
KLASA B 2009/2010, GRUPA: KROSNO II
Nazwa M Pkt Z R      P      Bramki 
1. Płomień Zmiennica 16 39 12 3 1 50 - 18
2. LKS Kombornia 16  32 9 5 2 27 - 13
3.Nafta Chorkówka 16 31 10 1 5 42 - 25
4.JKS Jasionów   16  28 8 4 4 36 - 27
5.Guzikówka Krosno                16   28 9 1  6 33 - 32
6.Cisy Jabłonica Polska 16 26 8 2  6 30 - 20
7.LKS Lubatówka 16 24 7 3   6 30 - 24
8. Karpaty Klimkówka   16 22 6 4  6 22 - 22
9. Beskid  Równe 16 20 6 2  8 21 - 26 
10.Błękitni Jasienica Rosielna      16 20 5 5 6 25 - 25
11.LKS Głębokie  16 19 5 4 7 32 - 27
12.LKS Łęki Strzyżowskie 16 13 4 1 11    9- 41 Wyróżnienia: Adrian Stanisławczyk - Odrzykoń, Kamil Raś - Bratkówka
13.Iwełka Iwla 16 7 2 1  13 19 - 48 Klasy IV - VI SP: I - Natalia Hedesz - Odrzykoń, II - Karolina Jucha - Odrzykoń
14.Florian Rymanów Zdrój 16 6 0 6  10 17 - 45 III - Angelika Pawłowska - Wojaszówka
KLASA C 2009/2010, GRUPA: KROSNO III Gimnazjum: I - Barbara Jakubasz - Przybówka, II - Anna Bachta - Przybówka

 Nazwa M Pkt Z R      P      Bramki 
RODZINNY TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM1. Markiewicza Krosno 13  31 10 1  2 43 - 9

2. Victoria Dobieszyn 13  28 8 4 1 30 - 12
Towarzystwo Sportowe ,,Pro - Familia” zaprasza wszystkich chętnych, 3.Nowy Dwór Makowiska 13   26 8 2 3 42 - 17

sympatyków tenisa, rodziny z powiatu krośnieńskiego  na XII Międzynarodowy 4.Jasiołka Jaśliska 13  25 7 4  2 28 - 13
Rodzinny Turniej w Tenisie   Stołowym PRO FAMILIA – CUP 2010.5. LKS Lubatowa 13    24 8 0 5 22 -19

Turniej odbędzie się 23. 05. 2010 w Szkole Podstawowej w Wojaszówce 6. Błękitni Żeglce 13  20 6 2  5 26 - 27
i Frysztaku. Jesteśmy przekonani, że start  młodzieży wraz z rodzicami uatrakcyjni 7.Grodzisko Wietrzno 13  16 5 1   7 16 - 36
nasz cykliczny turniej, w którym oprócz rodzin z trzech województw: 8.Nurt Potok 13  16 5 1 7 27 - 28
podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego startować będą rodziny ze 9.Nafciarz Bóbrka     13  12 4 0 9 14 - 35
Słowacji – ŚWIDNIK, Stropkov, Kamienica, Dubovica, Lipiny i Ukrainy- Lwów, 10.Tornado Wrocanka  13  9 1 6  6 20 -27
Sambor.11.Chlebianka Chlebna 13      9            2      3        8   19 -37
Turniej odbędzie się w czterech kategoriach: kategoria amatorska rodzic + dziecko do 12.Rędzinianka Wojaszówka   13         5           1      2       10    10 -37
16 lat; rodzic + dziecko powyżej 16 lat; kategoria otwarta - open rodzic + dziecko do TERMINARZ   ROZGRYWEK  NA  MAJ:
16 lat; open rodzic + dziecko powyżej 16 lat.9    V   g. 13.00    Nowy Dwór Makowiska - Rędzinianka Wojaszówka

W kategorii amatorskiej wyklucza się udział zawodników występujących w I ,II 16  V   g. 13.00    Rędzinianka Wojaszówka - Nafciarz Bóbrka
i III lidze. W kategorii otwartej wyklucza się udziału zawodników ekstraligi i  I ligi.23  V   g. 13.00    Grodzisko Wietrzno - Rędzinianka Wojaszówka
 SYSTEM ROZGRYWEK:30  V   g. 13.00    Rędzinianka Wojaszówka - LKSLubatowa

W każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy w której uczestniczyć będzie cztery, 
lub trzy rodziny. Podział grup będzie zależny od ilości uczestników.OBCHODY DNIA PATRONA SZKOŁY W ŁĘKACH STRZYŻOWSKICH
Awans do dalszych gier uzyskają po dwie najlepsze rodziny z grupy.
Po rozgrywkach grupowych turniej zostanie przeprowadzony systemem Dnia 30 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich 
pucharowym.uroczyście obchodzono Dzień Patrona Szkoły - Jana Kochanowskiego. Przewodnim 
Wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów.hasłem obchodów był fragment fraszki poety: "Panie, to moja praca, a zdarzenie 
NAGRODYTwoje, Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje ...". 
Kategoria otwarta rodzic + dziecko do 16 lat :
1. miejsce   - deska tenisowa+ okładziny tenisowe, puchar grawerowany, dyplom
2. miejsce   - okładziny tenisowe, puchar grawerowany, dyplom
3. miejsce   - okładziny tenisowe, puchar grawerowany, dyplom
4. miejsce  - puchar grawerowany szklany, dyplom
Kategoria otwarta rodzic + dziecko powyżej 16 lat:
1. miejsce – 800 zł  - 250.00 Euro,  puchar grawerowany, dyplom
2. miejsce – 500 zł – 150.00 Euro,  puchar grawerowany, dyplom
3. miejsce-  400 zł – 100.00 Euro,   puchar grawerowany, dyplom
4. miejsce – puchar grawerowany szklany, dyplom
Kategoria amatorska rodzic+ dziecko do 16 lat i kategoria powyżej 16 lat:
1. miejsce- deska tenisowa+ okładziny tenisowe, puchar grawerowany, dyplom
2. miejsce- okładziny tenisowe, puchar grawerowany, dyplom
3. miejsce – okładziny tenisowe, puchar grawerowany, dyplom
4. miejsce – puchar grawerowany szklany, dyplom
Dodatkowo dla wszystkich rodzin nagroda od Towarzystwa Sportowego Pro- Familia.
Możliwość zwiększenia nagród pieniężnych w kategorii otwartej powyżej
16 lat.
Dla wszystkich uczestników zapewniamy ciepły posiłek – obiad – godz.12.00 do14.00

