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Koniec kadencji to czas pod-
sumowań, przypomnienia 
sobie istotnych wydarzeń, 
które podczas niej zaistniały. 
Z Piotrem Cielcem, wójtem 
Gminy Ostrów rozmawiamy 
między innymi o najważniej-
szych inwestycjach jakie  
w tym czasie były przeprowa-
dzone, rozwoju gminy  
i jej możliwościach.  
 
Słyszy się, że samorządy na-
rzekają na wyśrubowane 
wymagania związane z budo-
wą wodociągów i sieci kana-
lizacyjnych. Tymczasem 
Gmina Ostrów nie ma z tym 
żadnego problemu. 
Inwestując zawsze trzeba kie-
rować się dobrem wspólnym. 
Temat kanalizacji pojawia się 
często ponieważ przepisy UE 
zakładają pełne skanalizowa-
nie do końca 2015 roku, póź-
niej na samorządy mogą być 
nakładane kary. Gmina Ostrów 
nie powinna się jednak oba-
wiać. Zakopanych rur od sieci 
wodno-kanalizacyjnej nie wi-
dać tymczasem teren gminy jest 
w pełni zwodociągowany,  
a poziom skanalizowania to 
ponad 80%. Rozbudowaliśmy 
oczyszczalnię osiągając przepu-
stowości 710 m³ na dobę po-
zwalającej przyjąć docelowo 
ścieki z terenu całej gminy.  
Zmodernizowana została rów-
nież sieć kanalizacyjna w miej-
scach będących wąskim gar-
dłem blokującym sprawny 
przesył  ścieków. Przystępuje-
my również do projektowania 
pozostałych, ostatnich  dwóch 
sołectw tj. Woli Ocieckiej  
i Blizny, aby móc być przygo-
towanym do pozyskania na ten 
cel środków zewnętrznych no-
wej perspektywy unijnej.  
 
Inwestycje realizowane  
w ostatnich latach to nie tylko 
kanalizacja? 
Oczywiście, że nie. Tylko  
w okresie ostatnich 4 lat na in-
westycje wydaliśmy ponad 47 
mln złotych, pozyskując jedno-
cześnie ponad 20 mln złotych 
środków zewnętrznych tak unij-
nych jak i krajowych. Poza 
wodociągami i kanalizacją 

realizowaliśmy cały szereg 
innych zadań. Bardzo ważne, 
abyśmy czuli się coraz bezpiecz-
niej. Dlatego w czasie minionej 
kadencji duży nacisk położyłem 
na zadania mające podnieść 
bezpieczeństwo publiczne. Jest 
to szeroki zakres inwestycji 
począwszy od wykonania ko-
lejnych sieci monitoringu  
w praktycznie każdej miejsco-
wości naszej gminy. Poprawa 
bezpieczeństwa to również 
drogi, chodniki, parkingi czy 
oświetlenie. W ostatnich 4 la-
tach powstało ponad 10 km 
asfaltowych dróg gminnych, 
4,5 km chodników, a ilość 
opraw oświetleniowych prze-
kroczyła 750 punktów świetl-
nych. Do tego dochodzą owe 
stanowiska postojowe, również 
dla niepełnosprawnych, które 
powstały przy miejscach szcze-
gólnie uczęszczanych takich 
jak: centrum handlowe  
w Ostrowie, cmentarze Skrzy-
szów, Ostrów, Ocieka, placów-
ki oświatowe w Ostrowie  
i Skrzyszowie. Inwestujemy też 
w zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowe: sondy pomiarowe, 
wodowskazy, system  syren 
ostrzegawczych i megafonów 
do wczesnego ostrzegania. 
Doposażyliśmy Gminne Cen-
trum Kryzysowe w dodatkowy 
niezbędny do prowadzenia 
akcji przeciwpowodziowej 
sprzęt. Stworzyliśmy też sms-
owy system informacyjny. Nie 
zapominamy o udrożnieniu 
kanałów i rowy melioracyjne. 
Tylko w bieżący roku odnowi-
liśmy ponad 5 km kanałów  
i cieków wodnych. W mijającej 
kadencji nadal  podnosiliśmy 
stan przygotowania do działań 
ratowniczych naszych druhów 
strażaków poprzez szereg za-
wodów, ćwiczeń i kursów.  
W każdej miejscowości two-
rzymy lub poprawiamy boiska 
sportowe.  
 
Ważnym wydarzeniem dla 
gminy była również rozbudo-
wa Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w Kozodrzy... 
To prawda. Aby osiągnąć 
zrównoważony rozwój naszej 
gminy niezbędnym jest poszu-

kiwanie dodatkowych źródeł 
wspierających budżet. Dlatego 
stworzone zostały tereny przy-
jazne dla inwestorów. Powsta-
ła Specjalna Strefa Przemy-
słowa w Kozodrzy już zaczy-
na dawać zamierzone efekty. 
Dwie firmy już prowadzą 
działalność, natomiast kolejne 
trzy są na etapie projektowym. 
Największa z nich  Ocynkow-
nia Podkarpacie, która planuje 
na koniec przyszłego roku roz-
począć swoją działalność, da 
zatrudnienie ponad 130 oso-
bom. Kolejne zakłady to na-
stępne prawie 100 miejsc pracy. 
Całkowity koszt planowanych 
inwestycji to ok. 90 mln zło-
tych. Cieszy to tym bardziej, iż 
poziom finansowy inwestycji 
przekłada się na należny gminie 
podatek, tak jak również od 
każdego zatrudnionego pracow-
nika. 
 
Można więc powiedzieć, że 
Gmina Ostrów wkroczyła 
do grona samorządów prze-
mysłowych? 
Myślę, że tak, jednak nie od-
stawiamy na bok gospodarki 
odpadowej. Bardzo ważnym 
zadaniem, z którym uporaliśmy 
się w pełni w minionej kaden-
cji była budowa Zakładu Za-
gospodarowania Odpadów i 
uzyskanie statusu Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Od-
padów Komunalnych jako 
jedynej w naszym regionie. W 
ramach tego projektu wykona-
liśmy kompostownie, sortow-
nie, budowę kwater na azbest i 
odpady komunalne. Również 
dla jeszcze skuteczniejszego 
oczyszczenia odcieku składo-
wiskowego wybudowaliśmy za 
3,7 mln stację odwróconej 
osmozy. Wszystkie pozostałe 
zadania realizowane w ramach 
tego projektu oraz niezbędne 
zakupy to wydatkowana kwota 
ok 11,5 mln zł. Pozwala to jed-
nak bezpiecznie patrzeć w przy-
szłość, gdyż nasza instalacja 
stała się kompletna i prawem 
wskazana jako jedyna właściwa 
dla czterech powiatów: dębic-
kiego, mieleckiego, kolbuszow-
s k i e g o  i  r op c z yc k o-
sędziszowskiego. 

Rur kanalizacyjnych nie 
widać, bo są zakopane. Nie 
każdy może zobaczyć jak dzia-
ła Instalacja Przetwarzania 
Odpadów oraz jak prowadzo-
ne są inwestycje w Strefie Eko-
nomicznej. Wystarczy się jed-
nak rozglądnąć, zmiany w 
poszczególnych sołectwach są 
widoczne... 
Czas ostatniej kadencji spożyt-
kowaliśmy również na podnie-
sienie estetyki naszych „małych 
Ojczyzn”, sołectw. W Skrzy-
szowie wybudowaliśmy salę 
gimnastyczną z całym zaple-
czem, a w centrum miejscowo-
ści wyregulowany został potok 
z nowymi funkcjonalnymi 
przejazdami, drogą wewnętrzną 
i chodnikiem wzdłuż drogi 
powiatowej i tegoż kanału. 
Również w ramach tego zada-
nia wykonaliśmy dodatkowe 
miejsca postojowe przed Gmin-
nym Centrum Informacji.  
W sąsiedztwie zbudowaliśmy 
plac zabaw. Do realizacji cze-
ka projekt małej architektury 
obejmujący zieleń, klomby, 
ławeczki oraz szlaki piesze. 
Centrum Woli Ocieckiej stało 
się bardziej funkcjonalne 
dzięki budowie chodnika od 
drogi wojewódzkiej po szko-
łę, boisko sportowe zostało 
zabezpieczone siatkami wy-
chwytującymi piłki, a dom 
strażaka  wyremontowany  
i zaopatrzony w klimatyzacje, 
dodatkowe naczynia, krzesła  
i stoły. W centrum Kamionki 
odrestaurowaliśmy pomnik 
Grunwald łącznie z nasadze-
niem krzewów i dodatkowym 
oświetleniem. W trakcje reali-
zacji jest nowa płyta  boiska 
sportowego wraz z niezbędnym 
dojazdem i odwodnieniem.  

Ciąg dalszy strona nr 4. 

Rozwój naszej gminy i jej mieszkańców jest najważniejszy 
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Gmina Ostrów doceniona. 
 Nasz samorząd otrzymał tytuł „Zielona Gmina” 

Gmina Ostrów otrzymała 
tytuł „Zielona Gmina”  
w ramach Ogólnopolskiego 
Programu Przyjazna Polska. 
W piątek, 17 października 
podczas gali w hotelu Bristol 
w Warszawie, którą prowadzi-
ła znana aktorka Laura Łącz, 
wójt Piotr Cielec otrzymał  
z rąk Wicepremiera Janusza 
Piechocińskiego Certyfikat  
i Godło Ogólnopolskiego Pro-
mocyjnego Programu Przyja-
zna Polska. 

Aby samorząd mógł uzyskać  
Certyfikat musiał przejść od-
powiedni audyt. W jego trak-
cie Gmina Ostrów była wizy-
towana i sprawdzana przez 
specjalnego audytora. Tytuł 
„Zielona Gmina” otrzymuje 

samorząd, który spełnia szereg 
wymogów, między innymi: 
dbałość dobry stan środowi-

ska, świadomość ekologiczną, 
ochrona krajobrazu, współpra-
ca mieszkańców i organizacji 

czy dostosowywanie otoczenia 
dla osób niepełnosprawnych. 
    nkl 

Ciąg dalszy ze str. 2 
W Ociece w ostatnim czasie 
przybyły miejsca postojowe 
obok kościoła, sklepu i boiska 
sportowego, które zostało ogro-
dzone. Mamy przygotowany 
projekt rozbudowy budynku 
ośrodka zdrowia, aby utworzyć 
w nim świetlicę, większą bi-
bliotekę, kawiarenkę interneto-
wą z czytelnią. Duże zmiany 
zaszły w Ostrowie, stolicy gmi-
ny. Uporządkowany został te-
ren i powstał piękny skwer z 
miejscami postojowymi, oświe-
tleniem parkowym i systemem 
monitoringu. Okoliczne budyn-
ki po posterunku policji oraz 
garaże urzędu gminy i apteka 
zostały odnowione. Nie zapo-
mnieliśmy również o tych 
mniejszych miejscowościach, 
Zdżary wzbogaciły się o nowy 
ogrodzony plac zabaw i boisko 
sportowe, a obiekt dla potrzeb 
koła gospodyń został wyremon-
towany i wyposażony. 
 
Z małych miejscowości to 
również Blizna. Kiedyś ma-
leńka miejscowość otoczona 
lasami. Teraz jedno z waż-
niejszych turystycznie miejsc 
w regionie. 
Bardzo mnie cieszy, że udało 
się w obecnej kadencji zakoń-
czyć budowę Parku Historycz-

nego w Bliźnie wyposażyć  go  
w nowe eksponaty i wierne 
makiety, między innymi rakieta 
V1, samolot AN2. Powstał 
pomnik w rocznicę wyzwolenia 
poligonu ku czci ludzi podej-
mujących walkę z okupantem, 
aby wydobyć tajemnicę broni  
V1, V2. Corocznie organizuje-
my imprezy promujące to 
szczególne pod względem hi-
storii miejsce. Zloty ludzi zafa-
scynowanych historią, rekon-
strukcje wydarzeń z okresu II 
wojny światowej, jak również 
festyny i kiermasze stały się już 
stałymi punktami imprez pro-
mujących naszą gminę. Trzeba 
jednak przyznać, że w ogóle 
nasza gmina posiada szereg 
bardzo malowniczych obsza-
rów leśnych poprzedzielanych 
rzekami i zbiornikami wodny-
mi oraz kilka obiektów zabyt-
kowych. Dlatego też duży na-
cisk od wielu lat stawiamy na 
rozwój turystyki i agroturysty-
ki. Podnosimy poziom tech-
niczny i standard obiektów 
turystycznych, pola biwakowe-
go, kąpieliska i stref rekreacji. 
Na terenie naszej gminy istnieją 
też szlaki piesze i rowerowe, 
zaprojektowane są trasy do 
uprawiania Nordic Walking.  
 
Czy poza inwestycjami po-

prawiającymi warunki życia 
mieszkańców prowadzone 
były również te inwestujące w 
człowieka? 
Oczywiście. Bardzo ważnym 
działaniem była poprawa do-
stępności do Internetu szczegól-
nie dla najuboższych. Z tą my-
ślą realizowaliśmy dwie edycje 
program wykluczenia cyfrowe-
go, w ramach którego wyposa-
żyliśmy 170 uzdolnionych mło-
dych mieszkańców w sprzęt 
komputerowy z oprogramowa-
niem, opłaconym abonamentem 
internetowym i serwisem sprzę-
tu. Utworzyliśmy w szkołach 
świetlice z dostępem do Inter-
netu, a w bibliotekach publicz-
nych tworzymy punkty z bez-
płatnym dostępem do Internetu. 
Powstały nowe klasopracownie 
przystosowane pod potrzeby sal 
komputerowych. Sieć bibliotek 
publicznych w naszej gminie 
każdego roku wzbogacamy w 
nowy księgozbiór, który obec-
nie liczy ponad 42 tysiące  
egzemplarzy. W szkołach i na 
bazie klubów sportowych  
i obiektów podlegających pod 
Dom Kultury organizowaliśmy 
szereg zajęć dodatkowych dla 
najmłodszych i osób dorosłych. 
Niezapominamy również o 
uzdolnionej młodzieży, którą 
nagradzamy każdego roku  przy-

znając stypendia, organizując 
wycieczki czy wręczając nagro-
dy rzeczowe. Dla szczególnie 
wyróżniających się uczniów w 
minionej kadencji zorganizowa-
liśmy wyjazdy międzynarodowe 
do Norwegii, Niemiec i na 
Ukrainę. Było to możliwe dzięki 
nawiązanej współpracy z part-
nerskimi gminami w tych kra-
jach. Tylko w Gminie Grong 
(Norwegia) przebywało łącznie 
pięćdziesięciu uczniów Gimna-
zjum w Ostrowie. 
 
