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Drodzy Mieszkańcy Gminy Ostrów! 

Piątego grudnia 2017r minął 
rok sprawowania przeze 
mnie Urzędu Wójta Gminy, 
zbliżają się również Święta 
Bożego Narodzenia oraz 
koniec roku,  zatem jest to  
czas podsumowań, którymi 
to chciałbym się z Państwem 
podzielić.  
 

Rok  2017 był dla mnie i całe-
go samorządu Ostrowa cza-
sem wytężonej pracy.  Polity-
ka  gminy prowadzona była 
w kierunku kompleksowego 
zabezpieczenia potrzeb 
wspólnoty lokalnej w zakresie 
infrastruktury technicznej,  
usług komunalnych  jak rów-
nież wspierania rozwoju spo-
łecznego, kierując się przede 
wszystkim zasadą gospodar-
ności. 
Niewątpliwie największym 
sukcesem tego roku jest 
zmniejszenie zadłużenia gmi-
ny o blisko 4 mln zł. W mo-
mencie kiedy rozpoczynałem 
swoją pracę jako p.o. Wójta 
Gminy Ostrów na koniec roku 
2016 zadłużenie Gminy 
Ostrów wynosiło w przybliże-
niu 17 mln zł. W budżecie na 
rok bieżący zaplanowano bli-
sko 7 mln zł kredytów i poży-
czek przewidzianych na spłatę 
zaci ągniętych  wcześniej zo-
bowiązań oraz na sfinansowa-
nie deficytu budżetowego.   
Polityka zaciskania pasa oraz 
rozważne wydatkowanie pu-
blicznych pieniędzy doprowa-
dziła do takiej sytuacji iż 
w ciągu całego roku Gmina 
Ostrów nie zaciągnęła żadne-
go kredytu ani pożyczki dłu-
goterminowej. 
A zatem planowane zwiększe-
nie zadłużenia na koniec roku 

2017 do wysokości  21 mln zł,  
udało się zmniejszyć do około 
13 mln. 
Wykorzystana została każda 
dobra koniunktura na rynku 
odpadów.  Dzięki temu  
wszystkie nasze zobowiązania 
realizujemy na bieżąco 
i  w  nowy rok 2018 wchodzi-
my bez żadnych zobowiązań 
wymagalnych oraz z planowa-
ną niewielką nadwyżką bu-
dżetową.  

Jest to bardzo korzystne 
i ważne w związku z niepew-
ną dla naszej Gminy przyszło-
ścią związaną z przyszłorocz-
nym oddaniem do użytkowa-
nia Spalarni Odpadów PGE 
w Rzeszowie. Już dziś jeste-
śmy pewni, że ta sytuacja 
doprowadzi do uszczupleni a 
naszych dochodów. Zmniej-
szenie zadłużenia pozwala 
nam na lepsze przygotowanie 
się na trudniejszy czas i znale-
zienie dobrych rozwiązań. 
To, że oszczędzamy nie zna-
czy że nie inwestujemy.  Rea-
lizujemy  zadania infrastruk-
turalne, które są najważniej-
sze i najpotrzebniejsze, myślę 
tu o budowie i remoncie dróg 

i chodników. W roku 2017 
dzięki dobrej współpracy z 
samorządami powiatu 
i województwa wybudowali-
śmy i wyremontowaliśmy 
łącznie  790m chodników, 
rozpoczęliśmy wspólnie 
z Podkarpackim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich długo 
oczekiwany, stopniowy, co-
roczny remont drogi Woje-
wódzkiej nr 986, który bę-

dziemy kontynuować w kolej-
nych latach. Nasze zniszczone 
kamienne drogi gminne po-
prawiliśmy blisko 1700 tona-
mi   materiałów. Pozyskali-
śmy również dofinansowania  
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na Termomo-
dernizację Budynków OSP 
Ostrów i Kozodrza, a z Pań-
stwowej Straży Pożarnej na 
remonty strażnic w Ostrowie 
i Kamionce oraz malowanie 
dachu w OSP Wola Ociecka.  
W roku 2018 planuję konty-
nuacje podobnych inwestycji  
również na tych sołectwach 
które w bieżącym roku nie 
zakwalifikowały się do dofi-
nansowania.  

Podsumowując,  ogólna war-

tość pozyskanych  środków 
pieniężnych  na realizacj ę 
różnych zadań na terenie na-
szej Gminy w roku 2017 to 
kwota około 800 tys. zł, co 
przy udziale własnym pozwo-
liło nam blisko 1,2 mln zł. 
przeznaczyć na inwestycj e. 
 

Inwestowaliśmy również 
w urządzenia, maszyny i po-
jazdy komunalne których do-

tąd brakowało a były one nie-
zbędne do prawidłowego 
funkcjonowania naszego Za-
kładu Usług Komunalnych 
oraz Gminnego Zakładu 
Usług Komunalnych Sp. 
z.o.o, co w konsekwencji 
przełoży się w niedługiej  
przyszłości na lepszej jakości 
usługi jakich Państwo oczeku-
jecie. Na ten cel przeznaczono 
blisko 800 tys. zł. 
Projektujemy w tym roku 
i projektować będziemy 
w przyszłym kolejne nowe 
odcinki chodników, dróg, 
sieci wodociągowych, po to  
aby być przygotowanym do 
pozyskania w kolejnych la-
tach środków zewnętrznych 
na realizację i tworzenie lep-
szych warunków życi a dla nas  

wszystkich. Już dzisiaj wiemy 
iż w roku 2018 będziemy apli-
kowali o kolejne dofinanso-
wania, na niektóre umowy już 
podpisałem a myślę tu o bu-
dowie kanalizacji w Woli 
Ocieckiej. Są też takie które 
oczekują na weryfikacje, ale 
o tym co przed nami dowie-
dzą się Państwo w niedalekiej 
przyszłości. 

 

 

W ostatnim czasie zakupiono 

m.in. różnego rodzaju urządze-
nia dla Zakładu Usług  

Komunalnych oraz Gminnego 
Zakładu Usług Komunalnych 

Sp. z.o.o oraz rozpoczęła 

 się modernizacja dwóch  

domów strażaka... 

p.o. Wójta Gminy Ostrów 

Grzegorz Ożóg 
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Nowe stawki opłat za odpady 

Od 1 stycznia 2018 roku 
obowiązywać będą nowe 
stawki opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi. Zgodnie z podjętą 
uchwałą Rady Gminy 
w Ostrowie od Nowego Ro-
ku opłata za odpady zbiera-
ne w sposób selektywny wy-
niesie 5,50zł od osoby na 
miesiąc, a w przypadku sys-
temu nieselektywnego 
13,00zł od osoby na miesiąc.  
Wzrośnie również koszt do-
datkowego worka „czarnego”, 
którego cena wyniesie 5,00zł 
za 1 worek o pojemności 120 
litrów. Aktualna stawka 
„selektywna” 4,50zł od osoby 
na miesiąc obowiązywała 

niezmiennie od 1 lipca 2013r., 
czyli od początku wdrożenia 
nowego systemu odpadowego 
w całym kraju. 
Głównym powodem podwyż-
ki opłaty za odpady jest 
wzrost kosztów przetwarzania 
odpadów w Zakładzie Zago-
spodarowania Odpadów 
w Kozodrzy. W roku 2017 
średnia cena przetworzenia 
jednej tony odpadów wyniosła 
wynikowo 250zł., co przekła-

da się  na koszt około 200 
tysięcy zł za rok. Dodatkowo 
obserwuje się stały wzrost 
ilości odpadów odbieranych 
od mieszkańców – przykłado-
wo w roku 2016 odebrano 
łącznie 730 ton, a w obecnym 
2017 roku będzie to około 830 
ton. Wzrost kosztów przetwa-
rzania odpadów w ZZO Kozo-
drza wynika również z obwa-
rowań prawnych narzucają-
cych na zakład stosowanie 

technologii i uzyskiwanie 
wskaźników segregacji na 
coraz wyższym poziomie.  
Podstawową zasadą omawia-
nego systemu odpadowego 
jest narzucony ustawowo obo-
wiązek samofinansowania, co 
oznacza, że nasz gmina nie 
może dopłacać do systemu, 
lecz musi się on finansować 
z opłat mieszkańców. Problem 
potrzeby podwyższania opłat  
za odpady dotyczy wszystkich 
gmin w kraju.  
 

Dla porównania, przedstawio-
no poniżej tabelę aktualnych 
opłat za odpady w wybranych 
gminach ościennych:  

Nazwa gminy Stawka selektywna Stawka nieselektywna 

Ropczyce 
– obszar wiejski 

6,25zł od osoby/m-c w gospodarstwie do 5 osób 

5,25zł od osoby/m-c w gospodarstwie powyżej 5 os. 
14,00zł od osoby/m-c 

Dębica miasto 8,25zł od osoby/m-c 10,00zł od osoby/m-c 

Niwiska 7,40 od osoby/m-c w gospodarstwie do 2 osób 

20,00zł od gospodarstwa/m-c powyżej 2 osób 

13,00zł od osoby/m-c w gospodarstwie do 2 
osób 

45,00zł od gospodarstwa powyżej 2 osób 

Sędziszów Młp. 
– obszar wiejski 

7,60zł od osoby/m-c w gospodarstwie do 5 osób 

6,70zł od osoby/m-c w gospodarstwie powyżej 5 osób 

  

15,00zł od osoby/m-c 

Iwierzyce 11,00zł od gospodarstwa/m-c   do 2 osób 

26,00zł od gospodarstwa/m-c    3 do 5 osób 

38,00zł od gospodarstwa/m-c 6 lub więcej osób 

22,00zł od gospodarstwa/m-c do 2 osób 

52,00zł od gospodarstwa/m-c 3 do 5 osób 

76,00zł od gospodarstwa/m-c 6 lub więcej osób 

Kolbuszowa  
– obszar wiejski 

14,00zł od gospodarstwa/m-c  1 osoba 
24,00zł od gospodarstwa/m-c  2 osoby 

31,00zł od gospodarstwa/m-c  3-4 osoby 

37,00zł od gospodarstwa/m-c 5 lub więcej osób 

24,00zł od gospodarstwa/m-c  1 osoba 
34,00zł od gospodarstwa/m-c  2 osoby 

39,00zł od gospodarstwa/m-c  3-4 osoby 

44,00zł od gospodarstwa/m-c 5 lub więcej osób 

Przygotował: W ojciech Popielarz 

Gmina Ostrów wygrała Ranking Gmin Podkarpacia  
Początkiem listopada został  
rozstrzygnięty Ranking 
Gmin Podkarpacia, gdzie 
Gmina Ostrów zajęła pierw-
sze miejsce. Ocenie poddane 
zostały wszystkie gminy wo-
jewództwa podkarpackiego 
z wyłączeniem miast na pra-
wach powiatu. 
 

W rankingu pod uwagę były 
brane między innymi (liczone 
na jednego mieszkańca) do-
chody własne, wydatki mająt-
kowe i inwestycyjne, wydatki 
na administrację publiczną,  
budżety pieniędzy europej-
skich.  Oprócz tego brane 
było również ile podmiotów 
gospodarczych zarej estrowa-

nych jest w rejestrze REGON,  
udział ludności w wieku pro-
dukcyjnym w ludności ogó-
łem, saldo migracji na tysiąc 
mieszkańców, wydatki mająt-
kowe inwestycyjne na gospo-
darkę komunalną i ochronę 

środowiska na jednego miesz-
kańca, czytelnicy bibliotek 
publicznych, przyrost natural-
ny, zadłużenie gmin.  
Po wyliczeniu tych wszyst-
kich wskaźników okazało się, 
że to  Gmina Ostrów ma naj-

lepszy bilans i wyprzeda Gmi-
nę Dębica i  Gminę Mielec. 
Jak mówią pomysłodawcy: 
Ideą tego rankingu jest wyło-
nienie i promowanie gmin 
wyróżniających się pod 
względem rozwoju społeczno -

gospodarczego na tereni e wo-
jewództwa podkarpackiego - 
mówi Magdalena Kubik-

Szczerba, zast ępca dyrektora 
FRDL Podkarpacki Ośrodek 
Samorządu Terytori alnego.  
Wyniki oparte zostały na da-
nych statystycznych za rok 
2016, które zebrał i przeanali-
zował Urząd Statystyczny 
w Rzeszowie.  
 

