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Najważniejsze w rozwoju są nowe miejsca pracy 
Z Piotrem Ciel cem, Wójtem 
Gminy Ostrów rozmawiamy 
międ zy innymi o potencjale 
inwestycyjnym naszej gminy, 
n ow y ch  in w es t o ra c h 
i miejscach pracy. 
 
W dniu wbicia łopaty pod 
budowę Ocynkowni Podkar-
pacie nasza gmina otrzymała 
miano przemysłowej. Jak 
teraz wygląda kwestia pozy-
skiwania nowych inwesto-
rów? 
W tej chwili na etapie final-
nym są rozmowy z potencjal-
nym inwestorem,  który 
w niedługim czasie złoży apli-
kację. Rozmowy z kolejnym są 
w trakcie obróbki. Na pewno na 
Radzie Gminy, jeszcze przed 
okresem wakacyjnym, będzie 
podejmowana ta kwestia, żeby 
mógł on rozpocząć proces in-
westycyjny. 
 
Rozumiem, że ten pierwszy 
inwestor rozpocznie działać 
na naszym terenie w niedłu-
gim czasie? 
Ten pierwszy inwestor to taki, 
który ma bardzo wyśrubowane 
terminy. Chciałby  zrealizować 
swoją inwestycję najdalej do 
października przyszłego roku. 
Czasu niewiele, więc sam za-
biega, aby kwestie formalne 
szybko zostały zamknięte. 
 
Powiało op tymizmem,  
bo nowe firmy to ogólna po-
prawa bytu naszej gminy 
To co dla mnie najważniejsze 
w rozwoju strefy to właśnie 
miejsca pracy, które są niemal 
na wagę złota. Kolejne zatrud-
nienia to ważna sprawa, dzięki 
temu ludzie mają za co żyć.  
Poza tym, nowy inwestor to 
również podatki do budżetu 
gminy, co też jest bardzo ważne 
w tym trudnym czasie recesji. 
Podatki, które wpływają do 
budżetu są kierowane w stronę 
mieszkańców naszej gminy, bo 
nowy chodnik, droga czy jaka-
kolwiek inna inwestycja jest 
robiona dla nich. Podatki to 
zastrzyk środków, który dla 
mieszkańców nie jest odczu-
walny bezpośrednia, ale po-
średnio. 

Ten drugi inwestor też jest 
tak samo mocno zaintereso-
wany strefą naszej gminy? 
Dopiero zapoznajemy się 
z jego zamierzeniem inwesty-
cyjnym i próbujemy określić 
czy to zadanie w naszym rejo-
nie będzie miało rację bytu. Jest 
to inwestycja z zakresu gospo-
darki  okołoodpad owej ,  
w związku z tym musimy mieć 
pewność, że firma, uzupełni 
nasze instalacje i będzie miała 
rację funkcjonowania. Trzeba 
tu zaznaczyć, że w grę wchodzi 
duża inwestycja dlatego wyma-
ga ona bardziej wnikliwej anali-
zy. Natomiast sama firma jest 
zmotywowana, żeby instalacja 
powstała u nas. 
 
Kiedy w takim razie można 
liczyć na jakieś decyzje 
w związku z tym drugim in-
westorem? 
Jeśli okazałoby się, że inwestor 
spełnia wszelkiego rodzaju 
warunki to zapewne jeszcze 
w tym roku będzie on chciał 
rozpocząć wszelkiego rodzaju 
formalności związane z doku-
mentacją, która pozwoli na 
powstanie zakładu. To jest trud-
niejsza inwestycja więc będzie 
wymagała różnego rodzaju 
raportów. W tym tych określa-
jących oddziaływanie na środo-
wisko. Dłuższy będzie też okres 
uzgodnień, więc nie podam 
konkretnych terminów, aby nie 
dawać zbytniego optymizmu. 
Jest to kwestia na perspektywę 
2-3 lat. 
 
Szuka Pan kolejnych, poten-
cjalnych inwestorów? 
Cały czas. Poza tym ciągle 

monitorujemy potencjalne pod-
mioty, spotykamy się na różne-
go rodzaju spotkaniach strefo-
wym, wymieniamy kontakty. 
W różnych gremiach uczestni-
czę jako przedstawiciel naszej 
gminy. Samo uczestnictwo 
naszej gminy w konkursie Gmi-
ny Fair Play, gdzie są kategorie 
przedsiębiorców, którzy szuka-
ją nowych lokalizacji to znako-
mita okazja, żeby ich zachęcić. 
Cały czas szuka się ludzi, któ-
rzy mają potencjał inwestorski, 
finansowy, rozwojowy i ludzki, 
po to, żeby osiedlili się właśnie 
u nas i naszym ludziom dali 
pracę. Jeszcze się nie zdarzyło, 
żeby inwestor przyszedł na 
dany teren sam i ulokował na 
nim swoją inwestycję. 
 
Czyli trzeba ich „złowić”? 
Wyszukać i zachęcić. Tym 
bardziej, że w tej chwili jest 
coraz więcej różnych terenów 
strefowych,  podstref. Wiele 
z nich zlokalizowanych jest na 
pewno o wiele lepiej. np. Ja-
sionka czy Dworzysko, lub 
powstająca strefa dębicka. Kon-
kurencja w kwestii lokalizacji 
jest duża, przedsiębiorca ma w 
czym wybierać. To do nas nale-
ży zaproponowanie i przedsta-
wienie plusów jakie osiągnąłby 
wchodząc z inwestycją na nasz 
teren. 
 
Nie jest to prosta sprawa.. 
Wymaga to dużej cierpliwości, 
ale też konkretnych propozycji, 
które otrzymują od nas inwe-
storzy. Myślę, że tutaj nie bez 
znaczenia jest podejście Urzędu 
Gminy. Chodzi tutaj o to, że 
jeżeli inwestorzy otrzymują od 
nas wsparcie merytoryczne 
pracowników, którzy pomagają 
im od momentu złożenia apli-
kacji po realizację zadania to 
jest to plus. Inwestorzy chwalą 
to, że prowadzimy taką polity-
kę, że każdy inwestor ma swo-
jego, nazwijmy to „opiekuna”, 
który na bieżąco czuwa nad 
różnego rodzaju dokumentami, 
opracowaniami czy terminami. 
 
Co jeszcze możemy zapro-
ponować inwestorom? 
Wszelkiego rodzaju preferen-

cje dla fi rm, które rozpoczy-
nają działalność. Stosujemy 
tutaj indywidualne działania 
dyskutowane przez Radę.  
Oczywiście lokalizacja strefy 
jest naszym atutem. Jest dogod-
na bez względu na bliskość 
autostrady oraz to, że nasza 
strefa jest enklawą oddaloną od 
osiedli ludzkich. Każda działal-
ność niesie ze sobą mniejszą 
czy większą uciążliwość i dlate-
go kierują się w stronę takich 
stref, które są oddalone od sie-
dlisk ludzkich. Oczywiście 
firmy biorą pod uwagę poten-
cjał ludzi, a bezrobocie w na-
szym powiecie wynosi teraz 
27%. Więc rąk do pracy nie 
brakuje, szczególnie, że miesz-
kańcy naszej gminy są postrze-
gani jako dobrzy pracownicy. 
 
Czyli postrzeganie danej lo-
kalizacji również ma znacze-
nie? 
Inwestorzy patrzą na swoje 
lokalizacje między innymi pod 
względem: dróg, chodników, 
szkół czy klimatu społecznego. 
Nie ma co ukrywać, że poten-
cjalni inwestorzy analizują,  
gdzie ich firma będzie uloko-
wana czy to będzie teren zadba-
ny, ładny i mający zaplecze czy 
jest to zapyziała miejscowość, 
która nie rokuje. Jeśli chodzi 
o wizerunek naszej gminy po-
strzegani jesteśmy jako ta roz-
wijająca się. Stworzył się też 
dobry klimat do rozwoju usług 
handlowych. W tej chwili notu-
jemy zwiększoną ilość miesz-
kańców. Okazuje się, że ludzie 
wybierając lokalizację na budo-
wę domu decydują się na naszą 
gminę. Jestem przekonany, 
że wpływ na to mają fakty, iż są 
u nas tereny uzbrojone, że jest 
woda, kanalizacja, oświetlenie 
uliczne, że nie ma problemu 
z gazem. Natomiast wizerunko-
wo gmina wygląda ładnie, 
schludnie i są tu instytucje typu 
szkoła, kluby sportowe, stowa-
rzyszenia, kościoły. To wszyst-
ko razem wzięte decyduje, 
że nasze sołectwa się nie cofają 
tylko rozwijają.    
 
Rozmawiała Natalia Kosińska-
Lis 
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Roboty w sołectwach idą pełną parą 
Wiosna jeszcze nie zawitała 
do nas w pełni, a w poszcze-
gólnych sołectwach naszej 
gminy prowadzone są już 
rożnego rod zaju prace. Ła-
tanie dziur w drogach, wy-
równywanie ich kamieniem 
czy wycinka drzew to tylko 
niektóre z nich. Zakres ko-
lejnych, planowanych na ten 
rok jest jeszcze większy. 
 
W miejscowości Kamionka 
wykonano już remont dróg 
gminnych o nawierzchni żwi-
rowej na terenie całej wsi.   
- Ponadto przeprowadzony 
zostanie przetarg na wykona-

nie nawierzchni as faltowej na 
dwóch odcinkach: drodze 
gminnej „Ograniczniki” na 
długości około 100 metrów 
oraz na drodze w kierunku 
Cierpisza, również około 100 
m – wyjaśnia Józef Bajor, 
radny i sołtys Kamionki. W 
ostatnim czasie podpisana 

została umowa na wykonanie 
projektu na budowę wodociągu 
w przysiółku „Ograniczniki”. 
W czerwcu planowane są prace 
na terenie przeznaczonym pod 
boisko sportowe. - W miesią-
cach letnich wykonane zosta-
ną również prace związane z 
czyszczeniem rowów przy 
drogach gminnych – dodaje 
Józef Bajor. 
 

Naprawa dróg i nowe  
przystanki 

W Ociece również trwają na-
prawy dróg i nawożenie żwi-
ru. Poprawione zostały trasy o 
nawierzchni bitumicznej w 

przys iołkach S adykierz 
i Kmiecie. Wyremontowany 
został most w przysiółku Za-
grody. Jak wyjaśnia Józe f 
Podjasek, sołtys Ocieki pla-
nów jest dużo. - W maju do-
kończona zostanie droga na 
Kmiecie. Asfaltowany będzie 
również plac przy ośrodku 

zdrowia. Poza tym, jak prze-
schnie teren to rozpoczniemy 
czyszczenie rowów – objaśnia 
sołtys. Udrażnianie i czysz-
czenie rowów zaplanowane 
jest również w Woli Ociec-
kiej. Tutaj mieszkańcy dojeż-
dżający autobusami nie będą 
już moknąć ponieważ we wsi  
stoi nowa wiata przystanko-
wa. Jeszcze w maju nowy 
przystanek stanie również w 
Bliźnie. Ten dotychczasowy,  
murowany będzie usunięty w 
jego miejscu powstanie obe-
lisk. Nowa przeszklona wiata 
stanie obok fundamentów po 
sklepie. Poza tym, jak mówi 
sołtys Wiesław Jeleń, popra-
wione zostały żwirowe drogi,  
a w najbliższych dniach roz-
poczną się prace przy obeli-
sku, który będzie upamiętniał  
partyzantów Armii Krajowej i 
osoby walczące, które pod-
czas II wojny światowej zwal-
czały okupanta oraz przyczy-
niły się do przechwycenia 
tajemnicy V1 i V2. 
 

