
EGZEMPLARZ 
BEZPŁATNY

W NUMERZE:

kl. IV-VI - 1 miejsce  Sebastian Wilk  SP Odrzykoń,               PIŁKA NOŻNA
2 miejsce  Beniamin Trojanowski  SP Łęki Strzyżowskie,      Przedstawiamy wyniki :
3 miejsce Paweł Gaj  SP OdrzykońKLASA OKRĘGOWA 2007 /2008, GRUPA KROSNO

Nazwa M    Pkt      Z      R       P         Bramki Chłopcy  gimnazja
1. Rafineria/Czarni Jasło 27 69 21 6 0 66 - 11 1 miejsce  Krzysztof Grec  Gimnazjum Przybówka, 2 miejsce  
2.Cosmos Nowotaniec  27 54 15 9 3 63 - 36 Szymon Nawrocki  Gimnazjum Przybówka, 3 miejsce  Jakub 
3. Leśnik Baligród 27 51 16 3 8 55 - 35 Kocur  Gimnazjum Odrzykoń
4. Bieszczady Ustrzyki Dolne 27 50 14 8 5 48 - 28 Dziewczęta  szkoły podstawowe
5. Start Rymanów 27 42 13 3 11 41 - 34 kl. I-III - 1 miejsce  Katarzyna Grec  SP Wojaszówka,             
6.Przełom Besko  27 37 11 4 12 45 - 40 2 miejsce  Karolina Skok  SP Wojaszówka,  3 miejsce  Beata 
7. Sanovia Lesko 27 35 10 5 12 43 - 51 Daszkowska  SP Bratkówka
8. Szarotka Uherce  27 35 10 5 12 34 - 39 kl. IV-VI - 1 miejsce  Maria Parisi SP Ustrobna, 2 miejsce  
9. Nafta Jedlicze  27 33 9 6 12 31 - 34 Marzena Miętus  SP Łęki Strzyżowskie,  3 miejsce  Eliza 
10.Wisłoka Nowy Żmigród 27 32 8 8 11 42 - 41 Biskup  SP Wojaszówka
11. Zamczysko Odrzykoń 27 32 9 5 13 30 - 49 Dziewczęta  gimnazja: 1 miejsce  Sylwia Skok  Gimnazjum 
12.Zgoda Zarszyn  27 31 9 4 14 33 - 56 Przybówka, 2 miejsce  Adrianna Czekańska  Gimnazjum 
13.Brzozovia Brzozów 27 27 7 6 14 32 - 44 Odrzykoń, 3 miejsce  Alicja Piękoś  Gimnazjum Odrzykoń
14.Górnik Strachocina 27 26 7 5 15 24  -36  
15. Ostoja Kołaczyce 27 22 6 4 17 31 - 59 SEZON ŁOWIECKI 2007/2008
16. Stal II Sanok 27 29 8 5 14 29 - 54   Wprowadzeniem sztandaru  Koła Łowieckiego „Sokól”     
Stal  II Sanok wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej w Łączkach Jagiellońskich, przy odgłosach sygnałów 
TERMINARZ ROZGRYWEK NA CZERWIEC: łowieckich, zainaugurowano obrady Walnego Zgromadzenia 
8  VI g. 11.00 Zamczysko Odrzykoń - Przełom Besko Członków Koła, którego celem było podsumowanie                  
15 VI g. 16.30 LKS Zarszyn - Zamczysko Odrzykoń i rozliczenie sezonu łowieckiego 2007/08. Walne Zebranie 
22 VI g. 11.00 Zamczysko Odrzykoń - Górnik Strachocina Członków odbyło się 27 kwietnia br. w domku myśliwskim      