Co Pan sądzi o możliwościach 
dalszego rozwoju Gminy 
Ostrów?  
Myślę, że nasza gmina dopiero 
zaczęła się rozwijać. W ostatnim 
czasie zrealizowaliśmy lub jeste-
śmy na ukończeniu inwestycji, 
które chłoną najwięcej środków. 
Mam na myśli między innymi 
sieć kanalizacyjną czy Zakład 
Zagospodarowania Odpadów. 
Teraz musimy skupić się na 
zadaniach związanych z popra-
wą infrastruktury i bezpieczeń-
stwem mieszkańców. Jednym z 
celów jest dla mnie tworzenie 
miejsc pracy poprzez ściąganie 
na nasz teren nowych inwesto-
rów. Żeby gmina mogła się roz-
wijać należy poprawić byt na-
szych mieszkańców.  

Rozmawiała N. Kosińska-Lis  
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Chodnik dla poprawy bezpieczeństwa 
Mieszkańcy Woli Ocieckiej 
mogą już poruszać się bez-
piecznie po swojej miejscowo-
ści. W ostatnim czasie gmina 
wybudowała w tym sołectwie 
kolejny odcinek chodnika, 
tym razem 314 metrów.  
Uchwałę o realizacji tej inwe-
stycji podjęto podczas sesji 
Rady Gminy 19 sierpnia 
przyjmując uchwałę w spra-
wie zatwierdzenia „Planu 
Odnowy Miejscowości Wola 
Ociecka”.  
 
Ciąg dla pieszych powstał na 
odcinku drogi od budynku 
OSP do Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Woli Ociec-
kiej. Chodnik o szerokości 2 
metrów zlokalizowany jest po 
stronie prawej i odcinkowo po 

lewej. Początek chodnika po-
łączono z tym już istniejącym 
przy drodze wojewódzkiej na 
wysokości Domu Strażaka. Tą 
stroną poprowadzony jest za 

zjazdem do szkoły, dokładnie 
około 15 metrów od niego. 
Chodnik zlokalizowany po 
drugiej stronie jezdni został 
poprowadzony od przejścia 

dla pieszych pomiędzy skrzy-
żowaniem a wjazdem do 
szkoły. Jak zaznacza Piotr 
Cielec, wójt Gminy Ostrów ta 
inwestycja jest bardzo ważna, 
bo przy tak dużym natężeniu 
ruchu drogowego w znaczny 
sposób poprawi to, na czym 
mu zależy, czyli bezpieczeń-
stwo mieszkańców Woli 
Ocieckiej, dzieci i młodzieży. 
Koszt inwestycji to około 225 
tysięcy złotych z czego 124 
tysiące to dotacja z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Na wartość inwestycji 
składa się nie tylko samo po-
łożenie kostki czy krawężni-
ków, przebudowy wymagały 
również słupy, oświetlenie i 
ogrodzenia.         
                nkl 

Nowe miejsca parkingowe przy gimnazjum  
Nowy rok szkolny w gimna-
zjum i szkole podstawowej 
w Ostrowie rozpocznie się z 
mniejszymi utrudnieniami 
w ruchu. Wszystko za spra-
wą oddanego do użytku w 
ostatnim czasie parkingu na 
przecinko wejścia do budyn-
ku gimnazjum. Dodatko-
wych około 20 miejsc par-
kingowych w znaczący spo-
sób poprawi również bezpie-

czeństwo w tej okolicy. 
Do tej pory brakowało tu 
miejsc parkingowych i kie-
rowcy zmuszeni byli do zosta-
wiania samochodów częścio-
wo zaparkowanych na pobo-
czu i drodze. Między innymi 
te względu sprawiły, że gmina 
postanowiła odkupić część 
działki i zlokalizować na niej 
miejsca postojowe. W sumie 
wykup terenu i budowa par-

kingu wyniosły około 30 ty-
sięcy złotych. Pieniądze po-
chodzą z budżetu gminy 
Ostrów, a dokładniej z wy-
dzielonego w nim funduszu 
sołeckiego. 
Jak wyjaśnia Piotr Cielec, 
wójt Gminy Ostrów bezpie-
czeństwo oraz organizacja 
ruchu zarówno pojazdów jak i 
pieszych w tej części miejsco-
wości jeszcze się poprawi. - 

Przygotowujemy dokumenta-
cję związaną z budową chod-
nika i remontem nawierzchni 
asfaltowej od budynku gimna-
zjum w kierunku kompleksu 
sportowego. Dodatkowo przy-
gotowujemy dokumentacje 
techniczną związaną z monta-
żem progu zwalniającego w 
okolicach skrzyżowania z 
drogą dojazdową do szkół – 
tłumaczy wójt.                  nkl 

Z inwestycji cieszy się sołtys Tadeusz Kalita, który sam przyj-

znaje, że chodnik był w Woli Ocieckiej bardzo potrzebny.  

W ostatnim czasie w dwóch 
domy strażaka: w Skrzyszo-
wie i Ociece prowadzone 
były remonty.  W przypadku 
tego pierwszego roboty obej-
mowały nie tylko kubaturę, 
ale również boisko sportowe 
zlokalizowane przy strażaku. 
 
Głównym celem przeprowa-
dzonych prac w Skrzyszowie 
było sklamrowanie budynku i 
zabezpieczenie go przed 
„rozchodzeniem ścian”. Uzu-
pełnione zostały również ubyt-
ki i powstałe szczeliny w ele-
wacji, którą również pomalo-
wano, częściowo poprawione 
zostały rynny, a dach uszczel-

niony. Dodatkowo po stronie 
zachodniej Domu Strażaka 
wymienione zostały okna. Jak 
wyjaśnia Piotr Cielec, wójt 
Gminy Ostrów przeprowadzo-

no też prace przy płycie boiska 
sportowego i dojście do bo-
iska. Prace przy cały otoczeniu 
skrzyszowskiego strażaka za-
kończyły się w połowie paź-

dziernika. Roboty finansowane 
są w całości z budżetu Gminy 
Ostrów, a ich koszt to około 
20 tysięcy złotych. 
Nie tylko w skrzyszowskim 
Domu Strażaka wykonano 
remonty. W Ociece sala głów-
na tamtejszego budynku straży 
pożarnej już jest odnowiona. 
Jak wyjaśnia Józef Podjasek, 
sołtys Ocieki zakres remontu 
to miedzy innymi : podwiesze-
nie sufitu, malowanie, odświe-
żenie ścian oraz wentylacja 
całego obiektu. Te prace po-
dobnie jak w przypadku skrzy-
szowskiego strażaka sfinanso-
wane zostały z budżetu gminy.  

nkl 

Domy Strażaka w Skrzyszowie i Ociece już po remoncie 
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W Bliźnie stanął obelisk ku czci poległych  

W niedzielę, 7 września  
w miejscowości Blizna miały 
miejsce uroczystości związa-
ne z odsłonięciem i poświę-
ceniem obelisku upamiętnia-
jącego poległych w opera-
cjach wywiadowczych 
uwieńczonych zdobyciem 
bezcennych informacji o 
broni odwetowej V1 i V2. 
Podczas tego wydarzenia nie 
zabrakło między innymi 
przedstawicieli: Światowego 
Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej oraz szeregu in-
nych związków i stowarzy-
szeń kombatanckich, repre-
zentacji wojskowych jak i 
władz samorządowych czy 
mieszkańców Blizny i Gmi-
ny Ostrów. 

Niedzielne wydarzenia w 
Bliźnie rozpoczęła polowa 
msza święta, której przewod-
niczył ks. Kazimierz Talarek. 
Homilia przywołała wydarze-
nie sprzed lat jakie rozegrały 
się na terenie Blizny  i w jej 
okolicach, mówiła też o tym 
jak ważna jest Ojczyzna i 
ludzie, którzy poświęcają dla 
niej życie i zdrowie. Po mszy 
św. nastąpiło poświęcenie 
pomnika i druga część uro-
czystości, której dowódcą był 

major Leszek Bąk. Po przywi-
taniu gości miały miejsca 
przemówienia. Piotr Cielec, 
wójt Gminy Ostrów przedsta-
wił genezę powstania pomni-
ka, a w imieniu kombatantów 
głos zabrał kpt. Andrzej Ży-
licz, prezes ropczyckiego koła 
Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej. Nie za-
brakło również wystąpienia 
Krystyny Skowrońskiej, poseł 
na Sejm RP, przedstawicieli 
Instytutu Pamięci Narodowej i 
przedstawiciela Zespołu Szkół 
im. Bohaterów akcji V2 w 
Sarnakach. Po przemówie-
niach nastąpiło odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej, którego 
dokonali kpt. Aleksander Szy-
mański, prezes Zarządu Okrę-
gu Podkarpackiego Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w asyście kpt. An-
drzeja Żylicza, prezesa rop-
czyckiego koła Światowego 
Związku Żołnierzy AK i por. 
Izabeli Podhalańskiej, prezes 
Światowego Związku Żołnie-
rzy AK – Środowisko 5 Pułku 
Strzelców Konnych AK w 
Dębicy. Ku pamięci Apel 
Poległych odczytał kpt. Zbi-
gniew Moszyński. W hołdzie 
bohaterom oddana została 
również salwa honorowa 
przez Wojskową Asystę Ho-

norową wystawioną przez 14 
Dywizjon Artylerii Samobież-
nej w Jarosławiu. Uroczysto-
ści zakończyły się złożeniem 
kwiatów między innymi przez 
przedstawicieli: wojska, kom-

batantów, władz gminnych i 
mieszkańców, sejmu, senatu, 
województwa podkarpackie-
go, IPN, rodziny pułkownika 
Aleksandra Rusina ps. 
„Rusal”, Komendy Związku 
Strzeleckiego „Strzelec”, poli-
cji, leśników, dyrektorów 
szkół i przedszkoli oraz za-
przyjaźnionych: Aeroklubu 
Mieleckiego czy ZS im. Bo-
haterów Akcji V2 w Sarna-

kach i Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznej „Rusal”. 
Pomnik stanął w sąsiedztwie 
Parku Historycznego Blizna z 
inicjatywy władz Gminy 
Ostrów i mieszkańców Blizny 

i przy pełnej aprobacie i 
współudziale finansowym 
Rady Ochrony Walk i Mę-
czeństwa, której przewodni-
czy Władysław Bartoszewski.  
Patronat nad uroczystością 
odsłonięcia obelisku objęli: 
Marszałek Województwa 
Podkarpackiego i Wojewoda 
Podkarpacki.    
             nkl 

Odsłonięcia  tablicy dokonał kpt. Aleksander Szymański. Jak  

mówił była to dla niego prawdziwa  przyjemność i zaszczyt. 
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Na terenie Gminy Ostrów 
powstają nowe odcinki chod-
ników wzdłuż dróg powiato-
wych. Pierwszy odcinek to 
ten w ciągu drogi relacji 
Ostrów - Borek Wielki - Bo-
reczek w miejscowości 
Ostrów przy trasie Anasta-

zów – Skrzyszów. 
W ramach inwestycji przy 
drodze z Ostrowa do Borku 
Wielkiego powstanie 187 me-
trów chodnika o szerokości 1,5 
metra. Na części tego odcinka 
przewiduje się wykonanie 
rowu krytego i 3 studni rewi-

zyjnych. W przypadku trasy 
Anastazów – Skrzyszów wy-
budowany zostanie chodnik o 
długości 522 metrów również 
szerokości półtora metra z 
kostki brukowej. Piesi będą 
mogli skorzystać z chodników 
jeszcze w tym roku. Firmą, 

która wygrała przetarg na tę 
inwestycję jest Firma Usługo-
wo-Budowlana AN-KOP z 
Domaradza.         

  nkl 

Kolejne chodniki w naszej gminie 

Trasa Ocieka - Kamionka do remontu  
Wyremontowany został ponad 
300 metrowy odcinek drogi 
relacji Ocieka – Kamionka w 
miejscowości Ocieka.  

Między innymi nowa na-
wierzchnia położona została 
na fragmencie trasy od skrzy-
żowania przy kościele w Ocie-

ce. Przetarg na tę inwestycję 
wyłonił firmę Przedsiębior-
stwo Drogowo-Mostowe S.A. 
z Dębicy, która wykonała tę 

inwestycję. Koszt zadania to 
ponad 120 tysięcy złotych. 

 

nkl 

Gmina Ostrów w czołówce Złotej Setki Gmin Podkarpacia   
Gmina Ostrów jako samo-
rząd wiejski uplasowała się 
na czwartym miejscu w ran-
kingu „Złota Setka Gmin” 
Podkarpacia. Kapituła doce-
niła przede wszystkim przed-
siębiorczość, zaradność, 
współpracę transgraniczną 
oraz szeroko rozumianą ak-
tywność samorządów. Zwy-
cięzców wyłaniano w katego-
riach: gminy miejskie, miej-
sko-wiejskie oraz wiejskie.  
To już siódma edycja „Złotej 

Setki Gmin” to niezależny 
ranking przedstawiony przez 
dziennik Nowiny, we współ-
pracy z Wyższą Szkołą Zarzą-
dzania w Rzeszowie. Gmina 
Ostrów zawsze plasuje się w 
nim w pierwszej piątce. Nie 
inaczej jest i tym razem, 
czwarta lokata za tak prężnymi 
gminami jak Trzebownisko, 
które jest ściśle powiązane 
przemysłowo z Rzeszowem i 
lotniskiem, rozwiniętą Dębicą 
i turystyczną Soliną to ogrom-

ny sukces dla Gminy Ostrów. 
Należy tutaj zaznaczyć, że w 
kategorii wydatków inwesty-
cyjnych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca samorząd 
Ostrowa plasuje się na wyso-
kim trzynastym miejscu., czyli 
wyżej niż wiejskie gminy: 
Trzebownisko, Dębica czy 
Łańcut, wyprzedza również 
samorządy miejsko-wiejskie 
jak np. Ropczyce, Sędziszów 
Młp., Kolbuszowa, a nawet 
miejskie typu Tarnobrzeg, 

Przeworsk, Mielec czy Jaro-
sław.  Jeśli chodzi o dochody 
własne w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca Gmina 
Ostrów wygrywa w całościo-
wym rankingu zajmując 
pierwsze miejsce i wyprzedza 
wszystkie gminy, zarówno 
miejskie, wiejskie jak i miej-
sko-wiejskie. O „Złotej Setce 
Gmin” można przeczytać w 
dzienniku Nowiny.  

nkl 

Zakład Usług Komunalnych wyróżniony Podkarpacką Nagrodą Gospodarczą 

Zakład Usług Komunalnych 
w Ostrowie został laureatem 
„Podkarpackiej Nagrody Go-
spodarczej” 2014. Podczas 
uroczystej gali, która odbyła 
się 5 listopada w Rzeszowie 
wojewoda Małgorzata Cho-
mycz-Śmigielska oraz Włady-
sław Ortyl, marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego 
pogratulowali i wręczyli statu-
etki oraz dyplomy Markowi 
Gubernatowi, kierownikowi 
ZUK oraz przedstawicielom 
wyróżnionych firm. Konkurs 
organizowany jest przez Cen-
trum Promocji Biznesu w 
Rzeszowie, przy współpracy z 
wojewodą i marszałkiem. 
Tym razem wystartowało w nim 
112 podkarpackich przedsię-
biorstw. W konkursie mogły 
brać udział firmy prowadzące 
działalność gospodarczą przy-
najmniej przez dwa lata. Kapitu-

ła Podkarpackiej Nagrody Go-
spodarczej, w skład której we-
szli specjaliści z dziedziny go-
spodarki oraz osoby zaufania 
publicznego stanęły przed nieła-
twym zadaniem wytypowania 
zwycięzców spośród ponad stu, 
które zgłosiły się do konkursu. 

