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 TERMINARZ ROZGRYWEK NA SEZON  2009/2010  RUNDA 
WIOSENNA, KLASA  „B”  KROSNO II

XIV 11 kwietnia LKS Klimkówka-LKS Łęki Strzyżowskie
XV 18 kwietnia LKS Łęki Strzyżowskie-JKS Jasionów
XVI 25 kwietnia LKS Kombornia-LKS Łęki Strzyżowskie
XVII 2 maja LKS Łęki Strzyżowskie-LKS Lubatówka
XVIII 9 maja LKS Łęki Strzyżowskie-LKS Głębokie
XIX 16 maja LKS Iwełka Iwla- LKS Łęki Strzyżowskie
XX 23 maja LKS Łęki Strzyżowskie-Beskid Równe
XXI 30 maja OZS Guzikówka-LKS Łęki Strzyżowskie
XXII 3 czerwca LKS Łęki Strzyżowskie-Płomień Zmiennica
XXIII    6  czerwca KS Rymanów Z.-LKS Łęki Strzyżowskie
XXIV   13 czerwca LKS Łęki Strzyżowskie-LKS Jasienica R.

już sezon na kółkach wystartował, to udało nam się już na styczeń wyrobić dobrą formę XXV    20 czerwca Nafta Chorkówka-LKS Łęki Strzyżowskie
psów. Bardzo w tym nam pomogła ambicja i zapał do pracy młodych psów. Jest to mój XXVI   27 czerwca LKS Łęki Strzyżowskie-Cisy Jabłonica P.
drugi zaprzęg, dlatego wiedziałem, jak prowadzić psy aby ich nie „spalić” na 
treningach.  Mogłem zapiąć młode psy do starych i nauka by poszła szybko i łatwo, ale TERMINARZ ROZGRYWEK NA SEZON  2009/2010  RUNDA WIOSENNA, 
bałem się, że nabiorą od nich złych nawyków więc zaczynałem od zera. Na początku KLASA  „C” - KROSNO III
psy schodziły z trasy przywitać się z ludźmi, wąchać kwiatki itp. nie znały komend lewo, 
prawo. Obawiałem się wyprzedzania na zawodach innych zaprzęgów, aby psy się nie XII 11 kwietnia LKS Wojaszówka-Nurt Potok
pogryzły. Niestety czasu na naukę nie było, ponieważ jak tylko wróciłem z wymiany XIII 18 kwietnia Markiewicza Krosno-LKS Wojaszówka
zabrałem psy na pierwsze zawody. Okazało się, że Tango jest bardzo dobrym XIV 25 kwietnia  LKS Wojaszówka-Victoria Dobieszyn
kandydatem na lidera. Bardzo szybko zaczął łapać kierunki. Często na zawodach XV 2 maja LKS Żeglce-LKS Wojaszówka
skrzyżowania tras są otwarte i specjalnie oznakowane: zaprzęgi 2 psie w prawo, 4 i 6 XVI 9 maja Nowy Dwór Makowiska-LKS Wojaszówka
psie prosto, a większe w lewo. Im mniejszy zaprzęg tym praca nóg człowieka większa,  XVII 16 maja LKS Wojaszówka-LKS Nafciarz Bóbrka
chyba że nie zależy nam na wyniku. Nawet w 6 psich zaprzęgach ludzie wbiegają na XVIII 23 maja Grodzisko Wietrzno-LKS Wojaszówka
podjazdy obok sanek, aby nadrobić te kilka sekund. Przy 2 psach, tak jak to my się XIX 30 maja LKS Wojaszówka-LKS Lubatowa
ścigamy,  czasem w trudnych warunkach 3/4 trasy  pokonuje się pieszo obok sanek.XX 6 czerwca Tornado Wrocanka-LKS Wojaszówka

