
  W konkursie Szopek Bożonarodzeniowych      
w kategorii szkoły podstawowe II nagrodę 
otrzymała Natalia Hedesz  ze Szkoły 
Podstawowej w Odrzykoniu, natomiast              
w Konkursie Stroików Świątecznych w kategorii 
szkoły podstawowe III nagrodę otrzymała 
Milena Pelczar ze Szkoły Podstawowej             
w Odrzykoniu. W uroczystości rozdania nagród 
uczestniczyli rodzice laureatek oraz z-ca Wójta 
Gminy Wojaszówka Grzegorz Makara 
Serdecznie gratulujemy młodym artystkom          
z naszej gminy i życzymy kolejnych sukcesów.

Miło nam poinformować, że dwie 
p r z e d s t a w i c i e l k i  G m i n y  
Wojaszówka  Natalia Hedesz oraz 
Milena Pelczar obie z Odrzykonia 
z o s t a ł y  n a g r o d z o n e                           
w Międzynarodowym Konkursie, 
którego finał oraz uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się            
w Pałacu w Dukli 10 stycznia 2007 r. 
Wszystkie prace można było 
p o d z i w i a ć  n a  w y s t a w i e  
pokonkursowej w Pałacu w Dukli.
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FREDRO W TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

W Zespole Szkół im. Fredry w Odrzykoniu 
zorganizowano gminny konkurs recytatorski i plastyczny pod 
hasłem ,,Aleksander Fredro w słowach i twórczości 
dziecięcej”. REGULAMIN

W przeddzień imienin patrona Zespołu Szkół                     1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie 
w Odrzykoniu, Aleksandra Fredry, 50-cioro uczniów ze szkół Odrzykoniaków, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz 
podstawowych  i gimnazjów z terenu gminy wzięło udział            Gminne Centrum Informacji w Wojaszówce .                          
w zmaganiach finałowych, w trzech kategoriach wiekowych. 2. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów z terenu 

Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży gminy Wojaszówka.                                          
twórczością Aleksandra Fredry, przybliżenie postaci pisarza, 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 
upowszechnianie kultury żywego słowa, interpretowanie za A. Muzeum Wsi w Odrzykoniu
pomocą technik i środków plastycznych dzieł pisarza                B. Walory okolicy
i podtrzymywanie dialogu międzyszkolnego. Uczestnicy 4. Zdjęcia powinny być wykonane cyfrowo i przekazane na 
konkursu recytatorskiego, zwycięzcy etapów szkolnych, nośniku elektronicznym.
przygotowali jeden utwór (bądź fragment utworu), którego 5. Każda praca powinna zawierać krótką notkę z opisem 
czas recytacji nie przekraczał 5 min. miejsca wykonania zdjęcia lub eksponatu.

Jury konkursu recytatorskiego powołane przez 6.  Autor może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zdjęć.
organizatorów oceniało następujące elementy: dobór                7. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja powołana przez 
i zrozumienie tekstu, oryginalność interpretacji, dykcję, organizatorów. Decyzje komisji są ostateczne.
opanowanie tekstu oraz wyraz artystyczny. 9. Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne w każdej 
Zwycięzcami zostali: kategorii.
w kategorii kl. I - III: 1.  Janik Zuzanna - SP Wojaszówka,     10.  Warunkami uczestnic twa w konkurs ie  są :  
2. Pelczar Milena - SP Odrzykoń, 3. Turczyn Gabriela - SP - dostarczenie prac konkursowych organizatorowi konkursu 
Wojaszówka, wyróżnienia: Witkoś Monika - SP Odrzykoń, listownie lub osobiście,
Zwiercan Aleksandra - SP Ustrobna - podanie danych autora pracy: imię i nazwisko, adres 
w kategorii kl. IV - VI: 1. Kocur Karolina - SP Bratkówka,      (ewentualnie dodatkowo numer telefonu, e-mail).
2.  Walczak Sabina - SP Ustrobna, 3. Słowik Gabriela - SP 11. Koszty nadesłania prac konkursowych ponosi uczestnik 
Bratkówka, wyróżnienia: Solecka Wiktoria - SP Odrzykoń, konkursu.
Nabożny Dawid - SP Wojaszówka 12. Nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
w katregorii kl. gimnazjalnych: 1. Wójcikiewicz Patrycja  - 13. Termin nadsyłania prac upływa 29 lutego 2008 r.
Odrzykoń, 2. Wrona Karolina - Odrzykoń, 3. Bielecka Mariola 14. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” 
- Przybówka należy dostarczyć pod adres: Gminne Centrum Informacji,   