Nawet przeprowadzenie specjal-
nej wizytacji oraz analizy nie 
ułatwiły Kapitule Podkarpackiej 
Nagrody Gospodarczej zadania 
związanego z przyznaniem na-
grody. Jak wyjaśniają organiza-
torzy konkursu, czyli Centrum 
Promocji Biznesu celem kon-

kursu jest wyłonienie grupy 
najlepszych i najaktywniejszych 
gospodarczo firm naszego re-
gionu, które dzięki osiąganym 
wynikom w prowadzonej dzia-
łalności są lub mogą stać się 
wzorem dla innych. 
            nkl 

Dotychczas 

przeprowa-

dzono dwana-

ście edycji 

konkursu. 
Wzięło w nich 

udział ponad 

1400 przed-

siębiorstw, 

statuetką na-

grodzono 120 

firm.  
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Wybory 2014 
Już w niedzielę, 16 listopada wybory samorządowe. Tego dnia wybierzemy osoby, które będą naszymi przedstawicielami. 

Wybierzemy osoby, z którymi będziemy współpracować i które będą decydowały o tym co się będzie działo w naszych 
miejscowościach przez najbliższe 4 lata. Poniżej prezentujemy kandydatów na Wójtów i Radnych naszej gminy. 

BUDZIK Andrzej Janusz, zam. Skrzyszów, wiek: 49, wykształcenie średnie (KW Prawo i Sprawiedliwość) 
CIELEC Piotr Andrzej, zam. Ostrów, wiek: 43, wykształcenie wyższe inżynierskie (KWW Forum Samorządowo Strażackie) 
JEMIOŁO Jacek Arkadiusz, zam. Ostrów, wiek: 43, wykształcenie wyższe (KWW Samorząd i Gospodarka) 
SOWA Tadeusz, zam. Ropczyce, wiek: 67, wykształcenie wyższe, (KWW Gmina Nasz Dom) 

Okręg nr 1 Ostrów (od nr 1 do 220 ) 

CHORĄŻY Maria 
RUDNY Jarosław 
CZAJA Grzegorz 
PASKO Stanisław Medard 
ŁOMNICKA Jadwiga Lidia 
Okręg nr 2 Ostrów (od nr 221 do 478) 

KŁAK Kazimierz 
GRYBOŚ Piotr Tomasz 
BURCZY Lesław Stanisław 
CWANEK Małgorzata Anna 
WILCZYŃSKI Rafał Tomasz 
Okręg nr 3 Ostrów (od nr 479 - do końca) 

OŻÓG Grzegorz Karol 
BOGDAN Paweł Piotr 
CWANEK Barbara 
Okręg nr 4 Skrzyszów (od nr 1 do 180) 

GŁODEK Edyta Barbara 
PONDO Marian 
BIESZCZ Magdalena Lucyna 
GUZEK Grzegorz Robert 
WARCHOŁ Bartłomiej Piotr 
KOPALA Jerzy Janusz 
KURAŚ Henryk 
Okręg nr 5 Skrzyszów (od 181 do końca) 

BUDZIK Andrzej Janusz 
ZIOBRO Anna Wioletta 
KSIĄŻEK-PIĘTA Anna Dagmara 

PĘKALA Jan 
NIEDZIELSKA Urszula Halina 
RYBSKI Janusz 
Okręg nr 6 Wola Ociecka 

OCHAB Grażyna Małgorzata 
KOŚNIOWSKI Krzysztof Marek 
OPIELA Janina Elżbieta 
KALITA Tadeusz 
MYSZKOWSKA Katarzyna Barbara 
Okręg nr 7 Ocieka (od nr 1do 360 ) 

CZEKAJSKI Marian Piotr 
BOGDAN-PERLIK Beata Iwona 
SURMAN Władysław 
KRÓL Agnieszka Maria 
Okręg nr 8 Ocieka (od nr 361 do końca) 

JEZIORO Stanisław 
NĘDZA Rafał Kamil 
PODJASEK Józef 
BETLEJ Krystian Marcin 
Okręg nr 9 Blizna 

PAZDRO Paweł 
LUDWIKOWSKI Krzysztof Bogdan 
JELEŃ Wiesław Stanisław 
SZCZĘCH Jerzy 
Okręg nr 10 Kamionka (od nr 1 do 180) 

WOLAK Józef 
ŁAGOWSKI Grzegorz Gustaw 
GUZIOR Tadeusz Zdzisław 

JEMIOŁO Zbigniew 
MARCHUT Robert 
Okręg nr 11 Kamionka (od 181 do koń-
ca) 

OCHAŁ Krzysztof Stefan 
BAJOR Józef 
SMOLAK Marcin Mateusz 
Okręg nr 12 Zdżary 

TĘCZAR Monika Iwona 
ROKOSZ Józef 
BORUTA Małgorzata Anna 
CISKAŁ Paweł Mateusz 
Okręg nr 13 Borek Mały 

POTWORA Zenon 
WANAT Tomasz 
KOPALA Zdzisław Jerzy 
SOWA Zdzisław 
Okręg nr 14 Kozodrza (od nr 1 do 
200) 

KŁUSEK Zenon 
STACHNIK Zenon Czesław 
BIEŚ Tomasz Krzysztof 
Okręg nr 15 Kozodrza (od 201 do końca) 

GLINKA Jadwiga Małgorzata 
ĆWIK Magdalena Maria 
SZĘDZIOŁ Zofia Stanisława 
ZAWIŚLAK Zbigniew 
 

Kandydaci do Rady Gminy w Ostrowie  

Kandydaci na Wójta Gminy Ostrów 

Kandydaci do Rady Powiatu z terenu Gminy Ostrów  
SZYBAŁA Marta Katarzyna, zam. Ocieka, wiek: 52 (KW Porozumienie Samorządowe) 
WÓJCIK Bogusław Janusz, zam. Ostrów, wiek: 42 (KW Porozumienie Samorządowe) 
ŁAGOWSKI Przemysław, zam. Kamionka, wiek: 39 (KW Porozumienie Samorządowe) 
ŁĄCAŁA Kazimiera Maria, zam. Kozodrza, wiek: 62 (KW Porozumienie Samorządowe) 
JEMIOŁO Jacek Arkadiusz, zam. Ocieka, wiek: 42 (KWW Samorząd i Gospodarka) 
PRZYWARA Mariusz Adam, zam. Ostrów, wiek: 46 (KWW Samorząd i Gospodarka) 
SMOLAK Kazimierz, zam. Kamionka, wiek: 56 (KWW Samorząd i Gospodarka) 
KIPA Kinga, zam. Ostrów, wiek: 24 (KWW Samorząd i Gospodarka) 
DWOJAK Marian, zam. Żdzary, wiek: 66 (KW Prawo i Sprawiedliwość)  
SOKOŁOWSKA-ANDREASIK Marzena Jolanta, zam. Skrzyszów, wiek: 44 (KW Prawo i Sprawiedliwość) 
BEZARA Sławomir, zam. Ocieka, wiek: 43 (KW Prawo i Sprawiedliwość) 
DYŁO Sebastian Łukasz, zam. Kozodrza, wiek: 28 (KW Prawo i Sprawiedliwość) 
RYBA Emilia, zam. Ostrów, wiek: 60 (KWW Gmina Nasz Dom) 
WDOWIK Magdalena, zam. Ostrów, wiek: 43 (KWW Gmina Nasz Dom) 
ŻUROWSKA-KUSEK Ewelina, zam. Ostrów, wiek: 31 (KWW Gmina Nasz Dom) 

Kandydaci do Sejmiku Województwa Podkarpackiego z terenu Gminy Ostrów  
PLEZIA Grażyna Bogusława, lat 39, zam. Ostrów (KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke) 
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Udrożnione rowy uchronią  
przed podtopieniami  

Gmina Ostrów przygotowuje 
się na nadejście zimy i wio-
sny. Samorząd udrożnił i 
odmulił rowy, kanały czy 
przepusty na terenie całej 
gminy. Wymienione zostały 
również mostki, które mo-
głyby utrudnić swobodny 
przepływ i odprowadzenie 
wody.  
- Działania te mają uchronić 
mieszkańców przed podtopie-
niami. Wybiegamy do przodu, 
bo nie chcę, aby wiosną, gdy 
przyjdą roztopy pojawiły się 
podtopienia domów. Tym bar-
dziej, że system odprowadze-

nia wody z autostrady nie jest 
najlepszy co pokazał po ostat-
niej zimie i przy większych 
opadach. Staram się patrzeć 
dalekosiężnie podejmując de-
cyzje inwestycyjne stąd te 
roboty – wyjaśnia Piotr Cielec, 
wójt Gminy Ostrów. Jak za-
znacza wójt, cały czas monito-
rowana jest sytuacja rowów, 
przepustów i cieków wodnych, 
a w miarę możliwości udraż-
niane są nie tylko te znajdują-
ce się przy drogach, ale też 
odprowadzenia wód, które 
zlokalizowane są w polach.  

red 

Drogi i parking w Ociece wynikiem gospodarności  
W sumie trzy inwestycje 
były prowadzone w miejsco-
wości Ocieka w październi-
ku. Remontowano dwie dro-
gi i parking. Prace wykony-
wane były prawie równocze-
śnie przez firmę Poldim z 
Dębicy co przyczyniło się do 
tak zwanej gospodarności 
obniżając koszty transportu 
sprzętu i możliwości wyko-
nania większego zakresu 
inwestycji.  
- Remont drogi na Kmiecie i 
wyasfaltowanie parkingu przy 
ośrodku zdrowia to nasze in-
westycje, natomiast moderni-
zacja trasy powiatowej od 
kościoła w Ociece to zadanie 
starostwa. Stawiając na dobrą 
współpracę uzgodniłem ze 
starostą i prezesem firmy Pol-
dim, żeby przedsięwzięcia 

zsynchronizować dzięki temu 
koszty inwestycji są niższe – 
wyjaśnia Piotr Cielec, wójt 
Gminy Ostrów i dodaje, że 
ekonomia i dobra współpraca 
to podstawa przy podejmowa-
niu przez samorząd jakichkol-

wiek działań inwestycyjnych, 
kiedy w grę wchodzą publicz-
ne pieniądze. W przypadku 
drogi powiatowej modernizo-
wano 315 metrowy odcinek, 
natomiast trasa gminna na 
Kmiecie to kwestia blisko 400 

metrów. Jeśli chodzi o par-
king przy budynku ośrodka 
zdrowia w Ociece to przygo-
towany został teren pod około 
10 miejsc postojowych.    
Październik to czas kiedy po-
jawiają już niższe temperatu-
ry, a niejednokrotnie przy-
gruntowe przymrozki. Pogor-
szenie aury nie wpłynęło jed-
nak na jakość wykonywanych 
inwestycji.  Wszystko dlatego, 
że firma Poldim posiada wy-
twórnię mas bitumicznych w 
Kozodrzy, a miejscowość 
Ocieka, gdzie będą prowadzo-
ne inwestycje, oddalona jest 
od niej o zaledwie 5 km. W 
tym czasie masa bitumiczna 
nie traci swoich właściwości 
technologicznych nawet przy 
gorszej aurze.  
            nkl 

Uratowany kurs MONIS-u z Ocieki do Dębicy  
Mimo prób kurs MONIS 
relacji Ocieka – Dębica nie 
zostanie zlikwidowany. Dzię-
ki naciskom władz Gminy 
Ostrów autobusy będą jeź-
dzić bez zmian.  Jeszcze we 
wrześniu przewoźnik MO-
NIS nie był pewny czy auto-
bus na trasie relacji Ocieka – 
Dębica będzie nadal jeździł.  
Wszystko dlatego, że nowe 
przepisy wymagają, aby w 
miejscu zatrzymania się pojaz-

du przystanki były zlokalizo-
wane po obu stronach jezdni. 
Natomiast linia Ocieka – Dę-
bica przebiega przez tereny 
gmin: Ostrów i Dębica. Na 
terenie naszej gminy warunki 
były spełnione, jednak w są-
siednich miejscowościach nie. 
Widmo likwidacji kursu nie 
spodobało się włodarzowi 
gminy Ostrów, który postano-
wił od razu zainterweniować u 
samego przewoźnika. - Zaraz 

jak się dowiedziałem o tym 
problemie skontaktowałem się 
z prezesem spółki, aby ustalić 
co należy zrobić, aby te połą-
czenia jednak zachować. Oka-
zało się, że wystarczy korekta 
w trasie przejazdu – wyjaśnia 
Piotr Cielec, wójt gminy 
Ostrów i dodaje, że nie mógł 
pozwolić na to, aby mieszkań-
cy jego gminy stracili jedyną 
szansę dojazdu do pracy czy 
szkoły. Wtedy ustalono za-

mienną trasę przez Dąbie. 
Dzięki temu pasażerowie nie 
odczuliby dużych zmian w 
kursie. Na całe szczęście naci-
ski ostrowskiej władzy spowo-
dowały, że gospodarze sąsied-
niego samorządu podjęli kroki 
związane z ustaleniem miejsc 
postojowych dla autobusów i 
kurs autobusu relacji Ocieka – 
Dębica pozostał bez zmian.  