Mateusz Surman 
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Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Ostrów 

- informacja dla mieszkańców na rok 2018 

1. Nowy przetarg na odbiór 
i transport odpadów 

W dniu 04.12.2017r. została 
podpisana nowa umowa na 
odbiór i transport odpadów 
komunalnych od mieszkań-
ców gminy Ostrów. W roku 
2018 wykonawcą usługi bę-
dzie: 
Gminny Zakład Usług Komu-
nalnych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Ostrowie z Podwykonawcą 
- Firmą Handlowo -Usługowo-

Transportową „KAM” An-
drzej Dziuba  Krzywa 121A  

2. Terminy i miejsca 
rozdawania worków na rok 
2018r. 
Informujemy, że wydawanie 
worków na odpady na rok 
2018 będzie prowadzone we-
dług następującego harmono-
gramu: 
• Blizna – całoroczny tryb 
wydawania worków w godzi-
nach od 8:00 do 16:00 w bu-
dynku starej szkoły przy Par-
ku Historycznym począwszy 
od dnia 02.01.2018r. 
(w  dniach otwarci a Parku) 

• Skrzyszów – całoroczny tryb 
wydawania worków w godzi-
nach od 8:00 do 16:00 w bu-
dynku GCI Skrzyszów 
(Gminne Centrum Informacji) 
począwszy od dnia 
02.01.2018r. w dniach pracy 
Centrum 

• Kamionka – całoroczny tryb 
wydawania worków w godzi-
nach od  8:00 do 15:00 w bu-
dynku Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu (GCKiS) 
począwszy od dnia 
02.01.2018r. w dniach pracy 
Centrum 

• Ostrów – całoroczny tryb 
wydawania worków w godzi-
nach od 7:30 do 15:30 
(w  poniedziałki od 8:00 do 
16:00) na parterze Urzędu 
Gminy – począwszy od dnia 
02.01.2018r. w dniach pracy 
Urzędu; (sprzedaż worków 
dodatkowych na part erze bu-
dynku Urzędu Gminy) 

• Borek Mały – akcyjne wyda-
wanie worków w dniu 
02.01.2018r. w godzinach od 
8:15 do 9:45 w budynku Do-

mu Ludowego 

• Kozodrza -  akcyjne wyda-
wanie worków w dniu 
02.01.2018r. w godzinach od 
10:00 do 12:30 w budynku 
Domu Ludowego 

• Zdżary – akcyjne wydawa-
nie worków w dniu 
02.01.2018r. w godzinach od 
13:00 do 14:30 w budynku 
Szkoły Podstawowej  
• Ocieka – akcyjne wydawa-
nie worków w dniu 
03.01.2018r. w godzinach od 
8:30 do 11:30 w budynku 
Sołtysówki  
• Wola Ociecka – akcyjne 
wydawanie worków w dniu 
03.01.2018r. w godzinach od 
12:00 do 14:30                
w budynku Domu Strażaka 

  
3. Zasady zbiórki odpadów 
w roku 2018 – zmiana za-
sad!!! 
• Kolory worków i zasady 
segregacji ulegają zmianie tj.  
a) papier (frakcja odpadów 
w skład której wchodzą odpa-
dy z papieru, w tym z tektury,  
odpady opakowaniowe z pa-
pieru i odpady opakowaniowe 
z tektury) – worek koloru 
niebieskiego oznaczony napi-
sem „Papier”  (tekstylia od 
2018r. należy przekazywać do 
PSZOK w Kozodrzy) 

b) szkło (frakcja odpadów 
w skład której wchodzą odpa-
dy ze szkła, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła) – 
worek koloru zielonego ozna-
czony napisem „Szkło”  
c) metale i tworzywa sztucz-
ne (frakcja odpadów w skład 
której wchodzą odpady meta-
li, w tym odpady opakowanio-
we z metali, odpady tworzyw 
sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe tworzyw 
sztucznych, oraz odpady opa-
kowaniowe wielomateri ało-
we) – worek koloru żółtego 
oznaczony napisem „Metale 
i  tworzywa sztuczne”  
d) odpady ulegające biode-
gradacji (frakcja odpadów 
ulegających biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów) – worek koloru 

brązowego oznaczony napi-
sem „Bio”  
e) odpady zmieszane 
(frakcja pozostałych odpadów 
komunalnych) – worek koloru 
czarnego oznaczony napisem 
„Odpady zmieszane”  
 

• Worki z odpadami powinny 
być wystawione przez miesz-
kańców w dniu zbiórki, naj-
później do godziny 7:30 rano 

• Worki niewykorzystane 
z roku 2017 można stosować 
do oddawania odpadów w 
roku 2018 do wyczerpania 
zapasów  

• Dla osób, które wybrały 
system selektywny limit  wor-
ków czarnych wynosi 5szt. na 
osobę na rok. Dla osób, które 
wybrały sposób nieselektyw-
ny ilość worków czarnych na 
osobę na rok wynosi 12 szt. 
• Worki koloru brązowego są 
limitowane w ilości 3szt. na 
osobę na rok.  
• Pozostałe worki „kolorowe” 
nie są limitowane i będą wy-
dawane w systemie wymiany 
„worek pusty za worek wysta-
wiony” w dniu zbiórki 
 

4. Kalendarz odbioru odpa-
dów komunalnych na rok 
2018 

• Częstotliwość odbioru odpa-
dów pozostaje niezmieniona 
tzn. zbiórka odpadów odby-
wać się będzie co dwa tygo-
dnie 

• Kalendarze odbioru odpa-
dów dostępne są do pobrania: 
podczas akcyjnego wydawa-
nia worków, w Urzędzie Gmi-
ny, w stałych punktach wyda-
wania worków, tj. GCI Skrzy-
szów, GCKiS Kamionka, Bu-
dynek starej szkoły w Bliźnie,  
na stronie internetowej Gminy 
Ostrów 

 

5. Sposób płatności za go-
spodarowanie odpadami 
• Stawka za gospodarowanie 
odpadami w sposób selektyw-
ny wynosi 5,50 zł od osoby na 
miesiąc 

• Stawka za gospodarowanie 
odpadami w sposób nieselek-

tywny wynosi 13,00 zł od 
osoby na miesiąc 

• Cena dodatkowego worka 
„czarnego” (odpady zmiesza-
ne) wynosi  5,00 zł (brutto) 
• Cena dodatkowego worka 
„brązowego” (odpady BIO) 
wynosi 12,00 zł (brutto) 
• Sposób płatności oraz numer 
rachunku również nie ulega 
zmianie: można dokonywać 
wpłat w Banku Spółdzielczym 
w Ostrowie  (wpłata bez po-
bierania prowizji), lub w do-
wolnej placówce bankowej                     
i pocztowej oraz el ektronicz-
nie przez Internet      
• Książeczki opłat za odpady,  
jeżeli nie zostały do końca 
wykorzystane, mogą być uży-
wane w roku 2018 aż do wy-
czerpania blankietów wpłat.  
Nowe książeczki opłat są wy-
dawane na bieżąca w pokoju 
nr 23 budynku Urzędu Gminy 
Ostrów 

 

6. Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych 

• Podobnie jak w roku 2017 
w każdą ostatnią sobotę mie-
siąca w Punkcie Selektywnej  
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Kozodrzy w godzi-
nach od 8:00 do 13:00 będą 
przyjmowane od mieszkań-
ców odpady wielkogabaryto-
we 

• Warunkiem odbioru odpa-
dów w PSZOK jest okazanie 
kopii deklaracji odpadowej  
oraz dokumentu potwierdzają-
cego dokonywanie wpłat za 
gospodarowanie odpadami                                                                                                      
 

W razie pytań i wątpliwości 
prosimy o kontakt telefo-
niczny z Urzędem Gminy 
Ostrów:  
Tel. (17) 744 93 16 lub (17) 
744 93 27 w godzinach pracy 
Urzędu. 
 

Szczegółowe dane o systemie 
dostępne są również na stro-
nach internetowych Gminy 
Ostrów i GZUK Sp. z o.o.  

Wojciech Popielarz 
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Nowe wieści dotyczące budowy zjazdu z Autostrady A4 w Ostrowie 

W połowie października 
w Centrum Wystawienniczo
- Kongresowym w Jasionce 
odbyła się konferencja 
„Teraźniejszość i przyszłość 
zrównoważonego układu 
komunikacyjnego Podkar-
pacia” w której wziął rów-
nież udział p.o. Wójta Gmi-
ny Ostrów Grzegorz Ożóg. 
Podczas tej konferencji pod-
pisano m.in.  list intencyjny  
na „Budowę nowego węzła 
Autostrady A4 – węzeł Rop-
czyce”, który miałby się 
w przyszłości znaleźć w na-
szej gminie. 
 

Konferencję rozpoczął panel  
dyskusyjny w temacie per-
spektyw rozwoju sieci trans-
portowych na Podkarpaciu 
moderowany przez Marszałka 
Województwa Podkarpackie-
go Władysława Ortyla.  
W dyskusji  udział wzięli Wi-
ceminister Infrastruktury 
i Budownictwa odpowiedzi al-
ny za drogi, transport drogo-
wy i lotniczy Marek Chodkie-
wicz, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju 
Adam Hamryszczak,  Europo-
seł Tomasz Poręba, Poseł na 

Sejm RP Bogdan Rzońca. 
W trakcie tej konferencji uro-
czyście podpisano aneks do 
Kontraktu Terytorialnego  na 
budowę odcinka drogi ekspre-
sowej S19 z Babicy do Bar-
winka, która jest częścią euro-
pejskiego szlaku Via Carpa-
thia. Jednak dla nas bardzo 
ważnym punktem spotkania  
było podpisanie listów inten-
cyjnych z przedstawicielami  
samorządów w związku 
z planowanymi inwestycjami 
drogowymi w województwie 
m.in.: „Budowa nowego wę-

zła Autostrady A4 – węzeł  
Kolbuszowa”, „Budowa no-
wego węzła Autostrady A4 – 
węzeł Pilzno oraz łącznika 
drogowego od węzła do DK 
94 w ciągu DK 73” a także 
dotycząca naszej gminy 

„Budowa nowego węzła Auto-
strady A4 – węzeł Ropczyce”. 
W ramach inwestycji w naszej  
gminie wstępnie przewiduje 
się budowę węzła typu „karo” 
poprzez budowę łączników 
zjazdowych i rond na drodze 
wojewódzkiej. W uzasadnie-
niu realizacji proponowanej  

inwestycji drogowej podano 
m.in. bezpośrednie skomuni-
kowanie z autostradą A4 mia-
sta Ropczyce  oraz poprawę 
dostępności komunikacyjnej 
do autostrady A4 istniejących 
terenów przemysłowych 

i inwestycyjnych w tym Pod-
strefy Ropczyce i Podstrefy 
Ostrów. 
Z ramienia Powiatu Ropczyc-
ko-Sędziszowskiego list pod-
pisał Starosta Witold Darłak. 
Podpisy pod dokumentem 
złożyli również Burmistrz 
Ropczyc Bolesław Bujak, 

Burmistrz Sędziszowa Młp. 
Bogusław Kmieć, Wójt Gmi-
ny Wielopole Skrzyńskie Ma-
rek Tęczar oraz p.o. Wojta 
Gminy Ostrów Grzegorz 
Ożóg. 