Będzie bezpieczniej 
Łatanie dróg as faltowych,  
wyrównywanie tych żwiro-
wych to tylko początek prac 
jakie mają miejsce w sołec-
twie Ostrów. - W tym półro-
czu zajmiemy się utworze-
niem parkingu koło gimna-
zjum w Ostrowie. Oprócz 
tego zapowiedziane są łatani a 
dziur przy wjeździe na par-
king przy cmentarzu i jego 
poszerzenie – zapowiada Bar-
bara Cwanek, sołtys Ostrowa. 
W Kozodrzy w tym roku do-
kończone zost anie odmulanie 
i oczyszczanie rowów, zapla-

nowane jest również wykona-
nie boiska przy szkole. Udroż-
nione zostaną również rowy w 
Borku Małym, przewidywany 
jest również zakup podłogi. W 
sołectwie Skrzyszów jeszcze 
na początku marca wysypane 
żwirem zost ały drogi  w przy-
siółku Podlesie koło pana 
Żurka i droga do przepom-
powni w przysiółku Budzyń. 
Tam też zamontowane zostało 
oświetlenie uliczne. Na Podle-
siu nadleśnictwo wycięło 
drzewa przy miejscu, gdzie 
dzieci i młodzież czekają na 
gimbus. Dzięki temu ma się 
podnieść poziom bezpieczeń-
stwa czekających. Jak zapo-
wiada sołtys Andrzej Budzik, 
w najbliższym czasie ma być 
prowadzona poprawa dróg 
klińcem oraz odwodnienie 
drogi w przysiółku Podlesie 
Skrzyszowskie. W Zdżarach 
w ostatnim czasie nawieziona 
została ziemia na boisko spor-
towe, teren ten będzie jeszcze 
poprawiany. Poza tym zamon-
towana została obręcz kosza 
do gry w koszykówkę, chod-
nik i schody prowadzące do 
siedziby Koła Gospodyń. Na 
bieżąco wykonywane są rów-
nież różnego rodzaju prace 
związane z utrzymaniem tego 
budynku. Wyłożony kostką 
został też rów przy drodze w 
kierunku Kamionki. Jak wyja-
śnia Monika Tęczar, radna ze 
Zdżar odnowione zostanie 
boisko sportowe, powstanie 
płyta do gry w kosza, wyko-
nane zostanie ogrodzenie pla-
cu zabaw oraz odnowione 
rowy.             nkl 

Konkursy przypomną Edwarda Zolowskiego 
Do 23 maja 2014 do Gmin-
nego Centrum Informacji w 
Skrzyszowie można przesy-
łać prace związane z d ziałal-
nością i poezją Edwarda 
Zolowskiego. Konkurs po-
siada trzy odsłony  przezna-
czony jest dla przedszkola-
ków, uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów ora z 
osób dorosłych. W tym roku  
przypada 20-ta rocznica 
śmierci Edwarda Zolowskie-

go i 80-ta rocznica jego uro-
dzin. 
 
Konkurs plastyczny skierowa-
ny jest dla maluchów z przed-
szkoli i oddziałów przedszkol-
nych oraz uczniów klas od I 
do VI szkół podstawowych z 
terenu naszej gminy. Uczest-
nik musi samodzielnie przy-
gotować pracę plastyczną 
nawiązującą do wierszy lub 
działalności lokalnego poety. 

Technika dowolna. Drugim 
rodzajem konkursu jest recy-
tacja. Ten adresowany jest do 
uczniów klas IV-VI i gimna-
zjum również z terenu naszej  
gminy. Warunkiem udziału 
jest indywidualna recytacja 
dowolnie wybranego wiersza 
z repertuaru Edwarda Zolow-
skiego. Konkurs dla osób do-
rosłych polega na przygoto-
waniu pracy pisemnej: tekstu 
dokumentującego wspomnie-

nia z czasów życia i działalno-
ści Edwarda Zolowskiego.  
Konkurs organizowany jest w 
związku z 20-tą rocznicą 
śmierci tego lokalnego poety.  
Szczegółowe informacje do-
stępne są na stronach inter-
netowych:  
www. skrzyszow.szkola.pl , 
www.ostrow.gmina.pl 
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Z marszałkiem o zjazdach i łącznikach z autostradą 
Budowa odpowiednich zjaz-
dów i łączników z autostra-
dą to temat spotkania Mar-
szałka Wojewód ztwa Pod-
karpackiego Władysława 
Ortyla z dzi ennikarzami.  
Podczas niego nie mogło 
zabraknąć Piotra Cielca,  
Wójta Gminy Ostrów, który 
zabiega o poprawę ciągu 
komunikacyjnego dróg na-
szej gminy z autostradą A4. 
Konferencja zorganizowana 
została przez posła Kazimie-
rza Moskala. 
 
Autostrada dzieli wojewódz-
two podkarpackie i sprawia,  
że w niektórych miejscach nie 
można się przemieścić na 
drugą jej stronę. Wszystko 
dlatego, że w Pilźnie nie ma 
węzła autostradowego, nato-
miast sama jakość pozosta-
łych zjazdów jest dość słaba. 
Na naszym terenie sytuacj a 
również nie jest najlepsza. 
Chodzi tutaj o Sędziszów 
Młp., Dębica Wschód i Za-
chód. 
Najbardziej odczuwalny dla 
naszej gminy jest brak zjazdu 
w Sędziszowie Młp. Wszyst-
ko dlatego, że to drogami 
miejscowości naszej gminy: 
Borek Mały, Kozodrza i  
Ostrów prowadzony jest ruch 

samochodów z A4 w tym 
pojazdów o dużej masie. To 
natomiast zmniejsza bezpie-
czeństwo mieszkańców naszej  
gminy. Między innymi tę stro-
nę problemu przedstawił Mar-
szałkowi Piotr Cielec, Wójt 
Gminy Ostrów, który jako 
jedną z ważniejszych spraw 
postawił sobie poprawę bez-
pieczeńs twa mieszkańców 
gminy Ostrów. Spora ilość 
zapytań dotyczących proble-
mów komunikacyjnych zwią-
zanych między innymi z auto-
stradą to codzienność Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszo-
wie, właśnie dlatego osobiste 
przedstawienie bolączek jaki e 
występują na terenie naszej  
gminy jest tak ważne. 

 
Podczas konferencji Marsza-
łek przyznał, że budowa zjaz-
dów z autostrady A4 ni e nale-
ży do obowiązków samorzą-
du, jednak w obliczu faktu, że 
nikt do tej pory nie zajął się 
tym problemem, Zarząd Wo-
jewództwa chce pomóc w 
jego rozwiązaniu. Podjęta 
została uchwała Zarządu Wo-
jewództwa o tym, iż ten prze-
znaczy środki na realizacj ę 
Programów Funkcjonalno-

Użytkowych dla trzech naj-
bardziej newralgicznych zjaz-
dów: Dębica-Wschód, Sędzi-
szów i Łańcut. – Chcemy się 
dołożyć i nie chcemy żeby to 
były pieniądze z Regionalne-
go Programu Operacyjnego.  
Będzie to duża kwota, bo po-
nad 400 mln zł. Dlatego chce-
my aplikować o te środki w 
tzw. kontrakcie terytorialnym. 
czyli z programów na pozio-
mie krajowym – przyznała 
Marszał ek Ortyl i zaznaczył,  
że póki co trudno mówić o 
szczegółach technicznych i  
projektach. 
Temat miałby się rozstrzy-
gnąć w przeciągu najbliższych 
2-3 lat. Pierwszym krokiem 
jest negocjowanie programów 
regionalnych. Kontrakt teryto-
rialny ma być rozstrzygnięty 
jeszcze tym roku. Wtedy oka-
że się czy i jakie środki  tafią 
do naszego województwa 
między innymi w ramach  
Programu Infrastruktura i 
Środowisko. 

nkl 

Podczas konferencji podejmowany był temat niełatwej sytuacji komunikacyjnej 
związanej z brakiem zjadów z autostradą 

Komis j a Likwida cyjna 
Związku Międzygminnego 
"Wisłok" z siedzibą w Tyczy-
nie ul. św. Krzyża 12 infor-
muje, że uchwałą nr V/
X/71/2013 Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 
"Wisłok" z dnia 26 listopada 
2013 roku postanowiono o 
rozwiązaniu i likwidacji  
Związku Międzygminnego 
"Wisłok" z dniem 30 czerwca 
2014 roku.  

W zywa si ę wierzyciel i 
Związku Międzygminnego 
"Wisłok" do zgłoszenia ich 
wierzytelności pod adresem 
siedziby Związku, 36-020 
Tyczyn ul. św. Krzyża 12, w 
ciągu 3 miesięcy od daty ni-
niejszego ogłoszenia.  
 
Przewodniczący Komisji Likwi-

dacyjnej Związku 
Międzygminnego "Wisłok"  

Mirosław Ruszała 

Ogłoszenie 

Nowa przewodnicząca ZNP 
Zofi a Żądło została wybrana 
na nową przewodniczącą 
sekcji Emerytów i Rencistów 
Związku Nauczyciel stwa 
Polskiego Oddziału w Ostro-
wie. Wcześniej, długoletnią 

przewodniczącą była Irena 
Szczepanek, która sama 
otwarcie mówiła, że w związ-
ku na swój wiek obowiązki 
przekaże młodszej osobie. 
            nkl 

FOTO: http://www.umwp.podkarpackie.pl 
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Nasza drużyna harcerska najlepsza na festiwalu 
Harcerze i harcerki z 12 
Dru żyny Starszoharskiej 
„Wagabunda” zrzeszona 
przy gimnazjum w Ostrowie 
zajęli w swojej kategorii I  
miejsce w Hufcowym Festi-
walu Piosenki Zuchowej i  
Harcerskiej w Ropczycach. 
Celem festiwalu była pro-
mocja harcerskiej piosenki, 
prezentacja dorobku arty-
stycznego środowisk harcer-
skich, promocja miasta, in-
tegracja środowisk harcer-
skich oraz wymiana do-
świadczeń międ zy dru żyna-
mi. W Festiwalu wzięło 
udział 12 drużyn. 
 
Zmagania wokalne przepro-
wadzone zostały w pięciu 
grupach wiekowych: gromady 
zuchowe, drużyny harcerskie,  
starszoharcerskie, wielopozio-

mowe, wędrownicze.  
Zwycięscy poszczególnych 
kategorii będą reprezentować 
hufi ec w Chorągwianym Fe-
stiwalu Piosenki Harcerskiej. 
kategoria gromady zucho-
we: 
I miejsce 33 Gromada Zucho-
wa „Wesołe Niedźwiadki” z 
Niedźwiady Dolnej 
II miejsce Gromada Zuchowa 
„Słoneczna Gromada” z Łą-
czek Kucharskich 

kategoria drużyny harcer-
skie: 
I miejsce 26 Drużyna Harcer-
ska im. T. Sinki z Małej 
II miejsce 28 Drużyna Harcer-
ska Zespołu Szkół nr 4 z Rop-
czyc 
kategoria drużyny starszo-
harcerskie: 
I miejsce 12 Drużyna Starszo-
harcerska „Wagabunda” z 
Ostrowa 
II miejsce 11 Drużyna Star-

szoharcerska „Białe Orły” z 
Zespołu Szkół nr 5 w Ropczy-
cach 
III miejsce 27 Drużyna Star-
szoharcerska z Zespołu Szkół  
Nr 3 
IV miejsce 16 Drużyna Star-
szoharcerska z Zespołu Szkół  
w Łączkach Kucharskich 
kategoria drużyny wielopo-
ziomowe: 
I miejsce 23 Drużyna Harcer-
ska z Niedźwiady Górnej 
II miejsce 22 Drużyna Harcer-
ska z Niedźwiady Dolnej 
III miejsce 27 Drużyna Har-
cerska im. Ofiar Pożaru Bara-
ku z Wielopola Skrzyńskiego 
kategoria drużyny wędrow-
nicze: 
I miejsce 1 Drużyna Wędrow-
nicza z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Ropczycach. 

Sprawozdanie, wyróżnienia i plan działania na kolejny rok 
W niedzielę, 23 marca miało 
miejsce spotkanie sprawoz-
dawcze Ochotniczej Straży 
Pożarnej w S krzyszowie.  
Op róc z sp rawo zd an ia 
przedstawiony został plan 
działalności tej jednostki na 
2014 rok. Wręczono również 
dyplomy za długoletnia pra-
cę na rzecz OSP Skrzyszów i  
mieszkańców tej miejscowo-
ści oraz ustalono plan dzia-
łalności na ten rok. 
 