red 

Droga koło cmentarza dokończona 

W ostatnich dniach października wyasfaltowany został ostatni 
odcinek drogi przebiegający w  sąsiedztwie cmentarza w 
Skrzyszowie. Dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu przez 
gminę czasu i środków finansowych firma remontująca drogi i 
parking w Ociece mogła wykonać tę niedużą inwestycję w 
Skrzyszowie.  
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W poniedziałek, 20 paź-
dziernika w Szkole Podsta-
wowej w Skrzyszowie miała 
miejsce uroczystość z okazji 
IV rocznicy nadania imienia 
błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki połączona z jego 
30. rocznicą śmierci.  
Przed tablicą pamiątkową 
błogosławi onego,  która 
umieszczona jest w central-
nym miejscu skrzyszowskiej 
szkoły zebrali się zaproszeni 
goście: wójt Gminy Ostrów 
Piotr Cielec, zastępca wójta 
Bogusław Wójcik, radny i 
sołtys Andrzej Budzik, były 
dyrektor szkoły Stanisław 
Muszyński, przewodnicząca 
Rady Rodziców Lucyna Po-
ciask, a także rodzice, nauczy-
ciele, pracownicy szkoły na 
czele z dyrektorem Andrze-
jem Ziajorem oraz oczywiście  
uczniowie. 
Ksiądz proboszcz Janusz 
Skrzypek odprawił uroczystą 

mszę św. Harcerki pełniły 
straż honorową podczas tej 
uroczystości pod kierunkiem 
swej opiekunki Anny Boche-
nek. Po pięknej homilii, której 
credo za patronem brzmiało 
„nie daj się zwyciężyć złu, 
lecz zło dobrem zwyciężaj” 
uczniowie zaprezentowali 
wymowną akademię poświę-
coną sylwetce patrona przypo-

minając między innymi jego 
dzieciństwo: „Od dnia Pierw-
szej Komunii Świętej co-
dziennie pokonywał czteroki-
lometrową trasę do parafialne-
go kościółka w Suchowoli. 
Nie wyobrażał sobie dnia bez 
mszy świętej. Był ministran-
tem” - to nie jedyny cytaty, 
który pozwala poznać osobo-
wość ks. Jerzego. Wspomnie-

nia błogosławionego księdza 
opisują jego obowiązkowość, 
uczynność i wrażliwość oraz 
zawsze towarzyszący mu 
uśmiech. Opisy jego sylwetki 
mówią o tym, że jako wiejskie 
dziecko kochał przyrodę, 
zwierzęta, kwiaty oraz wyróż-
niał się wielką odwagą w 
obronie swoich przekonań, co 
powodowało różne szykany. 
Akademia przygotowana zo-
stała przez uczniów SP w 
Skrzyszowie pod kierunkiem 
nauczycieli: Beaty Babiarz, 
Lidii Szymanek i Karola 
Książka. 
Podczas uroczystości wręczo-
no nagrody uczniom, którzy 
brali udział w konkursie pla-
stycznym i konkursie wiedzy 
o patronie przeprowadzonym 
przez nauczycielkę historii 
Beatę Babiarz z okazji IV 
Rocznicy nadania imienia. 

 

Barbara Budzik, red 

Uroczystości w rocznicę nadania imienia i śmierci patrona 

Zespół „Wrzos” w niemieckim Nordhausen  
Od 3 do 5 października Ze-
spół Pieśni i Tańca „Wrzos” 
występował i zwiedzał miasto 
Nordhausen w Niemczech. 
Wyjazd był nagrodą dla ze-
społu za długoletnią działal-
ność oraz kultywowanie kul-
tury i promocję naszej gmi-
ny. Jego organizatorem był 
wójt naszej gminy Piotr Cie-
lec we współpracy z sołtysem 
wsi Wola Ociecka Tade-
uszem Kalitą. 
Zespół przebywał w mieście 
Nordhausen, z którym nasza 
gmina nawiązała współpracę 
blisko rok temu. Podczas wi-
zyty naszego zespołu obcho-
dzone było Święto Dyni i Ce-
buli. Właśnie z tej okazji ZPiT 
„Wrzos” zaprezentował się 
przed niemiecką publicznością 
prezentując polskie tańce naro-
dowe: poloneza i mazura oraz 
walca wiedeńskiego. Ogromne 
brawa jakimi nasza młodzież 
została nagrodzona świadczyły 
o tym, że występ się podobał. 
Nasz zespół podczas wyjazdu 
miał również okazję poznać 
historię tamtego miasta i regio-
nu. Wizyta w niemieckim obo-

zie koncentracyjnym Mittel-
bau-Dora znajdujący się w 
pobliżu Nordhausen zrobiła na 
naszej młodzieży spore wraże-
nie. Przypomnijmy obóz, o 
którym mowa funkcjonował 
od sierpnia 1943 roku do koń-
ca wojny. Założono go w celu 
dostarczenia niewolniczej siły 

roboczej dla pobliskiej, pod-
ziemnej fabryki zbrojeniowej 
Mittelwerk, w której więźnio-
wie produkowali części do 
budowy rakiet V-2. 
Minutą ciszy w czasie zwie-
dzania obozu uczciliśmy pa-
mięć Polaków oraz wszystkich 
zamordowanych tam ludzi. 

Opiekunami młodzieży w cza-
sie wyjazdu byli - Łomnicka 
|Jadwiga kierownik Zespołu 
Pieśni i Tańca WRZOS, sołtys 
Woli Ocieckiej Tadeusz Kali-
ta, oraz Dyrektor S.P. w Woli 
Ocieckiej Artur Skubis. 

J. Łomnicka, red 

Młodzież z Zespołu Wrzos dziękuje Panu wójtowi Piotrowi Cielcowi oraz Panu sołtysowi Tade-

uszowi Kalicie, za wyjazd w czasie którego nie tylko wystąpiła przed niemiecką publicznością, 

zwiedziła kraj naszych sąsiadów, ale miała okazję zapoznać się z historią obozu, w którym zosta-

li zamordowani między innymi nasi Rodacy. 

Dokumentację 

fotograficzną 

wyjazdu do  

Nordhausen 

wykonał  
Mateusz 

Ignac,  

członek  

zespołu 

WRZOS. 
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To już trzeci taki Rajd 
Rześki, sobotni poranek, 4 
października ponad pięć-
dziesiąt osób zebrało się na 
placu przy Szkole Podstawo-
wej im. bł. ks. J. Popiełuszki 
w Skrzyszowie. Wszyscy w 
jednym celu. Przemierzyć 
rowerem gminę Ostrów, 
spędzić czas w miłym towa-
rzystwie oraz przywołać 
pamięć bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki oraz poety Edwar-
da Zolowskiego. 
 
To już trzeci raz jak miłośnicy 
jazdy rowerowej postanowili 
wziąć udział w Rajdzie Ludzi 
Pracy. Tym razem wśród 
uczestników znalazły się osoby 
w wieku od 19 do 70 lat. Byli to 
mieszkańcy naszej gminy i 
okolicznych miejscowości, ale 
również rowerzyści z Rzeszowa 
na czele z Tomaszem Nalepą z 
Przeworskiego Koła Turystyki 
Rowerowej „Leliwa”. 
Rajd rozpoczął się od przywi-
tania wszystkich przez gospo-
darza tego wydarzenia, dyrek-
tora szkoły Andrzeja Ziajora. 
W związku z tym, że rajd or-
ganizowany jest ku czci bło-
gosławionego Jerzego Popie-
łuszki przed wyruszeniem w 
trasę odmówiona została mo-
dlitwa, której przewodniczył 
ks. proboszcz Janusz Skrzy-
pek. Następnie Piotr Cielec, 

wójt Gminy Ostrów, Andrzej 
Ziajor, dyrektor S.P w Skrzy-
szowie, Andrzej Budzik, soł-
tys i radny ze Skrzyszowa 
oraz Lucyna Pociask, prze-
wodnicząca Rady Rodziców 
złożyli wiązanki kwiatów w 
szkole pod tablicą patrona 
oraz pod tablicą Wiejskiego 
Domu Kultury im. Edwarda 
Zolowskiego. O godz. 10:00 
wszyscy wyruszyli na wy-
cieczkę rowerową. Trasa rajdu 
prowadziła od skrzyszowskiej 
podstawówki w kierunku 
Paszczyny, dalej Pustkowa 
Osiedle przez Pustków Wieś, 
Ociekę, Kamionkę, gdzie miał 
miejsce odpoczynek nad zale-

wem. Kolejnym punktem był 
Borek Wielki a stamtąd przez 
Kozodrzę i Ostrów wrócono 
do Skrzyszowa. Tutaj przy 
Restauracji Rajski Ogród miał 
miejsce grill i turnieje strze-
leckie: łuczniczy i z broni 
pneumatycznej. Tego dnia od-
był się również pokaz sprzętu 
łączności przygotowany przez 
Stowarzyszenie Krótkofalow-
ców i  Radioamatorów 
„DELTA” na czele z Arkadiu-
szem Kotowskim oraz Szkolny 
Klub Łączności SP8VV im. E. 
Zolowskiego z Ostrowa. Można 
było zobaczyć ciężarówkę tech-
niczną krótkofalowców – tzw. 
„Pszczółkę”. Amatorzy krótko-

falarstwa nawiązywali łączno-
ści radiowe na wydzielonych 
pasmach radiowych przy pomo-
cy radiostacji. 
Warunki atmosferyczne i hu-
mory sprzyjały cyklistom i 
krótkofalowcom. Rowery 
spisały się też bezawaryjnie. 
Jedynie dla paralotniarza wiatr 
był za silny i nie mógł zapre-
zentować się na mecie rajdu. 
Rajd Ludzi Pracy finansowa-
ny był z budżetu Gminy 
Ostrów oraz dzięki wsparciu 
sponsorów, których pozyskał 
Andrzej Ziajor, dyrektor SP 
im. bł. ks. J. Popiełuszki. 

 

Redakcja, SP Skrzyszów 

Podczas 

tegoroczne-

go Rowero-

wego Rajdu 

Ludzi Pracy 
uczestnicy 

przemierzyli 

wspólnie 

ponad  

40 km. 

Józef Podjasek wyróżnionym sołtysem  

Józef Podjasek, sołtys Ocieki został wyróżniony w konkur-
sie o miano „Sołtysa Roku Województwa Podkarpackiego 
2014”.  
Konkurs to podziękowanie za pracę na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Nagrody w konkursach zostały ufundowane ze środków Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz budżetu Samorządu Woje-
wództwa. O tytuł Sołtysa Roku walczyło sześciu kandydatów. 

nkl 

Nowe eksponaty  
w Parku Historycznym Blizna 

Do części muzealnej Parku Historycznego Blizna trafiły kolej-
ne, nowe eksponaty. W celu pomieszczenia wszystkich cennych 
przedmiotów wykonane zostały następne gabloty. Przypomnij-
my Park Historyczny Blizna otwarty jest przez cały tydzień 
oraz w święta w godzinach od 8:00 do 16:00. Zapraszamy. 
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„NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON” – AKCJA SKARBÓWKI  

Pod takim hasłem na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego prowadzone są kontrole ewidencji sprzeda-
ży na kasach fiskalnych - informuje Maria Kłęczek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach. 
Głównym celem kampanii jest wyegzekwowanie od wszystkich przedsiębiorców prowadzenia działalności zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w zakresie dotyczącym ewidencjonowania obrotu z użyciem kas fiskalnych oraz 
uświadomienie kupującym korzyści płynących z posiadania paragonu fiskalnego – dodaje naczelnik. 
Przypominam, iż prowadząc ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących podat-
nicy mają obowiązek dokonywać wydruku paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży oraz bez żądania wydawać go 
nabywcy. 
Rzetelne ewidencjonowanie na kasie fiskalnej sprzyja uczciwej konkurencji. Jeżeli klient nie chce paragonu, sprze-
dawca może nie zaewidencjonować transakcji w kasie i w efekcie nie odprowadzić należnego podatku. Tym samym 
zapłacony w cenie towaru przez kupującego podatek VAT staje się nieopodatkowanym dochodem dla sprzedającego. 
Biorąc paragon klienci przyczyniają się do likwidacji „szarej strefy", eliminując w ten sposób możliwość ukrywania 
dochodów przez sprzedawców. 
Z faktu posiadania paragonu płyną również korzyści dla samego kupującego – wyjaśnia naczelnik skarbówki. Po 
pierwsze ułatwia klientowi dochodzenie swoich praw w przypadku, kiedy zakupiony towar lub usługa nie odpowiada 
jakości deklarowanej przez producenta lub posiada wady. Po drugie umożliwia klientowi rachunkową i rzeczową 
kontrolę poprawności rozliczenia transakcji. Po trzecie biorąc paragon klient ma możliwość porównania cen tych 
samych towarów oferowanych w innych sieciach handlowych. 
Dlatego też robiąc nawet drobne zakupy pamiętajmy o tym, że przy każdej transakcji sprzedający powinien nam wrę-
czyć paragon fiskalny. Niedopełnienie tego obowiązku przez przedsiębiorcę może spowodować nałożenie kary  
w wysokości od 168 zł do 3360 zł. 
 Więcej na temat prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych można znaleźć na stronie interne-
towej www.finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT / Broszury informacyjne.      

              US Ropczyce 

W naszych szkołach, w tym roku szkolnym uczy się 864 uczniów 
W roku szkolnym 2014/2015 
naukę we wszystkich pla-
cówkach szkolnych naszej 
gminy rozpoczęło w sumie 
864 uczniów przedszkoli, 
klas „0”, podstawówek i 
gimnazjów.  
Wśród podstawówek  najwię-
cej uczniów liczy SP w Ostro-
wie tutaj, w klasach od I do 
VI uczy się 89 osób. Razem z 
klasą „0” liczba wzrasta do 
108. Drugą placówką pod 
względem liczby uczących się 
dzieci i młodzieży jest Wola 
Ociecka. W tej szkole ucznio-
wie klas od I do VI i klasy „0” 
to ogół 101 osób. Następną 
szkołą pod względem liczby 
uczniów jest SP w Skrzyszo-
wie. W tym przypadku wszy-
scy uczniowie (od „0” do VI) 

dają sumę 96 osób.  W pla-
cówkach w Ociece i Kamion-
ce liczba uczniów jest bardzo 
podobna. W tej pierwszej 
wynosi 66 uczniów, a w dru-
giej 68, natomiast w SP w 
Kozodrzy 61. Najmniej uczą-
cej się młodzieży i dzieci li-
czy punkt filialny w Zdżarach. 
W tej szkole prowadzone są 
zajęcia w klasach od I do III 
oraz „0”. 
W klasach „0” działających 
przy szkołach podstawowych 
roczne przygotowanie przed-
szkolne rozpocznie 114 dzie-
ci, w tym 53. 6-latków i 53. 5-
latków oraz ośmiu 4-latków. 
W gimnazjach w roku szkol-
nym 2014/2015 uczy się 214 
uczniów, w porównaniu z 
poprzednim rokiem jest ich 

mniej o 14 osób. Na terenie 
naszej gminy funkcjonuje 4 
gimnazja: w Ostrowie, Ocie-
ce, Woli Osieckiej i Kamion-
ce. Największa grupa gimna-
zjalistów pobiera edukację w 
PG w Ostrowie i liczy 102 
osoby. W Ociece gimnazjali-
stów jest 46., a w Woli Osiec-
kiej 35. Zaledwie o jednego 
ucznia mniej jest w PG w 
Kamionce. Łącznie w szko-
łach podstawowych i gimna-
zjach uczy się 662 uczniów. 
Po raz pierwszy obowiązkowo 
w klasach pierwszych pojawi-
ły się dzieci sześcioletnie. 
Obowiązek ten dotyczy dzieci 
urodzonych w pierwszej poło-
wie roku 2008. w klasach I 
naszych szkół naukę rozpo-
częło 30 sześciolatków.  