Zwycięzcy konkursu recytatorskiego prezentowali swoją ul. Jagiełły 1, 38-406 Odrzykoń                                  
recytację podczas uroczystej akademii uświetniającej obchody 15. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobnym 
dnia patrona przygotowanej przez Anetę Szarek i  Dorotę pismem o terminie rozdania nagród.                                    
Guzek. 16. Złożenie prac w konkursie jest równoznaczne z 

Inspiracją do tworzenia prac plastycznych były wiersze lub wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć w promocji 
fragmenty dowolnie wybranych utworów Aleksandra Fredry gminy, bez wynagrodzenia, w dowolnym terminie i formie.                       
interpretowane za pomocą różnych środków i technik 17. Wybrane zdjęcia konkursowe wezmą udział w wystawie 
plastycznych. Laureatami tego konkursu zostali: fotograficznej organizowanej w ramach projektu „Z tradycją 
w kategorii kl. I - III: 1.Juszczęć Karolina -SP Odrzykoń,      w przyszłość”.
1. Lidwin Aleksandra - SP Bratkówka, 2. Kubas Ewelina - SP 18. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane 
Odrzykoń, 2. Kołek Filip - SP  Wojaszówka, 3. Zych tylko dla potrzeb konkursu.
Aleksandra - SP Bratkówka,  19. Dodatkowych informacji o konkursie udziela pan Tomasz 
w kategorii kl. IV - VI: 1.Lidwin Barbara - SP Ustrobna, Śnieżek, GCI w Odrzykoniu, tel. 43 117 26.
1.Moskal Aleksandra - SP Odrzykoń, 2. Piotrowski Grzegorz - 
SP Wojaszówka, 2. Mikołajczyk Angelika - SP Łęki 
Strzyżowskie, 3. Król Aleksandra - SP Ustrobna, wyróżn. 
Makara Dominika  - SP Łęki Strzyżowskie,
w kategorii gimnazjum: 1. Gajda Marlena - Odrzykoń,          
2. Haczela Honorata - Odrzykoń, 3. Szypuła Urszula - 
Odrzykoń, wyróżn. Zawisza Małgorzata - Odrzykoń.
Laureaci obu konkursów, podczas akademii, otrzymali z rąk 
dyrektora szkoły Piotra Guzka dyplomy i nagrody książkowe 
ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji          
w Wojaszówce.
Organizatorzy konkursu: Dorota Hedesz i Beata Bardzik 
bardzo dziękują za współpracę dyr. GOKiR i zaangażowanym 
nauczycielom.Wszystkim uczniom biorącym udział                
w konkursach składamy gratulacje i zapraszamy na kolejne 
edycje konkursu. 

OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI
 W  GMINIE WOJASZÓWKA 2008

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie 
opłata za wywóz śmieci z gospodarstw domowych na terenie 
Gminy Wojaszówka w 2008 roku wynosi 2,85 zł brutto od 
osoby miesięcznie. Dla porównania w Jaśle stawka ta na rok 
2008 wynosi 5,90 zł natomiast w pobliskiej Korczynie dla 
gospodarstw domowych bez programu selektywnej zbiórki 
odpadów w systemie workowym 3,10 zł.

Gminy Wojaszówka Stanisław Blicharczyk oraz DZIEŃ SENIORA 
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wójcik. Podobne W PIETRUSZEJ WOLI
życzenia składali sobie wzajemnie wszyscy uczestnicy Dnia 5 stycznia 2008 r. w sali Domu Ludowego        

w Pietruszej Woli odbyło się spotkanie z okazji Dnia 
Seniora zorganizowane dla najstarszych mieszkańców 
tej miejscowości przez miejscową jednostkę 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Wojaszówce. Wszystkich 
przybyłych seniorów oraz zaproszonych gości: 
Przewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka 
Tadeusza Wójcika z małżonką, Wójta Gminy 
Wo j a s z ó w k a  S t a n i s ł a w a  B l i c h a rc z y k a ,  
Komendanta Gminnego OSP Jana Urbanka, 
Naczelnika OSP w Pietruszej Woli Edwarda 
Winiarskiego oraz sołtysa Pietruszej Woli Piotra 
Niemca przywitał Prezes OSP w Pietruszej Woli 
Bogdan Maraj. W swoim wystąpieniu podkreślił, że 
Dzień Seniora to święto ludzi starszych, którym należy 
się najwyższy szacunek i uznanie za trud, jaki wkładają 

spotkania dzieląc się tradycyjnie opłatkiem. Po 
w wychowanie kolejnych pokoleń oraz złożył 

uroczystym obiedzie i odśpiewaniu stu lat seniorzy mogli 
wszystkim zebranym serdeczne życzenia wszelkiej 

obejrzeć program, który składał się z wierszy i piosenek 
pomyślności w Nowym Roku. Dziękując za 

dla babć oraz dziadków przygotowany przez dzieci          
zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Seniora 

z Oddziału Przedszkolnego w Pietruszej Woli pod 
życzenia długich, spokojnych lat życia, dużo zdrowia, 

kierunkiem pani Magdaleny Syrek.                        cd. str  
pogody ducha i zadowolenia złożyli również Wójt 
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Natalia Hedesz