Pierwsze zawody odbyły się w Biłgoraju. Były to pokazowe zawody XXI      13 czerwca    LKS Wojaszówka-Chlebianka Chlebna
popularyzujące sport zaprzęgowy, gdzie dojechaliśmy na 5 miejscu. Psy na początku XXII     20 czerwca    LKS Jasiołka Jaśliska-LKS Wojaszówka

TENIS  STOŁOWY

Rozgrywki IV ligi męskiej podokręg krośnieński - tabela końcowa 

po II  rundzie 2009/2010 : 
 Grupa spadkowa
1. LKS I  Turze Pole 14 13     100 - 104
2. LKS STRAŻAK I Bratkówka 14 13 95 - 114
3. LUKS STRAŻAK Niżna Łąka 14 9 89 - 115
4. LUKS BURZA II  Rogi 14 5 80 - 132
5. LUKS Pamo Plast Olszanica 14 2 32 - 138

REPORTAŻ Z SEZONU JAKUBA SŁOWIKA

Jakub Słowik - mieszkaniec Bratkówki, student trzeciego roku turystyki nie wiedziały co się dzieje i co mają robić. Był szum, hałas i pełno ludzi, więc miały
i rekreacji w krośnieńskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Jest  z kim się witać na trasie. Później już było coraz lepiej psy biegały równo i zaczęły 
licencjonowanym zawodnikiem startującym w psich zaprzęgach. . ignorować ludzi, a  starty na wózkach kończyliśmy zazwyczaj na 2-3 miejscu. Od 

stycznia, gdy psy już mniej więcej wiedziały na czym polegają zawody, potrafiły biegać 
5-8 km dobrym tempem . (pokonywały 9 km w 30 minut z ciężarem 80 kg po dobrej 
trasie ).

Sezon 2009/2010 rozpoczął i skończył się dla nas bardzo dobrze. Był to nasz 
pierwszy sezon, w którym ścigaliśmy się zawodowo i ogólnie pierwszy sezon moich Na  13 startów  11 razy staliśmy  na podium.
grenlandów.  Zakładałem, że cały sezon przejeździmy treningowo aby psy się obyły Zawody na kółkach:Nasze 1 zawody Biłgoraj – 5 miejsce, Zabajka 2009- 1 miejsce -
z atmosferą zawodów, wyuczyły komend i zachowań na trasie. O mistrzostwach Silesiana Katowice- 2 miejsce, Międzynarodowe mistrzostwa Polski Kcynia – 
różnego typu zacznę myśleć za rok, może dwa jak psy się wprawią.  Zaczęliśmy 3 miejsce (2VC  mistrz  Polski).
normalnie trenować końcem października, po moim powrocie z wymiany szkolnej. Jak Zawody na śniegu: Lubieszów – 3 miejsce (pierwszy z Polaków)

Tri studnie Czechy  - 2 miejsce, Decin Czechy Mistrzostwa Czech – 1 miejsce, 
Frauenwald - niemieckie eliminacje do mistrzostw świata / Międzynarodowe 
mistrzostwa Turyngii – 1 miejsce, Międzynarodowe wyścigi o złoty But WYSOKA/ 
Przytkowice - 1 miejsce, Mistrzostwa Świata Niemcy Oberwiesenthal 2010 – 5 lokata 
(30 sekund do podium), Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Czechy 3 studnie. – Tytuł 
Mistrza Polski oraz Międzynarodowego Mistrza Polski z przewagą 3 minut nad 
następnym zawodnikiem., Słowacja- Zuberec – 1 miejsce 
Tym samym zdobyliśmy PUCHAR POLSKI 2010 on snow.

Chciałem bardzo podziękować moim sponsorom: MIASTU KROSNO i  firmie 
TREC NUTRITION, dzięki którym udało mi się wyjechać na eliminacje oraz 
Mistrzostwa Świata do Niemiec i walczyć o jak najwyższe lokaty.

