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Z Piotrem Cielcem, wójtem 
Gminy Ostrów rozmawiamy 
między innymi o inwesty-
cjach, które udało się zreali-
zować w tym roku  na tere-
nie Gminy Ostrów oraz 
o tym, jak ważne jest nada-
nie Instalacji  Zagospodaro-
wania Odpadami w Kozo-
drzy statusu Regionalnej. 
 
Przy tworzeniu tegoroczne-
go budżetu inwestycje do-
bierane były ostrożnie i to-
warzyszył im przede wszyst-
kim rozsądek. Mija połowa 
roku, tymczasem mimo 
wcześniejszych ostrożnych 
planów inwestycyjnych uda-
ło się zrobić nawet więcej. 
Jak to wygląda z Pana per-
spektywy? 
W ciężkim okresie dla całej 
gospodarki w naszym kraju 
bardzo rozważnie planowali-
śmy inwestycje na 2013 rok. 
Niemniej jednak zadania, któ-
re zostały zapisane były inwe-
stycjami koniecznymi do wy-
konania ze względu na usta-
wodawstwo. Mam tu na myśli 
przede wszystkim budowę 
Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów, gdyż nowa ustawa, 
która obowiązuje od 1 lipca 
wymusza na nas wykonanie 
instalacji, która spełniać bę-
dzie odpowiednie wymogi. 
Musieliśmy wykonać szereg 
inwestycji i oddać do użytku 
w jak najszybszym terminie. 
Zaowocowało to tym, iż Sej-
mik Województwa Podkar-
packiego 26 sierpnia podjął  
uchwałę o nadaniu naszej 
instalacji statusu Regionalnej 
Instalacji Zagospodarowania 
Odpadów. Jesteśmy teraz je-
dyną taką instalacją z tym 
statusem dla regionu zachod-
niego, czyli dla czterech po-
wiatów: mieleckiego, kolbu-
szowskiego, ropczycko-
sędziszowskiego i dębickiego. 
 
Mówi Pan o szeregu wymo-
gów inwestycyjnych. Co do-
kładnie? 
Mam na myśli budowę kom-
postowni, punkt przyjęcia 

odpadów, sortownię odpadów 
jak również kwatery na odpa-
dy komunalne i na azbest. To 
w szys tko  pow odow ało, 
że musieliśmy się skoncentro-
wać w tym roku na finanso-
waniu właśnie tych zadań. To 
wszystko zostało dopięte na 
ostatni guzik i instalacje są 
uruchomione. Równolegle zło-
żyliśmy wniosek do Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, gdzie zaapliko-
waliśmy o zwrot  kosztów kwa-
lifikowanych, zgodnie oczywi-
ście z procedurą, na poziomie 
blisko 50% kosztów kwalifiko-
wanych, co daje sumę około 
6 milionów 300 tysięcy złotych 
refundacji. To jest program 
krajowy, a więc wnioski mogły 
składać wszystkie podmioty 
i gminy z całej Polski. W tej, 
jakby nie było trudnej rywaliza-
cji Ministerstwo Środowiska 
wybrało 6 projektów w tym 
nasz, który jest drugi po ocenie 
I-go stopnia, po punktacji 
wstępnej. 
 
Jest to nie lada sukces. 
Tak, jest to duży sukces, 
że wśród tylu wniosków nasz 
został oceniony tak wysoko. Co 
więcej wśród tych sześciu jeste-
śmy jedyną gminą wiejską. 
Pozostali to partnerstwa między 
gminami, duże Zakłady Usług 
Komunalnych. Do pełni szczę-
ścia potrzebne są jeszcze pozy-
tywne oceny merytoryczne 
ekspertów oraz opinia, która 
podtrzyma naszą pozycję. Wy-
niki i lista wniosków, które 
otrzymają dofinansowanie będą 
znane do końca tego roku. Po-
zytywne rozstrzygnięcie i refi-
nansowanie jakie byśmy uzy-
skali na pewno bardzo by nam 
pomogło, ponieważ zadanie 
przy budowie tej instalacji wy-
konywaliśmy ze środków wła-
snych. Byłby to wielki zastrzyk 
finansowy i „oddech” przy tej 
inwestycji. 
 
Rozumiem, że przedsięwzię-
cia, jakie zostały wykonane 
przy instalacji i związane 
z nimi koszty to kwestia stwo-

rzenia inwestycji, 
która na przestrzeni 
lat się zwróci, będzie 
zarabiać na siebie 
i przyniesie dodatko-
we pieniądze do bu-
dżetu gminy? 
Oczywiście. Dzięki 
temu, że ten zakład 
funkcjonuje, zgłaszają 
się do nas gminy 
i podmioty, które chcą 
realizować gospodarkę 
odpadową zgodnie z przepisa-
mi. Obowiązują nas wszystkich 
obowiązki osiągnięcia pozio-
mów odzysku. Na przyszły rok 
przewidziany jest 15% poziom 
odzysku, czyli, że z tony odpa-
dów, które trafia na zakład 150 
kilogramów trafiło do recyklin-
gu. Jest to bardzo wysoki wskaź-
nik, a co roku będzie on coraz 
bardziej wyśrubowywany. Tylko 
takie instalacje jak nasza, pełno-
wartościowa, które mają kilka 
stopni przetwarzania odpadów, 
gwarantują  osiągnięcie takiego 
efektu odzysku. Trzeba tutaj 
nadmienić, że samorządy mu-
szą prowadzić selektywną 
zbiórkę i będą promować wła-
ściwy sposób gospodarowania 
odpadami. 
 
Wracając do Regionalnej 
Instalacji, co daje ten status? 
Ten status, Regionalnej Instala-
cji oznacza, że wszystkie prze-
targi, które będą się odbywały 
wśród tych 400 tysięcy miesz-
kańców regionu zachodniego, 
muszą mieć zawarowania mó-
wiące o tym, że odpady z tych 
powiatów muszą być odprowa-
dzane do Regionalnej Instalacji 
Zagospodarowania Odpadów 
w Kozodrzy. To gwarantuje 
nam przede wszystkim stabil-
ność strumienia odpadów, czyli 
przyjęcie możliwej do przero-
bienia ilości odpadów za wła-
ściwą, godziwą opłatą. Ta nato-
miast skalkulowana jest pod 
względem rzeczywis tych 
kosztów oraz niezbędnego 
zysku potrzebnego na rozbu-
dowę zakładu. Kolejną zaletą 
statusu Regionalnej Instalacji 
jest fakt iż powoduje stabil-

ność zakładu, zatrudnienia 
ludzi. Do tej pory w tych 
przetargach bywało różnie. 
Były przypadki kiedy starto-
wały w nich instalacje, które 
nie miały żadnego doświad-
czenia więc i ich ceny niebyły 
adekwatne. 
 
Mowa jest o stabilizacji finan-
sowej. Kiedy, realnie odczuje-
my, że Instalacja je zarabia? 
Ten status daje gwarancje sta-
bilności zakładu i gminy na 
kolejne lata. Oczywiście efekty 
tego będą widoczne w 2014 
i 2015 roku jako te pierwsze 
lata. W tym roku jeszcze 
w sposób fizyczny tak tego nie 
odczujemy, ponieważ kontrakty 
na to półrocze już trwają i obo-
wiązują. Natomiast w przy-
szłym roku gminy będą rozpi-
sywać nowe przetargi, niektó-
rzy na czas 6, 12 czy 18 miesię-
cy. Jednak w tym czasie nie 
powstanie żadna inna instalacja. 
Jesteśmy jedyną kompletną 
instalacją, czyli posiadamy 
składowisko, prowadzimy pro-
ces biostabilizacji i sortownię. 
Już teraz, widząc jak duże zain-
teresowanie jest naszą instalacją 
dostrzegamy, że potrzebna bę-
dzie jego kolejna rozbudowa, 
ale to na pewno nie w tym ro-
ku. 
 
Rozbudowa Zakładu Zago-
spodarowania Odpadami to 
nie jedyna inwestycja prze-
prowadzona w tym roku 
przez gminę. Sprawnie pro-
wadzona jest budowa kana-
lizacji w Ociece i w ostatniej 
części Borku Małego 

Regionalna Instalacja daje stabilność 
naszej gminie 
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Zakład Usług Komunalnych 
w Ostrowie tworząc konsor-
cjum z Miejskim Przedsię-
biorstwem Gospodarki Ko-
munalnej Rzeszów i MPGK 
Mielec oraz Euro-Eko Mie-
lec wygrał przetargi na od-
biór i unieszkodliwianie od-
padów komunalnych w po-
wiatach: mieleckim, kolbu-

szowskim oraz gminach: 
Rzeszów i Sędziszów Młp.   
 
- Nasi partnerzy odpowiadają 
za odbiór i transport śmieci, 
natomiast Zakład Zagospoda-
rowania Odpadami w Kozo-
drzy za ich unieszkodliwienie 
– wyjaśnia Piotr Cielec, wójt 
Gminy Ostrów. Wygrane 

przetargi miały za celu za-
pewnienie bezpieczeństwa 
dostarczania odpadów i pracy 
całej instalacji. Konsorcjum 
obsługuje te regiony od 1 lip-
ca do końca roku. Tego typu 
zabezpieczenie nie jest już 
potrzebne po 26 sierpnia kie-
dy to instalacja w Kozodrzy 
stała się Instalacją Regionalną 

i według zapisów prawnych 
gminy z powiatów: kolbu-
szowskiego, mieleckiego, 
dębickiego i ropczycko-
sędziszowskiego są zobowią-
zane w ogłaszanych przetar-
gach na wskazanie instalacji 
w Kozodrzy jako tę, do której 
muszą trafiać odpady. 

nkl 

Patrząc na składowisko nie 
zapominamy o tym, co się 
dzieje w gminie. Pamiętamy 
o tym, żeby podnosić standard 
życia mieszkańców gminy. 
Staramy się to realizować 
w sposób zrównoważony. Przy-
kładem tego jest kolejny etap 
budowy sieci kanalizacyjnej. 
Chcemy działać zgodnie z Kra-
jowym Programem Oczyszcza-
nia Ścieków Komunalnych. 
W chwili obecnej realizujemy 
budowę kanalizacji w Ociece, 
drugiej co do wielkości miej-
scowości w naszej gminie. Za-
danie to przewiduje również 
podłączenie do kanalizacji kil-
kunastu domów w Borku Ma-
łym. Prace prowadzone są we-
dług harmonogramu, nawet 
szybciej. Tutaj trzeba przyznać, 
że dużą rolę odgrywają w po-
stępach prac ludzie, którzy są 
zaangażowani i przychylni, 
a pojawiające się niedomówie-
nie czy konflikty rozwiązują 
w zalążku. Mówię tutaj 
o mieszkańcach z sołtysem 
Ocieki na czele. Za to należą 
się im podziękowania. 
 
Czyli zostaną tylko dwie 
miejscowości naszej gminy 
bez kanalizacji? 
Do końca 2015 roku sieć ka-
nalizacyjną chcemy wybudo-
wać w całej gminie. To też 
trudne do osiągnięcia ponie-
waż zostały nam jeszcze dwie 
miejscowości: Wola Ociecka 
i Blizna. Chcielibyśmy, na 
pewno w przyszłym roku, 
rozpocząć prace projektowe 
na tych dwóch miejscowo-
ściach, żeby być przygotowa-
nym do kolejnych wniosków 
o finansowanie na lata 2014-
2020. W 2014 roku pieniędzy 
jeszcze nie będzie, dopiero 
w roku 2015, więc mamy czas 
na przygotowanie odpowied-

niej dokumentacji. Dzięki 
temu lata 2015 i 2016 były na 
realizację budowy kanalizacji 
w tych, pozostałych miejsco-
wościach. Gdy się to uda bę-
dziemy gminą, która wywią-
zała się z założenia Krajowe-
go Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych. Jak 
wiadomo jego niewypełnienie 
będzie w przyszłości niosło 
konsekwencje w postaci kar. 
Samorządy, które nie uzyska-
ją odpowiedniego poziomu 
skanalizowania będą ponosić 
konsekwencje nie dopasowa-
nia się do KPOŚK. W rejonie 
mamy jeszcze miejscowości 
i miasta, które jeszcze w cen-
trach nie mają kanalizacji. 
 