Podczas zebrania OSP w 
Skrzyszowie uczestni czyli  
druhny i druhowie z jednostki 
oraz zaproszeni goście: Wójt 
Gminy Ostrów - Piotr Cielec, 
Komendant Gminny-Adam 
Gryboś, sekretarz Zarządu 
Gminnego OSP - Iwona Ko-
złowska, sołtys i radny An-
drzej Budzik. Po przywitaniu 
wszystki ch zgromadzonych 
Jerzy Kopala, prezes OSP 
Skrzyszów w asyście Wójta 
Gminy Ostrów wręczył dyplo-
my dla druhów, którzy przez 
lata działali i nadal działają na 
rzecz Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Skrzyszowie oraz 
lokalnej społeczności. Te wy-
różnienia otrzymali: Włady-
sław Baniak, Józef Betlej, 

Adam Betlej, Michał Bieszcz, 
Adam Fryz, Adam Jaskier, 
Andrzej Jewiarz, Marian Je-
wiarz, Paweł Jeż, Ryszard 
Kopala, Jan Kucharski, Stani-
s ł aw Muszyński,  Jerzy 
Orzech, Stanisław Wilczyń-
ski, Edward Wójcik, Stani-
sław Zięba, Stanisław Czaja,  
Zbigniew Idzior oraz Tadeusz 
Hamala. Niektórzy wyróżnie-
ni nie kryli zaskoczenia inni  
wzruszenia. W związku z 
tym, że zebranie OSP w 
Skrzyszowie miało miejsce 
dwa tygodnie po dniu kobiet 

prezes i wójt wręczyli rów-
nież kwiaty dla obecnych na 
spotkaniu pań. W związku z 
tym, że w ostatnim czasie 
druhowie OSP Skrzyszów 
odbyli szkolenia, wręczone 
zostały im dyplomy potwier-
dzające ich ukończenie. Szko-
lenie podstawowe strażaków 
ratowników OSP przebyli  
druhowie i druhny: Andrzej  
woda, Sławomir Ożóg, Jacek 
Fryz, Mateusz Rokosz, Justy-
na Bieszcz, Klaudia Pachoł. 
Natomiast szkolenie z zakresu 
ratownictwa technicznego 

strażaków ratowników OSP 
ukończył Sławomir Ożóg. 
Według planu działalności na 
2014 rok jednostka w Skrzy-
szowie planuje przyjęcie no-
wych zwyczajnych członków,  
pozyskanie samochodu stra-
żackiego (obecny ma 51 lat), 
uzupełnienie umundurowania 
męskiego, ukończenie remon-
tu domu strażaka. Poza tym, 
cały szereg spotkań z mło-
dzieżą i dziećmi oraz dalsze 
szkolenia druhów. W tym 
roku skrzyszowska straż bę-
dzie świętować 100- leci e 
istnienia, aktywnie będzie 
uczestniczyć również w ob-
chodach „Roku Edwarda Zo-
lowskiego”. Wójt Gminy 
Ostrów - Piotr Cielec poinfor-
mował zebranych, że gmina 
stara się o dofinansowanie,  
aby dokończyć budowę bo-
iska przy strażaku, ponadto 
zapewnił, iż elewacja budyn-
ku zostanie odnowiona. Za-
znaczył, że zależy mu na tych 
inwestycjach ponieważ pa-
mięta jak młody chłopak 
uczestniczył w działaniach 
jakie miały miejsce na terenie 
tej wsi między innymi dzięki 
Edwardowi Zolowskiemu.  

nkl 

Jerzy Kopala, prezes OSP Skrzyszów odczytał sprawozdanie z działal-
ności jednostki w poprzednim roku oraz plany na ten rok. 
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Nasi szóstoklasiści już po testach 
Sprawdzian szóstoklasisty 
2014 już za uczniami szkół  
podstawowych. Do spraw-
d zianu p rzystąpi ło 73 
uczniów z Gminy Ostrów. 
Większość z piszących u zna-
ła, że sprawd zian nie należał  
do najtrudniejszych. Testy 
rozwiązywane były w tym 
roku 1 kwietnia. 
 
Największą grupę uczniów 
klas szóstych liczy Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Woli Ocieckiej, bo 16. W 
SP w Ociece wynosi ona 15. 
uczniów. W SP im bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki – 14., SP 
im. H. Sienkiewicza – 11., SP 
im. Działaczy Ruchu Chłop-
skiego w Kozodrzy – 9. i w 
SP. im. W. Macha w Kamion-
ce - 8.   
Zadania jakie mieli rozwiązać 
uczniowie odnosiły się mię-
dzy innymi do cytowanych 
fragmentów tekstów: Juliusza 
Jerzego Herl ingera pt . 
„Zaklęty dźwięk” o wynale-
zionym przez Aleksandra 
Grahama Bella pierwszym 
telefonie oraz wiersza Jerzego 
K a m i l a  W e i n t r a u b a 
„Muzyka”. S zóstoklas iści  
musieli też napisać opowiada-
nie „Co dwie głowy, to nie 
jedna”, którego bohaterowie 
wspólnie znajdują rozwiąza-
nie jakiegoś problemu. Poza 

tym uczniowie mieli za zada-
nie napisać też krótkie ogło-
szenie o zbiórce książek i 
zabawek organizowanej 
przez samorząd uczniowski. 
Oprócz części humanistycz-
nej szóstoklasiści musieli 
zmierzyć się też z matema-
tyczną. W tym przypadku 
musieli się wykazać: rozu-
mieniem pojęcia czasu oraz 
umiejętnością rozwiązywania 
zadań z geomet rii. W zesta-
wie były również zadania 
otwarte co oznaczało, że roz-
wiązujący musiał sam napi-
sać odpowiedź na zadane 
pytanie. W jednym z takich 
zadań szóstoklasiści musieli 
napisać ogłoszenie o organi-
zacji zbiórki zabawek i ksią-
żek przeznaczonych na lote-
rię. W innym natomiast, trze-
ba było obliczyć ile metrów 
przeszły dziewczynki podczas  
półgodzinnego spaceru, jeśli 
wiadomo, że w ciągu pięciu 
minut pokonywały 300 me-
trów. 
 
Sprawdzają poziom wied zy 

Test szóstoklasisty rozpoczął  
się po godz. 9:00 i trwał 60 
minut. Dla szóstoklasistów z 
różnymi dysfunkcjami czas  
trwania egzaminu był przedłu-
żony o dodatkowe 30 minut. 
Rozwiązane arkusze zostały 
zakodowane. Sprawdzać je 

będą egzaminatorzy z Okrę-
gowych Komisji Egzamina-
cyjnych. Za udzielenie po-
prawnych odpowiedzi na py-
tania w teście uczeń może 
uzyskać maksymalnie 40 
punktów. Oceniany będzie 
poziom opanowania wiado-
mości i umiejętności określo-
nych w standardach wymagań 
egzaminacyjnych, będących 
podst awą przeprowadzenia 
sprawdzianu w klasie szóstej  
szkoły podstawowej. Są to: 
czytanie, pisanie, rozumowa-
nie, korzystanie z informacji  
oraz wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce. 
Sprawdzian w klasie VI jest 
powszechny i obowiązkowy.  

Przystąpienie do testu jest 
jednym z warunków ukończe-
nia szkoły. Testu nie można 
nie zdać. Wynik ma znaczenie 
tylko informacyjne. Każdy 
uczeń, który ukończył szkołę 
podstawową, niezależnie od 
wyników sprawdzianu, musi 
być przyjęty do gimnazjum w 
swoim rejonie, jeśli nie ukoń-
czył 16 roku życia. Natomiast 
ci, którzy nie przystąpili do 
testu, powtórzą klasę. 
Tegoroczny sprawdzian był 
po raz ostatni przeprowadzany 
według formuły obowiązują-
cej od 2002 roku. Od 2015 
roku będzie obowiązywała 
nowa formuła testu. 

nkl 

W sumie do testy szóstoklasistów na terenie naszej gminy jest 73. 
Jednak to w SP w Woli Ocieckiej ich liczba jest największa.  

Na zdjęciu uczniowie klasy VI z SP w Woli Ocieckiej  
w dniu sprawdzianu. 

Pamiętają o swoim patronie 
Uczniowie, nauczyciel e i 
pracownicy Szkoły Podsta-
wowej w Woli Ocieckiej nie 
zapominają o ważnych da-
tach związanych z patronem 
tej placówki, czyli o Janie 
Pawle II. Udowodnili to 
uczestnicząc w specjalnym 
apelu i zapalając znicze pod 
jego pomnikiem w związku  
z rocznica jego śmierci, któ-
ra przypada na 2 kwietnia. 
Społeczność tej placówki  
przygotowuje się również do 
kanonizacji Jana Pawła II. 
P odczas  tych wydarzeń 
uczestniczyli wszyscy ucznio-
wie, nauczyciel e, ksiądz kate-
cheta Józef Zaręba, Bogusław 

Wójcik, zastępca Wójta Gmi-
ny Ostrów oraz społeczność 
gimnazjum w Woli Ocieckiej  
na czele ze swoim dyrektorem 
Lucjanem Mieszkowskim. 
Społeczność Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w 
Woli Ocieckiej przygotowuje 
się do dnia kanonizacji Patro-
na. Uczniowie i nauczyciel e 
podjęli wiele inicjatyw, które 
mają na celu upamiętnienie 
tego wydarzenia. Zorganizo-
wano Międzyszkolny Kon-
kurs Plastyczny po hasłem 
„Jan Paweł II – droga do 
świętości ”, przygotowano 
okolicznościowe gazetki i 
ekspozycje prac plastycznych,  

trwają przygotowa-
nia do uroczystej 
akademii oraz mszy 
święt ej.  Główne 
uroczystości odbędą 
się w dniu kanoniza-
cji, 27 kwietnia na 
terenie szkoły w 
Woli Ocieckiej. Po-
cząt ek planowany 
jest na godz. 15:00. 
Dyrektor szkoły 
zaprasza mieszkań-
ców okoli cznych 
sołectw do wspólne-
go udziału w obcho-
dach tego dnia. SP  
 

Wola Ociecka, red 
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Debata o bezpieczeństwie osób starszych 
„Bezpieczni seniorzy - bez-
pieczeństwo osób starszych  
na terenie Gminy Ostrów” 
to temat debaty społecznej,  
która została przeprowad zo-
na w czwartek, 27 marca w 
sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Ostrowie. W dys-
kusji uczestniczyli przedsta-
wiciele organizacji zrzesza-
jących emerytów i rencistów 
działających na terenie Gmi-
ny Ostrów, przedstawiciele 
władz samorządowych i lo-
kalnych, zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy powiatu 
ropczycko-sęd ziszowskiego. 
 
Gości przywitał Komendant  
Powiatowy Policji w Ropczy-
cach młodszy inspektor Wi-
told Wójcik. Spotkanie odby-
ło się we współpracy ze Wój-
tem Gminy Ostrów, a w deba-
cie brał udział Zast ępca Wójta 
Gminy Bogusław Wójcik oraz 
Kierownik Rewiru Dzielnico-
wych st. asp. Piotr Krysa i mł. 
asp. Dominika Parus. 
Debata przygotowana został a 
przez Komendę Powiatowej  
Policji w Ropczycach. Wy-
świetlając prezentację multi-
medialnej omówione zostały 

najczęściej popełniane prze-
stępstwa na szkodę osób star-
szych. Omówiono również 
najczęstsze metody, którymi 
posługują się sprawcy np.  
metoda  „na wnuczka”.  Nie 
zabrakło również głów zabie-
ranych przez uczestników.  
Odnosili się oni o omawia-
nych kwestii zgłaszając swoje 
uwagi i propozycje. Zwrócili  
również uwagę na kwestie 
prewencji na terenie Gminy 

Ostrów oraz tematy związane 
z ruchem drogowym. 
Na zakończenie uczestnicy 
ocenili spotkanie uzupełniając 

ankietę, otrzymali również 
opaski odblaskowe. 

nkl 

Mieszkańcy chętnie uczestni-
czyli w dyskusji z st. asp. Pio-

trem Krysa i mł. asp. Dominiką 
Parus z Komendy Policji w 

Ropczycach  

Klub Modelarski zaprasza 
Klub Modelarski działający 
przy Świetlicy Wiejskiej w 
Bliźnie prowadzi zajęcia mo-
delarskie i zachęca do uczest-
nictwa w zajęciach. Dzieci i 
młodzież poprzez sklejanie 
modeli uczy się nie tylko pre-
cyzji i cierpliwości, ale po-
znaje również techniki mode-
larskie, historię i technologię. 
Zajęcia prowadzone są przez 
profesjonalnego instruktora. 
 
