
Po raz pierwszy w tym roku Biura Powiatowe ARiMR będą ZESPOŁY ŚPIEWACZE W TYCZYNIE
przyjmowały wnioski na zalesianie gruntów rolnych (Schemat I) oraz 
na zalesianie gruntów innych niż rolne (Schemat II). W 2007 r. Dnia 29 czerwca 2008 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku 
przyjmowane były wnioski tylko na zalesianie gruntów rolnych.Kultury w Tyczynie odbył się XIII Wojewódzki Przegląd 
POMOC MOŻE UZYSKAĆ:Wiejskich Zespołów Śpiewaczych. W przeglądzie wzięło 
* rolnik, który został wpisany do ewidencji producentów 
(prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
* grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą,     
a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha;
* jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne 
gmin, powiatów oraz województw.
Pomoc na zalesianie nie przysługuje do gruntów położonych na 
obszarach NATURA 2000.
Pomoc na zalesianie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013, może być przyznana jednemu 
rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.
SCHEMAT I - ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH
Pomoc obejmie zakładanie upraw leśnych na gruntach 
użytkowanych rolniczo.
Pomoc finansowa będzie udzielana do gruntów: 

stanowiących grunty orne lub sady, do których przyznano jednolitą udział 35 Zespołów Śpiewaczych z woj. podkarpackiego           
płatność obszarową w rozumieniu przepisów o płatnościach             w dwóch kategoriach: z akompaniamentem tj. akordeonem lub 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, za rok poprzedzający kapelą oraz a`capella. Zespoły prezentowały po 3 utwory 
rok złożenia wniosku o pomoc i które zostały przeznaczone do uwzględniając w swym repertuarze pieśni obrzędowe: weselne, 
zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,       sobótkowe, dożynkowe, pasterskie, ballady oraz kołysanki. 
a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest Wśród zespołów a`capella, występujących na scenie Ośrodka 
sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków Kultury w Tyczynie znalazły się również trzy Zespoły 
zagospodarowania przestrzennego gminy;Śpiewacze z Gminy Wojaszówka: „Odrzykonianki”, 
 stanowiących własność  lub współwłasność wnioskodawcy;

 o powierzchni większej niż 0,5 ha i szerokości większej niż 20 m, 
przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu nie stosuje 
się, jeżeli grunty graniczą z lasem, w przypadku jednego 
wnioskodawcy;
* o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha i szerokości większej niż 20 
m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu nie 
stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem, w przypadku grupy 
rolników. 
SCHEMAT II - ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ 
ROLNE
Pomoc obejmie zakładanie upraw leśnych na gruntach, które nie są 
użytkowane rolniczo.
Pomoc finansowa będzie udzielana do gruntów:
* wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty 
zadrzewione  i  zakrzewione  na  użytkach  rolnych,  
niewykorzystywanych do produkcji rolniczej;
* przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, „Przybowianki” oraz „Ustrobianki”. Przygotowane przez 
gdy zalesienie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium zespoły przyśpiewki weselne, ballady i tradycyjne piosenki 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;ludowe bardzo spodobały się zgromadzonej publiczności, która 
* o powierzchni większej niż 0,5 ha i szerokości większej niż 20 m, nagrodziła występy naszych zespołów gromkimi brawami. 
przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu nie stosuje 
się, jeżeli grunty graniczą z lasem, w przypadku jednego INFORMACJA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI 
wnioskodawcy;I MODERNIZACJI ROLNICTWA DOTYCZĄCA
* o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha i szerokości większej niż       ZALESIANIA GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ 
20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu nie 
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stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem, w przypadku grupy 

Od 1 sierpnia do 30 września można w 2008 r. składać wnioski            rolników;
o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz * na których pojawiło się samoistne naturalne odnowienie 
zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju lasu na co najmniej 10 % powierzchni gruntu objętego planem 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek należy złożyć zalesienia.                                                                   źródło: ARiMR
osobiście w biurze powiatowym właściwym ze względu na miejsce Szczegóły na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji       
zamieszkania rolnika lub siedzibę osoby prawnej ubiegającej się          i Modernizacji Rolnictwa www. arimr.gov.pl                                                                  
o wsparcie na zalesianie gruntów bądź wysłać pocztą.