Zadaniem z innej półki, ale 
takim, które  pokazuje, 
że  w dobie tych gorszych lat 
nie zapomina się o oświacie 
i kulturze jest budowa sali 
w Skrzyszowie. 
To prawda. Nie tylko ochrona 
środowiska i Zakład Zagospo-
darowania Odpadów, ale rów-
nież życie sportowe, oświato-
we i kultura jest dla mnie 
i radnych ważna. Przykładem 
tego jest budowa sali gimna-
stycznej z zapleczem przy 
Szkole Podstawowej w Skrzy-
szowie. Jest to największa 
sala w całej gminie. Naszym 
zamysłem od początku było, 
żeby był to obiekt wielofunk-
cyjny. Brakuje nam sali wido-
wiskowej, chcemy aby doce-
lowo właśnie ta sala pełniła 
taką funkcję. Dlatego też jej 
wyposażenie, które realizuje-
my dzięki pomocy środkom 
Ministerstwa Sportu ma temu 
służyć. 
 
Roboty są na ukończeniu. 
W tej chwili prowadzone są 
już prace mające na celu 

wyposażenie sali w sprzęt. 
Kiedy otwarcie? 
Najprawdopodobniej w paź-
dzierniku. Obiekt musi 
przejść wszystkie odbiory. 
Póki co jest wyposażany. Sala 
będzie miała odpowiednie 
nagłośnienie, trybuny i szereg 
elementów podnoszących 
walory zarówno te sportowe, 
jak i podnoszące akustykę. 
Będzie to obiekt z zapleczem 
dla szkoły podstawowej, ale 
też dostępny dla dzieci, mło-
dzieży czy osób starszych za-
równo z tej  miejscowości, jak 
i całej gminy na zajęcia poza-
lekcyjne i towarzyszące. Poza 
tym mają się tam odbywać 
imprezy kulturalne. Będzie to 
obiekt, który połączy w sobie 
kilka funkcji i  pozwoli na opty-
malizację jego utrzymania. 
Obiekt szkolny w swym no-
wym kształcie będzie też miał 
miejsce na potrzeby ewentual-
nego przedszkola czy działal-
ność stowarzyszeń i innych 
instytucji, bo są tam pomiesz-
czenia wolne, które właśnie 
w tym celu chcemy wykorzy-
stać. Do tego duża stołówka 
z zapleczem, kuchnią i co 
ważne zgodna z przepisami. 
Będzie to obiekt XXI wieku 
s p o r t o w o - o ś w i a t o w o -
kulturalny. 
 
Ten rok to  nie tylko trzy 
duże inwestycje, ale tez te 
mniejsze, jednak bardzo 
istotne i „blisko” mieszkań-
ców. 
Dokładnie. Do takich podsta-
wowych, o których niezapo-
minamy należą chodniki, dro-
gi, które poprawiają komuni-
kację oraz bezpieczeństwo. 
Tak się składa, że drogi gmin-
ne w zdecydowanej większo-
ści mają dobry standard, 
więc w tej chwili skupiliśmy 

się na tych głównych trasach, 
głównie są to ciągi powiato-
wych i wojewódzkie. Ewi-
dentnym przykładem jest bu-
dowa chodnika przy drodze 
powiatowej relacji Ostrów-
Kozodrza. Dobra współpraca 
pozwala realizować takie in-
westycje. Kolejny przykład to 
chodnik Ostrów-Skrzyszów 
w dzielnicy Anastazów, który 
realizujemy. Następne zadanie 
to droga powiatowa Wola 
Ociecka-Blizna, tam przebu-
dowany zostanie około kilo-
metr trasy, najprawdopodob-
niej jeszcze w październiku. 
Niezapominamy o estetyce 
miejscowości. W Ociece wy-
konaliśmy parking i nasadze-
nia przy boisku sportowym. 
Myślimy też o tym, żeby pod-
nieść bezpieczeństwo powo-
dziowe w miejscowościach, 
które są najbardziej narażone. 
Taki przykład to regulacja 
rowów i odwodnień oraz wy-
konanie mostków dojazdo-
wych w Kozodrzy w całym 
ciągu przy drogi powiatowej. 
To pozwoli na szybki spływ 
wody w przypadkach dużych 
nawałnic. Poza tym odmulili-
śmy też kilkanaście kilome-
trów rowów, które były zanie-
dbane i wymagały renowacji. 
Chodzi tutaj o miejscowości: 
Skrzyszów, Borek Mały, 
Ocieka, Kozodrza. Mamy 
świadomość, że budowa auto-
strady zachwiała system wod-
ny, a z drugiej strony taka 
wyasfaltowana, spora po-
wierzchnia będzie generowała 
duże spływy wody. W związ-
ku z tym pamiętamy, żeby 
o to dbać, i nie chcemy, aby 
mieszkańcy w tym zakresie 
czuli się pominięci. 

Rozmawiała 
Natalia Kosińska-Lis 

Przetargi dla konsorcjum 
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Gmina Ostrów jako benefi-
cjent projektu współfinanso-
wanego ze środków EFS re-
alizuje projekt „Czas na ak-
tywność w Gminie Ostrów” 
dla 10 kobiet. W  miesiącu 
czerwcu  beneficjenci projek-
tu uczestniczyli w grupowych 
zajęciach z psychologiem 
„ Tr e ni ng K o mp e te ncj i 
i Umiejętności Społecznych”. 
Zajęcia te miały na celu głow-
nie odkrywanie własnego 
potencjału budowanie pewno-

ści siebie oraz kształtowanie 
pozytywnego myślenia, auto-
motywacje i zarządzanie 
otwartości i umiejętności ko-
munikacji. W czerwcu  odby-
ły się również  zajęcia z do-
radcą zawodowym ,które 
obejmowały następujące za-
gadnienia: Rynek Pracy-
aktywność zawodowa, Roz-
mowa kwalifikacyjna, doku-
menty aplikacyjne. Uczestni-
cy projektu otrzymali materia-
ły pomocnicze do zajęć. Pod-

czas zajęć zapewniono serwis 
kawowy oraz ciepły posiłek. 
W bieżącym roku uczestnicz-
ki projektu wzięły udział 
w następujących szkoleniach 
zawodowych; 
1. Nowoczesny sprze-
dawca z obsługa komputera 
2. Kucharz małej gastro-
nomii wraz z organizacja 
przyjęć okolicznościowych 
3. Opiekunka osób star-
szych i dzieci. 
W miesiącu wrześniu odbę-

dzie się kurs Wizaż ze styliza-
cją paznokci oraz dodatkowy 
kurs Aranżacja ogrodów 
z elementami bukieciarstwa. 
Uczestniczki szkoleń zawodo-
wych miały zapewniony po-
częstunek, ciepły posiłek oraz 
materiały szkoleniowe. 
Realizacja projektu przebiega 
zgodnie z założonym harmo-
nogramem. 
 

Koordynator  projektu  
Danuta Krajewska-Kobos 

Przypominamy o konieczności regulowania opłat za gospodarowanie odpadami 
Od 1 lipca 2013 r. funkcjo-
nuje nowy system gospoda-
rowania odpadami w Gmi-
nie Ostrów. Gospodarstwa, 
które złożyły deklaracje 
zobowiązane są do termino-
wego regulowania opłat za 
gospodarowanie odpadami. 
Termin opłaty został ustalo-
ny według zasady „za mie-
siąc do końca miesiąca”. 
Przykładowo opłatę za lipiec 
należało uiścić do końca 
lipca, za sierpień do końca 
sierpnia itd. Gospodarstwo 
może również dokonywać 
wpłaty z wyprzedzeniem, 
podając w druku wpłaty za 
ile miesięcy regulowana jest 
opłata. 
 
Zgodnie z nową Ustawą 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, system 
gospodarowania odpadami od 
mieszkańców może być finan-

sowany tylko i wyłącznie 
z pobieranych opłat w związ-
ku z tym bardzo istotnym jest 
systematyczne dokonywanie 
wpłat przez mieszkańców. 
Bank Spółdzielczy w Ostro-
wie nie pobiera prowizji od 
dokonywanych opłat za go-
spodarowanie odpadami.     
Na stronie internetowej Gmi-
ny  Ostrów  (www. ostrow. 
gmina.pl) zamieszczony zo-
stał przykładowo wypełniony 
formularz deklaracji odpado-
wej oraz druk wpłaty z aktual-
nym kontem bankowym. Do-
datkowe informacje na temat 
systemu gospodarowania od-
padami w gminie Ostrów 
można uzyskać w pokoju nr 
23 Urzędu Gminy Ostrów 
(39-103 Ostrów 225) lub tele-
fonicznie pod numerem (17) 
745 11 60 w. 316 w dni robo-
cze od 7:30 do 15:30.                                                                                                                                                                    
Na koniec sierpnia 2013r. 

zostało złożone 1700 szt. de-
klaracji, a do złożenia pozo-
stało 51 szt. Do wszystkich 
gospodarstw, które nie złoży-
ły deklaracji zostały wysłane 
upomnienia z wyznaczonym 
terminem jej  złożenia . 
W przypadku niezastosowania 
się do upomnienia Urząd 
zmuszony jest   wystawić 

Decyzję administracyjną nali-
c z a j ą c ą  o p ł a t ę 
„podwyższoną” (9 zł od osoby 
na miesiąc według aktualnego 
stanu zameldowania) za okres 
od 1 lipca 2013r. 
 

W.P. 

Będziemy mieć herb 
Trwają prace nad projek-
tem herbu Gminy Ostrów. 
Powstały już jego pierwsze  
wizualizacje jednak osta-
teczną decyzję musi podjąć 
Ko misja  He raldycz na 
w Warszawie. Ta zbierze się 
na przełomie września i paź-
dziernika. 
 
- Cały czas trwają prace po-
nieważ herb, zgodnie z wy-
mogami prawa musi zacho-

wać zgodność z zasadami 
sztuki heraldycznej. Przy two-
rzeniu herbu dla gminy, nale-
ży znaleźć takie ikonograficz-
ne wyobrażenie, które pozwo-
li połączyć wszystkie sołec-
twa ponad ich podziałami 
historycznymi, a zarazem 
będzie trwałym i wyraźnym 
symbolem gminy, jako godło 
w pełni go reprezentujące  
– wyjaśnia Agnieszka Sochac-
ka, sekretarz Gminy Ostrów.  

Jak tłumaczy, wstępnie poja-
wiła się propozycja trzech 
lilii, która miałyby nawiązy-
wać do unikalnego w naszym 
regionie polodowcowego je-
ziorka w Ociece-Sadykierzu, 
gdzie rosną takie rośliny. 
Pierwsza Komisja Heraldycz-
na uznała projekt graficzny 
herbu za piękny, zastanawia 
się jednak czy nie brakuje 
w nim nawiązania do historii 
regionu. W związku z tym 

grupa, której Gmina zleciła 
wykonanie projektu herbu 
zmuszona jest do dalszych 
prac. Poszukiwań symbolu 
naszej gminy nie ułatwia fakt, 
iz region ten jest słabo opra-
cowany pod względem histo-
rycznym. Natomiast sama 
Komisja swoje najbliższe 
posiedzenie planuje na prze-
łom września i października. 
 

nkl 
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Nowe chodniki w Ociece i Kamionce 
W ostatnim czasie na terenie 
naszej gminy powstały nowe 
odcinki chodnika dla pie-
szych. Nowe trakty  wybu-
dowane zostały w Kamionce 
i Ociece. W obu przypad-
kach powstały one przy dro-
gach powiatowych. W Ka-
mionce przy trasie Kosowy-
Kamionka-Sędziszów Młp., 
natomiast w Ociece przy 
drodze re lacji Ocieka-
Kamionka. 
 