Mateusz Surman 

 

Podpisanie listów intencyjnych  

to pierwszy krok do realizacji 

inwestycji w Ostrowie 

Rolniku zgłoś szkody łowieckie! 
Poniżej podajemy adresy  
i kontakty telefoniczne osób, 
które dokonują wyceny 
szkód łowieckich w upra-
wach rolnych i płodach na 
określonym  terenie: 

 

Blizna - Tomasz Czebocki -  
tel. 509 996 454  
Kozodrza, Zdżary i Ostrów 
- Hubert Rudny, tel.  664 093 
001 

Grzegorz Rudny, tel. 534 568 
477 

Ocieka i Borek Mały 

- Tomasz Stachowicz, tel. 607 
420 941 

Piotr Marć, tel. 697 772 209 

Kamionka - Krzysztof Ochał,  
tel. 785 972 758 

 

lub pisemnie na adres: 
 

Koło Łowieckie „ Cietrzew’’ 
z siedzibą w Kamionce 

39-200 Dębica 

ul. Świętosława 73 a – prezes  
koła Józef Hończak, tel. 601 
867 469  
 

Skrzyszów, Ocieka 
(Zagrody), Ostrów od drogi 
wojewódzkiej w kierunku 
Skrzyszowa – Wojciech Ka-
raś, tel. 512 264 002 lub 14 
682 20 66 

Wola Ociecka – Mazur Ro-
bert, tel. 792 855 327 

 

 lub pisemnie na adres: 
 

Koło Łowieckie „ Bażant” 

ul. Sportowa 11 

39- 200 Dębica – prezes koła 
Anatol Rostowski, tel. 601 
514 587 

 

Kozodrza (od rzeki Wielo-
polki do Ropczyc) – Marcin 
Hendzel, tel. 509 616 314 

lub pisemnie na adres: 
Koło Łowieckie „Ziemia Rop-
czycka” 

ul. Piłsudskiego 24/7 

30-100 Ropczyce 

 

Uwaga! Szkody łowieckie 
występujące w odległości do 
100 m od zabudowań gospo-
darczych należy zgłaszać na 

nr tel. 17 860 67 12  
lub pisemnie na adres: 
 

Urząd Marszałkowski  

Depart ament Rolnictwa 

i Gospodarki Wodnej 
ul. Cieplińskiego 5 

35- 010 Rzeszów 

 

Józefa Marszałek 
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Gmina Ostrów realizuje projekt „Geniusz IT”  

Gmina Ostrów realizuje 
projekt pn.: „Geniusz IT” 
w ramach Priorytetu IX 
Jakość edukacji i kompeten-
cji w regionie, Działanie 9.2 
Poprawa jakości kształcenia 
ogólnego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020. 
 

Celem głównym projektu jest 
nabycie kompetencji w zakre-
sie Technologii Informatycz-
no Komunikacyjnych u 1032 
uczniów (522K) i 135 nauczy-
cieli (109K) oraz umożliwie-
nie realizacji zajęć edukacyj-
nych w oparciu o narzędzia 
TIK w 8 szkołach podstawo-
wych i jednym gimnazjum 
publicznym z terenu gminy 
Gorzyce, Nowa Sarzyna 
i Ostrów do 30.06.2018 r. Cel 
projektu bezpośrednio wspiera 
realizację celu szczegółowego 
1 i 2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 -

2020 powodując mierzalny 
wzrost kompetencji kluczo-

wych (TIK).  

Realizacj a projektu na terenie 
gminy prowadzona jest 
w Szkole Podstawowej i Od-
dziale Gimnazjalnym 

w Ostrowie, oraz SP w Woli 
Ocieckiej, Kamionce, Ociece.  

 

Pierwszym etapem realizacji  
projektu było przeprowadze-
nie szkoleń podnoszących 
kompetencje z zakresu tech-
nologii informatyczno – ko-

munikacyjnych wykorzystują-
cych wyposażenie zakupione 
w ramach projektu dla szkół  
dla 58 nauczycieli. 
 

W drugim etapie realizacji  
odbędą się zajęcia pozalekcyj-
ne: 
 

·„Warszt aty w cyberprzestrze-
ni”, celem których jest rozwój 
kompetencji cyfrowych nie-
zbędnych do uczenia się, roz-

woju osobistego, integracji 
społecznej i w konsekwencji 
do funkcjonowania na rynku 
pracy.  

 

·„Warszt aty programowania”,  
których celem zaj ęć jest roz-
wój kompetencji cyfrowych 
ukierunkowanych na tworze-
nie cyfrowej informacji - 
umiejętność programowania. 
 

W projekci e weźmie udział  
łącznie 228 uczniów. Zajęcia 
będą trwały po 30 godzin/
grupa; (15 spotkań po 2 go-
dziny). Prowadzone będą do 
30.06.2018 r. przez nauczy-
cieli przeszkolonych z metod 
ich prowadzenia. 
 

Celem przeprowadzenia w/w 
działań zakupiono niezbędne 
wyposażenie dla szkół: tablice 
multimedialne, tablety, zesta-
wy klocków Lego do nauki  
programowania. 
 

Dariusz Rokosz 

Zebrania wiejskie w sprawie aktualizacji posiadanych gruntów i budynków 

Na przełomie listopada 
i grudnia w Ociece, Woli 
Ocieckiej, Zdżarach i Bliź-
nie odbyły się zebrania wiej-
skie w sprawie przeprowa-
dzenia w tych miejscowo-
ściach modernizacji ewiden-
cji gruntów i budynków. 
 

W zebraniach oprócz zainte-
resowanych mieszkańców 
uczestniczyli również: Staro-
stwa Powiatu Ropczycko – 
Sędziszowskiego Witold Dar-
łak, p.o. Wójta Gminy Ostrów 
Grzegorz Ożóg, przedstawi-
ciele Starostwa Powiatowego 
w Ropczycach oraz przedsta-
wiciele firmy OPGK S.A., 
czyli wykonawcy czynności 
technicznych związanych 
z opracowaniem operatu ewi-

dencyjnego.  
Prace geodezyjne i kartogra-
ficzne wykonywane będą aż 
do dnia 31 października 2018. 
W tym czasie mieszkańcy jak 
i właściciele działek z tych 
4 miejscowości mogą otrzy-
mać zawiadomienia o udziale 
w realizacji tych prac. Dodat-
kowo warto wiedzieć, że pra-
cownicy OPGK S.A. zgodnie 
z prawem mają również pra-
wo wejść na daną nierucho-
mość  oraz dokonać niezbęd-
nych czynności związanych 
z wykonywanymi pracami. 
Modernizacja ewidencji grun-
tów wykonywana jest w ce-
lu m.in. doprowadzenia do 
zgodności  danych zawartych 
w operacie ewidencji grun-

tów, budynków i lokali ze 
stanem faktycznym. To rów-
nież wyznaczenie powierzch-
ni użytków gruntowych dla 

poszczególnych działek, we-
dług ich  rzeczywistego użyt-
kowania.  

Mateusz Surman 

Na zebraniu wiejskim w Ociece uczestniczyło 

ponad 80 mieszkańców... 

Biblioteka w Ostrowie przeniesiona! 
Wszystkich czytelników informujemy, 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. 
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Rozmowa z Jackiem Magdoniem 

 - radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

- Pełnienie mandatu radne-
go wojewódzkiego to nie 
tylko udział w comiesięcz-
nych sesjach Sejmiku Woje-
wódzkiego w Rzeszowie.  
Zapewne to także inne obo-
wiązki? 

- Rzeczywiście, zanim zbierze 
się sejmik, praca odbywa się 
w komisjach. W Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego 
obecnej, V kadencji jestem 
przewodniczącym Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i  
Zatrudnienia, zastępcą prze-
wodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej, członkiem Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej, a także członkiem 
Komisji Karpackiej. Do tego 
dochodzi także udział w pra-
cach klubu radnych. Trzeba t e 
obowiązki samorządowe ja-
koś pogodzić z normalną pra-
cą zawodową.  

- Samorządowi Wojewódz-
twa Podkarpackiego podle-
gają liczne instytucje kultu-
ry, często znajdujące się w 
obiektach zabytkowych. 
Niedawno samorząd pomógł 
w odnowieniu zabytkowego 
ołtarza w kościele parafial-
nym w Ostrowie… 

- Samorząd wojewódzki co 
roku, wspiera ochronę zabyt -
ków, będących w jego posia-
daniu np. Muzeum-Zamek w 
Łańcucie czy Skansen w Kol-
buszowej, ale także inne, o 
które wnioskuje Komisja Edu-
kacji, Kultury i Kultury Fi-
zycznej Sejmiku. Nasza komi-
sja najczęściej wspiera obiek-
ty sakralne - przede wszyst-
kim kościoły. I tak na wnio-
sek Księdza Proboszcza Para-
fii pw. Najświętszej Maryi  
Panny Królowej Polski w 
Ostrowie, dwukrotnie -w roku 
2016 i 2017- zostały przyzna-
ne dotacje na prace konserwa-
torskie przy ołtarzu głównym, 
łącznie była to kwota 50 tys. 
zł. Dotacje te, w połączeniu ze 
środkami przyznanymi przez 
Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków oraz wkładem 
własnym parafii umożliwiły 
niezbędny remont. Dobry 
klimat współpracy pomiędzy 

instytucjami wojewódzkimi, 
niezależnie czy to podlegają-
cymi pod Marszałka Woje-
wództwa czy Wojewodę Pod-
karpackiego, pozwala na sta-
rania o środki zewnętrzne,  
czego przykładem jest także 
termomodernizacja plebanii w 
Ostrowie, wykonana przy 
udziale dotacji z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie.  

- Przez naszą gminę przebie-
ga znaczny odcinek Drogi 
Wojewódzkiej nr 986, łączą-
cej Wiśniową - Wielopole 
Skrz. – Ropczyce - Ostrów i 
Tuszymę. Jakie inwestycje 
miały miejsce na tej ważnej 
drodze w ostatnim czasie? 

- W mijającym roku samorzą-
dy Województwa Podkarpac-
kiego oraz Gminy Ostrów 
zrealizowały wspólnie prze-
budowę drogi wojewódzkiej  
w Ostrowie, polegającej na 
wykonaniu nawierzchni z  
masy mineralno–bitumicznej, 

uzupełnienie poboczy i zjaz-
dów, na długości prawie 1 
km. Wartość tego zadania to  
około 380 tys. zł, z czego 
udział finansowy wojewódz-
twa wyniósł blisko 266 tys. zł, 
udział finansowy Gminy 
Ostrów ok. 114 tys. zł. Kolej-
nym był remont chodnika dla 
pieszych w Ostrowie, polega-
jący na rozebraniu starej kost-
ki i obrzeży, wykonanie no-
wej podbudowy i ponowne 
ułożenie kostki i obrzeży na 

ławie cementowej z oporem, 
na długości 308 m, który 
kosztował około  50 tys. zł, w 
czym udział finansowy samo-
rządu wojewódzkiego to pra-
wie 30 tys. zł, a gminy ponad 
19 tys. zł. Następną ważną  
inwestycją była budowa chod-
nika z kostki brukowej, o dłu-
gości  50 m szerokość 2 m w 
Ociece. Wzdłuż chodnika 
wykonano  ściek przykrawęż-
nikowy. Skarpy rowu obruko-
wano kamieniem a dno rowu 
zostało  umocnienie płytami 
ażurowymi i  korytkami ście-
kowymi. Od strony skarpy 
nasypu ustawiono balustradę 
szczeblinkową a od strony 
jezdni barierę stalową ochro-
ną. Ponadto powstał  nowy 
przepust pod drogą  gminną. 
Wartość zadania to ponad 130 
tys. zł, z czego udział finanso-
wy województwa wyniósł  
ponad  79 tys. zł, przy udziale 
gminy w wysokości ponad 51 
tys. zł. Wartość wspólnych 
inwestycji w 2017 r. na dro-

dze wojewódzkiej nr 986 na 
terenie Gminy Ostrów to oko-
ło 560 tys. zł. W przyszłym 
roku planowane są dalsze 
odnowy nawierzchni odcin-
ków drogi wojewódzkiej w 
Ostrowie i Woli Ocieckiej, a 
także remonty istniejących 
tam chodników. 
- Droga Wojewódzka nr 986 
krzyżuje się z autostradą A-

4, ale w Ostrowie nie ma na 
nią wjazdu. Czy w tej spra-
wie prowadzone są jakieś 

działania? 

- Rzeczywiście, powstała 
przed kilku laty autostrada, 
tak bardzo potrzebna, nie zo-
stała skomunikowana z dwo-
ma drogami wojewódzkimi na 
terenie powiatu ropczycko -

sędziszowskiego. Pomimo 
powstania jednego węzła au-
tostradowego w Borku Wiel-
kim, dojazd do autostrady jest 
niezadowalający. Sprawa ta 
była kilkakrotnie w latach 
2015-2016 przedmiotem  dys-
kusji sejmikowej, w tym na 
Komisji Bezpieczeństwa Pu-
blicznego i Zatrudnienia,  
m.in. z udziałem przedstawi -
cieli Generalnej Dyrekcji  
Dróg Krajowych i Autostrad 
w Rzeszowie, Dyrektorów:  
Podkarpackiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich i Depar-
tamentu Dróg Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego. Przedstawi -
ciele GDDKiA zwrócili wtedy 
uwagę, że czas na planowanie 
węzłów autostradowych był  
przed wybudowaniem auto-
strady czyli szereg lat temu… 
Zorganizowałem komisję wy-
jazdową na ogląd drogi woje-
wódzkiej 986 z udziałem nie 
tylko radnych wojewódzkich 
ale także m.in. Wicemarszałka 
Województwa Podkarpackie-
go oraz Starosty Ropczycko -

Sędziszowskiego i Wójta 
Ostrowa. W tych sprawach 
zabierali  głos nie tylko samo-
rządowcy, ale bardzo mocno 
parlamentarzyści. W 2017 
roku mamy już zupełnie inną 
sytuację.  

