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Świąteczne wydanie Życia Ostrowa to podsumowanie pracy całego mijającego roku.  
Co według Wójta Gminy Ostrów było 

najważnie jszym osiągnięciem samorządu w mijającym roku?  

Rok 2019 można z czystym 
sumieniem określić jako re-

kordowy pod względem po-
czynionych zakupów, wyko-
nanych inwestycji i wysokości 
środków finansowych pozy-
skanych z dotacji zewnętrz-
nych. Dokładna kwota wydat-
ków inwestycyjnych będzie 
znana dopiero po wykonaniu 

sprawozdań za cały rok 2019 
ale już dziś można je oszaco-
wać na kwotę około 12 milio-
nów złotych. Natomiast suma 
zewnętrznych środków pozy-
skanych na inwestycje to  
ponad 6,5 mionów złotych. 
Zatem można powiedzieć, 
że  jest to rekord w stosunku 

do lat ubiegłych. Inwestowali-
śmy praktycznie w każdą 
dziedzinie funkcjonowania 
samorządu gminy Ostrów.  
Począws zy od poprawy bez-
pieczeństwa naszych miesz-
kańców poprzez budowę no-
wych odcinków oświetlen ia 

ulicznego, chodników d la 
pieszych, czy nawierzchni 
asfaltowych. W tej dziedzin ie 
uważam, że ogromnym sukce-
sem jest pozyskanie dofinan-
sowania na przebudowę drogi 
relacji Ocieka – Sadykierz. To 
pierwsza dotacja z nowego 

źródła finansowania jakim jest 
tzw. Fundusz Dróg Samorzą-
dowych, nowy rządowy me-
chanizm wspierający budowę 
i przebudowę dróg gminnych 
i powiatowych jednak n ie 
każdy ma świadomość jak 
bardzo trudne są to pieniądze 

do pozyskania w przypadku 
właśnie dróg gminnych. 
Te często mają zbyt mała sze-
rokość pasa drogowego, nieu-
regulowana własność, często 
nie spełniają ustawowych 
parametrów dróg publicznych 
co dyskwalifikuje je z możli-
wości pozyskania dotacji. 

Niestety wykonanie tylko 
remontu drogi poprzez poło-
żenie nowej nakładki asfalto-

wej jest prawie niemożliwe. 
Przy ocenie wniosków punk-
towane są takie elementy jak 
budowa chodników, przejść 
dla pies zych czy  ścieżek ro-
werowych jako kompleksowa 

przebudowa co w znaczący 
sposób podnosi koszt inwesty-
cji. Dodatkowo drogi mus zą 
przebiegać obok obiektów 
użyteczności publicznej i łą-
czyć się z drogami wyższego 
rzędu. W związku z tym szla-
ki wewnętrzne czy leśne ni-

gdy nie będą miały szansy 
pozyskać dofinansowania. 
W tej chwili przygotowujemy 
już nowe pro jekty tak by być 
przygotowanym do kolejnych 
naborów. 
Rok 2019 był również kolej-
nym dobrym d la Ochotni-

czych Straży Pożarnych. Dla 
jednostek z Ocieki i Kamionki 
zakupiono fabrycznie nowe 
średnie samochody o łącznej 
wartości ponad 1,5 mln zło-
tych. Trzeba przyznać, 
że  dzięki takim inwestycjom 
obecny stan wyposażenia jed-
nostek w gmin ie Ostrów jest 

naprawdę imponujący.  
Otrzymane dofinansowania na 
przebudowę obiektów i ich 
wyposażenie również otwiera 
nowy wachlarz możliwości 
w naszej gminie. Myślę tu 
przede wszystkim o termomo-
dernizacji domów strażaka, 

przebudowie budynku po by-
łym komisariacie policji 
w Ostrowie z przeznaczeniem 
na Klub Seniora, rozbudowa 
GCKiS w Kamionce czy 
utworzenie gminnego żłobka 

w Zdżarach. Myślę, 
że  wszystkie te obiekty będą 
wizytówką naszej gminy 

i w perspektywie czasu znajdą 
się osoby chętne do korzysta-
nia z tych wszystkich usług, 
które będą w n ich oferowane.  
Kolejnym bardzo ważnym 
wydarzen iem z punktu widze-

nie prawidłowego funkcjono-
wania naszej gminy było pod-
pisanie umowy i otrzymanie 

dofinansowania na rozbudowę 
Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w Kozodrzy. 
W najbliższym czasie zainwe-

stujemy tu blisko 9,4 mln zło-
tych z czego prawie 6,5 mln 
to środki pochodzące z UE. 
Jest to ogromny sukces gdyż 
to pierwsza tak duża jednora-
zowa dotacja w h istorii naszej 
gminy, jak również pierws za 
na rozbudowę naszego zakła-

du w Kozodrzy. Wszystkie 
poprzednie próby kończyły 
się fiaskiem. Rozbudowa jest 
konieczna i niezwykle ważna, 
ponieważ g łównymi i najdroż-
szymi jej elementami są urzą-

dzenia i maszyny służące lep-
szemu sortowaniu odpadów. 
Zgodnie z przepisami i zało-

żeniami UE i Polski musimy 
co roku dążyć do zwiększan ia 
poziomów odzysku odpadów 
w taki sposób aby jak naj-
mniej t rafiało na składowisko, 
a jak najwięcej zostało po-

nownie wykorzystane. Nowa 
instalacja pozwoli w przyszło-
ści gospodarować odpadami 

w sposób zgodny z przepisa-
mi. Pozostając w otoczeniu 
ochrony środowiska to rów-
nież budowa kanalizacji sani-

tarnej w Woli Ocieckiej i do-
kończenie odcinków w Kozo-
drzy i Ociece na Sadykierzu 
również plasuje naszą gminę 
na podium jeśli chodzi o sto-
pień skanalizowania.  
Jeszcze wiele innych ważnych 
inwestycji zostało wykonane 

w mijającym roku w naszej 
gminie ale chyba za najwięk-
szy sukces uważam to, 
że  wszystko to co Państwu 
przytoczyłem jak również 
te rzeczy, o których przeczy-
tają Państwo w kolejnych 
artykułach tego numeru Życia 

Ostrowa zostało zrealizowane 
bez zaciągania kredytów. Jest 
to niezwykle ważne, gdyż 
najbliższe 2 lata to okres kie-
dy dobiega końca obecna per-
spektywa finansowa UE, 
oznacza to, że będzie prak-
tycznie niemożliwe pozyska-

nie dofinansowania, więc 
chcąc dalej inwestować bę-
dziemy musieli korzystać 
ze  środków własnych bądź 
wspomagać się kredytem. Na 
kolejne dofinansowania musi-
my zaczekać do zatwierdzen ia 
nowego unijnego budżetu. 
 

Rozmawiał 
Mateusz Surman 

Całkowita wartość rozbudowy ZZO w Kozodrzy to według 

kosztorysu inwestorskiego to aż 9 349 414,95 zł 
przyznane dofinansowanie to 6 460 977,78 zł 

Nowe samochody dla OSP Ocieka i OSP Kamionka 

kosztowały prawie 1,5 mln zł 
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Wykaz inwestycji 

w Gminie Ostrów zrealizowanych 

lub rozpoczętych w 2019 roku 

Przebudowa części istnieją-
cego budynku szkoły pod-
stawowej w celu utworzenia 
żłobka „Gwiazdeczka”  
w miejscowości Zdżary.  
 
Zakres robót obejmował m.in. 
przebudowę części budynku 

w celu zmiany układu funk-
cjonalnego istniejących po-
mieszczeń, wykonanie po-

chylni przy  wejściu głównym,  
ocieplenie ścian zewnętrz-
nych wraz z wykończeniem 
elewacji całości budynku, 
a także wykonanie wewnętrz-

nych instalacji, w tym telein-
formatyczna, dozorowa 
i klimatyzacja.  

 
Ponadto dokonano zakupu 
wraz z dostawą i montażem 
wyposażenia zaplecza ku-
chennego, sal opieki oraz 

zaplecza socjalno - admini-
stracyjnego żłobka.   
Wartość brutto inwestycji: 

659 229,26 zł, w tym dofinan-
sowanie w wysokości 
480 000,00 zł z Programu 
„Maluch+”. 

Utworzenia żłobka „Gwiazdeczka”  w Zdżarach 

Przebudowa istniejącego 
budynku (dawny posteru-
nek policji) w celu utworze-
nia „Klubu Senior+”   
w miejscowości Ostrów.  
 
Zakres robót obejmował m.in. 

przebudowę budynku w celu  
zmiany układu funkcjonalne-
go istniejących pomieszczeń, 

ocieplenie ścian zewnętrz-
nych wraz z wykończeniem 
elewacji, a  także wykonanie 
wewnętrznych instalacji, 

w  tym gazowa wraz z przyłą-
czem, centralnego ogrzewania 
i teleinformatyczna. Ponadto 

dokonano zakupu wraz z do-
stawą i montażem wyposaże-
nia Klubu „Sen ior+” w meble 
oraz sprzęt agd, rtv i multime-

dialny. 
 
Wartość brutto inwestycji: 

379 561,37 zł, w tym dofinan-
sowanie w wysokości 
150 000,00 zł z Programu 
Wieloletniego „Senior+”. 

Utworzenie „Klub Senior +” w Ostrowie 

Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych inwestycji, k tóre zostały zainicjowane lub wykonane w 2019 roku 
w naszej gminie. Wśród prezentowanych inwestycji są m.in.: remonty różnego rodzaju budynków, budowa nowych  

chodników czy również inwestycje dotyczące rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy... 
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Kompleksowa termomoder-
nizacja budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej 
w Skrzyszowie. 

Zakres robót obejmował m.in. 
ocieplenie ścian i kominów 
wraz z wykończeniem elewa-
cji, wymianę stolarki okiennej 

i b ramy garażowej, wykona-
nie instalacji odgromowej 
i centralnego ogrzewania. 
Wartość brutto robót: 

206 740,72 zł, w tym dofinan-
sowanie w wysokości 
66 417,00 zł z WFOŚiGW. 

Termomodernizacja budynku OSP w Skrzyszowie  

Termomodernizacja budynku OSP Wola Ociecka 

Kompleksowa termomoder-
nizacja budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Woli  
Ocieckiej. 

Zakres robót to m.in. ocieple-
nie ścian i kominów wraz 
z wykończeniem elewacji, 
ocieplenie stropu, wymianę 

bramy garażowej, wykonanie 
instalacji centralnego ogrze-
wania i gazowej wraz z mon-
tażem zbiornika na LPG.  

Wartość brutto robót: 
223 191,17 zł, w tym dofinan-
sowanie w wysokości 
71785,00 zł z WFOŚiGW. 

Termomodernizacja budynku przedszkola w Kozodrzy  

Termomodernizacja budyn-
ku przedszkola w Kozodrzy.  
 
Zakres robót obejmował m.in. 

wykonanie nowych posadzek 
wraz z ocieplen iem, ocieple-
nie stropu nad parterem, wy-
mianę stolarki okiennej 

i drzwiowej.   
 
Wartość brutto robót: 
191 433,99 zł, w tym dofinan-

sowanie w wysokości 
38 000,00 zł z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 
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Wraz z rozbudową budynku 
o nową salę wielofunkcyjną 
o powierzchni  ok. 200 m2 
wykonane zostanie zadasze-
nia balkonów i tarasów, 

miejsca postojowe dla samo-
chodów ulokowane pod salą 
oraz niezbędna infrastruk-
tura techniczna, w tym in-
stalacja fotowoltaiczna.  

Planowany termin zakończe-
nia inwestycji: 31.03.2021r.   
 
Wartość brutto inwestycji: 
932 283,77 zł, w tym dofinan-

sowanie w wysokości 
500 000,00 zł z Programu 
Rozwoju Obszarów W iej-
skich na lata 2014-2020. 

