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Wybory sołeckie 2011 
10 kwietnia mieszkańcy po-
szczególnych sołectw gminy 
Ostrów wybierali sołtysów 
swoich miejscowości. 
 
W pięciu sołectwach na kan-
dydowanie w wyborach zde-
cydowało się tylko po jednym 
kandydaci e. Tak więc głoso-
wanie tam stało się tylko for-
malnością oraz wyrazem po-
parcia dla danego kandydata. 
I tak w sołectwie Blizna funk-
cję sołtysa sprawować będzie 
nadal Wiesław Jeleń, w Borku 
Małym Jerzy Ocytko, 
w Skrzyszowie sołtysem 
przez kolejną kadencję będzie 
Andrzej Budzik, w Woli 
Ociecki ej Tadeusz Kalita, zaś 
w Zdżarach Andrzej Kopala. 
W Kamionce, Kozodrzy, 
Ociece i Ostrowie mieszkańcy 
wybierali spośród dwóch kan-
dydatów.   W Kamionce 
po raz kolejny mieszkańcy 
wybrali na sołtysa swojej 
miejscowości Józefa Bajora, 
w Ostrowie sołtysem na ko-
lejną kadencj ę została Barbara 
Cwanek. W Ociece sołtysem 
został Józef Podjasek, w Ko-
zodrzy zaś Agnieszka Piecuch 
– dwie ostatnie osoby funkcje 
sołtysa swoich miejscowości 

obejmą po raz pierw-
szy. 
 
Osoby wybrane na 
sołtysów otrzymały 
następującą ilość gło-
sów: 
Blizna 
Wiesław Jeleń 70 gło-
sów 
Borek Mały 
Jerzy Ocytko 32 gło-
sów 
Kamionka  
Józef Bajor 172 głosy 
Kozodrza 
Agnieszka Piecuch 58 
głosów  
Ocieka 
Józef Podjasek 154 
głosy 
Ostrów 
Barbara Cwanek 231 
głosów 
Skrzyszów 
Andrzej Budzik 95 
głosów 
Wola Ociecka 
Tadeusz Kalita 60 
głosów 
Zd żary 
Andrzej Kopala 42 
głosy 

W dniu 14 luty b.r. Gmina 
Ostrów złożyła w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie wniosek o dofi-
nansowanie zadania pn. 
„Budowa Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów w Kozo-
drzy” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i  Środowisko. WFOŚiGW 
w  Rzeszowie jest Instytucją 
Pośredniczącą, oceni aj ącą 
wniosek formalnie i meryto-
rycznie na poziomie woje-
wództwa podkarpackiego. 
Projekt pn. „Budowa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów 
w Kozodrzy” będzie posiadał  
następujący zakres rzeczowy: 
- Budynek sortowni odpadów 
z wydzieloną częścią admini-
stracyjno – socjalną i punk-

tem demontażu odpadów 
wielkogabarytowych 
- Budynek kompostowni  
- Budynek garażowo – warsz-
tatowo – magazynowy z za-
siekami na odzyskane surow-
ce wtórne 
- Waga samochodowa  
-P rzył ącza wodociągowe, 
kanalizacyjne i elektroenerge-
tyczne 
- Drogi wewnęt rzne, parkingi  
i place. 
 
Lokalizacj a projektu przewi-
dziana jest na dzi ałce gminnej  
nr ewidencyjny 2 737/31 
o  powierzchni 2,16ha położo-
nej w bezpośrednim sąsiedz-
twie składowiska odpadów 
w  Kozodrzy. Szacowana 
przepustowość instalacji ZZO 
w Kozodrzy wyniesi e około 

60 000 ton/rok, a liczba ob-
sługiwanych mieszkańców 
przekroczy 150 000 osób. 
Zakład Zagospodarowania 
Odpadów w Kozodrzy, będzie 
współpracował z instalacją 
składowiska odpadów w Ko-
zodrzy. Budżet projektu sta-
nowił będzie kwotę 20,5 mln 
zł, a spodziewane dofinanso-
wanie wyniesie 8,22 mln zł. 
Realizacj a projektu przyczyni  
się to trwałego uregulowania 
gospodarki odpadowej prowa-
dzonej przez Gminę Ostrów 
oraz do poprawy stanu środo-
wiska naturalnego.   
 
W dniu 29 marca 2011r. Gmi-
na Ostrów otrzymała pisemną 
informację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 

w  Rzeszowie, że złożony 
wniosek o dofinansowanie 
„Budowy Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów w Kozo-
drzy” przeszedł pozytywnie 
ocenę według kryteriów for-
malnych i  merytorycznych 
I  stopnia. Wniosek został 
przekazany do dalszej oceny 
w Warszawie. Spodziewane 
rozstrzygnięci e w kwestii 
przyznania dofinansowania 
może nastąpić do połowy 
roku 2011. 
W przydatku pozytywnej oce-
ny wniosku, planowane roz-
poczęcie robót budowlanych 
może nastąpić w drugiej poło-
wie sierpnia 2011r. a plano-
wane zakończenie robót  
i  oddanie do użytkowania 
w  październiku 2013r. 

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w  Kozodrzy 

Wojciech Popielarz 

Szanowni Wyborcy,  
Składamy serdeczne podzi ękowania wszystkim Mieszkańcom gminy 
Ostrów, którzy oddali swój głos w wyborach sołeckich 2011. Postara-
my się realizować wszelkie działani a prowadzące do rozwoju poszcze-
gólnych miejscowości oraz całej gminy Ostrów. Dziękujemy za okaza-
ne poparcie i zaufanie.  
 

Barbara Cwanek, Agnieszka Piecuch, Józef Bajor, Andrzej Budzik, 
 Wiesław Jeleń, Tadeusz Kalita, Andrzej Kopala, Jerzy Ocytko i Józef Podjasek 

Kornelia  Jezioro 

Zebrania sołeckie 
7.05.2011 
17:30 Blizna (świetlica) 
10.05.2011 
18:00 Skrzyszów  (szkoła) 
14.05.2011 
18:00 Wola Ociecka (remiza) 
15.05.2011 

12:15 Ocieka (szkoła) 
16:00 Kozodrza (dom ludowy) 
28.05.2011 
18:00 Borek Mały (dom ludowy) 
29.05.2011 
12:00 Ostrów (remiza) 
15:00 Kamionka (szkoła) 
18:00 Zdżary (szkoła) 
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Radni przyjęli budżet na 2011 rok 
Na sesji 10 lutego radni 
przyjęli budżet gminy na 
rok 2011. Planowane docho-
d y b u d że t u  g m in y 
to 46 10 276,52zł, zaś prze-
widywane wydatki obejmu-
ją kwotę 54 234 432,40zł. 
 
Najwyższą kwotę w budżeci e, 
26 415 992,00zł, gmina pla-
nuje przeznaczyć na cele go-
s p od a r ki  ko mu n a ln e j 
i  ochrony środowiska. Z cze-
go 20 980 000,00zł to wydat-
ki związane z gospodarką 
odpadami. W budżecie na 
2011 rok przewidziano także 
spore wydatki na oświatę 
i  wychowanie, chodzi tu 
o  łączną kwotę prawie 11 
mln złotych. Na oddziały 
przedszkolne przy szkołach 
podstawowych zaplanowano 
w y d a t k i      w    k w o c i e 
403 000,00zł, na przedszkola 
426 200,0zł. Wydatki na 
szkoły podstawowe gminy to 
suma rzędu 6 307 189,14zł  
a na gimnazja 2 441 900,00zł. 
Kwota 4 655 706, 83zł w bu-
dżeci e przewidziana jest na 
wydatki związane z transpor-
tem i łącznością, chodzi tu 
m.in. o wydatki na drogi pu-
bliczne gminne. 
Najwyższe dochody w tego-
rocznym budżecie przewi-
dziane są z działu gospodarki  
komunalnej i ochrony środo-
wiska, obejmują one łączna 
sumę 23 455 089,00zł. W tym 
dziale     największy    dochód 
stanowić       mają      wpływy 
z    gospodarki        odpadami, 
które        mają           wynieść 
18 150 000,00zł. Dochody 
w  kwocie 8  426 264,00zł 
przewidywane są w ramach 
różnych rozliczeń, do których 
zalicza się m.in. subwencje 
ogólne z  budżetu państwa. 
Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych oraz in-

nych jednostek nie posiadają-
cych osobowości prawnej  
przynieść mają gminie wpływ 
do budżetu w  wysokości 4 
915 288, 00zł. 

Budżet gminy to roczny plan, 
który obejmuje dochody 
i wydatki, przychody i roz-
chody, a także fundusze celo-
we. Stworzenie odpowiednie-

go budżetu opiera się m.in. na 
poznaniu potrzeb mieszkań-
ców gminy oraz podległych 
gminie jednostek organizacyj-
nych. 

dział kwota w zł 
Wytwarzanie i zaopat rywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 480 000,00 

Transport i łączność 2 387 158,25zł 

Gospodarka mieszkaniowa 1 065 000,00zł 

Informatyka 555 234,00 
Administracja publiczna 64 213,00 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

1 121,00 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 

4 915 288, 00 

Różne rozliczenia 8 426 264,00 
Oświata i wychowanie 95 032,00 
Pomoc społeczna 2 979 926,00 
Edukacyjna opieka wychowawcza 72 730,00 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 455 089,00 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 952 670,99 
Kultura fi zyczna 660 550,28 

RAZEM 46 110 276,52 

Dochody 

dział kwota w zł 
Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 
Transport i łączność 4 655 706, 83 
Działalność usługowa 332 500,00 
Informatyka 664 197,00 
Administracja publiczna 3 696 914,85 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

1 121,00 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 223 224,17 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek niepo-
siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

25 000,00 

Obsługa długu publicznego 300 000,00 
Różne rozliczenia 250 000,00 
Oświata i wychowanie 10 867 639,14 
Ochrona zdrowia 113 675,67 
Pomoc społeczna 3 610 159,73 
Edukacyjna opieka wychowawcza 82 730,00 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 415 992,00 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 716 592,64 
Kultura fi zyczna 1 275 979,73 
RAZEM 54 234 432,40 

Wydatki 

Kornelia Jezioro 

Zajęcia z logopedami 
Z dniem 1 września 2011 
wejdzie w życie uchwała 
w  sprawie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla logopedów 
zatrudnionych w przedszko-

lach gminy Ostrów. Ustalono, 
że obowiązkowy tygodniowy 
wymiar godzin wynosić bę-
dzie 24. Lekcje tego typu pro-
wadzone będą w przedszko-
lach, opłacać mają je rodzice. 