Chodnik w Kamionce o dłu-
gości 134,0 mb i szerokości 

2m  wbudowany jest przy 
jezdni na kolektorze krytym. 
Zadanie to wykonała firma 
Re mo ntow o -B ud ow la na 
z  Przyłęku.  W Ociece chod-
nik powstał również na ko-
lektorze krytym. Jego dłu-
gość wynosi 93 m, a szero-
kość 2 m. Tę inwestycję zre-
alizowało przedsiębiorstwo: 
Usługi Budowlane i Brukar-
skie MARK-BUD z Nosów-
ki. 
 

nkl 

Nowe oznakowanie przetestują w Ociece 
Tabliczki z nazwami przy-
siółków i numerami domów, 
które wskazywać będą kie-
runek jazdy w pierwszej 
kolejności zamontowane 
zostaną przy drogach 
w Ociece. Dodatkowe ozna-
czenia mają ułatwić przy-
jezdnym docieranie  do 
mieszkańców. Jeśli taki sys-
tem oznakowania się spraw-
dzi to tabliczki trafią do 
pozostałych sołectw Gminy 
Ostrów.   

- Postanowiliśmy w pierwszej 
kolejności oznakować Ociekę 
ponieważ jest to najbardziej 
czytelne sołectwo w naszej 
gminie. W Ociece je przete-
stujemy i wprowadzimy 
ewentualne modyfikacje, tak 
aby w pozostałych miejsco-
wościach oznakowanie mogło 
z sukcesem funkcjonować  
– wyjaśnia Piotr Cielec, wójt 
gminy Ostrów. Jak zauważa, 
nie w każdej miejscowości 
numeracja jest czytelna ponie-

waż są takie przypadki, 
że działki maja nadany numer 
jednak póki co nie stoi na nim 
żaden budynek. - Te i inne 
kwestie musimy również 
wziąć pod uwagę, aby system 
był po prostu dobry i ułatwiał 
dotarcie do celu, a nie jego 
utrudnianie – zaznacza wójt. 
Tabliczki będą dwustronne 
tak, aby kierowca mógł do-
strzec nazwę przysiółka i nu-
mer domu bez konieczności 
odwracania się. Każda z nich 

zachowa charakterystyczny 
dla naszej gminy niebieski 
kolor i czcionkę. 
Kwestia dodatkowego ozna-
kowania pojawiała się już 
ki l kukr o tni e ,  o s t a tni o 
w kwietniu, podczas sesji 
Rady Gminy Ostrów. Począt-
kowo tabliczki w pierwszej 
kolejności miały zostać za-
montowane w Ostrowie, ale 
ostatecznie zdecydowano, 
że będzie to Ocieka.  

nkl 

Wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych spotkał się z druhami OSP 
W środę, 4 września Stani-
sław Rakoczy, wiceminister 
Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych spotkał się 
z druhami Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu 
naszej gminy. W wizycie 
wiceministra brali udział 
również przedstawiciele na-
szej gminy: Piotr Cielec, 
wójt Gminy Ostrów, Bogu-
sław Wójcik, zastępca Wój-
ta Gminy Ostrów oraz Ma-
rek Gubernat, dyrektor 
ZUK w Ostrowie. Nie zabra-
kło st. bryg. mgr inż. Bogda-
na Kuliga, Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkie-
go PSP, bryg. mgr inż. Jac-
ka Roga, Komendanta Po-
wiatowej PSP w Ropczycach 
oraz mł. bryg. mgr inż. Ja-
nusza Piczaka, Zastępcy 
Komendanta Powiatowego 
PSP w Ropczycach. 
 

Wiceminister Rakoczy poru-
szył szereg ważnych tematów 
istotnych dla działania jedno-
stek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Podsekretarz Sta-
nu MSW przedstawił projekt 
ustawy, który ma na celu za-
gwarantowanie rekompensaty 
dla pracodawców za nieobec-
ność „pracownika - strażaka”, 
który uczestniczy w akcji ra-
towniczej. Wspomniał rów-
nież, że Ministerstwo pracuje 
nad ułatwieniem trudnych 
i skomplikowanych procedur 
z jakimi na co dzień muszą 
borykać się straże pożarne. 
Wiceminister podkreślił rów-
nież, że najważniejsze pod-
czas akcji jest bezpieczeństwo 
strażaka. Przypomniał też 
o tym, jak ważną rolę odegrali 
strażacy podczas akcji powo-
dziowych w minionych la-
tach.  
Stanisław Rakoczy, wicemini-

ster Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych spotkał się z dru-
hami Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu naszej 

gminy przy okazji wizytacji 
Państwowych Jednostek.  

nkl 

Wiceminister Stanisław Rakoczy cierpliwie odpowiadał na 
pytania zgromadzonych druhów. 
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W środę, 14 sierpnia 2013 r. 
w przededniu 93. rocznicy 
Cudu nad Wisłą w południe 
na placu przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Mielcu 
miały miejsce obchody Świę-
ta Wojska Polskiego. Uro-
czystość ta to przede wszyst-
kim oddanie hołdu uczestni-
kom Bitwy Warszawskiej, 
ale również okazja do wrę-
czenia odznaczeń, awansów 
i wyróżnień. Srebrnym me-
dalem „Za zasługi dla 
obronności kraju” w uzna-
niu zasług położonych 
w dz iedzinie  rozwoju 
i umacniania obronności 
Rzeczypospolitej Polskiej” 
otrzymał Piotr Cielec, wójt 
Gminy Ostrów. 
Uroczyste obchody rozpoczę-
ły się od wysłuchania hymnu 
państwowego. Następnie płk 
Mirosław Ciesielski przywitał 
przybyłych na uroczystość 
gości: starostę Andrzeja Chra-
bąszcza, prezydenta Miasta 
Mielca Janusza Chodorow-
skiego, wiceprezydenta Bog-
dana Bieńka, poseł Krystynę 
Skowrońską, członka Zarządu 
Powiatu Mieleckiego Józefa 
Smacznego, wójta Gminy 
Ostrów Piotra Cielca, starostę 
P o w i a t u  R o p c z y c k o -

Sędziszowskiego Stanisława 
Ziemińskiego oraz przedsta-
wicieli Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Mielcu, Ko-
mendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej, Komen-
dy Powiatowej Policji, jak 
również Związku Kombatan-
tów. Po krótkich przemówie-
niach przedstawicieli władz, 
nastąpiło wręczenie odzna-
czeń, awansów i wyróżnień. 
Kolejnym punktem obchodów 
było złożenie kwiatów pod 
pamiątkowymi tablicami. 
Czwartkowe obchody to 
przede wszystkim oddanie 
hołdu uczestnikom Bitwy 
Warszawskiej, nazwanej Cu-
dem nad Wisłą, gdzie 15 
sierpnia 1920 r. obroniono 
Warszawę i Europę przed 
bolszewikami. Datę tę uznano 
za symbol zachowania krót-
kiej, lecz bezcennej niepodle-
głości Polski. 
Dzień 15 sierpnia został ogło-
szony świętem Wojska Pol-
skiego w 1923 r. i pozostawał 
nim do roku 1947. Później 
dzień wojska obchodzono 12 
października, w rocznicę bi-
twy pod Lenino, by upamięt-
nić udział w tej batalii dywizji 
im. Tadeusza Kościuszki. Od 
1992 roku świętem Wojska 

Polskiego ponownie stał się 
15 sierpnia. 
 
Lista osób odznaczonych 14 
sierpnia 2013 roku podczas 
obchodów święta Wojska 
Polskiego w Mielcu: 
Paweł Świerk (11 zmiana) - 
GWIAZDA AFGANISTANU 
plut. rez. Rafał Widuchowski 
(5 zmiana) - GWIAZDA IRA-
KU 
st. kpr. pchor. rez. Marcin 
Gaweł mianowany został na 
stopnień PORUCZNIKA 
Piotr Cielec - SREBRNY 
MEDAL „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” 
plut. rez. Bogusław Stasiow-

ski mianowany został na sto-
pień SIERŻANTA 
ppłk Mirosław Ciesielski - 
ZŁOTY MEDAL Siły Zbroj-
ne W Służbie Ojczyzny 
mjr Leszek Bąk - SREBRNY 
MED A L Si ły Zbrojne 
W Służbie Ojczyzny 
Regina Bednarz-Schab - 
BRĄZOWY MEDAL Siły 
Zbrojne W Służbie Ojczyzny 
Barbara Kapinos - BRĄZO-
WY MEDAL Siły Zbrojne 
W Służbie Ojczyzny 
Justyna Kut - BRĄZOWY 
MED A L Si ły Zbrojne 
W Służbie Ojczyzny 

nkl 

Święto Wojska Polskiego i medal za zasługi dla obronności kraju 

Medal za zasługi dla obronności kraju wójtowi naszej gminy 
wręczali płk Mirosław Ciesielski w asyście Stanisława Ziemiń-

skiego, starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.  

Urząd Gminy w Ostrowie 
przeszedł pomyślnie audyt 
systemu zarządzania jako-
ścią. Urząd został oceniony i 
certyfikowany przez jed-
nostkę SGS, jako spełniają-
cy wymagania zawarte 
w ISO 9001:2008, tym sa-
mym certyfikat został prze-
dłużony na rok. 

W przyszłym roku Urząd 
naszej gminy czeka audyt 
recertyfikujący system za-
rządzania jakością. Jego 
pozytywna we ryf ikacja 
przedłuży certyfikat ISO na 
3 lata. 
 
Cel przyświecający ISO 
w Urzędzie? Jednym z nad-

rzędnych celów Urzędu Gmi-
ny Ostrów jest zapewnienie 
w pełni profesjonalnej, termi-
nowej oraz przyjaznej obsługi 
klientów, a także jak najsku-
teczniejsza realizacja publicz-
nych zadań, które wynikają 
z przepisów prawa. 
Czym jest ISO ? Sam skrót 
ISO pochodzi od międzynaro-

dowej organizacji standaryza-
cyjnej, która wydaje i określa 
wiele norm i standardów do-
tyczących różnorodnych pro-
duktów i systemów. Podstawą 
systemu jakości są procedury 
i instrukcje, czyli opisane 
czynności i procesy zachodzą-
ce w instytucji. 

nkl 

Mamy Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów 
Sejmik Województwa Pod-
karpackiego w poniedziałek, 
26 sierpnia tego roku podjął 
uchwałę o nadaniu instala-
cją wchodzącym w skład 
Zakładu Zagospodarowania 
Odpadami w Kozodrzy sta-
tus Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów. 
 
- Od tego dnia staliśmy się 
jedyną instalacją dla czterech 
powiatów: kolbuszowskiego, 
dębi cki ego, miel ecki ego 
i ropczycko-sędziszowskiego. 
To pozwala na spokojne pla-

nowanie finansów tak zakła-
du, jak i gminy na kolejne 
lata, gdyż gwarantuje to ilość 
odpadów przyjmowaną po 
dobrze skalkulowanych ce-
nach jak również stabilność 
pracy instalacji – wyjaśnia 
Piotr Cielec, wójt Gminy 

Ostrów. 
Na mocy tej uchwały wszyst-
kie gminy wchodzące w skład 
czterech powiatów są zobo-
wiązane w organizowanych 
przez siebie przetargach 
wskazywać instalację w Ko-
zodrzy.                 nkl 

Nasz Urząd nadal z ISO 



Życie Ostrowa 

Życie Ostrowa 

8 

Urząd Gminy Ostrów anali-
zuje przebieg drogi woje-
wódzkiej numer 986 relacji 
Tuszyma-Wiśniowa. Pra-
cownicy urzędu sprawdzają 
i określają potrzeby przebu-
dowy trasy nr 986, która 
przebiega przez teren gmi-
ny. Sugestie ostrowskiego 
samorządu zgłoszone zosta-
ną do przygotowywanego 
Opracowania Programu 
Funkcjonalno - Użytkowego 

dla zadania pn.:  
Rozbudowa drogi woje-
wódzkiej Nr 986 Tuszyma - 
Ropczyce – Wiśniowa. 
- Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich przygotowuje 
się do całościowej przebudo-
wy drogi 986 relacji Wiśnio-
wa-Tuszyma. Jak wiadomo, 
trasa ta przecina naszą gminę 
biegnąc przez Ostrów, Ocie-
kę, Wolę Ociecką i krzyżując 
się w drogami prowadzącymi 

do pozostałych miejscowości 
naszej gminy – wyjaśnia Piotr 
Cielec, wójt Gminy Ostrów 
i dodaje: - W tym celu spraw-
dzamy cały ten odcinek pod 
kątem potrzeb mieszkańców. 
Ustalamy w którym miejscu 
potrzebny jest dodatkowy pas 
na przykład do skrętu, gdzie 
należy wybudować chodnik 
czy choćby postawić wiatę 
przystankową – tłumaczy wójt 
Cielec. Wszystkie sugestie 

reorganizacji trasy wojewódz-
kiej przecinającej naszą gmi-
nę , zos taną przekazane 
PZDW. Jak zaznacza Piotr 
Cielec, zapewne nie wszystkie 
wskazane przez nasz samo-
rząd propozycje zostaną 
uwzględnione. Gmina propo-
zycje przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 986 podpiera 
jednak rzeczowymi argumen-
tami.  
Opracowanie Programu Funk-
cjonalno-Użytkowego dla 
zadania pn. „Rozbudowa dro-
gi wojewódzkiej Nr 986 Tu-
szyma – Ropczyce – Wiśnio-
wa przygotuje na zlecenie 
Podkarpackiego Zarządu 
Dróg wojewódzkich firma: 
„ZNAK” Drogowa Pracownia 
Projektowa Tomasza Stawa-
rza z Gdańska. Koszt wykona-
nia tej dokumentacji to 187 
tysięcy 500 złotych. 

nkl 

Wyremontują wojewódzką. Gmina analizuje potrzeby przebudowy 

Nowy rok szkolny rozpoczęty 
Po dwóch miesiącach odpo-
czynku dzieci i młodzież 
rozpoczęła nowy rok szkol-
ny. We wrześniu  naukę we 
wszystkich placówkach 
szkolnych naszej gminy roz-
poczęło w sumie  875 
uczniów przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów. 
 