- Klub Modelarski to nie tylko 

sklejanie modeli. Dla człon-
ków klubu będziemy organizo-
wać różnego rodzaju atrakcje 
tak, aby urozmaicać im czas. 
Przewidziana jest między inny-
mi wycieczka na lotnisko  i 
poznanie samolotów z bliska – 
zapewnia Wiesław Jeleń, soł-
tys Blizny. Jak mówi, nie za-
myka listy osób mogących 
brać udział w zajęciach, zapra-
sza wszystkich chętnych: dzie-
ci i młodzież. 

nkl 

Zuzia Lew finalistką 
Zu zia Lew uczennica VI 
klasy Szkoły Podstawowej 
w Kozodrzy przeszła elimi-
nacje i powalczy w finale 
konkursu ,,Voices of House 
of English” organizowanym 
przez szkołę językową Hou-
se of English z Ropczyc. 
Zu zia prezentuje piosenkę 
Demi Lovato „Who will I 
be”. 

Konkurs „Voices of House of 
English” adresowany był do 
wszystkich uczniów szkół  
podstawowych powiatu rop-
czycko-sędziszowskiego. W 
sumie zgłosiło się aż 60 
uczestników: zespołów i soli-
stów. Do ścisłego finału liczy 
tylko 20 uczestników, czyli 
dostała się do niego jedna 
trzeci a wszystkich zgłoszo-
nych. Zuzanna Lew na co 
dzień między innymi uczy się 
gry na gitarze w Szkole Mu-
zycznej Yamaha w Ropczy-
cach. Z terenu gminy Ostrów 
Zuzia zaprezentuje się jako 
jedyna. 

nkl 

Zuzia Lew z Borku Małego po-
konała grono osób w elimina-
cjach i dostała się do finału. 
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Świętowali „Złote Gody” 
We wtorek, 4 marca cztery 
pary z terenu Gminy 
Ostrów świętowały 50-lecie 
p ożycia małżeń skiego. 
„Złote Gody”. Piotr Cielec,  
Wójt Gminy Ostrów wraz 
z Haliną Turoń, kierownik 
Stanu Cywilnego w imieniu 
Prezydenta RP wręczyli  
jubilatom „Złotych Godów” 
medale i dyplomy. 
 
Spotkanie w Domu Ludowym 
w Borku Małym pełne było 
wzruszeń, wspomnień, ale 
i radości. Uroczystość rozpo-
czął wójt składając zebranym 
najlepsze życzenia, później  
razem z kierownikiem Stanu 
Cywilnego wręczył odznacze-
nia i zaprosił wszystkich na 
poczęstunek. Nie obyło się 
bez toastu. Specjalnie na te 
okazje wystąpił Zespół Pieśni 
i Tańca „Wrzos”, a na skrzyp-
cach zagrała Marcelina Bełzo. 
Jubilatom przez cały czas  
towarzyszyli najbliżsi: dzieci 
i wnuki. 
 
Odznaczone pary to: 
Maria i Eugeniusz Kot z Ko-
zodrzy 
Aniela i Józef Kozińscy 
z Kozodrzy 
Maria i Władysław Kośniow-
scy z Woli Ocieckiej 
Stefania i Marian Zegar 

z Ocieki 
P rzypomnijmy; wnioski 
o nadanie Medali za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie od 
jubilatów lub ich rodzin przyj-
muje Urząd Stanu Cywilnego. 
 
Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadawany jest 
osobom, które przeżyły co 

najmniej 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Medal 
ustanowiony został w 1960 
roku. Odznaczenia parom 
obchodzącym „Złote Gody” 
nadaje Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Jubilaci są 
informowani listem gratula-
cyjnym z kancelarii Prezyden-
ta RP o przyznanych meda-

lach. Następnie otrzymują 
ofi cjalne zaproszenie na uro-
czystość, której organizatorem 
jest Urząd Stanu Cywilnego w 
Ostrowie. Podczas uroczysto-
ści wręczane są odznaczenia,  
dyplomy, drobne upominki, 
skł adane gratul acj e oraz 
wznoszone toasty. 

nkl 

Podczas „Złotych Godów’ parom towarzyszyli członkowie rodzin oraz Wójt Gminy Ostrów oraz 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 

Filip i Karol najwięcej wiedzą o pożarnictwie 
W piątek, 11 kwietnia 2014 
w Domu Strażaka w Ostro-
wie miały miejsce Gminne 
Eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. Rywali zacja to-
czyła się w dwóch grupach: 
szkoły podstawowe oraz 
gimnazja. 
 
Uczestnicy turnieju musieli 
wykazać się bardzo dobrą 
znajomością przepisów prze-
ciwpożarowych, a także histo-
rią i tradycją straży pożarnej.  
Jak się okazało, poziom 
uczestników był bardzo wyso-
ki. Pamiątkowe dyplomy i 
nagrody uczestnicy otrzymali  

od komisji konkursowej oraz 
Bogusława Wójcika, Zastępcy 
Wójta Gminy Ostrów. Osoby, 

które zajęły pierwsze miejsca 
w swoich kategoriach 15 
kwietnia będą reprezentować 

naszą gminie w etapie powia-
towym Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarni czej  
„Młodzież Zapobiega Poża-
rom”. 
 
A oto wyniki końcowe turnieju: 
Szkoły podstawowe: 
I miejsce Filip Niedzielski 
II miejsce Marcelina Smolak 
III miejsce Aleksandra Skiba 
 
Szkoły gimnazjalne: 
I miejsce Karol Feret 
II miejsce Kacper Klimek 
III miejsce Błażej Kot 

Bogusław Wójcik, Zastępca Wójta Gminy Ostrów najlepszym 
wręczał gratulacje i upominki. 
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Huczny dzień kobiet z wybiegiem 
Ponad 200 osób uczestniczy-
ło w sobotę, 8 marca pod-
czas Gminnego Dnia Kobiet 
w Kamionce. W tym roku 
organizatorzy przygotowali  
dla pań z terenu Gminy 
Ostrów międ zy innymi: kon-
cert Orkiestry Kameralnej i  
Chóru „Consensio”, skecz 
kabaretowy czy pokaz mody 
firmy Echo Moda. Nie za-
brakło również upominków 
dla pań. Pomysłodawcami 
Gminnego Dnia Kobiet są 
Piotr Cielec, Wójt Gminy 
Ostrów oraz jego małżonka.   
 
Okazja do świętowania zwią-
zana była z dniem kobiet więc 
i atrakcje przygotowane zosta-
ły specjalnie o paniach i dla 
nich. Wszystko po to, by tego 
dnia nasze mieszkanki poczu-
ły się wyjątkowo. W progra-
mie nie zabrakło mody i uro-
dy. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszył się pokaz mody, 
w którym wystąpiły miesz-
kanki naszej gminy. W sumie 
trzynaści e kobiet. W tej gru-
pie były dziewczęta z Zespołu 
Pieśni i Tańca „Wrzos”, ale 
też dojrzałe panie. Stroje każ-
dej z modelek dobrały panie 
ze sklepu Echo Moda z Dębi-
cy, które na czas pokazu udo-
stępniły je bezpłatnie. Przez 
wyjściem na wybieg, każda z 
pań została odpowiednio wy-
stylizowana. Specjalnie na tę 
okazję salon kosmetyczno-
fryzjerski Magnolia z Ostrowa 
wykonał modelkom makijaże 
i fryzury. Wszystko oczywi-

ście gratisowo. W ułożeniu 
fryzur pomogła również Iwo-
na Twardowska, która swój 
salon ma w Ociece. Tak przy-
gotowane do pokazu podbiły 
serca publiczności. - Wspa-
niale wypadły wszystkie pa-
nie. Te młode piękne, ale nig-
dy nie pomyślałabym, że te 
dojrzałe kobiety mogą się tak 
zmienić pod wpływem fryzu-
ry i makijażu no i oczywiście 
stroju. Odważnie szły wybie-
giem, bez skrępowania. We-
dług mnie zrobiły furorę – 
ocenia Katarzyna z Ostrowa.  
Jej opinie potwierdza również 
Małgorzat a, Halina i szereg 
innych pań, które tego dnia 
postanowiły uczestniczyć w 
Gminnym Dniu Kobiet w 
Kamionce. - Nie żałuję. Wy-
rwałam się od garów i z kole-
żankami podziwiamy występy 
i częstujemy smacznym po-
częstunkiem – zaznacza Gra-
żyna. 
Muzycznie i z humorem 

Specjalnie na Gminny Dzień 
Kobiet repertuar przygotowali  
Orkiestra Kameralna i Chór 
„C onsensio” prowadzone 
przez Marka Wiktor. Na sce-
nie muzycznie talenty zapre-
zentowali: Bartek Sabaj, który 
zagrał na keyboardzie i Mar-
celina Bełzo, która uświetniła 
wydarzenie grą na skrzyp-
cach. Dla pań zatańczył Ze-
spół Pieśni i Tańca „Wrzos” i 
zebrał gromkie oklaski. Nie 
zabrakło poezji, w tym przy-
padku swój wiersz wyrecyto-
wała Aleksandra Bal z Ka-
mionki. Typowo rozrywkową,  
humorystyczną częścią pro-
gramu były: teleturniej Fami-
liada, w której uczestniczyli  
między innymi przedstawicie-
le samorządu, dyrektorzy pla-
cówek oświatowych czy sama 
małżonka wój t a Gminy 
Ostrów. Drużyny podzielono 
według płci, tym razem lepsze 
okazały się panie. Uśmiechy 
na twarzach zgromadzonych 
zagościły również podczas  
scenki kabaretowej. Ta zosta-
ła przygotowana i zaprezento-
wana tylko z okazji Dnia Ko-
biet. 
Upominki i najlepszy sernik 
Pod koniec spotkania rozloso-
wane zostały upominki dla 
zebranych pań, między inny-
mi: kupony rabatowe do skle-
pu Echo Moda, zaproszenia 
na zabiegi pielęgnacyjne do 
salonu Magnolia w Ostrowie,  
zaproszenie na obiad do Re-
stauracji „Rajski Ogród” w 
Skrzyszowie czy kosz pełen 
upominków ufundowany 
przez posła Kazimierza Mo-

skala. Podczas trwania impre-
zy przeprowadzony został  
również konkurs na najlepszy 
sernik. Jury w osobach: Doro-
ty Strzyż, wicestarosty Powiatu 
Ropczycko-S ędziszowskiego,  
Jolanta Marut, Sekretarz Gmi-
ny Niwiska, Agnieszki So-
chackiej, Sekretarz Gminy 
Ostrów, małżonki posła Kazi-
mierza Moskala – pani Renaty 
i Jadwigi Niwa, V-ce Prezesa 
Przedsiębiorstwa Usługowo - 
Produkcyjno - Handlowego 
NIWA. Najlepszy okazał się 
sernik przygotowany przez 
Barbarę Ignac ze Stowarzy-
szenia Krzewienia Kultury 
Ludowej w Gminie Ostrów.  
Przez cały czas trwania im-
prezy uczestnicy mogli kosz-
tować  poczęstunek jaki przy-
gotowały panie ze stowarzy-
szeń działających na terenie 
Gminy Ostrów: Stowarzysze-
nia Krzewienia Kultury Ludo-
wej w Gminie Ostrów, Stowa-
rzyszenia Gospodyń Wiej-
skich „Ostrowianki”, Stowa-
rzyszenia Miłośników Ziemi 
„Bliźnieńskiej”, Stowarzysze-
nia Gospodyń Wiej ski ch 
„Borkowianki”, Stowarzysze-
nia Gospodyń Wiej ski ch 
Zdżary oraz Stowarzyszenia 
R ozwoju R egionalnego 
„Nasza Kamionka”. 
Organizatorami Gminnego 
Dnia Kobiet w Kamionce 
byli: Wójt Gminy Ostrów, 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Kamionce oraz Sto-
warzyszenie Rozwoju Regio-
nalnego „Nasza Kamionka”. 

nkl Jednym z punktów programu był teleturniej „Familiada” w którym 
panie zmierzyły się z panami. Panie oczywiście wygrały. 
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W związku z planowanym na dzień 3 sierpnia 2014 r. V Zlotem Historyczno – Militarnym w Bliźnie 
zapraszamy do współpracy grupy rekonstrukcyjne oraz pasjonatów historii i militariów. 

 
GCKiS w Kamionce tel. 17-22-33-134, Park Historyczny w Bliźnie Wiesław Jeleń tel. 693-894-375 

Kto Ty Jesteś? Polak Mały! 
W Publicznym Przedszkolu  
im. Wandy Chotomskiej w 
Kozodrzy już od lat przed  
dniem Święta Flagi obcho-
dzony jest Dzień  Polski. W 
tym roku Dzień ten przy-
padł na 4 kwietnia 2014 r.   
 