Rozbudowa budynku GCKiS w Kamionce 

Rozbudowa i nadbudowa łącznika między budynkami szkoły w Kamionce  

Rozbudowa i nadbudowa 
łącznika między budynkami 
szkoły w Kamionce.  

Rozpoczęto roboty budowla-
ne związane z rozbudową 
i nadbudową łącznika między  

budynkami Szkoły Podstawo-
wej w Kamionce - etap I, czy-
li wykonanie m.in. fundamen-

tów za kwotę brutto: 
18 913,39 zł. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 w Woli Ocieckiej   

Przebudowa drogi woje-
wódzkiej Nr 986 w Woli  
Ocieckiej o długości 1 085 
mb 

Łączny koszt tej inwestycji to  
450 000,00 zł. Udział finanso-
wy Gminy Ostrów to 135 
000,00 zł, a  udział wojewódz-

twa to 314 999,68 zł. Przebu-
dowa drogi polegała na wyko-
naniu nowej nawierzchni as-
faltowej na obecnej drodze, 

a także  zjazdach oraz uzupeł-
nieniu poboczy. 
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Budowa  chodnika  dla pie-
szych przy drodze powiato-
wej Kosowy – Kamionka- 
Sędziszów Młp. 

Chodnik dla p ieszych w Ka-
mionce o długości  720 mb. 
za kwotę  brutto 486 715,18 
zł.  Udział finansowy Gminy  

Ostrów to 270 000,00zł, 
udział Starostwa Powiatowe-
go w Ropczycach - 
216 715,18 zł.  Chodnik  zo-

stał wybudowany  przy jezdni 
na kolektorze krytym  o sze-
rokości 2,0m. 

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Kamionce  

Nowy chodnik dla pieszych przy drodze powiatowej w Ociece 

Budowa  chodnika  dla pie-
szych przy drodze powiato-
wej Ocieka - Kamionka 
w miejscowości  Ocieka.  

Chodnik o  długości 135 mb.  
za kwotę brutto 157 341,91 zł. 
Udział finansowy Gminy  
Ostrów to 80 000,00 zł, a  

udział Starostwa Powiatowe-
go w Ropczycach - 77 341,91 
zł.  Chodnik  został wybudo-
wany  przy jezdn i na kolekto-

rze krytym  o szerokości 
2,0m.  

Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w Woli Ocieckiej 

Remont chodnika przy dro-
dze wojewódzkiej Nr 986 
Tuszyma - Ropczyce -
Wiśniowa w Woli Ocieckiej.  

Inwestycja o długości  523 m. 
Łączna wartość robót to 
107 407,78 zł, w tym udział 
Gminy Ostrów – 42 963,00 zł, 

udział  województwa 64 
444,78zl.  Remont polegał na  
rozebraniu  nawierzchni 
z kostki brukowej i obrzeży  

i ponownym ich  ułożen iu na 
nowej podbudowie z kruszy-
wa. 
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Remont drogi  gminnej 
Ostrów-Ocieszyn w Ostro-
wie o długości 400 mb.  

Remont polegał na wykona-
niu podbudowy z kruszywa 
naturalnego, nawierzchni 

z  masy mineralno-
bitumicznej oraz uzupełn ieniu  
poboczy za  łączną kwotę 

91 763,74 zł brutto.  

Remont drogi  gminnej Ostrów-Ocieszyn  

Nowy chodnik przy drodze Ostrów-Skrzyszów 

Budowa chodnika dla pie-
szych przy drodze gminnej 
Ostrów-Skrzyszów. 

Inwestycja wykonana o łącz-
nej długości 195 m. Nowy 
chodnik został wykonany 

przy jezdni na kolektorze kry-
tym o szerokości 2,0m.  
 

Łączny koszt tej inwestycji 
to 237 426,31zł brutto. 

Remont chodnika w Borku Małym 

Remont chodnika przy dro-
dze powiatowej  w Borku 
Małym. 

Chodnik o d ługości  180 m za 
kwotę 49 543,17 zł. Remont  
polegał na rozebran iu na-

wierzchni z kostki brukowej, 
rozebraniu obrzeży i ponow-
nym ich ułożeniu na nowej 

podbudowie z kruszywa.  
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Przebudowa drogi gminnej 
Ocieka-Sadykierz o długości 
990mb za łączną k wotę 
747 809,75zł brutto.  
 

Dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych w wy-
sokości 50% wartości inwe-
stycji tj. 373 904,88 zł. Udział 
Gminy Ostrów 373 904,88. 

W ramach inwestycji wyko-
nano m.in..: nową nawierzch-
nię asfaltowa, chodnik dla 
pieszych o długości 340m 
oraz dwa przejścia dla p ie-

szych. Jedno przejście do-
świetlone  lampą LED zasila-
ną  hybrydowo turbiną wia-
trową i panelami fotowolta-
icznymi.  

Przebudowa drogi gminnej Ocieka-Sadykierz 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ostrowie 

Przebudowa drogi woje-
wódzkiej Nr 986 Tuszyma-
Ropczyce -Wiśniowa  pole-
gająca na budowie chodnika  

w miejscowości Ostrów 
o długości ok. 380 mb. 
 
Łączna wartość  przedstawio-

nej  wyżej inwestycji to  
309 858,97zł. W tym przy-
padku udział finansowy Gmi-
ny Ostrów  to 170 000,00 zł, 

a  udział finansowy Woje-
wództwa  Podkarpackiego  
to 139 858,97 zł. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Ocieckiej  

Budowa sieci kanalizacji  
sanitarnej w m. Wola Ociec-
ka  - realizacja w 2018-
2019r. 
 

Wartość całego zadania wy-
niosła aż 5  355 420,00 zł., 
w tym w 2019r -3 597 582,88 
zł. Dotacja z PROW łączn ie 
wyniosła  1 992 923,00 zł z 

(tego w 2019r - 1 424 071,00 
zł.)  
Środki własne 3 362 497 zł 
(z tego w 2019r. - 2 173 
511,88 zł)  

Wykonano łącznie 15 901,00 
mb kanalizacji grawitacyjnej,  
6 790 mb kanalizacji t łocznej, 
19 s zt. pompowni, podłączo-
no 170 budynków.  
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Budowa sieci kanalizacji  
sanitarnej w miejscowości  
Kozodrza –Witkowice.  

Wartość tej inwestycji  to 
119 679,00 zł.  
Wybudowano sieć kanalizacji 

sanitarnej z rur PVC -U fi 200 
o długości 558 mb, fi 160 
o długości 77 mb. Dzięki wy-

konanej inwestycji podłączo-
no łączn ie 9 budynków. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kozodrzy 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Ocieckiej - II etap 

Budowa kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Wola 
Ociecka - II etap.  
 

Wartość tej inwestycji to  
471 459,00 zł. 
Wybudowano sieć kanalizacji 
sanitarnej z rur PVC -U fi 200 

– 731 mb, fi 160 – 233 mb, 
rurociąg tłoczny PE fi 90 - 
601 mb, 1 przepompownia 
wraz z zasilaniem elektrycz-

nym, podłączono dzięki 
12 budynków. 

Budowa oświetlenia drogi gminnej w Kamionce 

Budowa oś wietlenia drogi  
gminnej w miejscowości  
Kamionka. 

Budowa oświetlenia drogo-
wego powstała na odcinku 
o łącznej długości 798 mb, 

gdzie zamontowane zostało 
19 słupów oraz 11 opraw.  
 

Wartość końcowa tej realiza-
cji to dokładnie 65 350,87 zł.  
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ocieka-Sadykierz 

Budowa sieci kanalizacji  
sanitarnej w miejscowości  
Ocieka-Sadykierz.  

Wartość przedstawionej inwe-
stycji to 249 813,00 zł.  
Wybudowano sieć kanalizacji 

sanitarnej z rur PVC -U fi 200
– 365 mb, fi 160 – 89 mb, 
rurociąg t łoczny PE fi 110 – 

395 mb, 1 przepompownia 
wraz z zasilaniem elektrycz-
nym, podłączono 3 budynki.  

Budowa oś wietlenia uliczne-
go przy drodze wojewódz-
kiej w miejscowości Ostrów.  

Oświetlen ie powstało na od-
cinku od słupa nr 41/9 do  
słupa nr 41/20 o łącznej d łu-

gości 462 mb / 11 słupów /  
6 opraw.  
 

Łączna wartość tej  inwestycji 
to 41 303,40 zł. 

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w Ostrowie  

Budowa oświetlenia drogi gminnej w Ociece 

Budowa oś wietlenia drogi  
gminnej w miejscowości  
Ocieka.  

Odcinek od słupa nr 1-01/3 
(istniejący) do słupa nr 9-
o9/3, długość 460mb, 9 słu-

pów / 5 opraw oraz odcinek  
od słupa nr 19/3 (istniejący) 
do słupa 19/6 – 165mb /  

3 słupy / 2 oprawy – wartość 
tej inwestycji 61 561,50 zł.  
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Hermetyzacja hali sortowni 
wraz z zabudową instalacji 
wentylacji wyciągowej na 
terenie ZZO w Kozodrzy.  
 

Wykonanie w systemie zapro-
jektuj i wybuduj w/w zadania 
oraz zakup automatycznej 
prasy kanałowej wraz z prze-
nośnikami oraz infrastrukturą 

techniczną. Wartość łączna 
brutto tej inwestycji to: 
1 790 150,00 zł, w tym dofi-
nansowanie w wysokości 
1 237 095,00 zł z Regionalne-

go Programu Operacy jnego 
Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014-2020. 

Hermetyzacja hali sortowni na terenie ZZO w Kozodrzy  

Budowa kwatery nr 13 na składowisku w Kozodrzy 

Przystąpiono do realizacji  
zadania pn. Budowa k wate-
ry nr 13 – Etap I. 

Zadanie w systemie zapro jek-
tuj i wybuduj wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą na składowi-

sku odpadów w Kozodrzy za 
kwotę brutto: 5 493 795,00 zł. 
 

Planowany termin zakończe-
nia inwestycji: 30.05.2020r.  

Budowa Otwartych Stref Aktywności w Bliźnie, Borku Małym, Kozodrzy i Zdżarach 

Budowa Otwartych Stref 
Aktywności w kolej-
nych  4 miejscowościach tj. 
Blizna, Borek Mały, Kozo-

drza i Zdżary. 
Zakres inwestycji obejmował 
m.in. dostawę i montaż urzą-
dzeń małej architektury – 

place zabaw, siłownie ze-
wnętrzne i urządzen ia dodat-
kowe  
Wartość brutto inwestycji: 

337 058,40 zł, w tym dofinan-
sowanie w wysokości 
138 531,00 zł z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. 
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Budowa podłogi tanecznej 
z zadaszeniem i  przewiązką 

łączącą z budynkiem Domu 
Ludowego w Borku Małym. 

Łączny koszt tej zap lanowa-
nej inwestycji w Borku  Ma-

łym to: 121 117,69 zł. 

Budowa podłogi tanecznej w Domu Ludowym w Borku Małym  

Zakup autobusu szkolnego marki Mercedes 

Zakup autobusu szkolnego 
Mercedes Benz TOURINO   

Autobus będzie służył do  
przewozu dzieci i młodzieży  

ze szkó ł w naszej gmin ie. 
Łączny koszt jego zakupu to: 

282 900,00 zł. 

Łącznie na inwestycje w 2019 roku Gmina Ostrów 

wydała około 12 mln zł! 
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Nowe samochody dla OSP Ocieka i OSP Kamionka 

W poniedziałek, 25 listopa-
da 2019 późną nocą dotarły 
nowe samochody ratowni-
czo – gaśnicze do dwóch 
jednostek z naszej gminy - 
OSP Ocieka i OSP Kamion-
ka. Cena obu samochodów 
to ponad 1,5 mln złotych 

z czego ponad połowa to 
pieniądze pozyskane z dofi-
nansowań. Oba samochody 
zastąpią już wysłużone sa-
mochody z których dotych-
czas korzystały obie jednost-
ki. 
 