Wśród podstawówek najwię-
cej uczniów liczy SP w Ocie-
ce, która w swoich murach 
prowadzi  również wychowa-
nie przedszkolne: 2,5-latków, 
3-latków i 4-latków oraz klasę 
„0”, czyli 5- i 6-latków. Te 
najmłodsze klasy to ogółem 
46 osób. Natomiast najmniej-
szą liczbę uczniów, bo 21. 
w swoich szeregach posiada  
filia szkoły podstawowej 
w Zdżarach. Zauważyć jednak 
należy, że placówka prowadzi 
naukę w klasach od „0” do 
„III”. W sumie 56 uczniów 
liczy S.P. w Kozodrzy, jednak 
ta szkoła jest sześcioklasowa, 
bez przedszkola i klasy „0”. 
Tymczasem liczba wszystkich 
gimnazjalistów w porównaniu 
z rokiem ubiegłym spadła 
o 14 osób i 2 września naukę 

w publicznych gimnazjach 
działających w Gminie 
Ostrów  rozpoczęło 231 
uczniów. Placówką, która 
liczy ich najwięcej jest Pu-
bliczne Gimnazjum w Ostro-
wie. Uczy się w nim młodzież 
z Ostrowa, Skrzyszowa, Ko-
zodrzy i Borku Małego. 
Nowy rok szkolny rozpoczęły 
rów nież pr zedszkola ki . 
W tym roku w przedszkolach 
i klasach „zero” naukę prowa-
dzi łącznie 148 dzieci. 
W przedziale wiekowym od 
2,5 roku do dzieci w wieku 
6 lat najwięcej jest 5-latków. 
Poniżej prezentujemy zesta-

wienie liczby uczniów w po-
szczególnych placówkach. 
 
Szkoły Podstawowe: 
SP Ostrów – 101 uczniów 
SP Kozodrza – 56 uczniów 
SP Skrzyszów – 89 uczniów 
SP Ocieka – 116 uczniów 
(łącznie z działającym przy 
SP Ocieka oddziałem dla 
dzieci młodszych) 
SF Zdżary – 21 uczniów 
SP Wola Ociecka – 104 
uczniów 
SP Kamionka – 84 uczniów 
 
Publiczne Gimnazja: 
PG Ostrów – 118 uczniów 

PG Wola Ociecka – 31 
uczniów   
PG Kamionka – 37 uczniów 
PG Ocieka – 45 uczniów 
 
Przedszkola: 
Przedszkole Kozodrza – 53 
uczniów 
Przedszkole Skrzyszów – 20 
uczniów 
 
Podział najmłodszych klas 
według wieku: 
2,5-3-latki – 22 uczniów 
4-latki – 37 uczniów 
5-latki – 92 uczniów 
6-latki – 56 uczniów 

nkl 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo. 
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Tak mieszkańcy gminy głosowali na nowego senatora 
Zdzisław Pupa z Góry Rop-
czyckiej  wygrał wybory 
uzupełniające do Senatu 
w okręgu nr 55 na Podkar-
paciu zdobywając 60,84 
proc. głosów. Głosowanie 
odbywało się w niedzielę, 8 
września w 422 lokalach 
wyborczych, w tym 11 za-
mkniętych obwodowych 
komisjach wyborczych. 
W naszej Gminie Zdzisław 
Pupa również uzyskał naj-
większa ilość głosów spośród 
wszystkich siedmiu kandy-
datów. 
 
Frekwencja wyborcza w ca-
łym okręgu wyniosła 15,84% 
w Gminie Ostrów niewiele 
mniej, bo 12,7%. W naszej 
gminie obowiązywało dzie-
więć okręgów wyborczych, 
tyle ile sołectw. Pod wzglę-
dem frekwencji najwyższy jej 
poziom został zanotowany 
w Bliźnie – 28,35%. 
Najwyższy procent głosów 
nowy senator otrzymał w Bor-
ku Małym. W tym okręgu 
zagłosowało na niego 83,64 % 

głosujących. Ponad 78% po-
parcia Pupa otrzymał również 
w Kozodrzy i Kamionce. Nie-
wiele mniej w Bliźnie czy 
Zdżarach. Natomiast naj-
mniejsze, 50% w Skrzyszo-
wie. 

Drugim, pod względem ilości 
uzyskanych głosów w naszej 
gminie jest Kazimierz Ziobro. 
Zagłosowało na niego 95 
mieszkańców co daje 13,31% 
poparcia. Natomiast Mariusz 
Kawa otrzymał 10,92% gło-

sów. Żadnego głosu poparcia 
w naszej gminie nie uzyskał 
Józef Habrat z Komitetu Wy-
borczego Samoobrona.   

nkl 
 
 

  Dzieszko 
Ireneusz 

Habrat 
Józef 

Kantor 
Maria 

Kawa 
Mariusz 

Marciniec 
Andrzej 

Pupa 
Zdzisław 

Ziobro 
Kazimierz 

Ostrów 9 
7,32% 

0 3 
 2,44% 

15 
12,2% 

2 
1,63% 

80 
65,04% 

14 
11,38% 

Skrzyszów 4 
5,13% 

0 4 
5,13% 

18 
23,08% 

3 
3,85% 

39 
50% 

10 
12,82% 

Wola Ociecka 0 0 0 8 
24,24% 

1 
3,03% 

23 
69,7% 

1 
3,03% 

Ocieka 0 0 8 
9,52% 

7 
8,33% 

0 51 
60,71% 

18 
21,48% 

Blizna 0 0 0 14 
25,45% 

0 39 
70,91% 

2 
3,64% 

Kamionka 0 0 2 
1,39% 

5 
3,47% 

0 113 78,47% 24 
6,67% 

Zdżary 0 0 0 0 0 18 
69,23% 

8 
30,77% 

Borek Mały 0 0 0 3 
5,45% 

0 46 
83,64% 

6 
10,91% 

Kozodrza 5 
4,31% 

0 3 
 2,59% 

8 
6,9% 

1 
0,86% 

87 
75% 

12 
10,34% 

Tak głosowali mieszkańcy sołectw na poszczególnych kandydatów.  
(Liczba głosów i procent oddanych głosów) 

Do Parku w Bliźnie trafi samolot 
Jeszcze w tym roku do Par-
ku Historycznego w Bliźnie 
przekazany zostanie samolot 
An-2. Przez pilotów nazywa-
ny Antek jest największym 
produkowanym seryjnie 
jednosilnikowym dwupła-
towcem na świecie. Maszyna  
trafi do bliźnieńskiego par-
ku dzięki współpracy Gminy 
Ostów z PZL Mielec. 
 
- Samolot wymaga lekkiej 
modernizacji, którą wykona-
my, a później przygotujemy 
specjalne miejsce, gdzie zo-

stanie ustawiony i udostępnio-
ny dla zwiedzających – wyja-
śnia Wiesław Jeleń, sołtys 
Blizny, który odpowiedzialny 
jest również za obsługę Parku 
Historycznego w Bliźnie.  
Antonov-2 znany także jako 
Antek jest to dwupłatowy 
samolot zaprojektow any 
w ZSRR w 1946 z przezna-
cze nie m tra nspor tow o-
rolniczym. Na liście odbior-
ców (łącznie z Polską) figuru-
je 20 państw. Powolny lot 
i małe wymagania co do lądo-
wiska czynią go idealnym 

samolotem do użytkowania 
w przypadku nieprzystosowa-
nych lotnisk polowych. An-2 
był jeszcze do niedawna naj-
dłużej produkowanym samo-
lotem w dziejach. W Związku 
Radzieckim aż do 1960 wy-
produkowano ponad 5000 
jednostek.  Jednakże już 
w 1960 roku większość pro-
dukcji samolotu została prze-
niesiona do zakładów lotni-
czych w Mielcu, w których 
w yprod ukow a no  po nad 
13  000 sztuk aż do zakończe-
nia produkcji w 1991. Czę-

ściowa produkcja z pozosta-
łych części była kontynuowa-
na do 2001r. kiedy 4 samoloty 
zakupione zostały przez Wiet-
nam. 
Obiekt w Bliźnie cały czas się 
rozwija. Wiata nad latającym 
pociskiem V1, budka wartow-
nicza, rampa i pomieszczenie 
dla obsługi parku to tylko 
część nowych elementów, 
które w ostatnim czasie poja-
wiły się w Parku Historycz-
nym w Bliźnie                   nkl 

Wieniec ze Skrzyszowa wyróżniony 
Grupa dożynkowa ze Skrzy-
szowa otrzymała wyróżnienie 
w konkursie Najpiękniejszy 
Wieniec podczas Dożynek 
Gminy Dębica. Wieniec 
przedstawiał wóz ciągnięty 
przez jelonka. W niedzielę, 
8 września skrzyszowianie 
zaprezentowali się jako miej-

scowość rodzinna wójta Gmi-
ny Dębica Stanisława Roko-
sza. 
W grupie dożynkowej ze 
Skrzyszowa, która zaprezen-
towała się podczas mszy 
w Zawadzie i uroczystości 
Święta Plonów w Stasiówce 
byli: Urszula Niedzielska  

– starościna, Ryszard Mądro-
starosta, Iwona i Bogdan 
Strzałka, Wiesława i Jerzy 
Lipa, Mariola Rymut, Mariusz 
Knych oraz Grażyna Mądro 
z synem Łukaszem. Podczas 
dębickich dożynek prezento-
wało się ponad 40 wieńców.   

 nkl 
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Umocnili brzegi Wielopolki 
Umocnione brzegi rzeki 
Wielopolki w Kozodrzy 
i Skrzyszowie to kolejne 
działania przeciwpowodzio-
we jakie prowadzone są na 
terenie naszej gminy. Pod-
karpacki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych 14 
sierpnia sprawdził i dokonał 
odbioru wykonanych prac.   
 
Zabezpieczenie brzegów Wie-
lopolki polegało między inny-
mi na wykonaniu opasek 
brzegowych, zamontowaniu 
koszy z kamieniami, usuwa-
niu zatorów, wyprofilowaniu 
skarp oraz umocnieniu brze-
gów z kiszki faszynowej po-
między dwoma rzędami pali. 
Poza tym wykonany został 
szeroki zakres prac ziemnych 
zarówno w Kozodrzy jak 

i Skrzyszowie-Budzyniu. Ure-
gulowanie i wyczyszczenie 
koryta Wielopolki oraz umoc-
nienie jej brzegów to część 
prac, które mają na celu za-
bezpieczenie przeciwpowo-
dziowe. W przypadku powo-
dzi czy podtopień brzegi poto-

ku osuwały się grożąc podto-
pieniem sąsiadujących z brze-
gami działek i gospodarstw. 
W ostatnich latach podobne 
prace wykonywane były kil-
kukrotnie. W ramach zabez-
pieczeń powodziowych roz-
budowany został również 

system wczesnego ostrzegania 
i zapobiegania klęskom ży-
wiołowym. Przykładem tego 
jest między innymi wprowa-
dzony monitoring powodzio-
wy. 

nkl 

Umocnione brzegi rzeki Wielopolski to jedno z działań przeciwpowodziowych. 