W grupie, w której prowadzo-
ne będą zajęcia przez logope-
dów musi uczestniczyć naj-
mniej 12 osób. Zajęcia prowa-
dzone na terenie gminy mają 
być udogodnieniem dla rodzi-

ców, którzy wcześniej musieli 
korzystać z poradni znajdują-
cych się poza terenem gminy. 

Kornelia Jezioro 
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Odznaczeni z Gminy Ostrów ''Za Zasługi dla Obronności Kraju'' 

1 lutego 2011 w Majdanie 
Królewskim trzy małżeństwa 
z terenu gminy  Ostrów zosta-
ły odznaczone srebrnym me-
dalem za Zasługi dla Obron-
ności Kraju. To odznaczenie 
przyznawane jest od 1966 
roku decyzją Ministra Obrony 
Narodowej w celu wysokiego 
uznania rodzi com, którzy 
wychowali wiele dzi eci na 
wzorowych żołnierzy.  
Złoty medal „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju" przyzna-
wany jest rodzicom, których 
co najmniej pięcioro dzieci  
pełniło wzorowo czynną służ-

bę wojskową, lub co najmniej 
troje pełniło zawodową służbę 
wojskową. Srebrny medal, 
który trafił dla rodzin z naszej  
gminy jest przyznawany gdy 
troje lub czworo dzieci pełni-
ło wzorowo czynną służbę 
wojskową. 
 
Lista wyróżnionych: 
Maria i Wiesław Jeleń z Bli-
zny 
Zuzanna i Mieczysław Piwo-
war z Kamionki 
Maria i Józef Segda z Ka-
mionki 

matfeusz 

Odznaczeni z Gminy Ostrów ''Za Zasługi dla Obronności Kraju'' 

Maria i Wiesław Jeleń z Blizny 

Gmina ma wicewójta 
Bogusław Wójcik, dyrektor 
ZE ASiP, od lutego pełni 
stanowisko zastępcy wójta 
gminy Ostrów. 
 
Od 1 lutego Bogusław Wój-
cik, dotychczasowy dyrektor 
Zespołu Ekonomiczno-
Administ racyjnego S zkół 
i  Przedszkoli objął funkcję 

zastępcy wójta gminy Ostrów. 
Z racji tego, że jednym 
z  głównych obszarów jego 
działań będzie oświata, funk-
cję dyrektora ZEASiP Wójcik 
pełnić będzie nadal na ½ eta-
tu. Zaś kolejne ½ etatu to 
funkcja właśnie wicewójta. 
Takie rozwiązanie nie wymu-
sza zatrudniania dodatkowej  

osoby na jedno ze stanowisk. 
Poza oświatą wicewójt nadzo-
rował będzi e także m.in. kul-
turę, promocję, gminną po-
moc społeczną, biblioteki 
publiczne i ochronę środowi-
ska. Jak twierdzi wójt Piotr 
Cielec, takie rozwiązanie 
z  pewnością poprawi dział a-
nie urzędu. – Myślę, że będzie 

się nam dobrze układała ta 
współpraca. Wicewójt  na 
pewno będzie wielkim wspar-
ciem dla mnie – mówi wójt 
Cielec. 

Kornelia Jezioro 
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Solidne firmy powiatu 
22 stycznia rozstrzygnięto 
VIII  ed ycję kon ku rsu 
„Solidna Firma Powiatu 
R o p c z y c k o -
Sędziszowskiego”. Pośród  
laureatów tegoroczn ej edy-
cji wyróżnione zostały firmy 
z terenu gminy Ostrów. 
 
Jednym z głównych celów 
konkursu „Solidna Firma” jest 
promocja rzetelnych i solid-
nych firm powiatu. Ogłosze-
nie laureatów za rok 2010 
odbyło się podczas uroczystej  
gali w Ropczycach. W VIII 
edycji konkursu wyróżniono 
pięć przedsiębiorstw z gminy 
Ostrów. Są to: FUH WAM –
Wojciech, Adam, Marcin, 
Dariusz Żyłka w Ostrowie, 
Młyn „Ocieka” w Ociece, 
Fabryka Farb i Lakierów 
„Polchemia” w Skrzyszowie, 
F HU „T rans-S tar” s. c. 
w  Ociece, Zakład Usług Ko-
munalnych w Ostrowie. 

W konkursie uczestniczyły 
firmy, które prowadzą dzi ałal-
ność na terenie powiatu. Przy 
ocenie przedsiębiorstw brano 
pod uwagę m.in. wartość lo-
kalnych inwestycji,  strukturę 
i dynamikę zatrudnienia, dba-
łość o pracowników, innowa-
cyjność technologii, działal-
ność charytatywną. 
 
Organizatorami konkursu 
było Stowarzyszenie Przed-
siębiorców Powiatu Ropczyc-
ko-S ędziszowskiego oraz 
Starosta Powiatu. 
W tegorocznej uroczystej gali 
wzięli udział m.in. Wiesław 
Rygiel - Poseł na Sejm RP, 
Stanisław Ziemiński – staro-
sta powiatu, Bolesław Bujak – 
burmistrz Ropczyc, Elżbieta 
Świniuch - z-ca burmistrza 
Sędziszowa Małopolskiego,  
Piotr Cielec – wójt gminy 
Ostrów, Czesław Leja – wójt  
Wielopola i Bogusław Mucha 

– wójt Iwierzyc. 
 
Laureaci VIII edycji kon-
kursu „Solidna Firma Po-
wiatu Ropczycko - Sędzi-
szowskiego”: 
• Trans – Bet s. c. M. S. A. 
Tomaszewscy w Lubzinie 
• ZPH Cerplast Sp. z o.o. 
w  Ropczycach 
• ZM INVEST SA w Ropczy-
cach 
• Gospodarstwo Rolne „Góra 
Ropczycka” Sp. z o.o. 
• Gminna Spółdzi elni a 
„S amopomoc C hłopska” 
w  Iwierzycach z/s w Sielcu 
• PHU „Weglobud” w Wielo-
polu Skrzyńskim 
• FUH WAM –Wojciech, 
Adam, Marcin Dariusz Żyłka 
w Ostrowie 
 
Dyplomy uznania w kon-
kursie „Solidna Firma Rop-
czycko-Sęd ziszowskiego”: 
• KIDDE Polska Sp. z o.o.w 

Ropczycach 
• Motel Super 6 w Ropczy-
cach 
• Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w  Ropczycach 
• Warsztaty Szkolne Zespołu 
Szkół Agro-Technicznych 
w  Ropczycach 
• Przedsiębiorstwo Energetyki  
Cieplnej w Ropczycach 
• Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych w Ropczycach 
• Firma „Santex” w Sędziszo-
wie Młp 
• FHU „Węglobud” w Sędzi-
szowie Młp 
• Młyn „Ocieka” w Ociece 
• Fabryka Farb i Lakierów 
„Polchemia” w Skrzyszowie 
• F H U „ T r an s -S t a r” 
s.c.  w  Ociece 
• Zakład Usług Komunalnych 
w Ostrowie. 

Kornelia Jezioro 

Stypendia dla najzdolniejszych 
Ponad 20 uczniów z terenu 
gminy Ostrów otrzymało 
stypendia za bardzo dobre 
wyniki w nauce. 
 
24 uczniów z gimnazjów gmi-
ny Ostrów, otrzymało jedno-
razowe stypendia za bardzo 
dobre wyniki w nauce, 
w  pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2010/2011. Kwoty 
stypendium wyniosły 370 zł 
dla jednej osoby. W przypad-
ku uczniów z gimnazjum 
w  Ostrowie wyniosły one 
150zł, z racji tego, że stypen-
dia podzielono na 4 osoby, 
które uzyskały taką samą 
średnią ocen. Na stypendia te 
przeznaczono łączną kwotę 
8200zł, środki finansowe po-
chodzą z organizowanego 
corocznie balu charytatywne-
go. Dochód z tego balu prze-
znaczany jest właśnie na 
wspomaganie rozwoju utalen-
towanej młodzieży z terenu 
gminy. Stypendium wypłaca-
ne jest w formie zwrotu kosz-
tów poniesionych w związku 

z procesem edukacji, chodzi 
tu np. o koszty pozaszkolnych 
zajęć edukacyjnych, czy t eż 
zakupu pomocy edukacyj-
nych. Wszystkim wyróżnio-
nym uczniom gratulujemy 
wysokich wyników w nauce 
i  życzymy dalszych sukce-
sów. 
 