Na nowoczesne pojazdy cze-
kali druhowie z różnych jed-

nostek, mieszkańcy oraz m.in. 
Kazimierz Moskal – Poseł na 

Sejm RP, Grzegorz Ożóg - 
Wójt Gminy Ostrów, Krzysz-
tof Bajger - Prezes Zarządu  
Gminnego ZOSP w Ostrowie 
oraz Sławomir Bezara - Rad-
ny Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego. 
Pierwszy samochód dotarł 

z fabryki w Kielcach do Ocie-
ki, gdzie był przywitany piro-

techniką, wyciem syren oraz 
blaskiem wykonywanych 
zdjęć. Odbyła się krótka pre-
zentacja samochodu oraz głos 
zabrał Wójt  Gminny Ostrów 

Grzegorz Ożóg, który m.in. 
podziękował wszystkim, któ-
rzy pomogli w pozyskaniu  
samochodów. Następnie sznur 
pojazdów strażackich udał się 
do Kamionki, gdzie również 

tam został efektownie przywi-
tany. 
 
Koszt obu samochodów jest 
identyczny, a jeden samochód 
kosztował dokładnie 
771 210zł z czego dla jednost-
ki OSP Ocieka sfinansowano 

go z: 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – 137 500zł 
Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środo-
wiska 

i Gospodarki Wodnej – 
12 500zł 
Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji – 
260 000 zł 
Gmina Ostrów przeznaczy ła 

na ten cel - 361 210zł 
Samochód dla OSP Kamionka 
sfinansowano z: 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – 90 500zł 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 

Wodnej – 12 500zł 
Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji – 
285 000 zł 
Gmina Ostrów przeznaczy ła 
na ten cel - 383 210zł 

 

Mateusz Surman 

“Czytam i recytuję” – konkurs recytatorski 
18 listopada 2019r. w Ka-
mionce odbył się konkurs 
recytatorski pod hasłem: 
“Czytam i recytuję”, zorga-
nizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną 
w Ostrowie i podległe filie.  
 
Konkurs skierowany był do  
dzieci klas I – III szkół pod-

stawowych gminy Ostrów.  
Spośród uczestników jury  
wybrało zwycięzców: 
I miejsce: Wiktoria Stachnik 
z Kozodrzy,  
II miejsce: Dawid Lisek 
z Ostrowa,  
III miejsce: Laura Kubas 

z Woli Ocieckiej. 
Komisja przyznała także dwa 
wyróżnienia: 
– dla Adriana Pieprzaka 
z Kozodrzy   

– dla Gabriela Chmury  
z Ocieki. 
 
Na zakończenie każdy  
z uczestników otrzymał pa-
miątkowe publikacje i dy-

plom. 
 
Wszystkim uczestnikom bar-
dzo dzięku jemy za udział 
w konkursie oraz serdeczn ie 
gratulujemy zwycięzcom.  
Dziękujemy także Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury  

i Sportu w Ostrowie z/s 
w Kamionce, Jadwidze Łom-
nickiej za udostępnienie sali 
do przeprowadzen ia konkur-
su. 
 

BP Ostrów  
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Nowy zakład produkcyjny firmy Stalber w Kozodrzy 

Kilka dni  temu w S pecjalnej 
Strefie Ekonomicznej 
w Kozodrzy został otwarty 
nowy zakład produkcyjny 
firmy Stalber. Jest to ro-
dzinna firma zajmują się 
głównie produkcją kon-
strukcji stalowych ale także 
obróbka stali nierdzewnej 
i aluminium. Produkowane 
są tu także m.in. bariery 
drogowe czy elementy ma-
szyn. Większość wyprodu-

kowanych elementów jest 
eksportowana do krajów 
skandynawskich.  
 
 
Firma Stalber zainwestowała 
(nie licząc zamontowanych 
maszyn) około  5 mln zł 
w zakup działki i budowę 
nowoczesnej siedziby firmy 

wraz z miejscem na składo-
wanie produktów oraz budyn-

kiem b iurowym i halą z za-
montowanymi dwiema suwni-
cami o nośności po 5 ton. 
Przedsiębiorstwo działa na 
rynku od 2013 roku  i na ten  

moment zatrudnia kilkanaście 
osób z okolicznych miejsco-
wości.. 
 

Mateusz Surman 

Dofinansowanie w kwocie prawie 6,5 mln zł na rozbudowę 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy 

W poniedziałek, 18 listopa-
da 2019r. w siedzibie Pod-
karpackiego Urzędu Mar-
szałkowskiego została pod-
pisana umowa w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Podk arpackiego 2014-
2020 na dofinansowanie 
w kwocie prawie 6,5 mln zł 
projektu pn. „Rozbudowa 
Zakładu Zagos podarowania 
Odpadów w Kozodrzy”. 
Całkowita wartość projektu 
wg. kosztorysu inwestor-
skiego to 9 349 414,95 zł. 
 
W podpisaniu umów oprócz 

Wójta Gminy Ostrów – Grze-
gorza Ożoga oraz Skarbnika 
Gminy Ostrów – Adama Rze-
szutka uczestniczy ł również 
Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego – Jacek 
Magdoń, który od początku 
wspierał realizację tego pro-

jektu. 
Wójt Gminy Ostrów Grze-
gorz Ożóg podczas podpisa-

nia umów nie kry ł radości 
z pozyskanych środku. Gmina 
Ostrów już w przeszłości bez-
skutecznie starała się o  pozy-

skanie środków zewnętrznych 
na dalszą rozbudowę i moder-
nizację Zakładu Zagospodaro-
wania Odpadów w Kozodrzy. 
Podpisana dziś umowa jest 
pierwszym dofinansowaniem 

na właśnie taki cel.  
 
W ramach projektu zostanie 
wykonany następujący zakres 

robót: 
- modern izacja linii technolo-
gicznej sortowni,  
- budowa budynku garażowo-
warsztatowo-magazynowego 
na odzyskane surowce wtórne 

wraz z urządzeniami tech-
nicznymi, w tym instalacją 
elektryczną, 
- budowa wagi samochodo-
wej z portiern ią wraz z odcin-
kiem doziemnym kabla ste-

rowniczego, 
- wykonanie dróg wewnętrz-
nych, parkingów i placów 
manewrowych wraz ze sto-
sownym zagospodarowaniem 
terenu, 
- budowa instalacji wentylacji 
hali sortowni ZZO 

(hermetyzacja hali), 
- montaż instalacji fotowolta-
icznej, 
- zakup wyposażenia. 
Do tej pory w ramach proce-
dur przetargowych zrealizo-
wano zakup prasy kanałowej 
oraz budowę instalacji wenty-

lacji hali sortowni. Przewidy-
wany termin zakończenia 
projektu do końca roku 2020. 
  

Wojciech Popielarz 
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Sprawozdanie OSP z gminy Ostrów za 2019 rok 
Ochotnicze straże pożarne 
realizują zadania na rzecz 
ochrony ludności, ochrony 
przeciwpożarowej oraz ra-
townictwa, a także prowa-
dzą działania profilaktyczne 
skierowane głównie do mło-
dzieży. Podstawowe cele 
i zadania ochotniczych stra-
ży pożarnych to prowadze-
nie działalności mającej na 
celu zapobieganie pożarom, 
udział w akcjach ratowni-
czych przeprowadzanych 
w czasie pożarów oraz in-
nych zdarzeń niebezpiecz-
nych i klęsk, a także infor-
mowanie ludności o istnieją-
cych zagrożeniach. 
 
Z chwilą rozpoczęcia procesu 
włączania jednostek OSP do 
KSRG t j. od 1995 r. wzrósł 
zakres zadań strażaków – 
ochotników. Do głównych 

zadań realizowanych przez 
jednostki OSP, w tym w ra-
mach KSRG należy : 
• gaszenie pożarów;  
• ratownictwo techniczne, 
w szczególności na drogach; 
• udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy 

• ewakuacja poszkodowanych 
lub zagrożonych ludzi i zwie-
rząt oraz zagrożonego mienia; 
• oznakowanie i zabezpiecze-
nie miejsc prowadzenia dzia-
łań ratowniczych, 
• prowadzenie działań  ratow-
niczych na obszarach wod-

nych, w tym podczas powo-
dzi, 
• usuwanie skutków zdarzeń 
w szczególności po przejściu 
anomalii pogodowych i udzie-
lanie pomocy socjalnej po-
szkodowanym. 
Ochotnicze straże pożarne 
ściśle współdziałają z jednost-

kami organizacyjnymi Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
i innymi podmiotami oraz 
instytucjami w celu  zapewnie-
nia bezp ieczeństwa obywateli 
na terenie swego działan ia 

(miasta i gminy) lub wspoma-
gają sąsiednie obszary w ra-

mach odwodów operacyjnych 
lub uzgodnień o  pomocy  wza-
jemnej. 
 
Gmina Ostrów zajmuje obszar 
97 km2 i liczy  ponad 7 tys. 
mieszkańców, zajmuje oko ło 
17% powierzchni powiatu 

i obejmuje 9 sołectw. Na tere-
nie gminy Ostrów znajduje się 
łączn ie 7 jednostek OSP 
z siedzibami w miejscowo-
ściach: Ostrów, Skrzyszów, 
Kozodrza, Kamionka, Ocieka, 
Wola Ociecka oraz Blizna. 
Warto dodać, że dwie jednost-

ki należą do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo  Gaśniczego, 

a są to OSP Ostrów oraz OSP 
Kozodrza. 

W jednostkach OSP na teren ie 
gminy Ostrów działa oko ło 
430 członków zwyczajnych 
(czynnych) w tym 350 męż-
czyzn i 80 kobiet, 41 człon-
ków honorowych i 3 człon-
ków wspierających.  
W jednostkach tych istnieją 

kobiece drużyny pożarn icze 
oraz młodzieżowe drużyny 
pożarnicze. 
 
W zakresie działań profilak-
tycznych i szko leniowych na 
terenie naszej gminy corocz-
nie odbywają się turnieje wie-

dzy pożarn iczej, zwycięzcy 
tych turniejów zajmują rów-

nież czołowe miejsca na tur-
niejach powiatowych. Kilku-
krotnie nasza młodzież zdoła-
ła się również zakwalifikować 
się do Wojewódzkiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarn iczej.  

W tym roku w eliminacjach 
powiatowych, które były 
przeprowadzone w Ropczy-
cach wśród zwycięzców zna-
leźli się: 
• w grupie I - Kacper Kot ze 
Szkoły Podstawowej w Kozo-
drzy, 

• w grupie II - Aleksandra 
Skiba z Gimnazjum w Ostro-
wie. 
 I to właśnie oni zakwalifiko-
wali się również do etapu 
wojewódzkiego.  
 
Co roku na terenie naszej 

gminy odbywają się również 
Gminne Zawody Sportowo - 
Pożarn icze. W tym roku za-
wody odbyły się 21 września 
w Ostrowie i p ierwsze miej-
sca w obu grupach zajęła jed-
nostka OSP Kozodrza.  
W roku bieżącym wypadł 
również termin przeprowa-

dzenia IX Powiatowych Za-
wodów Sportowo-
Pożarn iczych Drużyn Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
z terenu powiatu ropczycko-
sędziszowskiego.  Zawody te 
odbyły się 29 września 2019 
r. na stadionie sportowym 

w Ostrowie. W zawodach 
wzięło udział 7 drużyn z gru-
py C (kobiecych) i 10 drużyn 
z grupy A (męskich), czy li 
w sumie 17 drużyn.  
W grupie C drużyna z Kozo-
drzy zajęła 3 miejsce, 
a w grupie A uplasowała się 

na 2 miejscu. 
Warto dodać, że w konkuren-
cji musztra pożarn icza najle-
piej zaprezentowała się druży-
na kobieca i męska z Ochotni-
czej St raży  Pożarnej w Kozo-
drzy. 