Nasze drużyny w A-klasie 
W rozgrywkach  A-Klasy 
Podokręgu Dębica w sezonie 
2013/2014 grają trzy druży-
ny z terenu naszej gminy: 
LKS Ostrów, KP Kaskada 
Kamionka i Victoria Ocie-
ka. Po czterech kolejkach  
najwyżej w tabeli spośród 
tych drużyn jest zespół LKS 
Ostrów zajmujący 1 miej-
sce. 
 
Nowy sezon to również prze-
tasowania w dotychczaso-
wych drużynach. Okno trans-
ferowe pozwoliło wszystkim 
zespołom pozyskać nowych 
zawodników. LKS Ostrów 
wzbogacił się o dwunastu 
graczy: Krzysztofa Kubika, 
Krzysztofa Świniucha, Grze-
gorza Roga którzy przeszli 
z Błękitnych Ropczyce. Dalej 
Krystiana Oryla, Adriana Ro-
kosza, Sławomira Walewskie-
go i Jakuba Rudnego z Pasz-
czyniaka Paszczyna. Wzmoc-
niona drużyna LSK Ostrów 
w swoich szeregach posiada 
również Michała Bochenka 
z  V i c t o r i i  O c i e k a 
(wychowanek Błękitnych 
Ropczyce), Konrada Świniu-
cha z Pogórza Wielopole, 
Marcina Grzesiaka z LKS 

Łopuchowa Rafała Rybę 
z Czekaja Ropczyce oraz Do-
minika Ochaba. Z ostrowskiej 
drużyny odszedł kontuzjowa-
ny Łukasz Kura. 
KP Kaskada Kamionka póki 
co w tabeli zajmuje 4 miejsce  
z dziesięcioma punktami. 
W tej drużynie również zaszły 
zmiany kadrowe. W nowy 
sezon ta drużyna weszła bo-
gatsza o nowych zawodników 
miedzy innymi: Konrada 
Stachnika z Błękitnych Rop-
czyce i Grzegorza Laskę ze 
Strażaka Lubzina czy Marcina 
Śliwę z Lechii Sędziszów. 
Jednymi z wartościowszych 
piłkarzy, którzy zmienili klub 
są: Kamil Hamala i Mariusz 
Borek, którzy odeszli do Błę-
kitnych Ropczyce oraz Woj-
ciech Tułecki, który przeszedł 
do Victorii Ocieka. Ważną 
kwestią jaka ma miejsce 
w klubie KP Kaskady Ka-
mionka jest zmiana trenera. 
Od nowego sezonu jest nim 
Leszek Marć, który wcześniej 
trenował seniorów Lechii 
Sędziszów. To on był współ-
założycielem i długoletnim 
trenerem KP Ropczyce.  
Tymczasem najniżej z na-
szych drużyn w tabeli A-klasy 

Podokręgu Dębica w sezonie 
2013/2014 plasuje się Victoria 
Ocieka zajmując 10 miejsce 
z czterema punktami. Do tego 
zespołu przybyli: Kamil Beza-
ra, grający wcześniej w Błę-
kitnych Ropczyce, Kamil Nę-
dza i Patryk Ochab - obaj 
z UKS Glinik. Z LKS Łopu-
chowa przeszli: Sylwester 
Kipa i Kamil Skrzek. Nato-
miast z Chemika Pustków 
Rafał Szewc. Z wypożyczenia 
wrócił Wojciech Tułecki. 

Z Victorii Ocieka do LZS 
Mała odszedł Paweł Pociask. 
W sezonie 2013/2014 Run-
dzie I kibice będą mieli możli-
wość uczestnictwa w kolej-
nych dwóch derbowych poje-
dynkach. W 8 kolejce, 6 paź-
dziernika mecz rozegrają dru-
żyny Victoria Ocieka i KP 
Kaskada Kamionka, w kolejce 
10; 20 października zmierzą 
się LKS Ostrów z KP Kaska-
da Kamionka.  

nkl 

 
Klasa A 2013/2014, grupa: I Dębica  

Poz. Drużyna Pkt. Mecze Bramki 

1. LKS Ostrów 12 5 13-4 

2. Progres Kawęczyn 10 5 12-6 

3. Sokół Krzywa 10 5 11-8 

4. Kaskada Kamionka 10 5 6-5 

5. Płomień Zagorzyce 8 5 9-8 

6. Strażak Lubzina 7 5 6-7 

7. Strzelec Frysztak 7 5 8-6 

8. Huragan Przedbórz 7 5 4-4 

9. LKS Łopuchowa 6 5 7-11 

10. Victoria Ocieka 4 5 5-11 

11. Borkovia Borek Wielki 3 5 3-7 

12. Plon Klęczany 0 5 7-14 
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To u nas zmierzą się druhowie 
Ko mp le k s  S po rt o w y 
w Ostrowie sprawdził się 
podczas Gminnych Zawo-
dów Pożarniczych. Nowy 
obiekt spełnia wszelkie wy-
magania i w związku z tym 
Powiatowe Zawody Pożarni-
cze również odbędą się na 
s ta dio nie  s po rt o w y m 
w Ostrowie.  
 
 Zmagania najlepszych drużyn 
OSP z całego powiatu rop-
czycko-sędziszowskiego za-
planowane są  na niedzielę, 
22 września. Rozpoczęcie 
zaplanowano na godzinę 10-
:30. Na turniej zaprasza za-
równo Piotr Cielec, wójt Gmi-
ny Ostrów jak i Komendanci 
poszczególnych jednostek 

strażackich, również Powiato-
wej Państwowej Straży Pożar-
nej w Ropczycach. 
Naszą gminę podczas zawo-
dów 22 września reprezento-
wać będzie w sumie cztery 
drużyny: trzy męskie i jedna 
damska. Według regulaminu 
w powiatowych zmaganiach 
udział biorą trzy zespoły dru-
hów, które na szczeblu gmin-
nym zajęły najlepsze miejsca. 
W przypadku gminy Ostrów 
w kategorii mężczyzn wystar-
tują drużyny: Kozodrza I, 
Kozodrza II i Kamionka. 
W kategorii żeńskiej nasza 
gmina będzie reprezentatywna 
przez dziewczęta z OSP Ko-
zodrza.                    nkl 

Drużyny strażackie z naszej gminy prowadzą solidne przygoto-
wania do powiatowych zmagań pożarniczych. 

Tadeusz Cymański zachwycony Parkiem w Bliźnie 
W piątek, 6 września Park 
Historyczny Blizna odwiedził 
Tadeusz Cymański, poseł 
Parlamentu Europejskiego. 

Podczas wizyty europoseł 
z ogromnym podziwem wy-
powiadał się na temat działań 
Gminy Ostrów, która postano-

wiła zainwestować i wybudo-
wać Park w Bliźnie. W jego 
słowach pełno było uznania. 
Na zakończenie pogratulował  

Piotrowi Cielec, wójtowi 
Gminy Ostrów i Wiesławowi 
Jeleniowi, sołtysowi Blizny 
zgromadzonych eksponatów, 
oprawy merytorycznej i całej 
infrastruktury Parku, która ma 
za zadanie ocalić od zapo-
mnienia prawdę historyczną 
o miejscu, które odegrało bar-
dzo dużą rolę w historii II 
wojny światowej oraz póź-
niejszym kształtowaniu tech-
niki wojskowej.  
Europoseł Cymański zapew-
nił, że chętnie wróci do Parku 
Historycznego Blizna. 
 

nkl 

70 ton azbestu do utylizacji 
W sumie 29 tysięcy 462 złote 
zostanie  przez nacz one 
w Gminie Ostrów na usuwa-
nie i utylizację azbestu. Jest 
to możliwe dzięki dotacji 
jaką otrzymał nasz samo-
rząd na realizację programu 
Narodowe go Fundusz u 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej pod nazwą 
„Gospodarowanie odpadami 
innymi niż  komunalne, 
Cześć II - Usuwanie wyro-
bów zawierających azbest”.  

Dzięki programowi, który 
realizuje Gmina Ostrów, zde-
montowanego i zutylizowane-
go zostanie 70 ton azbestu. Z 
tej możliwości skorzysta 38 
gospodarstw z trenu naszej 
gminy, które w terminie do 30 
listopada 2012 zgłosiły chęć 
udziału w programie. 
Koszt zakupu nowego pokry-
cia dachowego i jego montaż - 
nie jest objęty programem- 
jest kosztem osób fizycznych. 
Zgodnie z przyjętymi zobo-

wiązaniami Polska do 2032 
roku ma się całkowicie po-
zbyć azbestu. W związku 
z tym gminy systematycznie 
starają się o dofinansowania 
i po kolei utylizują eternit, 
który jeszcze pozostał na nie-
których dachach 
W sumie 29 tysięcy 462 złote 
zos ta ni e  pr ze znac zo ne 
w Gminie Ostrów na usuwa-
nie i utylizację azbestu. 85% 
tej kwoty to dofinansowanie:  
- 50% dotacja ze środków 

Naro dow e go F und us zu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie  
- 35% dotacja ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej   
- pozostałe 15% to koszt in-
westora, czyli pieniądze 
z budżetu gminy. 
 

nkl 

Zachwycony Parkiem Historycznym w Bliźnie Europoseł Tadeusz Cymański zapowiedział powrót.  
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Przeciwdziałanie przemocy domowej w Gminie Ostrów 
 Przemoc w rodzinie 
narusza podstawowe prawa 
człowieka, w tym prawo do 
życia i zdrowia oraz poszano-
wania godności osobistej, 
a władze publiczne mają obo-
wiązek zapewnić wszystkim 
obywatelom równe traktowa-
nie i poszanowanie ich praw 
i wolności, a także w celu 
zwiększania skuteczności 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 
W strukturze Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ostrowie działa Interdy-
scyplinarny Zespół ds. prze-
c iwdz iałania prze mocy 
w rodzinie. W skład Zespołu 
wchodzą przedstawiciele in-
stytucji działających na rzecz 
dzieci i rodzin z terenu gminy 
oraz innych instytucji; w tym 
m.in. przedstawiciele Szkół 
Podstawowych, Gimnazjum, 
Policji, Sądu Rejonowego, 

Służby Zdrowia, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych.  
Członkowie Zespołu Interdy-
scyplinarnego spotykają się w 
trybie interwencyjnym w celu 
pomocy rodzinom w sytu-
acjach kryzysowych, skład 
Zespołu jest zmienny i zależ-
ny od potrzeby rodzin.  
W ubiegłym roku nastąpił 
znaczny wzrost liczby odnoto-
wanych przez Zespół przy-
padków przemocy. Raczej 
jednak nie jest to spowodowa-
ne zwiększaniem skali prze-
mocy a zwiększeniem świado-
mości mieszkańców gminy, 
którzy borykali się z proble-
mem jednak go nie zgłaszali, 
zwiększonym zaufaniem do 
ins tytucji pomagających, 
uznaniem przez społeczeń-
stwo przemocy domowej za 

przestępstwo i informowa-
niem o jej występowaniu oraz 
o potrzebie poszukiwania 
rozwiązań i pomocy.  
Jeżeli jesteś osobą doznającą 
przemocy, pamiętaj, że: 
- Masz prawo żyć w domu 
wolnym od przemocy,  
- Masz prawo do szacunku 
i godnego traktowania, 
- Masz prawo czuć się bez-
piecznie w swoim domu, 
- Masz prawo do swobodnego 
wyrażania swojego zdania,  
- Masz prawo do współuczest-
niczenia w podejmowaniu 
decyzji dotyczących spraw 
domu, rodziny, dzieci i wy-
datków, 
- Twoje potrzeby są równie 
ważne, jak potrzeby partnera, 
- Masz prawo popełniać 
błędy, 
- Masz prawo do swobod-
nego kontaktowania się 
z bliskimi, rodziną, przyja-

ciółmi,  
- Nic nie usprawiedliwia prze-
mocy, 
- Masz prawo szukać pomocy 
w sytuacji, gdy jesteś niezad-
owolony/zaniepokojony tym, 
co się dzieje w domu.  
 