Ciąg dalszy  
na następnej stronie... 

W mijającym roku został przebudowany blisko kilometrowy  

odcinek drogi wojewódzkiej w Ostrowie . W 2018 roku  
przewidziana jest dalsza przebudowa tej drogi  

w Ostrowie i Woli Ocieckiej... 
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Misterium z okazji 100-lecia 

Objawień Maryjnych w Fatimie 

W sobotę, 14 października 
2017 na stadionie w Ostro-
wie odbyło się misterium 
z  okazji 100-lecia Objawień 
Maryjnych w Fatimie, które 
zostało przygotowane przez 
grupę teatralną działającą 
przy Młodzieżowej Grupie 
Apostolskiej w Ostrowie. Na 
stadionie została przygoto-
wana sceneria, która miała 
za zadanie przenieść licznie 
zgromadzoną widownię 
m.in. do Fatimy. Widzowie 

zgromadzeni podczas tego 
wydarzenia mogli na własne 
oczy zobaczyć m.in. wszyst-
kie objawienia Matki Bożej 
(począwszy od majowego do 
październikowego) czy za-
mach na papieża Jana Paw-
ła II. 
 

Warto również dodać, że to  
blisko aż 60 osób było zaan-
gażowanych w stworzeniu 
tego misterium. Oprócz nau-
czenia się swojej roli przez 

aktorów, przygotowania od-
powiednich strojów to rów-
nież sporo pracy włożono 
w przygotowaną inscenizację.  
Specjalnie został wybudowa-
ny m.in. kościół, budynek 
więzienia czy miejsce obja-
wień Matki Bożej. 
 

Reżyserem całego przedsię-
wzięci a był ksiądz Józef Ma-
kowski z Parafii Rzymsko-

Katolickiej pw. Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski 
w Ostrowie, który na zakoń-
czenie otrzymał od aktorów 
i p.o. Wójta Gminy Ostrów 
Grzegorza Ożóg podziękowa-
nie oraz symboliczną statuet-
kę za zaangażowanie i po-
święcenie przy przygotowaniu 
tego misterium. 
 

Mateusz Surman 

Prawie 60 osób wzięło udział 

w przygotowaniu misterium... 

Większe przedszkole w Ostrowie? 

Gmina Ostrów razem z Pu-
bliczną Szkołą Podstawową 
im. Henryka Sienkiewicza 
w Ostrowie złożyła w poło-
wie września wniosek o dofi-
nansowanie projektu pn.: 
„Przedszkole dla wszyst-
kich” w ramach RPO WP 
na lata 2014-2020 Działanie 
9.1 Rozwój edukacji przed-
szkolnej. 

Celem głównym projektu jest 
zwiększenie dostępu do edu-
kacji przedszkolnej na terenie 
gminy Ostrów poprzez wyge-
nerowanie 20 dodatkowych 
miejsc przedszkolnych w od-
dziale przedszkolnym 
w Ostrowie, dla dzieci w wie-
ku 3-6 lat oraz wyrównanie 
szans edukacyjnych 32 dzieci 
poprzez zapewnienie dostęp-

ności do zajęć logopedycz-
nych oraz zajęć rozwijaj ących 
kompetencje społeczno -

emocjonalne w okresie od 
1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. 
(W trakcie realizacji zajęć 
dodatkowych wsparci em zo-
stanie objęta również grupa 
12 dzieci, uczęszczających do 
istniejącego OWP). 
W ramach projektu przewidu-

je się zatrudnienie nauczycie-
li, woźnej oddziałowej, zakup 
wyposażenia i pomocy dydak-
tycznych, przeprowadzenie 
prac adaptacyjnych w po-
mieszczeniach przedszkola, 
przeprowadzenie 300 godzin 
zajęć z logopedii oraz rozwi-
jających kompetencje spo-
łeczno -emocjonalne. 

Dariusz Rokosz 

Samorząd Województwa Pod-
karpackiego uznał 3 nowe 
węzły autostradowe: Pilzno, 
Ropczyce (w Ostrowie) i Kol-
buszowa (w Czarnej Sędzi-
szowskiej) za priorytetowe dla 
poprawy komunikacji na tere-
nie Podkarpacia. Koncepcję tą 
przedstawił publicznie mar-
szałek Władysław Ortyl w 
obecności ministrów, europar-
lamentarzystów, parlamenta-
rzystów i samorządowców 
podczas konferencji 
„Teraźniejszość i przyszłość 

zrównoważonego układu ko-
munikacyjnego Podkarpacia” 
w Centrum Wystawienniczo-

Kongresowym w Jasionce w 
dniu 16 października br. Od-
było się to przy okazji uroczy-
stego wpisania do Kontraktu 
Terytorialnego, czyli umowy 
samorządu Województwa 
Podkarpackiego z Rządem 
RP, budowy brakującej części 
drogi ekspresowej S19 na 
południe od Rzeszowa, aż do 
granicy ze Słowacją. Dopro-
wadzenie do budowy podkar-

packiej części europejskiego 
szlaku „Via Carpatia” było 
naszym najważniejszym, stra-
tegicznym celem w zakresie 
komunikacyjnym. Teraz czas 
na brakujące węzły. Będzie to 
wymagało dalszej determina-
cji wszystkich zainteresowa-
nych stron. Pierwszy krok w 
tym kierunku został już posta-
wiony na wcześniej wspo-
mnianej konferencji. 16 paź-
dziernika br. Grzegorz Ożóg 
Wójt Gminy Ostrów podpisał 
wraz z sąsiednimi samorząda-

mi zainteresowanymi budową 
zjazdu w Ostrowie, list inten-
cyjny, w którym to wszystkie 
strony wspólnie i solidarnie 
zobowiązują się do przygoto-
wania decyzji środowiskowej 
oraz wstępnego projektu kon-
cepcyjnego  

- Dziękuję za rozmowę. 
- Również dziękuję, a wszyst-
kim Czytelnikom życzę We-
sołych Świąt i szczęśliwego 
Nowego Roku. 
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Celem programu jest za-
pewnienie najuboższym 
mieszkańcom gminy pomo-
cy żywnościowej oraz 
uczestnictwa w działaniach 
towarzyszących. 
 

W październiku, listopadzie 
i grudniu 2017 pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ostrowie wyda-
wali osobom potrzebującym 
żywność pozyskaną z Podkar-
packiego Banku Żywności. 
Trafiła one głównie do rodzin 
(ok. 850 osób) otrzymujących 
zasiłki stałe, celowe, okreso-
we bądź korzystających 
z dożywiania.  

Żywność wydawana była 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowa-
nego z Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Po-
trzebującym. 
Pomocą żywnościową objęt e 
są rodziny i osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji życio-

wej, spełniające kryteria okre-
ślone w art.7 ustawy o pomo-
cy społecznej i których do-
chód nie przekracza 200% 
kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzysta-
nia z pomocy społecznej, tj.: 
• 1268,00 zł - dla osoby 

samotnie gospodarują-
cej  

• 1028,00 zł - dla osoby 
w rodzinie 

 Pomoc w ramach 
POPŻ kierowana jest do tych 
osób i rodzin, które z powodu 
niskich dochodów nie mogą 

zapewnić sobie/rodzinie od-
powiednich produktów żyw-
nościowych (posiłków) i dla-
tego też trafia do ograniczonej  
liczby osób znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji  
życiowej (określonej prze-
słankami z art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej) oraz 
poziomem dochodów odnie-
sionych do procentowej war-
tości odpowiedniego kryte-
rium dochodowego określone-
go w tej ustawie - których 
dochód nie przekracza 200% 
kryterium dochodowego 

uprawniającego do skorzysta-
nia z pomocy społecznej, sta-
nowiąc systematyczne wspar-
cie. Pomoc udzielana jest 
w postaci artykułów spożyw-
czych lub posiłków. 
 Paczka żywnościowa 
to kilka, tj. co najmniej trzy, 
artykuły spożywcze z różnych 
grup towarowych, wydawa-
nych jednorazowo. Żywność 
wydawana osobom potrze-
bującym w ramach POPŻ 
wydawana jest nieodpłatnie. 
 

GOPS Ostrów 

 Pomoc żywnościowa 

Program Rodzina 500+ w Gminie Ostrów 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej kolejny rok reali-
zuje zadania ustawy 
o świadczeniach wychowaw-
czych Program Rodzina 
500+. Wnioski o świadczenie 
wychowawcze na kolejny 
okres, trwający od 1 paź-
dziernika 2017 r. do 30 
września 2018 r.,  można 
było składać już od 1 sierp-
nia 2017 r. zarówno w for-
mie papierowej jak i elek-

tronicznej.  
W miesiącu sierpniu zostało 
złożonych  516 wniosków, 

których wnioskodawcy otrzy-
mali decyzje oraz wypłat ę 
świadczeń zgodnie 

z  terminem już w miesiącu 
paździ erniku. 
Wypłata świadczenia wycho-
wawczego 500+ w GOPS w 
Ostrowie przebiega bez żad-
nych opóźnień. Na chwilę 
obecną mamy już 577 wnio-
sków, które są rozpatrzone 
i  przygotowane do kolejnej 
wypłaty.    

Kierownik GOPS 

Barbara Borowiec 

Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły, nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,  

lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. 
Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń. 

 

Kierownik GOPS wraz z pracownikami składają serdeczne podziękowanie dla  
Pana Marcina Chrobaka, właściciela firmy MARS, 

 za nieodpłatne przewiezienie i rozładunek żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość. 

           

          Kierownik GOPS 

          Borowiec Barbara 

PODZIĘKOWANIE 
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Rocznica nadania szkole w Skrzyszowie 

imienia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 
Wdzięczni za dotychczasową 
pomoc i wsparcie naszego 
patrona, ale także z ogrom-
ną nadzieją pokładaną 
w jego osobie, co do przy-
szłości naszych uczniów 
i  całej społeczności szkolnej 
uczciliśmy Ks. Jerzego uro-
czystą mszą św. i okoliczno-
ściową akademią. 
Hasłem przewodnim uroczy-
stości były słowa Ks. Mie-
czysława Malińskiego: Mia-
rą twojego człowieczeń-
stwa jest wielkość twojej 
troski o drugiego człowieka. 
 

Rok 2017 został ogłoszony 
rokiem Świętego Brata Alber-
ta. Jest to doskonała kontynu-
acja ogłoszonego przez papie-
ża Franciszka Roku Świętego 
Miłosierdzia 

i obchodzonego w Kościele 
w Polsce Jubileuszu 1050 – 
lecia Chrztu Polski. 
Na szkolną uroczystość przy-
byli przedstawiciele władz 
lokalnych: wójt gminy Ostrów 
– Grzegorz Ożóg, radny Rady 
Powiatu – Bogusław Wójcik, 
radni Rady Gminy z naszej 
miejscowości – Anna Książek 
– Pięta i Grzegorz Guzek,  
sołtys wsi Skrzyszów – An-
drzej Budzik, dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Ostrowie – 
Maria Wielgus, przedst awiciel  
Stowarzyszenia Aktywnych 
Kobiet – Małgorzata Kisiel, 
prezes Akcji Katolickiej – 
Marzena Sokołowska – And-
reasik, były dyrektor szkoły – 
Stanisław Muszyński, prze-

wodnicząca Rady Rodziców – 
Alina Ciempa. Mszę koncele-
browali ks. proboszcz Mariusz 
Nosal i ks. Józef Makowski. 
Podczas okolicznościowej  
akademii uczniowie nawiązali  
do sylwetki Brata Alberta, 
którego wielkość wyraziła się 
w tym, że potrafił poruszyć 

innych, by nie pozostawali 
obojętni na los najbardziej 
opuszczonych, wyzwalaj ąc 
ludzką solidarność i dobro-
czynność. Szacunek, życzli-
wość do drugiego człowiek, 
niesienie pomocy było naj-
ważniejsze zarówno dla księ-
dza Jerzego, jak i Adama 
Chmielowskiego, który przy-
wdział habit tercjarski i przy-

jął imię Brat Albert. Obaj 
przypominali, że w życiu trze-
ba być dobrym jak chleb, ich 
poświęcenie przyczyniło się 
do utrwalenia wśród Polaków 
najważniejszych postaw spo-
łecznych oraz dało nadzieję na 
niepodległość i sprawiedli-

wość społeczną na kolejne 
dziesięciolecia. Wykonawcy 
podczas akademii zaprezento-
wali w swoim wystąpieniu 
wiersze, przemyślenia doty-
czące Brata Alberta i Bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki oraz na 
koniec zacytowali wskazówki  
z życia Ks. Jerzego dla dzi-
siejszych i następnych poko-
leń, aby Kochać prawdą bez 
lęku i czynić sprawiedliwość 
w miłości. Hasło naszego pa-
trona „Zło dobrem zwyciężaj” 
było, jest i będzie drogowska-
zem dla młodzieży, rodziców 
i nauczycieli. Dopełnieniem 
przedstawianych treści była 
oprawa muzyczna w wykona-
niu naszych uczennic. Alek-
sandra Kuraś zagrała na 
skrzypcach utwór „Zło do-
brem zwyciężaj ”. Uczennice 
wykonując utwory wokalne 
„Łaska”, „Jesteś jak ciepły 
deszcz”, „Dziwny jest ten 
świat” podkreśliły, że mimo 
upływu lat, zmieniających się 
ustrojów wciąż „ludzi dobrej  
woli jest więcej”. 
 

