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II GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W WOJASZÓWCE TURNIEJ MŁODYCH TALENTÓW
Dnia 21 lutego 2010 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej Towarzystwo Sportowe "Pro-Familia" było organizatorem III edycji 

w Wojaszówce odbył się II Gminny Turniej Piłki Siatkowej. Otwarcia Turnieju Młodych Talentów w tenisie stołowym. Impreza odbyła się 
turnieju dokonał Grzegorz Makara - z-ca Wójta Gminy Wojaszówka w okresie świątecznym w Szkole Podstawowej w Wojaszówce 
w towarzystwie Heleny Piękoś - radnej Gminy Wojaszówka i Jerzego a uczestnikami zabawy były dzieci z Oddziału Przedszkolnego 
Kalety  radnego powiatu krośnieńskiego. Sprawy organizacyjne oraz zasady w Wojaszówce oraz czwórka dzieci w wieku 4 lat, które przybyły na turniej 
przeprowadzenia rozgrywek przedstawił Hubert Cebula, pomysłodawca ze swoimi rodzicami. Myślą przewodnią organizatorów jest zainteresowanie 
turnieju, który włożył wiele pracy w jego organizację. Do turnieju zgłosiło się już od najmłodszych lat dzieci sportem poprzez zabawę. 
sześć zespołów: Bratkówka, UKS „Champion” Bratkówka, Łączki Na turniej składały się gry przy stole tenisowym prowadzone przez 
Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie, Ustrobna oraz Wojaszówka. Zespoły organizatorów turnieju Jerzego Kaletę i trenera Jacka Stasza oraz 
podzielono na dwie grupy eliminacyjne, w których grano systemem „każdy prezentacja kunsztu tenisowego wychowanków klubu Rafała Niemca, 
z każdym”. W grupie A znalazły się drużyny z Łęk Strzyżowskich, Łączek Sylwii Skok i Katarzyny Grec, którzy w grach pokazowych ze swoim 
Jagiellońskich i Wojaszówki natomiast w grupie B zagrały drużyny trenerem zademonstrowali przybyłym dzieciom swoje umiejętności. 
z Bratkówki, Ustrobnej i UKS „Champion” Bratkówka. Wszystkie pojedynki Impreza ma dla organizatorów szczególne znaczenie, bowiem z pierwszej 
turnieju sędziowali: Jerzy Słowik i Waldemar Szafran. Wyniki meczów edycji Turnieju Młodych Talentów do klubu zapisał się 6-letni Rafał 
eliminacyjnych - grupa A: Łęki Strzyżowskie - Wojaszówka 2:1, Niemiec. Roczna praca dała niespotykany rezultat. Ten niespełna 7-letni 
Wojaszówka - Łączki Jagiellońskie 0:2, Łęki Strzyżowskie - Łączki chłopiec zdobył tytuł Mistrza Polski w kategorii skrzat w Częstochowie. 
Jagiellońskie 2:1. Kolejność w grupie: Łęki Strzyżowskie - 4 pkt., Łączki 
Jagiellońskie - 4 pkt. Wojaszówka - 1 pkt. Wyniki meczów eliminacyjnych -  
grupa B - Bratkówka - UKS „Champion” Bratkówka 2:1, UKS „Champion” 
Bratkówka - Ustrobna 0:2, Bratkówka - Ustrobna 2:1. Kolejność w grupie: 
Bratkówka - 4 pkt. Ustrobna - 4 pkt. UKS „Champion” Bratkówka - 1 pkt. 
Następnie rozegrano pojedynki o zajęcie kolejnych miejsc w turnieju. 
W pierwszym półfinale zmierzyły się drużyny z Łęk Strzyżowskich 
i Ustrobnej, w którym zwyciężyła drużyna z Łęk Strzyżowskich pokonując 
Ustrobną 2:0 . Drugi półfinał rozegrały drużyny Bratkówki i Łączek 
Jagiellońskich, który zakończył się zwycięstwem Bratkówki 2:1 .  

W meczu o III miejsce spotkały się drużyny Łączek Jagiellońskich 
i Ustrobnej. Po zaciętej walce drużyna Łączek Jagiellońskich pokonała 
Ustrobną 2:0. 