Do przedszkoli w obecnym 
roku szkolnym uczęszczać 
będzie w sumie 88 dzieci w 
tym dzieci 2,5-letnich - 9., 3-
letnich aż 27., czterolatków 
30., pięciolatków - 18. a sze-
ściolatków - 4.  Najwięcej 
dzieci tradycyjnie liczy Pu-
bliczne Przedszkole w Kozo-
drzy, bo 46. W PP w Skrzy-
szowie jest ich 18., a w Od-
dziale Przedszkolnym w Woli 
Ocieckiej 23. 
 Podczas wakacyjnej przerwy 
wykonywane były również 
prace remontowe między in-
nymi przy sali gimnastycznej 
w Skrzyszowie, małej Sali 
gimnastycznej w Ostrowie 
oraz remont schodów w szko-
le podstawowej w Woli 
Ocieckiej.              nkl 
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Gmina Ostrów, jako bene-
ficjent projektu współfi-
nansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, realizuje pro-
jekt systemowy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ostrowie w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Priorytet VII, 
Działanie 7.1 Poddziałanie 
7.1.1 pt „ Czas na aktywność 
w Gminie Ostrów” 
 
Celem głównym projektu 
jest przezwyciężenie margi-
nalizacji i wykluczenia spo-

łecznego klientów Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ostrowie. Projektem obję-
to 10 osób, z którymi zawar-
te zostały kontrakty socjal-
ne. W miesiącu czerwcu i 
lipcu 2014r odbyły się szko-
lenia zawodowe: 
- Nowoczesny Sprzedawca z 
obsługa komputera i kasy 
fiskalnej 
- Opiekunka osób starszych 
i dzieci 
W miesiącu sierpniu odbył 
się kurs : 
Kucharz małej gastronomii 
z organizacją przyjęć oko-
licznościowych 

W miesiącu sierpniu jedna z 
uczestniczek projektu podję-
ła staż na stanowisku sprze-
dawca. 
 
GOPS Ostrów realizując 
wszystkie zadania osiągnął 
zamierzone rezultaty wyzna-
czone w projekcie systemo-
wym. W znacznej mierze 
przyczynił się do podniesie-
nia kwalifikacji , umiejętno-
ści zawodowych i społecz-
nych uczestników projektu , 
podwyższenie samooceny , 
samoakceptacji uczestników 
projektu. Wszyscy uczestni-
cy projektu są zadowoleni z 

udziału w projekcie. 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej z zaoszczędzo-
nych środków zamierza 
przeprowadzić dla 9 kobiet 
d od a t k owe  sz k o l e n i e 
„Manicure ze stylizacją pa-
znokci”. 
 
 
 
Koordynator  merytoryczny  
projektu 

Danuta Krajewska-Kobos 

„Złoty Bocian” dla  Kozodrzy. Czarny dla Woli  Ocieckiej  
Tradycją stało się, że pod-
czas Dożynek wręczane są 
„Bociany”, czyli wyróżnienia 
za najwyższy wskaźnik uro-
dzeń w poprzednim roku, 
czyli 2013. Podczas Gmin-
nych Dożynek w Ostrowie, 
17 sierpnia wójt Gminy 
Ostrów wręczył dyplomy 
gospodarzom wyróżnionych 
sołectw. 
 
W tym roku złotego bociana 
otrzymało sołectwo Kozodrza 
(12 urodzeń na 806 mieszkań-
ców), srebrnego - sołectwo 
Skrzyszów (16 urodzeń na 1109 
mieszkańców), a brązowego 
bociana sołectwo Blizna (3 uro-
dzenia na 250 mieszkańców). 
Wręczono również czarnego 
bociana za najniższy wskaźnik 
urodzeń, które otrzymało so-
łectwo Wola Ociecka. Wyróż-
nienia trafiły na ręce sołtysów 
danych miejscowości.  
                  nkl 

W Gminnym Centrum Informacji w Skrzyszowie można zakupić najnowszą publikację opisującą życie  
i twórczość Edwarda Zolowskiego, poety, społecznika i człowieka kultury. „Zwierzenia liryczne” to między 
innymi nie publikowane dotąd wiersze i spis wspomnień osób, które z nim współpracowały.  
Książkę można zakupić w cenie  30  złotych. 

Książka o Edwardzie Zolowskim dostępna w GCI 

Od lewej: Wiesław Jeleń, sołtys Blizny, Agnieszka Piecuch, sołtys Kozodrzy, Andrzej Budzik, 

sołtys i radny ze Skrzyszowa oraz Piotr Cielec, wójt Gminy Ostrów.  
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Dożynki Gminne w Ostrowie  
Dożynki to polska tradycja, 
która jest podziękowaniem 
za zbiory, a jednocześnie 
prośbą o pomyślność przy-
szłych. To również okazja 
podczas, której doceniany 
jest całoroczny trud i praca 
rolników. Takie dziękczynne 
uroczystości mają również 
miejsce na terenie Gminy 
Ostrów. W tym roku Gmin-
ne Dożynki miały miejsce 17 
sierpnia w Ostrowie. 
Uroczystość dożynkowa roz-
poczęła msza św. w kościele 
parafialnym pw. Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski 
w Ostrowie. Koncelebrowali 
ją ks. Józef Rusnarczyk, pro-
boszcz parafii Ostrów i ks. 
Janusz Skrzypek, proboszcz 
parafii Skrzyszów. Po poświę-
ceniu wieńców dożynkowych 
korowód wieńcowy pod prze-
wodnictwem orkiestry dętej z 
gminy Dębica i mażoretek z 
Pustkowa oraz zespołu An-
turja ze Skrzyszowa przema-
szerował na kompleks sporto-
wy, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości. Wspaniałe 
wieńce przygotowane przez 
grupy dożynkowe z poszcze-
gólnych sołectw jak zwykle 
robiły ogromne wrażenie. 
Tradycyjnie gospodarz doży-
nek, czyli w tym roku sołec-
two Ostrów zaprezentowało 
dwa wieńce. Starostami 
Gminnych Dożynek w Ostro-
wie byli Barbara Cwanek, 
sołtys wsi Ostrowa i Wiesław 
Jeleń, sołtys wsi Blizna. Po 
przekazaniu wieńców i bo-
chenków chleba oraz okolicz-
nościowych przemówieniach 
nastąpiły występy artystyczne.  
 

Wspaniałe występy  
Zgromadzeni mieszkańcy i 
zaproszeni goście mogli po-
dziwiać również występ Ze-
społu Pieśni i Tańca „Wrzos”, 
„Biedronki”, grup: „Anturja” i 
„Lotos”. Umiejętności tanecz-
ne i wokalne zaprezentował 
zespół Junost z Rosji. Na se-
nie wystąpiła również Kapela 
Ludowa działająca przy 
Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu z siedzibą w Kamion-
ce. Dożynki poprowadził 
Przemysław Łagowski, dyrek-

tor GCKIS. 
Nie zabrakło też programu dla 
dzieci, a całość w oprawie 
skocznej muzyki, kolorowych 
tańców i tradycyjnych obrzę-
dów nadawała tegorocznym 
dożynkom wyjątkowy charak-
ter. Na koniec dożynek miał 
miejsce koncert zespołu Activ. 
Podczas Gminnych Dożynek 
nie mogło zabraknąć Piotra 
Cielca, wójta Gminy Ostrów, 
który w swoim przemówieniu 
zaznaczył jak ważną rolę 
ogrywają rolnicy, podzięko-
wał im za ich wielki trud oraz 

dobrą pracę jaką wykonują 
pomimo różnego rodzaju 
przeciwności.  
 

Nie zabrakło gości  
W tegorocznych uroczysto-
ściach uczestniczyli również 
licznie nasi samorządowcy: 
Bogusław Wójcik, zastępca 
Wójta  Gminy Ostrów, 
Agnieszka Sochacka, sekre-
tarz Gminy Ostrów, radni 
Gminy Ostrów, sołtysi i kie-
rownicy jednostek gminnych 
czy przedsiębiorcy działający 
na trenie Gminy Ostrów. Do 

Ostrowa przyjechali również 
między innymi: Marek 
Szczur, Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Tuszyma, Stanisław 
Ziemiński, Starosta Powiatu 
Ropczycko – Sędziszowskie-
go, Marian Dwojak i Jerzy 
Kopala, radni powiatu Rop-
czycko-Sędziszowskiego, 
Piotr Żybura, Przewodniczący 
Rady Gminy Dębica, Kazi-
mierz Kiełb, burmistrz Miasta 
i Gminy Sędziszów Młp. 
 

nkl 

Delegację tegorocznych gospodarzy Dożynek Gminnych wyróżniały piękne stroje, dobre nastro-

je i uśmiechy na twarzach.  
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Kolejny raz tysiące ludzi zawitało do Blizny na V Zlot 
Podobnie jak przed rokiem 
Zlot Historyczno-Militarny 
w Bliźnie odwiedziło około 4 
tysięcy osób. Zwiedzający 
mogli zaglądnąć w każdy 
zakamarek Parku Historycz-
nego Blizna, a poza tym przy-
gotowane zostały dla nich 
rożnego rodzaju atrakcje 
militarno-sprawnościowe. 
Dużym uznaniem zwiedzają-
cych cieszyła się inscenizacja 
historyczna. Miała ona uka-
zać jak mogło wyglądać 
podczas II wojny światowej, 
odbicie przez partyzantów i 
żołnierzy AK niemieckiego 
posterunku w Bliźnie. 
 
O zadowoleniu uczestników 
V Zlotu Historyczno-
Militarnego świadczą ich wy-
powiedzi. - Było wspaniale. 

Różnorodność atrakcji pozwa-

la nam dorosłym fajnie spę-

dzić czas, ale i dzieci mają nie 

małą frajdę – mówił podczas 
zlotu Mieczysław z Tarno-
brzega. Barbara Wiś z Dąbro-
wy przyjechała do Blizny 
przy tak zwanej „okazji”. - 
Odwiedziłam znajomą z Rop-

czyc i ona pokazał mi to miej-

sce. Bardzo się mi podoba i w 

niedługim czasie będę musiał 

zabrać tutaj małżonka – za-
znaczała kobieta i dodaje: - 
Największe wrażenie zrobiły 

na mnie makiety rakiet i te 

wszystkie pamiątki z tamtych 
czasów. Fajnie, że oprócz tech-

niki rakietowej pokazane są 

tutaj rzeczy codziennego użytku 

i pamiątki po panu Rusinie, o 

którym opowiadała mi mama. 

To ważne, żeby nie zapominać 

o tych ludziach – wyjaśniała 
Barbara. Co jeszcze podobało 
się gościom, którzy postanowili 
odwiedzić Bliznę w niedzielne 
popołudnie? - Tegoroczna in-
scenizacja była super. Co roku 

przyjeżdżam tutaj ze znajomymi 

i wspólnie uznaliśmy, że była 

ona, jak do tej pory najlepsza. 

Wybuchy, ogień, strzały i to, że 

ta grupa rekonstrukcyjna za-

chowywała się tak jakby to 

działo się naprawdę dawało 

taki dreszcz emocji – tłumaczył 
entuzjastycznie Mirek z Dębi-
cy. Alicja z Ropczyc, która na 

zlocie była pierwszy raz, 
przyjechała z mężem i 
dwójką dzieci: 7-letnim 
Damianem i 4-letnim Igo-
rem. Jak mówi, oboje z 
mężem przez cały czas 
trwania inscenizacji odpo-
wiadali synom na szereg 
pytań.  
- Czy wybuchy są napraw-

dę, dlaczego panowie do 

siebie strzelają, czy ogień 

jest prawdziwy i czy zosta-

nie zgaszony, czy muszą 

uciekać i tak dalej. Męczą-

ce, ale też dające nam 

możliwość wyjaśnienia 

synom czym jest historia i 
co się tutaj wydarzyło – podsu-
mowuje Alicja. 
Okazuje się, że na tegoroczny, 
V Zlot Historyczno-Militarny w 
Bliźnie przyjechali goście nie 
tylko z okolic Gminy Ostrów: 
Ropczyc, Sędziszowa, Mielca, 
Dębicy, ale również z odle-
głych miast, na przykład: Wro-
cławia, Dzierżoniowa, Jeleniej 
Góry, Krakowa, Przemyśla, 
Warszawy i zagranicy. Świad-
czą o tym między innymi wpisy 
do „Księgi Gości”, która znaj-
duje się w baraku muzealnym 
w parku. 
Uczestnicy zlotu mogli na mie-
dzy innymi: zwiedzić Park, 
zjechać tyrolką, sprawdzić swo-
je umiejętności strzeleckie, 
oglądnąć pokazy spadochrono-
we i modeli latających. 

Podczas zlotu ogłoszone zosta-
ły również wyniki konkursu 
balonowego Gordona Bennetta 
przeprowadzonego podczas 
Gminnego Dnia Dziecka w 
Ostrowie. Pierwsze miejsce 
zajął Igor Kluk z Ocieki, jego 
balon z karteczką doleciał do 
miejscowości Rytro. Na drugim 
miejscu znalazł się Przemysław 
Tyczyński z Ropczyc, którego 
balon z karteczką doleciał do 
miejscowości Łomnica Zdrój, 
III miejsce ex aequo zajęli: 
Maja Fornek z Woli Ocieckiej i 
Patryk Dydo z Ropczyc ich 
balony z karteczkami doleciały 
do miejscowości Urhy. 
Uczestnicy mogli sprawdzić 
swoją celność w Turnieju Łucz-
niczym rozegranym tego dnia 
w Bliźnie. Przeprowadzono go 

w dwóch kategoriach wieko-
wych: do 13 lat i powyżej 13 
roku życia. 
W kategorii do lat 13. pierw-
sza trójka prezentuje się  
następująco: 
I miejsce Dawid Chmura z 
Ropczyc, II miejsce Kamil 
Wojnowski z Pustkowa, III 
miejsce Krzysztof Wiktor z 
Ropczyc. 
Zwycięzcy w kategorii po-
wyżej 13 lat: 
I miejsce Robert Cichy z Rop-
czyc, II miejsce Maciej Łom-
nicki z Ostrowa, III miejsce 
Krystian Ataman ze Świlczy. 
 

nkl 
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„Anturja” wystąpiła na Wojewódzkim 
Dniu Edukacji Narodowej 

We wtorek, 14 października 
w sali kina „Helios” w Galerii 
Rzeszów zespół Anturja ze 
Skrzyszowa wystąpił podczas 
wojewódzkiego Dnia Edukacji 
Narodowej. W spotkaniu 
udział wzięli nauczyciele, pra-
cownicy Podkarpackiego Ku-
ratorium Oświaty, parlamen-
tarzyści RP, komendanci i 
dowódcy służb mundurowych, 
rektorzy rzeszowskich uczelni 
oraz przedstawiciele władz 
samorządowych. 
W czasie tej uroczystości Mał-
gorzata Chomycz-Śmigielska, 
Wojewoda Podkarpacki, Jacek 
Wojtas, Podkarpacki Kurator 

Oświaty oraz Krystyna 
Skowrońska, Poseł na Sejm 
RP wręczyli odznaczenia i 
nagrody zasłużonym nauczy-
cielom i pracownikom oświa-
ty. - Jest nam ogromnie miło, 
że nasz zespół Anturja 
(seniorki) otrzymał zaprosze-
nie na tę akademię i mógł się 
zaprezentować przed licznie 
zgromadzoną publicznością 
podczas tej uroczystości. Je-
steśmy wdzięczni za zaprosze-
nie – tłumaczy Andrzej Ziajor, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Skrzyszowie. 