Nikt nie ma prawa krzywdzić 
drugiej osoby, zadawać jej 
bólu, czy znęcać się nad nią 
w jakikolwiek inny sposób. 
To jej sprawcy powinni wsty-
dzić się swojego zachowania, 
a nie ofiary. Przemoc domowa 
jest przestępstwem. 
Jeżeli potrzebujesz pomocy 
skontaktuj się z naszym 
ośrodkiem, a postaramy Ci się 
pomóc. 

Przewodniczący ZI 
Artur Wlazło 

Kolejne komputery trafią do naszych mieszkańców 
Gmina Ostrów otrzyma 724 
tysiące 980 złotych dofinan-
sowania w ramach Progra-
mu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka, działa-
nie: 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion. Dzięki temu 
w sumie 100 zestawów kom-
puterowych trafi do miesz-
kańców Gminy Ostrów. Listę 
mieszkańców do których trafi 
nowy sprzęt komputerowy 
przygotuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 
 
Do projektu zostanie zakwalifi-
kowana grupa 100 dzieci 
i młodzieży z gminy Ostrów 
z klas IV – VI szkół podstawo-
wych oraz klas gimnazjalnych, 
osiągająca bardzo dobre wyniki 
w nauce, a nie posiadająca 
komputera oraz dostępu do 

Internetu. Dodatkowe wymaga-
nie zakłada, kryterium docho-
dowe, oznacza to, że oprócz 
bardzo dobrych wyników 
w nauce przeciętny miesięczny 
dochód opodatkowany na oso-
bę w rodzinie, z roku 2012 nie 
może przekraczać 1270,28 zł. 
Dzięki projektowi przekazane 
zostaną nowe zestawy kompu-
terowe, a przez 2 lata gmina 
Ostrów pokrywać będzie kosz-
ty związane z dostępem do 
Internetu oraz serwisem sprzę-
tu. 
Program zakłada 100% dofi-
nansowania. Wniosków, które 
starały się o pieniądze z POIG 
było ponad 600, tylko 165 roz-
patrzono pozytywnie, w tym 
wniosek Gminy Ostrów. 
W naszym rejonie dofinanso-
wanie otrzymały również Gmi-
na Ropczyce i Gmina Niwiska. 

W tej chwili samorząd przygo-
towuje dokumentację potrzebną 
do podpisania umowy oraz 
ogłoszenia przetargu na dostar-
czenie sprzętu komputerowe-
go, łącza Internetowego oraz 
zapewnienie serwisu.   

Dodatkowo, w ramach projek-
tu do Gminnego Centrum 
Info r ma c j i  P ub l i c zne j 
w Skrzyszowie trafi 7 zesta-
wów   komputerowych. 

 
nkl 

Nowe komputery do GCI trafia najprawdopodobniej 
końcem tego roku. 

W Kozodrzy odmulili rowy 
Nasz samorząd odmulił rów 
przydrożny przy drodze po-
wiatowej Ostrów-Borek Wiel-
ki-Boreczek w miejscowości 
Kozodrza i wymienił znisz-
czone kręgi pod zjazdami. 

Roboty wykonało wyłonione 
w drodze przetargu Przedsię-
biorstwo Budowlano Trans-
portowo Usługowo Handlowe 
Hydrostars z Dębicy. Pienią-
dze na ten cel pochodzą 

w funduszu sołeckiego, który 
w całości został przeznaczony 
na realizację tego zadania. 
Fundusz sołecki to wyodręb-
nione w budżecie gminy środ-
ki, które są przeznacza na 

inwestycje konkretnej wsi, 
które służą poprawie warun-
ków życia jak największej 
grupie mieszkańców.  

nkl 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ostrowie 

tel. 17 2235 768 
e-mail: gostrow@rzeszow.uw.gov.pl 



Życie Ostrowa 

Życie Ostrowa 

13 

Dziewczęta z OSP mają nowe mundury 
Dziewczęta z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skrzyszo-
wie otrzymały galowe mun-
dury. Gmina Ostrów zaku-
piła druhnom ze Skrzyszo-
wa w sumie 10 nowych kom-
pletów. Żeńska drużyna 
strażacka w nowych mundu-
rach po raz pierwszy zapre-
zentowała się podczas tego-
rocznych dożynek sołeckich, 
które  mia ły mie j sce 
16  sierpnia. 
 
Komplet umundurowania 

damskiego zawiera marynarkę 
i spódnicę w kolorze ciemne-
go granatu, białą koszulę, 
granatowy kapelusz i dwa 
sznury galowe: do koszuli i do 
marynarki. Poza tym czarny 
krawat, naramienniki i dys-
tynkcje do koszuli. Koszt za-
kupu dziesięciu kompletów 
umundurowania dla dziewcząt 
z OSP w Skrzyszowie to 
5 tysięcy 955 złotych. Stroje 
zostały kupione w lipcu tego 
roku. 

nkl 

Fakty i sensacje o Bliźnie w najnowszej książce 

W sierpniu ukazała się nowa 
publikacja opisująca dzieje 
miejscowości Blizna, głównie 
wydarzenia związane z II woj-
ną światową. Książka zatytu-
łowana „Blizna, fakty i sensa-
cje opisuje między innymi 
działalność niemieckiego poli-
gonu V1 i V2 oraz walki pol-
skiego ruchu oporu. Jak pod-
kreśla Włodzimierz Gąsiew-
ski, autor tej publikacji jest to 
opracowanie  popularno-
naukowe. Kieruje on swoją 
książkę zarówno do osób po-
siadających wiedzę z historii 
Polski, jak i lokalnych miło-

śników tej dziedziny na-
uki, ale również do 
„czytelników młodego 
i średniego pokolenia, 
którzy swoją wiedzę hi-
storyczną posiadają jedy-
nie z podręczników”. Pu-
blikacja powstała z inicja-
tywy samorządu Gminy 
Ostrów.   
 

nkl 

Dziewczęta OSP Skrzyszów w mundurach 
prezentują się wspaniale.  

Nowa publikacja na 
 temat Blizny pojawiła się 

na początku sierpnia. 

Plac zabaw 
z nowymi 

urządzeniami 
Plac zabaw w Skrzyszowie 
wzbogacił się o nowe urządze-
nia. Karuzela platformowa, 
tablica do gry w kółko i krzy-
żyk oraz drewniany wagon 
z ławeczkami zamontowane 
zostały w sierpniu. Zakup no-
wych urządzeń do zabaw dla 
najmłodszych był możliwy 
dzięki wyznaczonym z budżetu 
gminy pieniądzom na fundusz 
sołecki. 
 

nkl 

W październiku planowane 
jest otwarcie nowej sali 
gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Skrzyszo-
wie. W tej chwili prowadzo-
ne są ostatnie prace przy 
wyposażeniu sali. Po ich 
zakończeniu pozostaną je-
dynie odbiory techniczne. 
Na terminy odbiorów gmi-
na nie ma jednak wpływu. 
Nowa sala w Skrzyszowie 
będzie największym takim 
obiektem na terenie Gminy 
Ostrów. Według zapewnień 
Piotra Cielca, wójta Gminy 
Ostrów sala będzie spełniać 
wy magania s portowo-
oświatowo-kulturalne. 
 
- Według zamysłu sala będzie 
obiektem wielofunkcyjnym 
spełniającym wymogi zarów-

no sali gimnastycznej, jak 
i widowiskowej. Służyć bę-
dzie zarówno dzieciom, mło-
dzieży oraz osobom starszym. 
Nie zabraknie miejsca dla 

stowarzyszeń, różnego rodza-
ju instytucji czy ewentualne-
go przedszkola – wyjaśnia 
Piotr Cielec, wójt Gminy 
Ostrów. Budowa nowej sali 

gimnastycznej w Skrzyszo-
wie wraz z łącznikiem pomię-
dzy nowym, a starym obiek-
tem rozpoczęła się jesienią 
2008 roku. W zakres inwesty-
cji wchodzi: sala gimnastycz-
na o wymiarach 18m na 27m, 
galeria dla widzów - nawet na 
100 osób i kuchnia wraz 
z zapleczem. Poza tym szat-
nie, toalety, dwie sale lekcyj-
ne, plac wejściowy i podjazd 
dla niepełnosprawnych. Łącz-
na powierzchnia użytkowa 
budynku wynosi 1 169 m². 
Łączny koszt tej inwestycji to 
2 miliony 500 złotych, z cze-
go 2 miliony 100 tysięcy zło-
tych pochodzi z budżetu 
Gminy Ostrów, natomiast 
400 tysięcy to dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu. 

nkl 

Pierwsza taka sala w gminie 

Uczniowie i kadra SP Skrzyszów nie mogą doczekać 
się otwarcia nowej, dużej sali gimnastycznej.  
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Gmina Ostrów najlepsza w Wakacyjnym Turnieju Gmin 

W niedzielę, 11 sierpnia 
podczas IV Zlotu Historycz-
no-Militarnego w Bliźnie 
r o z e g r a n y  z o s t a ł 
„Wakacyjny Turniej Gmin" 
Lokalnej Grupy Działania 
Lasovia. Po przeprowadze-
niu  wszystkich konkurencji 
najlepsza okazała się repre-
zentacja Gminy Ostrów. 
Drugie miejsce zajęła Gmi-
na Niwiska, natomiast trze-
cie delegacja Gminy Cmo-
las. 
 
Sa mor zą d y w c hod zące 
w skład LGD LASOVIA: 
Cmolas, Niwiska i Ostrów 
podczas niedzielnego turnieju 
gmin musiały zmierzyć się 
z pięcioma konkurencjami.  
Slalom taczką, wyścig narta-
mi, przecinanie drewnianego 
bala, napełnianie butelki czy 
przeciąganie liny wymagały 

od uczestników zmagań nie 
lada sprawności i sprytu. 
Lokalna Grupa Działania jest 
podstawą filozofii oraz naj-
ważniejszym środkiem reali-
zacji celów inicjatywy Le-
ader+. Chodzi o to, żeby zmo-
bilizować lokalne społeczno-
ści, do wspólnego działania na 
rzecz własnych dróg rozwoju 

społecznego i gospo-
darczego. 

nkl 

Reprezentacja Gminy Ostrów dumnie prezentuje puchar i dyplom w towarzystwie Stanisława 
Ziemińskiego, starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i Piotra Cielca,  

wójta Gminy Ostrów.  

Puchar Wójta wygrał LKS Ostrów 
Drużyna LKS Ostrów I wy-
grała Turniej Piłki Nożnej o 
Puchar Wójta Gminy 
Ostrów.  
 
Finałowe mecze miały miej-
sce w sobotę, 10 sierpnia na 
stadionie sportowym w Ostro-
wie. W rozgrywkach wzięło 
udział osiem drużyn, jednak 
to zawodnicy ostrowskiego 
klubu tego dnia byli najlepsi. 
Po zaciętych meczach osta-

teczna, najlepsza trójka dru-
żyn Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy 
Ostrów wygląda następująco: 
I miejsce - LKS Ostrów 
II miejsce - Kaskada Ka-
mionka I 
III miejsce - Victoria Ocieka I 

nkl 

Mecz pomiędzy KP Kaskada 
Kamionka i Victoria Ocieka 

zapewnił kibicom sporo emocji  

Bogate biblioteki i wysokie czytelnictwo 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Ostrowie i filie biblio-
teczne w Kamionce, Ociece 
i  Skrzyszowie każdego mie-
siąca wzbogacane są o nowe 
p o z y c j e  k s i ą ż k o w e . 
W pierwszym półroczu tego 
roku w naszych bibliotekach 
przybyło w sumie 282 książ-
ki. Tymczasem jeszcze we 
wrześniu wydanych zostanie 
4 tysiące 400 złotych na ko-
lejne publikacje. 
 