Ciąg dalszy na 

następnej stronie...  

Zestawienie ilości wyjazdów 
jednostek OSP włączonych 

do KS RG dysponowanych do 
zdarzeń przez dyżurnego S K 

KP PSP w Ropczycach 
w rozbiciu na rodzaj zdarzeń 

bez alarmów fałszywych  
(od 1.01.19 do 15.12.19)  

 
OSP Ostrów 

Miejscowe zagrożen ia - 20 
Pożary - 8 

OSP Kozodrza 
Miejscowe zagrożen ia - 21 

Pożary - 6 

 
 
 

Zestawienie ilości wyjazdów 
jednostek OSP nie włączo-

nych do KS RG: 
OSP Skrzyszów 

Miejscowe zagrożen ia - 17 

Pożary - 3 
OSP Ocieka 

Miejscowe zagrożen ia - 11 
Pożary - 2 

OSP Kamionka 
Miejscowe zagrożen ia - 15 

Pożary - 7 
OSP Wola Ociecka 

Miejscowe zagrożen ia - 10 
Pożary - 7 

OSP Blizna 
Miejscowe zagrożen ia - 2 

Pożary - 1 
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Od 2008 roku coroczn ie, 
a czasem nawet dwa razy  
w roku organizowane są ćwi-
czenia gminne, a  od roku  
2010 o rganizu jemy także ćwi-
czenia gminne na terenach 

szkół podstawowych i g imna-
zjów połączone z ewakuacją 
uczniów z terenu szkoły. 
W ubiegłym roku takie ćwi-
czenia zostały przeprowadzo-
ne w Skrzyszowie, a w tym 
w Woli Ocieckiej. Co roku są 
też organizowane ćwiczenia 

KSRG w który biorą udział 
jednostki z naszej gminy. 
 
Liczba zdarzeń zaistniałych 
na terenie gminy Ostrów 
w 2019 roku (od 1.01.19 do 
15.12.19) to łączn ie 130 inter-
wencji z czego 96 to miejsco-

we zagrożenia, a 34 to gasze-
nie pożarów. 
 
W latach ubiegłych udało się 
uzupełnić wyszko lenie pożar-
nicze, a były to m.in. kursy 
podstawowe, uzupełn iający, 
kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, kierowania ruchem 

drogowym, szkolen ie kierow-

ców, konserwatorów sprzętu, 
ratownictwa technicznego, 
zabezp ieczen ia lądowania 
LPR oraz odbyły się szko lenia 
dowódców OSP, naczelników 
OSP. Dzięki programom unij-

nym jednostki z terenu naszej 
gminy przeprowadziły kursy 
kierowców, pilarzy oraz kurs 
na agregaty prądotwórcze.  
Kursy te są przeprowadzane 
co roku w zależności od po-
trzeb przez Komendę Powia-
tową PSP w Ropczycach. 

Jednostki OSP z naszej gminy 
aktywnie w nich  uczestniczą 
i pogłębiają swoją wiedze 
pożarniczą.  
 
25 listopada 2019 dwie jed-
nostki – OSP Ocieka i OSP 
Kamionka wzbogaciły się 

o nowe średnie samochody 
ratowniczo- gaśnicze. Cena 
obu samochodów to ponad 
1,5 mln złotych z czego ponad 
połowa to pien iądze pozyska-
ne z dofinansowań.  I to była 
zdecydowanie największa 
inwestycja w tym roku w jed-
nostki OSP z gminy Ostrów.  

Strażacy z jednostek OSP 

bardzo aktywnie uczestniczą 
w życiu publicznym na tere-
nie gminy. Jest to pomoc 
w organizacji oraz utrzymaniu  
porządku, podczas różnych 
wydarzeń kulturalnych lub 

kościelnych. Strażacy z lokal-
nych OSP n ie tylko biorą 
udział w codziennym życiu  
swoich społeczności. Angażu-
ją się także w promowaniu  
naszej gminy na zewnątrz 
poprzez m.in. udział w zawo-
dach i turniejach pożarn i-

czych 
 
Nasze działania zmierzają 
i nadal będą zmierzać w kie-
runku usprawnienia takich 
elementów jak wyposażenie 
techniczne, stan wyszkolenia 
ratowników, baza techniczna 

oraz właściwe wykorzystanie 
i obsługa posiadanego sprzę-
tu. 
Współczesna Straż Pożarna to 
przede wszystkim bardzo no-
woczesny sprzęt i dobre wy-
szkolenie co pociąga za sobą 
ogromne nakłady finansowe. 
Dlatego w tym miejscu jako  

Prezes Zarządu Gminnego 

ZOSP w Ostrowie dziękuję 
całemu Gminnemu Zarządowi 
OSP oraz Wójtowi Gminy  
Ostrów Grzegorzowi Ożogo-
wi wraz z Radą Gminy  
Ostrów za pomoc i wsparcie 

ogromnymi środkami finanso-
wymi. Dzięki tym pien iądzom 
udało się nam m.in. wyposa-
żyć niektóre jednostki OSP 
w nowoczesne samochody 
oraz profesjonalny sprzęt po-
żarn iczy. Podstawowy budżet 
przeznaczony na jednostki 

ochrony przeciwpożarowej 
w większości pochłaniają 
koszty związane z obowiąz-
kowymi badaniami lekarski-
mi, kursami i szkolen iami czy  
ubezpieczen iem oraz utrzy-
maniem i naprawami sprzętu 
pożarniczego, tym bardziej 

pragnę podziękować Radzie 
Gminy  Ostrów oraz Wójtowi 
Gminy  Ostrów za przydzielo-
ne środki oraz zrozumienie 
potrzeb związanych z utrzy-
maniem jednostek.  

 
Prezes Zarządu Gminnego 

ZOSP w Ostrowie  

Krzysztof Ba jger 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ostrowie wraz 
z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Ropczy-
cach realizuje II Kamień 
Milowy projektu „Liderzy 
Kooperacji”. Projekt trwa  
od czerwca  2019 roku do 
września 2020r. Realizowa-
ny jest on w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza, 
Eduk acja, Rozwój finanso-
wanego ze środków EFS na 
lata 2014-20120, Oś Priory-
tetowa II-Efektywne polity-
ki publiczne dla rynku pra-
cy, gospodarki i edukacji.   
 
Celem projektu jest zwiększe-
nie skuteczności pomocy spo-

łecznej i wsparcia, udzielane-
go mieszkańcom powiatu  
ropczycko -sędziszowskiego, 
dzięki współpracy instytucji 
zaangażowanych w różne 
obszary działalności publicz-
nej. pro jekt „Liderzy koopera-
cji” realizowany jest przez 

Lidera: Regionalny  Ośrodek 
Polityki Społecznej w Rze-
szowie reprezentujący woje-
wództwo podkarpackie oraz 

Partnerów, Regionalne Ośrod-
ki Polityki Społecznej w Bia-
łymstoku, Lublin ie i Kielcach, 
a także Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej w War-
szawie. Pro jekt ten jest pro-

jektem wybranym przez Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Spo łecznej w kon-
kursie: Wypracowanie i wdra-
żanie modelu kooperacji po-
między instytucjami pomocy  
i integracji społecznej, a pod-
miotami innych polityk sekto-

rowych m.in. pomocy spo-
łecznej, sądownictwa, policji, 
edukacji i zdrowia. Ce-
lem głównym projektu jest 
wypracowanie i wdrożenie 
modelu kooperacji pomiędzy  
instytucjami pomocy i inte-
gracji społecznej, a podmiota-

mi innych polityk sektoro-
wych istotnych z punktu wi-
dzenia wyłączenia społeczne-
go i zwalczania ubóstwa dla 
gmin wiejskich na obszarze 
makroregionu 5 województw: 
lubelskiego, mazowieckiego, 
podkarpackiego, podlaskiego  
i świętokrzyskiego. Cel zosta-

nie osiągnięty poprzez opra-

cowanie oraz p ilotażowe 
wdrożen ie modelu kooperacji 
pomiędzy instytucjami pomo-
cy i integracji społecznej, 
a podmiotami innych polityk 
sektorowych dla gmin wiej-

skich. Założenia modelu koo-
peracji został  powołany – 
Powiatowy Zespół Kooperacji 
składające się z 10 osób. W  
skład tego zespołu wchodzą: 
Kierownik GOPS , p racownik 
socjalny z GOPS i PCPR, 
asystent rodziny z Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ostrowie, pedagog szkolny/
radny  ze Szkoły Podstawo-
wej  Ostrowie, an imator 
z ramien ia Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzin ie 
w Ropczycach, dzieln icowy 
z Komendy Powiatowej Po li-

cji w Ropczycach, Dyrektor 
Poradni Pedagogiczno – Psy-
chologicznej w Ropczycach, 
Kurator zawodowy z Sądu  
Rejonowego w Ropczycach, 
Animator z ramienia GOPS 
i PCPR. 
 Członkowie  Powiatowego 
Zespołu ds. Koordynacji 

współpracują na podstawie 

porozumienia o współpracy 
zawartego pomiędzy  repre-
zentowanymi instytucjami. 
Przedstawiciele instytucji 
spotykali się jeden raz w mie-
siącu. Praca w zespole koor-

dynowana jest przez an imato-
rów ds projektu z ramienia 
GOPS i PCPR, spotkania ma-
ją charakter warsztatowy. 
Członkowie G-PZK uczestni-
czyli w trzech szkoleniach  
warsztatowych, korzystali ze 
wsparcia coacha, chętne oso-

by brały udział  
w trzydniowym partnerskim 
spotkaniu wymiany doświad-
czeń. Pro jektem objętych bę-
dzie 5 rodzin z terenu Gminy  
Ostów, z którymi zostały 
wspólnie wypracowane dzia-
łania. 

Projekt „Liderzy Koordyna-
cji” przyczyni się do lepszej 
i pełniejszej realizacji zadań  
i programów realizowanych 
we współpracy z poszczegól-
nymi instytucjami i podmiota-
mi.  

Animator projektu 
Danuta Krajewska-Kobos 
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Gabrysia ze Skrzyszowa z wyróżnieniem 
26 listopada w Domu Kultu-
ry w Ropczycach przepro-
wadzono eliminacje rejono-
we podkarpackiego konkur-
su „Literatura i dzieci”, 
któremu w tym roku towa-
rzyszyło hasło „W ś wiecie 
wyobraźni”.  
 
Naszą  gminę reprezentowała 
Gabriela Fryz z Oddziału  
Przedszkolnego w Zespole 

Szkolno -Przedszkolnym 
w Skrzyszowie ”. Dziewczyn-
ka pięknie wyrecytowała 
utwór i zaprezentowała się na 
scenie. Konkuru jąc z dwuna-
stoma innymi uczestnikami 

w swojej kategorii wiekowej 
i będąc najmłodszą recytator-
ką wywalczy ła wyróżn ienie 
i nagrodę książkową.  
 

SP Skrzyszów 

Praca plastyczna ucznia z Woli Ocieckiej doceniona 

W związku z przypadają-
cym w 2019 roku 450-leciem 
Unii Lubelskiej zawartej 
1 lipca 1569 roku, Wydział  
Eduk acji, Kultury i Sportu 
w Starostwie Powiatowym 
w  Ropczycach zorganizo-
wał  Konkurs Historyczny 
„Od Krewa do Lublina – 
dzieje unii polsko-
litewskich”.  
 
8 listopada ogłoszono wyniki 
konkursu. Laureatem pierw-
szego miejsca w kategorii 
plastycznej został Wojciech  
Jakson, uczeń szóstej klasy 

Szkoły Podstawowej w Woli 
Ocieckiej. Jury wybrało jego  

pracę spośród 96, które nade-
szły. Jedną z form konkursu 
był test wiedzy h istorycznej, 
w którym wzięło udział 95 
uczniów. Do finału zakwalifi-
kował się Patryk Dereń, uczeń  

siódmej klasy ze szkoły  
w Woli Ocieckiej. Finał oraz 
Gala wręczenia nagród odby-
ły się w Powiatowym Cen-
trum Edukacji Kulturalnej 
w Ropczycach. Honorowy 
Patronat nad konkursem obję-
li: Podkarpacki Kurator 

Oświaty Pani Małgorzata 
Rauch oraz Instytut Historii 
UR. 
 