Osoby, które 
otrzymały sty-
pendium: 
Paulina Góral 
Alicja Marek 
Sabina Bieszcz 
M a g d a l e n a 
Chmura 
Paulina Nie-
wiadomska 
Aldona Opiela 
Patrycja Napo-
ra 
Marcelina Beł-
zo 
Sylwia Daniel 
Agata Smy-
kowska 
A l e k s a n d r a 
Nowak 

Magdalena Kisiel 
Aneta Cieśla 
Kinga Balicka 
Luiza Wośko 
Krystian Fąfara 
Szymon Tyczyński 
Aneta Kurgan 
Dominika Fryz 

Julia Paruch 
Sylwia Ździebło 
Małgorzat a Szkutak 
Faustyna Świder 
Przemysław Kwaśnik 

Ponad 20 uczniów otrzymało stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce. 

Kornelia Jezioro 
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VI Memoriał im. Rafała Kmiecia w Szkole Podstawowej w Kozodrzy 
19 stycznia 2011 na sali gim-
nastycznej w Kozodrzy już po 
raz szósty odbył się Memoriał  
im. Rafała Kmiecia w piłce 
nożnej dla szkół podstawo-
wych z terenu gminy Ostrów. 
Turniej został zorganizowany 
w ramach zaj ęć na feri ach 
i  jak co roku poświęcony był 
tragicznie zmarł emu Rafałowi  
Kmieciowi. Pomysłodawcą 
Memoriału jest Leszek Kmieć 
– ojciec Rafał a, który jak co 
roku nie szczędził wysiłków 
by zapewnić wspaniał ą at-
mosferę uczestnikom turnieju.  
 
Wyniki Memoriału:  
 
Szkoły Podstawowe - Chłop-
cy  
1. SP Skrzyszów 
2. SP Kozodrza 
3. SP Kamionka 
4. SP Ocieka 
5. SP Wola Ociecka 

Szkoły Podsta-
wowe – Dziew-
częt a 
1. SP Kozodrza 
2. SP Wola 
Ociecka 
3. SP Ostrów 
4. SP Ocieka 
 
Najlepsi strzel-
cy:  
Sylwia Zdziebło 
i Dawid Gołąb 
Najlepsi bramka-
rze:  
Monika Wiktor 
i  Radosław Lipa 

Ile zarabiają radni 
Rozpoczęcie nowej kadencji  
samorządu gminy wiąże się 
z ustalaniem wysokości wy-
nagrodzenia dla wójta oraz 
wysokości diet dla radnych 
i  sołtysów. 
 
Uchwały określające te kwoty 
przyjęto na sesji 30 grudnia. 
Łączna kwota wynagrodzenia 
dla wójta wynosi 9 978,00zł. 
Na tą sumę składa się wyna-
grodzenie zasadnicze wyno-
szące 5 100,00zł, dodatek 
fun k cyjn y w kw oc ie 

1 800,00zł, dodatek specjalny 
2 415,00zł, dodatek za wysłu-
gę lat równy 13% wynagro-
dzenia zasadniczego, czyli  
663,00zł. Dodatek ten wzra-
stał będzie corocznie o 1%, 
począwszy od dnia 1 sierpnia 
2011, aż do osiągnięcia 20% 
wynagrodzenia zasadniczego. 
Uchwałę określającą wyna-
grodzenie wójta przyjęto jed-
nogłośnie. 
Ustalono wysokość diet dla 
radnych i sołtysów. Miesięcz-
na zryczałtowana dieta dla 

P rzewodniczącego R ady 
Gminy wynosi 75 % maksy-
malnej diety określonej w art. 
25, ust. 6 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym. Czyli jest to kwota 
w wysokości 1032,38zł. 
Z  kolei radni pełniący funk-
cję członków komisji otrzy-
mują zryczałtowaną dietę 
miesięczną w wysokości 45% 
wynagrodzenia zasadniczego. 
Tak więc miesięczna dieta 
radnego wynosi 619,43zł. Za 
każdą nieobecność radnego na 

posiedzeniach rady i komisji 
odbijana będzie kwota 10% 
przysługującej mu diety. 
Nie zmieniły się diety sołty-
sów za udział w posiedze-
niach rady. Wynoszą one 20% 
maksymalnej diety określonej 
w art. 25, ust. 6 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. W przypadku 
nieobecności sołtysa na posie-
dzeniu również odbijana bę-
dzie kwota równa 10% warto-
ści diety. 

Kornelia Jezioro 

Uczestnicy memoriału 

 
Drużyna 

dziewcząt ze SP 

w Kozodrzy 

matfeusz 



Życie Ostrowa 

Życie Ostrowa 

8 

IV Bal Charytatywny W Gminie Ostrów 
W pierwszą sobotę lutego już 
po raz czwarty odbył się bal 
charytatywny zorganizowany 
przez Wójta Gminy Ostrów 
Piotra Cielca, pod honoro-
wym patronatem Przewodni-
czącego Rady Gminy w 
Ostrowie Mari ana Pondo. 
W  ośrodku szkoleniowo-
w y p o c z y n k o w y m 
„Cyziówka” w Kamionce po 
raz kolejny spotkali się przed-
siębiorcy, samorządowcy, 
dyrektorzy instytucji i urzę-
dów, tak gminy jak również 
powiatu i województwa. Go-
śćmi honorowymi balu byli 
m.in. Wiesław Rygiel – poseł 
na sejm VI  kadencji i An-
drzej Reguła - wicewojewoda 
podkarpacki. 
 
Podczas balu przedsiębiorcy 
i nwes tuj ący w gminie 
Ostrów, wspierający finanso-
wo i rzeczowo instytucje kul-
tury, szkoły, środowiska lo-
kalne oraz ludzie udzielaj ący 
się społecznie zostali wyróż-
nieni statuetkami i otrzymali 
podziękowania od władz gmi-
ny.  
W tym roku nagrodzeni zosta-
li: 
Honorowy tytuł „Darczyńca 
Roku 2010” otrzymali: 

- Krzysztof Kluza, właściciel  
firmy Instal atorstwo Sanitarne 
Grzewcze Gazowe z Bukow-
ca 
- Krzysztof Strzępka, właści-
ciel firmy remontowo – bu-
dowlanej z Przyłęku 
- Tomasz Kasprzycki, prezes  
Zarządu Banku Spółdzielcze-
go w Ropczycach 
 
Honorowy tytuł „Inwestor 
Roku 2010” otrzymali: 
- Jan Wais, prezes spółki 
„EURO-EKO” 
- Tadeusz Lech, właściciel  
firmy „POLCHEMIA” 
- Marcin Chrobak, właściciel 
firmy „MARS” z Ostrowa 
 

Dyplom uznania za udział 
w  konkursie „Solidna Firma 
P o w i at u  R o p c z y c k o -
S ędzi szowskiego 2010” 
otrzymali: 
- FUH „TRANS -STAR” 
s.c.  Zbigniew, Halina Rokosz  
- Przedsiębiorstwo Handlowo 
- Produkcyjno - Turystyczne 
„P OLC HEMIA” T adeusz 
Lech  
- Zakład Usług Komunalnych 
w Ostrowie  
- Młyn Usługowo-Handlowy 
„Ocieka” Łukasz Skowroński  
- Firma Handlowo-Usługowa 
„WAM” 
 
Osobowoś ć społecz no-
gospodarcza roku 2010 

Za stałe i bezinteresowne 
wsparci e wielu wydarzeń 
społecznych, kul turalnych 
i  gospodarczych stanowią-
cych o rozwoju gminy 
Ostrów. I tę nominację otrzy-
mał Józef Gudyka. 
 
Specjalne podziękowanie za 
szczególny wkład w rozwój 
i  kształtowanie samorządu 
Gminy Ostrów otrzymał Józef 
Wolak z Kamionki 
 
Pamiątkowe podziękowania 
otrzymali także posłowie:  
Wiesław Rygiel i Kazimierz 
Moskal 
 
W czasie balu odbył się kier-
masz rękodzieł a artystyczne-
go a gwoździem programu 
była licytacja. Uczestnicy 
balu mogli licytować m.in. 
obraz przekazany przez panią 
europoseł Elżbietę Łukaci-
jewską (został zlicytowany za 
1000zł), niezbędnik poselski 
i  dwa obrazy przekazane 
przez posła Wiesława Rygla 
oraz koszulkę żużlowców 
PGE Marma Rzeszów. Jak się 
okazało największą popular-
nością cieszył się podwójny 
obraz maków, który został  
zlicytowany przez prezesa 
firmy Stalbudowa - Kazex 
S.A. Andrzeja Bajora za re-
kordową kwotę 6 tys. zł.  
 
Pieniądze zebrane podczas  
balu zostaną przeznaczone na 
wsparci e i rozwój talentów 
młodzieży z terenu Gminy 
Ostrów. 

Obraz maków został zlicytowany przez prezesa firmy Stalbudowa - Kazex S.A.  

Andrzeja Bajora za rekordową kwotę 6 tys. zł. 
matfeusz 
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Kornelia Jezioro 

Przemysław Łagowski Człowiekiem Kultury 
3 marca odbyła się uroczysta 
gala rozdania nagród w ple-
biscycie „Złote Głosy” orga-
nizowanym przez tygodnik 
Głos Powiatu. Złoty Głos 
w  kategorii Człowiek Kultu-
ry powędrował do Przemy-
sława Łagowskiego – dyrek-
tora GCKiS w Kamionce. 
 