w Rzepniku.  Po uroczystym otwarciu zebrania i powitaniu 
KLASA C 2007/2008, GRUPA: KROSNO III gości, myśliwych, stażystów i sympatyków Koła przez prezesa 
Nazwa M Pkt Z R      P      Bramki zarządu Zbigniewa Guzka, przystąpiono do wręczenia 
1. LKS Łęki Strzyżowskie  19 48 16 0  3 50 - 10
2. Florian Rymanów Zdrój  18  38 12 2  4 31 - 18 
3. Nurt Potok   18  34 10 4  4 52 - 33
4. Zorza 03 Łubienko  18  32 9 5  4 50 - 38 
5. Chlebianka Chlebna  19   31 8 7  4 29 - 21
6. Start II Rymanów  18 27 9 0  9 34 - 26
7. Rędzinianka Wojaszówka  18 23 7 2   9 25 - 35
8. Beskid Równe  18 19 5 4  9 24 - 30 
9. Nowy Dwór Makowiska   18 15 4 3  11 30 - 35 
10. Tajfun Łubno   18  9 2 3  13 16 - 46
 11.Tornado Wrocanka   18  8 2 2  14 19 - 68
TERMINARZ ROZGRYWEK NA CZERWIEC:
8  VI g. 12.00 Start II Rymanów - Rędzinianka Wojaszówka 
8  VI  Pauza - LKS Łęki Strzyżowskie 
15 VI g. 12.45 Rędzinianka Wojaszówka - Zorza 03 Łubienko
15 VI g. 12.45 LKS Łęki Strzyżowskie - Nowy Dwór Makowiska

odznaczeń łowieckich nadanych przez Kapitułę Odznaczeń TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W BRATKÓWCE
Łowieckich oraz Okręgową Radę Łowiecką w Krośnie. 

Dnia 31 maja 2008 r. odbył się Turniej Tenisa Stołowego     Odznakę Za Zasługi Dla Łowiectwa otrzymał Aleksander 
o Puchar Wójta Gminy Wojaszówka dla uczniów szkół Biskup a medal Za Zasługi dla Okręgu PZŁ w Krośnie 
podstawowych i  gimnazjów, zorganizowany przez Ludowy otrzymał Piotr Rysz. W dalszej części członkowie Zarządu 
Klub Sportowy „STRAŻAK” w Bratkówce, przy Koła złożyli sprawozdania ze swojej rocznej działalności. Koło 
współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Łowieckie „Sokół” wykonało roczny plan pozyskania 
Alkoholowych w Wojaszówce oraz Gminnego Ośrodka zwierzyny,  dzięki czemu uniknęło płacenia kar nakładanych   
Kultury i Rekreacji w Wojaszówce. Komisja sędziowska  w   pr z yp a dku jego niewykonania. W trakcie zebrania wskazano 
w składzie: Piotr Długosz, Stanisław Gunia, Aleksander również na problem szkód wyrządzanych przez zwierzęta        
Daszykowski - przyznała laureatom pierwszych trzech miejsc a w szczególności przez dziki, które niszczą duże połacie 
we wszystkich kategoriach wiekowych  nagrody rzeczowe. upraw, łąk i lasów.  Aby temu zapobiec członkowie Koła 
 uprawiają na terenach leśnych i przyleśnych poletka żerowe      
ZESTAWIENIE WYNIKÓW: i zaporowe. Myśliwi zapoznali się także z nowymi planami 

łowieckimi oraz zadaniami na następny sezon łowiecki. 
Chłopcy  szkoły podstawowe Zapowiada się kolejny pracowity rok dla członków Koła 
kl. I-III - 1 miejsce  Michał Witkoś  SP Łęki Strzyżowskie,    Ł o w ieckiego „Sokół” w Łączkach Jagiellońskich, ale               
2  miejsce Szymon Biskup SP Wojaszówka, 3  miejsce  Tomasz z pewnością Święty Hubert - patron myśliwych nie będzie 
Piękoś  SP Wojaszówka szczędził swej opieki i wsparcia.            Zbigniew Krok
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PRO  FAMILIA CUP 2008
Po raz dziesiąty Towarzystwo Sportowe  „Pro  Familia” 

