnych gospodarstw, a przede wszystkim ich selektywnego gromadzenia.
Odpady selektywne papier,
gazety i czasopisma, papier
szkolny, biurowy, torebki
papierowe, tektura i kartony,
opakowania z papieru powlekanego, metalowe puszki po
żywności, napojach oraz inne
opakowania metalowe, opakowania
wielomateriałowe
(tetra pak), folia, plastikowe
butelki po napojach, środkach
czystości i produktach spożywczych, tworzywa sztuczne, opakowania szklane, bio
oraz odpady zmieszane gromadzone są w workach i pojemnikach
z
nadrukiem
„GZUK sp. z o.o.” należy je

wystawić wzdłuż głównych
dróg dojazdowych do godz.
7:30 dnia wyznaczonego
w terminarzu zbiórki odpadów.
Worki żółte, niebieskie i zielone nie są limitowane i będą

wydawane w dniu zbiórki
w systemie wymiany „worek
pusty za worek wypełniony’’.
Po wykorzystaniu worków
czarnych i brązowych istnieje
możliwość zakupu dodatkowych w siedzibie Urzędu

Gminny Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów (PSZOK)
Odpady takie jak: opakowania
szklane, przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, popiół
odbierane są od właścicieli
nieruchomości nieodpłatnie
w
Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy
bramie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy

- czynny w każda ostatnia
sobotę miesiąca w godzinach
od 8:00 do 13:00.
Warunkiem odbioru odpadów w PSZOK jest okazanie
kopii deklaracji odpadowej
i dokumentu potwierdzającego dokonywanie wpłat za
zagospodarowanie odpadami oraz zapoznanie się
z Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, dostępnego na stronie
www.zukostrow.pl

Gminy w Ostrowie .
Ponadto informujemy mieszkańców, że jest możliwość
odbioru od właścicieli gospodarstw domowych popiołu,
który można dostarczyć do
PSZOK. Oddzielenie popiołu
od odpadów zmieszanych jest
niezwykle ważne gdyż odpady zanieczyszczone popiołami zakłócają funkcjonowanie
urządzeń
wchodzących
w skład instalacji do przetwarzania odpadów na wszystkich etapach prowadzonych
procesów.
Niewystudzony
popiół z palenisk domowych
wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, może powodować pożary odpadów,
w tym pojemników, śmieciarek, miejsc magazynowania
oraz miejsc rozładunków odpadów.
GZUK Ostrów

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, a także
w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W
strukturze
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowie 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.
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• Masz prawo szukać pomocy
w sytuacji, gdy jesteś niezadowolony/zaniepokojony
tym, co się dzieje w domu.

przedstawiciele Szkół, 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.
Jeżeli jesteś osobą doznającą
przemocy, pamiętaj, że:
• Masz prawo żyć w domu
wolnym od przemocy,

• Masz prawo do szacunku
i godnego traktowania,
• Masz prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu,
• Masz prawo do swobodnego
wyrażania swojego zdania,
• Masz prawo do współuczestniczenia w podejmowaniu
decyzji
dotyczących
spraw domu, rodziny, dzieci
i wydatków,
• Masz prawo do swobodnego
kontaktowania się z bliskimi,
rodziną, przyjaciółmi,
• Nic nie usprawiedliwia przemocy,
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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.
Jeżeli potrzebujesz pomocy
skontaktuj się z naszym
ośrodkiem osobiście lub telefonicznie, a postaramy się
pomóc.
Kontakt:
GOPS - 17 22 35 768
Policja - 112 lub 997
Przewodnicząca ZI
Barbara Borowiec
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Jacek Róg – Zastępcą Wójta Gminy Ostrów
Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg mianował Jacka
Roga swoim zastępcą. Poniżej kilka pytań, które skierowałem do nowego pełnomocnika, którego pytam
o m.in. zakres obowiązków
i pomysłach, które warto
wdrożyć w naszej gminie.
Czy mógłby Pan się przedstawić mieszkańcom naszej
gminy?
Dzień dobry. Nazywam się
Jacek Róg. Żonaty, dwójka
dzieci 15 i 18 lat. Z naszym
powiatem jestem związany od
urodzenia. Praca zawodowa
to przede wszystkim straż
pożarna. Po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zostałem
skierowany
do
służby
w KR PSP w Ropczycach,
gdzie rozpocząłem służbę na
stanowisku starszego inspektora. Kolejne awanse stanowiskowe to kolejno: młodszy
oficer, oficer, kierownik sekcji, naczelnik wydziału oraz
przez ostatnie 10 lat Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach. W okresie służby
podnosiłem swoje kwalifikacje, kończąc kierunek marketing i zarządzanie na AGH
w Krakowie oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole
Ekonomicznej.
Jak to się stało, że został
Pan powołany na stanowisko zastępcy wójta?
W dniu zakończenia służby na
stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Ropczycach pojawiły się można powiedzieć ogólne zachęty,
aby nie rezygnować z aktywności zawodowej, bo wiek
jeszcze nie odpowiedni na
emeryta, a i doświadczenie
zawodowe spore. Wtedy właśnie otrzymałem propozycję

od Pana Grzegorza Ożoga
Wójta Gminy Ostrów wspólnego współdziałania. Propozycję
którą
otrzymałem,
aby wesprzeć działania wójta
w niektórych sprawach odczytuję jako wyraz uznania
dla mojej dotychczasowej

że jest się potrzebnym. Właśnie poczucie bycia potrzebnym i robienia coś dobrego
dla społeczeństwa to priorytet
w podjęciu decyzji o współpracy z Wójtem Gminy
Ostrów Grzegorzem Ożogiem.

Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg mianował 15 marca 2019
Jacka Roga swoim zastępcą.
służby i pracy dla całego środowiska powiatu ropczyckosędziszowskiego.
Pragnę podkreślić, że możliwość realizowania się na niwie samorządowej i pomoc
wójtowi w realizacji zadań
służbowych jest dla mnie
ważną sprawą. Pracę będę
wykonywał na ½ etatu, choć
tak samo jak w straży pracowało się 8 godzin, a gdy zaszła potrzeba to dyspozycyjnym trzeba było być 24 godziny na dobę. Tak również
traktuję tę pracę jako służbę
i na pewno nie będę ograniczał się do ½ etatu i to w rożnych porach dnia czy w nocy.
Ważne dla mnie jest to,
że będę mógł pracować
z ludźmi i dla ludzi i czuć się,

W życiu są pewne etapy jedne
się kończą, drugie zaczynają.
I nie wiemy co nam los przyniesie. Z optymizmem patrzę
w przyszłość, służba publiczna jest ważną dla mnie sprawą.
Czym będzie Pan się zajmował na swoim stanowisku,
może chciałby Pan wprowadzić w życie jakieś swoje
pomysły które mogłyby coś
zmienić lub poprawić w naszej gminie.
Jest jeszcze za wcześnie by
o tym mówić, na pewno,
w trakcie mojej pracy napotkam sprawy, które będę
chciał zmienić ale jestem zastępcą i wszelkie moje pomysły konsultuję z wójtem, który

odpowiada za całość. Pełniąc
dotychczas służbę w formacji
mundurowej znam swoje
miejsce w szyku. Wedle schematu organizacyjnego Urzędu
Gminy w Ostrowie odpowiadam za jednostki organizacyjne ZOJO, GOPS, GCKiS,
GBP oraz ochronę środowiska, a podczas nieobecności
czy urlopu wójta zastępuję go
w prawie pełnym zakresie.
Moje doświadczenie w zarządzaniu budżetem, zasobami
ludzkimi oraz zarządzanie
sytuacjami krytycznymi na
pewno będę wykorzystywał
w nowej pracy. Po dogłębnym
zapoznaniu się z podległymi
mi jednostkami być może,
że zaproponuję wójtowi jakieś
nowe rozwiązania pewnych
spraw. Również jeśli weźmiemy pod uwagę ochronę przeciwpożarową na terenie gminy, będę pomagał, doradzał na
tyle ile trzeba będzie. Nie
chcę włączać się w dowodzenie, kierowanie - są od tego
prezesi, komendanci którzy
dobrze to robią. Rok 2018 był
dla jednostek OSP z terenu
gminy Ostrów bardzo dobrym
rokiem jeśli weźmiemy pod
uwagę ochronę ppoż. – dwa
nowe samochody czy pozyskane środki na remonty
strażnic. Ten rok również
zapowiada się całkiem dobrze
dla jednostek OSP. Do dobrego efektu potrzeba pracy zespołowej, prezesów OSP,
urzędu gminy oraz PSP. Jak
do tej pory będziemy również
prosić naszych przedstawicieli
w samorządzie wojewódzkim
dr Jacka Magdonia oraz parlamencie posła Kazimierza Moskala oraz senatora Zdzisława
Pupę o wsparcie naszych
działań.
Rozmawiał
Mateusz Surman

Konkurs poetycki „Może ja też będę poetą?”
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie wraz z podległymi filiami organizuje
konkurs pod nazwą „Może
ja też będę poetą?”
Konkurs skierowany jest do
czytelników GBP w Ostrowie
i podległych filii w Skrzyszowie, Kamionce i Ociece oraz

pozostałych
mieszkańców
gminy Ostrów. Zostanie on
przeprowadzony z podziałem
na grupy wiekowe:
Grupa I – dzieci i młodzież od
12 do 16 roku życia
Grupa II – od 17 roku życia
i dorośli.
Przedmiotem konkursu jest
własny (napisany przez sie-

bie) wiersz – utwór poetycki,
nigdzie dotąd niepublikowany, nie zgłaszany do konkursów poetyckich jakiegokolwiek rodzaju, poświęcony
dowolnej tematyce. Każdy
autor może zgłosić do 3 wierszy.
Wiersze należy dostarczyć do
30.04.2019r.do GBP Ostrów
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lub podległych filii.
Regulamin do pobrania znajduje się na stronie internetowej www.bpostrow.eu
Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców.
Zapraszamy
do
udziału
w konkursie.
GBP Ostrów
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Dofinansowanie na żłobek w miejscowości Zdżary
Gmina Ostrów otrzymała
dofinansowanie w ramach
rządowego programu MALUCH+ na utworzenie żłobka w miejscowości Zdżary.
Uroczyste wręczenie promes
dla gmin uczestniczących w
programie MALUCH+ odbyło się w dniu 8 marca
2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

dzieci w rocznikach 1-2 lat
wynosi dla Gminy Ostrów
178 osób. Osoby aktywne
zawodowo nie zawsze mają
możliwość przekazania opieki

zbieżna jest z koniecznością
likwidacji istniejącej szkoły
filialnej
(działającej
w zakresie klas 1 do 3) z uwagi na małą liczebność

