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KOLĘDY I PASTORAŁKI

Dnia 6 stycznia 2010 roku w Łękach Dukielskich spotkały się zespoły 
ludowe z terenu powiatu krośnieńskiego na I Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
organizowanym wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Krośnie 
i Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność” w Łękach Dukielskich. 
Przegląd rozpoczął się uroczystą Mszą św. w intencji organizatorów
i zespołów biorących udział w Przeglądzie, którą sprawował ksiądz 
proboszcz Alojzy Szwed.

W Przeglądzie wystąpiło 15 zespołów  w tym goście ze Śvidnika na 
Słowacji. Wśród zespołów pięknie zaprezentował się Zespół Śpiewaczy 
"Odrzykonianki" z Odrzykonia, który wykonał dwie tradycyjne kolędy, które 
wzbudziły zachwyt publiczności.Wszystkie zespoły otrzymały jako 
podziękowania statuetki anioła z wygrawerowaną tabliczką pamiątkową 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie. Wręczali je zespołom 
zaproszeni goście. 

Na zakończenie zespoły i zaproszeni goście udali się do sali 
widowiskowej, gdzie wysłuchali krótkiego koncertu chóru szkolnego ZSP 
w Łękach Dukielskich prowadzonego przez Andrzeja Aszlara. Później była 
wspólna kolacja i śpiewanie kolęd. Wszystkie uczestniczące w Przeglądzie 

zespoły zapewniły, że spotykają się znów za rok.

TENIS STOŁOWY
Rozgrywki IV ligi męskiej 

Nazwa                    ilość  spotkań     pkt   sety
1. KTS GOSiR Krościenko W. 9 17 89 - 34
2.   LUKS BURZA I Rogi  9 16 88 - 41
3. UKS TKKF I Dukla 9 15 84 - 41
4. UKS ISKRA II  Iskrzynia 9 14 82 - 40
5. LKS I Górki 9 10 70 - 59
6. STRZELEC III Frysztak 9 10 66 - 62
7. LKS I  Turze Pole 8 9 57 - 56
8. LKS STRAŻAK I Bratkówka 9 6 53 - 75
9. GLKS BESKID Nowy Żmigród 9 3 47 - 81
10. LUKS BURZA II  Rogi 8 3 38 - 74
11. LUKS STRAŻAK Niżna Łąka 9 3 45 - 82
12. LUKS Pamo Plast Olszanica 9 0 16 - 90
OSTATNIA ROZGRYWKA  I RUNDY:
7  II    godz. 11.00    LKS I Górki - STRAŻAK I Bratkówka

na 

II Gminny Turniej Piłki Siatkowej

21 lutego 2010 roku 
sala gimnastyczna 

Szkoły Podstawowej w Wojaszówce
początek rozgrywek godzina 9.00.

Prosimy o zgłaszanie drużyn 
do dnia 16 lutego

u Huberta Cebuli tel. 665 191 163
lub na gminnyturniej@gazeta.pl

OTWARTO "VISMED" 
CENTRUM ZDROWIA WOJASZÓWKA

Po intensywnej 7 miesięcznej pracy związanej z budową, 
dnia 1 stycznia 2010 roku rozpoczął swoją działalność 
Niepubliczny ZOZ "VISMED" Centrum Zdrowia 
Wojaszówka, przejmując zadania opieki zdrowotnej dla 
wszystkich mieszkańców gminy Wojaszówka po 
zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2009 roku Samodzielnym 
Publicznym Gminnym ZOZ-ie. W skład nowo wybudowanego 
kompleksu wchodzą: Centrum Zdrowia Wojaszówka, Apteka 
"Arkadia" oraz Delikatesy "Zielony Koszyk".