było organizatorem Międzynarodowego Rodzinnego Turnieju 
w Tenisie Stołowym - „Pro- Familia  Cup 2008”, który odbył 
się 4 maja 2008 r. w Szkole Podstawowej w Wojaszówce.         
W zawodach uczestniczyło 127 rodzin z woj. podkarpackiego, 
małopolskiego w trzech kategoriach wiekowych. W turnieju 
wystąpiło również 14 rodzin  z siedmiu okręgów słowackich 
(Śvidnik, Dubovica, Kamienica, Lipiny, Bardejov, Giraltovce, 
Stropkov ) oraz trzy rodziny z Ukrainy ( Lwów ). Zawody 
zostały dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki    
w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.
Dla 4 najlepszych rodzin w poszczególnych kategoriach 
przygotowano profesjonalny sprzęt sportowy- deski tenisowe, wszystkich uczestników, życząc wspaniałej rywalizacji 
okładziny tenisowe, grawerowane puchary szklane, dyplomy. sportowej i dobrej zabawy. Pogratulował głównemu 
Fundatorami nagród były Starostwa  Powiatowe w Krośnie      organizatorowi  wytrwałości  w kontynuowaniu  
i Strzyżowie. Gmina Wojaszówka jako główny organizator zorganizowanego turnieju.
turnieju, zakupiła sprzęt sportowy niezbędny do organizacji Na otwarcie turnieju przybyli także: przedstawiciel Starostwa 
zawodów (płotki tenisowe  i stół tenisowy). Dla wszystkich Powiatu Strzyżowskiego - Monika Zdunek oraz zastępca 
rodzin uczestników turnieju, organizatorzy przygotowali Wójta Gminy Wojaszówka  - Grzegorz Makara. Patronat nad 
pamiątkowe nagrody. turniejem przyjęli Senator RP - Stanisław Piotrowicz, Poseł na 
W ceremonii nagradzania najlepszych rodzin, udział wzięli Sejm RP - Piotr Babinetz, Starosta Powiatu Strzyżowskiego -  
licznie przybyli samorządowcy z patronackich jednostek  Robert Godek, Starosta Powiatu Krośnieńskiego - Jan 
starostowie, wójtowie, sponsorzy. Otwarcia turnieju dokonał Juszczak, Wójt Gminy Wojaszówka -  Stanisław 
Starosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Juszczak, który powitał Blicharczyk.

 WYPRAWKA   SZKOLNA
Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci, 

które 1 września 2008 r. rozpoczną naukę w klasie „0” I, II   
i III Szkoły Podstawowej. WARUNEK !!! dochód            
w rodzinie nie może przekroczyć 351 zł netto na jedną 
osobę (dochód za miesiąc maj 2008 r.). Wniosek kierujemy 
i dostarczamy do szkoły (przedszkola), w której dziecko      
1 września 2008 r. rozpocznie naukę (druki wniosków do 
odebrania w szkołach i przedszkolach na terenie gminy). 
Do wniosku dołączamy:
- zaświadczenie o zarobkach/zakład pracy, emerytura, 
renta, alimenty, zasiłek dla  bezrobotnych/ itp.
- zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń      
z opieki społecznej
- potwierdzenie innych ewentualnych dochodów
Wniosek podpisują obydwoje rodzice.Dofinansowanie wynosi:
1. do klasy „0” max.   70 zł
2. do klasy   I   max. 130 zł
3. do klasy  II   max. 150 zł
4. do klasy III   max  170 zł
Rodzice sami dokonują zakupu podręczników                
i z fakturą przychodzą po refundację poniesionych 
wydatków.              WÓJT GMINY WOJASZÓWKA 

Laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych

Członkowie Koła Łowieckiego „Sokół”

SPORTOWY PIKNIK RODZINNY 
PRZEDSZKOLADA

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki na 
SPORTOWY PIKNIK RODZINNY PRZEDSZKOLADA, 

który odbędzie się 15 czerwca 2008 r o godz. 14.00 
na placu przy Przedszkolu w Odrzykoniu.