Wójt Gminy Ostrów Grzegorz
Ożóg otrzymał z rąk Sekretarza stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej – Krzysztofa Michałkiewicza promesę o wartości 480 tys. zł na dofinansowanie utworzenia żłobka
w miejscowości Zdżary. Przewidywane środki własne jakie
poniesie Gmina Ostrów, to
kwota ok. 120 tys. zł. Wartość całego projektu szacowa- Promesę wręczył m.in.. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodzina jest na 600 tys. zł
ny, Pracy i Polityki Społecznej – Krzysztof Michałkiewicz
Żłobek
„Gwiazdeczka”
w miejscowości Zdżary bęPomieszczenia
dzie pierwszą tego typu pla- nad dziećmi w wieku 1-3 lat uczniów.
cówką na terenie gminy starszemu pokoleniu w swojej po istniejącej szkole filialnej
Ostrów. Żłobek będzie utwo- rodzinie, natomiast utrzyma- wymagać będą stosunkowo
rzony w budynku Szkoły Fi- nie odpowiedniego standardu niewielkich nakładów finanlialnej w Zdżarach, która życiowego wymaga aby oboje sowych na zaadaptowanie na
Uchwałą Nr VII/47/19 Rady rodzice pracowali zarobkowo. potrzeby żłobka, co stanowi
Gminy w Ostrowie z dnia 28 Obecnie dzieci w wieku 1-3 optymalne rozwiązanie dla
marca 2019 r. zostanie wraz lat przewożone są do żłobków projektowanego zadania. Pogminach
ościennych, nadto lokalizacja żłobka w
z oddziałem przedszkolnym w
zlikwidowana od 31.08.2019r. co powoduje duże utrudnienia miejscowości Zdżary zapewPotrzeba utworzenia żłobka dla rodziców oraz niepotrzeb- nia łatwą komunikację powynika z aktualnych potrzeb ne zagrożenia dla przewożo- przez istniejącą sieć dróg oraz
społeczności lokalnej. We- nych na znaczne odległości gwarantuje izolację od bardług danych statystycznych dzieci. Lokalizacja projekto- dziej ruchliwych centrów
GUS na 30.06.2018 r. liczba wanego żłobka z Zdżarach miejscowości. Bezpośrednim

skutkiem utworzenia żłobka
będzie umożliwienie powrotu
do aktywności zawodowej
kilkunastu osobom z terenu
gminy, co posiada duże znaczenie w kontekście występującego deficytu pracowników
w ciągle rozwijającym się
rynku pracy.
Niewielki nakład robót budowlanych w celu adaptacji
istniejących
pomieszczeń
podnosi efektywność ekonomiczną inwestycji w porównaniu do budowy nowego
obiektu żłobka od podstaw.
Nakład 600 tys. zł generuje
utworzenie
żłobka
na
16 miejsc dla dzieci. Wykonanie nowego obiektu żłobka,
wliczając w to wartość działki, uzbrojenia terenu, dojazdów, ogrodzenia i wyposażenia to około 3 krotnie większe
nakłady na poziomie około
1,8 mln zł. Obiekt będzie
w pełni wyposażony i przystosowany do użytkowania od
01.01.2020 r. Należy podkreślić, że żłobek będzie bardzo
dobrze wyposażony – koszt
tzw. „pierwszego wyposażenia” szacowany jest na około
150 tys. zł. Przewidywane
godziny otwarcia żłobka to
system 10-cio godzinny od
6:30 do 16:30 w dni robocze.
Nabór dzieci do placówki
przewidywany jest na okres
od października do grudnia
2019 r.
Wojciech Popielarz

RADA GMINY OSTRÓW – KADENCJA 2018-2023
Komisja Rewizyjna
Wolak Józef
– Przewodniczący komisji
Kłak Kazimierz
Kobos Dominik
Kopala Zdzisław
Malikowski Bogusław

Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
Kobos Dominik
– Przewodniczący komisji
Czaja Grzegorz
Guzek Grzegorz
Kołodziej Robert

Komisja Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego
Porzuczek Zdzisław
– Przewodniczący komisji
Bajor Józef
Budzik Andrzej
Czaja Grzegorz
Nędza Rafał

Komisja Ochrony
Środowiska
Nędza Rafał
– Przewodniczący komisji
Bizoń Krzysztof
Gałda Marta
Guzek Grzegorz
Łącała Łukasz

Komisja Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Porządku
Publicznego
Łącała Łukasz
– Przewodniczący komisji
Budzik Andrzej
Gałda Marta
Porzuczek Zdzisław
Wolak Józef

Komisja Rolnictwa,
Leśnictwa i Melioracji
Kłak Kazimierz
– Przewodniczący komisji
Bizoń Krzysztof
Kołodziej Robert
Kopala Zdzisław
Malikowski Bogusław

Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają
jej plan pracy i sprawozdania z działalności.
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Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy
Prasa kanałowa wraz z infrastrukturą techniczną
Gmina Ostrów - Zakład
Usług Komunalnych w Ostrowie w zakresie modernizacji
istniejącej linii technologicznej sortowni zakupiła prasę
kanałową wraz infrastrukturą
techniczną dla Zakładu Zagospodarowania
Odpadów
w Kozodrzy. W ramach przetargu nieograniczonego do
realizacji zadania została wybrana oferta
firmy SINO
PACK CARE Sp. z o.o. Sp. k.
30-499 Kraków. Realizacja
oferty nastąpiła w dwóch
transzach:
I transza- montaż i uruchomienie prasy kanałowej oraz
II transza - wykonanie infrastruktury technicznej. Wykonawca udzielił gwarancji na
dostarczoną prasę wraz ze
wszystkimi
urządzeniami
infrastruktury technicznej na
okres 24 miesięcy.
Prasa kanałowa pozioma jest
przeznaczona do belowania
surowców wtórnych wysortowanych ze surowców zbieranych selektywnie oraz zmieszanych odpadów komunalnych. Stosowana jest do belowania dużych ilości odpadów
folii, kartonów, butelek PET,
tworzyw sztucznych, tekstyliów, gumy oraz elementów
drewnianych. Dzięki takim
urządzeniom odpady sprasowane zostają do postaci silnie
skompresowanych bel, które
są łatwe do magazynowania
i transportu. Materiałem wsadowym do prasy będą wszystkie frakcje wydzielone manualnie i automatycznie na linii
sortowniczej oraz komponenty paliwa alternatywnego.
Prasa pracuje w układzie sterowania
automatycznego
i ręcznego. Jest wyposażona
w perforator butelek z two-

Gmina Ostrów i Publiczna
Szkoła im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie prowadzi rekrutację uzupełniającą w trybie ciągłym, do nowoutworzonego
ośrodka
wychowania przedszkolnego
w Ostrowie w ramach realizacji
projektu

rzywa sztucznego, zamontowany nad lejem zasypowym
belownicy, w taki sposób, aby
była możliwość wykorzystania prasy bez używania perforatora.
Hermetyzacja hali sortowni
Następną inwestycją Gminy
Ostrów – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie dla
Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Kozodrzy jest
modernizacja istniejącej hali
sortowni poprzez zakup wentylacji hali.
Wykonana modernizacja ma
celu zapewniać utrzymanie
warunków pracy w hali zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi m.in. ujęcie
strumienia powietrza zapylonego i odpylanie go. Powietrze z hali będzie oczyszczane
za pomocą filtra pyłowego
oraz adsorbera z wkładem
węglowym przed odprowadzeniem do atmosfery tak by
nie zawierało ponadnormatywnej ilości zanieczyszczeń.
Ujęcie powietrza będzie znajdować się między innymi nad
strefami przyjmowania odpadów, w obrębie sita bębnowego (poprzez podłączenie do

pn.:
„Przedszkole
wszystkich”.

dla

Najważniejsze informacje:
● przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat,
● przedszkole jest w godzinach od 7:00 – 16:00,
● dzieci będą mogły skorzy-

obudowy sita), nad przesypami pomiędzy przenośnikami
i urządzeniami. Instalację
wentylacji będzie wykonana
w całości z materiałów odpornych na korozję. Minimalna
wydajność wentylacji
to
10 000 m3/h.
Instalacja będzie się składać
między innymi z:
•
Odciągów
miejscowych zapewniających odprowadzenie zapylonego powietrza cechującego się uciążliwością zapachową,
•
Systemu kanałów wentylacyjnych
•
Czerpni ściennych.
•
Filtra pyłowego

stać z dodatkowych zajęć
logopedycznych i kształtujących umiejętności społeczno
– emocjonalne,
● przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z orzeczeniem kształcenia specjalnego,
● dokumenty rekrutacyjne

Życie Ostrowa

•
Adsorbera z wkładem
węglowym.
Ponadto w celu dalszego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie niezbędne jest bieżące planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych. Planowana jest kompleksowa rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy. W ramach
rozbudowany planowana jest:
•
Rozbudowa linii technologicznej sortowni,
•
Modernizacja budynku
na odzyskane surowce wtórne
wraz z urządzeniami technicznymi,
•
Rozbudowa budynku
garażowo-warsztatowomagazynowego,
•
Budowa wagi samochodowej,
•
Zakup
wyposażenia
ładowarki teleskopowej,
•
Montaż instalacji fotowoltaicznej,
•
Rozbudowa dróg wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych wraz ze
stosownym zagospodarowaniem terenu
GZUK Ostrów

można składać w SP w Ostrowie,
● po wyczerpaniu liczby wolnych miejsc chętni będą wpisywani na listę rezerwową,
● szczegóły dostępne na stronie
http://spostrow.cba.pl,
oraz pod nr tel. 17 745 11 44.
Dariusz Rokosz
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KAMPANIA INFORMACYJNA

NT. GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ LSR
Lokalna Grupa Działania
LASOVIA realizując cele
i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność na lata
2014-2020 kluczowego
dokumentu przedstawiającego wizję rozwoju, promocji obszaru na którym działa LGD LASOVIA, a jest to
obszar partnerskich gmin tj.
Cmolas, Niwiska, Ostrów,
Tuszów Narodowy i gminy
Mielec pragnie poinformować i przypomnieć główne
cele oraz założenia tego dokumentu, a tym samym za-

chęcić do aplikowania po
kolejne środki zaplanowane
zgodnie z harmonogramem
naborów na kolejne lata.

Należy pamiętać, że zgodność
planowanych i składanych
wniosków w ramach ogłaszanych konkursów jest podstawowym wymogiem stawianym naszym wnioskodawcom. Każdy projekt musi być
zgodny z co najmniej jednym
celem ogólnym, jednym celem szczegółowym i jednym
przedsięwzięciem.

CELE STOWARZYSZENIA LGD LASOVIA NA LATA 2014-2020
CEL OGÓLNY

Cel Ogólny 1 – Zachowanie
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz rozwój turystyczny obszaru.

CEL SZCZEGÓŁOWY

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.1 – Podejmowanie działań
zmierzających do jak najlepszego wykorzystania zasobów
naturalnych, kulturowych i
gospodarczych generujących
rozwój turystyki.

1.1.1 Powstanie bądź modernizacja infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej czy kulturalnej.
1.1.2. Renowacja / modernizacja –
zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.
1.1.3. Rozwój działalności gospodarczych związanych ze stworzeniem miejsc noclegowych.
1.1.4. Tworzenie, oznakowanie
szlaków tematycznych czy rekreacyjnych / ścieżek turystycznych.

1.2. Upowszechnienie informacji o zasobach i promocji
obszaru LGD LASOVIA.

Cel Ogólny 2 – Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Cel Ogólny 3 – Zaspokajanie
potrzeb mieszkańców w zakresie
aktywności społecznej
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1.2.1. Poznajemy obszar LGD
LASOVIA
1.2.2. Działania w zakresie promocji obszaru oraz kreowania
jego marki.