* 

*

nr 5 „Krzyże i kapliczki przydrożne w Odrzykoniu” UROCZYSTE OTWARCIE ŚCIEŻKI 
autorstwa mgr Ludwika Łacha. Ścieżka zaczyna się              „ŚLADAMI KRZYŻY I KAPLICZEK 
i kończy w Muzeum Wsi w Odrzykoniu, a na jego budynku W ODRZYKONIU”
znajduje się tablica informacyjna przedstawiająca trasę Dnia 6 lipca odbyło się uroczyste otwarcie ścieżki 
ścieżki. Ścieżka oznaczona jest specjalnymi znakami            „Śladami krzyży i kapliczek w Odrzykoniu”. Było to 
w terenie. W Muzeum Wsi zorganizowano również wystawę podsumowanie  projektu  realizowanego przez  
fotografii kapliczek. Zdjęcia obejrzeć można także                Stowarzyszenie Odrzykoniaków finansowanego przez 
w wydanym specjalnie folderze.                         Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu 

„Kultura Bliska”  Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe. 
Krzyże i kapliczki przydrożne są nieodłączną częścią 

krajobrazu Odrzykonia, rozmaitością i urodą formy stanowią 
prawdziwe perły krajobrazu, są cząstką historii, a rzeźby 
umieszczone w kapliczkach stanowią element sztuki 
ludowej.

W ramach projektu została utworzona trasa śladami 
krzyży i kapliczek przydrożnych w Odrzykoniu, którą można 
przejść pieszo lub przejechać rowerem. Obok wszystkich 
kapliczek ustawiono cokoły z piaskowca, na których 
znajdują się informacje o kapliczce data powstania, nazwisko 
fundatora, charakterystyka kapliczki i historia jej powstania. 
Dzięki temu kapliczki nie są anonimowe, każdy może 
przystanąć i przeczytać te informacje. Część opisowa ścieżki 
została opracowana na podstawie Zeszytu Odrzykońskiego 

Dokończenie na str 2.Zespół Śpiewaczy „Ustrobianki”

REMONTY OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH 
W OKRESIE WAKACYJNYM 2008 R.

Tradycyjnie okres wakacyjny jest czasem 
wzmożonych prac remontowych w szkołach                    
i przedszkolach na terenie Gminy Wojaszówka. W roku 
bieżącym zaplanowano wykonać remonty w Zespole 
Szkół w Odrzykoniu, Szkole Podstawowej w Bratkówce, 
Gimnazjum w Przybówce, Przedszkolu w Odrzykoniu     
i Oddziale Przedszkolnym w Łękach Strzyżowskich.
                                                                       Dokończenie na str 2.

Wójt Gminy Wojaszówka oraz Sołtys Wsi Ustrobna 
zapraszają na

DOŻYNKI GMINNE
do Parku przy Domu Ludowym w Ustrobnej

17 sierpnia 2008 roku

 Instytutów Sztuk Pięknych 
 zapraszają na 

poplenerowy wernisaż, który odbędzie się 
3 sierpnia br. o godz. 16.00 

w Karczmie u Jana przy Zamku „Kamieniec”.

godzina 15.00  - rozpoczęcie dożynek gminnych
W programie:
 przejście korowodu dożynkowego, występy zespołów 
artystycznych, rozstrzygnięcie konkursu na wieniec 
dożynkowy, zabawa dożynkowa.

Studenci
malarsko-rzeźbiarski

Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Odrzykoniu.

Zespół Śpiewaczy „Odrzykonianki”

Prezentacja ścieżki zaproszonym gościom.