Pod jednym dachem Centrum Zdrowia mieści się 
Przychodnia Zdrowia w skład której wchodzą: Gabinety 
Medycyny Rodzinnej, Gabinet Stomatologiczny i Zakład 

piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 w tych samych godzinach Rehabilitacji Leczniczej. W przychodni znajduje się również 
funkcjonuje również Apteka "Arkadia".gabinet pielęgniarki środowiskowej, gabinet zabiegowy oraz 

Nowo wybudowane Centrum jest dostosowane dla osób punkt pobierania materiału do badań analitycznych. Pacjenci 
niepełnosprawnych oraz wyposażone w nowoczesne wnętrzaCentrum Zdrowia będą przyjmowani od poniedziałku do 
 i przestronny parking. W przychodni zostanie przygotowany 
pełno profilowy Zakład Rehabilitacji z pełnym zakresem 
zabiegów. Właściciele starają się w Narodowym Funduszu 
Zdrowia o dodatkowe kontrakty dla lekarza laryngologa 
i lekarza chorób płuc, którzy jako specjaliści będą przyjmować 
w Centrum Zdrowia w Wojaszówce.
Pacjenci z terenu Gminy Wojaszówka przyjmowani będą 
również w Przychodniach Zdrowia w Odrzykoniu i Ustrobnej 
oraz Punktach lekarskich w Łękach Srzyżowskich oraz 
Bratkówce.

Cały personel nowego Centrum Zdrowia Wojaszówka 
zapewnia, że dołoży wszelkich starań by pełnić dobrze swoją 
misję, pomagać i nieść ulgę w cierpieniu.

II GMINNY
 TURNIEJ 

PIŁKI 
SIATKOWEJ

ZAPROSZENIE
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Szczegóły na stronie wojaszowka.pl



DZIEŃ BABCI I DZIADKA W WOJASZÓWCE INFORMACJA
 DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOJASZÓWKA

Dnia 21 stycznia 2010 roku w sali Urzędu Gminy w Wojaszówce odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Głównym organizatorem tej miłej Od stycznia 2010 roku obowiązuje nowy system odbioru odpadów 
imprezy były dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Wojaszówce, które chciały komunalnych z terenu Gminy Wojaszówka, dla mieszkańców, którzy 
podziękować swoim babciom i dziadkom za ich trud włożony obsługiwani są przez firmę KROeko w Krośnie.

Odbiór odbywać się będzie co dwa tygodnie, wg harmonogramu.
Pierwszy kwartał będzie okresem przejściowym. Sołtysi poszczególnych 
miejscowości będą organizować zebrania wiejskie i dodatkowo informować 
mieszkańców o systemie odbioru odpadów komunalnych oraz zawierać 
nowe umowy.
Umowę można zawrzeć:
- u sołtysów
- w Biurze Obsługi Klienta firmy KROeko przy ul. Fredry 1 w Krośnie
cena za miesiąc wynosi 3,50 zł brutto/osobę
Do worków w kolorze pomarańczowym będziemy gromadzić:
- papier,
- tekturę,
- butelki plastikowe,
- puszki po piwie
Do worków w kolorze zielonym:
- szkło białe,
- szkło kolorowe.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Firma wprowadzi dodatkową segregację dla odpadów paleniskowych 
i odpadów biodegradowalnych. W każdej miejscowości w sklepie będzie 
można nabyć dodatkowe worki na odpady komunalne i segregowane.

w opiekę i wychowanie wnuków. Dzieci przygotowały wiele wierszy, 
inscenizacji oraz piosenek, które zdobyły sympatię oraz uznanie w oczach 

HARMONOGRAM 
uczestników imprezy. Wraz z życzeniami babcie i dziadkowie otrzymali od 