W finale bardzo emocjonujący mecz rozegrały drużyny Bratkówki i Łęk 
Strzyżowskich. Po wyrównanej walce ostatecznie zwyciężyła Bratkówka 
pokonując Łęki Strzyżowskie  2:1. Wynik ten podziałał bardzo mobilizująco na wszystkie dzieci 

Drużyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca nagrodzono pucharami uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w Wojaszówce, które w pełnym 
i piłkami siatkowymi ufundowanymi przez Gminę Wojaszówka oraz GOKiR komplecie stawiły się na tegorocznym turnieju. W turnieju oprócz 
w Wojaszówce. Pozostałe zespoły otrzymały nagrody pocieszenia w postaci wymienionych osób uczestniczyła kierownik Oddziału Przedszkolnego 
pucharów i piłek siatkowych ufundowanych przez Jerzego Kaletę  Nagrody w Wojaszówce Helena Piekoś. Dla wszystkich uczestników zabawy 
wręczali: Wójt Gminy Wojaszówka Stanisław Blicharczyk oraz Helena przygotowano okolicznościowe dyplomy oraz drobne upominki z okazji 
Piękoś  i sędziujący zawody Jerzy Słowik. Organizatorzy przyznali również świąt. Jako główny organizator turnieju pragnę podziękować rodzicom za 
nagrody specjalne. Statuetki i pendrivy otrzymali: Tomasz Makara  najlepszy wspomaganie swoimi działaniami aktywnego spędzania wolego czasu oraz 
atakujący turnieju, zawodnik drużyny z  Bratkówki oraz najlepszy zawodnik dostrzeganie potrzeb aktywności ruchowej swoich dzieci
rozgrywający Maciej Lenartowicz z Łączek Jagiellońskich. Prezes Tenisowego Klubu Sportowego

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Dyrekcji Szkoły  „Pro-Familia” w Wojaszówce Jerzy Kaleta
Podstawowej w Wojaszówce za bezpłatne udostępnienie sali sportowej oraz 
sponsorom turnieju; Firmom „Lux  Granit” i  „Mazbud” z Ustrobnej oraz II MIEJSCE UKS „CHAMPION’’ BRATKÓWKA 
Panu Jerzemu Kalecie z Wojaszówki. W XX MEMORIALE JÓZEFA GONDELI W RAKSZAWIE

W dniach 20-21  stycznia 2010 r. w Rakszawie odbył się turniej piłki 
siatkowej dziewcząt (kat. Open) w ramach XX memoriału Józefa Gondeli. 
UKS ,,Champion’’ Bratkówka reprezentował gminę Wojaszówka zajmując 
II miejsce. Wyniki :
TKF Rakszawa – UKS ,,Champion’’ Bratkówka 2:1 ( 25:20, 16:25,15:13)
UKS Żołynia – UKS ,,Champion’’ Bratkówka 0:2 (18:25,21:25)
UKS I LO Łańcut- UKS ,,Champion’’ Bratkówka 2:1 (25:22, 16:25, 15-13)
Ostateczna kolejność: 1. UKS I LO Łańcut 6 pkt.,2. UKS ,,Champion’’ 
Bratkówka  4 pkt,  3. TKF Rakszawa 4 pkt. , 4. UKS Żołynia 4 pkt. 
Drużyna UKS ,,Champion’’ Bratkówka wystąpiła w składzie:
Wilk Angelika (kapitan), Krok Alicja, Guzek Karolina, Kozubal Paulina, 
Urbanek Ewa, Długosz Paulina, Pelczar Paulina, Wilk Patrycja, Kasza 
Aleksandra.
                                                 Opiekunem drużyny był Pan Mariusz Kuszaj 

TENIS  STOŁOWY

Rozgrywki IV ligi męskiej podokręg krośnieński - tabela końcowa 

po I  rundzie 2009/2010 : 

 Grupa spadkowa

1. LKS I  Turze Pole 10 9 64 - 78

2. LKS STRAŻAK I Bratkówka 10 6 56 - 82

3. LUKS STRAŻAK Niżna Łąka 10 5 55 - 87

4. LUKS BURZA II  Rogi 10 2 46 - 95

5. LUKS Pamo Plast Olszanica 10 0 14 - 100

TERMINARZ NA MARZEC RUNDA II:

7  III    godz. 11.00    LUKS BURZA II  Rogi - STRAŻAK I Bratkówka

14  III    godz. 11.00    STRAŻAK I Bratkówka-PAUZA

21  III    godz. 11.00    STRAŻAK I Bratkówka-LKS I  Turze Pole
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PODKARPACKI OŚRODEK 
DORADZTWA ROLNICZEGO

Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Wojaszówce
Kampania wypełniania wniosków obszarowych 2010

15 marzec - 17 maj 2010

ROLNIKU
KORZYSTAJĄC Z USŁUG SPECJALISTÓW

PODKARPACKIEGO OŚRODKA 
DORADZTWA ROLNICZEGO

- masz pewność, że Twój wniosek zostanie prawidłowo 
wypełniony
- poznasz zasadę Wzajemnej Zgodności
- uzyskasz informację o możliwościach dodatkowego 
wsparcia ze środków unijnych

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
 Z NASZYCH USŁUG

Zapraszamy do: 
Gminnego Punktu Doradztwa Rolniczego w Wojaszówce 
w dniach 15.03 - 17.05.2010 r. w godz. 7-15.

IX PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZYCH 
SPORTOWCÓW POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 

W DOMU KULTURY W ODRZYKONIU

Dnia 11 lutego 2010 r. w sali Domu Kultury 
w Odrzykoniu odbył się finał IX Plebiscytu na 
najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy 
powiatu krośnieńskiego w 2009 roku. 

Na uroczystej gali odbyło się podsumowanie wyników 
i wręczenie nagród. Tradycyjnie organizatorami byli 
Starostwo Powiatowe w Krośnie, przy współpracy 9 gmin 
wchodzących w skład powiatu krośnieńskiego oraz tygodnika 
„Nowe Podkarpacie”. Każdy z organizatorów wyznaczył 
swoich przedstawicieli i w ten sposób powstała 15 - osobowa 

na koncie znaczące osiągnięcia bądź też sukcesy sportowe. Kapituła, na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu 
Swoich faworytów wybierali czytelnicy „Nowego Kazimierzem Krężałkiem. Na listach kandydatów, które 
Podkarpacia”. To właśnie oni przyznali poszczególne miejsca wytypowała Kapituła znalazły się nazwiska osób, które mają 
poprzez wysyłanie kuponów i sms-ów.

Z wynikami głosowania zapoznała wszystkich Lidia 
Malczyk - redaktor naczelna tygodnika.

Tytuł najpopularniejszego działacza sportowego otrzymał 
Franciszek Pelczar, prezes GKS Zamczysko w Odrzykoniu. 
Pamiątkową statuetkę działaczowi wręczył przewodniczący 
Rady Powiatu Kazimierz Krężałek. Najpopularniejszym 
trenerem roku 2009 uznano Roberta Gorzynika, trenera piłki 
nożnej w KS Kotwica Korczyna. Uhonorował go prezes 
tygodnika „Nowe Podkarpacie” Tadeusz Więcek. 

Na najpopularniejszego sportowca wybrano lekkoatletę, 
znanego jako biegacz długodystansowy, reprezentant Polski 
w MŚ we Włoszech w biegach górskich - Paweł Zima. 
Nagrodę wręczył burmistrz gminy Iwonicz - Zdrój Paweł 
Pernal.

GALA SPORTU W ODRZYKONIU

BIESIADA KARNAWAŁOWA

REALIZACJA PROJEKTU

 „PIERWSZAKI” W BRATKÓWCE

PIENIĄDZE DLA

 MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

 „FERIE Z NAGRODAMI” ZAKOŃCZONE

WIADOMOŚCI SPORTOWE
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i turniej bilarda. W turnieju warcabowym poszczególne miejsca zajęli:POKAZ EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU „PIERWSZAKI”
I miejsce - Sebastian Wilk, II miejsce - Michał Pilat, III miejsce - Patrycja W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRATKÓWCE
Nowak, IV miejsce - Paweł Nowak. Klasyfikacja po turnieju bilarda: 22 stycznia 2010r. w Szkole Podstawowej w Bratkówce, na zebraniu 
I miejsce - Michał Pilat, II miejsce - Mateusz Józefczyk, III miejsce - Paweł z rodzicami, zaprezentowano pokaz efektów pracy uczniów 
Krygowski, IV miejsce - Gabriel Mularczyk.podsumowujący realizację pierwszego etapu Projektu „Pierwsze 