Na uroczyste otwarcie ścieżki „Śladami krzyży i kapliczek      
w Odrzykoniu” przybyli zaproszeni goście oraz W BIEŻĄCYM ROKU:
Odrzykoniacy, którym zależy na ochronie dziedzictwa 
kulturowego. Część oficjalna odbyła się w Muzeum Wsi         Zespół Szkół w Odrzykoniu

Remont zaplecza sali gimnastycznej, wymiana parkietu                
i malowanie sali gimnastycznej, wymiana posadzek na 
korytarzach I i II piętra budynku szkoły podstawowej, wymiana 
posadzek i malowanie kilku klas lekcyjnych, doposażenie Sali 
gimnastycznej w nowy sprzęt sportowy. Przewidywany koszt 
robót  530 000 zł w tym 130 000 zł z dotacji Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.

w Odrzykoniu, gdzie Prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków 
Barbara Guzek powitała wszystkich zgromadzonych             
i podsumowała realizację projektu. Mgr Ludwik Łach 
ciekawie opowiedział o małej architekturze sakralnej. 
Następnie wszyscy uczestnicy spotkania wyruszyli na trasę 
„Śladami krzyży i kapliczek w Odrzykoniu”, a członkowie 
Zarządu Stowarzyszenia Odrzykoniaków opowiadali              
o poszczególnych kapliczkach. Miłym akcentem było 

Szkoła Podstawowa w Bratkówce
Wykonanie studni głębinowej z przyłączem i modernizacją 

instalacji wodnej, wymiana posadzek i malowanie 4 klas 
lekcyjnych, doposażenie szkoły w sprzęt sportowy i meble 
szkolne. Przewidywany koszt robót  55 000 zł w tym 25 000 zł       
z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Gimnazjum w Przybówce

Położenie lamperii mozaikowych na sali gimnastycznej               
i świetlicy, wymiana posadzki w świetlicy, dokończenie 
okrawężnikowania i utwardzenia parkingu.
Przewidywany koszt robót  30 000 zł.
Przedszkole w Odrzykoniuognisko,  przy którym wszyscy dzielili się wrażeniami. Prezes 

Remont sanitariatów i instalacji elektrycznej. Przewidywany Barbara Guzek podziękowała wszystkim osobom, które 
koszt robót  100 000 zł.pomagały w realizacji projektu, a zwłaszcza Wójtowi Gminy 
Oddział Przedszkolny w Łękach StrzyżowskichW o j a s z ó w k a  

Adaptac ja  pomieszczeń  na  pot rzeby  oddzia łu  S t a n i s ł a w o w i  
przedszkolnego.B l i c h a r c z y k o w i ,  
Przewidywany koszt robót  50 000 zł.s o ł t y s o w i  w s i  
Łączny koszt remontów w jednostkach oświatowych wyniesie Odrzykoń Janowi 
około 765 000 zł w tym 155 000 zł z dotacji Ministerstwa K r y g o w s k i e m u ,  
Edukacji Narodowej. członkom Zarządu 

S t o w a r z y s z e n i a  
INFORMACJA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKAO d r z y k o n i a k ó w,  

d y r e k t o r  G O K i R  
Informuję, że przez cały rok na terenie Gminy Wojaszówka Lucynie Pelczarskiej, 

przyjmowane są wnioski o wywóz eternitu i innych odpadów kierownikowi GCI 
zawierających azbest.T o m a s z o w i  

We wniosku należy podać adres i określić szacunkową ilość Ś n i e ż k o w i   
odpadów, które należy złożyć w dogodnym miejscu do odbioru p o m y s ł o d a w c y  
przez firmę specjalistyczną oraz zabezpieczyć przed pyleniem            p r o j e k t u  o r a z  
i działaniem czynników atmosferycznych.p r a c o w n i c y  G C I  
Gmina na swój koszt zajmie się wywozem i utylizacją odpadów.Marcie Zawiszy.

Barbara Guzek

Wójt Gminy Wojaszówka

REMONTY OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH
 

Na boisku przy OSP w Pietruszej Woli 20 lipca 2008 r. odbył się TURNIEJE SPORTOWE 
turniej dzikich drużyn w piłce nożnej organizowany przez OSP W RAMACH „WAKACJI Z NAGRODAMI”
w Pietruszej Woli. W turnieju wzięło udział 9 drużyn w dwóch Dnia 10 lipca 2008 r. przy Szkole Podstawowej                  
grupach wiekowych. Mecze sędziowali: Krzysztof Filip i Marcin w Bratkówce odbył się turniej piłki siatkowej. Były to pierwsze 
Wanat.zawody w ramach "Wakacji z nagrodami" organizowane przez 