2.1. Wsparcie działań w kierunku rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie nowych
miejsc pracy.

2.1.1. Tworzenie miejsc pracy w
przedsiębiorstwach (podmiotach
gospodarczych).

2.2. Podnoszenie wiedzy i
kompetencji mieszkańców w
zakresie przedsiębiorczości

2.2.1. Działania edukacyjne w
zakresie przedsiębiorczości –
aktywizacja potencjału zawodowego.

3.1. Wsparcie rozwojowe dla
członków organizacji pozarządowych / grup nieformalnych / mieszkańców

3.1.1. Animacja lokalnych liderów

3.2. Wzrost poczucia więzi
mieszkańców z regionem i
jego walorami, rozwój oferty
spędzania wolnego czasu.

3.2.1. Aktywizacja społeczności
wokół świetlic wiejskich i innych
obiektów użyteczności publicznej.

Życie Ostrowa

Równocześnie z celami, jakie
postawiła sobie LGD LASOVIA w Strategii Rozwoju
Lokalnego
Kierowanego
przez Społeczność na lata
2014-2020 ma też założenia,
które sukcesywnie spełniane
przyczynią się do jej realizacji
i wywiązania się z założeń
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 –
2020.
Na chwilę obecną LGD LASOVIA ma za sobą kilka naborów wniosków o udzieleniu
pomocy z różnych zakresów,
które zostały już rozpatrzone
w Urzędzie Marszałkowskim
i zakończyły się podpisaniem
umów z wnioskodawcami,
kolejne przekazane wnioski
oczekują na weryfikację, a co
za tym idzie na finalizację
i zawarcie umów.
W ramach naborów konkursowych LGD LASOVIA na
chwilę obecną przeprowadziła
nabory i zabezpieczyła zaplanowaną kwotę w wysokości
2,8 mln złotych, natomiast w
ramach udzielonych grantów
kwota przeznaczona na ten
cel sięgała 600 tys. złotych.
Ciąg dalszy
na następnej stronie...

Życie Ostrowa

Środki, jakimi będzie LGD
LASOVIA dysponować na
najbliższy okres realizacji
zgodnie z harmonogramem
(harmonogram zamieszczony
na
stronie
www.lasovia.com.pl) wyglądają następująco:
I półrocze 2019 roku
- powstanie bądź modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej – 490 000 zł – DZIAŁANIA KONKURSOWE
- tworzenie miejsc pracy w
przedsiębiorstwach
(podmiotach gospodarczych)
– 1 000 000 zł – DZIAŁANIA
KONKURSOWE
II półrocze 2019 roku
- renowacja/modernizacja –
zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD – 200
000 zł – DZIAŁANIA KONKURSOWE

domieniu odpowiednich instytucji wdrażających.

I półrocze 2020 roku
- poznajemy obszar LGD LASOVIA – 100 000 zł – PROJEKT GRANTOWY
- Aktywizacja społeczności
wokół świetlic wiejskich i
innych obiektów użyteczności
publicznej – 200 000 zł –
DZIAŁANIA KONKURSOWE
Ogółem środki do wykorzy-

stania oscylować będą w granicach 2 mln złotych, a kwota
do dyspozycji uzależniona też
będzie od wyników oceny
wniosków dotychczas złożonych i nie ocenionych, gdyż
na każdym etapie oceny wniosku zanim dojdzie do podpisania umowy wnioskodawca ma
prawo się wycofać i zrezygnować ze wsparcia po wcześniejszym pisemnym powia-

Osoby zainteresowane pozyskaniem środków z działania
19 „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” pochodzących
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020 (PROW 2014 – 2020)
zapraszamy do naszego biura,
które to mieści się w Mielcu
przy ul. Sikorskiego 2a, czynne od pon. - pt. w godz. 7:00
– 15:00, nr telefonu 17 788 53
00
lub
e-mail:
lasovia@lasovia.com.pl lub też
zachęcamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej
www.lasovia.com.pl
LGD LASOVIA

Wystawa Instytutu
Pamięci Narodowej
pt.: „Ojcowie Niepodległości"
Na skwerze w Ostrowie dostępna jest plenerowa wystawa Instytutu Pamięci
Narodowej pt.: „Ojcowie
Niepodległości". Ekspozycja
prezentuje wydarzenia historyczne i liderów walki
o niepodległą Polskę w 1918
r.: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego,
Wincentego Witosa, Wojcie-

cha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego.
Wystawa będzie dostępna do
końca kwietnia br., a inicjatorem prezentacji wystawy
w naszej gminie jest dr Jacek
Magdoń z Instytutu Pamięci
Narodowej Oddział w Rzeszowie.
Mateusz Surman

Pomoc Żywnościowa
W ciągu trzech dni marca
pracownicy
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowie rozdysponowali
wśród potrzebujących prawie 7,5 tony żywności pozyskanej z Podkarpackiego
Banku Żywności. Pomoc tą
otrzymało 750 osób z terenu
naszej gminy. Paczka dla
jednej osoby to prawie 10
kilogramów rożnych produktów. Tym razem były to:
groszek z marchewką, faso-

la biała, koncentrat pomidorowy, buraczki, gołąbki,
makaron, cukier, olej, ser,
ryż, szynka konserwowa,
filety śledziowe i mleko.
Żywność wydawana była
w ramach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 - 2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej
Potrzebującym

w Podprogramie 2018.
Pomoc ta kierowana jest do
osób i rodzin, które z powodu
niskich dochodów nie mogą
zapewnić sobie i rodzinie
odpowiednich
produktów
żywnościowych, dlatego też
trafia do ograniczonej liczby
osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej
(określonej
przesłankami
z art. 7 ustawy o pomocy społecznej), oraz poziomem do-

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Życie Ostrowa

chodów, które nie przekracza
200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.
Żywność wydawana osobom
potrzebującym w ramach
POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
Pomocą 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.:
• 1 402,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
• 1 056,00 zł - dla osoby
w rodzinie
Kierownik GOPS
Barbara Borowiec
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Dofinansowanie na utworzenie Klubu SENIOR+ w Ostrowie
Gmina Ostrów otrzymała
dofinansowanie w ramach
rządowego programu SENIOR+ na utworzenie Klubu Seniora w miejscowości
Ostrów. Uroczyste wręczenie promes dla gmin uczestniczących w programie SENIOR+ odbyło się w dniu
8 marca 2019r. w Urzędzie
Wojewódzkim w Rzeszowie.

policji
w
miejscowości
Ostrów. Obiekt wraz działką
o powierzchni 0,12 ha stanowi własność Gminy Ostrów.
Wskazany budynek przejdzie
gruntowny remont i modernizację – wykonane zostaną
między innymi nowe instalacje, tynki i posadzki, wymieniona zostanie stolarka okien-

brane miejsce znajduje się na
terenie miejscowości Ostrów,
usytuowane jest w centrum
wsi. Budynek ma zapewniony
dojazd z drogi publicznej,
w sąsiedztwie znajdują się
instytucje typu urząd gminy,
bank, placówka pocztowa,
apteka, ośrodek zdrowia oraz
sklepy spożywcze, przemy-

dzie stanowić bazę do prowadzenia
dalszych
działań
w społeczności lokalnej jako
stały element wsparcia seniorów z lokalnej społeczności.
Seniorzy będą stanowić bezpośrednią grupę docelową
projektu. Są to osoby, których
źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, w sporadycznych przypadkach są to osoby
bez stałego źródła dochodu
korzystające z pomocy środka
społecznej. Osoby te z reguły
mieszkają z innymi członkami rodziny, ale ze względu na
ich aktywność zawodową
osoby starsze niejednokrotnie
są przez większość doby same
w domu. Pomimo wysokiej
w naszym kraju jakości stosunków rodzinnych ludzi starszych polska rodzina nie jest
w pełni wydolna opiekuńczo.

Obecny stan techniczny budynku nie pozwala na jego
jakiekolwiek wykorzystanie. Na szczęście już niebawem
się to zmieni…
Podobnie jak w przypadku
projektu utworzenia żłobka
w Zdżarach, Wójt Gminy
Ostrów Grzegorz Ożóg otrzymał z rąk Sekretarza stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej –
Krzysztofa Michałkiewicza
promesę o wartości 150 tys. zł
na dofinansowanie utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Ostrów. Przewidywane
środki własne jakie poniesie
Gmina Ostrów, to kwota ok.
120 tys. zł. Wartość całego
projektu szacowana jest na
ok. 270 tys. zł.
Przy realizacji zadania zostanie wykorzystany istniejący
budynek parterowy pełniący
do 2009 r. funkcję posterunku

na i drzwiowa. W wyniku
realizacji zadania powstanie
miejsce pobytu dla seniorów
tj. osób w wieku 65+, które
będzie spełniało wiele funkcji
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez seniorów.
Na terenie Gminy Ostrów nie
działa żadna tego typu placówka i jest ogromna potrzeba jej powstania. Starsi
mieszkańcy gminy nie posiadają pomieszczenia, w którym
mogliby się spotykać, porozmawiać, wziąć udział w różnych zajęciach. Zgłaszającym
potrzebę utworzenia takiego
miejsca były działające organizacje na terenie gminy typu
kola gospodyń wiejskich, czy
lokalne stowarzyszenia. Wy-

xxxxxxxxxx

słowe i odzieżowe. Senior
oprócz aktywnego spędzenia
czasu ma również możliwość
szybkiego załatwienia spraw
bieżących.
Projekt zakłada, że adresatami
będą osoby zaliczane do kategorii 65+ z terenu Gminy
Ostrów. Uczestnikami będą
seniorzy, którzy wyrażają
zainteresowanie udziałem w
szeregu działań o charakterze
edukacyjno – rozwojowym,
Projekt zakłada przygotowanie klubu dla 10 minimum
osób. Ich przygotowanie bę-

W pełnieniu tej funkcji wobec
swoich seniorów rodziny potrzebują zewnętrznego wsparcia na znacznie większą skalę
niż ma to miejsce obecnie.
Przewiduje się, iż związku ze
wzrostem liczby osób starszych projektowany klub będzie miał tendencję rozwojową.
Przewidywane
godziny
otwarcia Klubu to dni robocze
od 16:30 do 20:30 (cztery
godziny dziennie).
Wojciech Popielarz

Ogłoszono najpopularniejszych sportowców z terenu powiatu
5 marca 2019 roku w Sędziszowie Małopolskim podczas V Powiatowej Gali
Sportu, rozstrzygnięto już
po raz piąty
Plebiscyty
Sportowy zorganizowanego
przez Powiat Ropczycko-
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Sędziszowski.
Wśród nagrodzonych znaleźli
się również sportowcy z naszej gminy. Pierwsze miejsce
w kategorii „talent roku”
otrzymał Kamil Kędzior

(zawodnik młodzików drużyny Kaskada Ostrów - Kamionka),
drugie
miejsce
w kategorii „sportowiec roku”
otrzymał Wojciech Cielak
(zawodnik seniorów Kaskada
Ostrów - Kamionka). Oprócz
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tego trzecie miejsce w kategorii „trener roku” zajął Witold
Banaś (trener drużyn młodzieżowych Kaskada Ostrów Kamionka). Serdecznie gratulujemy!
Mateusz Surman

Życie Ostrowa

Wybory sołtysów w Gminie Ostrów
W niedzielę, 7 kwietnia 2019
we wszystkich miejscowościach w naszej gminie odbyły się wybory na sołtysów.
Osoby z poniższej listy
z największą liczbą głosów
przez następne 5 lat będą
reprezentować dane sołectwo.
Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki.