Ostatni dzień ferii z nagrodami to konkurs plastyczny. Pierwsze trzy uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” realizowanego w ramach 
miejsca zajęły kolejno:  Kinga Szarek,  Patrycja Nowak,  Milena Pelczar.Europejskiego Funduszu  Społecznego  – KAPITAŁ  LUDZKI.

Projekt opiera się na Teorii Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, 
która została uznana za największe odkrycie nauk humanistycznych XX BIESIADA KARNAWAŁOWA 
wieku. Zgodnie z tą teorią, każdy ma własny profil inteligencji, który W ŁĘKACH STRZYŻOWSKICH - BARTNEM

W klimacie radości i zabawy odbyła się Gminna Biesiada Karnawałowa u każdego może być inny, ale nikt nie ma profilu lepszego czy gorszego. 
KGW w Łękach Strzyżowskich - Bartnem, zorganizowana dnia 6 lutego Gardner uważa, że każdy z nas jest zdolny, a istotą edukacji powinno być 
2010 r. przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Oficjalnego otwarcia wspieranie i pielęgnowanie  tych zdolności i talentów . Pierwszy etap Projektu 
biesiady dokonała Przewodnicząca KGW w Łękach Strzyżowskich - realizowany był przez uczniów klasy II pod kierunkiem pani Anny Bagińskiej 
Bartnem Danuta Parys, która przywitała zaproszonych gości, wśród których od kwietnia do grudnia 2009 roku. Podczas pokazu uczniowie zaprezentowali 
obecni byli: ks. Edward Wnęk - proboszcz parafii w Łękach Strzyżowskich, przedstawienie kukiełkowe pt. „W świecie zwierząt”, w którym pochwalili się 
Grzegorz Makara - Z-ca Wójta Gminy Wojaszówka, Roman Piłat - Prezes umiejętnościami zdobytymi podczas zajęć w trakcie realizacji projektu. Były 
Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych to umiejętności recytatorskie, teatralne, muzyczne, taneczne i sprawnościowo-
w Krośnie z/s w Jaśle, Irena Soboń - Przewodnicząca Regionalnej Rady ruchowe. Uczniowie samodzielnie przygotowali do spektaklu scenografię oraz 
KGW, Ilona Goleń i Helena Słowik - Przewodniczące Powiatowej i Gminnej współuczestniczyli w opracowaniu układu tanecznego. W pokazie 
Rady KGW oraz Marian Gardzina - Sołtys Łęk Strzyżowskich. Następnie wykorzystano otrzymane w ramach projektu pomoce: pacynki, kukiełki, sprzęt 
odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów za wieloletnią bezinteresowną sportowy, rekwizyty cyrkowe oraz płyty CD z muzyką.
działalność w KGW. Z rąk Romana Piłata, Ireny Soboń i Ilony Goleń 
dyplomy otrzymały: Janina Świszcz, Zofia Urban, Maria Kłosowicz, 
Krystyna Ostrowska, Danuta Parys oraz Helena Słowik. Nie zapomniano 
również o obchodzonym w tym roku przez Danutę Parys Jubileuszu 10. lecia 
pełnienia funkcji Przewodniczącej KGW w Łękach Strzyżowskich - 
Bartnem. Z tej okazji został przygotowany dyplom gratulacyjny, który wraz 
z symbolicznym upominkiem i serdecznymi życzeniami dalszej owocnej 
pracy wręczyły Jubilatce Helena Słowik- Przewodnicząca Gminnej Rady 
KGW i Lucyna Pelczarska - Dyr GOKiR w Wojaszówce. Do życzeń 
dołączyli się wszyscy uczestnicy biesiady śpiewając 100 lat. Po tak 
uroczystych i wzruszających chwilach przyszła pora na wspaniałą zabawę 