Jak wyjaśnia Bogusława Ko-
łodziej, kierownik Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Ostro-
wie ze środków własnych za-
kupionych zostało 282 wolumi-
ny na kwotę ponad 6 tysięcy 
615 złotych. Nasze biblioteki 
otrzymały również 48 darów 
książkowych z Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Ropczycach. Tym-
czasem według zapowiedzi 
kolejne, nowe publikacje już są 
zamówione. - Są to publikacje 
zakupione ze środków Bibliote-
ki Narodowej z programu 
„Zakup nowości wydawni-
czych do bibliotek”, jedna trze-

cia wartości to jest kwota 
1 tysiąca 467 złotych jest prze-
znaczona na zakup nowości dla 
dzieci i młodzieży – tłumaczy 
Bogusława Kołodziej,  
 
Okazuje się, że czytelnictwo 
w naszej gminie ma się dobrze. 
W ciągu ostatniego półrocza 
wypożyczono ogółem ponad 
20 tysięcy woluminów. Naj-
większą grupę czytelników 
stanowią osoby dorosłe 
w wieku od 25 do 44 lat. Jest 
ich 566 na 1792 czytelników 
posiadających karty biblio-

teczne zarówno w bibliotece 
głównej w Ostrowie, jak i jej 
filiach w Ociece, Kamionce 
i Skrzyszowie. Te liczby prze-
kładają się również na dane 
mówiące o tym, która literatu-
ra wypożyczana jest najczę-
ściej. W każdej z tych placó-
wek można również wypoży-
czyć czasopisma czy skorzy-
stać z Internetu. Nie brakuje 
również specjalistycznej lite-
ratury. 

nkl 
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Gminne Święto Plonów 
Pogoda nie przeszkodziła 
mie sz k a ńc o m G mi ny 
Ostrów w podziękowaniach 
za tegoroczne plony oraz 
w licznym uczestnictwie 
w zabawie dożynkowej. 
W tym roku grupy z całej 
okolicy przygotowały na 
Dożynki Gminne w Ociece 
aż 11 wspaniałych wieńców 
wykonanych ze zbóż, kwia-
tów i traw. Starostami tego-
rocznych dożynek byli Elż-
bieta Serafin-Marszałek 
i  Zenon Kłusek. 
 
Święto Plonów rozpoczęła 
uroczysta msza święta o go-
dzinie 14:00 w Kościele Para-
fialnym pw. Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Ociece. 
Po niej korowód wieńcowy na 
czele z Orkiestrą Dętą 
„Jupiter” z Dębicy oraz towa-
rzyszącemu jej zespołowi 
mażoretek przemaszerował na 
stadion sportowy. W prezen-
tacji wieńców nie przeszko-
dził wiatr ani zachmurzone 
niebo. Jak co roku, wieńce 
tradycyjnie przedstawiały 
elementy liturgiczne, w tym 
roku motywem przeważają-
cym był kielich. Po przekaza-
niu wieńców i bochenków 
chleba oraz okolicznościo-
wych przemówieniach nastą-
piły występy artystyczne. 

W pierwszej kolejności swoją 
twórczość poetycką zaprezen-
tował Marian Bil z Ostrowa. 
Zgromadzeni mieszkańcy 
i zaproszeni goście mogli po-
dziwiać również występ Ze-
społu Pieśni i Tańca „Wrzos”, 
grup: „Anturja” i „Lotos”. Nie 

zabrakło też programu dla 
dzieci, a humory dopisywały 
między innymi za sprawą 
wystąpienia Kabaretu z Kono-
pi. Rarytasem okazał się pie-
czony dzik, którym częstowa-
ni byli uczestnicy dożynek. 
Ten niecodzienny przysmak 
zafundowało Koło Łowieckie 
„Cietrzew”. Ogromną popu-
larnością cieszyła się degusta-
cja pierogów firmy MATEO. 
Całość w oprawie skocznej 
muzyki, kolorowych tańców 
i tradycyjnych obrzędów 

nadawała tegorocznym do-
żynkom wyjątkowy charakter. 
Na koniec dożynek do tańca 
zagrała orkiestra MoonLight, 
która przygrywanie zakończy-
ła na kilka minut przed godzi-
na trzecia w nocy.  
Podczas Gminnych Dożynek 

nie mogło zabraknąć Piotra 
Cielca, wójta Gminy Ostrów, 
który w swoim przemówieniu 
zaznaczył jak ważną rolę ogry-
wają rolnicy, podziękował im za 
ich wielki trud oraz dobrą pracę 
jaką wykonują pomimo różnego 
rodzaju przeciwności. W tego-
rocznych uroczystościach 

uczestniczyli również licznie 
samorządowcy. Do Ocieki 
przyjechali również Europoseł 
Solidarnej Polski - Tadeusz 
Cymański oraz Wicemarszałek 
Sejmu – Marek Kuchciński. 
Z inicjatywy Wójta Gminy 
Ostrów podczas Gminnych 
Dożynek w Ociece przeprowa-
dzona została akcja pomocy 
mieszkańcowi Zdżar, któremu 
w ostatnich dniach spłonęła 

stodoła, w której przechowy-
wał maszyny i urządzenia 
rolnicze. Osoby uczestniczące 
w dożynkach mogły w cenie 
5 złotych zakupić cegiełkę. 
Taki kupon dawał możliwość 
zagłosowania danej osobie na 
najładniejszy wieniec. W su-
mie sprzedano 209 cegiełek. 

Część osób postanowiła zapła-
cić za kupon więcej, dzięki 
temu dla pogorzelca ze Zdżar 
zebrano kwotę 1 tysiąc 280 
złotych. Natomiast miano Naj-
ładniejszego Wieńca Dożynek 
Gminnych - Ocieka 2013 trafił 
do grupy dożynkowej Ocieka I, 
której starostami byli Maria 
i Kazimierz Bieszcz. 

 nkl 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Wójt gminy Ostrów w towarzystwie: Tadeusza Cymańskiego, 
Barbary Cwanek, Marka Kuchcińskiego, Sławomira Bezary 

i Władysława Surmana. 

Piękny wieniec w formie kielicha zaprezentowała tym roku grupa dożynkowa z Kozodrzy.  
Starostami wieńca byli Żaneta Piasecka i Michał Kot. 
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„Wrzos” zachwycał we Lwowie 
W dniach 3-5 lipca, na za-
proszenie Domu Twórczości 
Dziecięcej przy ulicy Gri-
czenki na Osiedlu Szewczen-
ki we Lwowie, Zespół Pieśni 
i Tańca ''WRZOS'' działają-
cy przy GCKiS w Ostrowie 
był na 3 dniowej wycieczce 
we Lwowie. 
 
Nasza bytność we Lwowie 
była rewizytą za zeszłoroczne 
występy zespołu ''WYSPA 
DZIECIŃSTWA'' w gminie 
Ostrów. We wrześniu ubiegłe-
go roku ''Teatr Muzyczny 
Wyspa Dzieciństwa'' wystąpił 
– na zaproszenie dyr. GCKiS 
p. Łagowskiego - na Dożyn-
kach Gminnych w Kozodrzy. 
Pierwszy wieczór młodzi 
Ukraińcy razem z naszą mło-
dzieżą spędzili na wspólnej 
zabawie przy ognisku w Bliź-
nie, w drugi wieczór -na za-
proszenie sołtysa Tadeusza 
Kality - młodzież bawiła się 
na dyskotece w Domu Straża-
ka w Woli Ocieckiej. 
Przygo tow ania  Zespołu 
WRZOS do tej wycieczki - 
wymiany osiągnięć twórczo-
ści młodzieży zespołów ze 
Lwowa i z Gminy Ostrów- 

trwały ponad dwa lata. 
Wyjazd był formą nagrody za 
pracę dla członków ZPiT 
„Wrzos” i grupki rodziców 
zaangażowanych w wielolet-
nią pracę społeczną na rzecz 
promocji naszej gminy. 
W pierwszym dniu daliśmy 
występ - koncert w domu kul-
tury dzielnicy Szewczenki. Po 
występie młodzi Ukraińcy 
zabrali nas na dyskotekę w 
klubie wybudowanym na Mi-
strzostwa Euro 2012, bawili-
śmy się przy muzyce dyskote-
kowej do godziny 22. 
Na drugi dzień zwiedzaliśmy 

pomniki historii polskiej kul-
tury, a mianowicie zamki 
w Podhorcah i w Złoczowie. 
Wrażenia niezapomniane. 
Wieczorem młodzież spotkała 
się na warsztatach tanecznych 
w czasie których Polacy uczy-
li się tańców ukraińskich, 
a Ukraińcy polskich tańców 
narodowych. 
Na zakończenie, w trzecim 
dniu, byliśmy na Cmentarzu 
Orląt Lwowskich złożyć hołd 
Orlętom i 
pomodliliśmy się za dusze 
wszystkich pochowanych na 
Cmentarzu Łyczakowskim. 

Potem byliśmy na Wysokim 
Zamku górującym nad Lwo-
wem, następnie zwiedziliśmy 
stary Lwów. 
W wycieczce uczestniczył 
sołtys Woli Ocieckiej p. Tade-
usz Kalita któremu członko-
wie zespołu i ich rodzice są 
bardzo wdzięczni za wielolet-
nie wspomaganie działalności 
Zespołu. 
Dziękujemy wójtowi Gminy 
Ostrów i dyrektorowi GCKiS 
Ostrów za sfinansowanie na-
szej wyprawy. 
 

Jadwiga Łomnicka 

Bociany rozdane. Złoty trafił do Kamionki 
W tym roku podczas Doży-
nek Gminnych w Ociece po 
raz siódmy Piotr Cielec, 
wójt Gminy Ostrów wręczył 
wyróżnienia sołtysom miej-
scowości, w których urodzi-
ło się najwięcej dzieci w sto-
sunku do liczby  mieszkają-
cych tam osób. W tym roku 
Złoty Bocian trafił do Ka-
mionki. 
 
To właśnie sołectwo Kamion-
ka w 2012 roku zanotowało 
największą liczbę urodzeń. Na 
906 mieszkańców liczba uro-
dzeń w ubiegłym roku wynio-
sła 25. Srebrnego Bociana 
odebrał Wiesław Jeleń, sołtys 
Blizny. Według danych 
w 2012 roku w tej miejscowo-
ści urodziło się 7 dzieci, 
a Blizna ma zaledwie 254 
mieszkańców. Natomiast Brą-

zowy Bocian otrzymał Skrzy-
szów. Tutaj w 2012 roku licz-
ba urodzeń wyniosła 15. na 
1095 mieszkańców tej wsi. 

Najmniej urodzeń zanotowa-
no w Borku Małym. W tym 
przypadku na 295 mieszkań-
ców w 2012 roku urodziło się 

tylko jedno dziecko. To wła-
śnie do tego sołectwa trafił 
niechlubny Czarny Bocian. 

nkl 

Gospodarzom miejscowości o największej liczbie urodzeń w 2012 roku dyplomy wręczył 
Piotr Cielec, wójt Gminy Ostrów  

Piękne stroje dziewcząt z Zespołu Pieśni i Tańca „Wrzos” przyciągały liczne spojrzenia widowni.  
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Tysiące ludzi na Zlocie w Bliźnie 
Tłumy ludzi odwiedziły 
w tym roku Park Historycz-
ny Blizna podczas IV Zlotu 
Historycz no-Militarnego. 
Wśród  około 4 tysięcy zwie-
dzających nie zabrakło waż-
nych osobistości: Stanisława 
Ziemińskiego, Starosty Po-
w i a t u  R o p c z y c k o -
Sędziszowskiego, Kazimie-
rza Moskala, posła na Sejm 
RP, Stanisława Rokosza, 
wójta Gminy Dębica, Wło-
dzimierza Gąsiewskiego, 
autora najnowszej publika-
cji o Bliźnie „Blizna. Fakty 
i sensacje” czy modelarzy 
Andrzeja i Sławomira 
Drews, którzy wykonali ma-
kietę latającego pocisku V1.   
 