Milena Pelczar Uczestnicy rozdania nagród



„GLORIA IN EXCELSIS DEO”- JASEŁKA  W BRATKÓWCE
 

W tradycję Szkoły Podstawowej w Bratkówce wpisana jest coroczna organizacja Jasełek, uroczystości środowiskowej 
przygotowywanej dla tutejszych mieszkańców. W tym roku odbyły się one w dniu 31 stycznia 2008 r. w sali  Domu Strażaka               
w Bratkówce. Na uroczystość tę przybyli zaproszeni goście: wójt gminy Wojaszówka Stanisław Blicharczyk, proboszcz parafii 
Ustrobna ks. Stanisław Wolak wraz z księdzem wikariuszem Tomaszem Błażem, dyr  ZEAS Aleksander Daszykowski, dyr GOKiR  
Lucyna Pelczarska, sołtys wsi Józef Matłosz oraz liczni mieszkańcy Bratkówki i okolicznych miejscowości. Na początku 
uroczystości pani dyr szkoły Jolanta Mikus serdecznie przywitała wszystkich przybyłych gości i zaprosiła na część artystyczną. 
Misterium bożonarodzeniowe prezentujące sceny z narodzin Jezusa odegrane zostało przez młodych artystów z wielkim kunsztem       
i zaangażowaniem. Tradycyjnie na scenie wystąpiła Święta Rodzina, anielski chór, pastuszkowie i Trzej Królowie. Przepięknemu 
kolędowaniu aniołów tym razem towarzyszył muzyczny akompaniament na organach na żywo. Część artystyczna wzbogacona została 
o wspomnienie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych oraz występ kolędników. Był więc Król Herod, Turoń, Gwiazdor, 
krakowianki, aniołki i in. Niemało emocji wśród widzów wzbudził również 
występ uczniów klas I-III grających na fletach kolędy. Wiele uroku całości 
przedstawienia dodały przepiękne stroje aktorów. Młodzi artyści nagrodzeni 
zostali burzliwymi oklaskami i słodyczami ufundowanymi przez Wójta Gminy.

Po części artystycznej dyrektor szkoły Jolanta Mikus serdecznie 
podziękowała wszystkim przybyłym gościom, aktorom i nauczycielom, po 
których kierunkiem występ ten został przygotowany. Duże zaangażowanie        
w przygotowanie Jasełek włożyli wychowawcy klas I- III: Teresa Lidwin, 
Bożena Strejczyk, Anna Bagińska oraz  Magdalena Król, Władysław Niżnik  
i Wioletta Szeller.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Wojaszówka  
Stanisław Blicharczyk, który w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji 
bożonarodzeniowej naszego regionu oraz serdecznie podziękował za 
zaproszenie i zorganizowanie uroczystości.