SP Wola Ociecka 

Szanowni Zebrani, 
 
Spotykamy się dzisiaj na 
Gminnych Dożynkach, aby 
wspólnie świętować za-
kończenie żniw. Dożynki 
to święto plonów, radości i 
odpoczynku po ciężkiej 
pracy, ale mają również 
przypominać nam wszyst-
kim, że to dzięki ciężkiej 
pracy rolnika codziennie 
na nasze stoły trafia polski 
chleb. 
 
To piękna tradycja dzięko-
wania Bogu za otrzymane 
łaski i szczęśliwe zbiory. 
Praca na roli nie jest łatwa 
i nie zawsze gwarantuje 
planowane dochody, po-
nieważ wiele czynników 
ma wpływ na to, czy plony 
będą udane i czy uda się je 
szczęśliwie zebrać. 
W tych wieńcach dożynko-

wych kryje się trud cięż-
kiej pracy rolnika: wiemy 
ile czynności trzeba wyko-
nać w polu aby zebrać te 
piękne kłosy, a kształtem 
swym wyrażają wdzięcz-
ność Bogu za szczęśliwe 
zbiory.  
 
Drodzy Rolnicy, 
dożynki to jeden 
z najpiękniejszych 
dni w roku każde-
go rolnika. To czas 
radości z zakoń-
czonych żniw 
i czas podsumowa-
nia i oceny zebra-
nych plonów, bo 
żniwa decydują 
o tym czy przez 
kolejny rok rolnik 
będzie biedniejszy 
czy bogatszy. To 
rolnicy trudzą się 
by nie zabrakło 

nam chleba i byśmy mogli 
spożywać go do syta.  
 
Życzę wszystkim rolnikom 
aby ich trud i ciężka praca 
dawała im satysfakcje 
i obfite plony.  
Szczęść Boże pracy rolni-
ka! 

Cofnijmy się kilka miesięcy i przypomnijmy sobie przemowę Przewodniczącego 
Rady Gminy Ostrów – Józefa Bajora podczas Święta Plonów – Ostrów 2019… 
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Oni tu byli, Oni tu są… - Zaduszki Literackie w Kamionce  
Pod takim tytułem 16 listo-
pada 2019 r. w Gminnym 
Centrum Kultury i S portu 
w Ostrowie, z/s w Kamionce 
odbyły się „Zaduszki Lite-
rackie”, poś więcone pamięci  
zmarłych twórców literatu-
ry oraz kultury, związanych 
z tą gminą. Licznie przyby-
łych mieszkańców, rodziny 
twórców, którzy odeszli, z-
cę wójta Gminy Ostrów, 
Jacka Roga oraz zaproszo-
nych przedstawicieli Związ-
ku Literatów Polskich Od-
dział w Rzeszowie, Mieczy-
sława A. Łypa i  Adama De-
cowskiego serdecznie przy-
witała dyrektor GCKiS, 
Jadwiga Łomnicka, po czym 
przedstawiła biogramy 
zmarłych twórców ludo-
wych: Mariana Bila oraz 
Władysława Klaczy.  
 
Marian Bil u rodził się w 1939 
r. w Ostrowie. Był działaczem 
społecznym. Interesował się 
ludowymi zwyczajami, szy ł 
stroje, pisał wiersze oraz tek-
sty piosenek na dożynki. Był 
założycielem zespołu obrzę-

dowego „Ostrowianie”. Napi-
sał także scenariusz widowi-
ska „Skubanie pierza”. Wy-
szukiwał stare, ludowe p io-
senki, by je późn iej wykorzy-
stywać w swoich widowi-
skach. Zmarł w 2018 r. Syl-
wetkę Mariana Bila przybli-

żyła też jego żona, Teresa Bil 
i przeczytała t rzy  wiersze jego  
autorstwa. 
Władysław Klacza urodził się 
w 1939 r. w Błon iach k. Prze-
cławia. Zmarł w 2017 r. Dał 
się poznać jako działacz mło-
dzieżowy, organizując zebra-
nia dotyczące rolnictwa i sa-

downictwa. Od najmłodszych 
lat pisał wiersze, które często 
powstawały bardzo sponta-

niczn ie. O życiu Władysława 
Klacza opowiedziała jego  
córka, Maria Molek, prezen-
tując też jego wiersze.  
O innych ludziach pióra, 
związanych z tą gminą, jak: 
Leokadia Wolak, Marek W ik-
tor, Halina Dunaj, czy znako-
mity prozaik Wilhelm Mach  

mówiła Aleksandra Bal. 
W swoim wystąpieniu pod-
kreśliła  ich znaczenie dla ży-
cia kulturalnego gminy.  
Jednak szczególną pamięcią 
darzony jest tu Edward Zo-
lowski – poeta, działacz kul-
turalny i społeczny, który  

zginął trag iczn ie wskutek 
wypadku drogowego w 1994 
r. Urodził się w Skrzyszowie 
w 1934 r. Po maturze został 
przyjęty na Uniwersytet Ja-
gielloński, jednak ze względu  
na trudności finansowe ze 
studiów musiał zrezygnować. 

Debiutował w 1957 r. Życie 
i twórczość poety szeroko  
omówił Mieczysław A. Łyp, 

zaznaczając jego wielkie za-
sługi dla tworzącego się śro-
dowiska literackiego na Pod-
karpaciu. Jego wiers ze ukazy-
wały  się d rukiem w takich  
czasopismach, jak: 
„Zarzewie”, „Nowa wieś”, 
„Kamena”, „Nowiny Rze-

szowskie”, „Głos Młodzieży  
Wiejskiej”, „Zielony Sztan-
dar”, „Żołnierz Polski” 
i „Teatr”. Był członkiem zało-
życielem Korespondencyjne-
go Klubu Młodych Pisarzy  

„Gwoźnica” w Rzeszowie. 
Kilka jego utworów zebran i 
mogli usłyszeć w interpretacji 
Marceliny Dłużeń, a  także 
dzięki Andrzejowi Budziko-
wi, sołtysowi i radnemu ze 

Skrzyszowa obejrzeć krótki 
film zrealizowany w 10. rocz-
nicę śmierci poety. Edwarda 
Zolowskiego wspominali 
członkowie rodziny: Krystyna 
i Jerzy Ziębowie, Jacek Ko-
towski, a także Adam Decow-
ski, który miał okazję osobi-

ście poznać tego twórcę. 
W części artystycznej kilka 
piosenek z wykorzystaniem 

gitary wykonał Marek Mu-
szyński. Na zakończenie głos 

zabrał Jacek Róg, zastępca 
wójta Gminy Ostrów. Złoży ł 
organizatorom wieczoru po-
dziękowania za bogaty pro-
gram spotkania. Zapewnił też, 
że pamięć o zmarłych twór-
cach będzie podtrzymywana, 
a gmina dołoży wszelkich  

starań, aby ich dorobek ocalić  
od zapomnienia. 

adec 

Wystawa aranżacji stołów  
- promocja produktu lokalnego 

W sobotę, 26 października 
2019 w Domu Ludowym 
w Kozodrzy odbyła się wy-
stawa aranżacji stołów 
w ramach realizacji projek-
tu pt.: "Wystawa aranżacji 
stołów - promocja produktu 
lokalnego". 

W ramach realizacji zadania 
odbywały się spotkania 
warsztatowe prowadzone 
przez Panią Elżbietę Kosydar, 
a na zakończenie projektu 
odbyła się wystawa. 

 
Małgorzata Kozioł 
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Obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Kamionce 

W poniedziałek, 11 listopa-
da 2019 obchodziliśmy Na-
rodowe Ś więto Niepodległo-
ści. Gminne obchody zostały 
zorganizowane w Kamion-
ce., gdzie była m.in. msza 
święta, program patriotycz-
ny i oczywiście nie mogło 
zabraknąć ws pólnego od-
śpiewania hymnu…  
 
Obchody tego jakże ważnego 
święta rozpoczęły się od uro-
czystej mszy  świętej, którą 
koncelebrował ks.  Piotr Ste-

fański – proboszcz parafii w 

Kamionce, ks. Józef Trela 
oraz ks. Józef Pajor – pro-
boszcz parafii w Ociece. Zo-

stał również zaprezentowany 
krótki program artystyczny 
przygotowany przez uczniów 
pobliskiej szkoły  opowiadają-
cy historię odzyskania przez 
Polskę niepodległość. Następ-

nie poczty sztandarowe wraz 
z zaproszonymi gośćmi oraz 
mieszkańcami, którzy nieśli 
kilkunastometrową flagę Pol-
ski udali się pod pomnik upa-
miętniający bitwę pod Grun-
waldem. W tym miejscu od-
była się kolejna cześć uroczy-

stości, czyli m.in. Apel Pa-

mięci oraz „Niepodległa do  
Hymnu”, czyli wspólne od-
śpiewanie hymnu Polski oraz 
złożen ie pod pomnikiem pa-

miątkowych wiązanek. 
W uroczystości uczestniczy ł 
m.in.: W itold Darłak - Staro-
stwa Powiatu Ropczycko – 
Sędziszowskiego oraz Sławo-

mir Bezara - Radny Powiatu  
Ropczycko -Sędziszowskiego. 
Po zakończen iu części oficjal-

nej wszyscy udali się na teren 
pobliskiej szkoły, gdzie 
wspólnie dalej świętowaliśmy 
odzyskanie suwerenności po 
123 latach zaborów.  
Uroczystości zostały zorgani-
zowane przez Wójta Gminy  

Ostrów – Grzegorza Ożoga 
wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy – Józefem Bajo-
rem oraz Parafię Podwyższe-
nia Krzyża Świętego 

w Kamionce, Publiczną Szko-
łę Podstawową im. Wilhelma 
Macha w Kamionce oraz 

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

Mateusz Surman 

Była kilkunastometrową biało-czerwona flaga i nie mogło 
zabraknąć wspólnego ośpiewania hymnu Polski 

Sukcesy zapaśników z Woli Ocieckiej 

Wychowankowie Szkoły 
Podstawowej w Woli Ociec-
kiej zrzeszeni w Uczniow-
skim Klubie S portowym 
Orzeł Skrzyszów mają na 
swoim koncie coraz więcej 
sukcesów, z czego wiele na 
arenie ogólnopolskiej. 
 
17 listopada podczas VIII 
Mistrzostw Polski Młodzi-
czek w Zapasach Patrycja 

Jakson (8 kl.) zdobyła trzecie 
miejsce w kategorii wagowej 
66 kg. Zawody odbyły się 
w Dzierżoniowie. Pat rycja 
rzetelnie pracuje nad formą;  
już we wrześniu podczas Mię-
dzywojewódzkich  Mistrzostw 
Młodziczek w Stróży n ie mia-

ła konkurencji w swojej kate-
gorii wagowej – wygrała 
wszystkie walki i zdobyła 
złoty medal. 
 

W Potoczku odbyły się  Mię-
dzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików. Srebrny medal 
w kategorii do 44 kg wywal-

czył Andrzej Bielański. Za-
wody odbyły się 29 września.  

Zapaśnicy ćwiczą pod czuj-
nym okiem trenera Dariusza 
Łukaszewskiego. Uczn iowie 
biorą udział n ie tylko w tre-

ningach i zawodach, lecz tak-
że odpoczywają i rozwijają 

swoje sprawności na obozach 
sportowych (m. in. w Zakopa-
nem) oraz kibicu ją naszym 
absolwentom. Podczas  XII 
Zapaśniczego Memoriału  
Dębickich Mistrzów im. Ka-

zimierza Lip ienia, Ryszarda 
Świerada, Andrzeja Skrzy-
dlewskiego w Dębicy dopin-
gowali Sebastiana Bielańskie-
go z KS Wisłoka Dębica. Se-
bastian zdobył III miejsce.  
 