1. Budzik Andrzej 106
2. Kopala Jerzy 67
3. Pękala Piotr 56
4. Kania Mariola 13
Wola Ociecka
1. Ignac Wiesław 36
Ocieka
1. Podjasek Józef 177
2. Jaksan Marzena 151
3. Jezioro Stanisław 112

Ostrów
1. Furtak Piotr 137
2. Cwanek Barbara 110
3. Pasko Stanisław 76

Blizna
1. Jeleń Wiesław 61
2. Gałda Marta 50

Zdżary
1. Zielińska Wanda 42

Skrzyszów

Kamionka
1. Bajor Józef 89

Borek Mały
1. Ocytko Jerzy 41

Kozodrza
1. Jucha Janina 98
2. Zawiślak Zbigniew 27
Mateusz Surman

Kurs florystyczny

- podnoszenie kompetencji społeczności
Stowarzyszenie Aktywnych
Kobiet w Skrzyszowie zakończyło realizacje projektu
„Kurs florystyczny - podnoszenie kompetencji społeczności lokalnej”. Operacja
realizowania w ramach
wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Stowarzyszenia LASOVIA na lata
2014-2020.
Przypomnijmy, iż w ramach
realizacji projektu odbyło się
15 trzygodzinnych spotkań
dla grupy 27 osobowej. Spo-

Zdjęcie uczestniczek wraz z instruktorką Elżbietą Kosydar
tkania odbywały się 2 razy
w tygodniu na kompleksie
sportowo - rekreacyjnym
w Ostrowie. Pierwsze zajęcia
odbyły się 3 września 2018,
a ostatnie 23 października
2018 r.
Grupa
miała
możliwość
uczestniczyć nie tylko w wykładach ale również w zajęciach praktycznych, gdzie
pod okiem instruktora Elżbiety Kosydar tworzyli różnego
rodzaju kompozycje, wianki,

Życie Ostrowa

choinki, stroiki itp.
Warto dodać, iż grupa 27
osób
miała
zapewnione
wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia
zajęć.
Na zakończenie wszystkie
uczestniczki projektu otrzymały świadectwo ukończenia
kursu.
Stowarzyszenie Aktywnych
Kobiet w Skrzyszowie
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XII Charytatywny Bal Karnawałowy w Skrzyszowie
Karnawał trwał w najlepsze. Był to czas wielu szalonych imprez tanecznych
w
gronie
przyjaciół
i znajomych, trwających do
białego rana. 16 lutego
w
Rajskim
Ogrodzie
w Skrzyszowie bawiło się
około 160 osób na XII Charytatywnym Balu Karnawałowym, a wśród nich przedstawiciele gminy Ostrów na
czele z wójtem Grzegorzem
Ożogiem z małżonką, ludzie
pełniący
różne
funkcje
w
społeczeństwie
oraz
przedsiębiorcy.

manowi za dokumentację
zdjęciową. Wyrazy wdzięczności za pomoc zostały skierowane także do Tadeusza
Lecha, właściciela Rajskiego
Ogrodu oraz Ewy Bogdan,
menadżerki tego obiektu,
a także Marka Gubernata.
Bal miał charakter charytatywny. Dochód będzie przeznaczony dla zespołu tanecznego Anturja, m.in. na wypoczynek letni i doposażenie
zespołu, a także jako jednorazowe stypendium dla uczniów
z najlepszymi wynikami
w nauce i zachowaniu oraz
jako dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych
dla uczniów. W tym roku
część dochodu będzie też
przeznaczona dla chorych
dzieci, m.in. chorej Patrycji,
która wymaga kosztownej
operacji.

Na wstępie dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Skrzyszowie, a zarazem
organizator i gospodarz balu,
Andrzej Ziajor gorąco i serdecznie powitał wszystkich
gości i wszystkich uczestników balu oraz bardzo serdecznie wszystkim podziękował za pomoc dla naszego
Na balu zobaczyliśmy wystęzespołu i naszej placówki.
py dziewcząt zespołu mażoretkowego Anturja w różnych
„ Ile dasz, tyle otrzymasz, układach tanecznych, zespołu,
czasem z najbardziej niespo- który powstał w 2006 r.
dziewanej strony”.
Pierwszym instruktorem była
[Paulo Coelho]
wówczas Agnieszka Kuraś
(obecnie Rubacha). KolejnyNasz bal jest organizowany mi instruktorkami naszego
przy wsparciu wielu ludzi zespołu były Kinga Bieś
dobrej woli. Dyrektor wyraził i Kinga Mazur, a obecnie
swoją wdzięczność wszyst- trzeci rok zespół prowadzi
kim, którzy poświęcili swój Katarzyna Rymut, która byczas na pomoc w przygotowa- ła w zespole od początku
nie imprezy: referentce Ewie jego powstania. Bardzo serCichy, pracownikom admini- decznie i gorąco dyrektor
stracji i obsługi, kucharzowi powitał wszystkie instruktorWitoldowi Ocytko i pracow- ki, które były obecne na balu.
nikom
kuchni,
radnemu Zespół Anturja cały czas się
i sołtysowi wsi Andrzejowi rozwija i osiąga znaczące
Budzikowi za przygotowanie sukcesy również na szczeblu
losów i prowadzenie losowa- ogólnopolskim, a ostatnio
nia nagród, Mateuszowi Sur-
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również europejskim, ponieważ zakwalifikował się na
Mistrzostwa Europy w Chorwacji i w sierpniu 2018 r.,
dzięki pomocy finansowej
sponsorów oraz dużemu zaangażowaniu i ogromnemu
wsparciu finansowemu wójta
naszej gminy Grzegorza Ożoga oraz poprzedniej Rady
Gminy Ostrów, dziewczęta
z zespołu Anturja mogły
wziąć udział w tych mistrzostwach Europy, na których
mimo dużej konkurencji wywalczyły miejsca w pierwszej
dziesiątce. To był duży sukces
naszego
zespołu.
W zespole trenują przedszkolaki, kadetki, juniorki, seniorki i Anturja Plus. Dyrektor
Andrzej Ziajor życzył zespołowi dalszych sukcesów,
a instruktorce, Katarzynie
Rymut, dobrej współpracy
w zespole i satysfakcji z sukcesów dziewcząt. Uczestnicy
balu obejrzeli następujące
układy taneczne w wykonaniu
naszego zespołu:
•
przedszkolaki – „układ
świąteczny”
•
seniorki mini formacja
baton
•
juniorki pom pom
•
seniorki mini formacja
flaga
•
kadetki pom pom
(SUPERARTURIANK
I)
•
seniorki miniformacja
pom pom
•
duo Kasia Rokosz
i Natalia Kipa
•
duo Paulina Bukowska
i Zuza Bachórz
•
solo Natalia Kipa
•
duo Zuza Paruch, Ju-
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styna Cudecka
•
trio Anturja Plus
Na zakończenie występów
skrzyszowskie mażoretki zaprosiły widownię do tańca
belgijskiego otwierając tym
samym zabawę.
W trakcie zabawy odbyło się
losowanie nagród. Były wartościowe fanty: gry komputerowe i drukarka laserowa
z firmy COMAX z Ropczyc,
żelazko z firmy Elmat z Ropczyc, duża lodówka turystyczna z firmy Bomir ze Skrzyszowa, 30-metrowy przedłużacz na bębnie i poziomica
z Hurtowni Elektrycznej MEGA z Tarnowa, kask na rower, walizka turystyczna,
toster, pościel i obrusy, obrazy i porcelana z Galerii Indygo w CH Raj” w Dębicy,
oświetlenie laserowe i akcesoria rowerowe z FHUP
NEWBIKE z Dębicy, ciekawe zegary ścienne i na rękę
od zegarmistrza z Ropczyc,
tradycyjnie już sześciostopniowa drabina aluminiowa ze
sklepu OGRODNIK z Dębicy, podkaszarki i zestaw końcówek do wiertarki „Makita”
z
firmy
POCZĄTEK
z Ostrowa, wiertarka udarowa
z firmy ANMAR z Ostrowa,
duże apteczki I pomocy
z
Akademii
Rozwoju
i Bezpieczeństwa "Prestige"
z Sędziszowa, lampy sufitowe
z firmy Elmix z Ropczyc,
kompozycje kwiatowe, obrazy, torba turystyczna i śpiwór,
piękne duże donice oraz wiele
innych ciekawych nagród.
Ciąg dalszy
na następnej stronie...
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Były także talony na zakup
paliwa w CPN VALDI
w Ostrowie, cztery zaproszenia na obiad rodzinny ufundowane
przez
właścicielkę
Karczmy w Zawadzie, a także
trzy zaproszenia na uroczysty
obiad ufundowane przez właścicieli Rajskiego Ogrodu
w Skrzyszowie, bony upominkowe do wykorzystania
w Klubie Konesera w Dębicy
ufundowane przez Monikę
i Konrada Przyszowiec i Łukasza Kozioł z Browaru Rzemieślniczego
CHALLANGER w Paszczynie, trzy talony na okresowe badanie techniczne samochodu w Firmie
RUD CAR w Ostrowie, cztery talony na kompleksowe
mycie
samochodu
wraz
z podwoziem w Myjni Kromex w Ropczycach, dwa bony upominkowe na czterodniowy masaż relaksacyjny
oraz trzy masaże lecznicze do
gabinetu rehabilitacji OPTIMA PLUS w Ropczycach,
zabiegi pielęgnacyjne, kosmetyczne i fryzjerskie w Salonie
Urody MAGNOLIA i Pracowni Fryzjerskiej B&R
w Ostrowie i w Studio Fryzur
LUQERO w Ropczycach, na
zakupy w aptece Farmacja

w Dębicy, w sklepie odzieżowym LUX-MAR w Ropczycach oraz PAULLA w Ostrowie, pięć zaproszeń na kolację
do pizzerii „Presto” w Ostrowie, karnety na kręgielnię
w Lagunie, talony na zakupy
w hurtowni wędkarskiej JABER w Ociece ufundowane
przez państwa Bernadetę
i Jacka Jemioło, bon upominkowy do Butiku MAGDALENA w Ropczycach, a także
talon na węgiel w firmie
PIAST w Ropczycach.
Główna nagroda to jak zawsze piękny rower. Te wszystkie prezenty były możliwe
dzięki wielu ludziom dobrej
woli. Słowa podziękowania
kierujemy do wszystkich
sponsorów
wspomnianych
nagród, zaopatrzenia a także
wsparcia finansowego. Są to
oprócz już wymienionych
m.in. Firma NIWA z Ropczyc, Zakłady Magnezytowe
w Ropczycach, Firma Euro
Eko z Mielca, Firma Bambi
z Dębicy,
Firma
Elmix
z Ropczyc, ZM INVEST
z Ropczyc, Sklep MERKURY z Ropczyc, państwo Sylwia i Tomasz Szerszeń z firmy Hornet Group z Ostrowa,