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCHdzieci prezenty w postaci koszyczków z cukierkami. W uroczystości 
W GMINIE WOJASZÓWKA NA ROK 2010uczestniczył Wójt Gminy Wojaszówka Stanisław Blicharczyk, który złożył 

wszystkim babciom i dziadkom życzenia z okazji ich święta a wszystkim TERMINY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH 
uczestnikom imprezy życzenia noworoczne. Na uroczystości wystąpił także W GMINIE WOJASZÓWKA NA ROK 2010
zespół ludowy „Wesołe Smyki” działający przy Oddziale Przedszkolnym  (SYSTEM WORKOWY)
w Wojaszówce , który wykonał wiązankę piosenek oraz tańców ludowych. 
Występ zespołu zachwycił uczestników imprezy ,którzy nagrodzili małych 
artystów dużymi brawami. Część artystyczną przygotowała Helena Piekoś - 
kierownik Oddziału Przedszkolnego w Wojaszówce. Na zakończenie imprezy 
babcie i dziadkowie razem z wnukami bawili się wspólnie przy muzyce. 
Niezapomniane chwile spędzone w miłej, serdecznej atmosferze zostaną  na 
długo w pamięci wszystkich uczestników uroczystości

Duże podziękowania należą się rodzicom dzieci przedszkolnych, którzy 
aktywnie włączyli się do pomocy w przygotowaniu tej imprezy.

DZIEŃ BABCI I DZIADZIA W USTROBNEJ SPOTKANIE OPŁATKOWE 
W ŁĘKACH STRZYŻOWSKICH

Tradycyjnie, jak co roku, 21 stycznia 2010 r. w Szkole Podstawowej im. 
Bohaterów Monte Cassino w Ustrobnej obchodzono Dzień Babci i Dziadzia. Dnia 6 stycznia 2010 roku już tradycyjnie odbyło się w Szkole 

Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich spotkania 
opłatkowe dla seniorów wsi Łęki Strzyżowskie, Przybówka, Pietrusza Wola 
i Rzepnik. 

Uroczystość poprzedziła Msza święta w Kościele Parafialnym w Łękach 
Strzyżowskich. Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do szkoły, 
gdzie, jak co roku, odbyło się spotkanie. Uczestniczyły w nim władze 
samorządowe gminy Wojaszówka na czele z Przewodniczącym Rady Gminy 
Tadeuszem Wójcikiem, Wójtem Gminy Stanisławem Blicharczykiem 
oraz Radnymi z Łęk Strzyzowskich i Przybówki. Obecni byli również sołtysi 
wsi Łęki Strzyżowskie i Przybówki, pracownicy ZEAS - u w Wojaszówce 
oraz emerytowani nauczyciele szkoły. 

To dobra okazja, aby przypomnieć sobie o osobach, którym często 
zawdzięczamy większość rozkoszy dzieciństwa. To oni kochają swe wnuki 
miłością wielką i bezgraniczną. Dają im poczucie bezpieczeństwa, ciepło, 
dobroć. Mimo zimowej pory, niemal wszystkie zaproszone babcie 
i dziadkowie przybyli na spotkanie. Uroczystość rozpoczęła powitaniem 
gości i wszystkich zebranych dyrektor Zuzanna Paluch. Do złożonych przez 
nią serdecznych życzeń przyłączyli się ks. proboszcz Stanisław Wolak oraz 
p r z e w o d n i c z ą c a  R a d y  
Rodziców Lucyna Pieniądz. 
Następnie dzieci z klas I-III 
z a p r e z e n t o w a ł y  c z ę ś ć  
artystyczną przygotowaną pod Spotkanie opłatkowe rozpoczęła dyrektor szkoły Pani Renata 
k i e r o w n i c t w e m  s w o i c h  Grząsiak, witając wszystkich gości, nauczycieli, uczniów i pracowników 
wychowawczyń. Złożyły się szkoły. Głos zabrał również Wójt Stanisław Blicharczyk, który wszystkim 
na nią wiersze, skecze, złożył życzenia noworoczne.
piosenki i tańce. Młodzi Część artystyczna w wykonaniu uczniów klas I-VI wszystkim się bardzo 
aktorzy nie tylko wzruszyli, ale podobała. Nawiązywała ona do zwyczajów bożonarodzeniowych 
i rozbawili obecnych na sali i podkreślała wielka wartość Świąt Bożego Narodzenia dla każdego 
g o ś c i .  P o  u r o c z y s t y m  człowieka. Przedstawienie przywołało wspomnienia świąt i wprawiło w ten 
odśp iewaniu  „S to  l a t ” ,  niezwykły świąteczny nastrój, który podkreślony był piękną scenografią.
wnuczęta wręczyły swoim Nie zabrakło też życzeń podczas łamania się opłatkiem. Po inscenizacji 
b a b c i o m  i  d z i a d k o m  zaproszeni goście udali się na poczęstunek, gdzie otrzymali od uczniów 
własnoręcznie przygotowane świąteczne kartki z życzeniami. Te chwile z pewnością dla każdego były 
upominki .  Przy pięknie bardzo miłe i wzruszające. Nie zabrakło również rozmów i wspólnego 
udekorowanych  s to ł ach  kolędowania. W miłej atmosferze wspaniale smakowały ciasta, owoce oraz 
zaproszeni goście zostali wigilijne potrawy przygotowane przez członków Rady Rodziców 
p o c z ę s t o w a n i  s ł o d k i m i  i Parafialne Koło Caritas. 
wypiekami przygotowanymi 