W programie: międzyprzedszkolne i rodzinne 
konkurencje sportowe, pokazy OSP w Odrzykoniu, 
loteria fantowa, zabawa przy muzyce na żywo.
Zapewniamy nagrody dla każdego przedszkolaka oraz 
wspaniałą zabawę !!!



prac dziecięcych, Zamknięcia turnieju dokonał W-ce Starosta Powiatu 
Jan Stodolak „Mały fikoland”, Strzyżowskiego -  i kierownik wydziału sportu, 

Monika Zdunek m a l o w a n i e  kultury Powiatu Strzyżowskiego -  .
Andrzej tatuaży, loteria Powiat krośnieński reprezentowali W-ce Starosta -  

Guzik Grażyna fantowa, które  i inspektor wydziału sportu, kultury - 
Ostrowska. c i e s z y ł y  s i ę  

o g r o m n y m  Wymienione jednostki patronackie, uczestniczyły                   
powodzeniem. w nagradzaniu najlepszych rodzin w czterech kategoriach 
W  t r a k c i e  wiekowych, co w dużym stopniu wpłynęło na podniesienie 

Franciszek Furtak Ewa imprezy można rangi turnieju. Turniej sędziowali  i 
Michalczyk b y ł o  r ó w n i e ż   z Krosna.

smacznie zjeść W trakcie turnieju uzgodniono kontynuację dalszych 
d o m o w e  kontaktów w tenisie pomiędzy organizatorem T.S. Pro- 
wypieki, zapiekanki, kiełbasę i karkówkę z grilla, lody itp.       Familia a okresami Śvidnika, Kamienicy i Ukrainy.

Josef Kużma W trakcie pikniku przeprowadzono licytację 2 ton węgla            Najstarszym uczestnikiem turnieju był                
Matus Roba i badania technicznego samochodu, w której osiągnięto z Kamienicy/Słowacja, natomiast najmłodszym  

rewelacyjne ceny. z Dubovicy/Słowacja. Najliczniej reprezentowana była 
Trud i  p raca nauczyc ie l i ,  r odz iców włożona                        rodzina Robów z Dubovicy, która przyjechała na turniej          

w przygotowanie rodzinnej imprezy została nagrodzona przez w dziewięcioosobowym składzie. Licznie zaprezentowane 
tłum ludzi przybyłych z Odrzykonia i okolic, aby wspólnie były również rodziny Kielarów z Łańcuta  5 osób i  rodzina 
świętować w atmosferze życzliwości i przyjaźni. Wilków ze Stobiernej  4 osoby.
Zorganizowanie takiej imprezy było możliwe dzięki bardzo Udział 14 rodzin słowackich i trzech rodzin ukraińskich, 
długiej liście sponsorów i ludzi o wspaniałych sercach, którzy świadczy o doskonałej współpracy i systematycznie 
rozumieją potrzebę organizowania takich akcji. rozwijających się dobrosąsiedzkich kontaktach na 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do płaszczyźnie sportowo- rekreacyjnej. Zorganizowana impreza 
zorganizowania te j imprezy składamy serdeczne udowodniła, jak duże zapotrzebowanie jest na rekreacyjne 
podziękowania. Lista sponsorów dostępna jest na stronie spędzanie wolnego czasu przez całe rodziny.
internetowej Gminy Wojaszówka.Integracja rodzin, zamieszkujących tereny przygraniczne 

Całość zgromadzonych środków finansowych zostanie stworzyła szansę do nawiązywania przyjaźni i dobrze służy do 
przeznaczona na cele szkolne, szczególnie na zakup dalszego rozwoju sportu na Podkarpaciu.
potrzebnego sprzętu do klas I - III szkoły podstawowej.Cel jaki został nakreślony przez Towarzystwo, został 

zrealizowany czego dowodem jest zaproszenie młodzieży       
FESTYN DZIECIĘCY W WOJASZÓWCEz powiatu krośnieńskiego, na turnieje do Ukrainy i Słowacji.

Tegoroczny Turniej w opinii obserwatorów i sędziów stał na 
Z okazji Dnia Dziecka w Wojaszówce odbył się Festyn b a r d z o  w y s o k i m  p o z i o m i e  s p o r t o w y m .                                    