Dzieci najpierw poznają swo-
ją najbliższą ojczyznę, zazna-
jamiają się z historią i trady-
cjami danej miejscowości i 
naszego kraju w nawiązaniu 
do wspomnień mieszkańców i 
legend. Poznają dawne stolice 
Polski oraz nazwy i położenie 
swojego województwa na 
mapie. Poznają również na-
zwy państw sąsiadujących z 
Polską. Uczą się hymnu naro-

dowego i innych pieśni patrio-
tycznych mówiących o Pol-

sce. Wykonują różnymi tech-
nikami plastycznymi mapę 

Polski, godło i flagę narodo-
wą.  Budzimy w dzieciach 
patriotyzm narodowy i przy-
wiązujemy ich do historii Pol-
ski poprzez znajomość pomni-
ków kultury ( np. Wawel, 
Zamek Królewski). Groma-
dzimy również informacje o 
różnych zakątkach Polski. 
Staramy się aby dzieci zrozu-
miały znaczenie mowy ojczy-
stej. Dzieci uczą się tańców 
narodowych i ludowych, a 
wszystko po to, by kształto-
wać pozytywne postawy pa-
triotyczne. Na zakończenie 
Dnia Polski w przedszkolu 
odbył się quiz pt. „Polska to 
nasza Ojczyzna”. 

PP Kozodrza, K.Ł. 

Przedszkolaki z Kozodrzy dumnie pozowały do wspólnego  
zdjęcia w pięknych biało-czerwonych kotylionach. 

Jednostki OSP podsumowały ubiegły rok 
W sumie w 2013 roku druho-
wie jednostek Ochotniczych  
Straży Pożarnej na terenie 
gminy Ostrów uczestniczyli  
w działaniach ratowniczych  
43 razy. W akcji spędzili 101 
godzin i przejechali prawie 
700 km. 
 
Lokalne jednostki OSP biorą 
aktywny udział w życiu spo-
łeczności. Poza typowymi  
działani ami  ratowniczymi  
prowadzą szereg akcji eduka-
cyjnych dla dzieci i młodzieży. 
Od wyjaśniania najmłodszym 
na czym polega praca strażaka 
i jakim sprzętem on dysponuje 
po organizowanie turniejów 
edukacyjnych o wysokim 
szczeblu. W tej chwili jednost-
ki OSP na terenie Gminy 
Ostrów zrzeszają w swoich 
szeregach 450 członków. Jest 
to grupa ludzi, w której znaj-
dziemy zarówno czynnych 
druhów obu płci w wieku od 
18 lat do 65 lat, jak i honoro-

wych członków. 
Na terenie Gminy Ostrów 
funkcjonuje siedem jednostek 
OSP: Kamionka, Kozodrza,  
Ocieka, Ostrów, Wola Ociec-
ka, Skrzyszów i Blizna. Naj-
więcej wyjazdów do akcji w 
poprzednim roku miała jed-
nostka z Ostrowa, bo 22 dzia-
łania. Kozodrza – 10, Ocieka – 
6, Kamionka – 3, a Wola 
Ociecka – 2. W sumie 43 dzia-
łania ratownicze w tym : 29 
miejscowych zdarzeń, czyli  
między innymi wypadki i 14 
pożarów.  Natomiast do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego nal eżą OS P 
Ostrów i Kozodrza. Oznacza 
to, że zasięg działani a tych 
jednostek jest szerszy niż po-
zostałych pięciu, które funk-
cjonują w naszej gminie. 
Wszystko dlatego, że Krajowy 
Rejestr swoim zasięgiem dzia-
łania obejmuje cały kraj. W 
praktyce wygląda to tak, iż 
OSP Kozodrza i Ostrów mogą 

i są wzywane do działań na 
terenie całego powiatu, poza 
jego granicami, a nawet poza 
granicami województwa.   
Okazuje się, że druhowie z 
naszego terenu są jednymi z 
najlepiej wyszkolonych. Ze 

wszystkich jednostek OSP na 
terenie powiatu ropczycko-
sędziszowskiego to właśnie 
nasi strażacy mogli skorzystać 
z największej ilości szkoleń i 
kursów w ostatnim czasie. 

nkl 

W ostatnim roku jednostka OSP Kozodrza dominowała podczas 
Gminnych Zawodów Strażackich.  

Ogłoszenie 
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Urząd Gminy w Ostrowie 
tel./fax 17 745-11-60  

telefony wewnętrzne: 
Fax: wew. 309 
Sekretari at: wew. 300 
Budownictwo: wew. 307 
Podatki: wew. 311 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: wew. 314 
Ewidencja ludności: wew. 315 
Ochrona środowiska:wew. 316 
Urząd Stanu Cywilnego: wew. 325 
Księgowość: wew. 330 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
tel/fax. 745 10 81 
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kamionce 17 22 33 134 
Biblioteka Ostrów 17 745 10 13 
Biblioteko Skrzyszów 17 745 16 05 
Ośrodek Zdrowia Ostrów 17 22 35 769  
Ośrodek Zdrowia Ocieka 17 22 35 735 
Bank Spółdzielczy Ostrów 17 223 57 21 
Poczta Ostrów 17 223 57 20 
Poczta Kamionka 17 221 61 81  
Poczta Ocieka 17 223 57 37 
Policja Ostrów 17 221 03 72 

Gimnazjaliści z Ocieki bezkonkurencyjni 
W miesiącu marcu ucznio-
wie z Publicznego Gimna-
zjum w Ociece brali liczny 
udział w szeregu konkursów 
zajmując w nich najwyższe 
lokaty. Wspaniale rozpoczął  
się również kwieci eń. Beata 
Siwiec, Szczepan Kogut i 
Mateusz Zieliński, Aneta 
Kurgan udowodnili, że po-
siadają szeroką wied zę. 
 
Beata Siwiec w dniu 11 marca 
udowodniła, że jej zdolności 
plastyczne pozwalają na wie-

le. Potwierdza to I miejsce w 
międzypowiatowym konkur-
sie plastycznym "Ogród mo-
ich marzeń" organizowanym 
przez Zespół Szkół Agro - 
Technicznych Technik Archi-
tektury Krajobrazu w Ropczy-
cach. Następny dzień, czyli 12 
marca to kolejny sukces gim-
nazjalisty z Ocieki. Tego dnia 
Szczepan Kogut zdobył I 
miejsce w V Powiatowym 
Konkursie Wiedzy o Krajach 
Angloj ęzycznych - „The 
USA” organizowanym przez 

Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Iwierzycach pod honoro-
wym patronatem Wójta Gmi-
ny Iwierzyce. Natomiast Ma-
teusz Zieliński, 14 marca udo-
wodnił jak rozległą wiedzę 
posiada na temat ekologi, 
zdobywając w Sędziszowie 
Młp.  I miejsce w powiato-
wym konkursie wiedzy ekolo-
gicznej „Globalne zagrożenia 
środowiska naturalnego”. W 
ostatnich dniach gimnazjum w 
Ociece ponownie udowodniło, 
że edukacja ekologiczna ma 

się dobrze w tej placówce.  
Dokładnie 4 kwietnia Beata 
Siwiec zajęła I miejsce, a 
Aneta Kurgan II miejsce w III 
Powiatowym Konkursie  Eko-
logicznym „Z ekologią za pan 
brat” w kategorii - wiedza 
ekologiczna. Organizatorem 
konkursu było Liceum Ogól-
nokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Ropczycach. 
 

Agata Perlik, red 

Ważne numery telefonów w Gminie Ostrów 

Wizytacja w Klubie modelarskim 
W działającym przy Świetli-
cy Wiejskiej w Bliźnie Klu-
bie Modelarskim w ostatnim 
czasie pojawiła się wizyta-
cja. Dwuosobowa kontrola z 
Fundacji PZU i Polskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży 
miała na celu sprawdzenie 
czy pozyskane na stworzenie 
klubu pieniądze są prawi-
dłowo wykorzystane. 
 
Wizytacja wydała pozytywną 
opinię. Co więcej działania 
jakie zostały wykonane w 
świetlicy spotkały się z 

ogromnym uznaniem i zasko-
czeniem. - W rozmowie panią 
prezes fundacji i koordynato-
rem wniosku wynikło, że nie 

spodziewali się oni, że te pie-
niądze, które od nich otrzyma-
liśmy, mogły być aż tak do-
brze wydatkowane. Nie bra-

kowało słów uznania dla na-
szych działań, byli w pełni 
usatysfakcjonowani – tłuma-
czy Wiesław Jeleń, sołtys wsi 
Blizna. Przypomnijmy na 
stworzenie Klubu Modelar-
skiego w Bliźnie pozyskano 
16 tysięcy złotych. Za 6 tysię-
cy zł wkładu własnego wyko-
nano remont sali świetlicy, w 
których odbywają się zajęcia.   
Złożony wniosek to wynik 
współpracy sołtysa z dyrekto-
rem Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Kamionce.  

nkl 

Solaris zagra w Kamionce 
W sobotę, 3 maja na polu 
namiotowym w Kamionce 
zagra zespół Solaris. Koncert  
rozpocznie się o godzinie 
17:00. Wstęp to koszt 10 zło-
tych. Grupa Solaris znana jest 

między innymi z piosenek: 
„Mój sms”, „Szmaragdy i 
diamenty” czy „Biała Dama”.  
Solaris to zespół z Zamościa 
założony przez wokalistę Pio-
tra Wójcika w 1990 roku. 

Twórczość zespołu oscyluje 
pomiędzy muzyką dyskoteko-
wą, a muzyką pop, którą 
śmiało można określić jako 
muzykę taneczną disco-dance.  
W dorobku zespołu jest osiem 

płyt. Jedna z piosenek „Czuję 
moc” wzbudziła sporo emocji  
jako kandydatka do krajo-
wych eliminacji konkursu 
Eurowizja. 

nkl 
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Rekolekcje w skrzyszowskiej podstawówce 
Zbli żające się Święta Wiel-
kanocne poprzed zone są 
najczęści ej Rekolekcjami  
Wielkopostnymi. W naszej 
szkole rekolekcje miały 
miejsce w dniach od 17 do 
19 marca. Przewodniczył im 
ks. mgr Piotr Grzanka, za-
stępca dyrektora Caritas  
Diecezji Tarnowskiej. 
 
Każdy dzień rekolekcji wy-
glądał inaczej. Każdego dnia 
nie zabrakło też prawidłowo 
dobranych środków dydak-
tycznych wyzwalających ak-
tywność uczniów, pobudzają-
cych ich zainteresowanie, a 
także stwarzających dobre 
warunki oddziaływania na 
osobowość. Były to różnego 
rodzaju rekwizyty, plansze z 
ilustracjami, niespodzianki.  
Oprócz uczestnictwa w konfe-
rencjach i Eucharystii ucznio-
wie mieli również możliwość 
pośpiewać, co dawało im wie-
le radości i ułatwiało zrozu-
mienie prawd wiary. Odbywa-
ły się też konkursy plastyczne, 
a za prace autorzy otrzymy-
wali nagrody. W drugim dniu 
rekolekcji z inicjatywy ks. 
Janusza Skrzypka, proboszcza 
parafii  pw św. Józefa Oblu-
bieńca NMP w Skrzyszowie 
uczniów odwiedziły osoby z 
pasją. Byli to przedstawiciel e 

Zarządu Koła Pol ski ego 
Związku Wędkarskiego z 
Mielca: Prezes - Krzysztof 
Tylutki, Grzegorz Skrzypek,  
Zbigniew Sojka i Janusz Kipa. 
Odwiedziny miały miejsce 18 
marca, czyli w przededniu  
Dnia Wędkarza, który przypa-
da na 19 marca. Była to oka-
zja do promocji wędkarstwa 
jako aktywnej formy rekreacji  
i wypoczynku nad naszymi 
wodami, prezentacji proekolo-

gicznego charakteru PZW. 
Uczniowie oglądnęli multime-
dialną prezentacj ę „ABC węd-
kowania”, poznali metody 
wędkowania, przynęty i sprzęt  
wędkarski. Mogli też popró-
bować łowienia „na sucho”.  
Panowie z PZW przygotowali 
dla uczniów ciekawą zgaduj-
zgadulę z nagrodami, czyli 
wartościowymi książkami o 
charakterze przyrodniczym. 
Uczniowie uczestniczyli po-

nadto w nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej, do której sami 
przygotowali stacje. 
Dziękujemy ks. Piotrowi  
Grzance i ks. Januszowi 
Skrzypkowi za przygotowanie 
i przeprowadzenie wielko-
postnej odnowy duchowej 
oraz pracownikom szkoły za 
pomoc w organizacji rekolek-
cji szkolnych. 
 