Była to już siódma edycja ple-
biscytu. W tym roku o Złote 
Głosy rywalizowało łącznie 
21 kandydatów. Czytelnicy 
gazety głosowali w następują-
cych kategoriach: człowiek 
kultury, nauczyciel roku, rol-
nik roku, sportowiec roku, 
człowiek sportu, osobowość 
roku. Na gali nie zabrakło 
przedst awici eli  l okalnych 
władz, szkół oraz przedsię-
biorców. Uroczysta gala miała 
miejsce w hotelu Senator Gran 
Via w Olchowej. Imprezę 
uświetnił występ par tanecz-
nych ze Szkoły Tańca Sporto-
wego Aksel w Rzeszowie. Zaś 
Licealny Teatr Muzyczny 
z Sędziszowa Małopolskiego 
zaprezentował fragment musi-
calu „Dzwonnik z Notre-
Dame”. 
 
Laureaci plebiscytu „Złote 
Głosy” 2011: 

CZŁOWIEK KULTURY 
1. Przemysław Łagowski 
(3044pkt) 
2. Marcin Lach (2868pkt) 
3. Władysław Tabasz (742pkt) 
 
NAUCZYCIEL ROKU 
1. Bernadeta Frysztak 
(5945pkt) 
2. Lucyna Doroba (2098pkt) 
3. Wioletta Walczyk-Weselak 
(1166pkt) 

ROLNIK ROKU 
1. Jan Kiełek (857pkt) 
2. Tomasz Ochał (616pkt) 
 
SPORTOWIEC ROKU 
1. Grzegorz Wiktor (3145pkt) 
2. Monika Bartnicka (2426pkt) 
3. Sebastian Sado (366pkt) 
 
CZŁOWIEK SPORTU 
1. Andrzej Jedynak (1905pkt) 
2. Jan Bobulski (1046pkt) 

3. Ryszard Prokop (738pkt) 
 
OSOBOWOŚĆ ROKU 
1. Stanisław Ziemiński 
(6122pkt) 
2. ks. Ryszard Pietrasik 
(4416pkt) 
3. Andrzej Żylicz (731pkt) 

 

Laureaci w kategorii „Człowiek kultury”. 

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
W czwartek 7 kwietnia 2011 
w budynku OSP w Ostrowie 
odbyły się gminne eliminacje 
Ogólnopolski ego Turni eju 
W i e d z y  P o ż a r n i c z e j  
„Młodzież Zapobiega Poża-
rom”. 
 
Turniej ma na 
celu popularyzo-
wanie wśród 
dzieci i młodzie-
ży znajomości 
przepisów prze-
ciwpożarowych, 
umożliwia po-
znanie zasad 
postępowania na 
wypadek pożaru 
oraz posługiwa-
nia się sprzętem 
gaśniczym. 

Wyniki: 
Szkoły Podstawowe 
1. Karol Feret (SP w Kozo-
drzy) 
2. Kamila Kozłowska (SP w 
Ostrów) 

3. Piotr Rokosz (SP w Ocie-
ce) 
 
Szkoły Gimnazjalne 
1. Ilona Kozłowska (PG 
Ostrów) 

2. Jakub Czochara (PG 
Ostrów) 
3. Jakub Kot (PG Ostrów) 

matfeusz 
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Stop przemocy w rodzinie 
Rad a Gmin y Ostrów 
uchwaliła Gminny Program 
Przeciwd ziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2011 – 
2015. Cel programu to nie 
tylko przeciwd ziałanie prze-
mocy w rodzinie, ale też 
zwiększenie dostępności do 
pomocy dla osób dotknię-
tych tym problemem. 
 
Przemoc w rodzinie jest czę-
stym zjawiskiem, wielokrot-
nie ukrywanym przez osoby 
jej doświadczające. Przybiera 
różne formy. Najczęstszymi  
ofi arami przemocy w rodzinie 
są kobiety i dzieci, rzadziej  
zaś mężczyźni. 
Według danych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ostrowie, w roku 2010 
odnotowano na terenie gminy 
4 przypadki przemocy w ro-
dzinie. We wszystkich tych 
przypadkach GOPS starał się 

zapewniać poszkodowanym 
odpowiednie wsparcie. Nale-
ży jednak pamiętać, że liczba 
osób zgłaszających się po 
pomoc stanowi tylko część 
przypadków, doświadczonych 
tym problem. Tak więc nie-
zbędne są działani a prowa-
dzące do wykrycia problemu 
i  pomocy dla ofiar przemocy. 
Pomoc w zakresie przeciw-
działania przemocy w rodzi-
nie mają obowiązek świad-
czyć gmina: pomoc społecz-
na, policja, służba zdrowia, 
oraz organizacje pozarządo-
we. Powołany ma także zo-
stać specjalny Zespół Interdy-
scyplinarny. Zespół taki to 
grupa specjalistów reprezen-
tujących instytucje realizujące 
program, współpracuj ących 
ze sobą w sposób skoordyno-
wany, zapewniający odpo-
wiednie reagowanie na donie-
sienia o przemocy. Działani a, 

którymi zajmować ma się 
Zespół Interdyscyplinarny to  
m.in. dbałość o zapobieganie 
zjawisku przemocy, diagno-
zowanie tego typu proble-
mów, opracowanie i realiza-
cja planu rozwiązywania pro-
blemów przemocy w przypad-
kach indywidualnych, inicjo-
wanie stosownych działań 

w  stosunku do osób stosują-
cych przemoc w rodzinie. 
Cały Gminny Program Prze-
ciwdział ani a P rzemocy 
w  Rodzinie to także prowa-
dzenie działalności edukacyj-
nej i informacyjnej w zakresie 
przeciwdział ania przemocy 
w  rodzinie. 

Kornelia Jezioro 

Program rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 
Radni gminy Ostrów podjęli 
uchwały w sprawie przyję-
cia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholo-
wych oraz Gminnego Pro-
gramu Przeciwd ziałania 
Narkomanii na rok 2011. 
 
Głównym celem Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
jest zmniejszenie rozmiarów 
aktualnie istniejących proble-
mów alkoholowych, a także 
przemocy w rodzinie. Ponad-
to szeroko rozumiana profi-
laktyka m.in. szerzeni e wie-
dzy, głównie w śród ludzi 
młodych o tym, jakie zagroże-
nia niesie ze sobą alkohol, 
wspieranie dzieci z rodzin 
z  problemem alkoholowym. 
Cele tego programu obejmują 
także kontrolę rynku napojów 
alkoholowych. Do zadań pro-
gramu należy m.in. zwiększe-
nie dostępności pomocy tera-
peutycznej dla osób uzależ-
nionych od alkoholu, udziela-
nie pomocy rodzinom, które 
dotknął problem alkoholowy, 

prowadzenie profilaktycznej  
dzi ał alności informacyjnej  
i  edukacyjnej, wspomaganie 
stowarzyszeń i instytucji, któ-
re zajmują się rozwiązywa-
niem problemów alkoholo-
wych oraz podejmowanie 
interwencji w przypadku zła-
mania zakazu sprzedaży alko-
holu lub nie przestrzegania 
przez przedsiębiorców warun-
ków korzystania z zezwoleń 
na sprzedaż t ego typu napo-
jów. Realizatorami Gminnego 
Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Al-
koholowych są 
m.in. wójt gminy 
Ostrów, Gminna 
Komisja Roz-
wiązywania Pro-
blemów Alkoho-
lowych w Ostro-
wie, Gminny 
Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. 
Problem narko-
manii jest kolej-
nym ni ebez-
piecznym spo-
łecznym proble-
mem, który czę-

sto wiąże się z problemem 
alkoholizmu. Program Prze-
ciwdział ani a Narkomani i 
obejmuje profilaktykę oraz 
ograni czenie dost ępności 
i  używania narkotyków. W 
zakresie tego programu prze-
widuje się zwiększenie do-
stępności pomocy dla uzależ-
nionych jak i dla zagrożonych 
uzależnieniem od narkoty-
ków. Podobnie jak w przy-
padku programu rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych, 
przewiduje się w tu pomoc 
rodzinom, w których wystę-

puje problem narkomanii, 
oraz prowadzenie działalności  
informacyjnej w zakresi e wie-
dzy i rozwiązywania proble-
mów narkomani w społeczeń-
stwie. Na realizację Gminne-
go Programu Przeciwdział a-
nia Narkomanii na 2011 rok 
wydzielono kwotę 10 000 zł. 
Środki finansowe przeznaczo-
ne na realizacje obydwu pro-
gramów pochodzą z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholo-
wych. 

Kornelia Jezioro 
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Spotkanie burmistrzów i wójtów w starostwie 
2 marca w Starostwie Po-
wiatowym w Ropczycach  
odbyło się spotkanie wójtów 
i burmistrzów z terenu po-
w i a t u  r o p c z y c k o -
sędziszowskiego. Rozmawia-
no o współpracy powiatu 
z  poszczególnymi  gminami. 
 
W spotkaniu uczestniczył  
starosta powiatu Stanisław 
Ziemiński, wicestarosta po-
wiatu Dorota Strzyż, wójt 

gminy Ostrów Piotr Cielec, 
wicewójt gminy Ostrów Bo-
gusław Wójcik, burmistrz 
Sędziszowa Młp. Kazimierz 
Kiełb, wiceburmistrz Ropczyc 
Wiesław Maziarz, wójt gminy 
Iwierzyce Bogusław Mucha 
i  wójt gminy Wielopole 
Skrzyńskie Czesław Leja. 
Tematem spotkania była m.in. 
kwestia współpracy gmin 
i  powiatu. Starosta Ziemiński 
przedst awił główne cele 

i  obszary w jakich współpra-
ca ta mogłaby zostać nawią-
zana, chodzi tu m.in. o budo-
wę dróg i mostów na terenie 
powiatu, budowę kompleksu 
sportowo– rek re acyjn ego 
w Ropczycach, rozbudowę 
Szpitala Powiatowego w Sę-
dziszowie Młp. Zdaniem sta-
rosty bardzo ważne jest także 
wspólne aplikowanie o środki 
unijne, które pozwalaj ą na 
realizację wielu gminnych 

i  powiatowych inwestycji. Na 
spotkaniu dyskutowano także 
m.in. o kwestiach oświaty, 
ochrony przeciwpowodziowej  
i działaniach mających na 
celu bieżące utrzymanie oraz 
konserwację urządzeń melio-
racyjnych w sposób, który 
zapewni prawidłowe odwad-
nianie gruntów. 