SP Skrzyszów, red 

Nowe połączenia  
autobusowe z Dębicą  

Wójt Gminy Ostrów chce, 
aby na terenie gminy po-
wstały nowe kursy autobu-
sowe. Usługi miałby świad-
czyć przewoźnik MKS  
z Dębicy. Połączenia zapew-
niłyby dojazd mieszkańcom 
gminy, którzy pracują  
i uczą się w Dębicy.  
 
- Dębicki PKS ma na naszym 
terenie coraz mniej kursów,  
a cześć z nich zostało skróco-
nych. Właśnie dlatego rozpo-
cząłem rozmowy z Miejską 
Komunikacją Samochodową  
z Dębicy o wprowadzeniu ich 
połączeń na nasz teren. W 
tym procesie negocjacji 
uczestniczą również władze 
wiejskiej Gminy Dębica – 
wyjaśnia Piotr Cielec, wójt 
Gminy Ostrów. Jak tłumaczy, 
w tej chwili rozmowy są już 
dalekosiężne i dotyczą warun-
ków finansowania nowych 
kursów, ponieważ pewnym 
jest to, że gmina będzie mu-
siała dopłacać, aby połączenia 
mogły się w ogóle odbywać. 
Istotnym warunkiem umowy 
byłby zapis mówiący o tym, 

że osoby, które zakupią mie-
sięczny bilet będą mogły, na 
jego podstawie poruszać się 
po terenie całej Dębicy siecią 
autobusową MKS.  
Według wyjaśnień wójta 
Ostrowa, w grę wchodzą czte-
ry nowe kursy na linii Dębica 
– Lubzina – Paszczyna – 
Skrzyszów – Anastazów – 
Ostrów. Dwa rano w godzi-
nach około 7:00-8:00 oraz 
popołudniu i wieczorem, oko-
ło 15:00 i 18:00-19:00.  
- Po rozmowach z mieszkań-
cami okazuje się, że jest zapo-
trzebowanie na kursy właśnie 
w tych godzinach – zaznacza 
Cielec. MKS Dębica prowa-
dziłby komunikację nowymi 
autobusami wyposażonymi w 
klimatyzację oraz przystoso-
wanymi dla osób niepełno-
sprawnych.    
Trudno jeszcze powiedzieć 
kiedy w rozkładzie jazdy po-
jawią się nowe kursy. Jak 
zapewnia Cielec, zrobi 
wszystko, aby stało się to jak 
najszybciej.   

nkl 

Z bliska poznawali naukę i technikę  
W dniach 27 i 28 październi-
ka młodzież klas I i II Pu-
bl icznego Gi mnaz jum  
w Ostrowie wzięła udział  
w Podkarpackim Festiwalu 
Nauki i Techniki w Ropczy-
cach. Pod przewodnictwem 
hasła „Nauka nie musi być 
nudna” uczniowie poznawali 
różnorodne zagadnienia. 
Cześć pokazów przygotowana 
została przez Centrum Nauki 
Kopernik. 
- Wydarzenie było świetną 
okazją do zainteresowania 
uczniów przedmiotami przy-
rodniczymi, rozbudowania 
ciekawości światem w sposób 
interesujący i zabawny. Pod-
czas dni Nauki i Techniki 
przedstawione zostały trudne 
zaganiania z fizyki czy ekologii 
– wyjaśnia Arkadiusz Kotow-
ski , nauczyci el  fizyki  
i informatyki w Publicznym 

Gimnazjum w Ostrowie. Pod-
czas dwóch dni festiwalu, który 
miał miejsce na hali sportowo-
widowiskowej w Ropczycach 
naukę i technikę z bliska pozna-
wało w sumie 30 uczniów 
ostrowskiego gimnazjum. Po-

dziwiać mogli między innymi 
wystawę „Eksperymentuj!”, 
uczestniczyć w pokazach przy-
gotowanych przez Centrum 
Nauki Kopernik. 
Dodatkowymi wydarzeniami 
Podkarpackiego Festiwalu Na-

uki i Techniki były miedzy 
innymi: wystawy samolotów, 
rakiet oraz modeli kosmicznych 
przygotowana przez Aeroklub 
Mielecki im. Braci Działow-
skich, interaktywne stoiska 
przygotowane między innymi 
przez Świat Robotyki Sylwester 
Paterek oraz Centrum Kształce-
nia Praktycznego i Doskonale-
nia Nauczycieli w Mielcu, wir-
tualne loty samolotem – przy-
gotowane przez Mielecki Portal 
Lotniczy EPML Spotters. Moż-
na było również skorzystać  
z „Potęgi Umysłu”, czyli urzą-
dzenia wykorzystującego fale 
mózgowe EEG do treningu 
koncentracji. Nie zabrakło rów-
nież różnorodnych pojazdów 
elektrycznych. Uczestnicy mo-
gli też wysłuchać wykładów  
i uczestniczyć w warsztatach  
min. z odnawialnych źródeł 
energii.            nkl 
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Spotkania i wspomnienia podczas  
I Zjazdu Absolwentów 

Około 100 osób wzięło 
udział w 15-leciu Publicznego 
Gimnazjum w Ostrowie i I 
Zjeździe Absolwentów, które 
miało miejsce w sobotę, 25 
października. Powrót w 
szkolne mury okazał się 
świetną okazją do wspo-
mnień, rozmów, spotkań z 
nauczycielami, oglądania 
kronik szkolnych, tortu i balu 
do białego rana. 

W jubileuszu uczestniczyli nie 
tylko absolwenci mieszkający 
nadal na terenie gminy Ostrów. 
Byli również tacy, którzy spe-
cjalnie na te okazję przyjechali 
z drugiego końca Polski czy 
zagranicy. Wśród gości nie 
zabrakło oczywiście nauczycie-
li z różnych okresów funkcjo-
nowania gimnazjum czy dyrek-
torów placówek oświatowych 
z całej gminy. Uroczystości 
15-lecia rozpoczęły się mszą 
św. w Kościele Parafialnym 
pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Ostrowie. 
Po niej w sali gimnastycznej 
ostrowskiego gimnazjum absol-
wenci, nauczyciele, władze 
oraz zaproszeni goście wzięli 
udział w programie artystycz-
nym, którego hasłem przewod-
nim było stwierdzenie, że „są 
miejsca, czasy, ludzie, których 

się nie zapomina”. Maria Wiel-
gus, dyrektor Publicznego Gim-
nazjum w Ostrowie poprzez 
prezentację multimedialną 
przypomniała między innymi 
początki istnienia tej placówki 
oraz osoby do niej uczęszczają-
ce oraz ich osiągnięcia. O po-
trzebie funkcjonowania gimna-
zjów w skrócie opowiedział 
Piotr Cielec, wójt gminy 
Ostrów, który lata temu, jako 
radny Rady Gminy Ostrów 
głosował za ich powstaniem. 
Na zakończenie swojego wy-

stąpienia życzył wszystkim 
sukcesów. Kolejnym punktem 
programu był quiz-skecz oparty 
na znanym teleturnieju „Jeden z 
dziesięciu”. Udział w nim wzię-
li zarówno uczniowie, absol-
wenci, jak i nauczyciele czy 
widownia. Dzięki tej humory-
stycznej formie zebrani mieli 
okazję poznać równego rodza-
ju ciekawostki dotyczące gim-
nazjum w Ostrowie. Po części 
oficjalnej, artystycznej nad-
szedł czas na wspaniały tort 
ufundowany przez sołectwo 

Ostrów na czele z Barbarą 
Cwanek, sołtysem tej miej-
scowości. Później przyszedł 
czas na poczęstunek i wspólne 
rozmowy. O godzinie 20:00 
osoby chętne uczestniczyły w 
balu, który miał miejsce w 
domu ludowym w Kozodrzy. 
Jak mówili uczestnicy zjazdu, 
z przyjemnością wrócili na 
moment do lat szkolnych, aby 
przypomnieć sobie gimnazjal-
ne znajomości, miłości czy 
różnego rodzaju chwile: jedne 
miłe, a nieraz trudne. Wszyst-
kie jednak miały wpływ na 
kształtowanie charakterów i 
dokonywanie dalszych, życio-
wych wyborów. Absolwenci 
zadeklarowali, że za 5 lat pod-
czas 20-lecia z pewnością 
stawią się ponownie w szkol-
nych murach. 

Inicjatorem i współorganiza-
torem I Zjazdu Absolwentów 
Publicznego Gimnazjum w 
Ostrowie był Piotr Cielec, 
wójt Gminy Ostrów, który 
objął również patronat hono-
rowy nad tym wydarzeniem. 
Głównymi organizatorami 
byli również dyrekcja, na-
uczyciele i uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum w Ostrowie 
oraz Rada Rodziców 

nkl 

Szczególne emocje i uśmiechy na twarzach wywoływały  

fotografie zamieszczone  szkolnej kronice. 
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Przeżyli ze sobą 50 lat i więcej   
We wtorek, 23 września 
sześć par z terenu Gminy 
Ostrów świętowały 50-lecie 
pożycia małżeńskiego „Złote 
Gody”. Piotr Cielec, Wójt 
Gminy Ostrów wraz z Hali-
ną Turoń, kierownik Stanu 
Cywilnego w imieniu Prezy-
denta 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. Jubilatom przez 
cały czas towarzyszyli naj-
bliżsi: dzieci i wnuki. Dla 
jubilatów tańczył i śpiewał 
ZPiT Wrzos, który działa przy 
Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu w Kamionce. 
Odznaczone pary to: Barbara i 
Marcin Harla z Woli Ociec-
kiej, Irena i Leszek Kot z Ka-
mionki, Krystyna i Tadeusz 

Nawała z Kozodrzy, Zofia i 
Edward Nędza z Kozodrzy, 
Czesława i Henryk Pasko z 
Ocieki, Zofia i Zdzisław Ro-
kosz z Ostrowa. 
Przypomnijmy; 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 
oficjalne zaproszenie na uro-
czystość, której organizatorem 
jest Urząd Stanu Cywilnego w 
Ostrowie. Podczas uroczysto-
ści wręczane są odznaczenia, 
dyplomy, drobne upominki, 
składane gratulacje oraz 
wznoszone toasty.             
            nkl 

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Ostrowie 
 Szkoła Podstawowa im. 
Henryka Sienkiewicza w 
Ostrowie wzięła udział w ak-
cji Narodowe Czytanie, zaini-
cjowanej przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego. 
Podczas tegorocznej edycji 
przyswajane były dzieła Sien-
kiewicza. Dyrekcja ostrow-
skiej podstawówki do wspól-
nego czytania „W pustyni i w 
puszczy” oraz „Latarnika” 
zaprosiła między innymi: 
władze Gminy Ostrów, sołty-
sa Ostrowa, nauczycieli i 
uczniów. 
 
W Szkole Podstawowej w 
Ostrowie dzieła Sienkiewicza 
czytane były w piątek, 5 wrze-
śnia. Ciekawą inicjatywą okazał 
się podział na role. I tak frag-
ment lektury „W pustyni i w 
puszczy” czytany był przez 
Piotra Cielca, wójta Gminy 

Ostrów, który wcieli się w rolę 
Tarkowskiego, Bogusława 
Wójcika, zastępcy Wójta Gmi-
ny Ostrów, który stał się panem 
Rawlisonem. Kwestie Nel czy-
tała Barbara Cwanek, sołtys 
Ostrowa, a Stasia – Łukasz 
Łącała, pedagog SP w Ostro-
wie. Część narratora należała 
do polonistki Katarzyny Przy-
dział. Swoją rolę do odczytania 

miał również dyrektor placówki 
w Ostrowie – Jan Wesołowski, 
który wcielił się w Idrysa. 
Drugą lekturą, którą przypo-
mniano podczas Narodowego 
Czytania w Ostrowie był 
„Latarnik” również odczytany z 
podziałem na role. Tym razem 
w akcję włączyli się również 
uczniowie. Narratorem w tym 
przypadku była Halina Hajduk, 

nauczycielka WOS-u i historii. 
A główne role: Skawińskiego i 
Izaaka Falconbridga odczytali 
Alan Ogrodnik i Patryk Raś, 
uczniowie VI klasy.   
Całość przedsięwzięcia została 
tak przygotowana, aby nie za-
nudzić słuchaczy. Pomiędzy 
poszczególnymi czytaniami 
uczniowie przygotowani przez 
nauczycielki: Katarzynę Przy-
dział i Grażynę Ferfecką zapre-
zentowali między innymi gene-
zę powstania dzieł Sienkiewi-
cza czy odśpiewali piosenkę 
towarzyszącą ekranizacji „W 
pustyni i w puszczy”. Uczestni-
cy Narodowego Czytania  w 
Szkole Podstawowej w Ostro-
wie opieczętowali również 
książki napisane przez Henryka 
Sienkiewicza specjalną, oko-
licznościową pieczęcią prze-
słaną przez Prezydenta. 