Barbara Budzik 

Ksiądz Piotr Grzanka tak prowadził rekolekcje, aby uczniowie mogli uczestniczyć w nich aktywnie. 

Misjonarz gościem podstawówki w Woli Ocieckiej 
Od 31 marca do 2 kwietnia w 
parafii pw. Katarzyny Alek-
sandryjskiej w Ociece miesz-
kańcy przezywali Rekolekcje 
Wielkopostne. Poza naukami 
w kościele Publiczna Szkoła 
Podstawowa im  Jana Pawła 

II w Woli Ocieckiej zorgani-
zowała w swojej placówce 
dodatkowe, okolicznościowe 
spotkanie dzieci i młodzieży z 
rekolekcjonistą ze Zgroma-
dzenia Księży Misjonarzy 
Saletynów. 

Powitali wiosnę 
Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Woli Ocieckiej w 
pierwszych dniach wiosny 
tradycyjnie przygotowali ma-

rzannę oraz kolorowo i weso-
ło przywitali nadejście nowej 
pory roku.   
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Aktywne formy na rzecz zmniejszenia poziomu bezrobocia 
Podstawowym czynniki em 
określającym poziom bezro-
bocia jest stan i struktura go-
spodarki a zwłaszcza jej zdol-
ność do tworzenia miejsc pra-
cy.  
Aktualna liczba zarej estrowa-
nych osób bezrobotnych w 
p o w i e ci e  r o p c z y c ko -
sędziszowskim wynosi ponad 
6000 osób, z czego 783 to 
osoby zamieszkałe na terenie 
Gminy Ostrów.  
Dzięki dużemu wysiłkowi 
zarówno urzędu jak i lokal-
nych pracodawców, będących 
głównymi partnerami w ob-
szarze aktywizacji osób bez-
robotnych, w 2013 roku udało 
nam się zatrzymać ciągl e ro-
snący poziom bezrobocia.  
Było to możliwe dzięki pozy-
skaniu środków Funduszu 
Pracy oraz projektów tzw.  
Europejskich którymi objęli-
śmy ponad 1700 osób zareje-
strowanych w powiecie. Wio-
dącymi instrumentami były 
staże dla 945 osób, szkolenia 
dla 401 osób, „dotacje” dla 
193 osób na podjęcie dział al-
ności gospodarczej, refunda-
cja kosztów zatrudnienia 134 
osób bezrobotnych oraz prace 
interwencyjne dla 86 osób i 
roboty publiczne dla 37 osób. 
Interwencja ta miała znaczący 
wpływ na zatrzymanie rosną-
cego poziomu bezrobocia. 
 
Fundusz Pracy i Europejski  
Fundusz Społeczny dziś 
Na rok 2014 w ramach Fun-
duszu Pracy Urząd otrzymał 2 
844 300 zł. Ponadto z Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego pozyskał kwotę 6 927 
100 zł. na realizację projektu 
systemowego. Środki te po-
zwalaj ą na aktywizacj ę ponad 
800 osób, w ramach organiza-
cji staży u pracodawców, prac 
interwencyjnych czy chociaż-
by robót publicznych.  

Praktycznie od pierwszych 
dni bieżącego roku Urząd 
realizuje zadania w ramach 
tzw. instrumentów rynku pra-
cy,         z wykorzystaniem 
dostępnych środków finanso-
wych.  
W ostatnich dniach lutego na 
wniosek Powiatowego Urzędu 
Pracy w Ropczycach Minister 
Pracy i Polityki Społecznej - 
Władysław Kosiniak-Kamysz 
przekazał dodatkowe środki  
finansowe w kwocie 550 700 
zł na realizację programów na 
rzecz promocji zatrudnienia,  
łagodzenia skutków bezrobo-
cia i aktywizacji zawodowej  
dla bezrobotnych do 25 roku 
życia. Środki te są przezna-
czone na finansowanie staży 
(stypendia stażowe) dla 70 
bezrobotnych, dla których 
pracodawcy deklarują chęć 
zatrudnienia po zakończeniu 
stażu. Odbycie stażu umożli-
wi młodym ludziom podjęcie 
pierwszego kontaktu z pracą 
zawodową, pozwoli na posze-
rzenie kwali fikacji zawodo-
wych i – w wielu przypadkach 
– pomoże w uzyskaniu za-
trudnienia. Złożone wnioski 
rozpatrywane są na bieżąco i 
stopniowo zawierane umowy 
stażowe z pracodawcami.  
Zainteresowanie tą formą 
aktywizacji jest olbrzymie - 
co prowadzi do stopniowego 
wyczerpywania się środki na 

ich organizację.  
 
Oferowana pomoc 
W bieżącym roku szczególny 
nacisk chcemy położyć na 
finansowanie wysokoefektyw-
nych form wsparcia jakimi są:  
dofinansowanie do rozpoczę-
cia działalności gospodarczej  
czy kosztów utworzenia sta-
nowiska pracy.  
Zapraszam do współpracy 
pracodawców planujących 
utworzenie nowych stanowisk 
pracy jak i osoby mające ra-
cjonalny pomysł na własny 
biznes.  
-  dla pracodawcy - refundacja 
niezbędnych kosztów wypo-
sażenia i doposażenia stano-
wisk pracy w wysokości do 
20 tys. zł. z obowiązkiem 
zat rudnienia i utrzymania 
stanowiska pracy przez okres  
24 miesięcy. 
 
-  dla osoby bezrobotnej – 
bezzwrotne dofinansowanie 
rozpoczęcia dział alności go-
spodarczej w wysokości do 20 
tyś. zł. z obowiązkiem prowa-
dzenia dział alności przez 
okres 12 miesięcy poprzedzo-
ne uczestnictwem w szkoleniu 
przygotowującym do jej pro-
wadzenia. 
Oprócz szkoleń dla przy-
szłych przedsiębiorców urząd 
zamierza w bieżącym roku 
zorganizować kilka szkoleń 

zawodowych, których efek-
tem będzie zdobycie kwali fi-
kacji w zawodach atrakcyj-
nych na rynku pracy, w tym 
m.in. kierowca kat. C, opera-
tor wózków widłowych, spa-
wacz metodami MAG i TIG, 
operator obrabiarek sterowa-
nych numerycznie, operator 
koparko ładowarki i koparki  
jednonaczyniowej, ksi ęgo-
wość w małym przedsiębior-
stwie, opiekun osób starszych.  
 Dodatkowo informuje-
my, że podejmujemy starania 
o dodatkowe środki na aktyw-
ne formy przeciwdziałani a 
bezrobociu. 
     
Serdecznie zapraszam do za-
poznania się z szczegółowymi  
informacjami (regulaminy,  
wnioski) które można uzyskać  
na stronie internetowej urzędu 
www.pup-ropczyce.pl oraz w 
siedzibie urzędu:  

Powiatowy Urząd Pracy w 
Ropczycach 

ul. Najświętszej Marii Panny 
2 

39-100 Ropczyce 
- w sprawie przyznania jedno-
razowych środków na podję-
cie działalności gospodarczej   
- pokój nr 3 – tel. 17 2231 667 
- w sprawie refundacji kosz-
tów wyposażenia lub doposa-
żenia stanowiska pracy– po-
kój nr 3 – tel. 17 2231 695 
- w sprawie szkoleń zawodo-
wych – pokój nr 25, tel. – 017 
2231 687 
- doradca zawodowy – pokój 
nr 28 – tel. 17 2231 692, po-
kój 29 – tel. 17 2231686, po-
kój 30 – tel. 17 2231 689 
 
 

Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Ropczycach  

Wiesław Rygiel 
 

Autobusy pojadą do Ostrowa 
Gmina Ostrów ustaliła z PKS 
Dębica, że kursy autobusów,  
które kończyły trasę w Skrzy-
szowie przedłużą ją do Ostro-
wa. Godziny kursów pozosta-

ją bez zmian, jedynie czas  
postoju na przystanku w 
Ostrowie zostaje skrócony.   
W tej chwili PKS Dębica cze-
ka na decyzje z Urzędu Mar-

szałkowskiego, który musi 
zatwierdzić wydłużenie kur-
sów. Wydłużone kursy nie 
będą już jeździć przez Brzeź-
nicę. Trasa zostaje zmieniona 

i autobusy będą jechać przez 
Paszczynę, pod przejazdem 
kolejowym do Lubziny i na 
drogę E40.   

nkl 
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Kaskada stawia i dba o najmłodszych 
Klub Piłkarski Kaskada 
Kamionka to nie tylko dru-
żyna seniorska, ale przede 
wszystkim sekcje młodzieżo-
we. W chwili obecnej pro-
wadzone są zajęcia piłkar-
skie w aż czterech katego-
riach wiekowych: junior 
młodszy (rocznik 1997-
1998), trampkarz starszy 
(rocznik 1999-2000), mło-
dzik starszy (rocznik 2001-
2002) i orlik (rocznik 2003 -
2006). W tych kategoriach  
skupionych jest grupa ok. 60 
chłopców. Są to chłopcy z 
terenu całej gminy Ostrów. 
W poprzednim roku wszyst-
kie te drużyny brały udział 
w rozgrywkach ligowych.  
 
W miarę możliwości finanso-
wych również staramy się,  
aby trenujący chłopcy brali 
również udział w różnego 
rodzaju turniejach piłkarskich.  
Ze swojej strony zapewniamy 
wykwali fikowaną kadrę tre-
nerską oraz w miarę możliwo-
ści wyposażamy chłopców w 
niezbędny sprzęt piłkarski. 
Zdajemy sobie bowiem spra-
wę, że w wielu przypadkach 
rodziców nie stać na zakup 
potrzebnego sprzętu piłkar-
skiego. Nie pobieramy żad-
nych opłat od rodziców. Szko-
lenie jest całkowicie darmo-
we. Jedynie co wystarczy to 
chęci dziecka do trenowania 
w piłkę nożna.  
 
Jesienne sukcesy 
Runda jesienna była znakomi-
ta pod względem wyników 
sportowych naszych drużyn 
młodzieżowych.  Drużyna 
juniorów młodszych po run-
dzie jesiennej zajmuje trzecie 
miejsce, natomiast drużyna 
trampkarzy uplasowała się w 
swojej grupie na 4 miejscu.  
Na uwagę zasługują również 
wyniki drużyny młodzika i 
orlika. Zespół młodzika znaj-
duje się na pierwszym miej-
scu po rundzie jesiennej ma-
jąc trzy punkty przewagi nad 
renomowaną szkółką piłkar-
ską Soccer Ropczyce. Wygra-
ła ona 8 pojedynków i ponio-
sła tylko jedną porażkę. Jako 
jedyna drużyna z wioski na 

równi rywalizuje z drużynami  
z miast, które w większości 
pokonała. Są to takie drużyny 
jak: Olimp Dębica, MKS Dę-
bica, Soccer Ropczyce, MKS 
Kolbuszowa, Stal Mielec. 
Również drużyna Orlika spi-
sała się wyśmienicie w cyklu 
całodniowych turniejów. Z 
dorobkiem 36 punktów zaj-
muje I miejsce. W tym roku 
co najmniej jeden taki turniej  
będzie na pewno w Kamion-
ce. Ogromne znaczenie przy 
tych wynikach ma fakt, że 
chłopcy są nie z jednej, ale z 
kilku miejscowości naszej  
gminy. Jedna miejscowość np. 
Kamionka nigdy nie byłaby w 
stanie wystawić tak mocnej  
drużyny. Dlatego warto jest 
szkolić nasze dzieci od jak 
najmłodszych lat. Swoją am-
bicją i wolą walki odpłacają 
się za włożony trud w prowa-
dzenie tych drużyn. Oprócz 
tego gra w piłkę nożną to zna-
komita forma aktywności  
fi zycznej. Nie tylko gwarantu-
je prawidłowy rozwój dziec-
ka, wzmacnia mięśnie oraz 
poprawia koordynację rucho-
wą, ale też uczy je współpracy 
w grupie i samodyscypliny. 
Dodatkowo dzięki regularnym 
treningom maluch staje się 
bardziej wytrwały i odporny 
na stres. Gra w piłkę nożną 
może być źródłem radości i 
satysfakcji, a z czasem przero-
dzić się w pasję, którą dziecko 
będzie chciało w przyszłości  
rozwijać. W dobie kompute-
rów, internetu i telefonów 
komórkowych bardzo ważne 
jest, aby dzieci miały jak naj-
więcej możliwości aktywnego 
spędzenia wolnego czasu.  
 