Kornelia Jezioro 

Działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w roku 2010 
30 marca na sesji Rady 
Gminy Józef Bajor, prze-
wodniczący Gminnej Komi-
sji ds. Rozwiązywania Pro-
b lemów Alkoh olowych 
przedstawił sprawozdanie 
z  d ziałalności komisji  
w  roku 2010. 
 
Do komisji w 2010 roku 
wpłynęło 41 wniosków o wy-
danie zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz 
piwa w celu wydania przez 
komisję stosownej opinii. 
Komisja wydała 39 pozytyw-
nych postanowień. Pozostałe 
2 były to postanowienia nega-
tywne ze względu na ni eod-
powiednie usytuowanie punk-
tów sprzedaży. Łączna kwota 
jaką uzyskano za zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoho-
lowych i piwa w roku 2010 
wyniosła 81 264, 88 zł, zaś 
wydatki 83 490, 10 zł. Różni-
cę tej kwoty pokryto środka-
mi pozostałymi z roku 2009. 
Komisja skierowała do sądu 
3 wnioski o przebadanie przez 
psychiat rę i psychologa, 
ewentualne zastosowanie le-
czenia odwykowego osób 
nadużywających alkoholu. 
Komisja zbierała się w ciągu 
roku 12 razy. 
Głównym celem programu 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 
którym zajmuje się Gminna 
Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
jest zmniejszenie już istnieją-
cych problemów tego typu. 

Ponadto szeroko rozumiana 
profilaktyka m.in. szerzenie 
wiedzy, głównie w śród ludzi 
młodych o tym, jakie zagroże-
nia niesie ze sobą alkohol, 
wspieranie dzieci z rodzin 
z  problemem alkoholowym, 
organizowanie czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży. Pro-
gram rozwiązywania proble-
mów alkoholowych to rozma-
ite działania prowadzone na 
terenie gminy, na każde 
z  tych działań przeznaczona 
zostaje określona suma pie-
niędzy. I tak działania te 
w 2010 roku przedstawiały 
się następująco: 
- na programy profilaktyczne 
w szkołach przeznaczono 
kwotę 5 970 zł 
- kolonie dla dzieci 5 192 zł 
- wycieczki dla dzieci 7 382, 
92 zł 
- współfinansowanie kosztów 
działalności warsztatów tera-
pii Caritas 4 109 zł 
- diety członków komisji wy-
niosły 13 000 zł 
- na kampanię „Zachowaj  
Trzeźwy Umysł” przeznaczo-
no kwotę 2 004 zł 
- bilety na basen, naukę pły-
wania oraz dojazdy to kwota 
5 770 zł 
- zapasy oraz tenis 4 832, 40 
zł 
- szkolenia członków komisji 
1 500 zł 
- dojazd na leczenie, badania 
psychologiczne 1 157 zł 
- na zakup książek, publikacji 
i filmów edukacyjnych wyda-
no 1 319, 24 zł 

- pobyt w hotelu w Lubzinie 
288, 54 zł 
- klub abstynenta w Ropczy-
cach otrzymał wsparcie finan-
sowe w kwocie 1 000 zł 
- Stowarzyszenie Krzewienia 
Kultury Ludowej w Gminie 
Ostrów otrzymało wsparcie 
finansowe w wysokości 1 500 
zł 
- zakup sprzętu sportowego 
i  innych materiałów w ra-
mach gminnego programu 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych 28 456 86 zł. 
 
W ramach gminnego progra-
mu rozwiązywania proble-
mów alkoholowych prowa-
dzona jest także stosowna 
profil aktyka w szkołach. 
Przeprowadzona ona została 
we wszystkich szkołach pod-
stawowych i gimnazjach gmi-
ny Ostrów. Są to m.in. teatry 
profilaktyczne, udział w kam-
panii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” i wiele innych. Gmi-
na Ostrów już po raz 5 uczest-
niczyła w ogólnopolskiej  
kampani i profil aktycznej 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
Udział w niej wzięły wszyst-
kie szkoły z terenu gminy. 
Wśród laureatów znalazło się 
5 uczniów ze szkoły podsta-
wowej w Woli Ocieckiej, 
2 uczniów ze szkoły podsta-
wowej  w S krzyszowie 
i 1 uczeń szkoły podstawowej 
w Ostrowie. Otrzymali oni 
dyplomy i nagrody. W ra-
mach gminnego programu 
rozwiązywania problemów 

alkoholowych 8 dzieci sko-
rzystało z kolonii profilak-
tycznych letnich we Włady-
sławowie. Zorganizowano 
także 2 wycieczki - do Inwał-
du i Zamościa.  
Stowarzyszenie Krzewienia 
Kultury Ludowej w Gminie 
Ostrów otrzymało w ramach 
programu dofinansowanie w 
kwocie 1 500 zł. W ramach 
tych środków pomocowych 
zorganizowano dla dzieci  
wyjazd do kina oraz wyciecz-
kę. Z kolei pomoc finansowa 
dla klubu abstynenta w Rop-
czycach przeznaczona została 
na wyjazdy integracyjne 
członków tego klubu. Z po-
mocy klubu abstynenta 
w Ropczycach korzys ta 
6  osób z gminy Ostrów, okre-
sowo zdarza się, że liczba 
tych osób jest większa. 
Wszystkie szkoły podstawo-
we i gimnazja gminy Ostrów 
otrzymały z  programu na 
profilaktykę kwotę 1 500 zł, 
natomiast dla przedszkoli  
kwota ta wyniosła 1 000 zł. 
W większości pieniądze prze-
znaczone zostały na organiza-
cję wycieczek, wyjazdy na 
basen, naukę pływania, zakup 
sprzętu sportowego i prowa-
dzenie zajęć sportowych. 
Środki finansowe przeznaczo-
ne dla sołectw na profilakty-
kę, częściowo trafiły do szkół, 
klubów sportowych. Sfinan-
sowano z nich także zakup 
sprzętu sportowego i wyposa-
żenie świetlic szkolnych. 

Kornelia Jezioro 
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Wizyta studyjna Związku Stowarzyszeń „Wspólny Szlak” w gminie Ostrów 
W dniach 15 - 16 stycznia 
gmina Ostrów gościła 30 
przedstawicieli z 13 stowa-
rzyszeń działających na te-
renie wojewód ztwa podkar-
packiego. Stowarzyszenia te 
są zgrupowane w Związku  
Stowarzyszeń ''Wspólny 
Szlak''. 
 
Były to: 
Strzyżowskie Stowarzyszenie 
Kobiet Wiejski ch Gminy 
Strzyżów, 
Fundacja na Rzecz Rozwoju 
Kultury Ziemi Strzyżowskiej, 
Towarzystwo Przyjaciół Go-
dowej, 
Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich Gliniczanki, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Brzezówka, 
Stowarzyszenie Przyj aciół  
Reczpola, 
Stowarzyszenie Rozwoju Zie-
mi Oleszyckiej, 
Stowarzyszenie "Przyszłość" 
w Nakle, 
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Inicjatyw Lokalnych 
"Fredropol Tak", 
Stowarzyszenie Koło Gospo-
dyń Wiejskich Sowinianki, 
Lokalna Grupa Działania Do-
rzecze Wisłoka, 
Stowarzyszenie Społeczno - 
Kulturalne Kobiet Gminy 
Zarszyn, 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Olchowa. 
 
Wizytę studyjną zorganizo-
wało Stowarzyszenie Krze-
wienia Kultury Ludowej  
w  Gminie Ostrów oraz Zwią-
zek Stowarzyszeń ''Wspólny 
Szlak''. Wizyta ta była częścią 
programu ''Wspólnie Silni'' 
realizowanego przez Zwią-

zek. Współorganizatorami  
byli wójt, Piotr Cielec i dy-
rektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu Przemysław 
Łagowski.  15 s tycznia, 
w  sobotę, w Domu Ludowym 
w Borku Małym Goście spo-
tkali się z władzami Gminy, 
proboszczem z Ostrowa ks. 
Józefem Rusnarczykiem, 
członkami Komisji Kultury 
Rady Gminy, sołtysami i pre-
zesami stowarzyszeń działaj ą-
cych na terenie gminy. Mi-
łych gości przywitała  Jadwi-
ga Łomnicka, prezes Stowa-
rzyszenia Krzewienia Kultury 
Ludowej w Gminie Ostrów, 
otwierając spotkanie. Głos 
zabrali wójt , dyrektor GCKiS 
oraz Agnieszka Krzemień 
prezes Związku Stowarzyszeń 
''Wspólny Szlak''. W następ-

nej części programu została 
zaprezentowana 10-l etnia 
dział alność Stowarzyszenia 
Krzewienia Kultury Ludowej, 
a w części artystycznej wystą-
pi ły  zespoły B iedronki 
i  Onyks działające przy Sto-
warzyszeniu oraz Wrzos dzi a-
łający przy GCKiS. Po nich 
miejscowi poeci,  Marian Bil 
i  Józef Bajor, zaprezentowali  
zebranym swoje wiersze. Za 
chwilę św. Mikołaj przyniósł 
nieco spóźnione prezenty 
i zapoczątkował wspólne 
śpiewanie kolęd. 
Goście nocowali w hotelu 
''Ines'' w Sędziszowie Mało-
polskim. 
16 stycznia, w niedzielę, od 
godz. 9.30 Goście rozpoczęli  
poznawanie gminy Ostrów. 
Wycieczkę po naszej gminie 

rozpoczęło zwiedzanie dworu 
w Skrzyszowie. Goście oddali  
hołd pomordowanym przez 
Niemców więźniom obozu 
w Pustkowie po czym poje-
chali do Blizny, gdzie sołtys, 
Wiesław Jeleń zapoznał ich 
z historią poligonu rakietowe-
go z okresu II wojny świato-
wej. Obejrzeli zdjęcia z lat 
wojny, oraz makiety wyrzutni 
i rakiet. Wycieczka dobiegła 
końca w Kamionce w Izbie 
Pamięci Wilhelma Macha. 
Uczestnicy wysłuchali rów-
nież historii życia błogosła-
wionego ks. Romana Sitki. 
W tym miejscu zakończyła 
się Wizyta Studyjna w gminie 
Ostrów. Goście pełni wrażeń 
i zadowoleni pojechali do 
swoich domów. 