Tegoroczny Zlot Historyczno-
Militarny w Bliźnie śmiało 
można zaliczyć do grona suk-
cesów. Mnóstwo atrakcji: 
pokazy spadochronowe, lata-
jących modeli, rekonstrukcja 
bitwy z 1944 roku, małpi 
most, tyrolka i cały szereg 

stanowisk militarnych przy-
ciągnęły do Blizny zarówno 
miłośników militariów, wyda-
rzeń II wojny światowej jak 
i osób ciekawych tego wyda-
rzenia. Nie zabrakło również 
licznych konkursów z nagro-
dami. Zwycięzcom zmagań 
puchary i dyplomy wręczył 
Piotr Cielec, wójt gminy 
Ostrów. Jednym z ważniej-
szych punktów programu te-
gorocznego zlotu była wła-
śnie inscenizacja historyczna. 
Grupa GRH Reichshof 1944 
przedstawiła starcie  oddzia-
łów niemieckich i radziec-
kich walczących o zdobycie 
latającego pocisku V-1. 
W niedzielę miała miejsce 
również prezentacja książki 
„Blizna fakty i sensacje”  
Włodzimierza Gąsiewskiego. 
P u b l i k a c j a  p o w s t a ł a 
z inicjatywy władz Gminy 
Ostrów. 
Intencją organizacji Zlo-
tów Historyczno-Militarnych 
w Bliźnie jest propagowanie 

wydarzeń historycz-
nych jakie miały 
miejsce na terenie 
Blizny podczas II 
wojny światowej, 
zachęcenie ludzi do 
poznania i zagłębia-
nia się w wydarzenia 

tamtych lat. Jak się okazuje 
zakładany cel został osiągnię-
ty. Potwierdzają to opnie 
osób, które postanowiły  
w niedzielę, 11 sierpnia zawi-
tać do Blizny. - Ostatni raz na 
Bliźnie byłem jakieś 20 lat 
temu, wtedy po pozostało-
ściach z poligonu oprowadzał 
mnie ówczesny sołtys. Zasta-
nawialiśmy się wtedy jak 
przekazać pokoleniom tę hi-
storię, która się tutaj wydarzy-
ła. Żaden z nas nie myślał 
o takim Parku jaki teraz tu 
istnieje. To bardzo dobra ini-
cjatywa – mówi zdecydowa-
nie Stanisław z Ropczyc. 
Mieszkaniec Rzeszowa chwa-
li inicjatywę organizacji zlo-

tów. - Taki zlot to strzał 
w dziesiątkę, na taką imprezę 
przychodzą również osoby, 
które nie interesują się histo-
rią, ale wiedzą, że jest zlot. 
W momencie kiedy tu przy-
jeżdżają to łapią bakcyla hi-
storycznego i zaczynają się na 
poważnie interesować dzieja-
mi tej miejscowości i okolic. 
Do mnie przyjeżdża rodzina 
z okolic Wrocławia i na pew-
no ich tutaj zabiorę, pokażę 
Park. Fenomenem jest fakt, 
że w tak maleńkiej miejsco-
wości Niemcy konstruowały 
tak potężną  broń  – twierdzi 
Marian z Rzeszowa. 

 
nkl 

Podczas Zlotu Historyczno-Militarnego w Bliźnie nie zabrakło 
odtworzonych okopów z czasów II wojny światowej.  

Otworzą przejazd w Lubzinie 
Na połowę października 
planowe jest otwarcie prze-
jazdu kolejowego w Lubzi-
nie. Przeprawa pod torami 
zamknięta jest od ponad 

roku ze względu na remont 
linii kolejowej E30 Kraków 
– Rzeszów. Według zapew-
nień  
PKP nic nie powinno stać na 

przeszkodzie dotrzymania 
tego terminu. 
Zamknięty przejazd stawiał 
przed mieszkańcami naszej 
gminy nie lada problem, wy-

muszał również objazdy 
i łączące się z tym wyższe 
koszty paliwa i eksploatacji. 

nkl 
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Turniej Firm i Zakładów rozegrany w Rajskim Ogrodzie 
W skrzyszowskim „Rajskim 
Ogrodzie” 19 lipca miały 
miejsce zawody łucznicze 
w ramach VIII Edycji Tur-
nieju Firm i Zakładów Pra-
cy. Drużyna Urzędu Gminy 
Ostrów wywalczyła drugą 
lokatę, natomiast ZUK 
Ostrów zajął czwarte miej-
sce. W sumie w zmaganiach 
udział wzięło osiem drużyn. 
 
W związku z tym, że więk-
szość startujących po raz 
pierwszy miała do czynienia 
z łukami konieczna była obec-
ność instruktora Andrzeja 
Budzika, który tłumaczył 
uczestnikom zasady i obsługę 
łuku klasycznego i bloczko-
wego. Każdy zawodnik oddał 
w pierwszej serii sześć strza-
łów trzy próbne oraz trzy 
punktowane. Zawody punkto-
wane składały się z trzech 
serii, w których każdy uczest-
nik zawodów oddawał po trzy 

strzały. Po pierwszej serii 
prowadził zespół Hispano-
Suiza i Urząd Gminy w Ostro-
wie, a tuż za nimi ZUK 
Ostrów oraz Cerplast. W dru-
giej serii drużyny te potwier-
dziły dobre przygotowanie do 
zawodów. Jak się okazało, 
o ostatecznych wynikach de-
cydowała seria trzecia - ostat-
nia. W tej rundzie najlepsi 
byli zawodnicy Urzędu Gmi-
ny w Ostrowie, co jednak 
w ostatecznym bilansie dało II 
miejsce w zawodach. Wygrali 
zawodnicy Hispano – Suiza, 
którzy wyprzedzili reprezen-
tację Urzędu Gminy Ostrów 
tylko o cztery punkty. Głów-
nym sędzią zawodów był An-
drzej Budzik. W dopilnowa-
niu procedur i liczeniu punk-
tów pomagali mu członkowie 
Młodzieżowej Rady Gminy w 
Ostrowie. 

nkl 

1. Hispano-Suiza Sędziszów Młp. 266 pkt. 

2. Urząd Gminy Ostrów 262 pkt. 

3. Cerplast Ropczyce 224 pkt. 

4. ZUK Ostrów 216 pkt. 

5. Zakłady Magnezytowe w Ropczycach 196 pkt. 

6. Bank Spółdzielczy w Ropczycach 194 pkt. 

7. Urząd Miejski w Ropczycach 194 pkt. 

8. Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji 148 pkt. 

Łucznictwo w naszej gminie 
cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Potwier-
dziła to liczba osób, które 
chciały sprawdzić swoje 
umiejętności strzelania 
z łuku podczas turnieju ro-
zegranego w niedzielę, 11 
sierpnia przy Parku Histo-
rycznym w Bliźnie. 
 
Turniej Łuczniczy o Puchar 
Wójta Gminy Ostrów prze-
prowadzono w dwóch katego-
riach wiekowych: od 7 do 13 
lat i powyżej 13 lat. W pierw-
szej grupie miejsca na podium 
należą kolejno do: I miejsce 
Wiktor Rudny z Ostrowa, II 

miejsce Kacper Tyban z Miel-
ca i III miejsce Michał Pyska-
ty z Ropczyc. Najlepsza trójka 
starszej kategorii wiekowej 
przedstawia się następująco: 
I miejsce Krzysztof Budzik 
ze Skrzyszowa, II miejsce 
Kamil Słota z Zawady i III 
miejsce Bogusław Wójcik 
z Ostrowa. Do każdej z kate-
gorii zapisało się po 25 osób. 
Natomiast osób, które w ogóle 
strzelało w niedziele z łuku 
było ponad sto. W organizacji 
i przebiegu Turnieju Łuczni-
czego w Bliźnie pomagali 
członkowie Młodzieżowej 
Rady Gminy Ostrów.           
            nkl 

Krzysztof Budzik instruuje zawodników turnieju łuczniczego 
w Bliźnie jak należy trzymać i zakładać strzałę.  

Łucznictwo coraz popularniejsze 
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Ciasto z delicjami 
 
Upiec cienki jasny biszkopt. 
Placek Makowo-Kokosowy: 
Składniki: 

6 białek 
1 szklanka cukru 
¼ szklanki suchego maku 
20 dag wiórek kokosowych 
½ łyżeczki proszku do pieczenia 
1 łyżka mąki ziemniaczanej 
Wykonanie; 

Białka ubić na sztywno, dodać cukier i dalej ubijać. Dodać mak, 
kokos, mąkę z proszkiem do pieczenia i delikatnie wymieszać. Piec w 
temp. 160- 180 stopni ok. 30-40 min. 
Krem: 

Składniki: 
6 żółtek 
2 łyżki mąki ziemniaczanej 
1 łyżka mąki pszennej 
25 dag masła 
½ l mleka 
cukier waniliowy 
1 szklanka cukru kryształu 
Wykonanie : 

W ½ szklanki mleka roztrzepać żółtka , mąkę pszenną i ziemniacza-
ną .Resztę mleka zagotować z cukrem , dodać przygotowany budyń i 
ponownie zagotować . Masło utrzeć, stopniowo dodając przestudzo-
ny budyń . 
Dodatkowo: 

2 opk. ciastek Delicji 
2 galaretki pomarańczowe 
Przełożenie placka: 
Biszkopt - połowa kremu - placek makowo-kokosowy - druga połowa 
kremu - ciastka Delicje - tężejąca galaretka . 

Smacznego! 

Placek poleca Sylwester Jeleń, mieszkaniec Blizny, absolwent ZSA-T 
Ropczyce, wielokrotny laureat konkursów kulinarnych 

Dojrzałe owoce spadają,  
I ptak gdzieś śpiewa swe smutki 
Bo liście już z drzew spadają 
I dzień się robi krótki 
 
Krótsze dni , ciut dłuższe noce  
Lato mija ukochane 
Bo dni są już coraz chłodniejsze 
I plony już z pola zebrane 
 
Bo już pusto jest na polach  
I zboże z pola też znika . 
Rolnik orze swe ściernisko  
Bo jesień już wkrótce zawita  
 
Lato kochane , nie odchodź   
Tak szybko przekwitasz . 
I cały rok muszę na Ciebie czekać  
Aż znowu do nas zawitasz . 

 
Halina Dunaj 

Kącik kulinarny Kącik poetycki 

Na kartach historii... 

Dożynki Ocieka 1973 rok. Na zdjęciu grupa dożynkowa w składzie: od lewej Barbara Cwa-
nek, Józef Kędzior, Tadeusz Kośniowski i Anna Ciepły. Drugi rząd: Urszula Wojtaszek-
Golec, Mieczysław Rusin i Krystyna Barnaś. Panie samodzielnie, specjalnie na dożynki hafto-
wały swoje sukienki. Grupę dożynkową ustawiono do zdjęcia na głównej drodze biegnącej 
przez Ociekę, naprzeciwko Domu Strażaka.  

Pani Halina Dunaj (1948-2006)  
była mieszkanką Ostrowa. Poezja w jej życiu była ważnym 
elementem, napisała blisko 200 różnego rodzaju wierszy. 
W jej twórczości odnaleźć można było zmartwienia życia 

codziennego jak i opisy przyrody. 
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Wśród licznych samorządowców do Ocieki przyjechali również  
Europoseł Solidarnej Polski - Tadeusz Cymański oraz Wicemarszałek 

Sejmu – Marek Kuchciński.  

Druhowie z OSP Ocieka i OSP Ostrów niosą pieczonego 
dzika, który Koło Łowieckie Cietrzew przygotowało spe-

cjalnie na tegoroczne dożynki.  

Sołectwo Kamionka w tym roku miało dwa wieńce 
dożynkowe. Starostami jednego z nich byli Anna 

Wiktor i Marcin Smolak. 
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Starostami wieńca dożynkowego sołectwa Wola Ociecka byli Paulina Niewiadomska  
i Mateusz Ignac.  

W sumie jedenaście pięknych wieńców zdobiło Kościół Parafialny p.w. Katarzyny Alek-
sandryjskiej w Ociece podczas uroczystej mszy dożynkowej w niedzielę, 1 września.    

Tegorocznymi starostami 
Gminnych Dożynek 

w Ociece byli Elżbieta 
Serafin-Marszałek i Zenon 

Kłusek. 
 
Podczas Święta Plonów w Ocie-
ce nie zabrakło również atrakcji 
dla najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. Specjalnie dla nich 
przygotowany został program 
„Przygody Klary i Żabusia”. 