Dziecięcy zorganizowany przez rodziców, dzieci oraz Prezes T.S. „Pro- Familia”.
wychowawcę z Oddziału Przedszkolnego w Wojaszówce. 
Licznie zgromadzona publiczność oraz zaproszeni goście : Wójt PIKNIK RODZINNY W ODRZYKONIU
Gminy Wojaszówka Stanisław Blicharczyk, Zastępca „Jest takie jedno serce,
Grzegorz Makara, zastępca przewodniczącego Rady Gminy spośród serc tysięcy wielu”...
Mieczysław Wąchała, dyrektorzy szkół i przedszkola, GOKiR    W zespole Szkół w Odrzykoniu w dniu 1 czerwca 2008 r. 
mogli podziwiać występy przedszkolaków, posłuchać piosenek tradycyjnie odbył się piknik  rodzinny z okazji Dnia Matki.
śpiewanych przez dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Odrzykoniu powitał 
Przedszkola z Odrzykonia i Ustrobnej. Jury doceniło występy przybyłych gości: Wójta Gminy Wojaszówka Stanisława 
wszystkich dzieci i przedstawiciele władz wręczyli nagrody Blicharczyka, sołtysa wsi Odrzykoń Jana Krygowskiego, 
ufundowane przez GOKiR. Na festynie wystąpił dziecięcy wszystkich rodziców, nauczycieli, dzieci oraz złożył 
zespół ludowy "Wesołe Smyki", który zatańczył wiązankę życzenia z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Podziękował 
tańców ludowych. W drugiej części festynu dzieci bawiły się sponsorom, instytucjom, osobom prywatnym z terenu 
przy muzyce oraz uczestniczyły w różnych konkursach                  gminy i powiatu za wsparcie rzeczowe i finansowe, które 
i zabawach z nagrodami prowadzonych przez nauczycieli, umożliwiło zorganizowanie takiej imprezy.
młodzież i harcerzy. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wojaszówka, który      
Na zakończenie w krótkim wystąpieniu podziękował za zaproszenie, 
w s z y s t k i e  pochwalił wspaniałą inicjatywę i również złożył życzenia 
z g r o m a d z o n e  wszystkim mamom i dzieciom.
dzieci otrzymały Dzięki zorganizowanej pracy dyrekcji, nauczycieli, 
drobne upominki. pracowników szkoły i zaangażowaniu rodziców 
Świetna zabawa przygotowano wiele interesujących przedsięwzięć. Do 
zorganizowana w głównych atrakcji niedzielnego popołudnia należały: 
Dniu  Dz iecka  wokalno - artystyczne występy dzieci i młodzieży 
zostanie na długo gimnazjalnej, koncert życzeń dla mam, konkurs plastyczny 
w ich pamięci.dla najmłodszych pod hasłem ,,Moja mama'', II edycja 

turnieju strzeleckiego o puchar Dyrektora Zespołu Szkół     
w Odrzykoniu, mecz piłki nożnej „Ojcowie  dzieci”, tor 
przeszkód na wesoło, konkurs „Rzut beretem”, kiermasz 

ŚWIĘTO SZKOŁY W PRZYBÓWCE „ JESTEM WIDOCZNY, 
JESTEM BEZPIECZNY”

Już od 2003 r., zgodnie z tradycją Publiczne Gimnazjum      Szkoła Podstawowa w Bratkówce im. bł. Stanisława 
w Przybówce dnia 30 maja obchodzi Święto Szkoły. Historia Starowieyskiego we współpracy z Krajową Radą 
tego dnia wiąże się z otrzymaniem przez placówkę tytułu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie 
„Szkoły z klasą”. Właśnie wtedy szkoła i uczniowie prezentują zorganizowała w dniu 15 maja 2008 roku uroczystość 
innym swoje osiągnięcia, co roku dzień ten wiąże się również    promującą bezpieczne poruszanie się po drogach.
z osobą Patrona Szkoły  Stanisława Gałuszki. W zorganizowanej uroczystości wzięli udział zaproszeni 

Uczniowie Gimnazjum zapraszają do siebie uczniów klas goście: Wójt Gminy Wojaszówka Stanisław Blicharczyk, 
szóstych z terenu całej gminy i to oni są głównymi odbiorcami dyrektor GOKiR Lucyna Pelczarska, przedstawiciel policji-
przygotowywanych konkursów, pokazów i prezentacji. dzielnicowy Roman Kaliszuk oraz przewodnicząca Rady 