Biuro turystyczne LUCYNA
z Dębicy, Bank Spółdzielczy
w Ropczycach, Firma ERGPET z Pustkowa, Firma Pater
z Brzeźnicy, Andrzej Barszcz
– właściciel sieci JUBILATKA z Dębicy, Firma WELDON z Brzezówki, Michał
Czudżak
–
Stomatolog
z Ostrowa, Bar Kaktus z Dębicy, piekarnia Adam Ciszek
z Dębicy, Firma Mars
z Ostrowa, Firma TAURUS
z Pilzna, Firma Rolmlek
z Mielca, firma Nowy Maxpol
z Brzeźnicy, Catering Staf
Bogusława Filipka z Dębicy,
ART-PROGRES z Woli
Ocieckiej, Firma TAR-BUD
z Pustyni i wielu innych.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni
wszystkim darczyńcom za
okazaną pomoc. Stosowne,
pisemne podziękowania zostaną przesłane do sponsorów,
a ich lista jest na stronie internetowej szkoły.
Swoją ogromną wdzięczność
dyrektor wyraził dla wszystkich obecnych na tym balu –
bo to również wielki wkład
uczestników balu w rozwój
zespołu i naszej placówki,

a także w realizację planów
pomocy naszym uczniom
i chorym dzieciom.
Słowa podziękowania zostały
skierowane również do instruktorki Katarzyny Rymut
za przygotowanie zespołu do
występu, a do wszystkich
dziewcząt za wysiłek włożony
w treningi i występ podczas
balu. Wspaniałą zabawę serwował zespół muzyczny KAMA BAND z Dębicy. Uczestnicy XII Charytatywnego
Balu
Karnawałowego
w Skrzyszowie nie tylko
wspaniale się bawili przy muzyce, ale także podczas losowania nagród, któremu jak co
roku, towarzyszyło wiele żartów. Dziękujemy za przybycie, za hojność, za życzliwość, za wielkie serce. Dziękujemy, że byliście z nami.
W szczególny sposób dziękujemy osobom, które wspierają
nas od dawna. Co łączy
wszystkich? To, że pomagają
innym. Szczytny cel, wspaniali goście, cudowna atmosfera — jednym słowem piękny bal.
tekst: ZS Skrzyszów
/ foto: Mateusz Surman

Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Ostrów
W sobotę, 9 marca na hali
sportowej w Skrzyszowie
odbył się Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Ostrów zorganizowany
przez Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce. Do
zmagań przystąpiło osiem
drużyn z gminy Ostrów
oraz gościnnie zawodnicy z
drużyny Cukrownia Ropczyce. Po zaciętej walce najlepszą drużyną okazali się
zawodnicy z Woli Ocieckiej.
Rozgrywki podzielono na
dwie grupy w, których grano
system „każdy z każdym”.
W finale ostatecznie spotkała
się drużyna z Woli Ocieckiej
i Skrzyszowa, gdzie zawodnicy z tej pierwszej drużyny
pewnie wygrali aż 8:1. A oto
ostateczne miejsca wszystkich
drużyn:
1. Zespól Niespokojnych Nóg
Wola Ociecka
2. Młode Wilki Skrzyszów
3. Start Blizna

4.Wrzątek
Zimna
Woda
Ostrów
5. Tempo Skrzyszów
6. Wczorajsi Kamionka
7. Kozodrza
8. Jeziorko Sadykierz
9. Cukrownia Ropczyce

zostali Michał Fornek z Woli
Ocieckiej i Jakub Kot z Kozodrzy z dorobkiem po 13 strzelonych bramek. Natomiast
najlepszym bramkarzem został Radosław Lipa ze Skrzyszowa.

Oprócz najlepszych drużyn
wyłoniono również króla
strzelców całego turniej, którym jak się okazało ex aequo

Pamiątkowego puchary, dyplomy oraz nagrody wręczył
Wójt Gminy Ostrów - Grzegorz Ożóg, Dyrektor GCKiS
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w Ostrowie z/s w Kamionce Jadwiga Łomnicka oraz radni
Rady Gminy Ostrów: Łukasz
Łącała i Andrzej Budzik.
Warto dodać, że wśród zwycięskiej drużyny grał również
radny Rady Gminy Ostrów Dominik Kobos.
Mateusz Surman
/ Arkadiusz Fornek
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Pod skrzydłami błękitnego Pegaza...
W ODK „Tysiąclecie” przy
ul. Kochanowskiego 29
w Rzeszowie w dniu 23 lutego 2019 roku odbyła się promocja II tomu Wierszy zebranych Mieczysława Arkadiusza Łypa. W pięknej,
dużej sali widowiskowej
zasiedli przy stolikach licznie zgromadzeni uczestnicy
imprezy. Serdecznie powitał
wszystkich autor promowanego tomiku, po czym prowadzenie przejęła Urszula
Pantoła,
prezes
Grupy
„Inspiratio” z Łańcuta.

ga, prezes RSTK w Przemyślu, ponadto złożył laureatce
gratulacje i wręczył list okolicznościowy od burmistrza
Sędziszowa
Małopolskiego
sekretarz Urzędu Gminy, Jan
Maroń;
▪ Maria Sowa z Futomy –
laudację wygłosiła Małgorzata Drewniak, radna Miasta
i Gminy Błażowa, sołtys wsi
Futoma.
Składanym laureatom gratulacjom towarzyszyły kwiaty
i gorący aplauz uczestników
imprezy.

Goście wysłuchali wspaniałych kompozycji muzycznych Janusz Bogaczewicz, profeautorstwa obecnego na sali sjonalny akordeonista, dosko-

Bogumiła Soboty: „Kumple z
ulicy Pańskiej” i „Na rzeszowskim rynku”. Prezes Oddziału ZLP w Rzeszowie,
Mieczysław Łyp, wspólnie
z Małgorzatą Żurecką dokonali wręczenia Honorowych
Nagród Zarządu Oddziału
ZLP w Rzeszowie osobom,
wyróżnionym za działania
promujące kulturę i sztukę
Podkarpacia. Okolicznościowe puchary otrzymali:
▪ Kazimierz Linda ze Stalowej Woli – laudację wygłosił
Grzegorz Męciński, prezes
Stowarzyszenia
„Witryna”
w Stalowej Woli;
▪ Jadwiga Łomnicka z Kamionki – laudację wygłosił
Grzegorz Ożóg, wójt gminy
Ostrów;
▪ Zofia Matys z Tyczyna –
laudację wygłosiła viceprezes
Tow. Przyjaciół Ziemi Tyczyńskiej, Zofia Domino;
▪ Zofia Migała z Sędziszowa
Małopolskiego – laudację
wygłosił Mieczysław Szaba-
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nale odegrał melodie Myriana
Meesa: „Amigos”, H. Diedericha: „Ivanica”, J. Bilka:
„Argentyńska siesta”.
Po tej chwili muzycznego
relaksu dr Anna Niewolak
przedstawiła najistotniejsze
wyróżniki i cechy warsztatu
poetyckiego
promowanego
autora w wystąpieniu: Poezja
natury i sztuki. O liryce Mieczysława A. Łypa. Stwierdziła między innymi, że poeta:
Swe fascynacje i dociekanie

przekłada na język poezji,
a więc imaginacji i konkretu,
realizując tym samym artystyczną i etyczną, uniwersalną
w swej humanistycznej wymowie norwidowską dyrektywę poszukiwania piękna
i dobra.
Następnie Wiktor Bochenek
zaśpiewał własną kompozycję
do słów wiersza Łypa Zaduma wigilijna, dokonując znakomitej interpretacji wymienionego liryku.
Nadeszła chwila dłuższego
kontaktu z poezją. Utwory
autora II tomu Wierszy zebranych zaprezentowali zaproszeni goście: Józef Bajor:
Złota pogoda, Anna Heller:
Zaklinanie, dr Mieczysław
Janowski: Chwila jesienna,
Zdzisław Kret: Tryptyk z kaczeńcami, Wojciech Kwiatkowski: Tryptyk na Wielkanoc i Gorzki wiersz. Wszyscy
wyżej wymienieni dokonali
ciekawych i wnikliwych interpretacji, trzeba jednak podkreślić, iż wspaniale wywią-

zał się z tego zadania Wojciech Kwiatkowski, znany
aktor teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
zaproszony przez mecenasa
Andrzeja Grzywacza.
Atmosferę ożywił dodatkowo
Janusz Bogaczewicz, wykonując na akordeonie niezwykle rytmiczną kompozycję
Z. Avena „Tico tico”. W dalszej części programu wiersze
zaprezentowali:
Grzegorz
Ożóg: W płomieniu naftowej
lampy, Małgorzata Żurecka:
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Noc Pegazów, Urszula Pantoła: Remedium.
Wszyscy z wielką przyjemnością wysłuchali następnych
melodii granych na akordeonie: piosenki bośniackiej,
„Wszystko dla Ciebie”: Tino
Jeschka i bardzo znanego
fragmentu opery Giuseppe
Verdi’ego „Chór pielgrzymów”, po czym nastąpiły
spontaniczne
wystąpienia
zaproszonych gości.
Atmosfera spotkania była
niezwykle ciepła, swobodna
i przyjacielska. Olbrzymią
zasługę w tworzeniu takiego
klimatu miała prowadząca
całość Urszula Pantoła. Charyzmatyczna, pogodna, emanująca pozytywną energią,
życzliwa dla wszystkich,
uśmiechnięta,
wypełniała
swoje obowiązki konferansjera z wdziękiem i wspaniałym
poczuciem humoru.

Wszyscy uczestnicy spotkania
doskonale się bawili, a gdy
akordeonista znowu zaczął
grać piękne melodie, ruszono
do tańca. W ciągu całej imprezy goście chętnie korzystali z bufetu, zwłaszcza ze słodyczy zakupionych w renomowanej cukierni Kazimierza
Raka. Po zakończeniu oficjalnych części programu długo
jeszcze trwały przy stolikach
pogawędki i dyskusje z autorem promowanego zbioru
poezji.
W spotkaniu udział wzięli
między innymi: radny Gminy
Ostrów, Józef Wolak, b. Szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, płk Józef Mroczka,
rzecznik Teatru im. W. Siemaszkowej, Jadwiga Skowron, prezes Jerzy Maślanka
i red. Stanisław Rusznica,
przew.
Rady
Osiedla
„Tysiąclecie”, Krystyna Rogozińska, przew. Klubu Seniora, Irena Walczak, twórcy
z różnych grup literackich
Podkarpacia: D. Kwoka,
R. Giża, J. Mach, J. Kupiszewska, B. Śnieżek, M. Grudzień oraz poeci Oddziału
ZLP w Rzeszowie: A. Decowski, H. Kurek, M. Sfetanik, W. Turek i M. Żurecka.
Adam Decowski
/ foto: ZLP w Rzeszowie
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Od 8 czerwca 2018 roku
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ostrowie realizuje Projekt „Liderzy Kooperacji”. Projekt trwa od
1 kwietnia 2018 roku do 31
marca 2021r. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności pomocy społecznej
i wsparcia, udzielanego
mieszkańcom powiatu ropczycko-sędziszowskiego,
dzięki współpracy instytucji
zaangażowanych w różne
obszary działalności publicznej.
Projekt „Liderzy kooperacji”
realizowany jest przez Lidera:
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie reprezentujący województwo
podkarpackie oraz Partnerów,
Regionalne Ośrodki Polityki
Społecznej w Białymstoku,
Lublinie i Kielcach, a także
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
Projekt ten jest projektem
wybranym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w konkursie:
Wypracowanie i wdrażanie
modelu kooperacji pomiędzy

instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych min. pomocy społecznej, sądownictwa, policji,
edukacji i zdrowia. Celem
głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu
kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji
społecznej, a podmiotami
innych polityk sektorowych
istotnych z punktu widzenia
wyłączenia
społecznego
i zwalczania ubóstwa dla
gmin wiejskich na obszarze
makroregionu 5 województw:
lubelskiego, mazowieckiego,
podkarpackiego, podlaskiego
i świętokrzyskiego. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe
wdrożenie modelu kooperacji
pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej,
a podmiotami innych polityk
sektorowych dla gmin wiejskich. Założenia modelu kooperacji zostaną opracowane
prze Gminno – Powiatowe
Zespoły Kooperacji składające się z 8-12 osób. Na terenie
powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w projekcie biorą

udział dwie gminy Gmina
Ostrów i Gmina Iwierzyce.
W Gminie Ostrów w skład
Zespołu wchodzą: Kierownik,
pracownicy socjalni i asystent
rodziny z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowie, pedagog szkolny ze
Szkoły Podstawowej w Ostrowie, Prezes Stowarzyszenia
Gospodyń
Wiejskich
„Ostrowianki”,
instruktor
z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s
w Kamionce, animator z ramienia Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ropczycach, dzielnicowi z Komendy
Powiatowej Policji w Ropczycach, Dyrektor Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej
w Ropczycach, Kurator zawodowy z Sądu Rejonowego
w Ropczycach, pielęgniarka
z Poradni Zdrowia Psychicznego w Ropczycach. Członkowie Gminno - Powiatowych Zespołów ds Koordynacji współpracują na podstawie
porozumienia o współpracy
zawartego pomiędzy reprezentowanymi
instytucjami.
Przedstawiciele
instytucji

spotykali się jeden raz w miesiącu. Praca w Zespole koordynowana jest przez animatorów ds projektu z ramienia
GOPS i PCPR, spotkania mają charakter warsztatowy.
Członkowie G-PZK uczestniczyli w trzech szkoleniach
warsztatowych, korzystali ze
wsparcia coacha, chętne osoby brały udział w trzydniowym partnerskim spotkaniu
wymiany doświadczeń.
Projekt „Liderzy Koordynacji” przyczyni się do lepszej
i pełniejszej realizacji zadań
i programów realizowanych
we współpracy z poszczególnymi instytucjami i podmiotami.
W rezultacie działań projektowych powstanie model kooperacji pomiędzy ww. instytucjami i podmiotami. Model
będzie możliwy do wdrożenia
w każdej gminie wiejskiej
i powiecie na terenie całego
kraju.
Animator projektu
Agnieszka Ochał

VIII edycja Powiatowego Konkursu „Z ekologią za pan brat”
Dnia 8 marca 2019 r. w Liceum
Ogólnokształcącym
im. Tadeusza Kościuszki
w Ropczycach odbył się
Konkurs
Ekologiczny
„Z ekologię za pan brat”
zorganizowany dla uczniów
klas VII i VIII szkół podstawowych oraz gimnazjalnych
Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego.
Konkurs ten został objęty
Honorowym Patronatem Witolda Darłaka - Starosty oraz
Bernadety Frysztak – Wice-

starosty naszego powiatu.
W konkursie wzięły udział
uczennice Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
w Ociece. W kategorii
„Konkurs wiedzy ekologicznej” wyróżnienie otrzymała
Izabela Nogaj (kl. III gim.),
natomiast
w
kategorii
„Konkurs plastyczny” I miejsce zajęła Dominika Mazur
( kl. 8). Opiekunem uczestniczek konkursu był Karol Świniuch - nauczyciel biologii.
SP Ocieka
Życie Ostrowa
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XIV Memoriał Rafał Kmiecia w Kozodrzy
We wtorek, 12 marca 2019
r. na sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej
w Kozodrzy rozegrany został już po raz czternasty
piłkarski Memoriał im. Rafała Kmiecia. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z terenu gminy
Ostrów rywalizując w turnieju piłki nożnej halowej
przypomnieli w ten sposób
osobę tragicznie zmarłego
Rafała z Kozodrzy.

i Lesława Kmiecia, tatę tragiczne zmarłego Rafała. Do
rozgrywek zgłosiły się drużyny ze wszystkich sześciu
szkół podstawowych z terenu
gminy Ostrów.
A oto końcowe wyniki turnieju:
I miejsce – SP Ostrów
II miejsce – SP Kozodrza
III miejsce – SP Skrzyszów
IV miejsce – SP Kamionka
V miejsce – SP Ocieka
VI miejsce – SP Wola Ociecka

Memoriał organizowany był
przez GCKiS w Kamionce

Pamiątkowe zdjęcie uczestników
Jak się okazało najlepszym
strzelcem turnieju został Patryk Szostak z Ostrowa,
a bezkonkurencyjnym bramkarzem, który stracił najmniej
bramek – Łukasz Walewski
również z Ostrowa.
Podczas rozgrywek nie mogło
zabraknąć
organizatorów,
czyli Jadwigi Łomnickiej dyrektor GCKiS w Kamionce

oraz Lesława Kmiecia – taty
zmarłego Rafała, którzy na
zakończenie wręczyli uczestnikom pamiątkowe puchary
i dyplomy. Oprócz tego
w wydarzeniu uczestniczyli
również dyrektorzy wszystkich szkół, które brały udział
w turnieju oraz Mariusz Wilk
- prezes ZNP w Ostrowie.
Mateusz Surman

"Polszczyzna nie jest nam obca"
Dnia 14 marca 2019 r.
w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się
powiatowy
konkurs
"Polszczyzna nie jest nam
obca".

Była to już druga edycja tego
konkursu. Jego celem była
m.in. popularyzacja języka
polskiego jako części dzie-

dzictwa kulturowego oraz
rozbudzenie
zainteresowań
kulturą języka. Ponadto rozwijanie postawy dbałości
o piękno i poprawność języka
polskiego i promowanie
uczniów językowo uzdolnionych. Szkołę Podstawową im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece na tym konkursie reprezentowały dwie
uczennice kl. III gimnazjum:

Julia Jaksan i Izabela Nogaj,
która zajęła II miejsce.
Uczennica ta wykazała się
praktycznymi umiejętnościami językowymi. Społeczność
szkolna cieszy się z jej sukcesu i życzy Izabeli dalszego
doskonalenia praktycznych
umiejętności
językowych
i rozwoju zainteresowań polonistycznych.
Anna Nogaj-Kogut

Nowości wydawnicze w bibliotekach
Biblioteki w gminie Ostrów
prowadzą
systematyczne
zakupy nowych książek.
W tym roku, łącznie wzbo-

gaciliśmy się o kilkadziesiąt
nowych tytułów.
Były to książki z literatury

pięknej polskiej i obcej, literatury młodzieżowej i dziecięcej, lektury szkolne oraz literatura niebeletrystyczna. Za-

praszamy do korzystania
z naszych zbiorów.
GBP Ostrów

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI W 2019 ROKU
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
organizuje w czasie letnich wakacji
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
ubezpieczonych rolników.
Mogą z nich korzystać dzieci uro-
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dzone w latach 2004-2012,
które mają choroby układu oddechowego lub układu ruchu.
Wnioski należy składać do dnia 31.05.2019r.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w PT Ropczyce, Rynek 7,
tel. (17) 221 80 37, (17) 221 80 37
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„Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać”
Witold Pilecki

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W intencji bohaterów – żołnierzy niezłomnych w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp.
została odprawiona uroczysta msza św., w której
udział wzięli: Podkarpacki
Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, przedstawiciele
władz samorządowych na
czele z wicestarostą Powiatu
Ropczycko – Sędziszowskiego Bernadetą Frysztak oraz
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Naszą szkołę, która także
włączyła się w powiatowe
obchody reprezentował dyrektor Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Andrzej Ziajor,
delegacja
uczniów
z pocztem sztandarowym oraz
harcerki z opiekunką Anną
Bochenek. Po uroczystej prezentacji pocztów sztandarowych, delegacje złożyły kwiaty przy Memoriale Sybiraków
obwodu Sędziszów Młp.
Beata Babiarz

Szczególne wyróżnienie dla Julity Hadały w konkursie plastycznym
"Rodzina Ulmów z Markowej. Historia, która inspiruje."
W tym roku odbyła się druga edycja konkursu plastycznego "Rodzina Ulmów
z Markowej. Historia, która
inspiruje." Organizatorami
konkursu było Muzeum
Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej.
Patronat nad konkursem
objął Podkarpacki Kurator
Oświaty w Rzeszowie pani
Małgorzata Rauch. Na konkurs nadesłano ponad 80
prac. Praca uczennicy Julity
Hadały z oddziału gimnazjalnego przy Publicznej
Szkole
Podstawowej
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ociece otrzymała
wyróżnienie.
Praca powstała pod kierunkiem Doroty Król. Konkurs
plastyczny został wpisany
w obchody Narodowego Dnia
Pamięci Polaków ratujących
Żydów pod okupacją niemiecką, który przypada rokrocznie na 24 marca. W tym
bowiem dniu - 24 marca 1944
roku zginęła rodzina Ulmów
wraz z 8 przechowywanymi
Żydami. W tym roku mija 75
lat od tej największej zbrodni
w Markowej.
Małżeństwo Ulmów pośmiertnie uhonorowano tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1995 roku.
W 2003 roku Kościół katolicki rozpoczął ich beatyfikację.
W 2004 roku w 60 rocznicę
zabójstwa Ulmów lokalna

społeczność markowska odsłoniła pomnik im dedykowany. W 2016 roku otwarto Muzeum Polaków Ratujących
Żydów, którego właśnie ta
rodzina została patronem.
Historia rodziny Ulmów stała
się swoistym symbolem poświęcenia względem przedstawicieli społeczności żydowskiej podczas II wojny
światowej i okupacji niemieckiej.
Dziś kiedy próbuje się zafałszować historię naszej Ojczy-

zny, kiedy mówi się o tzw.
"polskich obozach śmierci"
miejsce szczególne zajmują ci
Polacy, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Takie właśnie miejsce
w naszej historii zajmuje rodzina Ulmów, polska rodzina
z Markowej, która oddała
swoje życie dla ratowania
Żydów.
To właśnie Józef i Wiktoria
Ulmowie
przechowywali,

na strychu swojego niewielkiego przecież domu, Żydów
z rodzin Didnerów, Gruenfeldów i Goldmanów z narażeniem swojego życia. Pomimo,
że zdawali sobie sprawę
z tego, co grozi im i ich dzieciom nie zamknęli ani serc,
ani drzwi by ratować innych.
Z okien swojego domu niejednokrotnie
obserwowali
egzekucje na tzw. "okopie"
wykonywane na Żydach, którzy uprzednio kopali dla siebie groby.