nkl 
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W dniu 9. sierpnia 2014 r. w 
Szkole Podstawowej w Ka-
mionce odbyło się spotkanie 
jej absolwentów, którzy opu-
ścili szkolne mury w latach 
1947 – 1968. Uczestniczyło w 
nim około stu osób. Absol-
wenci, którzy tu przybyli do-
tarli nie tylko z Kamionki i 
okolic, ale także z najdalszych 
miejsc w Polsce jak: Gdańsk, 
Bydgoszcz, czy Cisiec koło 
Żywca, niektórzy przylecieli 
nawet z USA. Pomysłodawcą, 
inicjatorem i głównym orga-
nizatorem spotkania była 
Leokadia Wolak, nauczyciel-
ka języka polskiego i była 
dyrektor Gimnazjum w Ka-
mionce. 
Spotkanie rozpoczęło się uro-
czystą Mszą św. w intencji 
absolwentów oraz ich nauczy-
cieli odprawioną przez ks. Pio-
tra Stefańskiego, proboszcza 
Parafii p.w. Podwyższenia 
Krzyża Św. w Kamionce. Na-
stępnie wszyscy zgromadzeni 
udali się do szkoły, gdzie 
uczestniczyli w kolejnych czę-
ściach spotkania. Na początku 
wszystkich obecnych: nauczy-
cielkę Gizelę Kunę, absolwen-
tów i zaproszonych gości ser-
decznie powitał Stanisław Po-
pielarz, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Kamionce, który 
przedstawił historię rozwoju 
oświaty na terenie wsi od po-
czątku jej istnienia po czasy 
współczesne. Następnie głos 
zabrała Leokadia Wolak, pod-
kreślając rolę i znaczenie istnie-
nia szkół w tej miejscowości 
oraz dziękując wszystkim zaan-

gażowanym w organizację 
tego spotkania, do których na 
pierwszym miejscu należał 
komitet organizacyjny, składa-
jący się z absolwentów szkol-
nych. Kolejnymi mówcami 
byli: Piotr Cielec, wójt Gminy 
Ostrów; Marian Dwojak, radny 
Powiatu Ropczycko – Sędzi-
szowskiego; Józef Bajor – soł-
tys wsi Kamionka, radny Gmi-
ny Ostrów, absolwent Szkoły 
Podstawowej w Kamionce oraz 
Anna Sum, dyrektor Publiczne-
go Gimnazjum im. Bł. Ks. Ro-
mana Sitki w Kamionce. 
Wszyscy uczestnicy zwiedzali 
szkołę, uczestniczyli we wspól-
nym obiedzie, po którym przy 
następnych częściach poczę-

stunku nastąpił czas szkolnych 
wspomnień, konkursy, słucha-
nie wierszy miejscowych twór-
ców: Aleksandry Bal i Józefa 
Bajora, przygotowanych spe-
cjalnie na tę okazję. Całość 
spotkania prowadził Kazimierz 
Popielarz, dyrektor MGOK w 
Sędziszowie Młp., także absol-
went szkoły w Kamionce, zaś 
muzycznie akompaniował ze-
spół stworzony specjalnie na tę 
okazję przez pana Krzysztofa 
Ciołka i Ryszarda Niewiarow-
skiego, obsługę techniczną 
sprawowali pracownicy GCKiS 
w Ostrowie z/s w Kamionce: 
Tomasz Guzior i Mateusz Sur-
man. 
Spotkanie odbyło się pod patro-

natem Stowarzyszenia Rozwo-
ju Regionalnego Nasza Ka-
mionka, którego prezesem jest 
Mirosław Ciesielski oraz przy 
pomocy jego członkiń, zaanga-
żowanych w organizację i prace 
na rzecz zjazdu absolwentów. 
Tej wyjątkowej okazji towarzy-
szyła niezwykle wzruszająca 
atmosfera, pełna wspomnień, 
serdecznych rozmów na tema-
ty z przeszłości i współcze-
sności. Spotkanie absolwen-
tów było pierwszym, ale 
wszyscy wyrażają nadzieję, że 
nie ostatnim w historii tej 
szkoły. 

Leokadia Wolak,  

Anna Sum 
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Na zdjęciu absolwenci podstawówki w Kamionce, którzy po latach postanowili odwiedzić 

szkolne mury i spotkać się z kolegami i koleżankami ze szkolnej ławy.  

Absolwenci podstawówki w Kamionce spotkali się po latach  

Film o Bł. Ks. Romanie Sitko powstał dzięki Gminie Ostrów  
W czwartek, 6 listopada miał 
miejsce przed premierowy 
pokaz filmu pt. „Bł. Ks. Ro-
man Sitko - Bohater z wia-
ry” w reżyserii Dawida Szpa-
ry. Prezentacja tego doku-
mentalno—fabularyzowanego 
filmu miała miejsce w Euro-
pejskim Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego  
w Lusławicach.  
Zarówno twórcy tego obrazu 
jak i mecenasi podkreślali jak 

ważną rolę odegrał bł. ks. Sit-
ko, zaznaczyli jednak, że rów-
nie istotni są sponsorzy, dzięki 
którym historia życia i śmierci 
księdza mogła być przedsta-
wiona. Tak się składa, że jed-
nym ze sponsorów tego filmu 
jest Gmina Ostrów. Dawid 
Szpara - reżyser zaznaczył, że 
to właśnie pierwsze spotkanie 
z Piotrem Cielcem, wójtem 
Gminy Ostrów utwierdziło go 
w przekonaniu, że uda się zre-

alizować ten film. Podczas 
premiery obecni byli m.in. 
Biskup Tarnowski Andrzej Jeż 
oraz szereg postulatorów  
w procesie beatyfikacyjnym ks. 
Romana czy jego rodzina. Na 
tej premierze nie zabrakło rów-
nież reprezentacji Gminy 
Ostrów.  
Mieszkańcy naszej gminy film  
o Bł. księdzu Romanie Sitko 
mogli obejrzeć 11 listopada w 
kościele parafialnym w Ka-

mionce. Ponad dwugodzinna 
prezentacja mówiąca o latach 
dzieciństwa, dorastania i posługi 
Bożej księdza Romana wzrusza, 
ale też daje chwilę zadumy.  
Wspaniałe wspomnienia ks. dr. 
Adama Nowaka, członka Komi-
sji Historycznej w procesie 
beatyfikacyjnym wspaniale 
obrazują tamte czasy.   
             nkl 
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Rok pełen sukcesów dla Kaskady Kamionka  
Rok 2014 możemy uznać za 
najlepszy w dotychczasowej 
historii klubu Kaskada Ka-
mionka pod względem wyni-
ków sportowych. Na koniec 
sezonu 2013/2014 w czerw-
cu, jak również teraz po 
zakończeniu rundy jesiennej 
wszystkie drużyny a było ich 
po 5 zostały sklasyfikowane 
w pierwszej trójce. 
 
Największy sukces na zakoń-
czenie sezonu w czerwcu osią-
gnęły orliki. Zostali bowiem 
mistrzami swojej grupy roz-
grywkowej. Nie gorzej spisali 
się juniorzy młodsi i trampka-
rze starsi, którzy zajęli trzecie 
miejsce. Na drugiej pozycji 
sklasyfikowani zostali chłopcy 
z drużyny młodzika. Również 
drużyna seniorska na zakończe-
nie sezonu uplasowała się na 
drugiej pozycji. Druga lokata 
upoważniała nas do rozgrywa-
nia meczów barażowych o V 
ligę. Niestety po dobrej grze 
musieliśmy uznać wyższość 
Borowca Straszęcin.  
Natomiast po jesiennej run-
dzie drużyna seniorska z do-
robkiem 23 punktów zajęła 
trzecie miejsce mając tyle 
samo punktów co drugi Strze-
lec Frysztak i tracąc tylko dwa 
punkty do lidera. Wyżej o 
jedno oczko uplasowały się 
drużyny juniorów młodszych 
(rocznik 1998-2000), młodzi-
ka starszego (rocznik 2002-
2003) i orlika (rocznik 2004-
2006). Natomiast ekipa 
t r a m pkar za  m ł odsz ego 
(rocznik 2001 i młodsi) zosta-
ła mistrzem rundy jesiennej z 
dorobkiem 25 punktów. Jest 
to duże osiągnięcie naszych 
wszystkich młodych ekip. 
Sukcesów tych nie było by 
jakby nie duże zaangażowanie 
naszych trenerów. Są nimi na 
co dzień występujący w druży-
nie seniorów Witold Banaś i 
Krzysztof Rogowski.    
W rozgrywkach ligowych mło-
dzi zawodnicy nie tylko rozgry-
wają swoje spotkania ligowe z 
drużynami z miejscowości 
wiejskich ale również z powo-
dzeniem radzą sobie z drużyna-
mi z miast takimi jak: Soccer 

Ropczyce, MKS Dębica, 
MKS Kolbuszowa i inne. Na-
sze najmłodsze drużyny mło-
dzika i orlika swoje rozgrywki 
ligowe miały w cyklu cało-
dniowych turniejów piłkar-
skich. Organizacja wcześniej-
szych turniejów przez nasz 
klub na wysokim poziomie 
spowodowała, że w tej run-
dzie dodatkowo jeszcze trzy 
takie turnieje rozegrano na 
stadionie w Kamionce.  
Tak dobre wyniki młodych 
zawodników Kaskady nie 
umknęły uwadze szkoleniow-
com z Ropczyc. W tym roku 
kolejny młodzieżowiec zasilił 
kadrę Błękitnych Ropczyce, 
która swoje mecze rozgrywa 
na szczeblu wojewódzkim. 
Kilku kolejnych zdolnych 
chłopców jest nadal w ich 
zainteresowaniu jednak z dru-
giej strony musimy również 
dbać o swoją kadrę. 
 Posiadanie tylu ekip to nie 
lada problem pod względem 
finansowym i organizacyj-
nym. W każdym roku dużym 
problemem są dla nas kwestie 
finansowe. Większość budże-
tu stanowi otrzymane dofinan-
sowanie Urzędu Gminy, która 
przez osoby Pana Wójta oraz 
jego zastępcy pomaga nam 
również na inne różne sposo-
by. Bez tej pomocy na pewno 

nie bylibyśmy w stanie utrzy-
mać tylu zespołów młodzieżo-
wych.    
Kaskada Kamionka to nie 
tylko zajęcia treningowe w 
piłkę nożną i rozgrywki ligo-
we, ale również inny miły spo-
sób aktywnego spędzenia wol-
nego czasu. W tym roku udało 
się nam wspólnie z Stowarzy-
szeniem Rowerowa Ecco Jazda 
zorganizować I Rodzinny Rajd 
Rowerowy po terenach gminy 
Ostrów, oraz całodniową wy-
cieczkę w Bieszczady. Podczas 
tej wyprawy zdobyty został bez 
najmniejszego trudu, nawet 
przez tych najmłodszych za-
wodników najwyższy szczyt 
Bieszczad – Tarnica (1346 m 
n.p.m.). Ponadto byliśmy orga-
nizatorem piłkarskiego turnieju 
dla drużyn z 4 okolicznych 
powiatów. Tego typu wyda-
rzeń nie byłoby się w stanie 
zorganizować jeśli nie otrzy-
mane wsparcie pana Wójta 
Piotra Cielec i wice wójta 
Bogdana Wójcik oraz panów 
Józefa Bajora i Wiesława Jele-
nia, radnych Gminy Ostrów. W 
każdym z tych wydarzeń poma-
gał nam również Przemysław 
Łagowski Dyrektor GCKiS w 
Ostrowie z/s w Kamionce. 
Tak więc staramy się stworzyć 
jak najlepsze warunki do ak-
tywnego i miłego spędzenia 

wolnego czasu. W obecnych 
czasach jest to bowiem niezwy-
kle ważne aby nasze pociechy 
miały jak najwięcej ruchu. Czę-
sto bowiem korzystają z takich, 
które jednak dla ich zdrowia 
nie są korzystne. Tak więc 
cały czas zachęcamy do na-
mówienia swoich dzieci do 
podjęcia treningów w naszym 
klubie Kaskada Kamionka. 
Nigdy nie jest za późno. Na 
chwilę obecną każdy chłopiec 
urodzony w latach 1998 – 
2006 może trenować w swojej 
grupie wiekowej. W przypad-
ku dodatkowych pytań do Pań-
stwa decyzji pozostaje adres 
email: kpkaskada@gmail.com 
lub można kontaktować się 
numerem 506 45 87 81 – ko-
ordynator drużyn młodzieżo-
wych.  
W ostatnim czasie coraz czę-
ściej rodzice zadawali pytania 
dotyczące zajęć treningowych 
dla jeszcze młodszych chłop-
ców. W przypadku uzyskania 
informacji o grupie co naj-
mniej 10 chętnych chłopców 
do treningów z rocznika 200-
7-2009 to jesteśmy w stanie 
takie zajęcia poprowadzić. 
Jednak prosimy o zgłaszanie 
swoich synów (telefonicznie, 
emailowo lub osobiście) do 
tych zajęć.      

KP Kaskada Kamionka  

Na sukcesy zawodników Kaskady Kamionka wpływają nie tylko talenty zawodników, ale również 

odpowiednia kadra szkoleniowa, która odpowiednio dobiera treningi oraz służy dobrą radą. 
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W dniu 7 października 
uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej imienia 
kardynała Stefana Wyszyń-
skiego obchodzili święto pa-
trona. W uroczystej akade-
mii udział wziął również 
Piotr Cielec, Wójt Gminy 
Ostrów. 
 
Uroczystości Święta Patrona 
rozpoczęła msza św. w koście-
le parafialnym pw. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Ociece. Po 
niej uczestnicy na czele z 
pocztami sztandarowymi prze-

maszerowali do szkoły podsta-
wowej, gdzie nastąpiła część 
artystyczna. Wspaniale przy-
gotowany program „Kocham 
Ojczyznę bardziej niż własne 
serce” nawiązywał do życia i 
działalności kard. Stefana Wy-
szyńskiego. W uroczystości 
udział brała również reprezen-
tacja uczniów z pocztem 
sztandarowym ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w 
Woli Ocieckiej , która zaprzy-
jaźniona jest z podstawówką w 
Ociece.             nkl 

Święto Patrona SP w Ociece 

Kardynał Wyszyński jest patronem SP w Ociece od 11 lat.  

Spotkanie szkół im. Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie 
W związku z obchodzoną  
w 2014 roku 30. rocznicą 
męczeństwa błogosławione-
go Księdza Jerzego Popie-
łuszki parafia pw. św. Stani-
sława Kostki w Warszawie 
zorganizowała uroczystość, 
na którą zaproszono delega-
cje szkół z całej Polski no-
szących imię bł. ks. Jerzego. 
Delegacja nauczycieli, rodzi-
ców i uczniów szkoły podsta-
wowej ze Skrzyszowa wraz  
z dyrektorem Andrzejem 
Ziajorem oraz księdzem 
proboszczem Januszem 
Skrzypkiem z entuzjazmem 
odpowiedziała na zaprosze-
nie i dnia 15 września 2014 
roku udała się na tę uroczy-
stość do stolicy, aby poka-
zać, jak ważne i żywe jest 
świadectwo księdza Jerzego 
- patrona szkoły. 
 
