
„PRAKTYCZNE FERIE 2009”
Zakończyła się realizacja projektu pn. 

„Praktyczne ferie 2009” dofinansowanego 
z Fundacji Wspomagania Wsi, a realizowanego 
przez Koło Łowieckie "Sokół" w Łączkach 
Jagiellońskich. W czasie ferii 20 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Łękach Strzyżowskich 
uczestniczyło w wielu wydarzeniach związanych 
z życiem lasu oraz dokarmianiem zwierzyny leśnej.
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GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
FERIE Z NAGRODAMI ZAKOŃCZONEW WOJASZÓWCE

8 lutego 2009 r. o godzinie 10.00 odbył się w hali 
Po raz kolejny w okresie ferii zimowych, dzieci i młodzież sportowej Szkoły Podstawowej w Wojaszówce Gminny 

z terenu Gminy Wojaszówka miały możliwość uczestniczenia Turniej Piłki Siatkowej. Do rywalizacji przy siatce przystąpiło 
w zajęciach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury pięć zespołów: Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie, 
i Rekreacji oraz Gminne Centrum Informacji. Młodzież brała Przybówka, Turaszówka oraz gospodarze Turnieju 
udział w turnieju tenisa stołowego - szkoły podstawowe, Wojaszówka. Nie dojechała zapowiadana wcześniej ekipa 
warcabach, konkursie plastycznym, turnieju tenisa stołowego z Ustrobnej. Zespoły podzielono na dwie grupy eliminacyjne, 
dla uczniów gimnazjum oraz rozgrywkach w bilarda. 
W zajęciach uczestniczyła młodzież z Ustrobnej, Wojaszówki, 
Bajd, Łączek Jagiellońskich oraz Odrzykonia. Uczestnicy 
poszczególnych konkursów i rozgrywek otrzymali dyplomy, 
medale oraz nagrody. Wielkie zaangażowanie, wola walki oraz 
towarzyszące temu emocje zostały docenione przez 
organizatorów w postaci dyplomów za udział oraz drobnych 
upominków dla każdej osoby uczestniczącej w zajęciach. 
Poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnych konkursów.

w których grano systemem "każdy z każdym". W grupie 
A znalazły się drużyny z Łęk Strzyżowskich, Przybówki 
i Łączek Jagiellońskich, natomiast w Grupie B zagrały drużyny 
z Turaszówki i Wojaszówki. Wszystkie pojedynki turnieju 
sędziowali: Waldemar Szafran i Jerzy Słowik.
Grupa A - wyniki meczów eliminacyjnych
Łęki Strzyżowskie - Przybówka 2:1, Przybówka - Łączki 
Jagiellońskie 1:2, Łęki Strzyżowskie - Łączki Jagiellońskie 1:2 
Kolejność w grupie: Łączki Jagiellońskie - 4 pkt., Łęki 
Strzyżowskie - 3 pkt., Przybówka - 2 pkt.

9 luty 2009 - poranek bajkowy z konkursem plastycznymGrupa B - wyniki meczu eliminacyjnego 
Wyniki konkursu plastycznego:Wojaszówka - Turaszówka 2:0 
I miejsce - Patrycja NowakKolejność w grupie: Wojaszówka - 3 pkt., Turaszówka - 0 pkt.
II miejsce - Kinga SzarekNastępnie rozegrano pojedynki o zajęcie kolejnych miejsc 
III miejsce - Marcel Lenikw turnieju. W pierwszym półfinale zmierzyły się drużyny 

z Łączek Jagiellońskich i Turaszówki, w którym zwycięzcą 
11 luty 2009 - turniej tenisa stołowego - szkoły podstawoweokazała się drużyna z Turaszówki pokonując Łączki 2:1 
I miejsce - Paweł Krygowski(25:12, 20:25, 15:9). Drugi półfinał rozegrały drużyny 
II miejsce - Marcel Lenikz Wojaszówki i Łęk Strzyżowskich, a wynik tego meczu to 
III miejsce - Jakub Pilatzwycięstwo Łęk Strzyżowskich 2:1 (25:19, 24:26,15:13). 