Zajęcia w Woli Ocieckiej 

odbywają się dwa razy w ty-
godniu we wtorki i czwartki 
po południu, przeznaczone są 
dla chłopców i dziewcząt. 
Można zap isać się także 
w trakcie roku szko lnego. 
 

 

SP Wola Ociecka 
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Pielgrzymka Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II  
Wśród dziesięciu tysięcy 
uczniów, nauczycieli z 240 
szkół, 195 pocztów sztanda-
rowych zgromadzonych 10  
października na placu przed 
klasztorem na Jasnej Górze 
była reprezentacja Szkoły 
Podstawowej w Woli Ociec-
kiej.  
 
Okazją do spotkania była 19. 
Pielgrzymka Rodziny Szkół 
im. św. Jana Pawła II. Udział 
w tej uroczystości jest trady-

cją od wielu lat pielęgnowaną 
w placówce w Woli Ociec-
kiej. Tegoroczna pielgrzymka 

odbywała się pod hasłem 
„Wstańcie, chodźmy”. To 
samo hasło patronowało 
Dniowi Papieskiemu w całym 
kraju. W szko le uroczysty 
apel przygotowany na tę oko-

liczność przedstawili uczn io-
wie ós mej klasy. Rocznica 
wyboru Karola Wojtyły na 
papieża jest jedną z dat zwią-
zanych z Janem Pawłem II, 
które przybliżają postać Pa-
trona uczniom s zko ły w Woli 
Ociekciej. 

 
SP Wola Ociecka 

Świętowali Dzień Patrona w Ostrowie 
„Ucz się z przeszłości, dzia-
łaj w teraźniejszości, pamię-
taj o przyszłości” - pod ta-
kim hasłem zorganizowano 
Dzień Patrona w Publicznej 
Szkole Podstawowej 
w Ostrowie, która 15 listo-
pada 2012 r. otrzymała imię 
Henryka Sienkiewicza.  

Był to świadomy wybór, bo 
poprzez swoją twórczość, 
publicystykę i działalność 
społeczną pisarz budził świa-
domość narodową, uczył du-
my z polskości, umiłowania 

ojczyzny i zdolności do po-
święceń. Był i jest ambasado-
rem polskości. Obchody Dnia 
Patrona rozpoczęły się mszą 
świętą. Później  zaproszeni 
goście, rodzice, nauczyciele 

oraz uczniowie spotkali się 
w szkole. Witając wszystkich, 
dyrektor  Maria Wielgus pod-

kreśliła ogromną ro lę, jaką 
odegrał pisarz tworzący „ku 
pokrzep ieniu serc” w historii 
naszego kraju. - Sienkiewicz 
był jednym z najzagorzal-
szych patriotów tamtych cza-

sów. Wierzę, iż nas wszyst-
kich natchnie to do szacunku 
dla nauki, a także zdwojonych 
wysiłków i determinacji 
w dążeniu  do tego, aby nasza 
Ojczyzna stała się jeszcze 
sławniejs za w świecie – po-
wiedziała dyrektor. Podczas 

uroczystości uczniowie przy-
pomnieli życie i twórczość 
tego wspaniałego powieścio-

pisarza, nowelisty, dziennika-
rza i p ierwszego polskiego 
laureata  literackiej Nagrody 
Nobla, d la którego najważ-
niejsze było : „Sławić wszyst-
ko, co polskie, kochać swój 

naród, czcić jego przeszłość 
i wierzyć w jego przyszłość”. 
Do tych słów nawiązał 
w swoim wystąpieniu zastęp-
ca wójta - Jacek Róg. Przypo-
mniał wszystkim, że twór-
czość Sienkiewicza, jego 
działalność społeczna i nieu-

stanne orędownictwo za nie-
podległym państwem polskim 
odegrało niezwykle istotną 
rolę w odzyskaniu przez Pol-
skę wolności. W ramach ob-
chodów Dnia Patrona w szko-
le zorganizowano dwa kon-
kursy: kaligraficzny i fotogra-

ficzny. Zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i nagro-
dy. Na koniec uroczystości 
złożono kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą nadanie imie-
nia szko le. 

KN 

W sobotę, 14 grudnia na 
hali s portowej w Skrzyszo-
wie odbył się Mikołajkowy 
Turniej Halowy. 
 

Turniej został zorganizowany 
przez Klub Sportowy Kaska-
da Ostrów - Kamionka dla 
piłkarzy i p iłkarek z roczni-
ków 2007-2009 oraz 2010-
2013. Na zakończen ie dla 
wszystkich uczestników było 
rozdanie mikołajowych pre-

zentów. 
Mateusz Surman 

Mikołajkowy Turniej Halowy 
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VIII Rowerowy Rajd Ludzi Pracy w Skrzyszowie  
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko – 
patron naszej szkoły, kape-
lan „Solidarności” pierwszy 
zorganizował pielgrzymkę 
ludzi pracy na Jasną Górę. 
Uczestnicy podczas tych 
spotkań modlili się o dobrą 
i godną pracę oraz o właści-
we traktowanie pracowni-
ków. Mówił: ludzie pracują-
cy potrzebują szczególnego 
zrozumienia ich wysiłku, 
trudu i przelewanego potu. 
Niejednokrotnie także przy-
pominał, że: wysiłek, praca, 
wymagają wewnętrznego 
ładu, zdrowych zasad mo-
ralnych, aby dobrze służyły 
człowiekowi. Umiejętne do-
cenienie oraz wyważenie 
tych as pektów przyczyni się 
do wydajnej pracy oraz na-
da jej właściwy sens. Nie 
można ograniczać celu pra-
cy jedynie do zas pokojenia 
potrzeb bytowych, ale nale-
ży dążyć do tego, aby czło-
wiek w s wojej pracy pozna-
wał  siebie. Praca ma udo-
skonalać człowieka.  
 
Od 9 lat Szkoła Podstawowa 
w Skrzyszowie nosi imię Bł. 
Ks. Jerzego Popiełuszki. Ucz-

niowie tej szkoły w różny  
sposób poznają wartości, któ-
rym był wierny ich Patron. 
Nauczyciele wspierają ich  
w rozwoju pokazując jak ks. 
Jerzy służył drugiemu czło-
wiekowi i jaką wartością była 
dla niego Ojczyzna. Dyrektor 
Andrzej Ziajor postanowił, 

że  te uniwersalne prawdy  
powinny łączyć n ie tylko  
uczniów, nauczycieli, ale 
wszystkich ludzi, 
w tym s zczególn ie ludzi pra-
cy, którzy byli bardzo bliscy 
sercu ks. Jerzego. I tak naro-
dził się pomysł organizacji 

Rowerowego Rajdu Ludzi 

Pracy, który jest doskonałą 
okazją do wspólnego spotka-
nia, wymiany poglądów 
i doświadczeń. Tegoroczny, 
już VIII Rowerowy Rajd Lu-
dzi Pracy, zorganizowany 

przez Publiczna Szkołę Pod-
stawową w Skrzyszowie miał 
miejsce 28 września 2019 r. 
Uczestnikami rajdu byli lu-
dzie pracu jący w różnych 
zawodach, na różnych stano-
wiskach, często czerpiący  
z nauczania ks. Jerzego, za-

równo z naszej miejscowości, 
jak też z innych, nawet z Dę-
bicy, Rzeszowa, Łańcuta 
i Przeworska. By ły także 
z nami przedstawicielki Sto-
warzyszenia Aktywnych Ko-

biet, na czele z prezesem Ur-
szulą Niedzielską. 
O godzinie 9:30 wszyscy 
uczestnicy rajdu spotkali się 
na placu przy  szko le, aby ode-

brać swój numer startowy 
przed wyruszeniem na wy-
cieczkę. Przed wyjazdem, 
o godz. 10:10 wszyscy zgro-
madziliś my się w szko le 
przed tablicą pamiątkową Bł. 
Ks. Jerzego Popiełuszki, 
gdzie delegacja w składzie: 

dyrektor szkoły, ksiądz pro-
boszcz, wice wójt gminy Ja-
cek Róg i sołtys wsi, złożyli 
okolicznościową wiązankę 
kwiatów przed tablicą pamiąt-

kową naszego patrona. Został 
też zapalony zn icz przy  tabli-
cy skrzyszowskiego poety 
Edwarda Zolowskiego. Po  
błogosławieństwie przez księ-
dza proboszcza oraz przeka-

zaniu n iezbędnych informacji 
nt. bezpieczeństwa podczas 
rajdu przez s zefa grupy lotnej, 
wyruszyliśmy w liczb ie 90 
uczestników na wycieczkę po  
pięknych terenach naszej ma-
łej Ojczyzny. W tym roku  
trasa rajdu b iegła zupełn ie 

w inną stronę niż dotychczas 
i prowadziła przez następują-
ce miejscowości: – Skrzy-
szów –  Paszczyna – Brzeźni-
ca – Bobrowa – Przecław – 
Krownice – Pustków – Ko-

chanówka – Ostrów – Skrzy-
szów. Chwila wytchnienia na 
uczestników rajdu czekała 
w urokliwym parku w Prze-
cławiu, gdzie nie tylko zrege-

nerowali oni swoje siły fi-
zyczne, ale także mogli podzi-
wiać wnętrza tamtejszego  
zamku, słuchając ciekawych  
opowieści pani p rzewodnik. 
Po tej strawie duchowej, 
wszyscy uczestnicy udali się 
na przecławski rynek, gdzie w 

ogródku przy restauracji 
„Przecławska Kuźn ia”, mogli-
śmy się posilić tradycyjną już, 
smaczną zupą pomidorową, 
przygotowaną przez pracow-

ników naszej kuchni i zaopa-
trzyć się w napoje. Na całej 
trasie rowerzystów pilotował 
gminny samochód patrolowy 
prowadzony przez Eugeniu-
sza Ferfeckiego. Cyklistom 

towarzyszył również  fotore-
porter – Mateusz Surman, 
oraz członkowie Przeworskie-
go Koła Turystyki Rowerowej 
„Leliwa” i Rzeszowskiego  
Towarzystwa Rowerowego, 
którzy  pod czujnym okiem  
prezesa Tomasza Nalepy, 

strzegli bezpieczeństwa 
w czasie wycieczki. Nad  
sprawnością jednośladów 
czuwał w swoim wozie tech-
nicznym, p rzedstawiciel Salo-
nu Rowerowego w Ropczy-
cach Grzegorz Kozek.  
Po przejechaniu 44 km wszy-

scy uczestnicy rajdu może 
trochę zmęczeni, ale szczęśli-
wi i uśmiechnięci dotarli do  
restauracji „Rajski Ogród”, 
gdzie czekali na nich z takim 
szczególnym powitaniem 
i okolicznościowymi medala-
mi Wójt Gminy Ostrów Grze-
gorz Ożóg, przedstawiciel 

Akademii Bezpieczeństwa 
i Rozwoju PRESTIGE Ma-
riusz Jodłowski (fundator 
medali), dyrektor GCKiS Ja-
dwiga Łomnicka, sołtys i rad-
ny Andrzej Budzik, radny 
Grzegorz Guzek i przedstawi-
ciele naszej szkoły. Dzięki 

uprzejmości właściciela re-
stauracji „Rajski Ogród” Ta-
deusza Lecha, mogliś my po 
zakończonym rajdzie spędzić 
miłe popołudnie i wieczór na 
wspólnej biesiadzie, która 
w tym roku została urozmai-
cona aż trzema turniejami. 