Projekty pozwalają d ziałać 

Ze swojej strony staramy się 
również o poszerzenie swojej  
oferty sportowej dla dzieci i 
młodzieży poprzez składanie 
projektów do różnych instytu-
cji publicznych. W poprzed-
nim roku złożyliśmy szereg 
takich projektów. Dwa z nich 
zostały wybrane do realizacji. 
Jeden z nich to był całodnio-
wy turniej piłkarski dla 6 dru-
żyn pod nazwą „Mały mistrz 
piłkarski”, który odbył się w 
czerwcu na stadionie w Ka-
mionce. Kolejny projekt, któ-
ry został zrealizowany przez 
nasze stowarzyszenie to  
„Wakacje na sportowo” zło-
żony do LGD Lasovia, w 
trakcie którego przez okres od 
początku lipca do końca wrze-
śnia 2013 r. były prowadzone 
stałe zajęcia piłkarskie z naj-
młodszymi grupami wieko-
wymi. To też przyczyniło się 
do osiągnięcia później bardzo 
dobrych wyników w lidze 
przez drużynę młodzika i orli-
ka. W tym roku również na 
stadionie w Kamionce w dniu, 
28 czerwca odbędzie się tur-
niej piłkarski dla 8 drużyn z 
terenu województwa podkar-
packiego. Skierowany jest on 
dla chłopców z rocznika 2001 
i młodszych. Już w tej chwili 
zapraszamy na ten turniej do 
kibicowania naszym pocie-
chom.  
Należy sobie jednak zdać 
sprawę, że istotą każdego 
projektu  jest to, że nigdy nie 
jest on finansowany w 100%.  
W naszych projektach stara-
my się skupiać na naszych 
najmłodszych wychowankach 
i do nich je kierować. Zawsze 
część kosztów projektu musi-
my pokryć z swoich funduszy.  
Przy tego typu zadaniach na-

leży też poświęcić mnóstwo 
swojego wolnego czasu. Na-
pisanie takiego projektu, a 
później jego realizacja i pra-
widłowe rozliczenie to wiel e 
dni poświęconych wyłącznie 
tym sprawom przez szereg 
osób zaangażowanych w jego 
prawidłową realizację.  
W poprzednim roku dzięki 
pomocy OZPN Dębica i Gmi-
ny Ostrów udało się nam zor-
ganizować darmowy wyjazd 
dla zawodników młodzieżo-
wych na mecz eliminacyjny 
Mistrzostw Europy Reprezen-
tacji Polski do Krakowa. Dla 
większości chłopaków, a w 
szczególności tych najmłod-
szych mecz ten, jak i jego 
oprawa zrobiły niesamowite 
wrażenie.  
Chcemy zaznaczyć, że do 
wyżej wymienionych grup, w 
których są prowadzone zaję-
cia, w każdej chwili mogą się 
zgłosić kolejni chłopcy. Wy-
starczy tylko chęć do podjęci a 
takich treningów. Dlatego też 
zapraszamy rodziców, których 
dzieci chciałyby trenować w 
naszym Klubie o stworzenie 
im takiej możliwości.  
Więcej informacji o naszym 
klubie oraz dokładne terminy 
spotkań oraz treningów moż-
na zobaczyć na stronie inter-
n e t o w e j  k p k a s k a -
da.futbolowo.pl.  
W takie funkcjonowanie klu-
bu jakie jest w chwili obecnej 
włożony został ogrom prac 
przez szereg osób w różny 
sposób związany z naszym 
stowarzyszeniem. Niemniej  
jednak każda pomoc w na-
szym klubie jest mile widzia-
na.            

  Paweł Dziewit 
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Ortografię znają mistrzowsko 
Jak co roku Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w 
Ostrowie z/s w Kamionce 
zorganizowało gminny kon-
kurs ortograficzny o tytuł „ 
Mistrza Ortografii”. Ideą 
konkursu jest rozbudzenie 
motywacji do pogłębienia 
wiedzy i umiejętności orto-
graficznych. Uczestnicy ma-
ją możliwość sprawdzenia, 
w jakim stopniu udało im się 
opanować zasady ortografii 
i wziąć udział w sportowej 
rywali zacji. W konkursie 
biorą udział wyłonieni w 
drodze szkolnych eliminacji 
uczniowie, którzy popełniają 
najmniej błędów ortogra-
ficznych. 
 
W dniu, 11 marca br. odbyła 
się XII edycja konkursu dla 
uczniów gimnazjów w Gim-
nazjum w Ostrowie. Z nieła-
twym dyktandem zmierzyło 
się 15 uczniów z Gimnazjum 
z Ostrowa, Ocieki i Woli 
Ocieckiej. Mistrzynią okazał a 
się Marcelina Bełzo z Gimna-
zjum w Ostrowie. Drugie 

miejsce zajęła Kinga Korycka 
z Gimnazjum w Woli Ociec-
kiej a trzecie Aleksandra 
Bieszcz z Gimnazjum w 
Ostrowie. W punktacji zespo-
łowej zwyciężyło Gimnazjum 
w Ostrowie. Zwycięska trójka 
została nagrodzona dyploma-
mi oraz nagrodami książko-
wymi. 
Również po raz XI, 12 marca 
odbył się konkurs dla uczniów 
szkół podstawowych w Szko-
le Podstawowej w Kamionce.  
Laureatami zostali: I miejsce 
Natalia Opiela z Ocieki, II 
miejsce Natalia Stachnik ze 
Skrzyszowa, III miejsce 

Agnieszka Siwiec z Ocieki. W 
punktacji zespołowej, w któ-
rej liczyły się trzy najlepsze 
wyniki zwyciężyła Szkoła 
Podstawowa w Ociece. Zwy-
cięzcy również otrzymali dy-
plomy, puchary i nagrody 
rzeczowe. 
 
W klasyfikacji szkół poszcze-
gólne miejsca zajęli: 
Szkoły Podstawowe: 
I miejsce – SP Ocieka 
II miejsce – SP Kamionka 
III miejsce – SP Skrzyszów 
IV miejsce – SP Kozodrza 
V miejsce – SP Wola Ociecka 
VI miejsce – SP Ostrów 

Gimnazja: 
I miejsce – PG Ostrów 
II miejsce – PG Wola Ociecka 
III miejsce – PG Ocieka 
PG Kamionka nie brało udzia-
łu 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Ostrowie z/s w Ka-
mionce serdecznie dziękuje 
dyrektorom Marii Wielgus i 
Stanisławowi Popielarzowi za 
pomoc w organizacji konkur-
su oraz nauczycielom poloni-
s tom za przygotowanie 
uczniów i udział w pracach 
komisji konkursowej. 

AW 

Poprawią elewację i dokończą boisko 
Jeszcze w tym roku poprawi 
się otoczenie budynku Domu 
Strażaka w S krzyszowie.  
Według zapowied zi dokoń-
czone zostanie boisko spor-
towe, wykonany zostanie 
plac postojowy, doprowa-
dzone będzie również zasila-
nie elektryczn e, aby można 
było wykonać oświetlenie. 
Poza tym poprawiona zosta-
nie elewacja. 
 
- Wszystkie te prace są po-
trzebne. W kwestii wizerunku 
elewacji nie ma co dyskuto-
wać, bo budynek trochę stra-
szy, natomiast boisko jest 

potrzebne dla miejscowej  
młodzieży – wyjaśnia Piotr 
Cielec, Wójt Gminy Ostrów. 

Jak zaznacza, zależy mu na 
tym, żeby młodzi ludzie ze 
Skrzyszowa mieli gdzie się 

podziać i w fajny sposób 
spędzić czas. Boisko przy 
strażaku to też wynik potrzeb 
jakie zgłaszają mieszkańcy.  
Trudno powiedzieć, czy już 
w tym roku będzie można 
korzystać z boiska. Wszyst-
ko zależy od tego w jakim 
tempie ukorzeni się nowo 
posiana trawa. Pieniądze na 
te inwestycje to po części:  
środki z programu odnowy 
wsi oraz pieniądze własne, 
czyli z budżetu gminy. 

nkl 

Spore zainteresowanie Parkiem 
Park Historyczny Blizna cie-
szy się coraz większym zain-
teresowaniem. Już teraz wia-
domo, że w miesiącu maju w 
parku zawita przynajmniej  

trzy siedemdziesięcioosobowe 
wycieczki szkolne. Tradycyj-
nie w Bliźnie zjawią się har-
cerze z Miel ca, którzy jak co 
roku świętować będą Boże 

Ciało, a przy okazji organizu-
ją biwak. 
Park Historyczny w Bliźnie 
odwiedzają osoby z całej Pol-
ski. W najbliższym czasie 

park będą zwiedzać osoby z 
okolic Łańcuta, Radomia, 
Mielca czy Rzeszowa.  

nkl 
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Turniej Łuczniczy w Sędziszowie Młp. 
W dniu 15 marca na hali 
sportowej w Sędziszowie Młp. 
miały miejsce dwa turnieje 
łucznicze: halowy dla zawod-
ników zrzeszonych oraz dla 
łuczników amatorów. W tur-
nieju wzięło udział ponad 50 
uczestników z powiatu rop-
czycko-sędziszowskiego. 
 
Ten pierwszy zorganizowany 
zost ał przez Podkarpacki  
Okręgowy Związek Łuczni-
czy i  UKS „Orzeł” Skrzy-
szów. Organizatorem zmagań 
dla amatorów jest również 
UKS „Orzeł” Skrzyszów ra-
zem z Zakonem Rycerzy Ko-
lumba z Sędziszowa Młp. 
Jako instruktorzy wystąpili 
zawodnicy Klubu Sportowego 
Resovia. 
 
W grupie zawodników zrze-
szonych udział wzięli zawod-

nicy: klubu Kaskada Kamion-
ka, UKS „Orzeł” Skrzyszów i 
Szkoły Podstawowej w Borku 
W ielkim. Spośród tych 
uczestników najlepszy okazał  
się Krzysztof Budzik z USK 
„Orzeł” Skrzyszów, drugie 
miejsce zajęła Julia Wolak ze 
SP w Borku Wielkim, nato-
miast miejscu uplasowała się 
Gabriela Drozd również ze SP 
w Borku Wielkim. 
 
Jeśli chodzi o zawodników 
niezrzeszonych, czyli amato-
rów ta podzielona została na 
trzy kategori e wiekowe: do 
12 lat, od 13 do 18 lat i powy-
żej 18 lat. W najmłodszej ka-
tegorii wygrała Barbara Smo-
lińska, drugi rezultat osiągnął  
Remigiusz Rak, a trzeci Pa-
tryk Kotula. W grupie 13-18 
lat, najlepszy okazał się To-
masz Misiak, drugie miejsce 

zajął Hubert Szczepkowicz, a 
trzeci e Aleksandra Gryboś.  
Spośród najstarszych zawod-
ników, czyli w kategorii po-
wyżej 18 lat podium prezento-
wało się następująco: I miej-
sce – Grzegorz Bury, II miej-
sce – Grzegorz Urbanek, III 

miejsce – Grzegorz Wrona. 
Najmłodszym uczestniki em 
turnieju był 6-letni Cezary 
Kułak. Najlepszą zawodnicz-
ką uznano Monikę Nagórny. 
           
             nkl 

Turniej Łuczniczy przyciągnął prawdziwych zapaleńców tej dyscypliny  

Nasi zapaśnicy z siedmioma medalami 
W sobotę, 22 marca 2014 r. 
siedmiu zawodników UKS 
„Orzeł” Skrzyszów wzięło 
udział w Wiosennym Tur-
nieju o Puchar Wójta Gmi-
ny Kamień w zapasach. 
Start naszych zawodników 
zakończył się ogromnym 
sukcesem. 
 
W rywalizacji z rówieśnikami 
z innych klubów wojewódz-
twa podkarpackiego nasi za-
wodnicy zdobyli siedem me-
dali: trzy złote i cztery 
srebrne. W kategorii wagowej 

25 kg srebro zdobył Maksy-
milian Perlik. Również srebr-
ny medal w kategorii do 27 kg 
zdobył Witold Ochab. Bez-
konkurencyjny w kategorii  
wagowej do 29 kg okazał się 
Andrzej Bielański. W jego 
ślady poszli jego bracia Seba-
stian i Marcin zdobywając 
złote medale w kategori ach do 
33 i 38 kg. Srebrne medale 
wywalczyli Bartłomiej Kubas 
w kategorii do 42 kg i Kamil 
Perlik w kategorii do 47 kg. 
 