Wizyta w Domu Ludowym w Borku Małym  

Jadwiga Łomnicka 

Gminne Centrum Kultury 
i  Sporu w Kamionce orga-
nizuje konkurs fotograficz-
ny pod hasłem „Cztery Pory 
Roku”. Celem konkursu jest 
przede wszystkim ukazanie 
piękna zmieniającej się 
przyrody w gminie Ostrów. 
Konkurs trwa w terminie od 
1 marca do 30 października 

2011. Adresowany jest do 
wszystkich osób, które lubią 
fotografować. Na konkurs 
można przesyłać fotografie 
wykonane samodzielni e, 
w  dowolnej technice. Każdy 
autor przesłać może 12 prac. 
Wszystkie nadesłane fotogra-
fi e eksponowane będą na wy-
stawie. Szczegółowy regula-

min konkursu dostępny jest 
na stronie internetowej GC-
K i S  p o d  a d r e s e m 
www.gckis. gminaost row. eu 
oraz na stronie Urzędu Gminy 
www.ostrow.gmina.pl. Zapra-
szamy do udziału. 

Kornelia Jezioro 

Cztery Pory Roku – konkurs fotograficzny 
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Konkurs „Cztery Pory Roku Ropczyc” 
Miejska i Powiatowa Biblio-
teka Publiczna w Ropczy-
cach organizuje konkurs  
fotograficzny pod hasłem 
„Cztery Pory Roku Rop-
czyc”. Konkurs kierowany 
jest do mieszkańców powiatu 
ropczycko-sęd ziszowskiego. 
 
Konkurs orga-
nizowany jest 
z okazji 650 
rocznicy na-
dania Ropczy-
com praw 
m i e j s k i c h . 
H o n o r o w y 
patronat nad 
k o n k u r s e m 
sprawuje Bur-
mistrz Rop-
czyc. Fotogra-
fi e biorące 
udział w kon-
kursie przed-

stawiać mają miasto Ropczy-
ce. Główne cele tego konkursu 
to popularyzacja fotografii,  
a także ukazanie walorów 
Ropczyc. Konkurs trwa od 21 
marca 2011 do 21 marca 2012 
roku, uczestnikami mogą być 
osoby, które ukończyły 15 lat. 
Konkurs rozgrywany jest  

w kategoriach dla osób 15 – 
19 lat i dla dorosłych. 
Cały konkurs przebiega dwu-
etapowo. Pierwszy etap to 
konkurs na szczeblu gminnym. 
Wszystkie prace uczestników 
z terenu gminy Ostrów dostar-
czać należy do Biblioteki Pu-
blicznej w Ostrowie. Prace 

wyróżnione na szczeblu gmin-
nym wezmą udział w drugim 
etapie konkursu, w Bibliotece 
Publicznej w Ropczycach. 
Rozstrzygnięci e pierwszego 
etapu konkursu na szczeblu 
gminnym nastąpi w kwietniu 
2012, zaś drugi etap rozstrzy-
gnięty zostanie w maju 2012. 

Szczegółowe infor-
macje na t emat kon-
kursu oraz przepisy 
dotyczące prac zna-
leźć można na stro-
ni e int ernetowej  
Miejskiej i Powiato-
wej Biblioteki Pu-
blicznej w Ropczy-
cach pod adresem 
www.bpropczyce.eu 
w zakładce Kon-
kurs. 

Kornelia Jezioro 

Od 1 stycznia 2011 do 31 
grudnia 2011 roku  Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Ostrowie realizuje projekt 
systemowy współfinansowa-
ny z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał  
Ludzki Priorytet VII. Promo-
cja int egracji Społecznej  
Działanie 7.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej inte-
gracji Poddziałanie 7.1.1 Roz-
wój i  upowszechnianie ak-
tywnej integracji przez Ośrod-
ki Pomocy Społecznej pn. 
„Czas na aktywność w Gmi-
nie Ostrów”, który jest konty-
nuacją projektów realizowa-
nych latach 2009 i 2010. 
  Proj ekt skierowany 
jest do osób zamieszkujących 
na terenie Gminy Ostrów, 
korzystających z pomocy 
społecznej GOPS, będących 
w wieku aktywności zawodo-
wej, które są osobami nieak-
tywnymi zawodowo lub bez-

robotnymi. 
  Celem głównym pro-
jektu jest podniesienie statusu 
społecznego i zawodowego 
10 mieszkańców Gminy 
Ostrów. 
Realizacj a projektu systemo-
wego jest formą pracy z klien-
tami pomocy społecznej. 
GOPS Ostrów, jako cel pro-
jektu założył wyposażenie 
10 beneficjentów  
w nowe, poszukiwane kwali-
fi kacj e zawodowe, oraz 
zwiększenie szans do prawi-
dłowego funkcjonowania na 
rynku pracy. Cel ten wpisuje 
się w wytyczne Strategii Roz-
wiązywania Problemów Spo-
łecznych w Gminie Ostrów.  
W ramach projektu wspar-
ci em zost ani e obj ętych 
10 Beneficjentów Ostatecz-
nych, z którymi zawarte będą 
kontrakty socjalne. 
 
Dział ani a podejmowane 
w projekcie to: 

•  Zajęcia grupowe z psy-
chologiem – trening kompe-
tencji i umiejętności społecz-
nych  
W ramach treningu kompe-
tencji i umiejętności społecz-
nych przewiduje się, iż 
uczestnicy nabędą m.in. umie-
jętności dobrej komunikacji 
int erpersonalnej, radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach, 
umiejętności bycia asertyw-
nym, oraz innych umiejętno-
ści społecznych.  
•   Zajęcia grupowe z dorad-
cą zawodowym 
Zajęcia z doradcą zawodo-
wym obejmować będą nastę-
pujące zagadnienia: rynek 
pracy, aktywność zawodowa, 
rozmowa kwal i fikacyjna, 
dokumenty aplikacyjne i inne. 
•   Kursy zawodowe 
 Przeprowadzenie kursów 
zawodowych odbędzie się w 
miesiącach od czerwca do 
listopada 2011 r. Dzięki kur-
som uczestnicy projektu zdo-

będą kwali fikacje  
w następujących specjalno-
ściach: 
• Opiekun osób star-
szych i dzieci 
• Kucharz małej gastro-
nomii z organizacją przyj ęć 
okolicznościowych 
• Bukieciarstwo z ele-
mentami aranżacji ogrodów 
 
Ponadto, wszystkim uczestni-
kom wypłacane zostaną zasił-
ki celowe na pokrycie kosz-
tów udziału w Projekcie. 
W czasie trwania szkoleń 
i kursów, uczestnikom zosta-
nie zapewniony poczęstunek 
i ciepły posiłek. Każdy 
z uczestników będzie miał  
również możliwość skorzysta-
nia z bezpłatnych dla niego 
badań profilaktycznych. 
Udział w projekcie jest cał-
kowicie bezpłatny. 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSTRÓW 

Koordynator merytoryczny  
Danuta Krajewska - Kobos 
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Zespół Pieśni i Tańca WRZOS na przeglądzie w Łańcucie  
25 marca 2011 roku Zespół 
Pieśni i Tańca WRZOS działa-
jący przy Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Ostrowie z/
s w Kamionce uczestniczył  
w II Wojewódzkim Przeglą-
dzie Dziecięcych i Młodzieżo-
wych Zespołów Tańca Ludo-
wego "GARNIEC" Łańcut  
2011. Zespół zaprezentował   
na przeglądzi e tańce lubelskie. 
Chociaż większość tej grupy 
ćwiczy od niedawna, Wrzos 
godnie reprezentował naszą 
gminę. 
 
Kierownikiem, choreografem 
oraz instruktorem zespołu jest 
od 2003 roku Jadwiga Łom-
nicka, a muzykę opracował  
Marek Wiktor. 
 

Zespół Pieśni i Tańca WRZOS  
GCKiS w Kamionce 

Porozumienia w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych 
Na sesji 30 marca radni 
przyjęli uchwały dotyczące 
porozumień międ zygmin-
nych w sprawie przyjmowa-
nia odpadów komunalnych 
d o zagosp od arowan ia 
i  unieszkodliwiania. 
 