Pierwszym był turniej łuczni-
czy o  puchar dyrektora szko-
ły, p rowadzony przez sołtysa 
wsi Skrzyszów Andrzeja Bu-
dzika. I miejsce wywalczy ł 
Michał Pociask, II miejsce 
Dawid Romanow i III miejsce 
Dariusz Romanow, a nagrodę 

specjalną sołtysa wsi Andrze-
ja Budzika otrzymał Lesław  
Głodek. Turniej strzelecki 
z  broni pneumatycznej o pu-
char Wójta Gminy Ostrów 
prowadzili członkowie 
Związku Strzeleckiego  
„Strzelec” z Dębicy na czele 
z Arturem Lis. 

 
Ciąg dalszy 

na następnej stronie... 
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IX rocznica nadania imienia szkole w Skrzyszowie 
„Kochać ludzi, kochać Boga 
to do nieba prosta droga. 
Kochać sercem i czynami,  
a będziemy z aniołami”, są to 
słowa Marianny Popiełuszko, 
które często powtarzała swo-
im dzieciom. Prosta, skromna 
kobieta, a jednocześnie nie-
wiarygodnie silna. Pełniąc 
rolę żony i matki nigdy nie 
zapominała w swoim życiu  

o tym, że to wszystko jest 
dane od Boga. Swoje dzieci 
uczyła, że życie i ś mierć są 
darem Bożym. Mały Alek 
właśnie w takiej atmosferze 
domu rodzinnego dorastał. 
Jako matka uważała, że naj-
ważniejs ze co musi, to nau-
czyć swoje dzieci: życzliwo-

ści wobec drugiego człowie-
ka, pracy oraz wyrzeczeń. 
Uświadamiała je, że  
w życiu nie zawsze wszystko 
jest tak jak chcemy i musimy 
godzić się z wolą Bożą. Nie 
ma żadnego ludzkiego życia 
bez krzyża i bez cierpien ia.  

Świętując IX rocznicę nada-
nia szkole imien ia b ł. ks. Je-
rzego Popiełuszki, uczn iowie 
zaprezentowali montaż słow-
no – muzyczny przygotowany 
pod kierunkiem nauczycieli: 
Beaty Babiarz, Lid ii Szyma-
nek i Niny Myszkowskiej. 

Montaż był poświęcony mat-
ce wielkiego Człowieka, Pa-
trioty i Męczennika. Uczn io-
wie przedstawili świadectwo 
matczynej miłości, wiary  
w Bożą Opatrzność i nadziei 
na to, że dobro zaws ze zwy-
cięża. To właśnie taką receptę 

Marianna Popiełuszko, Matka 
księdza, Matka świętego, 
przekazała swoim życiem.  
18 października 2019r. to  
dzień, kiedy cała społeczność 
szkolna rozpoczęła świętowa-
nie IX roczn icy nadania  
szkole im. bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki. Wszystkich zgro-

madzonych przywitał dyrek-
tor Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Skrzyszowie – 
Andrzej Ziajor.  
W uroczystości udział wzięli: 
poseł na Sejm RP- Kazimierz 
Moskal, Wójt Gminy Ostrów 
– Grzegorz Ożóg, dyrektor 

ZOJO w Ostrowie  – Bogu-
sław Wójcik, dyrektor GCKiS  
w Ostrowie z/s w Kamionce – 
Jadwiga Łomnicka, radny 
Rady Gminy w Ostrowie 
i sołtys wsi Skrzyszów – An-

drzej Budzik, Główny Specja-
lista ds. BHP Mariusz Jo-
dłowski z Akademii Rozwoju  
i Bezpieczeństwa M&M Pre-
stige, prezes Akcji Katolickiej 
– Marzena Soko łowska - And-
reasik, prezes Stowarzyszenia 

Aktywnych Kobiet – Urszu la 
Niedzielska, przewodnicząca 
Rady Rodziców – Alina 
Ciempa oraz były  dyrektor 
tej szko ły – Stanisław Mu-
szyński. 
Uroczystej Mszy św. prze-
wodniczy ł  ks. proboszcz Ja-

cek Naleźny z Wadowic Dol-
nych, homilię wygłosił ks. 
Józef Makowski  z parafii 
w Ostrowie, ms zę św. konce-
lebrował ks. Mariusz Nosal 
proboszcz parafii w Skrzyszo-
wie. Rodzice, uczniowie, nau-
czyciele oraz mieszkańcy tej 
miejscowości i goście włączy-

li się we wspólne celebrowa-
nie święta naszej szkoły. Ks.  
Makowski w wygłoszonej 

homilii  kierując swoje słowa 
do uczniów o tak zacnym 
patronie podkreślił, że powin-
ni być wdzięczn i za takiego  
patrona. Człowieka, który  
swoim życiem dawał przykład  

miłości do drugiego człowie-
ka i ojczyzny. Uczniowie, 
mając b ł. ks. Jerzego, powinni 
stawiać Go sobie za autorytet 
do naśladowania, czerpać 
z Jego nauki i na co  dzień żyć 

ewangelią, jak robił to ksiądz 
Popiełuszko. Zwracając się do  
wszystkich obecnych na tej 
uroczystej mszy św. zazna-
czył, że zgromadzen i wokół 
osoby błogosławionego księ-
dza powinni, wypełniając 

swoje obowiązki z racji peł-
nionych funkcji, wykonywa-
nych zawodów, wpatrzeć się 
w postać tego wielkiego Pola-
ka i od Niego uczyć się ko-
chać ojczyznę.   
Dyrektor Andrzej Ziajor prze-
mawiając nawiązał do dnia 17 

październ ika 2010r., kiedy to 
bł. ks. Jerzy stał się patronem 
szkoły. Podkreślił, że społecz-
ność skrzyszowska wybrała 
na patrona osobę reprezentu-
jąca prawdziwe wartości 
i cnoty. Słowa ks. Jerzego  
„Tylko  ten może zwyciężyć 
zło, kto sam jest bogaty 

w dobro, kto dba o  rozwój 
i wzbogaca się tymi warto-
ściami, które stanowią o ludz-

kiej godności dziecka Boże-
go” są dla nas przesłaniem, 
którym staramy się  żyć na co  
dzień i które wpajamy na-
szym wychowankom. 
Z okazji ko lejnej rocznicy  

nadania imienia naszej szko le 
został zorganizowany dla 
dzieci  
z  kl. „0” i uczn iów z kl. I – 
IV s zko lny konkurs plastycz-
ny ph „Mama księdza Jerzego  
– jaka Ona była – jak Ją sobie 
wyobrażam” oraz szkolny  

konkurs wiedzy o życiu  
i działalności ks. Jerzego d la 
uczniów kl. V – VIII. Prace 
plastyczne uczniowie przygo-
towywali z opiekunami: B. 
Budzik, A. Bochenek, A. Za-
wisza i A. Książek – Pięta. 
Konkursy zorganizowała  

i  przeprowadziła B. Bab iarz. 
Laureaci szkolnego konkursu 
plastycznego: 
I miejsce: Magdalena Kłusek 
z kl. 0, II miejsce: Oliwia 
Różańska z kl. III, III miejsce: 
Oliwia Fryz z kl. I i Ju lia Ję-
drysek z kl. II 
Wyróżnienia: 

– Julia Tokarz z kl. 0 
– Bart łomiej Dęborowski z kl. 
I 
– Eliza Szers zeń z kl. II 
– Martyna Golonka z kl. III  
Laureaci szkolnego konkursu 
wiedzy: I miejsce: Natalia  
Kłusek z kl. VII, II miejsce: 

Monika Pękala z kl. VII, III 
miejsce: Justyna Jezuit z kl. 
VIII 
Na koniec uroczystości wszy-
scy zgromadzeni udali się  
przed pamiątkową tablicę 
patrona, gdzie delegacje par-
lamentarzystów, samorzą-

dowców, przedstawicieli po-
szczególnych organizacji oraz 
w imieniu całej społeczności 
szkolnej – harcerki, złożyli 
wiązanki kwiatów. 
 

SP Skrzyszów 

W tej kategorii najlepszy był 
Janusz Pieczonka – I miejsce, 
II miejsce – Tomasz Rymut, 
III miejsce – Janusz Tęczar. 
Nagrodę specjalną dyrektora 
ZOJO Bogusława Wójcika 

wywalczy ł Lesław Głodek. 
Ostatnim zorganizowanym 
turniejem dla tegorocznych 
uczestników rajdu, był turniej 
sportowy „Złota bramka” 
o puchar Wice Wójta Gminy 

Ostrów, który prowadziła 
Marzena Sokołowska – And-
reasik. Najlepszym strzelcem 
był Bogusław Wiernasz, któ-
ry zajął I miejsce i on także 
otrzymał nagrodę specjalną 

dyrektora GCKiS Jadwigi 
Łomnickiej. II miejsce wy-
walczył Piotr Jakóbek, a III – 
Piotr Machnica. Super nagro-
dę w turniejach przedstawi-
ciela Akademii PRESTIGE 

Mariusza Jodłowskiego zdo-
był Tomasz Rymut. Po za-
kończonych turniejach zwy-
cięzcom zostały wręczone 
puchary, dyplomy, statuetki i 
medale, a następnie wszyscy 

w świetnych humorach miło  
spędzili sobotni wieczór przy  
super muzyce, prowadzonej 
przez Janka Balickiego. 
Wszystkim uczestnikom raj-
du dziękujemy za wspólnie 

spędzony czas i mamy na-
dzieję, że zobaczymy się po-
nownie w przyszłym roku na 
kolejnym rajdzie w jeszcze 
liczn iejszym gronie. Serdecz-
nie dziękujemy także wszyst-

kim ludziom dobrego serca za 
pomoc w organizacji naszego 
rajdu rowerowego. 
 

SP Skrzyszów 
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Co się wydarzyło w 2019 roku… 
6 stycznia 2019 w Skrzyszowie odbyła się msza święta w kościele para-
fialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, a zaraz po niej p rzez centrum 
miejscowości przeszedł Orszak Trzech Kró li.  
 
15 stycznia 2019 pięć par z terenu gminy Ostrów świętowało 50-lecie po-
życia małżeńskiego „Złote Gody”. Grzegorz Ożóg - Wójt Gminy Ostrów 

oraz Agnieszka Sochacka - Sekretarz Urzędu Gminy w Ostrowie wraz 
z Łukaszem Kędziorem, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w imien iu 
Prezydenta RP wręczyli jubilatom zasłużone medale i dyplomy.  
 

27 stycznia 2019 

w Ociece odbyła się 

wystawa bożonaro-

dzeniowa, gdzie 

można było oglądać 

ręczn ie robione różnego rodzaju stroiki i ozdoby wykonane przez osoby 

uczestniczące w spotkaniach aktywizacyjnych w ramach realizacji projektu 

grantowego pozyskanego z Lokalnej Grupy Działania Lasovia. Dla wszyst-

kich odwiedzających był również koncert ko lęd oraz inne atrakcje.  

S
T

Y
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11 lutego 2019 roz-

poczęły się ferie zi-

mowe podczas któ-

rych m.in. pracowni-

cy GCKiS w Ka-

mionce oraz placówek bibliotecznych były  organizowane różne zajęcia d la 

dzieci i młodzieży.  Odbył się również Turniej Tenisa Stołowego w Ka-

mionce oraz Turn iej Piłki Siatkowej w Woli Ocieckiej.  

16 lutego 2019 odbył się organizowany przez GCKiS w Kamionce 

„Turn iej Piłki Siatkowej w Woli Ocieckiej”. Pierwsze miejsca zajęła d ru-

żyna z Kozodrzy, drugie mieszany skład z Ocieki i Woli Ocieckiej, a trze-

cie miejsce przypadło zawodnikom z Blizny. Za podium uplasowały się 

drużyny z Ostrowa i Kamionki.  

L
U

T
Y

 

3 marca 2019 ponad 300 osób wzięło aktywny udział w Biegu Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym, którego start i meta zlokalizowa-

na była w Parku Historycznym Blizna. Wydarzenie było współorganizowa-

ne m.in. przez Gmina Ostrów, GCKiS w Kamionce oraz Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi Bliźn ieńskiej.  