przez mamy. Tegorocznej 
uroczystości towarzyszyła 
wystawa starych fotografii, 
wypożyczonych z rodzinnych 
a l b u m ó w.  W s z y s t k i c h  
zachwyciły niezwykłe zdjęcia 
babć, dziadków, prababć 
i  pradziadków, a  nawet  
prapra… 

Z a r ó w n o  d z i e c i ,  j a k  
i dziadkowie z sentymentem 
oglądali fotografie, wracając 
pamięcią do lat swojego 
dziec ińs twa i  młodości .  

Wspaniała atmosfera, która 
towarzyszyła spotkaniu, była 
okazją do umocnienia więzi 
rodzinnej, miłego spędzenia 
czasu oraz bliższego poznania 
się.To były bardzo przyjemne 
chwile. Kolejny raz przekonaliśmy się, że spotkania opłatkowe są niezwykle 

ważne dla uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców wsi.
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Bajdy, Bratkówka,Wojkówka Łęki Strzyżowskie,

Miejscowość  Ustrobna Odrzykoń  Łączki Jagiellońskie, PietruszaWola,

Wojaszówka Przybówka, Rzepnik

Styczeń 9, 23 9, 23 16, 30 16, 30

Luty 6, 20 6, 20 13, 27 13, 27

Marzec 6, 20 6, 20 13, 27 13, 27

Kwiecień 3, 17, 29 3, 17, 30 10, 24 10, 24

Maj 15, 29 15, 29 8, 22 8, 22

Czerwiec 12, 26 12, 26 5, 19 5, 19

Lipiec 10, 24 10, 24 3, 17, 31 3, 17, 31

Sierpień 7, 21 7, 21 14, 28 14, 28

Wrzesień 4, 18 4, 18 11, 25 11, 25

Październik 2, 16, 30 2, 16, 30 9, 23 9, 23

Listopad 13, 27 13, 27 6, 20 6, 20

Grudzień 11, 28 11, 27 4, 18, 29 4, 18, 30

Bajdy, Bratkówka, Wojkówka, Łączki Jagiellońskie,

Miejscowość Odrzykoń  Wojaszówka, Łęki Strzyżowskie,

 Ustrobna  PietruszaWola, Przybówka, Rzepnik

Styczeń ----------- -----------

Luty ----------- -----------

Marzec 22 24

Kwiecień ----------- -----------

Maj ----------- -----------

Czerwiec 21 22

Lipiec ----------- -----------

Sierpień ----------- -----------

Wrzesień 13 14

Październik ----------- -----------

Listopad ----------- -----------

Grudzień 6 7