Słowik Jakub

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojaszówce 
informuje, że od 01 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 
realizuje projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w Gminie 
Wojaszówka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,  Działanie 7.1 rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integracji,  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 
8 osób będących klientami pomocy społecznej w gminie wiejskiej 
Wojaszówka, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji 
oraz upowszechnienie pracy socjalnej na tym terenie. Projekt jest 
skierowany do osób korzystających z pomocy społecznej, 
bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej z terenu 
Gminy Wojaszówka. 

W ramach projektu przewidziano następujące działania: 
szkolenia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym, warsztaty 
z psychologiem, kursy zawodowe, kurs komputerowy, wsparcie 
dodatkowe: objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, zwrot kosztów 
dojazdu, wsparcie finansowe.

WSZYSTKIE FORMY WSPARCIA OFEROWANE
W PROJEKCIE SĄ BEZPŁATNE!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami 
socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce 
od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.00 do 15.00 w terminie 
od  7 kwietnia do 14 kwietnia w Biurze Projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wojaszówka 115, tel. 134385226

przeprowadzony został w trzech kategoriach: plastycznej, tu zadaniem „KAŻDY NOWY DZIEŃ JEST KWIATEM, 
uczestników było wykonanie pisanki wielkanocnej oraz recytatorskiej KTÓRY ZAKWITA JAK WIOSNA…”
gdzie uczestnicy mogli popisać się talentem, recytując wiersze 
związane z tematyką zbliżających się Świąt Wielkanocnych, jak 

Dnia 25 marca 2010 roku w Szkole Podstawowej im. Kajetana również z budzącą się do życia przyrodą i nadchodzącą wiosną. Nową 
Trybusa w Wojaszówce odbył się Gminny Konkurs Recytatorski, kategorią konkursu była piosenka solowa.
Plastyczny i Piosenki pod hasłem: „Każdy nowy dzień jest kwiatem, W części plastycznej, po obejrzeniu nadesłanych prac, jury 
który zakwita jak wiosna…” postanowiło przyznać: w kategorii klas I - III: I miejsce - Milenie 

Pelczar - SP Odrzykoń, II miejsce - Beacie Daszykowskiej - SP 
Bratkówka, III miejsce - Aleksandrze Danek - SP Odrzykoń. Ponadto 
jury wyróżniło: Aleksandrę Kowalską - SP Ustrobna i Weronikę Gaj - 
SP Wojaszówka w kategorii klas IV - VI: I miejsce - Ilonie Stefańskiej - 
SP Odrzykoń, II miejsce - Monice Witkoś - SP Odrzykoń, III miejsce-  
Robertowi Wujkowskiemu - SP Wojaszówka. Wyróżnienia otrzymali: 
Angelika Blicharczyk - SP Odrzykoń i Zuzanna Janik - SP 
Wojaszówka. W części recytatorskiej po wysłuchaniu  

Współorganizatorem tegorocznego konkursu był GOKiR
w Wojaszówce. Uroczystość rozpoczął występ uczniów SP 
w Wojaszówce, wprowadzając wszystkich w radosny, 
przedświąteczny nastrój. Następnie  dyrektor SP w Wojaszówce  Ewa 
Górska powitała przybyłych gości: Honorowymi Gośćmi imprezy 
byli: Wójt Gminy Wojaszówka - Stanisław Blicharczyk, a także 
dyrektor GOKiR w Wojaszówce - Lucyna Pelczarska. Do konkursu, 
swoich uczestników zgłosiły wszystkie szkoły podstawowe z terenu 
Gminy Wojaszówka oraz SP w Korczynie i Niepli. Konkurs 

prezentowanych wierszy jury postanowiło przyznać: w kategorii klas 
I - III: I miejsce - Zuzannie Gołąbek - SP Wojaszówka, II miejsce  
Bartoszowi Węgrzyniakowi - SP Łęki Strzyżowskie, III miejsce -  
Karolinie Piękoś - SP Łęki Strzyżowskie. Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymały: Beata Daszykowska - SP Bratkówka i Marzena Horak - SP 
Wojaszówka w kategorii klas IV - VI: I miejsce  Marlenie Niemiec - SP 
Łęki Strzyżowskie, II miejsce - Klaudii Ciosek - SP Wojaszówka, 
III miejsce - Annie Sowińskiej - SP Łęki Strzyżowskie. 
Wyróżnienia:Maciej Maląg - SP w Ustrobna oraz Zuzanna Janik - SP 
Wojaszówka.