INFORMACJA O WYMIARZE PODATKÓW I OPŁAT d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
LOKALNYCH  W GMINIE WOJASZÓWKA NA 2008 ROK. świadczeń zdrowotnych  3,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
         Wójt Gminy Wojaszówka informuje , że w dniu 23 statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
listopada 2007 roku uchwałami Rady Gminy: pożytku publicznego  4,34  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- Nr X/46/07  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, 3/ od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie           
- Nr X/47/07  w sprawie określenia  rocznych stawek podatku art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 37 ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. 
od środków transportowych, o podatkach i opłatach    lokalnych.
- Nr X/48/07 w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania 3. Podatek od środków transportowych
psów , zasad ustalania  i poboru oraz terminów płatności , Podatnikami podatku od środków transportowych są posiadacze 
- Nr X/49/07  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników siodłowych   
przyjmowanej za podstawę do obniżenia podatku rolnego  na i balastowych, przyczep i naczep ( za wyjątkiem ciągników         
2008 r. na obszarze gminy Wojaszówka. i przyczep związanych z działalnością rolniczą) .Wymiar 
zostały uchwalone stawki podatków na 2008 rok : podatku uchwalono na poziomie roku 2007 r. za wyjątkiem:  
1.  Podatek rolny - autobusów i niektórych pojazdów o wysokiej masie 
Podatnikami podatku rolnego są posiadacze gospodarstw rolnych   całkowitej gdzie podwyższono stawki podatku
i gruntów użytkowanych rolniczo. - samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej 3,5 
Podstawą opodatkowania gruntów jest cena 1 q  żyta  z trzech tony, które od 01-01-2008 r. nie podlegają podatkowi od  
poprzednich kwartałów roku   poprzedzającego rok podatkowy środków transportowych z mocy ustawy. 
ogłoszona przez GUS pomnożona przez wskaźnik 4. Opłata od posiadania psów
a) 2,5- dla gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha Podatnikami opłaty od posiadania psów są posiadacze psów za 
b) 5,0 dla gruntów użytkowanych rolniczo  poniżej 1  ha  . wyjątkiem :
 Cena  żyta dla   wymiaru  podatku rolnego na 2008 r. ogłoszona -osób niepełnosprawnych ,
przez GUS  wynosi  58,29 zł co w przeliczeniu na wymiar podatku -osób w wieku powyżej 65 lat,
daje kwotę 145,725 zł z 1 ha  dla gospodarstw wymienionych    - o s ób prowadzących gospodarstwo rolne (do dwóch psów).
w pkt.a  lub 291,45 zł dla gruntów wymienionych w pkt b.  Opłatę od posiadania psów uchwalono na poziomie roku 2007    
Cena żyta  przyjmowana za podstawę opodatkowania  i wynosi 27,00 zł za 1 psa.
gospodarstw , gruntów w gminie Wojaszówka została obniżona do 5.   Podatek leśny 
kwoty 49,00 zł  co  w przeliczeniu na podatek daje odpowiednio Podatnikami podatku leśnego są osoby posiadające grunt 
stawki podatku 122,50 zł  i  245,00 zł  z 1 ha . Obniżka kwoty sklasyfikowane jako las . 
podatku w Gminie Wojaszówka   wynosi odpowiednio 23,225 Podstawą opodatkowania jest cena sprzedaży  1 m3 drewna        
zł/ha lub 46,45 zł/ha w odniesieniu do kwoty podatku z trzech poprzednich kwartałów poprzedzających rok podatkowy 
proponowanej przez Ministra Finansów.  Z Gmin ościennych   o g ł os zona przez GUS , która dla wymiaru podatku leśnego na 
tj Chorkówka, Korczyna, Jedlicze, Krosno, Jasło, Frysztak  cenę 2008 r. wynosi 147,28 zł/m3 co przeliczeniu na podatek leśny     
żyta obniżyła tylko gmina Frysztak. Informuje się , że obniżka z 1 ha przeliczeniowego wynosi 32,402 zł. Podatek leśny jest 
kwoty podatków ma wpływ na wysokość dochodów i wydatków wyższy w stosunku do 2007 r. o kwotę 2,988 zł.
gminy w 2008  i 2009 roku. 
2. Podatek od nieruchomości
Podatnikami podatku są osoby prawne i osoby fizyczne 
posiadające grunty lub budynki przeznaczone na cele określone     
w ustawie o podatkach o opłatach lokalnych.
 Podatek od nieruchomości został uchwalony na poziomie roku 
2007  bez podwyższania stawek o wskaźnik wzrostu cen 
detalicznych i usług konsumpcyjnych  ,o który mogą być 
podwyższone górne stawki podatków zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Finansów.
Podatek od nieruchomości wynosi :
 1/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów           
i budynków  0,63 zł od 1 m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych   3,74 zł od 1 ha powierzchni,
C/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego  0,20 zł  od 1 m2 powierzchni;
 2/ od budynków lub ich części:
a/  mieszkalnych   0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 14,60  zł   od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c/  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  8,86 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