W meczu o III miejsce spotkały się drużyny Łączek 
12 luty 2009 - turniej tenisa stołowego dla uczniów gimnazjumJagiellońskich i Wojaszówki. Po zaciętym pojedynku drużyna 
I miejsce - Adrian Machgospodarzy uległa przeciwnikom 1:2 (25:21, 28:30, 7:15). 
II miejsce - Szymon NawrockiW finale bardzo emocjonujący mecz rozegrały drużyny z Łęk 

Strzyżowskich i Turaszówki. Po wyrównanej walce III miejsce - Paweł Gaj
ostatecznie zwyciężyła drużyna z Łęk Strzyżowskich, 
pokonując Turaszówkę 2:1 (33:35, 26:24, 17:15). Pierwsze 13 luty 2009 - turniej w warcaby

I miejsce - Albert Wilktrzy zespoły nagrodzono dyplomami oraz piłkami siatkowymi 
ufundowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w II miejsce - Eryk Wilk
Wojaszówce. Nagrody najlepszym drużynom wręczali III miejsce - Adrian Mach
fundatorzy pucharów Helena Piękoś i Jerzy Kaleta oraz 
inicjator zorganizowanego Turnieju Hubert Cebula. Nagrody 13 luty 2009 - turniej w bilarda
specjalne w postaci piłek siatkowych otrzymali również: I miejsce - Kamil Gajda
najlepszy zawodnik rozgrywający Turnieju Ireneusz Rodycz II miejsce - Gabriel Mularczyk
z Turaszówki oraz najlepszy zawodnik atakujący Leszek III miejsce - Sebastian Wilk
Piotrowski z Łęk Strzyżowskich. 

wystawione zostało w 1937 roku. Po raz drugi 
wyreżyserowano je w 1961 roku, następnie WSPOMNIENIA 
w 1970 i 1980 roku. Po raz ostatni obrzędowe Z „WESELA ODRZYKOŃSKIEGO”
wesele w Odrzykoniu odbyło się w 1993 roku i 
zostało uwiecznione na taśmie filmowej. Było ono Obrzęd weselny w swojej dawnej postaci prawie 
wielkim wydarzeniem kulturalnym i stało się już nie występuje na polskiej wsi, nawet tak 
bardzo cennym świadectwem zanikających tradycyjnej jak wieś podkarpacka, a wszystko co 
obrzędów, gwary oraz muzyki ale również osób na ten temat wiemy opiera się na wspomnieniach 
uczestniczących w widowisku.i przekazanych faktach zapamiętanych przez 

Dnia 8 lutego 2009 r. w sali Domu Kultury uczestników dawnych wesel. Na podstawie 
w Odrzykoniu odbyła się projekcja z zapisem materiałów zgromadzonych od ludzi starszych 
ostatniego takiego widowiska. Pokaz filmu z terenu Odrzykonia odtworzone zostało dawne 
zorganizowało Stowarzyszenie Odrzykoniaków, wesele nazwane "weselem odrzykońskim", które 
którego misją jest ochrona dziedzictwa reżyserowane było pięciokrotnie.
kulturowego, opieka nad wartościami kultury Po raz pierwszy wesele odrzykońskie 
regionalnej i pielęgnowanie tradycji. 

Sala Domu Kultury zamieniła się w salę 
kinową z dużym ekranem i zgromadziła bardzo 
wielu mieszkańców Odrzykonia, okolicznych 
miejscowości i zaproszonych gości. Imprezę 
zaszczycili swoją obecnością m.in. Wójt Gminy 
Wojaszówka Stanisław Blicharczyk, sołtys wsi 
Odrzykoń Jan Krygowski, miejscowy proboszcz 
ks. Jan Rydzik, radni z Odrzykonia. Zebranych 
powitała prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków 
Barbara Guzek, która zwróciła uwagę 
zgromadzonym widzom na wartość artystyczną 
i historyczną nagranego obrzędu weselnego.
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Następnie Zofia Korona, która reżyserowała Wesele Odrzykońskie Ponadto w uroczystości uczestniczyli:
Wójt Gminy Wojaszówka - Stanisław Blicharczykw 1993 roku, podzieliła się wspomnieniami sprzed szesnastu lat, 