Akademia została przygoto-
wana przez Beatę Babiarz,  
Lidię Szymanek i Marka Bro-
niewskiego. Uroczystość VII 

Rocznicy nadania naszej  
szkole imienia Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki poprzedziły kon-
kursy ogłoszone przez nau-
czyci elkę historii – Beatę Ba-
biarz. 
Był to szkolny konkurs pla-
styczny pt.: Barwy życia ks. 
Jerzego Popiełuszki skierowa-
ny do dzieci z klas 0 – III, w 
którym przyznano:  

 

I miejsce : Oliwia Różańska 
kl. 0 

II miejsce: Wiktoria Kłusek 
kl. III 
III miejsce: Eliza Szerszeń kl. 
0 

oraz wyróżnienia:  

Julia Jędrysek kl. 0 

Magdalena Bachórz kl. II 
Franciszek Buniowski kl. II, 
 

a także szkolny konkurs wie-
dzy o patronie Bł. Ks. Jerzym 
Popiełuszce dla kl. IV – VII, 
w którym Magdalena Szafra-
niec z kl. VI zdobyła I miej-
sce, Justyna Jezuit z kl. VI 
zajęła II miejsce, a Oliwia 
Juchno z kl. VI zajęła III 
miejsce. Laureaci obu konkur-
sów otrzymali nagrody rze-
czowe i dyplomy. 
Uroczystość VII rocznicy 
nadania naszej szkole podsta-
wowej im. Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki zakończyła się 
złożeniem wiązanek kwiatów 
przez delegacje przed t ablicą 
pamiątkową naszego pat rona 
w obecności wszystkich 
uczestników. 

SP Skrzyszów 
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Sukces Patrycji Perlik  
na II Powiatowym Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej  

30 listopada 2017 roku 
w Centrum Kultury i Biblio-
tek w Pustkowie Osiedlu 
odbył się II Powiatowy Fe-
stiwal Piosenki i Pieśni Pa-
triotycznej „Polski my na-
ród...” pod patronatem Sta-
rosty Powiatu Dębickiego, 
zorganizowany przez Zespół 
Szkół Zawodowych im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 
w Pustkowie Osiedlu, Staro-
stwo Powiatowe w Dębicy 
oraz CKiB w Pustkowie 
Osiedlu. 
Tegoroczny Festiwal poświę-
cony był piosenkom Powsta-
nia Warszawskiego.  

Uczennica klasy III oddziału 

gimnazjalnego przy Szkole 
Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
w Ociece Patrycja Perlik  
z piosenką "Tyle nadziei, tyle 
młodości" zdobyła I miejsce 
w kategorii: soliści. Patrycję 
przygotował Pan Ryszard 
Niewiarowski. Festiwal 
w Pustkowie przypomniał 
stare, piękne pieśni i dostar-
czył niezapomnianych prze-
żyć artystycznych i pat rio-
tycznych. Naszej uczennicy 
dziękujemy, gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów 
muzycznych już w dorosłym 
życiu. 

Sabina Pelc 

Moment wręczenia pamiątkowych  

 dyplomów i nagród 

Dzień Czytania Baśni w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece 

W ramach realizacji projek-
tu "Wychowanie przez czy-
tanie - z książką w świat 
wartości" dzień 8 listopada 
był dniem czytania baśni 
w naszej szkole. Pani Sabina 
Pelc – autorka książki pt. 
„Baśniowe ścieżki” zapre-

zentowała swoje nowo napi-
sane baśnie. 
Pani Sabina otrzymała już 
dwa wyróżnienia w ogólno-
polskich konkursach literac-
kich: 
– wrzesień 2016 – II miejsce 
za „Legendę o Kłobuku” 

w konkursie „Legendy War-
mii i Mazur tu i teraz” organi-
zowanym przez Centrum Spo-
tkań Europejskich w Elblągu 
Światowid 

– sierpień 2017 wyróżnienie 
za bajkę „O dzielnej Malwin-
ce, pszczołach i Królu Pszcze-
larzy” w ogólnopolskim kon-
kursie literacko – plastycznym 
„Bajka dla wnuczka” organi-
zowanym przez Centrum 
Twórczości Lutnia w Łodzi. 
18 grudnia 2017 jury konkur-
su przyzna nagrody.  

Pani Sabina opowiedziała 
zgromadzonym uczniom klas: 
0 ,I-III i IV – VI w jaki spo-
sób powstała niniejsza książ-
ka, natomiast Dorota Król – 
ilustratorka książki przedsta-

wiła własnoręcznie wykonane 
ilustracje. Po zakończeniu 
prezentacji, Agnieszka Draus  
- nauczyciel języka polskiego 
zaproponowała uczniom klasy 
V i VI, aby napisali swoje 
refleksje i przemyślenia doty-
czące nowej baśni.  Nagrodą 
za najpiękniejsze wypracowa-
nie była publikacja 3 prac 
uczniów na szkolnej stronie 
internetowej. 
Na stronie internetowej szkoły 
znalazły się wypracowania 
uczniów klasy VI: Julii Jemio-
ło, Jacuba Furmanka i Kamila 
Pazdana. Gratulujemy ucz-
niom, a Pani Sabinie życzymy 
dalszych sukcesów literac-
kich.  

Sabina Pelc 

29 listopada 2017 odbyło się 
pierwsze w naszej gminie 
spotkanie na którym dysku-
towano o pomysłach i do-
świadczeniach w tworzeniu 
i prowadzeniu podmiotów 
ekonomicznych.  
Wśród zaproszonych gości na 
tym spotkaniu była m.in. Dag-
mara Preisner – zastępca bur-
mistrza Strzyżowa, która opo-
wiadała w jaki sposób ich 
miasto współpracuje z organi-
zacj ami pozarządowymi i czy 
im się to opłaca. Na spotkaniu 

była również obecna Aneta 
Englot – wiceprezes Zarządu 
Ogólnopolskiego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni So-
cjalnych w Warszawie, która 
przedstawiła spółdzielnie, 
która sama założyła i prowa-
dzi już ponad 10 lat. Oprócz 
tego przedstawiono również 
projekt, z którego można uzy-
skać nawet 245 tys. zł na po-
wstanie nowej spółdzielni  
socjalnej.  
 

Mateusz Surman 

I Ostrowskie Spotkanie z Ekonomią Społeczną 
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I miejsce dla Kozodrzy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 

Karolina Brandys uczennica 
klasy szóstej Szkoły Podsta-
wowej w Kozodrzy zajęła I 
miejsce w konkursie pla-
stycznym pod hasłem 
"Z baśniowego kufra" zor-
ganizowanym przez Szkołę 
Podstawową w Niedźwia-
dzie Dolnej. 
Jej oryginalna i pomysłowa 
praca - chatka Baby Jagi- zna-
lazła uznanie wśród jury, któ-
re musiało wybrać najlepsze 
prace spośród 1250 nadesła-
nych. Trzeba dodać, że do 
konkursu przystąpiło 251 
szkół z wszystkich 16 woje-
wództw Polski. Projekt ten 
honorowym patronatem obję-
ła pani Małgorzat a Rauch - 
Podkarpacki Kurator Oświaty. 
I właśnie z rąk Pani Kurator 
6 listopada br. Karolina wraz 
z panem dyrektorem Jerzym 
Stachnikiem odebrała w cza-

sie uroczystego podsumowa-
nia konkursu nagrodę za zaję-
cie I miejsca.  
Warto zauważyć, że ucznio-
wie w Kozodrzy bardzo licz-
nie odpowiedzieli na zapro-

szenie do udziału w konkur-
sie, bowiem zgłoszono 16 
bajkowych rekwizytów, 
wszystkie na bardzo wysokim 
poziomie.    
Zarówno dzieci z przedszkola, 

jak i uczniowie ze szkoły, 
ucząc się od września br. we 
wspólnym Zespole Szkolno-

Przedszkolnym, bardzo ak-
tywnie włączaj ą się w liczne 
przedsięwzięcia rozwijające 
sferę poznawczą, emocjonal-
ną, społeczno-kulturalną 
i fizyczną każdego z nich. 
Niezwykle ważni i pomocni 
są rodzice, którzy chętnie 
podejmują, ale też coraz czę-
ściej proponują i wdrażają 
własne inicjatywy edukacyj-
ne. Natomiast nauczyciel e, 
parafrazując słowa Mahatmy 
Gandhiego, starają się przeka-
zać dzieciom, że nie jest naj-
ważniejsze, by byli lepsi od 
innych. Najważniejsze, by 
byli lepsi od samych siebie 
z dnia poprzedniego.  

 

SP Kozodrza 

Spotkanie Andrzejkowe Klubu Aktywnych w Kamionce 

Klub Aktywnych działa 
przy Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Ostro-
wie z/s w Kamionce już od 
stycznia 2016r. Członkowie 
Klubu spotykają się raz w 
miesiącu. We wtorkowe po-
południa miło i pożytecznie 
spędzają wspólnie czas na 
rozmowach i śpiewach.  
Mottem Klubu są słowa hym-
nu Klubu Aktywnych ułożo-
nego przez Aleksandrę Bal: 
„człowiek żyje nie tylko dla 
siebie, ale z innymi i dla in-
nych. Sens życia tkwi w przy-

jaźni i współdziałaniu …” 

W dniu 21.11.2017r. w sali 
GCKiS w Kamionce odbyły 

się Andrzejki dla prężnie 
działającej grupy. Spotkanie 
zaszczycił swoją obecności ą 

p.o. Wójta Gminy Ostrów 
Grzegorz Ożóg. Przy poczę-
stunku, wspólnych rozmo-
wach i śpiewie mile płynął 
czas. Biesiadne piosenki roz-
brzmiewały przy akompania-
mencie Pana Marka, który 
przygrywał na akordeonie.  
Cieszymy się, że wciąż przy-
bywają nowi członkowie do 
klubu aktywnych. Chętnych 
zapraszamy. W najbliższym 
czasie planujemy zorganizo-
wać spotkanie opłatkowe.  

 

GCKiS w Kamionce 

Święta zbliżają się wielkimi 
krokami, a przed nimi – 
Święty Mikołaj, który lubi 
odwiedzać dzieci w każdym 
miejscu na całym świecie. 6 
grudnia z workiem pełnym 
prezentów przyjechał rów-
nież  do Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Ostro-
wie z/s w Kamionce. 
Dzieci na jego wizytę czekały 

z niecierpliwością. Spotka-
nie ze Św. Mikołajem mi-
nęło w bardzo miłej i życz-
liwej atmosferze. Dzieci  
serdecznie przywitały  
Świętego Mikołajowi a on 
obdarował wszystkie dzieci  
prezentami i poprosił, aby 
były grzeczne. 
 