KONKURS WIOSENNY W WOJASZÓWCE

KARNAWAŁ W „SOKOLE”

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ 

W GMINIE WOJASZÓWKA”

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

NIEBEZPIECZNE WYPALANIE TRAW

 KLUB PRACY W ODRZYKONIU

FERIE Z SIATKÓWKĄ W WOJASZÓWCE

WIADOMOŚCI SPORTOWE

NR 37, KWIECIEŃ 2010NR 37, KWIECIEŃ 2010

dokończenie na str. 2



WYPALANIE TRAW I ZAROŚLI JEST PRAWNIE ZABRONIONE! 1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników 
mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:

Każdego roku przy wypalaniu traw giną ludzie i zwierzęta. Jest to jeden a) w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego 
z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, celu,
wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
dla przyrody, jak i samego człowieka a zwłaszcza jest niechlubną tradycją Polaków, c) w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez 
z którą od lat zmagają się strażacy zawodowi, jak i ochotnicy, służby leśne i ochrony właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi 
środowiska, policjanci i strażnicy miejscy. Ekolodzy, naukowcy, przyrodnicy i leśnicy znaków bezpieczeństwa;
- wszyscy zdecydowanie apelują, że wypalanie nie jest efektywnym sposobem d) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w 
"odnawiania" gleby. Zostało naukowo udowodnione wiele lat temu, że wypalanie odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub 
suchej trawy wpływa negatywnie na roślinność i zwierzynę zamieszkującą tereny placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne 
trawiaste. W związku z tym ziemia zostaje wyjałowiona, a nie użyźnia się i nie wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym 
dochodzi do naturalnego rozkładu resztek roślinnych. Przerywany jest proces w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane 
formowania się próchnicy, a do atmosfery przedostaje się szereg związków odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;
chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Wypalanie traw Zabrania się też rozpalania ognisk lub wysypywania gorącego popiołu i żużla 
skutkuje zabijaniem znacznej ilości organizmów żywych znajdujących się w glebie, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przyrody oraz oznacza tony toksyn obiektów w odległości mniejszej niż 10 m od tych obiektów.
przedostających się w momencie spalania do atmosfery. § 36. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk 

Około 30% pożarów traw powstaje w wyniku przypadkowego zaprószenia ognia, i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest 
głównie za sprawą wyrzucania niedopałków z przejeżdżających pojazdów na pobocze dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo 

O pożaru:drogi (warto wiedzieć, że żar zapałki ma temperaturę rzędu około 800 C, a papieros, 
O 1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub rzucony niedopałek to około 600 C). W żadnym z powyższych przypadków sprawcy 

zarządcę lasu;nie biorą pod uwagę powstającego zagrożenia rozwoju pożaru na obszary leśne, 
2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc a przecież jest ono bardzo realne! Trawa po okresie zimowym pali się bardzo szybko, 
wyznaczonych do pobytu ludzi.bowiem jest wysuszona - ogień ogarnia coraz większe obszary powodując zagrożenie 
§ 39. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej dla lasów, zabudowań gospodarczych, zakładów pracy itp. Aby się zapalił las, np. od 

O O niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub suchej trawy, wystarczy 250 C. Rzucenie niedopałka, który ma 600 C. można 
stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez przyrównać do świadomego uklęknięcia i podpalenia lasu zapałką.
zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, jest nie dopuszczalne.