GOKiR oraz Gminne Centrum Informacji pod patronatem Wójta 
Gminy Wojaszówka. Sędzią zawodów był Mariusz Kuszaj.        
W turnieju wzięły udział 4 drużyny z terenu gminy Wojaszówka    
i zajęły następujące miejsca:

Wyniki w kategorii drużyn do lat 18:
1. Odrzykoń, 2. Ustrobna I, 3. Łęki Strzyżowskie, 4. Ustrobna II
Wyniki w kategorii drużyn powżej lat 18:
1. Ustrobna, 2. Odrzykoń „Zamczysko”, 3. Pietrusza Wola,          

1. Drużyna chłopców z Łęk Strzyżowskich 4. Wysoka Strzyżowska, 5. Bajdy
2. Drużyna chłopców z Odrzykonia Dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
3. Drużyna chłopców z FC Bratkówka GOKiR Wojaszówka odebrali kapitanowie drużyn z rąk Wójta 
4. Drużyna dziewcząt UKS Champion Bratkówka Gminy  Wojaszówka  Stanis ława  Bl icharczyka ,  

Dnia 13 lipca 2008 r. na boisku przy Publicznym Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Wójcika oraz 
Gimnazjum w Przybówce odbył się turniej w piłce siatkowej Naczelnika OSP w Pietruszej Woli Edwarda Winiarskiego          
plażowej.  W zawodach wzięło  udział 11 drużyn w wieku do 15 i Prezesa OSP w Pietruszej Woli Bogdana Maraja.
lat. Zawody sędziowali: Piotr Witkoś, Grzegorz Witkoś oraz 
Janusz Słowik. Wyniki przedstawiają się następująco:
Dziewczęta
1. Witkoś Aleksandra, Makara Anna
2. Zbylut Karolina, Śnieżek Monika
3. Świerczek Ewelina, Maraj Andżelika
4. Potyrała Natalia, Maraj Joanna
5. Żółkoś Justyna, Pacocha Dorota
Chłopcy
1. Lenart Bartosz, Bardzik Tomasz
2. Gibadło Stanisław, Makara Tomasz
3. Zbylut Kamil, Zajchowski Łukasz
4. Witkoś Michał, Wąchała Daniel
5. Słowik Przemysław, Nawrocki Szymon
6. Gałuszka Adam, Zimny Konrad

Turniej badmintona, który odbył się 27 lipca na boisku przy 
SP w Ustrobnej  był ostatnim  z cyklu „Wakacje z nagrodami”.
W turnieju uczestniczyło 16 zawodników z terenu Gminy 
Wojaszówka, którzy rywalizowali w grze podwójnej. Najwyższy 
poziom zaprezentowała drużyna z Odrzykonia w składzie: 
Konrad Prorok i Maciej Krawiec. Drugie miejsce zajęła drużyna               
z Ustrobnej: Paweł Winter i Piotr Wilusz a trzecie miejsce 
wywalczyli Kamil Maziarz oraz Maciej Dudek z Odrzykonia. 
Stosunkowo mało popularna dyscyplina zgromadziła liczną, 
żywiołowo reagującą publiczność. Powiększające się z roku na 
rok zainteresowanie młodzieży turniejami organizowanymi         
w ramach „Wakacji z nagrodami” utwierdziło organizatorów       
w przekonaniu, że należy je  kontynuować  w latach następnych.Cokoły z piaskowca z tablicami informacyjnymi.

Dokończenmie ze strony 1

Tablica informacyjna ścieżki „Śladami krzyży i kapliczek w Odrzykoniu”.

Dokończenmie ze strony 1

Uroczyste otwarcie ścieżki  w Muzeum Wsi w Odrzykoniu.

Wymiana posadzek w budynku szkoły podstawowej w Odrzykoniu.

Drużyna siatkarzy z Łęk Strzyżowskich.

Uczestnicy turnieju piłki siatkowej plażowej w Przybówce.

Uczestnicy turnieju badmintona w Ustrobnej.

Zawodnicy turnieju piłki nożnej w Pietruszej Woli.