Żydów, których przechowywali Ulmowie, znał jeszcze
przed wojną posterunkowy
z Łańcuta i to on powiadomił
Niemców o miejscu ich ukrycia. Pod osłoną nocy, 24 marca 1944 roku żandarmi zorganizowali furmanki i dotarli do
gospodarstwa Józefa Ulmy.
Właśnie wtedy rozegrał się
niewyobrażalny wręcz dramat
- zbiorowa egzekucja Żydów
i Polaków, w której zginęło
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17 osób. Było to ośmioro
Żydów, Józef i Wiktoria Ulmowie oraz ich sześcioro
płaczących dzieci. Siódme
zginęło w łonie matki, która
zaczęła je rodzić, gdyż była w
siódmym miesiącu ciąży.
Cudowna rodzina, która poprzez miłość do siebie, potrafiła w tamtych okrutnych czasach, okazać pomoc biedniejszym i bardziej prześladowanym od siebie. Potrafiła okazać miłość aż po ofiarę z życia, które jest największym
darem.
Ogromny heroizm nie pozostał bez echa. Kolejne pokolenia mieszkańców Markowej
i okolic zachowały wspomnienia o świadectwie jakie
dała ta niezwykła rodzina.
Dlatego właśnie poczyniono
starania, aby powstał tam
pomnik, a następnie Muzeum
Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej.
Od 2004 roku Markowa stała
się miejscem spotkań tych co
ocaleli - uratowanych Żydów
z Polakami, którzy ich ratowali, a którzy jeszcze żyją lub
pamiętają dzięki wspomnieniom bliskich.
Podczas każdego pobytu
w Markowej czują się jak
starzy jej mieszkańcy i są
przyjmowani
z
radością
i otwartymi sercami. Nasza
szkoła jest dumna, że mamy
w swoim gronie, takich
uczniów, których zainspirowała ta niezwykła historia.
SP Ocieka

17

Życie Ostrowa

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bliźnie
W niedziele, 3 marca 2019
odbyła się VII edycja wydarzenia "Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Jest to największy
bieg pamięci, gdzie podczas
tej edycji dokładnie w 365
miejscowościach w kraju
i za granicą wzięło udział
około 75 tys. biegaczy.
W naszej gminie uczestników było blisko 350, a start
i meta biegu zlokalizowana
była w Parku Historycznym
Blizna.
Głównym celem 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. Kulminacyjnym punktem każdego
Biegu „Tropem Wilczym”
jest bieg rodzinny na dystansie 1963 m., który symbolizuje rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – Józefa
Franczaka, ps. „Lalek”.”
Wydarzenie w tym roku było
współorganizowane
przez
m.in. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bliźnieńskiej,
Gminę Ostrów oraz Gminne
Centrum Kultury i Sportu
w Ostrowie z/s w Kamionce.
Sam bieg cieszył się bardzo
dużą popularnością i już na
kilka dni przed wydarzeniem
nie było wolnych miejsc startowych. Ostatecznie w biegu

uczestniczyło blisko 350
osób, które wzięły udział
w biegu krótkim (odległość
1963 metrów), biegu średnim
(odległość 5 km) albo na dystansie długim (odległość
12,5 km). Poniżej prezentujemy zawodników, którzy obie
trasy pokonali najszybciej.
Bieg na 1963 m:
1. Piotr Rojek (Ropczyce) –
7:34 min

W biegu uczestniczyło blisko
350 osób, a kilka dni przed
wydarzeniem już nie było
wolnych miejsc.

2. Dariusz Lis (Dębica) – 7:51
min
3. Mikołaj Bąk (Nagawczyna)
– 7:52 min
Bieg na 5 km:
1. Łukasz Kozioł (Dębica) –
18:22 min
2. Kamil Kubala (Jaworze
Górne) – 18:52 min
3. Józef Rojek (Ropczyce) –
19:18 min

Bieg na 12,5 km:
1. Jacek Żądło (Mielec) –
45:05 min
2. Witold Pyc (Kowalowa) –
46:30 min
3. Dariusz Karnat (Nowa Dęba) – 47:55 min

riach otrzymali pamiątkowe
puchary. 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

Na zakończenie najlepsi zawodnicy w swoich katego-

Mateusz Surman

„Szkoła Niepodległa” w Woli Ocieckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
otrzymała
miano
„Szkoły
Niepodległej”!
8 lutego w Sali Kolumnowej
w Sejmie w Warszawie dyrektor szkoły odebrał certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu.
Uroczystą galę poprzedziła
inauguracja
konferencji
„Fundamenty Niepodległej.
W powiecie ropczycko-sędziszowskim tylko szkoła
Sejm Ustawodawczy (1919w Woli Ocieckiej zdobyła tytuł „Szkoła Niepodległa”
1922)”. Obecni byli marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes
Rady Ministrów i szef Kance- Niepodległej” uczniowie pod w ramach pięciu ścieżek edularii
Prezydenta. kierunkiem nauczycieli mu- kacyjnych nazwanych: Szlak
Aby zdobyć miano „Szkoły sieli wykonać szereg zadań Trzech Świąt Rzeczypospoli-
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tej, Szlak Żołnierzy Niepodległości, Szlak Współtwórców
Niepodległości, Szlak Pierwszych Dni Wolności oraz
Szlak Dróg do Niepodległości. Do projektu przystąpiło
ponad 400 szkół z całej Polski. Wszystkie zadania ukończyło i tytuł „Szkoły Niepodległej” zdobyło 215 jednostek, z czego siedem z Podkarpacia. W powiecie ropczycko-sędziszowskim tylko
szkoła z Woli Ocieckiej zdobyła ten tytuł. Szkolnym koordynatorem programu była
Halina Kozioł.
SP Wola Ociecka
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Jak zostać kandydatem na członka
obwodowej komisji wyborczej?
Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji
wyborczej, skontaktuj się
z komitetem wyborczym.
Zgłoszenia kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych dokonywane są przez pełnomocników komitetów wyborczych.
Po ostatniej nowelizacji Kodeksu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego
(w
odróżnieniu
od ostatnich wyborów samorządowych) będzie ponownie
tylko jedna obwodowa komisja wyborcza. Jej liczebność
zależy od wielkości obwodu
głosowania i waha się od 7 do
9 osób (w przypadku obwodów na terenie Gminy
Ostrów).
Prawo zgłaszania kandydatów
do komisji ma pełnomocnik
wyborczy:
1) komitetu wyborczego partii
politycznej, która w ostatnich
wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy,
2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich
wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym
samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy,
3) reprezentujący pozostałe
komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.

Wyborcy mogą też samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji

komisarzowi wyborczemu,
za pośrednictwem urzędnika
wyborczego, właściwego dla
gminy, w której siedzibę ma
dana komisja, który może
powołać ich w skład komisji
tylko w przypadku uzupełniania jej składu spośród wyborców.
Pełnomocnik wyborczy może
zgłaszać kandydatów na
członków komisji we wszystkich obwodach głosowania.
W Gminie Ostrów mamy 9
obwodów głosowania: obwód
nr 1 Ostrów, obwód nr 2
Skrzyszów, obwód nr 3 Wola
Ociecka, obwód nr 4 Ocieka,
obwód nr 5 Blizna, obwód nr
6 Kamionka, obwód nr 7
Zdżary, obwód nr 8 Borek
Mały i obwód nr 9 Kozodrza.
Kandydatem do składu komisji nie może być: kandydat w
wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy
komitetu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu
wyborczego, urzędnik wyborczy, mąż zaufania, obserwator
społeczny, osoba będąca
w stosunku do kandydata
w wyborach: (m.in. małżonkiem, wstępnym, zstępnym,
rodzeństwem,
małżonkiem
zstępnego, wstępnego lub
przysposobionego,
osobą
pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat
kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa
jest dana komisja), pełnomocnik, o którym mowa w art. 55
Kodeksu wyborczego, w ko-

Pracownik urzędu gminy w komisji wyborczej
Często spotykamy się z negatywnymi opiniami ze strony
mieszkańców
dotyczącymi
udziału w pracach komisji
wyborczych
pracowników
urzędu gminy.
Do tej pory na podstawie
uchwały PKW w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych pracownik
urzędu gminy był kierowany
do pracy w komisji. Jego za-

daniem była obsługa informatyczna wyborów (m.in. wprowadzenie danych do systemu,
obsługa systemu, wydruk protokołów, sporządzenie raportów ostrzeżeń, przeprowadzanie testów działania systemu
przed wyborami).
Często jest również wsparciem dla komisji i dba o prawidłowy przebieg wyborów.

misji właściwej dla obwodu
głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

do danej obwodowej komisji
wyborczej dokonuje się losowania;
- przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej
komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów
popierających określoną listę
kandydatów na posłów do
Parlamentu Europejskiego;
- przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii
udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem
list kandydatów na posłów do
Parlamentu
Europejskiego
obietnicy zgłoszenia ich jako
kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych, jednakże w ocenie
Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być
uprzednio
informowane,
że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład
komisji.

Zgłoszenie kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych musi być dokonane
najpóźniej 26 kwietnia 2019
roku w godzinach pracy urzędu gminy.
Przywrócenie terminu do
zgłaszania kandydatów na
członków komisji jest niedopuszczalne.
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obwodowe komisje wyborcze powołują spośród wyborców, najpóźniej
w 21 dniu przed dniem wyborów, komisarze wyborczy.
Należy zauważyć, że:
- samo zgłoszenie kandydata
na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji; w przypadku zgłoszenia
większej liczby kandydatów

UG Ostrów

„Kącik Malucha” w bibliotekach
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie i
filia
w Ociece zapraszają najmłodszych na spotkania do
Kącika Malucha w każdą
środę w godz. od 11:00 do
13:00 lub indywidualnie
w godzinach pracy bibliotek.
Kącik Malucha to miejsce
w przestrzeni biblioteki przyjazne dzieciom, ma ono ułatwić młodym użytkownikom
kontakt z książką i sprawić
aby czytanie stało się przyjemnością. Rodzice lub opiekunowie
mogą
przyjść

z dzieckiem do biblioteki
i pożytecznie spędzić czas, a
dziecko w gronie swoich rówieśników rozwijać umiejęt-

ności bycia w grupie. Na
dzieci czekają kolorowe książeczki, malowanki, pluszaki,
puzzle i klocki.