GCKiS w Kamionce 

Św. Mikołaj w GCKiS  
w Kamionce 

Karolina Brandys odebrała nagrodę i gratulacje za pierwsze 

miejsce w konkursie z rąk Małgorzaty Rauch - Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty.  
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VI Rowerowy Rajd Ludzi Pracy 

7 października odbył się już 
po raz szósty Rowerowy 
Rajd Ludzi Pracy organizo-
wany przez dyrektora Ze-
społu Szkolno-

Przedszkolnego w Skrzyszo-
wie Andrzeja Ziajora. Od 
godziny 9:30 zaczęli zjeż-
dżać się na plac szkolny ro-
werzyści, z naszej miejsco-
wości, z sąsiednich wiosek, 
ale także m.in. z Rzeszowa,  
Łańcuta, Przeworska, aby 
się zarejestrować i odebrać 
numer startowy. O godzinie 
10:20 dyrektor Zespołu 
przywitał przybyłych i przy-
pomniał ideę rajdu, który 
corocznie upamiętnia rocz-
nicę nadania Szkole Podsta-
wowej imienia Bł. Ks. Jerze-
go Popiełuszki. 

Następnie wszyscy udali się 
do budynku szkoły, aby trady-
cyjnie złożyć wiązankę kwia-
tów pod tablicą pamiątkową 
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz zapalić zni cz przy tablicy 
zmarłego poety ze Skrzyszo-
wa Edwarda Zolowskie-
go.  Przed wyruszeniem 
w trasę informacji organiza-
cyjnych i porządkowych 
udzielił prezes Przeworskiego 
Koła Turystyki Rowerowej  
„Leliva”, Tomasz Nalepa.  
Dzięki PKTR „Leliva” rajd 
już po raz kolejny miał profe-
sjonalną obstawę doświadczo-
nych kolarzy.  
Zapoznawszy się z zasadami, 
około 60 rowerzystów z entu-
zjazmem ruszyło w kierunku 
Brzezówki. Następnie przeje-
chali przez Lubzinę, Paszczy-
nę, Wolę Brzeźnicką, Pust-
ków Osiedle, Pustków Wieś 
do Ocieki, gdzie miał miejsce 
pierwszy postój. Organizato-
rzy zadbali o ciepłą herbatę, 
która pozwoliła nieco się roz-
grzać. Mimo że nie padało, to 
jednak chłód trochę dawał się 
we znaki.  

 7 października był dniem 
ogólnopolskiej akcji 
„Różaniec do granic” dlatego 
też z inicjatywy członków 
Klubu „Leliva” w kościele 
w  Ociece została odmówiona 

modlitwa różańcowa. Pokrze-
piwszy ciało i ducha uczestni-
cy rajdu wyruszyli w dalszą 
drogę do Kamionki. Grupa 
jechała zwartym peletonem,  
rowerzyści okazali się być 
zdyscyplinowani i pełni ener-
gii. Na szczęście obyło się bez 
poważniejszych awarii sprzę-
tu, choć w tym roku uczestni-
cy czuli się pod tym wzglę-
dem bezpiecznie, gdyż profe-
sjonalne zaplecze i obsługę 
techniczną rajdu zapewnił pan 
Adam Bieszczad, właściciel  
salonu rowerowego z Rop-
czyc. Do naszej dyspozycji 
był także samochód gminny, 

który pilotował nas podczas  
całej trasy rajdu oraz umożli-
wił dokumentację zdjęciową 
w wykonaniu Mateusza Sur-
mana. Składamy im serdeczne 
słowa podziękowania.  

 

Około godziny 13 rowerzyści  
dotarli do Kamionki na dłuż-
szy postój, podczas którego 
rozdawano gorącą zupę i każ-
dy mógł się pokrzepić przed 
dalszą trasą, która wiodła 
przez Borek Wielki, Kozo-
drzę, Ostrów do Domu Straża-

ka w Skrzyszowie. Tam cze-
kał na przybyłych wójt Gminy 
Ostrów, Grzegorz Ożóg, oraz 
sołtys wsi, Andrzej Budzik. 
Byli też obecni radni naszej  
miejscowości w osobach An-
ny Książek – Pięta i Grzego-
rza Guzka. Po ciepłym poczę-
stunku odbyły się zapisy chęt-
nych do udziału w turnieju 
łuczniczym o puchar Dyrekto-
ra Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego oraz turnieju strze-
leckim o puchar Wójta Gminy 
Ostrów. Turniej łuczniczy 
przeprowadził sołtys Andrzej  
Budzik, który jest trenerem 
i pasjonatem łucznictwa, nato-

miast turniej strzelecki z broni  
pneumatycznej przeprowadzi-
li członkowie Związku Strze-
leckiego „Strzelec” w Dębicy. 

Klasyfikacj a zwycięzców 
w Turnieju łuczniczym:  

1. Katarzyna Rymut 
2. Lesław Głodek 

3. Robert Pociask  
Nagroda Sołtysa w kategorii 
specjalnej – Lesław Głodek  

Klasyfikacj a zwycięzców 
w Turnieju Strzeleckim:  

1. Dominik Zapał 

2. Mateusz Przywara 

3. Magdalena Tęczar  
Nagroda Dyrektora Zespołu 
Obsługi Jednostek Oświato-
wych w Ostrowie w kategorii  
specjalnej – Dominik Zapał. 

Po zakończonych zawodach 
odbyło się wręczenie nagród 
i dyplomów. W międzyczasie 
uczestnicy rajdu mogli się 
częstować pysznym gulaszem 
oraz karkówką i kiełbaskami  
z grilla. Wszyscy dobrze się 
bawili przy muzyce, tańcach,  
zabawach i rozmowach.   
Po raz kolejny Rowerowy 
Rajd Ludzi Pracy zakończył  
się sukcesem, przyci ągając 
i integrując miłośników spor-
tu, turystyki, a także czcicieli  
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - 
patrona Ludzi Pracy.  
Składamy serdeczne podzię-
kowania wszystkim osobom 
i instytucjom za wsparcie 
i pomoc w organizacji nasze-
go rajdu rowerowego: 

• p.o.Wójta Gminy Ostrów 
- Grzegorz Ożóg  

• Gminny Zakład Usług 
Komunalnych w Ostro-
wie - Marek Gubernat  

• Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Ostrowie z/s w 
Kamionce 

• Firma Stek-Rol w Dębicy 
- Andrzej Barszcz 

• Sklep spożywczy 
w  Skrzyszowie – Renata 
i Zygmunt Wawro  

• Zakład Mięsny NOWY 
MAXPOL w Brzeźnicy  

 

SP Skrzyszów 
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Konkurs plastyczny na ilustrację do książki „Baśniowe ścieżki” Sabiny Pelc 

W październiku br. Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Ostrowie z/s w Kamionce 
ogłosiło konkurs plastyczny 
na ilustrację do książki 
„Baśniowe ścieżki” Sabiny 
Pelc. Konkurs miał na celu 
upowszechnienie czytelnic-
twa wśród najmłodszych 
oraz możliwość rozwijania 
twórczości plastycznej.  

 

Pani Sabina Pelc mieszka w 
Skrzyszowie. Jest nauczyci el-
ką i na co dzień pracuje w 
Publicznej Szkole Podstawo-
wej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Ociece. Pry-
watnie dzieli obowiązki ma-
my i babci. Otrzymała II miej-
sce w ogólnopolskim konkur-
sie literackim „Legendy War-
mii i Mazur”. Od zawsze 
chciała pisać książki dla dzie-
ci, sprawić, aby dziecięcy 
świat stał się piękniejszy i 
bardziej kolorowy. Pierwsze 

baśnie powstały w oparciu o 
zasłyszane legendy z naszej  
gminy. Książka została wyda-
na w roku 2016 i jest zbiorem 
baśni dla dzieci. 
Rozstrzygnięcie konkursu 
odbyło się 10.11.2017r. w sali 
widowiskowej Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Ostrowie z/s w Kamionce. 
Na konkurs nadesłano 104 
prace plastyczne z przedszkoli  
i szkół podstawowych z gmi-
ny Ostrów.  
Komisja w składzie: 
Jadwiga Łomnicka – prze-
wodnicząca komisji, Dorota 
Król, Renata Dłużeń 

Biorąc pod uwagę  zgodność 
pracy z tematyką konkursu,  
walory artystyczne, staran-
ność wykonania oraz pomy-
słowość komisja dokonała 
oceny prac i wyłoniła laurea-
tów: 
Kategoria wiekowa: przed-
szkola, klasy „0” 

I. Maciej Jeleń -Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Woli Ocieckiej  

II. Marlena Pazdan - Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Ociece 

III. Piotr Kluk - Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Ociece / filia Zdżary  

Kategoria wiekowa: klasy I – 
III 

I. Szymon Wiktor - Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Wil-
helma Macha w Kamionce 

I. Jakub Bezara - Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Wil-
helma Macha w Kamionce 

II. Oskar Daniel  - Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Wil-
helma Macha w Kamionce 

II. Julia Świder - Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Wil-
helma Macha w Kamionce 

III. Klaudia Ciskał - Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Ociece 

Wyróżnieni e: Izabela Baran - 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Ociece 

Kategoria wiekowa: klasy IV 
– VI 
I. Karolina Turczyn - Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. 
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Ociece 

II. Julia Jemioło - Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Ociece 

III. Konrad Karkut - Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Woli Ociec-
kiej 
Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu za na-
desłanie kolorowych, pomy-
słowych i ciekawych prac. 
 

GCKiS w Kamionce 

Olbrzymi sukces uczniów z gminy Ostrów  
w XVII Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Religijnej "Chcę Panu Śpiewać” 

We wtorek 21 listopada 
2017 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Wiercanach 
odbył się finał XVII Powia-
towego Przeglądu Pieśni 
i  Piosenki Religijnej "Chcę 
Panu Śpiewać".  
 

W tym roku organizatorami 
byli: Parafia Rzymsko-

Katolicka w Olchowej, Klasz-
tor Braci Mniejszych Kapucy-
nów w Sędziszowie Młp. oraz 
GOK w Wiercanach. Patronat 
honorowy objął Starosta Po-
wiatu Ropczycko -

Sędziszowskiego, zaś patrona-
tem medialnym zajęło się Ka-
tolickie Radio Via oraz Wia-
domości Iwierzyckie. 
Koncert Laureatów odbył się 
26 listopada (niedziela) 
o godz. 15:30 w Klasztorze 
Braci Mniejszych Kapucynów 
w Sędziszowie Młp. na któ-
rym wszyscy wykonawcy 
zostali nagrodzeni ogromnymi 
oklaskami, a na koniec także 
dyplomami i upominkami. 
W tym roku gmina Ostrów 
może się pochwalić dużym 
sukcesem.  
Laureatami zostali: 

I kategoria wiekowa:  
Przedszkolak + zerówka 

Nagroda: Publiczne Przed-
szkole im. Wandy Chotom-
skiej z Kozodrzy  

Utwór: „Pioseneczka” Magdy 
Anioł 
Opiekun: Anna Róg 

II Kategoria wiekowa:  
Szkoła Podstawowa Klasa I 
– IV 

Soliści: 
1 miejsce:   Magdalena Ba-

chórz -  SP Skrzyszów  

Utwór: „Na drugi brzeg” 

Opiekun: Anna Książek – 
Pięta 

2 miejsce:   Martyna Bieszcz 
– SP Skrzyszów 

Utwór: „Skarby, Skarby” 

Opiekun: Anna Książek - Pię-
ta 

3 miejsce:   Anna Mosior - SP 
Skzyszów  

Utwór: „Pioseneczka” Anny 
Anioł 
Opiekun: Anna Bochenek  

Duety, tria: 
1 miejsce:   Trio ze SP w 
Ociece (Olga Perlik, Aleksan-
dra Podkowa, Izabela Baran) 

Utwór: „Dotknął mnie dziś 
Pan” 

Opiekun: Edyta Szpara 

1 miejsce:   Duet z SP Kozo-

drza (Patryk Bieś, Alicja Szy-
maszek) 

Utwór: „Ty tylko mnie popro-
wadź” 

Opiekun: Maria Żuczek  

Zespoły: 
Nagroda:     Zespół z kl. III – 
z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Skrzyszo-

wie 

Utwór: „Aureola, Aureola!” 