przypomniała nazwiska osób, które brały w nim udział Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Wójcik
a w szczególności tych dzięki, którym obrzęd weselny został ocalony od Sekretarz Gminy - Bogusława Wiewiórska
zapomnienia. W gronie tych osób największe zasługi mieli m.in. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Krystyna Owsiak
Franciszek Nawrocki - były dyrektor szkoły w Odrzykoniu, Apolonia Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Monika Zapłata
Krasowska - była przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
i Stanisław Grabowiec. Pomocy udzielił również Urząd Gminy 
w Wojaszówce m.in. zakupując stroje ludowe. Większość z osób 
biorących udział w obrzędzie z 1993 roku była również obecna 
w niedzielne popołudnie na Sali Domu Kultury. Dawne wesele ludowe 
było widowiskiem, które zawierało wszystkie elementy składowe teatru, 
a więc odpowiednią dramaturgię, grę aktorską, tańce, muzykę. Sam 
obrzęd tworzyli: rodzice weselni, młodzi, druhny i drużbowie, swaci 
oraz goście weselni. Film wzbudził wśród publiczności wspomnienia 
związane z realizacją wesela oraz dostarczył wielu wzruszeń osobom, 
które zobaczyły się na ekranie po wielu latach. Po projekcji filmu 
wszyscy uczestnicy imprezy zostali zaproszeni na starodawny 
poczęstunek, który przygotowało Stowarzyszenie Odrzykoniaków oraz 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Odrzykoniu. Wszyscy doskonale 
się bawili przy dźwiękach ludowej muzyki. 

Wójt Gminy w imieniu Prezydenta RP udekorował Szanownych 
Jubilatów medalami „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Wszystkim 
osobom wręczono pamiątkowe dokumenty, kwiaty oraz zaproszono na 
poczęstunek z tradycyjnym toastem. Wzruszające chwile zostały 
upamiętnione na wspólnych zdjęciach. 

OBOWIĄZKOWE UZEBZPIECZENIE UPRAW 
Z DOPŁATAMI Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotychczas ubezpieczenia upraw, w tym ubezpieczenia 
z dopłatami z budżetu państwa, były dobrowolne. Jednakże  
z dniem  1 lipca 2008 roku weszły w życie przepisy ustawy, 
zgodnie z którymi rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie 
w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu 
wsparcia bezpośredniego będzie miał obowiązek ubezpieczenia 
co najmniej 50 % powierzchni upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, 

JUBILEUSZ 50 - LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów 
owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub 
roślin strączkowych od ryzyka wystąpienia szkód W dniu 30 stycznia 2009 r. w Urzędzie Gminy w Wojaszówce 
spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki odbyła się uroczystość z okazji Złotych Godów, będąca 
przezimowania lub przymrozki wiosenne.uhonorowaniem pięćdziesięciu lat małżeństwa i rodziny, tych par, które 

w 1958 roku stanęły na ślubnym kobiercu. Obowiązek ubezpieczenia przez rolnika będzie spełniony, 
jeżeli w okresie 12 miesięcy, od dnia 1 lipca 2008 roku, zawrze on 

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczonych zostało 13 par. umowę ubezpieczenia co najmniej 50 % powierzchni upraw, 
z wybranym ubezpieczycielem.

Blicharczyk Maria i Jan zam. Odrzykoń Jednakże dopłaty do składek rolników z tytułu ubezpieczenia 
Filip Bronisława i Kazimierz zam. Odrzykoń upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia 
Juszczęć Zofia i Jan zam. Odrzykoń skutków zdarzeń losowych w rolnictwie będą udzielane z budżetu 
Kaszyk Kazimiera i Hubert zam. Bajdy państwa jedynie w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia 
Krasowscy Zofia i Bolesław zam. Odrzykoń z zakładami ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym 
Litarowicz Stanisława i Antoni zam. Ustrobna do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat m.in. PZU SA, TUW.
Łach Jadwiga i Tadeusz zam. Odrzykoń Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy 
Oszajca Genowefa i Edmund zam. Bajdy ubezpieczenia obowiązkowego, w przypadku kontroli spełnienia 
Radwańscy Janina i Kazimierz zam. Łączki Jagiellońskie tego obowiązku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
Syrek Kazimiera i Władysław zam. Łęki Strzyżowskie starostę, obowiązany będzie do wniesienia opłaty w wysokości 
Szarek Janina i Stanisław zam. Bratkówka 2 euro za każdy, podlegający temu obowiązkowi hektar. Opłata 
Szlachta Danuta i Tadeusz zam. Ustrobna wnoszona jest na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce 
Wałęga Ludwika i Zdzisław zam. Ustrobna zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Na podstawie artykułu z Poradnika Radnego i Sołtysa na 2009 rok  wydawca: Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. 
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wiele chwil radości i zabawy choćby podczas ogniska z pieczeniem INFORMACJA 
kiełbasy oraz opowieściami o przyrodzie, które przygotowali myśliwi. URZĘDU GMINY W WOJASZÓWCE
Młodzież wyruszała również kilkakrotnie do lasu by podglądać 
zwierzęta oraz fotografować pozostałe po nich ślady co dla większości Rada Gminy Wojaszówka informuje o zmianach cen w roku 2009 
z nich było całkiem nowym doświadczeniem. Ciekawym punktem ferii za wywóz odpadów komunalnych. W naszej gminie wynosić ona 

będzie 3,91 zł brutto/miesiąc od jednej osoby zamieszkującej 
nieruchomość.

Odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojaszówka 
dokonują dwie firmy wg poniższych harmonogramów

FIRMA TRANS FORMERS

                       odpady komunalne mieszane   odpady segregowane

styczeń 13 20
luty 10 17

marzec 10 17
kwiecień 14 21

maj 12 19
czerwiec 9 16

lipiec 14 21
sierpień 11 18
wrzesień 8 15 były również spotkania w Domku Myśliwskim, gdzie członkowie Koła 

październik 13 20 Łowieckiego "Sokół" dzielili się swoją wiedzą w sposób przystępny 
listopad 10 17 przekazując ją młodzieży. Wszystkie wydarzenia podczas realizacji 

Grudzień 8 15 projektu powiązane były z wątkami edukacyjnymi, które zaowocowały 
powstaniem informatora o dokarmianiu zwierząt leśnych w zimie, który 

Odpady komunalne, zmieszane odbierane są w drugi wtorek zostanie przekazany kolegom i koleżankom w szkole. Podczas całych 
każdego miesiąca, a odpady segregowane odbierane są w trzeci ferii wszystkie działania były dokumentowane w postaci zdjęć, 
wtorek każdego miesiąca, co obrazuje  powyższa tabela. a najciekawsze zostały powiększone i umieszczone w antyramach, 

stając się częścią tematycznej wystawy. 10 lutego młodzież 
CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH uczestnicząca w projekcie w nagrodę wyjechała na wycieczkę do 

 "KROEKO" SP. Z O.O. Ośrodka Edukacyjnego oraz Muzeum Magurskiego Parku 
Narodowego w Krempnej. Na miejscu zwiedzali salę ekspozycyjną 

Ustrobna,  Bratkówka, Wojkówka, z trzydziestominutowym spektaklem przyrodniczym obrazującym 
Bajdy, Odrzykoń Łączki Jagiellońskie, historię kształtowania się obecnego stanu przyrody Beskidu Niskiego. 
Wojaszówka, Łęki Strzyżowskie, Największe wrażenie wywołał jednak w pełni multimedialny pokaz 

 Przybówka Rzepnik, Pietrusza Wola życia zwierząt Magurskiego Parku Narodowego. 

styczeń 10 17 24
luty 14 21 28

marzec 14 21 28
kwiecień 4 18 25

maj 9 16 23
czerwiec 13 20 27

lipiec 11 18 25
sierpień 8 22 29
wrzesień 12 19 26

październik 10 17 24
listopad 14 21 28
grudzień 5 12 19

„PRAKTYCZNE FERIE 2009”
 Projekt okazał się ciekawą i pożyteczną propozycją na okres ferii, 

a młodzi ludzie wykazali duże zainteresowanie tą tematyką. Młodzież 
zdobyła wiele cennych i praktycznych umiejętności m.in. związanych 

W realizację działań włączyło się wiele organizacji i osób z budową paśnika, sposobami dokarmiania zwierząt, pracą 
prywatnych. Na szczególne podziękowania zasłużyli: Dyrekcja Szkoły z programami graficznymi czy zachowania się w lesie. Jednym 
w Łękach Strzyżowskich, a szczególnie Katarzyna Witkoś, która z efektów wielogodzinnej pracy było wybudowanie paśnika, który 
wspomagała organizatorów przez cały okres ferii, Zbigniew Krok myśliwi pomogli przewieść na wcześniej wybrane miejsce w lesie - 
z Państwowej Straży Łowieckiej, Zbigniew Tabak - sołtys wsi gdzie jako leśna stołówka będzie wykorzystywana przez szereg lat. Czas 
Rzepnik, Krzysztof Tabak, Zbigniew Guzek, Józef Małecki - spędzony w Rzepniku to nie tylko ciężka i pożyteczna praca ale również 
członkowie Koła Łowieckiego "Sokół". 

Dokończenie ze str. 1

miesiąc

rodzaj odpadów

miesiąc

miejscowość