 W tym roku uroczystość rozpoczęła akademia poświęcona Rodziców  Alicja Zych.
64 rocznicy śmierci Patrona Szkoły, przygotowana przez klasę Uroczysty apel rozpoczęła  dyrektor szkoły Jolanta 
Ib. Później uczniowie klas szóstych obserwowali przygotowane Mikus, witając wszystkich zebranych.  W swoim wystąpieniu 
przez gimnazjalistów doświadczenia z fizyki. Szóstoklasiści nawiązała do współpracy z KRBRD w Warszawie, która 
mogli zobaczyć różne zjawiska fizyczne np. wybuch wulkanu, wspiera szkołę w propagowaniu bezpieczeństwa na drodze. 
przekazywanie energii, konwekcję, wyporność, zjawisko Materiały, jakie szkoła otrzymała, pomogą w pracy 
odrzutu. profilaktycznej i przyczynią się do wzrostu świadomości 

Kolejną atrakcją był przygotowany przez uczniów IIIb bezpiecznego korzystania z dróg przez najmłodszych.           
popularny konkurs „Jaka to melodia?”, w którym uczniowie W dalszej kolejności głos zabrał przedstawiciel policji, który 
klas szóstych popisali się znajomością starych i nowych zaprezentował dzieciom sposób, w jaki należy korzystać         
przebojów muzycznych, polskich i światowych szlagierów. z opaski odblaskowej. Na konkretnym przykładzie omówił 

Uczniowie klasy Ia przygotowali w ramach projektu 
„Edukacja z Internetem ” prezentację multimedialną „Nasza 
szkoła w liczbach”,  która zawierała między innymi informacje 
o zainteresowaniach uczniów, przedmiotach, którym 
poświęcają najwięcej czasu, ulubionej dyscyplinie sportowej.

Tego dnia rozegrały się także dwa turnieje sportowe - Turniej 
o Puchar Wójta Gminy Wojaszówka w piłce siatkowej 
dziewcząt i Turniej o Puchar Wójta Gminy Wojaszówka w piłce 
halowej chłopców. Piękna pogoda i gorące kibicowanie 
towarzyszyły sportowcom już od pierwszego wejścia na boisko.

„Plażówka”
I miejsce  Publiczne Gimnazjum  Przybówka
II miejsce  Szkoła Podstawowa Odrzykoń
III miejsce  Szkoła Podstawowa  Łęki Strzyżowskie

„Halówka”
niezbędne wyposażenie roweru oraz przypomniał I miejsce  Gimnazjum Odrzykoń
podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. II miejsce  Szkoła Podstawowa Wojaszówka
Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna         III miejsce  Szkoła Podstawowa Niepla
w wykonaniu dzieci z klas I-III, prezentująca zagadnienia Wszyscy uczniowie z okazji Dnia Dziecka otrzymali 
związane z ruchem drogowym. Mali artyści przedstawiali życzenia oraz poczęstunek ufundowany przez Wójta Gminy 
scenki, deklamowali wiersze i fraszki, śpiewali na tle Wojaszówka i Radę Rodziców Publicznego Gimnazjum           
scenografii dostosowanej do tematyki apelu. Po wystąpieniu w Przybówce. 
uczniów, głos zabrał Wójt Gminy Stanisław Blicharczyk, 
który gratulował szkole nawiązania współpracy z KRBRD    
w Warszawie i stwierdził, że „ podjęta inicjatywa przyczyni się 
do podniesienia bezpieczeństwa na drogach gminy”. 
Następnie wraz z panią dyrektor wręczył uczniom otrzymane 
przez szkołę opaski odblaskowe.

Szkoła w dalszym ciągu zamierza kontynuować 
współpracę z  Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu 
D r o g o w e g o                      
w Warszawie w celu 
wyposażenia swoich 
uczniów w wiadomości, 
umiejętności i nawyki 
n i e z b ę d n e  d o  
b e z p i e c z n e g o  
zachowania  s ię  na  
drogach.

Dziecięcy Zespół Ludowy „Wesołe Smyki”.

Uczestnicy pikniku rodzinnego.

Laureaci „plażówki”.

Część artystyczna o ruchu drogowym.

Uczestnicy uroczystości