TENIS STOŁOWY
Podsumowanie  I rundy rozgrywek  o mistrzostwo IV ligi.  
 Ilość spotkań Mecze Punkty  Sety
1.   Strzelec Frysztak II 11 22 110-32
2.   Strażak Bratkówka              11 18 99-69
3.   Olszanica 11 15 94-77
4.   Dukla II 11 13 95-69
5.   Iskrzynia -Iskra 11 13 89-66
6.   KSTS III 11 12 84-75
7.   Strzelec  Frysztak III 11 12 90-85
8.   Turze Pole 11 8 63-94
9.   Podkarpacie - Jedlicze 11 7 73-95
10. Górki 11 6 56-98
11. Burza Rogi II 11 6 61-99
12. Beskid Żmigród 11 0 55-110
Liga amatorska po rozegraniu 6 spotkań
Ilość spotkań punkty  Sety
1. Karpaty - Klimkówka 6 12 66-22
2. Bratkówka  Strażak II 6 12 60-32
3. Parnas  Stara Wieś 6 10 58-34
4. Błękitni Żeglce 6 8 50-39
5. Betex 6 7 52-47
6. Górki II 6 6 44-25
7. Strażak  Niżna Łąka 6 5 40-43
8. Bartek II Dębowiec 6 3 28-55
9. Wisłok II Krościenko 6 2 40-55
10. Victoria Kobylany 6 2 31-58
11. Olimp II 6 2 27-56
12. Tornado Wrocanka 6 1 34-59
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DZIEŃ SENIORA 
W PIETRUSZEJ WOLI

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

W tym roku uroczystość opłatkowa w Szkole Podstawowej       
w Łękach Strzyżowskich przypadła na dzień 11 stycznia, ale 
przygotowania trwały od dwóch miesięcy. Jak co roku spotkanie 
zorganizowali nauczyciele uczący w szkole pod kierunkiem 
pani dyrektor Renaty Grząsiak, Parafialne Koło Caritas oraz 
Rada Rodziców. Swą obecnością zaszczycili  nas 
przedstawiciele władz samorządowych Wójt Gminy 
Wojaszówka Stanisław Blicharczyk, Przewodniczący Rady 
Gminy Tadeusz Wójcik, ks. proboszcz Edward Wnęk, sołtys 
wsi  Marian Gardzina oraz pracownicy ZEASU. Wielką 
radość sprawiła nam obecność wielu seniorów wsi Łęki 
Strzyżowskie, Przybówka, Pietrusza Wola i Rzepnik, członków 
koła Caritas oraz emerytowanych nauczycieli. 

Wszyscy goście, uczniowie i pracownicy szkoły wysłuchali       
i obejrzeli inscenizację przygotowaną przez uczniów klasy II, V 
i VI pod kierunkiem Małgorzaty Radzik i Mirosławy Szubry. 
Gromkie oklaski oraz miłe słowa pani dyrektor, ks. proboszcza     
i wójta gminy świadczyły o tym, że przedstawienie podobało się. Po części oficjalnej uroczystości organizatorzy zorganizowali 
Świąteczne życzenia i łamanie się opłatkiem zakończyło dla wszystkich uczestników wspólną zabawę. Nie trzeba było 
pierwszą część uroczystości.długo namawiać seniorów do wzięcia w niej udziału 

W świetlicy szkolnej czekały już pięknie udekorowane stoły s z c z e g ó l n i e ,  ż e  z a p r o s z o n a  K a p e l a  L u d o w a  
i smaczne wigilijne potrawy. W miłej atmosferze śpiewano "Białobrzeżanie" zaprezentowała bogaty program muzyczny 
kolędy, słuchano specjalnie przygotowanych na tę okazję złożony ze znanych piosenek ludowych. Wśród seniorów 
w i e r s z y,  k t ó r y c h  znaleźli się znakomici tancerze, którzy nie opuścili żadnej 
a u t o r k a m i  b y ł y  poleczki czy walczyka, a wigoru i niespożytych sił mógłby im 
m i e s z k a n k i  Ł ę k  pozazdrościć niejeden młody człowiek. Przy zabawach, tańcu           
Strzyżowskich pani i wspaniale przygotowanym poczęstunku najstarsi mieszkańcy 
Helena Gołąb i pani Pietruszej Woli mieli okazję spędzić ze sobą kilka godzin. 
Zofia Zięba. Miłym Spotkanie upłynęło w miłej i przyjemnej atmosferze a goście 
akcentem były też opuścili Dom Ludowy uśmiechnięci i zadowoleni. Była to 
u p o m i n k i  k a r t k i  pierwsza taka uroczystość zorganizowana dla seniorów              
ś w i ą t e c z n e  z Pietruszej Woli, ale mamy nadzieję, że będzie ich więcej. Do 
przygotowane przez naszych drogich seniorów, wciąż młodych duchem, kierujemy 
uczniów pod czujnym najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, szczęścia    
okiem nauczycieli. w gronie najbliższych i jeszcze wielu udanych zabaw.

Uczestnicy zawodów po.żarniczych

Delegacja dożynkowa naszej gminy

Uczestnicy jasełek w Bratkówce

Uroczystości opłatkowe w Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich

Uczestnicy Dnia Seniora w Pietruszej Woli

http://