9 marca 2019 w Skrzyszowie odbył się Turniej Piłki Halowej o Puchar 

Wójta Gminy Ostrów. Do zmagań przystąpiło łączn ie dziewięć drużyn. Po 

zaciętej walce p ierwsze miejsce zajęła drużyna „Zespól Niespokojnych 

Nóg” Wola Ociecka, drugie „Młode Wilki” Skrzyszów, a trzeci „Start” 

Blizna. 

12 marca 2019 w Publicznej Szkole Podstawowa w Kozodrzy  rozegrany 

został już po raz 

czternasty piłkarski 

Memoriał im. Rafała Kmiecia. Oto wyniki: 1. SP Ostrów, 2. SP Kozodrza, 

3. SP Skrzyszów, 4. SP Kamionka, 5. SP Ocieka, 6. SP Wola Ociecka. Naj-

lepszym strzelcem turnieju okazał się Patryk Szostak, a bezkonkurencyj-

nym bramkarzem Łukasz Walewski.  

15 marca 2019 Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg mianował Jacka Roga 

swoim zastępcą. Nowy pełnomocnik w zakresie swoich obowiązków będzie 

miał m.in. zarządzanie referatem ochrony środowiska, jednostkami organi-

zacyjnymi (ZOJO, GOPS, GCKiS oraz Gminną Bib liotekę w Ostrowie). 

Jacek Róg przez ostatnie dziesięć lat był Komendantem Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Ropczycach.  
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7 kwietnia 2019 odbyły się wybory sołtysów we wszystkich sołectwach w naszej 
gminie. So łtysami zostali: Ostrów - Piotr Furtak, Ocieka- Józef Podjasek, Kozodrza - 
Janina Jucha, Kamionka - Józef Bajor, Wola Ociecka - Wiesław Ignac, Borek Mały - 
Jerzy  Ocytko, Blizna - W iesław Jeleń, Zdżary  - Wanda Zielińska ,Skrzyszów - An-
drzej Budzik. 
 

14 kwietnia 2019 na kompleksie sportowym w Ostrowie odbyła się inscenizacja Mi-

sterium Męki Pańskiej przygotowana przez Młodzież z Grupy Apostolskiej w Ostro-

wie. 
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10 maja 2019 w Kamionce odbył się wieczór poetycki „Wilhelm Mach – życie 

i twórczość” zorganizowany przez GCKiS w Kamionce.  

13 maja 2019 w Publicznej Szkole Podstawowa w Kozodrzy obył się Wojewódzki 

Półfinał Ig rzysk Dzieci w Mini Piłce Siatkowej Chłopców. Impreza mająca tak wyso-

ką rangę odbyła się po raz pierwszy w h istorii naszej gminy, a na dodatek drużyna 

z Kozodrzy zajęła pierws ze miejsce i dzięki temu awansowała do  wojewódzkiego 

finału igrzysk. 

18 mają 2019 rozpoczęła się XII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Ka-

mionce zorganizowana przez Związek 

Kynologiczny w Polsce Oddział w Rze-

szowie. Wystawa była zorganizowana pod honorowym patronatem Mars załka Woje-

wództwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Ropczycko -Sędziszowskiego i Wójta 

Gminy Ostrów. 

18 maja 2019 Park Historyczny Blizna brał udział w akcji „Noc Muzeów 2019” 

w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów. Podczas nocnego zwiedzania na 

wszystkich gości czekały m.in. grupy rekonstrukcyjne.  

21 maja 2019 w powiecie ropczycko – sędziszowskim zostało ogłoszone pogotowie 

powodziowe. W  urzędzie gminy funkcjonował Gminne Centrum Zarządzan ia Kryzy-

sowego, które na bieżąco monitorował sytuacje. 
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2 czerwca 2019 w Ostrowie odbyła się impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka. 

W programie były m.in. występy taneczne, program d la dzieci, dmuchańce i zabawy 

z an imatorem. 

9 czerwca 2019 odbył się XIII Festyn Rodzinny połączony z zabawą, konkursami 

i rekreacją przy Szkole Podstawowej w Skrzyszowie.  

12 czerwca 2019 w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie rozegrany został finał II 

Ogólnopolskiego Turnieju Gwiaździstej Eskadry. Jak się okazało Wielkim Mistrzem 

Gry „303 Bitwa o Anglie” został Bartosz Chmiel, a drużyna pod opieką Łukasza Łą-

cały uplasowała się w czwórce najlep-

szych . 

15 czerwca 2019 w Szko le Podstawowej w Skrzyszowie odbył się „V Turniej Zapa-

śniczy w stylu klasycznym”. Pamiątkowe dyplomy, medale i puchary wręczy ł m.in. 

Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg oraz Wójt Gminy Kamień Ryszard Bugiel.  

22 czerwca 2019 w Ociece odbyło się ważne spotkanie piłkarskie pomiędzy Victorią 

Ocieka, a drużyną Kaskada Ostrów - Kamionka. Po  bardzo zaciętej walce wygrali 2:1 

(1:1) p iłkarze z Ocieki.  

23 czerwca 2019 w Ciechanowie, miesz-

kanka Ostrowa – Magdalena Pasko zdoby-

ła tytuł Wicemistrza Polski Seniorów w podnoszeniu ciężarów w kategorii +87 kg  

23 czerwca 2019 odbył się finał projektu "Zdrowa żywność - zdrowa rywalizacja", 

który realizowało nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich w Kozodrzy.  

27 czerwca 2019 Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg otrzymał absolutorium za 2018 

rok! Podczas dzisiejs zej sesji Rady Gminy w Ostrowie w głosowaniu wzięło udział 13 

radnych i wszyscy zagłosowali za jego udzieleniem…  
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6 lipca 2019 przez Gminę Ostrów przejeżdżali kolarze z Międzynarodo-

wego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków. Nad bezp ie-

czeństwem przejazdu oprócz m.in. policji czuwali również strażacy z jed-

nostek OSP z naszej gminy.  

28 lipca 2019 odbyły się Wybory do Izby Rolniczej. Z naszej gminy 

członkami Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Roln iczej w Ropczycach 

został Marek Barszcz (zam. Skrzyszów) oraz Krzysztof Myszkowski 

(zam. Ocieka).  L
IP

IE
C

 

 

4 sierpnia 2019 
odbył się X Piknik 
Historyczno - Mili-
tarny w Bliźn ie. 

Kulminacyjnym punktem pikniku by ło widowisko h istoryczne “Ostatni 

Szan iec ” upamiętniające 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskie-
go. Podczas pikniku można było  zobaczyć m.in. grupy rekonstrukcyjne, 
sprzęt wojskowy i wziąć udział w różnych atrakcjach. 

 
25 sierpnia 2019 
odbyło się Święto 
Plonów w Ostrowie. 
Była ms zą święta, 
prezentacja wieńców 
dożynkowych, pro-

gram artystyczny, a na zakończenie koncert zespołu Wędrowne Gitary  
oraz zabawa taneczna.  
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10 września 2019 
w Domu Strażaka 
w Kamionce odbył się 
koncert dwóch zespo-
łów z Ukrainy  

"Lewandowskie Retro" i "Rodzina Horodyłowskich", które zostały zapro-
szone do naszej gminy przez GCKiS w Kamionce. Podczas spotkania dr 

Jacek Magdoń z IPN w Rzeszowie przypomniał również wszystkim zgro-
madzonym h istorię sojuszu polsko-ukraińskiego. Oprócz tego była również 
m.in. prezentacja wierszy  i fraszek naszych lokalnych literatów i z rzeszow-
skiego oddziału Związku Literatów Polskich. 

 
21 września 2019 na 
kompleksie sporto-
wym w Ostrowie 

odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarn icze. Zawody oficjalnie roz-
począł Poseł na Sejm RP – Kazimierz Moskal, a  zakończy ł Wójt Gminy  
Ostrów - Grzegorz Ożóg. 
Drużyny kobiece (grupa C): 1. OSP Kozodrza 2. OSP Ostrów 3. OSP Ka-
mionka  
Drużyny męskie (grupa A): 1. OSP Kozodrza 2. OSP Ostrów 3. OSP Ka-
mionka 4. OSP Wola Ociecka 5. OSP Ocieka  
 
28 września 2019 
miał miejsce „VIII 

Rowerowy Rajd Lu-
dzi Pracy w Skrzy-
szowie”. Po ponad 40 

kilometrowej trasie rowerzyści wzięli udział w licznych turniejach i wspól-
nym grillu. Wśród uczestników rajdu był m.in. Zastępca Wójta Gminy 
Ostrów – Jacek Róg, a na mecie wszystkich rowerzystów witał Wójt Gminy 
Ostrów – Grzegorz Ożóg. 
 

29 września 2019 odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo -Pożarnicze 

OSP w Ostrowie.  Najlepsze wyniki w naszej gminie uzyskała drużyna OSP 

Kozodrza – grupa A (mężczyzn) zajęli drugie miejsce, a w kategorii C 

(kobiet) trzecie miejsce. 
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5 października 2019 w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie odbyło się e-
sportowe wydarzen ie pn. „Game Week GCKiS 2019” w którym wzięło 
udział kilkadziesiąt graczy w rywalizacji w grach komputerowych Mine-
craft i League of Legends. Organizatorem wydarzen ia było Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce, a pomysłodawcą wido-
wiska by ł Jakub Bachórz.  

 
10 października 2019 w Ociece odbył się Gminy Dzień Edukacji Narodo-
wej na który zostali zaproszeni wszyscy obecni i emerytowani nauczyciele 

oraz pracownicy ad-
ministracji i obsługi 
szkół z terenu naszej 
gminy. Wśród gości 
specjalnych był obec-
ny m.in. Poseł na 

Sejm RP – Kazimierz Moskal. Podczas spotkania Wójt Gminy Ostrów – 
Grzegorz Ożóg wręczy ł niektórym nauczycielom specjalne nagrody za 
dotychczasową pracę. Wydarzenie prowadził Zastępca Wójta Gminy 
Ostrów – Jacek Róg. 
 

13 października 2019 odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. W naszej 

gminie frekwencja podczas tych wyborów wyniosła 58,54%.  

 

26 października 2019 w Domu Ludowym w Kozodrzy odbyła się wysta-

wa aranżacji stołów w ramach realizacji projektu pt.: "Wystawa aranżacji 

stołów - promocja p roduktu lokalnego". 
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11 listopada 2019 obchodziliś my 101. rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Gminne obchody zostały zorganizowane w Kamionce, 
gdzie była m.in. ms za święta, program patriotyczny i oczywiście n ie mogło  

zabraknąć wspólne-
go odśpiewania 
hymnu. 
 
16 listopada 2019 

w GCKiS w Ka-

mionce, zostało zor-

ganizowane spotka-

nie poetyckie pod nazwą „Zaduszki Poetyckie”, poświęcone nieżyjącym 

twórcom z Gminy Ostrów, m.in.: Władysławowi Klaczy z Ocieki, Maria-

nowi Bilowi z Ostrowa i Edwardowi Zolowskiemu ze Skrzyszowa.  
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4 grudnia 2019 Święty Mikołaj odwiedził GCKiS w Kamionce, gdzie 
spotkał się z dziećmi z naszej gminy, które uczęszczały  na zajęcia prowa-

dzone przez pra-
cowników GCKiS! 
 
14 grudnia 2019 

Klub Sportowy 

Kaskada Ostrów - 

Kamionka na hali 

sportowej w Skrzy-

szowie zorganizował Mikołajkowy Turn iej Halowy  dla p iłkarzy  i piłkarek 

z roczników 2007-2009 oraz 2010-2013. Na zakończenie dla wszystkich 

uczestników było rozdanie mikołajowych prezentów.  

 

Wydarzenia zebrał: Mateusz Surman 

G
R

U
D

Z
IE

Ń
 



Życie Ostrowa 

Życie Ostrowa 