Porozumienie w sprawie 
przyjmowania odpadów ko-

munalnych zawart e ma zostać 
z 25 samorządami. Przedmio-
tem porozumienia jest współ-
praca w zakresie przyjmowa-
nia odpadów komunalnych 
z poszczególnych gmin do 
zagospodarowania i unieszko-
dliwiania w planowanej insta-
lacji pn. Zakład Zagospodaro-
wania Odpadów w Kozodrzy. 

Porozumienie zawiera się na 
okres 10 lat. Realizacja poro-
zumienia uzależniona jest od 
dofinansowania z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i  Środowisko, Działanie 2.1. 
Kompleksowe przedsięwzię-
cia z zakresu gospodarki od-
padami komunalnymi ze 
szczególnym uwzględnieniem 

odpadów niebezpiecznych, na 
projekt pn. „Budowa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów 
w Kozodrzy”. 

Kornelia Jezioro 

Stypendia sportowe 
Szczególnie u zdolnieni za-
wodnicy sportowi z terenu 
gminy Ostrów mogą liczyć 
na stypendia. W tym celu 
radni przyjęli na marcowej 
sesji Rady Gminy uchwałę 
w sprawie ustanowienia 
warunków ich przyznawa-
nia. 
 
Uchwała dotyczy warunków 
i  trybu przyznawania, wstrzy-
mywania i pozbawiania sty-
pendiów sportowych. Stypen-
dia ustanowione zostały dla 
zawodników, którzy osiągają 
wysokie wyniki sportowe na 
poziomie ogólnopolskim lub 
międzynarodowym. Główny 

cel przyznawania takich sty-
pendiów to wspieranie rozwo-
ju zawodników uzdolnionych 
sportowo zamieszkałych na 
terenie gminy Ostrów. Wyso-
kość miesięcznego stypen-
dium wynosi do 20% mini-
malnego wynagrodzenia 
(brutto) obowiązującego na 
dzień 31 grudnia roku poprze-
dzającego rok przyznawania 
stypendium. 

Kornelia Jezioro 
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W dniu 18 marca 2011 roku  
w Hotelu Cztery Pory Roku 
w Rudnej Małej koło Rze-
szowa odbyła się Gala Plebi-
scytu Nowin „Kobieta 
przedsiębiorcza 2010” Ple-
biscyt ten został zorganizo-
wany już po raz trzeci przez 
G a z e t ę  C o d z i e n n ą 
„Nowiny” oraz Lokalny 
Portal Przed si ęb iorców 
„Strefa Biznesu”.      
 
W plebiscycie brała udział  
Sołtys Sołectwa Ostrów -
 Barbara Cwanek, która zosta-
ła zgłoszona przez jednego 
z  czytelników gazety. Zgło-
szenia te przyjmowane były 
do dnia 28 lutego 2011 roku, 
następnie do dnia 16 marca 
czytelnicy gazety „Nowiny” 

mogli głosować 
poprzez wysyłanie 
sms-ów na wybraną 
kandydatkę. Przed-
stawicielka naszej 
gminy znalazła się 
wśród 60 kobiet 
zgłoszonych do 
plebiscytu z woje-
wództwa podkar-
packiego i w dniu 
18 marca 2011 na 
uroczys t ej  gali 
otrzymała wyróż-
nienie. Gratuluje-
my!  

Barbara Cwanek z Ostrowa wyróżniona w plebiscycie ''Kobieta Przedsiębiorcza 2010'' 

M. Kozioł 

Sołys wsi Ostrów 

 -  Barbara Cwanek 

MISTRZ  ORTOGRAFII 2011 
Jak co roku Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Ostrowie 
z/s w Kamionce zorganizowa-
ło gminny konkurs ortogra-
fi czny o tytuł „ Mistrza Orto-
grafii”.  Ideą konkursu jest 
rozbudzenie motywacji do 
pogłębienia wiedzy i umiejęt-
ności  ortogr a fi c znyc h. 
Uczestnicy mają możliwość 
sprawdzenia, w jakim stopniu 
udało im się opanować zasady 
ortografii i wziąć udział 
w sportowej rywali zacj i. 
W konkursie biorą udział wy-
łonieni w drodze szkolnych 
eliminacji uczniowie, którzy 
popełniają najmniej błędów 
ortograficznych. 
15 marca br. odbyła się 
w  Publicznym Gimnazjum 
w  Ostrowie IX edycja kon-
kursu dla uczniów gimnazjów 
w Gimnazjum w Ostrowie. 

Z  niełatwym dyktandem 
zmierzyło się 20 uczniów. 
Mistrzynią okazała się Ali-
cja Marek z Gimnazjum w 
Kamionce. Drugie miejsce 
zajeła  Patrycja Napora 
z  Gimnazjum w Ociece 
a  trzecie Monika Turczyn 
z Gimnazjum w Ociece. W 
punktacji zespołowej zwy-
ci ę żył o Gim n a zjum 
w  Ociece. Zwycięska trój-
ka została nagrodzona dy-
plomami oraz nagrodami  
książkowymi. 
Również po raz VIII, 
17  marca odbył się kon-
kurs dla uczniów szkół  
podstawowych w Szkole 
Podstawowej w Kamionce. 
Laureatami zostali: I miej-
sce Marcelina B ełzo 
z  Ostrowa, II miejsce Pa-
tryk Kwaśnik z Kamionki, 

III miejsce Patrycja 
Pichla z Woli Ociec-
kiej. W punktacji 
zespołowej, w której  
liczyły się trzy naj-
lepsze wyniki zwy-
ciężyła Szkoła Pod-
s t a w o w a 
w Ostrowie.  Zwy-
ci ęzcy również 
otrzymali dyplomy, 
puchary i nagrody 

rzeczowe. 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Ostrowie z/s 
w  Kamionce serdecznie dzi ę-
kuje dyrektorom Marii  Wiel-
gus i Stanisławowi Popiela-
rzowi za pomoc w organizacji  
konkursu oraz nauczycielom 
polonistom za przygotowanie 
uczniów i udział w pracach 
komisji konkursowej.  

Laureatki konkursu ortograficznego 

A.P. 
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OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 
Lokalna Grupa Działania LASOVIA, działająca na terenie Gmin: Cmolas, Niwiska, Ostrów informuje o możliwości  

składania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach 
 działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. 

Projekty przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.W ramach działa-
nia, projekt zakłada realizację: 
 podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków 
transportu napędzanych mechanicznie, organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów 
z obszaru objętego LSR, organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych 
walorów, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów 
drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 
 rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, 
z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, promocję lokalnej przedsiębiorczości, remont połączony z modernizacją lub wypo-
sażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych 
obiektów; 
 rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy 
informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie 
folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, budowę, odbudowę, przebudowę, remont 
połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, mo-
teli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej; 
 promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, 
w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 
 zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiek-
tów pełniących ich funkcje, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów 
i rzemiosła, prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR; 
 inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, trady-
cyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami 
lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, promo-
cję produktów lub usług lokalnych, uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo 
w systemach jakości, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży pro-
duktów lub usług lokalnych, budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego 
wyrobu produktów lokalnych, badanie rynku produktów lub usług lokalnych — z wyłączeniem działalności rolniczej; 
 wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospo-
darczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej. 

Jaka jest wysokość pomocy: 
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwali-
fikowanych operacji nie mniej niż 4 500 zł i nie więcej niż 25 000 zł 
na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjen-
ta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł. 
Limit dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów 
w 2011r. wynosi 192 213,43 000 zł 
Dla kogo pomoc: 
1) osoby fizyczne, które są: 
a) obywatelami państwa członkowskiego UE; 
b) pełnoletnie; 
c) zamieszkałe na obszarze objętym LSR lub wykonujące działalność 
gospodarczą na tym obszarze; 
2) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobo-
wości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli po-
siadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność 
na tym obszarze z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych; 
Termin składania wniosków: 
Od 31 marca 2011 r. do 28 kwietnia 2011 r. 
Miejsce składania wniosków: 
Biuro Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, 36-147 Niwiska 487, 
w  godzinach 7.00 -15:00. Wnioski należy składać na formularzu udo-
stępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkapackie.pl 
oraz Lokalnej Grupy Działania LASOVIA pod adresem: 

www.lasovia.com.pl . Wnioski można również pobrać bezpośrednio 
w  instytucjach wskazanych powyżej. 
Kryteria wyboru małych projektów przez Lokalną Grupę Działania, 
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 
wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji wraz z wzorami 
tych dokumentów udostępnione są na 
stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod 
adresem: www.si.podkarpackie.pl oraz 
Lokalnej Grupy Działania LASOVIA pod adresem: 
www.lasovia.com.pl. 
 
 
 
 

Konsultacje  oraz doradztwo przy pisaniu wniosku 
świadczone są bezpłatnie w biurach Lokalnej Grupy 

Działania LASOVIA. 
LGD LASOVIA 36-147 Niwiska 487, tel.17 22 79 022 

– biuro główne oraz w biurach filiach 
36-105 Cmolas 269 A,tel. 17 74 444 15, 39-103 Ostrów 

225 tel.17 745 11 60 
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OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 
Lokalna Grupa Działania LASOVIA, działająca na terenie 

Gmin: Cmolas, Niwiska, Ostrów informuje o możliwości 
składania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii  
rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

 Wiejskich 2007 – 2013. 

Lokalna Grupa Działania LASOVIA, działająca na terenie 
Gmin: Cmolas, Niwiska, Ostrów informuje o możliwości 

składania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw „ w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
 objętego Programem Rozwoju Obszarów 

 Wiejskich 2007 - 2013. 