Opiekun: Anna Książek - Pię-
ta 

III Kategoria wiekowa: 
Szkoła Podstawowa Klasa V 
- VII 

Soliści: 
1 miejsce:   Aleksandra Sala – 
SP w Ostrowie 

Utwór: „Maryjo śliczna Pani” 

Opiekun: Grażyna Ferfecka 

2 miejsce:  Aleksandra Chmu-
ra – SP w Woli Ocieckiej 
Utwór: „Schowaj mnie pod 
skrzydła swe” 

Opiekun: Artur Skubis 
IV Kategoria wiekowa: 
Gimnazjum - szkoła średnia 

Soliści: 
1 miejsce: Patrycja Perlik – 
SP w Ociece   
Utwór: „Ave Maria Jasnogór-
ska” 

Opiekun: Ryszard Niewiarow-
ski         
3 miejsce:   Aleksandra Kłu-
sek –  SP w Ostrowie 

Utwór: „Oczyszczenie” 

Opiekun: Grażyna Ferfecka 

 

GCKiS w Kamionce 
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Biblioteki polecają: 
444 - Maciej Siembieda  

 

Głównym bohaterem  książki 
jest prokurator z IPN-u Jakub 
Kania, który od wielu lat tropi 
zaginiony obraz Jana Matejki 
"Chrzest   Warneńczyka''. Cała 
historia rozpoczyna się telefo-
nem od dziennikarza Pawła 
Włodarczyka, który chce 
przekazać prokuratorowi od-

kryte rewelacj e na temat obra-
zu. Na umówione spotkanie 
jednak nie dociera, ponieważ 
ginie w wypadku samochodo-
wym. Jak się później okazuje 
zostaje on celowo zamordo-
wany, aby tajemnica obrazu 
nie wyszła na jaw. Dotyczy 
ona proroctwa według , które-
go co 444 lata pojawia się 
szansa pojednania isla-

mu  z chrześcijaństwem. Pro-
kurator Kania zostaje wpląta-
ny w serię intryg i pochłania 
go chęć odnalezi enia obrazu 
oraz odkrycia związanej z nim 
tajemnicy. Okaże się to  jed-
nak dość trudne, gdyż komuś  
zależy, aby cała prawda  nie 
wyszła  na jaw... 

Konkurs "Literatura i Dzieci 2017" 

15 listopada br. w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu 
w Ostrowie z/s w Kamionce 
odbyły się eliminacje gmin-
ne Podkarpackiego Konkur-
su "Literatura i Dzieci". 
 

Tegoroczna edycj a przebiega-
ła pod hasłem „Dzień bez 
komputera”. Uczestnikami 
byli uczniowie ze szkół pod-
stawowych. 21 osób zapre-
zentowało na scenie twór-
czość znaczących i wybitnych 
autorów w formie recytacji 
i piosenki. Mali artyści oce-
niani byli w dwóch katego-
riach wiekowych: klasy 0–III 
oraz klasy IV–VII szkoły 
podstawowej. 
Komisja w składzie: 
Jadwiga Łomnicka – prze-
wodniczący komisji 
Leokadia Wolak  

Anna Dziadosz  

zdecydowała się przyznać 
nominacje do etapu rejonowe-
go, który odbył się 21 listopa-
da br. w Centrum Kultury im. 
Józefa Mehoffera w Ropczy-
cach , następującym osobom: 
Kategoria wiekowa: 0-III 
klasa szkoły podstawowej 
Recytacja: 

1. Nikodem Rusin  – SP Ko-
zodrza 

2. Julia Tęczar - SP Ocieka / 
Zdżary  

Piosenka: 
1. Eliza Szerszeń– SP Skrzy-
szów  

2. Anna Mosior – SP Skrzy-
szów  

3. Patryk Bieś – SP Kozodrza 

Kategoria wiekowa: IV-VII 
klasa szkoły podstawowej 
Recytacja: 

1. Oliwia Ferfecka  – SP Wo-

la Ociecka 

2. Kacper Kot - SP Kozodrza 

Piosenka: 
1. Marcelina Dłużeń - SP Ka-
mionka 

2. Martyna Bieszcz– SP 
Skrzyszów  

3. Gabriela Wójcik – SP Wola 
Ociecka 

PRACE PLASTYCZNE  
KAT.I ( kl. 0-III) 
1. Szymon Wiktor - SP Ka-
mionka 

2. Dawid Knych - SP Skrzy-
szów  

3. Katarzyna Wiktor- SP Ka-
mionka 

4. Natalia Marek - SP Ka-
mionka 

5. Olga Perlik - SP Ocieka 

6. Julia Ferfecka - SP Wola 
Ociecka 

7. Klaudia Ciskał - SP Ocie-
ka / Zdżary  

8. Kamil Ożóg – SP Skrzy-
szów  

9. Michał Ferfecki – SP Wola 

Ociecka 

10. Wiktor Prymula – SP Wo-
la Ociecka 

KAT II ( kl. IV-VII) 
1. Piotr Kozioł – SP Wola 
Ociecka 

2. Paweł Koziński - SP Ocie-
ka 

3. Karolina Wójcik – SP Wo-
la Ociecka 

4. Oliwia Ferfecka – SP Wola 
Ociecka 

5. Nadia Betlej – SP Kozo-
drza 

6. Eliza Potwora - SP Wola 
Ociecka 

7. Katarzyna Brandys – SP 
Kozodrza 

W dniu 21 listopada 2017r. na 
eliminacjach rejonowych 
w  Ropczycach z naszej gmi-
ny zakwalifikowali się na 
eliminacje wojewódzkie:  

Patryk Bieś z Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego  im. 
Działaczy Ruchu Chłopskiego 
w Kozodrzy i Anna Cieśla 

Zespołu  Szkolno- Przed-
szkolny  im. Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Skrzyszowie 
w kategorii piosenka. 
W kategorii prace plastycz-
ne: 
1. Szymon Wiktor - SP Ka-
mionka 

2. Klaudia Ciskał - SP Ocie-
ka / Zdżary  

3. Julia Ferfecka - SP Wola 
Ociecka 

4. Paweł Koziński  - SP Ocie-
ka 

5. Nadia Betlej - SP Kozodrza 

6. Katarzyna Brandys - SP 
Kozodrza 

7. Natalia Marek - SP Ka-
mionka 

 

Gratulujemy  Patrykowi 
Bieś zajęcia II miejsca w 
finale konkursu w Woje-
wódzkim Domu Kultury w 
Rzeszowie 

GCKiS w Kamionce 

Katarzyna Gotkowska 

Zdjęcie laureatów gminnych eliminacji 
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Udane szkolenie to takie, 
gdzie trener jest tylko towa-
rzyszem podróży, którą od-
bywają uczestnicy i z taką 
ideą Mariusz Jodłowski, 
Międzynarodowy Instruktor 
Pierwszej Pomocy, Specjali-
sta ds. BHP, który w postaci 
teoretyczno – praktycznych 
zajęć przekazał informację 
i zasady zachowania, postę-
powania w sytuacji zagroże-
nia życia lub zdrowia czło-
wieka.  
Dzisiaj zgodził się na kilka 
zdań podsumowania dla 
Państwa.  
 

Wielu dorosłych zasypia na 
kursach BHP, pomimo iż do-
skonale wiedzą, że informacje 
w nich zawarte mogą ocalić 
przed śmiercią czy kalec-
twem. Podobnie jest w przy-
padku pierwszej pomocy. 
Skoro więc dorośli mają pro-
blemy z przyswojeniem tego 
materiału, to jak nauczyć tego 
dzieci? 

Dlaczego warto uczyć dzieci  
bhp i pierwszej pomocy?  
Odpowiedź na to pytanie wy-
daje się prosta. Mówi się, że 
dzieci to żywe srebro i wszę-
dzie ich pełno. To fakt, często 
dorośli nie są w stanie za nimi 
nadążyć. Dlatego trzeba wy-
korzystać ich naturalną cieka-
wość świata. Nie zawsze je-
steśmy przy naszych pocie-
chach, nie zawsze też jeste-
śmy w stanie przewidzieć, co 
przyjdzie naszym malcom do 
głowy. Dlatego też o wypadek 
nietrudno. Często kończy się 
na siniaku czy otarciach. Nie-
stety raz na jakiś czas sprawy 
przybierają dużo bardziej  
tragiczny obrót. Dlatego war-
to wpajać dzi ecku co może 
robić, a czego nie wolno, jak 
ma się zachować w określo-
nych sytuacjach. Nauka taka 
to dbanie nie tylko o zdrowie 
dziecka. Korzyści z przekaza-
nej wiedzy mogą nam urato-
wać życie. Czasem niewiele 
trzeba, możemy się pośli-
zgnąć, upaść i stracić przy-
tomność. Od odpowiedniego 
zachowania dziecka zależeć 
wtedy będzie czy pomoc 
przybędzie na czas.  

Jak uczyć? 

Aby dziecko pojęło, co trzeba 
zrobić, przede wszystkim nie 
można go tego uczyć. Oczy-
wiście, naukę rozumiemy tu 
poprzez klasyczny wykład i 
zmuszanie do słuchania poga-
danki. Nakłanianie dziecka do 
czegoś takiego przyniesie 
tylko jeden efekt- zniechęce-
nie. Nawet, jeśli  malec bę-
dzie nas słuchał, to myślami 
będzie zupełnie gdzie indziej. 
Dlatego najlepszą nauką jest 
zabawa. Zaproponujmy 
dziecku zabawę w doktora, 
a sami udawajmy pielęgnia-
rza/pielęgniarkę. Poprośmy 
męża/żonę by była naszą pa-
cjentką. Dzięki temu podczas  
zabawy możemy kierować 

dzieckiem, wymyślać scena-
riusze, a jako pielęgniarz/
pielęgniarka „podpowiadać” 
doktorowi co powinien zro-
bić. W ten sposób nauczymy 
malca podstaw.  
Zróbmy sobie „AŁA”  
W Internecie lub w niektó-
rych sklepach można kupić 
sztuczną krew czy zestawy do 
makijażu przypominające 
rany. Jeśli nasze dziecko jest 
już trochę starsze warto poka-
zać mu coś takiego. Oczywi-
ście nie zalewajmy się w ta-
jemnicy krwią, by nie narazić 
pociechy na traumę. Przyklej-
my sobie sztuczną ranę przy 
nim, przy nim też wykorzy-
stajmy krew. Chodzi o to by 
dziecko oswoiło się z jej wi-
dokiem w przyjaznych warun-
kach. Chodzi o to, by malec 
w sytuacji kryzysowej nie 
wpadł w panikę na widok 
krwi czy jakiejś większej ra-
ny.  
RKO  
Wiadomo, że siedmio-

ośmiolatek nie ma na tyle siły 
przy przeprowadzić odpo-
wiednią resuscytację krąże-
niowo - oddechową. Warto 

jednak nauczyć go tych ele-
mentów. Po co? Po pierwsze 
na początku trzeba sprawdzić, 
czy poszkodowany jest przy-
tomny, a to może zrobić każ-
de dziecko. Kolejnym kro-
kiem jest podanie numeru 
telefonu i nauczenie dziecka 
adresu domu, czy podstawo-
wych miejsc w których się 
znajduje np. plac zabaw. Gdy 
będzie to wiedzi ał warto za-
poznać go z numerem alarmo-
wym. Znając adres będzie 
w stanie łatwo wezwać po-
moc. Gdy zaś mowa o samym 
RKO, warto zaprezentować to  
dziecku. Z prostej przyczyny. 
W pierwszej pomocy nie 
można zaszkodzić. Dziecko 
nie połamie nam żeber, a być 

może w sytuacji krytycznej, 
np. na placu zabaw podpowie 
dorosłemu co i jak ma zrobić. 
Bo niestety, nie ukrywajmy, 
dorośli potrafią wpaść w pani-
kę nawet szybciej niż dzieci.  
BHP  
Bezpieczeństwo i higiena 
pracy dla dziecka? Lepiej 
mówić o BHZ, bezpieczeń-
stwie i higienie zabawy. Tutaj  
warto malca przestrzec przed 
różnymi zagrożeniami, które 
na niego czekają. Czasem 
mogą to być drobiazgi. Np. 
takie, że gdy naleje sobie sam 
wody do wanny, to żeby nie  
wskakiwał do niej, a najpierw 
palcem sprawdził temperaturę 
wody. Dzięki temu unikniemy 
płaczu, bólu i wizyty u leka-
rza. Bardzo ważne jest nau-
czenie dziecka obchodzenia 

się z psami. Temat ten jest od 
wielu lat przytaczany w poga-
wędkach dzieci z policjanta-
mi, ale warto samemu też go 
poruszyć, tym bardziej, jeśli 
w okolicy pojawiają się psy. 
Innymi wątkami, które warto 
podjąć są sprzęty gospodar-
stwa domowego, płyty grzew-
cze, żelazka, droga do szkoły, 
przechodzenie przez ulicę, 
zachowanie w sklepie, pożar, 
zalanie mieszkania, prąd, itd. 
Wszystko jednak powinno 
mieć przemyślaną, przyjazną 
dla dziecka formę, zabawy, 
konkursu itp. Pomimo nauki, 
wpajania podstawowych za-
sad bezpieczeństwa i pierw-
szej pomocy dziecku nie mo-
żemy zapominać, że to nadal 
tylko DZIECKO. Nauka nie 
zwalnia nas od odpowiedzial-
ności za jego poczynania, 
odpowiedzialności za jego 
bezpieczeństwo.  
Drodzy Państwo! Dzieci po-
chłaniają wiedzę jak gąbka, 
dlatego od nas zależy co im 
przekażemy i czy uda nam się 
wpoić zasadę udzielania po-
mocy oraz odpowiedniego 
zachowania w życiu codzi en-
nym.  
 