KARNAWAŁ W „SOKOLE”

Na co dzień ciężko pracują, hodują zwierzynę, w trudnych zwłaszcza w zimowych 
okresach dokarmiają ptactwo oraz dzikie zwierzęta. Kilkanaście razy w roku 
spotykają się na polowaniach między innymi Hubertowskim, Wigilijnym, 
Noworocznym. Polują też indywidualnie, jak kto woli. Z reguły z daleka od ludzi, 
w kniei, która raz jest łaskawsza innym razem mniej. Tylko raz w roku myśliwi 

Każde wypalanie traw, a co za tym idzie - każda interwencja służb ratowniczych 
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej sporo kosztuje, a w skali 
kraju są to dziesiątki tysięcy pożarów. Koszty to nie tylko wylana woda, spalone 
paliwo, zużyty sprzęt itd. to przede wszystkim ludzkie życie, zniszczona przyroda, co 
nie sposób określić w złotówkach, więc trudno oszacować straty. Ogólnie są to na 
pewno miliony zł. Te ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym rozrachunku z 
budżetu państwa. Oznacza to, iż to my - całe społeczeństwo - ponosimy ciężar 
finansowy walki z tymi niepotrzebnymi, a niejednokrotnie groźnymi pożarami.

z "Sokoła" spędzają mile czas wraz z żonami, krewnymi, sympatykami koła. Okazją tą 
jest bal karnawałowy. Jak sięgnąć pamięcią każdy był inny, gdzie indziej urządzany, 
różne bywało towarzystwo, ale zawsze był udany i długo wspominany. I tym razem 
Zarząd koła postanowił zorganizować zabawę karnawałową, bo nie sama pracą 
człowiek żyje. 

W dniu 6 lutego bieżącego roku w sali Domu Strażaka w Rzepniku wypełnionej po 
brzegi udzieliła się wszystkim karnawałowa atmosfera. Jako, że bal miał być 
myśliwski do zebranych przemówił kolega Łowczy Marian Guzek, powitał zebranych 
i żeby zaakcentować myśliwski charakter balu poprosił o wręczenie nadanych przez 
Okręgową Radę Łowiecką w Krośnie odznaczeń "Za Zasługi Dla Łowiectwa Okręgu 
Krośnieńskiego" dla kolegów: Fiołka Franciszka, Paszkowskiego Stefana, 
Zajchowskiego Henryka. Odznaczenia wyróżnionym wręczył Prezes Koła - Zbigniew 
Guzek, który otrzymał takie samo odznaczenie na noworocznym spotkaniu Zarządu 
Wojewódzkiego PZŁ w Krośnie. Poinformował on zebranych, że Kapituła Odznaczeń 
Łowieckich odznaczyła "Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej" Łowczego UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE WYPALANIA ROŚLINNOŚCI

.
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)
Art. 15. 1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:
 palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym 
płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, 
a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i  szuwarów.
Art. 131. Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki 
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE 
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Mariana Guzka oraz Sekretarza Zbigniewa Kroka. Medale odebrali oni 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca z rąk Prezesa Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Krośnie na spotkaniu noworocznym. 
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów Po krótkiej części oficjalnej poproszono wszystkich na obiad, a zespół 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) „Za 5 dwunasta” do rana bawił uczestników zabawy. Przy suto zastawionych stołach , 
§ 4. 1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wspaniałej atmosferze wspominano dawne czasy i snuto plany na przyszłość. Ja tam 
wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie byłem i co widziałem to opisałem.
się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji: Zbigniew Krok 

której celem jest przygotowywanie osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy do 
lepszego radzenia sobie z problemami związanymi z procesem poszukiwania 
zatrudnienia. Pomocą tą objęte są w szczególności osoby, które nie posiadają 
doświadczenia w znajdowaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania 
zatrudnienia w związku z długotrwałymi niepowodzeniami lub chcą powrócić na 
rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. 