UKS Orzeł Skrzyszów 
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Kolejka: 14 w dniu 27-04-2014 
Progres Kawęczyn - LKS 
Ostrów 
Victoria Ocieka - Huragan 
Przedbórz 
KP Kaskada Kamionka - Plon 
Klęczany 
 
Kolejka: 15 w dniu 01-05-2014 
Sokół Krzywa - KP Kaskada 
Kamionka 
Strzelec Frysztak - Victoria 
Ocieka 
Płomień Zagorzyce - LKS 
Ostrów 
 
Kolejka: 16 w dniu 04-05-2014 

LKS Ostrów - Huragan Przed-
bórz 
Victoria Ocieka - Plon Klę-
czany 
KP Kaskada Kamionka - LKS 
Łopuchowa 
 
Kolejka: 17 w dniu 11-05-2014 
KP Kaskada Kamionka - Pro-
gres Kawęczyn 
Sokół Krzywa - Victoria 
Ocieka 
Strzelec Frysztak - LKS 
Ostrów 
 
Kolejka: 18 w dniu 18-05-2014 
LKS Ostrów - Plon Klęczany 

Victoria Ocieka - LKS Łopu-
chowa 
Strażak Lubzina - KP Kaska-
da Kamionka 
 
Kolejka: 19 w dniu 25-05-2014 
KP Kaskada Kamionka - 
Victoria Ocieka 
Sokół Krzywa - LKS Ostrów 
 
Kolejka: 20 w dniu 01-06-2014 
LKS Ostrów - LKS Łopucho-
wa 
Borkovia Borek Wielki - KP 
Kaskada Kamionka 
Victoria Ocieka - Strażak 
Lubzina 

 
Kolejka: 21 w dniu 08-06-2014 
Victoria Ocieka - Progres 
Kawęczyn 
KP Kaskada Kamionka - LKS 
Ostrów 
 
Kolejka: 22 w dniu 15-06-2014 
Płomień Zagorzyce - KP Ka-
skada Kamionka 
LKS Ostrów - Strażak Lubzi-
na 
Borkovia Borek Wielki - 
Victoria Ocieka 

Terminarz rozgrywek 

Remis i wygrana na początek rundy wiosennej 
Wszystkie dru żyny piłkar-
skie z naszej gminy rozpo-
częły rundę rewan żową. Nasi 
A - klasowcy w niedziel ę, 6 
kwietnia rozegrali pierwsze 
mecze. Pełn e programy 
przygotowawcze mają spra-
wić, że zawodnicy w rozpo-
czętej rundzie wiosennej 
2014 zaprezentują się z jak 
najlepszej strony. 
 
LKS Ostrów, który rozpoczy-
nał tę rundę na pierwszym 
miejscu w tabeli po meczu z 
Victorią Ocieka spadł na miej-
sce drugie. Przypomnijmy, na 
stadionie w Ociece, gdzie ro-
zegrano ten mecz padł wynik 
1:1. Bramki zdobywali tylko 
zawodnicy gospodarzy, czyli  
Victorii Ocieka. Na niecałe 10 
minut przed końcem pierwszej  
połowy Dawid Proczek w 36 
minucie wpakował piłkę do 
bramki. Wynik wyrównał Pa-
trycjusz Perlik strzelając sa-
mobójczą bramkę już w doli-
czonym czasie. Druga połowa 
nie przyniosła żadnych goli. 
Nie obyło się jednak bez czer-
wonej kartki, którą w 66 minu-
cie faul em na Wojciechu Kny-
chu, zawodniku LKS Ostrów 
zarobił Mateusz Miazga, za-
wodnik Victorii Ocieka. Derby 
przyciągnęły sporą ilość kibi-
ców, którzy dopingowali swo-
je drużyny. Kto wie jakby się 
potoczyło to zmaganie gdyby 
w 3 minucie Krzysztof Świ-
niuch (LKS Ostrów)  strzelił 

gola. Tak szybko zdobyta 
bramka mogłaby całkowicie 
odwrócić losy tego meczu. 
Przypomnijmy w rundzie je-
siennej LKS Ostrów wygrał z 
Victoria Ocieka 4-0. 
Drugim meczem rozegranym 
w niedzielne popołudnie, a w 
którym zaprezentowała się 
drużyna z terenu naszej gminy 
jest KP Kaskada Kamionka. 
Zawodnicy tego zespołu za-
grali u siebie i pewnie, bo 3-0 
wygrała z Huraganem Przed-
bórz. Bramki dla „naszych” 
strzelali: dwa gole Adam 
Ochał, a jeden jego brat Domi-
nik, który wrócił do Kaskady z 
LKS Ostrów. Pierwsza bramka 
padła już w 7 minucie po 
strzale głową Adama Ochaba,  
niedługo trzeba było czekać,  
żeby po również główką gola 
strzelił brat Dominik. Trzecia 
bramka padła po rzucie kar-
nym. Faulowany zostaje Do-
minik Ochab, a rzut karny na 
bramkę zamienia Adam 
Ochab. 
 
Przerwa przyniosła zmiany 
W przerwie między rundami  
doszło do niewielkich zmian w 
drużynach z naszej gminy. 
Victoria Ocieka ma nowego 
prezesa, którym został Patry-
cujsz Perlik. - nie jest to zna-
cząca miana ponieważ już 
wcześniej zasiadałem w zarzą-
dzie klubu – zaznacza prezes  
Perlik. Jak mówi, w drużynie 
nie ma dużych zmian. - Sta-

wiamy na zawodników z na-
szego terenu. Jedynie Krystian 
Froń, bramkarz powrócił do 
naszej drużyny. Innych zmian 
nie ma jeśli chodzi o skład. 
Mamy jednak nowego trenera,  
którym jest Antoni Hajnas – 
wyjaśnia Perlik. Hajnas zastą-
pił na tym stanowisku Grzego-
rza Rudnego, który wyjechał  
za granicę. Trenera wymienił 
również klub z Kamionki. 
Teraz drużynę Kaskady pro-
wadzi Grzegorz Róg. - Posta-
wiliśmy na młodego trenera.  
Wcześniej podglądnęli śmy 
jego system pracy, który się 
nam spodobał, co więcej ten 
człowiek cały czas się doszka-
la, rozwija. Dostał od zarządu 
kredyt zaufania  - wyjaśnia 
Arkadiusz Fornek, prezes KP  
Kaskada Kamionka. Jeśli cho-
dzi o roszady pomiędzy za-
wodnikami to nie ma dużych 
zmian. Do drużyny wrócili już 
wcześniej wspomniany Domi-
nik Ochab, Przemysław Świ-
der, Jakub Marek, Szymon 
Piwowar. Ubyli natomiast: 
Michał Gniewek, grający na 
pozycji środkowego pomocni-
ka, Grzegorz Laska, wysunięty 
pomocnik i Kamil Hamala, 
stoper. Jak ocenia Arkadiusz 
Fornek trudno przewidywać 
jak potoczy się ta runda dopó-
ki piłka jest w grze.  Podobne-
go zdania jest Zbigniew Gry-
boś, prezes LKS Ostrów. - 
Każdy z każdym może wygrać 
i przegrać. Roszady pewnie 

będą, bo 1-2 mecze może 
przewrócić t abelę – tłumaczy 
prezes i dodaje: - Trzeba się 
będzie starać – zaznacza. Jak 
mówi, jego piłkarze są ambitni 
i już teraz planują dostać się 
do okręgówki. Czy to się uda? 
Według Grybosia nie będzie to 
takie łatwe, bo mimo wiary w 
zawodników i ich dobrych 
występów okręgówka wymaga 
większych możliwości finan-
sowych. Jeśli chodzi o skład 
drużyny LKS Ostrów to z kon-
tuzją boryka się Albert Pie-
cuch, wypożyczony do Chemi-
ka Pustków został Krystian 
Ortyl. Natomiast atak ostrow-
skiej drużyny wzmocnią: Do-
minik Porzuczek i po dłuższej 
przerwie Arkadiusz Ochab.   
Dodatkowym napastniki em 
jest również Hubert Galas. W 
pomocy zagrają również nowi  
zawodnicy: Piotr Siepierski i 
Kamil Porzuczek. 

nkl 
 
TEKST ZOSTANIE  
UAKTUALNONY W  
PONIEDZIAŁEK PO  
NIEDZIELNYCH  
ROZGRYWKACH  
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Pierwsza wizyta Ojca 
Świętego w Polsce 

Radość nieopisana, a powód 
niemały 
Cieszy się naród polski, cieszy 
się świat cały 
Że Bóg swego zastępcę na ziemi 
Polaka na tron powołał 
Ona jest Ojcem narodów 
Królem świętego kościoła 
Ona władca całego świata 
Ludzi kościoła Bożego 
Chce byśmy żyli szczęśliwie 
Chce dusze zbawić każdego 
Codziennie rano u Boga 
Dla świata uprasza łaski 
Dla czarnej Afryki i Azji 
Stanów, Kanady, Alaski 
Modli się zawsze o pokój 
By boga wszędzie chwalono 
Wtedy wszystkie narody będą 
błogosławione 
Natchniony duchem Bożym 
Polskę raczył odwiedzić 
Aby swą obecnością 
Mógł dla nas radość sprawić 
Chciał swoja świętą ręką 
Ojczyznę pobłogosławić 
Najwyższe władze państwowe 
Honor i część mu oddali 
A widziałem niejednych 
Co z radości płakali 
Bo cóż dziś dla człowieka 
Może być cenniejszego 

Jak nie na własne oczyszczanie 
Ujrzeć Ojca Świętego 
Odwiedził polskie miasta 
Warszawę, Gniezno, Kraków 
On teraz w Watykanie 
Lecz nadal kocha Polaków 
O wydarzenie to piękne 
Tego nikt nie notował 
Aby nasz rodak Polak 
Taką godność piastował 
Sławiony przez wszystkie narody 
Ten wódz chrześcijańskiej wiary 
A my jego rodacy 
W modlitwie złóżmy mu dary 
By tryumf jego i chwała 
Dla nas radością była 
Ten Papież to przecież Polak 
To ksiądz Wojtyła 
Niech będzie święt a ta matka 
Co go na świat wydała 
Niech mu będzie cześć w niebie 
Na ziemi najwyższa chwała 
Niech wszystkie dzwony świata 
Tą wieść i radość niosą 
Niech raduje się ziemia 
A wraz z ziemią niebiosa 
 
 

Pisał:  
Józef Bajor, 

sołtys  
i radny  

z Kamionki  

Na kartach historii... 
Rajd do Kamionki – lipiec 1978 roku. 

Sernik  
Ciasto kruche 
1,5 szklanki mąki 
0,5 szklanki cukru pudru 
0,5 kostki margaryny lub ma-
sła 
2 żółtka 
1 łyżeczka proszku do piecze-
nia 
 
WYKONANIE: 
Wszystkie składniki połączyć, 
wyrobić ciasto i rozwałkować 
na blaszkę, posypać kakao. 
 
SER: 
1 kg sera (3-krotnie mielony) 
30 dag cukru pudru 
6 jajek 
1 cukier waniliowy 
25 dag margaryny 
1 budyń waniliowy 
bakalie 

WYKONANIE: 
Margarynę z cukrem wanilio-
wym, cukrem pudrem i żółt-
kami ucieramy do białości,  
dodajemy ser i dalej uciera-
my. Na końcu dodajemy bu-
dyń, ubite białka i bakalie. 
Delikatnie mieszamy. Piecze-
my około 1 godziny w tempe-
raturze 160 stopni C. 
Masa na sernik : 25 dag ma-
sła, 2 serki homogenizowane 
waniliowe Danio 3-4 łyżki 
cukru pudru, 3-4 łyżki mleka 
w proszku. Masło i cukier 
ucieramy, dodajemy mleko 
w proszku i serki, delikatnie 
mieszając. Masę wykładamy 
na ostudzony sernik i wierzch 
dekorujemy według uznania 

 
Poleca:  Barbara Ignac 
ze Stowarzyszenia Krzewienia 

Kultury Ludowej w Gminie Ostrów 

Kącik kulinarny Kącik poetycki 
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