Poprzez uczestnictwo w programie dzieci rozwijały swoje 
zainteresowania i zdolności oraz utwierdziły się w przekonaniu, że warto 
pokonywać własne słabości, by w przyszłości cieszyć się sukcesami. Projekt 
będzie kontynuowany w latach 2010 – 2011 przez kolejne klasy pierwsze. 
W związku z tym pomoce dydaktyczne zostały uroczyście przekazane 
uczniom, którzy będą realizować II etap Projektu. Rodzicom popisy 
artystyczno-cyrkowe dzieci bardzo się podobały i zostały nagrodzone 
gromkimi brawami.

FINAŁ FERII Z NAGRODAMI
„Ferie z nagrodami” organizowane corocznie przez GOKiR Jak na biesiadę karnawałową przystało nie zabrakło muzyki, hulanek 

w Wojaszówce oraz GCI w Odrzykoniu jak co roku cieszyły się dużym i swawoli. Wiele radości sprawiły wszystkim uczestnikom biesiady panie 
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Pierwszego dnia odbył się z KGW w Bajdach, które przygotowały znakomity pokaz mody 
turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych. Laureaci turnieju to: karnawałowej. W konkursie na strój karnawałowy podziwiać można było 
I miejsce - Jakub Baran, II miejsce - Paweł Krygowski, III miejsce - Mateusz Miss Biesiadną, Dodę oraz jej managera, Tancerkę ze szkoły samby z Rio, 
Krasowski, IV miejsce - Gabriel Mularczyk. Za pierwsze cztery miejsca Pocahontas, Pastucha Franka ze swoimi towarzyszkami Mary z Rio 
uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy i afroamerykanką Meą, Misię Tirówę, Niesamowitą Parę Taneczną oraz 
pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia. Cowboya. Jury, którego członkami zostali zaproszeni goście, miało trudne 
Drugiego dnia odbył się turniej tenisa stołowego dla gimnazjum. zadanie wyłonienia najciekawszego stroju. Ostatecznie wygrały 
Klasyfikacja końcowa przedstawiała się nastepująco: I miejsce - Adrian Pocahontas, Miss Biesiadna oraz Niesamowita Para Taneczna. 
Mach, II miejsce - Sebastian Wilk, III miejsce - Paweł Gaj, IV miejsce - Suto zastawione stoły, karnawałowe rytmy w wykonaniu zespołu 
Aleksandra Makara.Kolejny dzień ferii z nagrodami to turniej warcabowy Roberta Zawiszy oraz znakomite humory, które dopisywały biesiadnikom 

sprawiły, że Biesiada Karnawałowa w Łękach Strzyżowskich - Bartnem była 
udana i na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.

KOLEJNA MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA 
UNIJNYCH  ŚRODKÓW

Czas na mikroprzedsiębiorstwa!
W roku 2010 Czarnorzecko-Strzyżowska LGD ma do rozdysponowania 

ponad 2,5 mln złotych. Na przełomie stycznia i lutego odbył się nabór na „Małe 
projekty”, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród grupy docelowej. 
O środki wnioskowały m.in.: stowarzyszenia, samorządy, parafie. Teraz 
nadszedł czas na kolejny nabór, tym razem będą to środki na rozwój 
mikroprzedsiębiorstw.  

Po raz trzeci Starosta Krośnieński przyznał nagrody dla najlepszych Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów 
sportowców. Wyboru dokonała Kapituła plebiscytu wyznaczając aż siedmiu wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost 
najlepszych. Statuetki wręczyli wicemarszałek Województwa Podkarpackiego zatrudnienia na obszarach wiejskich.
Bogdan Rzońca, starosta Jan Juszczak, wicestarosta Andrzej Guzik, Zakres pomocy. W ramach działania dotowane będą projekty o charakterze 
dyrektor - etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar oraz wójtowie inwestycyjnym, polegające na tworzeniu lub rozwoju działalności 
i burmistrzowie gmin. Pierwsze miejsce przypadło olimpijczykowi, który mikroprzedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich w zakresie: usług dla 
występował w Vancouver Łukaszowi Szczurkowi. Miejsce drugie zajęła gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludność, w tym usługi komunalne; 
trzykrotna złota medalistka MP Marcela Marcisz. Trzecią nagrodę zdobyła sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług 
Julia Stępień, uzdolniona tenisistka stołowa. Na pozycji czwartej znalazło się budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze 
trzech sportowców: Katarzyna Jakieła, biathlonistka z IKN Górnik Iwonicz; sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; 
Jakub Słowik z Bratkówki startujący w zawodach psich zaprzęgów przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 
i Marzena Stupkiewicz, łuczniczka, halowa mistrzyni Polski. magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów 

energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług 
informatycznych.
Kto może być wnioskodawcą. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 
10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.
Miejscem zamieszkania w/w osób musi być teren jednej z gmin należących do 
Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD. 
Pomoc może być przyznana, jeżeli: operacja jest uzasadniona pod względem 
ekonomicznym; 
1. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów 
prawa,  które mają zastosowanie do tej operacji;
2. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, 
w przypadku  operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia 
nieruchomości, znajdują się: 
a) w miejscowości należącej do gminy wiejskiej albo gminy miejsko-
wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo 
gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.  
mieszkańców - w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów 

Dla najpopularniejszych i najlepszego sportowca nagrody ufundował rolnych, wstępnie  uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane 
również sponsor główny plebiscytu Bank PKO BP oddział w Krośnie, które organizacje  producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi 
podczas gali wręczył dyrektor Edward Nowak. dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 

Powiatowe Święto Sportu było również okazją do uhonorowania b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości 
i wręczenia nagród specjalnych Starosty Krośnieńskiego i Zarządu Powiatu. należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 
Otrzymali je Andrzej Szczęsny i Jerzy Kaleta z podziękowaniami za miast liczących powyżej 20 tys.  mieszkańców, albo gminy miejskiej, 
organizację turniejów rodzinnych. Podsumowania uroczystości dokonali z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców 
gospodarze starosta Jan Juszczak i wójt gminy Wojaszówka Stanisław - w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup 
Blicharczyk oraz wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców 
Rzońca. i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub 

leśnictwa, 
3. biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co 
uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
4. w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach  PO 
Kapitał Ludzki, działanie „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości”.
Forma i wysokość pomocy. Pomoc ma formę zwrotu 50% kosztów 
kwalifikowalnych operacji, natomiast pozostałe 50% kosztów powinien 
zabezpieczyć wnioskodawca. Oznacza to, iż wnioskodawca powinien 
zabezpieczyć środki na pokrycie realizacji całej operacji, a po jej zakończeniu 
złożyć wniosek o zwrot 50% kosztów kwalifikowalnych.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 100 
tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy 
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem 
rzeczowym operacji; 
200 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 
5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione 
jest zakresem rzeczowym operacji; 
300 tys. zł gdy biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy 
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem 

W części artystycznej wieczoru wystąpiła Orkiestra Dęta z Odrzykonia,  rzeczowym operacji. 
Zespół Choise z Jedlicza, Zespół Wokalny z Odrzykonia oraz para taneczna Ogłoszenie o naborze wniosków na projekty w zakresie dofinansowania 
Sylwia Machowska i Marcin Maziarz. Sporą dawkę humoru dostarczył mikroprzedsiębiorstw przewiduje się na koniec I lub na początek II kwartału 
wszystkim kabaret Łorczyk z Rogów, a pokaz żonglowania piłki nogami 2010 roku. Gdzie po pomoc? Wszelkie informacje odnośnie dofinansowania 
zaprezentował Jakub Malig. Imprezę prowadziła Grażyna Ostrowska uzyskać można w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD mieszczącym się 
z Biura Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Krośnie. Po przy ul. Łukasiewicza 10 w Strzyżowie; pod numerem tel. (17) 276 46 03 lub na 
zakończeniu imprezy zaproszeni goście udali się do Zespołu Szkół stronie internetowej www.lgdleader.pl.
w Odrzykoniu na poczęstunek. 
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