Klub Pracy to trwające trzy tygodnie szkolenie, które podzielone jest na dwa 
etapy. Pierwszy z nich realizowany jest w formie zajęć grupowych, prowadzonych 
przez 10 dni roboczych, w trakcie których uczestnicy zapoznają się ze specyfiką 
procesu poszukiwania zatrudnienia. W czasie poszczególnych sesji tematycznych 
klubowicze: poznają zagadnienia związane z rynkiem pracy oraz rządzące nim 
mechanizmy, dokonują bilansu swoich mocnych i słabych stron, odkrywają własne 
umiejętności, możliwości i predyspozycje zawodowe, pozyskują wiedzę z zakresu 
metod poszukiwania pracy, uczą się sporządzania dokumentów aplikacyjnych W części: „Piosenka solowa”- w kategorii klas I - III: I miejsce zdobyła - Marzena 
(życiorys, list motywacyjny, podanie o pracę), poznają zasady przygotowywania się Markowicz - SP Wojaszówka, II miejsce - Milena Pelczar - SP Odrzykoń, III miejsce  
do rozmowy kwalifikacyjne, zgłębiają sztukę autoprezentacji.Julia Rozmus - SP Niepla. Wyróżnienia: Izabela Cygan - SP Ustrobna. W kategorii klas 

IV -  VI: I miejsce -  Gabriela Turczyn - SP Wojaszówka, II miejsce -  Katarzyna Such - 
SP Korczyna, III miejsce - Maciej Maląg - SP Ustrobna. Wyróżnienie otrzymała 
Aleksandra Lidwin - SP Bratkówka. Laureaci poszczególnych kategorii konkursu oraz 
wyróżnieni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Pozostali otrzymali dyplom za 
udział w konkursie oraz pamiątkowy świąteczny upominek.

Konkurs przebiegał w miłej  świątecznej już  atmosferze, dopisała pogoda, a także 
dobre humory.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W dniu 15 marca 2010 w Sali Narad Urzędu Gminy w Wojaszówce odbyły się 

eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Brało w nim udział 20 uczestników w grupie szkół podstawowych (SP Łęki 

Strzyżowskie, Wojaszówka, Bratkówka, Ustrobna i Odrzykoń) oraz 8 w grupie 
Drugi etap  przypadający na trzeci tydzień szkolenia, to dla uczestników czas gimnazjów (Odrzykoń i Przybówka). Wszyscy uczestnicy zostali wyłonieni 

aktywnego poszukiwania pracy, w trakcie którego mogą wykorzystać w praktyce w eliminacjach, które odbywały się w poszczególnych szkołach.
zdobytą wcześniej wiedzę oraz umiejętności. Uczestniczą oni również w warsztatach  W skład jury weszli: przedstawiciel KM PSP w Krośnie mł. bryg. Marek Fejkiel 
komputerowych.oraz dh Tadeusz Wójcik i dh Witold Kołek

Na całość kursu składa się 55 godzin zegarowych (etap pierwszy  40 godzin, etap 
drugi  15 godzin). Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia, 
których okres ważności wynosi dwa lata. 
Bezrobotnym uczestniczącym w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania 
zatrudnienia, przysługuje stypendium oraz (po spełnieniu określonych warunków) 
zwrot kosztów przejazdu. Program szkolenia jest rekomendowany przez Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej.

Często zdarza się tak, że procesowi poszukiwania zatrudnienia towarzyszą 
negatywne emocje. Są one związane z poczuciem niepewności, wątpliwościami 
dotyczącymi słuszności dokonywanych wyborów, brakiem wiary w skuteczność 
własnego działania oraz tendencją do przerzucania odpowiedzialności za swoją 
sytuację na czynniki zewnętrzne. Dzięki Klubowi Pracy uczestnicy nie tylko uczą się 
intensywnego i efektywnego poszukiwania zatrudnienia, ale przede wszystkim 