Bardzo dziękuję za możli-
wość spotkania z Państwem w 
różnych jednostkach, dziękuję 
Panu Wójtowi Grzegorzowi  
Ożogowi za to, że stawia na 
pierwszym miejscu bezpie-
czeństwo i dbanie o ludzkie 
życie. Dziękuję Pani Małgo-
rzacie Kozioł, która współu-
czestniczyła w szkoleniach. 
Na co dzień zapraszam do 
współpracy z Akademią Roz-
woju i Bezpieczeństwa M&M 
Prestige, w której jestem do 
Państwa dyspozycji. 
 

Mariusz Jodłowski 
 

Naucz dziecko bezpieczeństwa i zasad BHP! 

Serdecznie dziękujemy Mariuszowi Jodłowskiemu oraz 
wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w tym roku  

w organizowanych szkoleniach z pierwszej pomocy. 
 

Zakończyliśmy pewien etap szkoleń i warszt atów,  
ale oczywiści e nie kończy to naszej dalszej współpracy.  

 W nowym roku postaramy się przygotować kolejne szkolenia 

 i warsztaty dla mieszkańców naszej gminy.  
 

    Małgorzata Kozioł 
    Urząd Gminy Ostrów 
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Miesiąc z Patronem w Woli Ocieckiej 
Październik to miesiąc, któ-
ry już od lat szczególnie ko-
jarzony jest z Patronem 
szkoły podstawowej w Woli 
Ocieckiej. W tym miesiącu 
w całym kraju obchodzony 
jest Dzień Papieski. Ale to 
nie jedyne październikowe 
wydarzenie związane z Ja-
nem Pawłem II. Warto jesz-
cze wymienić: 

- 48 uczniów wraz z opieku-
nami uczestniczyło w zj eździ e 
Rodziny Szkół Jana Pawła II 
w Częstochowie – 4 paździer-
nika; 
- obchodzony był wspomnia-
ny już Dzień Papieski pod 
hasłem ,,Idźmy naprzód 

z nadzieją’’ – 8 października;  

- zakończyły się obchody 100. 
rocznicy Objawień Fatim-
skich – 13 października; 
- minęła 39. rocznica wyboru 
papieża Św. Jana Pawła II – 
16 października; 
- odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Dyrektorów 
i Nauczycieli Szkół Imienia 
Jana Pawła II i kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Rzeszowie,  
w której wzięli udział ksiądz 
katecheta oraz dyrektor szkoły 
– 26 października.  

27 października 2017 roku 
w  Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Woli Ocieckiej od-
był się apel poświęcony Pa-

tronowi Szkoły Podstawowej 
w Woli Ocieckiej św. Janowi  
Pawłowi II, podsumowujący 
wydarzenia związane z Patro-
nem. Uroczystości zakończyły 
się szkolnym konkursem pod 
hasłem ,,Święty Jan Paweł II 
a Fatima’’. Konkurs był inspi-
rowany 100. rocznica obja-
wień Matki Bożej Fatimskiej 
oraz wydarzeniami związany-
mi z zamachem na św. Jana 
Pawła II. Uczestnicy w dwuo-
sobowych drużynach wyko-
nywali różnorodne zadania.  
Komisja konkursowa na czele 
z przewodniczącym ks. Józe-
fem Pajorem wyłoniła laurea-
tów. 

I miejsce zajęli ex aequo ucz-
niowie kl. IV: Piotr Ko-
zioł  Klaudia Bryk oraz kl. V: 
Karina Opiela i Paweł Bielań-
ski, II miejsce zajęli ucznio-
wie klasy VI : Aleksandra 
Chmura i Oliwia Ferfecka. 
Szkoła im. Jana Pawła II 
w Woli Ocieckiej brała rów-
nież udział w Ogólnopolskim 
Konkursie plastycz-
nym ,,Pastuszkowie z Fati-
my’’ organizowanym przez 
Promyczek Dobra.  

Uczeń Piotr Kozioł zdobył 
nagrodę specjalną. Wszystkim 
laureatom gratulujemy sukce-
su. 

Jadwiga Szynal 

GCKiS w Kamionce zaprasza do udziału w zajęciach 

W ofercie GCKiS znajdują 
się zajęcia doskonalące 
umiejętności taneczne, pla-
styczne, manualne skierowa-
ne zarówno do dzieci, jak 
i młodzieży, która chce roz-
wijać swoje zdolności i zain-
teresowania, a także cieka-
wie spędzić wolny czas. 
 

ZAJECIA TANECZNE 

Środa - Szkoła Podstawowa w 
Ociece  
Czwartek – Szkoła Podstawo-
wa w Woli Ocieckiej ( grupa 
starsza) 

Piątek - Szkoła Podstawowa 
w Woli Ocieckiej ( grupa 
młodsza kl. I-III) 

zajęcia prowadzi Jadwiga 
Łomnicka 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

Wtorek – GCKiS w Kamion-
ce w godz. 14:30 - 15:30 

zajęcia prowadzi Renata Dłu-
żeń  

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE  
Piątek – Dom Ludowy w Bor-
ku Małym w godz. 14:00 – 
20:00 

zajęcia prowadzi Anna Wiktor 
ŚWIETLICA W GCKIS  
Piątek 13:00 – 20:00 

zajęcia prowadzi Arkadiusz 
Fornek 

ZAJĘCIA MODELARSKIE 

Sobota – Park Historyczny w 
Bliźnie w godz. 11:00- 14:00 

zajęcia prowadzi Wiesław 
Jeleń  

 

Serdecznie zapraszamy  

do udziału! 
GCKiS w Kamionce 

Trzecia część wiersza...  

 

Najpiękniejsza  
miejscowość 

 

I tak mijały lata 
Dziesiątki wiek cały 

A w puszczy gospodarstwa 
Nowe powstawały 

 

Bo pod naporem siekier 
Puszcza się cofała 
Swe prastare tereny 

Wiosce oddawała 
 

Choć potem jeszcze nieraz 
Wojenna pożoga 
Niszczyła i paliła 
Wioskę ręka wroga 
 

Lecz kto z wojny powracał 
Dom własny budował 
Swój trud i ciężką pracę 
Bogu ofiarował 
 

Dziś wieś odbudowana 
Dom każdy murowany  
Na mocnych fundamentach 

Postawione ściany 

 

Zaś tynkiem narzucone 
Budynków fasady  
Niektóre malowane 
Dla większej parady 

 

Dom kultury i kościół 
Cmentarna kaplica 
Nad tym wszystkim góruje 
Przykościelna dzwonnica 
 

A w niej dzwony potężne 
Dźwięczne bo spiżowe  
Znają wierni ich wydźwięk 

Znają ich wymowę 
 

Bo gdy kościelny z rozmysłem 

A jednym sygnuje 
Wiedzą, że czas na modły 

Każdy się szykuje 
 

Tak aby na msze zdążyć 
Wysłuchać kazanie  
A i w własnym sumieniu 

Zrobić rozważanie 
 

Lecz kiedy ich melodie 
Usłyszysz w tercecie 
Znak jest to nieomylny, 
Że ktoś nas pożegnał na tamtym 
świecie 

Przed majestatem Bożym  
Zdaje sprawozdanie 
Głos dzwonów wtedy woła 
Przyjm dusze jego Panie 
 

Gdyż był dobry człowiekiem  
I ciężko pracował  
I twego syna Panie  
Na ziemi miłował 
 

Głos dzwonów tak potężny 

Wznosi się do góry  
I wraca znów na ziemię  

Odbity od chmury 

 

Tworząc dźwięki tak piękne 
Że człowiekowi zda się 
Że zespół muzynkantów 

Gra obok na tarasie 
 

Bo Ci co od nas odeszli  
Dziś świętej pamięci 
Gdy człowiek o nim wspomni 

Łza się w oku kręci  
 

Ile to ciężkiej pracy  
W życiu wykonali  
A zawsze mocni w wierze  

I przy Bogu trwali  
 

Dla nich dzwony te hymny  
Piękne wydzwaniają  
Bo już po raz ostatni 

Z nami się żegnają  
 

A potem tylko cmentarz,  
Kamienna mogiła  
Przypomina, że kiedyś 

Ta osoba żyła 
 

Z imienia i nazwiska 
Napis o tym głosi 
Przechodnia o modlitwę  

Za swą duszę prosi.  
 

Zaś rano kiedy słońce  
Z nocnego snu wstaje 

I łzy porannej rosy  
Blaskiem swym wypija 
 

A ptak zbudzony ze snu 

Koncert swój zaczyna 
I barwnym głosem śpiewa 
Zdrowaś ty Maryja… 

 

W tak piękne okolicy 

Nadwiślańskim kraju 

Żyjemy tu spokojnie 
Jak u Pan w raju 

 

A wiarę ojców naszych  
Świętą szanujemy 

Co dnia za wszelkie dobro  

Bogu dziękujemy  
 

A wroga propaganda  
Nas tu nie przestrasza  
Bo Polska to rzecz święta 
To Ojczyzna nasza 

Józef  Bajor,  
Przewodniczący Rady Gminy Ostrów,  

sołtys Kamionki 
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Na sportowo... 

Sztangistka Lechii Sędziszów Młp. a prywatnie mieszkanka 

Ostrowa Magdalena Pasko 7 listopada 2017 w Zamościu wy-

walczyła medal mistrzostw Polski seniorek. Podopieczna trene-

ra Mateusza Błachowicza 3 miejsce wywalczyła wynikiem 

202 kg w dwuboju (90+112). 

Andrzej Bielański z Woli Ocieckiej w połowie listopada został 

brązowym medalistą Mistrzostw Polski Młodzików w zapasach 

w stylu klasycznym w Raciborzu! Nasz medalista na co dzień 

ćwiczy w UKS Orzeł Skrzyszów, gdzie trenerem jest Dariusz 

Łukaszewski.  

Początkiem grudnia zawodnicy klubu sportowego Victoria 

Ocieka uczestniczyli w IV Ogólnopolskich Mistrzostwach Klu-

bów o nazwie Victoria w miejscowości Jezierzyce koło Słupska. 

Ostatecznie drużyna z naszej gminy zajęła V miejsce w całym 

turnieju.  

W dniach 2-3 grudnia w Ropczycach odbył się VI Powiatowy 

Turniej w Halowej Piłce Nożnej im. Jerzego Kipy. Drużyny z 

naszej gminy, czyli Kaskada Kamionka I, Kaskada Kamionka II 

oraz Victoria Ocieka niestety powróciły z tego turnieju bez 

medalów. 

F
o

to
: 

M
L

K
S

 L
ec

h
ia

 S
ęd

zi
sz

ó
w

 M
ał

op
o

ls
k

i 

Ruszył kurs języka angielskiego w gminie Ostrów!  
Powstałe grupy odbywają zajęcia dwa razy w tygodniu po 
2 lekcje. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej  
w Ostrowie. Za opłatą 207,06 zł kursanci otrzymali kom-
plet podręczników oraz kurs składaj ący się ze 120 lekcji. 
Kurs potrwa do czerwca 2018.  
 

Co motywuje mieszkańców naszej gminy? Potrzeba poro-
zumiewania się z rodzina mieszkającą poza grani cami kra-
ju, chęć znalezieni a lepszej pracy czy awans w obecnej? 
Projekt „Certyfikowane kursy języka angielskiego szansą 
dla pracowników Podkarpacia ” otwiera wiel e drzwi.  
 

Nie zdążyłeś się zapisać? Rekrutacja jest w dalszym ciągu 
otwarta! Więcej informacji oraz zapisy 

pod numerem 731 138 602. 
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