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności 
w  zakresie: 
 usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; 
sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; 
robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych 
oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług trans-
portowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych 
lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowy-
wania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 
rachunkowości, doradztwa lub 
usług informatycznych. 
 
Jaka jest wysokość pomocy: 
Poziom pomocy finansowej stanowi refundację maksymalnie 50% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. 
Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie 
w  kierunku działalności nierolniczej” w  roku 2011 wynosi 263 
034,64 zł. 
 
Dla kogo pomoc: 
Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek 
rolnika lub domownik. 
 
Termin składania wniosków: 
Od 31 marca 2011 r. do 28 kwietnia 2011 r. 
 
Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne 
do  wyboru projektu przez LGD: 
1/ Operacja powinna przyczynić się do realizacji co najmniej jednego 
celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR. Opera-
cja powinna być zgodna z co najmniej jednym 
przedsięwzięciem; 
2/ Minimum które należy spełnić dla operacji „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej” aby operacja mogła uzyskać dofi-
nansowanie - 20% z maksymalnej liczby punktów które można uzy-
skać w trakcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami. 
 

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z two-
rzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: 
 usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; 
sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót 
i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz 
związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transporto-
wych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub ja-
dalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania 
towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachun-
kowości, doradztwa lub usług informatycznych. 
 
Jaka jest wysokość pomocy: 
Poziom pomocy finansowej stanowi refundację maksymalnie 50% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. 
Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw„  w roku 2011 wynosi 263 034,64 zł. 
 
Dla kogo pomoc: 
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej, która 
prowadzi(podejmuje działalność) jako mikroprzedsiębiorstwo zatrud-
niające poniżej 10 osób, i mające roczny 
obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. 
 
Termin składania wniosków: 
Od 31 marca 2011 r. do 28 kwietnia 2011 r. 
 
Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wy-
boru projektu przez LGD: 
1/ Operacja powinna przyczynić się do realizacji co najmniej jednego 
celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR. Opera-
cja powinna być zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem; 
2/ Minimum które należy spełnić dla operacji „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie - 
20% z maksymalnej liczby punktów które można uzyskać w trakcie 
oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami. 

Miejsce składania wniosków: 
Biuro Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, 36-147 Niwiska 487, w godzinach 7.00 -15:00. 

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkapackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania LASOVIA pod 
adresem: www.lasovia.com.pl . Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej. 

Kryteria wyboru projektów przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz 
dokumentów niezbędnych do wyboru operacji wraz z wzorami tych dokumentów udostępnione są na stronie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl oraz Lokalnej 
Grupy Działania LASOVIA pod adresem: www.lasovia.com.pl. 

 
Konsultacje oraz dorad ztwo świadczone są bezpłatnie w biurach Lokalnej Grupy Działania LASOVIA. 

Biuro główne LGD LASOVIA: 36-147 Niwiska 487, tel.17 22 79 022; 
oraz w Biurach filiach: 36-105 Cmolas 269 A, tel. 17 74 444 15, 39-103 Ostrów 225 tel.17 745 11 60 
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Międzynarodowy mecz piłki siatkowej w Kozodrzy 
10 marca 2011 w sali gimna-
stycznej  przy szkole podsta-
wowej w Kozodrzy odbył się 

międzynarodowy mecz siat-
kówki  kobiet.  Drużyna 
„Extrans - Patria Sędziszów 
Małopolski” rozegrała towa-
rzyskie spotkanie z reprezen-

tacją kobiet do lat 20 z Nor-
wegii. Po zaciętej walce dru-
żyna z Sędziszowa pokonała 
p r z y j e z d n y c h  3 : 0 . 

Mecz jest zapowiedzią współ-
pracy Gminy Ostrów z sędzi-
szowską drużyną, która ma na 
celu m.in. promocję siatkówki 
na terenie naszej gminy. 

Baw się razem z nami - Ferie 2011 
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Ostrowie z/s 
w Kamionce, zorganizowało 
ferie dla dzieci i młodzieży. 
Zajęcia świetlicowe ( bilard, 
tenis, siłownia, piłkarzyki) 
i zajęcia plastyczne. Zajęcia 
były prowadzone od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach od 10:00 do 14:00 dla 
dzieci i od 17:00 do 20:00 dla 
młodzieży. W czwartek  27-
.01 dla wszystkich uczestni-
czących w zajęciach a także 
dla zespołów tanecznych 
dział ających przy GCKiS 
odbyła się dyskoteka, na któ-
rej wszyscy się świetnie bawi-
li. 

R. Dłużeń 

matfeusz 

Jedną z  form zajęć świetlico-

wych była gra w bilard 

Obchody Dnia Babci, Dziadka i Seniora 
 Miesiąc styczeń to 
miesiąc obchodów Święta 
Babci, Dziadka oraz osób 
samotnych- Seniorów. Z tej 
okazji 22 stycznia br. Gminne 
Centrum Kultury i Sportu 
w Ostrowie z/s w Kamionce 
we współpracy ze Stowarzy-
szeni em „ Borkowianki” 
i Radą Sołecką, zorganizowa-
ło uroczyste spotkanie w Do-

mu Ludowym w Borku Ma-
łym. 
W okolicznościowym progra-
mie dla zaproszonych gości 
wystąpiły dzieci i młodzież 
z Borku Małego, które oprócz 
wierszy, piosenek i podzięko-
wań za wsparcie i zrozumie-
nie, przygotowały humory-
styczne przedstawienie pt. „ 
Niech nam żyją” oraz insceni-

zacj ę bajki „Kopciuszek”. 
Program artystyczny wzbu-
dził dużo emocji, na twarzach 
gości można było zaobserwo-
wać uśmiech, radość i wzru-
szenie. Dzieci cieszyły się, 
że mogą w tak odświętny 
sposób wyrazić swoją miłość 
i szacunek dla babci i dziad-
ka. Natomiast goście z dumą 
patrzyli na swoje wnuczęta. 

Jubilaci zostali obdarowani  
przez wnuczęta prezentami, 
zaproszeni na poczęstunek 
i  wspólną zabawę. Uroczyste 
spotkanie z obchodów Dnia 
Babci, Dziadka i Seniora 
w  sołectwie Borek Mały na-
leży do tradycji, pozwala na 
wspólne spotkanie, wspo-
mnienia i świetną zabawę. 

GCKiS w Kamionce 
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TRZECI POZIOM 
Ulrich Hefner 
Thriller katastrofi czny. Torna-
da i huragany pustoszą Stany 
Zjednoczone. Pogoda staje się 
nieobliczalna. Amerykańskie 
służby meteorologiczne usiłują 
przygotować ludzi na spotka-
nie z żywiołem, lecz jest to 
zadanie bardzo trudne. Pro-
gnozy pogody nie sprawdzają 
się, a wśród ludzi narasta pani-
ka. W miastach niszczonych 
przez żywioł ginie coraz wię-
cej ludzi. Anomalie pogodowe 
występują też w innych miej-
scach świata. Prom kosmiczny 
Disovery przy schodzeniu do 
lądowania w Houston dotyka 
jednego z frontów burzowych.  
Pomimo problemów przy lą-
dowaniu pilotowi udaje się 
wylądować. Dwóch członków 
załogi zapada jednak w śpiącz-
kę. Po przebodzeniu astronau-
ci maja napady strachu i leku, 
towarzyszą im też wizje kata-

strofy. James Paul kierownik 
misji promów kosmicznych 
postanawia powołać zespół  
specjalistów, który zajmie się 
analizą anomalii pogodowych 
i terapią astronautów pozosta-
jących w szoku. Trop wiedzie 
specjalistów do Wenezueli, 
gdzie jeden z nich badał przy-

padek trafionej dziwnym 
„promieniem światła”. Trwa 
wyścig z czasem, aby ocalić 
świat od zbliżającej się kata-
strofy. „Trzeci poziom” to  
powieść napisana z rozma-
chem. 
 
DRUGIE SPOJRZENIE 
Jodi Picoult 
Akcja książki rozgrywa się 
w Stanach Zjednoczonych.  
W miejscu pochówku Indian 
pewna fi rma deweloperska 
zamierza wybudować centrum 
handlowe. Budowa rozpoczy-
na się pomimo burzliwych 
protestów Indian. W tym sa-
mym czasi e miast eczko, 
w którym rozgrywa się akcja 
nawiedza seria niewyjaśnio-
nych zdarzeń. Wtedy do pracy 
przystępuje łowca duchów.  
Badając te niezwyczajne zja-
wiska mężczyzna poznaj e Lię, 
dziewczynę, która przywraca 
w nim chęć do życia. Jednak 

odkrycia mężczyzny wykra-
czaj ą daleko poza to, co mógł-
by sobie wymarzyć. Książka 
Jodi Picoult to wartka akcja 
i mnóstwo postaci. Książkę 
czyta się szybko i przyjemnie. 

Biblioteka poleca 

Katarzyna Gotkowska 

8 i 9 kwietnia zespoły tanecz-
ne WRZOS  i ONYKS  po raz 
pierwszy  uczestniczyły w 
V Wojewódzkim Przeglądzie 

Dzieci ęcych i Młodzieżowych 
Form  Tanecznych ' PIERW-
SZE KROKI " w Głogowie 
Małopolskim , reprezentując 

naszą gminę.   

V Wojewódzki Przegląd Form Tanecznych 
"Pierwsze Kroki" w Głogowie Małopolskim 

Jadwiga  

Łomnicka 

19 



Życie Ostrowa 

Życie Ostrowa 