Turniej składał się z części pisemnej oraz części ustnej. Najlepszym uczestnikiem zmieniają swoje nastawienie do samych siebie oraz otaczającej ich rzeczywistości.
turnieju w grupie szkół podstawowych okazała się Monika Zawisza (SP Odrzykoń). 
Drugie miejsce zajął Maciej Zajchowski (SP Bratkówka), a trzecie Marlena Niemiec „FERIE Z SIATKÓWKĄ”
(SP Łęki Strzyżowskie). Pod hasłem "Ferie z siatkówką" w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

W grupie gimnazjów zwyciężył Bartosz Filar (Gimnazjum w Odrzykoniu), a na w Wojaszówce odbył się turniej mini siatkówki dziewcząt i chłopców. 
dalszych pozycjach uplasowali się Karol Niemiec i Lucjan Rec (Gimnazjum Zawody zostały rozegrane podczas ferii zimowych 23 lutego 2010 roku. 
w Przybówce). Organizatorem turnieju był nauczyciel wychowania fizycznego Waldemar Szafran oraz 

Na koniec wszyscy uczestnicy turnieju dostali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi dyrektor GOKIR - Lucyna Pelczarska. Nagrody w postaci piłek, pucharów i dyplomów 
drobne upominki. ufundowała Gmina Wojaszówka oraz Gminny Ośrodek  Kultury i Rekreacji 
Najlepsi przedstawiciele poszczególnych grup wyjechali na eliminacje powiatowe, w Wojaszówce. 
które w tym roku odbyły się 30 marca 2010 r. w  Domu Ludowym w Długiem. Głównym celem turnieju było zachęcenie dzieci z terenu naszej gminy do aktywnego 
W kategorii gimnazjum Bartosz Filar zajął II miejsce natomiast w kategorii szkół wypoczynku oraz spędzenia wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia fizycznego 
podstawowych Monika Zawisza uplasowała się na V miejscu. i psychicznego. W zawodach uczestniczyli reprezentanci szkół podstawowych z terenu 

Gminy Wojaszówka. Każda szkoła mogła wystawić po dwie drużyny w kategorii 
KLUB PRACY W ODRZYKONIU

W dniach od 8 do 26 marca 2010 r. w Gminnym Centrum Informacji 
w Odrzykoniu już po raz dziewiąty odbyły się zajęcia aktywizujące „Klub Pracy” dla 
osób bezrobotnych z terenu Gminy Wojaszówka. Jest to jedna z form współpracy Urzędu 
Gminy Wojaszówka z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie. Trzytygodniowe 
szkolenie zgodnie z „Programem Klubu Pracy” prowadziła Marta Zawisza - Lider Klubu 
Pracy. W zajęciach uczestniczyło 11 osób z terenu Gminy Wojaszówka.  

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 
kwietnia 2004 roku oraz rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 marca 2007 roku, dotyczącymi standardów usług rynku pracy, a także 
szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług 
rynku pracy; Klub Pracy jest jedną z form pomocy świadczonej przez urząd pracy, 

dziewcząt i chłopców. Zawodnicy grali w drużynach trzyosobowych. Mecze były 
rozgrywane na czas (po 10 min). W pierwszej kolejności dzieci rywalizowały w dwóch  
grupach systemem każdy z każdym. Następnie dwie pierwsze drużyny z grup grały 
systemem pucharowym aż do wyłonienia zwycięzców turnieju.

Zwycięzcą w kategorii dziewcząt została SP Wojaszówka, II i III m- ce zajęła 
drużyna z Łęk Strzyżowskich, W rozgrywkach chłopców I m-ce zajęli uczniowie 
z Łęk Strzyżowskich, II z Wojaszówki, a III z Bratkówki. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Michał Witkoś (SP Łęki Strzyżowskie), a najlepszą zawodniczką 
Natalia Twaróg (SP Wojaszówka). Zawody sędziowali Michał Gałuszka oraz Szymon 
Nawrocki. Nagrody wręczył Zastępca Wójta Gminy Wojaszówka - Grzegorz Makara

Waldemar  Szafran
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