Właśnie w kościele św. Stani-
sława Kostki na warszawskim 
Żoliborzu pracował ks. Jerzy 
Popiełuszko głosząc ewange-
liczną Prawdę oraz prawo do 
wolności w imię umiłowania 
Kościoła i Ojczyzny. Na 
wspólnej modlitwie spotkało 
się 18 delegacji i pocztów 
sztandarowych szkół z całej 
Polski, którym patronuje 
ksiądz Popiełuszko. Spotkanie 
rozpoczęło się Mszą św.,  
której przewodniczył ksiądz 
biskup Rafał Markowski.  
W homilii ksiądz biskup przy-
bliżył zebranym najważniej-

sze rysy postaci księdza Jerze-
go oraz Jego ofiarę. Po Mszy 
św. uczniowie wraz z opieku-
nami zwiedzili Muzeum bło-
gosławionego ks. Jerzego Po-
piełuszki . Podczas tej wę-
drówki wszyscy przypomnieli 
sobie historię życia patrona 
szkoły, jego posługę i mę-
czeństwo. Mieli okazję w Do-
mu Pielgrzyma obejrzeć film 
o życiu księdza, który pokazał 
poruszające świadectwa wiary  
i niezłomności bł. ks. Jerzego. 
Był to spójny obraz myśli, 
wypowiedzi i czynów Kapła-
na Męczennika- przyjaciela 
Boga i ludzi. Po wspólnym 
obiedzie wszyscy zobaczyli 
grób ks. Jerzego w kształcie 
kurhanu otoczony różańcem z 

polnych kamieni ułożonych  
w kształcie granic Polski. De-
legacje szkół przy grobie  
bł. ks. Jerzego odmówiły Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia 
włączając własne intencje. 
Spotkanie społeczności szkol-
nych było okazją do przypo-
mnienia wartości, według 
jakich powinna kształtować 
się edukacja polskich dzieci i 
młodzieży, a których tak męż-
nie, aż do ofiary krwi, bronił 
ksiądz Jerzy.  
My wszyscy - nauczyciele, 
uczniowie, rodzice - jesteśmy 
dumni z tego, że nasza szkoła 
ma tak wspaniałego Patrona. 
Przypominamy o najważniej-
szych zasadach moralnych, 
zawartych w jego nauczaniu, 

ale też swoim życiem i posta-
wą jesteśmy zobowiązani pre-
zentować wartości, które nam 
przekazywał powtarzając za 
św. Pawłem „Nie daj się zwy-
ciężyć złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj”. Dziękujemy wice-
wójtowi za logistyczne umoż-
liwienie wzięcia udziału w 
tym zjeździe szkół, bo pozwo-
lił zadumać się nad świętością 
życia bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki oraz niezniszczalnymi 
wartościami stanowiącymi o 
godności każdego człowieka i 
społeczeństwa. 
 

Anna Książek-Pięta  
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ostrów 
Drużyna Gęste Krzoki 
Ostrów wygrała tegoroczny 
Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Wójta Gminy Ostrów. 
W niedzielę, 14 września na 
stadionie w Ociece sześć nie-
zrzeszonych zespołów podjęło 
wyzwanie i zawalczyło o mia-
no najlepszego. Wyłoniono 
również wyróżniających się 
zawodników, a na zakończe-
nie rozegrano specjalny mecz 
pomiędzy drużynami: Gminy 
Ostrów i sołectwa Ocieka.      

Turniej rozegrano na tak zwane 
małe bramki po czterech za-
wodników. Spośród sześciu 
ekip, które zgłosiły chęć udzia-
łu w rozgrywkach najlepsza 
okazała się drużyna Gęste 
Krzoki Ostrów, za nią na miej-
scu drugim uplasowały się 
Uśmiechnięte Słoneczka Kozo-
drza, natomiast trzecie miejsce 

podium należy do drużyny 
MKS Bumerang Wola Ocieka. 
Kolejne miejsca prezentują się 
następująco. FC Skrzyszów tuż 
za podium, Start Blizna zakoń-
czył zmagania na piątej pozycji, 
a Fani Piłki Nożnej z Ocieki na 

szóstej. Najlepszym bramka-
rzem turnieju został Władysław 
Cielak ze Skrzyszowa, a najlep-
szym strzelcem Kamil Ko-
śniowski z Woli Ocieckiej. 
Natomiast najstarszym graczem 
tego  spotkania był Wiesław 

Nędza, zawodnik drużyny z 
Ocieki. Nie lada gratką okazał 
się mecz rozegrany przez dru-
żynę reprezentującą samorzą-
dowców Gminy Ostrów i sołec-
two Ocieka. W tej pierwszej 
można było oglądać między 
innymi: Piotra Cielca, wójta 
Gminy Ostrów, Przemysława 
Łagowskiego, dyrektora Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu, 
Władysława Surmana, Radnego 
Gminy Ostrów, Karola Świniu-
cha, dyrektora Gimnazjum w 
Ociece, Arkadiusza Fornka, 
prezesa KP Kaskada Kamionka 
i Roberta Proczka z Ocieki. W 
szeregach drużyny sołectwa 
Ocieka można było podziwiać 
grę mieszkańców tej miejsco-
wości na czele z sołtysem tej 
wsi - Józefem Podjaskiem. 
Ostatecznie mecz zakończył się 
wynikiem 4-1 dla samorządow-
ców.              nkl 

Karol Bielański będzie walczył w Kadrze Narodowej 
W dniach 11-12 październi-
ka w Radomiu odbył się  
II Puchar Polski Kadetów  
w zapasach w stylu klasycz-
nym. Startowało ponad 300 
zawodników z najmocniej-
szych krajowych klubów, 
a także reprezentacje Litwy 
i Ukrainy. W kategorii 42 kg 
Karol Bielański z Woli 
Ocieckiej wychowanek 
„Orła” Skrzyszów wywal-
czył srebrny medal.  
To największy sukces naszego 

młodego zawodnika. Dzięki 
temu osiągnięciu dostał po-
wołanie do Kadry Narodowej 
Kadetów. 
„Orzeł” Skrzyszów działa od 
2009 roku, przez ten czas spod 
ręki trenerskiej wyszło około 
60 zawodników. W ostatnim 
czasie czynne trenujących i 
startujących pod skrzydłami 
„Orła” jest około 10 zawodni-
ków. Trenerem sekcji zapa-
sów jest Dariusz Łukaszew-
ski.                               red 

Magda Wicemistrzynią Polski  
W czwartek, 9 października 
w Urzędzie Gminy w Ostro-
wie gościła Wicemistrzyni 
Polski w Podnoszeniu Cięża-
rów Magdalena Pasko. Wte-
dy jeszcze pretendentka do 
tego tytułu odebrała z rąk 
wójta Gminy Ostrów, Piotra 
Cielca buty i koszulkę. 
Magda, mieszkanka Ostrowa 
Mistrzostwa Polski seniorek 
rozegrała w sobotę, 11 paź-
dziernika w Makowie. Mimo 
kontuzji, zapalenia ścięgien 
dłoni i przedramienia w swo-

jej kategorii wagowej +75 
zdobyła srebrny medal. Tytuł 
mistrzyni kraju wywalczyła 
Sabina Bagińska (WKS Śląsk 
Wrocław) - 232 kg (101 kg + 
131 kg), o kilogram przed 
Magdaleną Pasko (MLKS 
Lechia Sędziszów Młp.) - 231 
kg (100 kg + 131 kg). 
W ostatnim czasie Magda 
udowodniła swoją świetną 
formę w podczas Mistrzostwa 
Świata w Kazachstanie. Koń-
cem listopada czekają ja jesz-
cze ostatnie dla niej młodzie-

żowe Mistrzostwach 
Europy na Cyprze.  

Wszystko 

wskazuje  

na to, że  

Karol dzięki 

swojej pracy  
i determinacji 

będzie  

osiągał  

coraz lepsze 

wyniki  

i wiele  

medali. 

Magda to młoda 

mieszkanka Ostrowa, 

która już na swoim 

koncie sportowca  

ma wiele sukcesów 
nie tylko  

na szczeblu  

krajowym. 
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Zjazd Absolwentów Kamionka 2014 
 
Życie nasze przeminęło 
Włosy posiwiały 
lata młode najpiękniejsze 
za nami zostały 
 
Już pół wieku upłynęło 
Gdyśmy się rozstali 
Jedni wioskę opuścili 
drudzy tu zostali 
 
Lecz każdemu za tą wioską 
tęsknota została 
bo w tej wiosce nasza młodość 
radość nam dawała 
 
Łąki modre i te pola 
co chlebem pachniały 
i te szumiące strumyki radości dawały 

Tutaj prochy twoich ojców 
w ciszy spoczywają 
Tutaj lasy i pagórki 
do Ciebie wołają 
 
Że tu matka Cię zrodziła 
tu Cię wychowała 
Że Kamionka jest dla ciebie 
jak ojczyzna mała 
 
Czas upływa nieustannie 
los życie odmienia 
Wielu od nas już odeszło 
zostały wspomnienia 
 
Wielu od nas wyjechało 
daleko za wodę 
A my mamy dziś wspominać 
nasze lata młode 
Niechaj każdy tutaj stanie 

i niech się przedstawi 
Niech to dzisiejsze spotkanie 
wszystkim radość sprawi 

Józef Bajor,  

radny i sołtys Kamionki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz został stworzony specjalnie na 
Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej 

w Kamionce, którzy opuścili szkolne 

mury w latach 1947 – 1968.   

Kącik poetycki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozważania o Wszystkich Świętych 
Patrząc z perspektywy czasu, 
Zaglądając do sumienia. 
Chociaż nie ma w myśli znaku, 
Serce nie jest dziś z kamienia. 
Przeglądając swoje strony, 
Jakaś dziwna siła siedzi. 
Choćbyś duszę miał ze złota, 
Ten okruszek ją zaśniedzi. 
Na rozstaju dróg życiowych, 
Mając do wyboru wiele. 
Nie wiesz którą stronę wybrać, 
Na kwadraty ją dziś dzielę. 
Przesuwając gdzieś myślami, 
Za pamięci życia tego. 
Czy zrobiłeś dość w tym czasie, 

Coś dobrego, może złego? 
Na cmentarzach ogień płonie, 
Tych lampionów błyszczy światło. 
Niech rozjaśni dziś tę ciemność, 
Chociaż życie w Was już zgasło. 
Żyją po tej drugiej stronie, 
Ta mogiła Ich przytłacza. 
Ale światło wszystkich rodzin, 
W dniu dzisiejszym Ich otacza. 
Każdy chodząc o czymś myśli, 
Ta zaduma nas rozpiera. 
Nie jednemu w tym dniu właśnie, 
Łezka z oka się wydziera. 
To radosne ma być święto, 
Trzeba cieszyć się tą chwilą. 
Wszyscy święci są zabrani, 
Do Królestwa z swą mogiłą. 
Nauczyłeś się pokory, 
Duch najświętszy nad tym czuwa. 
W Tobie cała skromność życia, 
Twoje ciało to odczuwa. 
Czas modlitwy rodzin szczery, 
Wypominków piękna chwila. 
Dla spokoju Waszej duszy, 
Tego Kapłan Wam udziela. 
Mierząc wagą przemian swoich, 
Po cmentarzach zabiegani. 
To jest dzień na odpoczynek, 

Do nostalgii czas nas gani. 
Wszyscy Święci się radują, 
Gdy modlitwa na nich spada. 
Jak pomocną to jest sprawą, 
Drugie życie się układa. 
Już wieczorny lampion błyska, 
Płomyk się przesuwa czule. 
Ledwie dotknie tego szkiełka, 
Ogień zamknie dziś swą kulę. 
Tak wpatrzeni w jego światło, 
Zamyśleni o czymś takim. 
Jak Wam pomóc przetrwać zimę, 
Dzień ten stał się Wasz – lecz jaki! 
Ta modlitwa – rozważania, 
Wszystkim zmarłym dopomoże. 
Abyś z czyśćca jak najprędzej, 
Do niebiosów wziął ich Boże. 
Ciepło światła złamie zimno, 
Rodzin lampion w śniegu staje. 
To światełko zwykłych świeczek, 
Niech otuchy Wam dodaje. 
Spokój męki Chrystusowej, 
Jak porównać można siebie. 
Gdybyś życie tak prowadził, 
Dziś na pewno byłbyś w niebie. 

 

Marek Muszyński,  

mieszkaniec Skrzyszowa 

Publiczna Biblioteka w Skrzyszowie poleca:  
Agencja Złamanych Serc  
Wznowienie bestsellerowej powieści Ireny Matuszkiewicz.  
 

Historia czterech młodych kobiet po przejściach, mieszkanek wielkopłytowego PRL-owskiego blo-
ku w Toruniu. Główna bohaterka – Marta, trochę na oślep szuka szczęścia. Trzy pozostałe nie myślą 
już nawet o szczęściu, bo z trudem utrzymują się na powierzchni życia, ledwie wiążąc koniec z koń-
cem. Wszystkie zapłaciły wysoką cenę za naiwność i niewłaściwie ulokowane uczucia.  
Teraz, dzięki energicznej Marcie, zawiązują czteroosobową Agencję Złamanych Serc. 
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▲Część wystąpień, jakie miały miejsce podczas I Zjazdu Absolwentów,  

a zarazem 15-lecia Publicznego Gimnazjum w Ostrowie.  

 

 

Certyfikat 

„Zielona Gmina” 

przyznany ostrow-
skiemu samorzą-

dowi to rezultat 

dobrze prowadzo-

nych działań zwią-

zanych z ochroną 

środowiska oraz 

dbałością o nie 

przy realizacji 

zadań gminnych 

związanych mię-

dzy innymi z prze-

mysłem jak i do-
stosowaniem śro-

dowiska do niepeł-

nosprawnych. ► 

▲ Uczestnicy tegorocznego Rajdu Rowerowego Ludzi Pracy  

▲ Spotkanie z małżonkami w Borku Małym, którzy obchodzili Złote Gody.  

Na zdjęciu Wójt Gminy Ostrów, Piotr Cielec, Państwo Pasko z Ocieki 

oraz Halina Turoń, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowie.   

 
Pamiątkowe zdjęcie młodzieży wraz z opiekunami z wycieczki 

do miejscowości Myczkowce i Solina, która odbyła się  

4 października 2014. Wyjazd został zorganizowany przez Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowie.▼ 

▲Uroczystość odsłonięcia pomnika w Bliźnie  
▼ Wycieczka ZPiT „Wrzos” w Nordhausen  zrealizowana dzięki nawiązanej 

przez Wójta Gminy współpracy z tym miastem 