Życie Ostrowa

Korzyści z czytania książek
dzieciom:
- budowanie silnej więzi ze
swoim
dzieckiem
rozwijanie umiejętności
językowych i komunikacyjnych
- pobudzanie i rozwój wyobraźni
rozwój
empatii
- pomoc w trudnych sytuacjach
- budowanie poczucia własnej
wartości
dziecka
- poszerzanie wiedzy
GBP Ostrów
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„Piękna i Niepodległa 2018”
W ubiegłym roku wiodącym
tematem w całym kraju była setna rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości.
W ramach obchodów tego
jubileuszu w Publicznej
Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Woli Ocieckiej uczniowie brali udział
w szeregu działań służących
kształtowaniu postaw patriotycznych.
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Szkoła zrealizowała Ogólnopolski projekt „Szkoły Niepodległej” pod patronatem
Minister Edukacji Narodowej,
uczniowie
wzięli
udział
w ogólnopolskich akcjach,
m.in. „BohaterOn włącz historię”, „Rekord dla Niepodległej” oraz „Narodowe czytanie Przedwiośnia”. 9 listopada
koncertem pieśni patriotycznych uczniowie oddali hołd
tym, którzy walczyli o to, by
Polska stała się wolnym krajem po 123 latach niewoli.
W bieżącym roku szkolnym
wychowankowie
szkoły
w Woli Ocieckiej uczestniczyli w wielorakich konkursach plastycznych, literackich, recytatorskich i wokalnych. W autorskich wypowiedziach wyrażali miłość do
Ojczyzny oraz szacunek do

3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Niepodległa”
III miejsce Norbert Marć kl.
II, Wiktor Prymula kl. II,
Wyróżnienie: Natan Myszkowski kl. II, Tomasz Nędza
kl. II, Lena Gawryś kl. II
4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Symbole, które łączą
Polaków”
I miejsce Lena Gawryś kl. II
wyróżnienie: Norbert Marć
kl. II
5. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Niepodległa”.
Nagroda główna: Tomasz
Nędza kl. II, Norbert Marć kl.

polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
Oto nasi laureaci:
1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kocham Cię Polsko”
I miejsce Natan Myszkowski
kl. II
Wyróżnienie: Lena Gawryś
kl. II, Tomasz Nędza kl. II
2. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „100-lecie Polski
Niepodległej”
wyróżnienie: Norbert Marć
kl. II, Piotr Kozioł kl. V

II
6. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Drogi Polski do Niepodległości“.
Wyróżnienie: Norbert Marć
kl. II, Natan Myszkowski kl.
II, Piotr Kozioł kl. V
7. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Widokówka z Lubartowa” z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości.
Laureat Piotr Kozioł kl. V
Praca ucznia została wydrukowana w formie kartki pocz-

towej i wraz z życzeniami
rozesłana do różnych miast
Polski.
8. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bełchatów Kids”.
I miejsce Piotr Kozioł kl. V
9. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polska w moim domu”.
Laureat Piotr Kozioł kl. V
10. Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny „Losy Polaków na
drodze do Niepodległości”.
Wyróżnienie: Piotr Kozioł kl.
V
11. Ogólnopolski Konkurs
Historyczny „Polska… Nasza
Niepodległa”.
Wyróżnienie: Dawid Karkut
kl. II, Natan Myszkowski kl.
II, Tomasz Nędza kl. II,
Norbert Marć kl. II.
12. Ogólnopolski Konkurs na
Komiks „My i nasza historia”.
I miejsce Piotr Kozioł kl. V
13. Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny „Niepodległa w
poetyckim kadrze”
II miejsce Wiktor Prymula kl.
II,
Wyróżnienie Piotr Kozioł kl.
V
14. Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i
Młodzieży „Uskrzydlona bielą orła“
W kategorii plastyka:
I miejsce Lena Gawryś kl. II
Wyróżnienie: Piotr Kozioł kl.
V
W kategorii poezja
III miejsce Oliwia Ferfecka
kl. VII
Wyróżnienie: Stanisław Śliwiński III Gimnazjum
15. Wojewódzki Konkurs
Plastyczny „Nam Henryk
Sienkiewicz patronuje”
wyróżnienie Piotr Kozioł kl.
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V
16. Wojewódzki Konkurs
Plastyczny „Nasz wspólny
świat – wspólny dom- Nasza
Ojczyzna”.
II miejsce Kornelia Borowiec
kl. III
Wyróżnienie: Emilia Gurga
kl. III, Lena Gawryś kl. II,
Piotr Kozioł kl. V
17. Diecezjalny Konkurs Plastyczny „Myśląc Ojczyzna”.
II miejsce Piotr Kozioł kl. V
18. Powiatowy Konkurs Literacki „Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko Męczennik
za Wiarę i Ojczyznę” „Wolna,
Niepodległa, niepokorna”.
I miejsce Piotr Kozioł kl. V
III miejsce Oliwia Ferfecka
kl. VII
19. Gminny Festiwal Piosenki
Żołnierskiej i Patriotycznej
laureaci: Oliwia Ferfecka kl.
VII, Aleksandra Chmura kl.
VII
20. Gminny Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej.
wyróżnienie: Oliwia Ferfecka
kl. VII, Stanisław Śliwiński
kl. III Gimazjum
21. Gminny Konkurs Wierszy
i Pieśni o tematyce patriotycznej z okazji 100 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości.
Kategoria piosenka
II miejsce Gabriela Wójcik kl.
VII, III miejsce Aleksandra
Chmura kl. VII
Kategoria literacka
III miejsce Oliwia Ferfecka
kl. VII
Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
SP Wola Ociecka
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Turniej Piłki Siatkowej w Woli Ocieckiej
W sobotę, 16 lutego 2019 r.
na sali gimnastycznej w Woli Ociekciej w ramach ferii
zimowych odbył się Turniej
Piłki Siatkowej zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Ostrowie z/s w Kamionce.
Do zmagań przystąpiło łącznie pięć drużyn z naszej

gminy.
Po bardzo wyrównanej i zaciętej walce ostatecznie najlepszą drużyną turnieju okazał
się zespół z Kozodrzy. Drugie
miejsce
zajęła
drużyna
„Oranje” (zawodnicy z Woli
Ocieckiej i Ocieki), a trzecie
miejsce zajęli sportowcy ze
„Start” Blizna. Zaraz za po-

Najlepszą drużyną turnieju okazał się zespół z Kozodrzy.
dium uplasowali się zawodnicy z zespołu z Ostrowa i Kamionki. Pamiątkowe dyplomy
i puchary wręczyła Dyrektor
GCKiS w Ostrowie z/s w
Kamionce Jadwiga Łomnicka
i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Ocieckiej – Artur

Skubis.
Serdecznie
gratulujemy
wszystkim uczestnikom turnieju, którzy pokazali wysoki
poziom rozgrywek co zapewniło wszystkim oglądającym
wielu emocji.
Mateusz Surman

Ferie zimowe w Bibliotekach Gminy Ostrów
W Ostrowie, Ociece i Skrzyszowie prowadzone były
zajęcia dla dzieci i młodzieży by umilić czas ferii i spędzić go kreatywnie wraz
z rówieśnikami.
W pierwszym tygodniu ferii
każda biblioteka obchodziła
z uczestnikami zajęć Walentynki. Wykonywano kartki
i laurki dla bliskich, układano
wierszyki, robiono maski karnawałowe. Na zajęciach,
w każdej bibliotece można
było również grać w planszówki, układać puzzle, rysować, malować, kleić, słuchać
głośnego czytania, korzystać i
Internetu i bawić się w wiele
innych zabaw wymyślanych
przez dzieci i panie prowadzące zajęcia.
W Ostrowie największą popularnością cieszyły się zajęcia
z wykonywania figurek z masy solnej. Dzieci bardzo kreatywnie i samodzielnie zara-

biały masę, wałkowały, wycinały i tworzyły własne figurki. Stworzone dzieła pozostawiono do wyschnięcia, a następnego dnia z radością ozdabiano je i malowano.
W Skrzyszowie najatrakcyjniejsze były zajęcia, na których dziewczynki wykonywały skarpetkowe zajączki. Postać zajączka była kreowana
na opowiadaniu Elżbiety Zubrzyckiej „O zajączku Filipie,
który ze strachu dokonał wielkich czynów”. Inne, ciekawe
zajęcia dotyczyły układania
origami i kwiatów z bibuły.
W Ociece młodzież poznawała tajniki gry w szachy.
Oprócz indywidualnych wizyt
z rodzicami bibliotekę odwiedziły dzieci z przedszkola
w Ociece wraz z nauczycielkami. Przedszkolaki poznały
książki „sensoryczne”, które
można oglądać, czytać, dotykać i odkrywać.
GBP Ostrów

ZAPOWIEDŹ:

X Piknik Historyczno-Militarny w Bliźnie
4 sierpnia 2019
Życie Ostrowa
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Wiersze autorstwa Sabiny Pelc
Modlitwa
Ojcze Nasz
któryś jest w niebie....
my na ziemi
pobłogosław owoc
naszych rąk i pól
naszej ziemi
czarny bochen chleba
byśmy spożywali go w pokoju
chleba naszego powszedniego
daj...
nie odmawiaj nam dzisiaj
prosimy gorąco
byśmy głodni nie byli
a my w zamian odpuśćmy winy
tym którzy nas skrzywdzili
to trudne ...

bo jak odpuścić tym
wszystkim oprawcom
ciała i duszy
jak serce swoje skruszyć
by wybaczyć
jak nie wydać się na pokuszenie
usłysz nasze wołanie
od złego wybawić racz nas Panie.

Pamięci ofiar
na Górze Śmierci
w Pustkowie
Ziemia wyssała pot
deszcze spłukały krew
wiatr rozwiał proch
spalonych ciał

*
a niebo wciąż trwa
takie samo
jak wtedy błękitne
jedynie cisza woła
tysiącami serc
już bez nienawiści
*
ich mogiłą
ten wzgórek
gdzie trawa święta
gdzie drzewa szumią
o pojednaniu
gdzie płacze kamień
i błaga o pamięć
Sabina Pelc

Dzień Kobiet w GBP w Ostrowie
8 marca w GBP w Ostrowie
odbyło się spotkanie pod
hasłem „Bądź piękna na
Dzień Kobiet”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Kierownika i pracowników bibliotek. Zostało
dedykowane
zaproszonym
czytelniczkom.
Zgodnie
z myślą „bądź piękna na
Dzień Kobiet”, spotkanie zostało poświęcone pielęgnacji
urody. Do współpracy zaproszono panie prowadzące własne salony – kosmetyczny
i fryzjerski. Była to Monika
Kluk, właścicielka salonu
Monika Kluk Makeup & Beauty w Ostrowie oraz Barbara
Skiba, właścicielka Salon
Fryzjerski Barbara Skiba
w Ociece wraz z modelkami.
Makijażystka zdradziła tajniki
współczesnego
makijażu,
pokazała w praktyce zalety
konturowania twarzy, podpo-

liczne pytania uczestniczek
spotkania a zaproszone panie
miały szansę na rozwianie
swoich wątpliwości dotyczących pielęgnacji skóry twarzy
oraz włosów.
Spotkanie przy kawie i ciastku minęło w atmosferze dobrej zabawy i serdeczności.
GBP Ostrów

wiedziały jakich kosmetyków
warto używać i jak dobierać
makijaż. Natomiast fryzjerka
zaprezentowała fryzurę okolicznościową oraz poleciła
serie kosmetyków do pielęgnacji włosów.
Obie właścicielki salonów
wyczerpująco odpowiadały na

Warsztaty w GCKiS
w Kamionce
W dniach 9-10 kwietnia
2019 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Ostrowie z/s w Kamionce
odbyły się warsztaty z zakresu kompetencji społecznych w ramach projektu
prowadzonego przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej.

W warsztatach wzięło udział
9 osób i są to członkowie
Klubu Aktywnych Kobiet
z Kamionki. Ćwiczyli oni
umiejętności, które pomogą
im w przyszłości jeszcze lepiej współpracować ze sobą
i działać na rzecz swojej lokalnej społeczności.
GCKiS w Kamionce
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