W ramach uroczystości przeprowadzono dwa konkursy gminne - plastyczny Oprócz obiadu dla uczestników przewidujemy poczęstunek  – stół szwedzki
i recytatorski, które swoją tematyką nawiązywały do wartości rodzinnych (domu - wyroby swojskie, sałatki, ciasta – godz.10.00 – 16.00
rodzinnego, rodziny, rodziców). W konkursach wzięli udział uczniowie wszystkich Wpisowe od rodziny wynosi 20 zł – płatne w dniu zawodów.
szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy, którzy prezentowali swoje Zapisy na turniej do 22.05.2010 r.  – Losowanie grup w dniu zawodów od godz. 8.00
umiejętności pod czujnym okiem swoich nauczycieli. Święto szkoły zakończyło się Zapisy przyjmuje:
częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów szkoły w Łękach Strzyżowskich Jerzy Kaleta  pod numerem 13-43-850-95
pod kierunkiem Małgorzaty Radzik i Mirosławy Szubra. Nagrody laureatom Zapraszamy na stronę internetową Towarzystwa – www. pro-familia.net
konkursów oraz podziękowania nauczycielom wręczyła Dyrektor Szkoły Na stronie galeria z poprzednich turniejów – zdjęcia, regulaminy
Podstawowej w Łękach Strzyżowskich mgr Renata Grząsiak. Głównym celem organizowanego turnieju jest promocja sportu rodzinnego
Laureaci konkursów: propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację, oraz popularyzacja 
Konkurs recytatorski tenisa stołowego we wszystkich środowiskach naszego społeczeństwa.
Klasy I - III SP: I miejsce - Karolina Piękoś - Łęki Strzyżowskie, II miejsce - PATRONAT NAD IMPREZĄ OBJĘŁO MINISTERSTWO SPORTU 
Bartosz Węgrzyniak - Łęki Strzyżowskie, III miejsce - Karolina Wójcik - W WARSZAWIE
Wojaszówka Porządek Turnieju:
Wyróżnienia: Beata Daszykowska - Bratkówka, Iwona Raś - Bratkówka 1. Otwarcie turnieju – godz. 8.30
Weronika Drogoń - Wojaszówka 2. Zapisy zawodników  -  godz. 8.45 – 9.00
Klasy IV - VI SP: I - Zuzanna Janik - Wojaszówka, II - Anna Sowińska - Łęki 3. Rozgrywki w grupach  -  godz. 9.00- 13.00
Strzyżowskie, III - Klaudia Ciosek - Wojaszówka 4. Obiad dla zawodników  -  13.00- 14.00
Wyróżnienia: Monika Witkoś - Odrzykoń, Justyna Raś - Bratkówka 5. Mecze półfinałowe i finał w grupach  -  14.00- 16.00
Gimnazjum: I - Piotr Jaworski - Odrzykoń, II - Anna Bachta - Przybówka, 6. Zakończenie turnieju i wręczenie nagród  -  16.00 -17.00
III - Kamil Wójcik - Przybówka
Konkurs plastyczny Prezes T.S.Pro - Familia
Klasy I - III SP: I - Gabriela Zdziobłoska - Łęki Strzyżowskie, II - Jakub Goleń - 38-471 Wojaszówka 59
Łęki Strzyżowskie, III - Aleksandra Kowalska - Ustrobna Jerzy Kaleta, tel. 13-43-850-95

ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Wojaszówka, 
że w dniach 25 – 26 maja (wtorek, środa) 2010 roku 
odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 
Odbierane będą zbędne stare meble, elementy stolarki 
okiennej, elektro śmieci (telewizory, komputery) oraz 
pralki, lodówki i opony.

Sołtysi poszczególnych miejscowości wyznaczą 
punkty zborne,  z których odbierane będą odpady.

W pierwszym dniu – 25 maja (wtorek) zbiórka 
odbędzie się w miejscowościach: Ustrobna, Bajdy, 
Wojaszówka, Przybówka, Łęki Strzyżowskie, 
Pietrusza Wola, Rzepnik, Łączki Jagiellońskie.

W drugim dniu - 26 maja (środa) w miejscowościach: 
Wojkówka, Bratkówka, Odrzykoń.

Odbiór  dla mieszkańców jest bezpłatny

Wójt Gminy Wojaszówka
. 

Trybusa w Wojaszówce, nauczyciel prowadzący – Małgorzata KONKURS RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI 
Gołąbek. Recytowane wiersze: Tadeusz Różewicz „Ojczyzna”, Juliusz PATRIOTYCZNEJ - ELIMINACJE GMINNE
Słowacki „Hymn”Dnia 14 kwietnia 2010 r. w Domu Kultury w Odrzykoniu odbyły się 

gminne eliminacje IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
Polskiej Poezji Patriotycznej. 

Przed rozpoczęciem zmagań konkursowych wszyscy uczestnicy 
uczcili minutą ciszy pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem. 

Do konkursu stanęło 13 najlepszych recytatorów - laureatów ze 
wszystkich szkól podstawowych i gimnazjów z Gminy Wojaszówka. 

Głównym celem organizowanego konkursu jest krzewienie wśród 
dzieci i młodzieży postaw patriotycznych oraz kształtowanie 
wrażliwości na piękno języka polskiego. Gminna Komisja 
Konkursowa w składzie: Małgorzata Gołąbek, Magdalena Król, Marta 
Markowicz,  Alicja Prajsnar, Elżbieta Szarek i Lucyna Pelczarska po 
wysłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniła najlepszych 
recytatorów w dwóch kategoriach wiekowych:

w kategorii - gimnazja
1 miejsce – Martyna Piękoś, kl. III, Publiczne Gimnazjum im. 
Stanisława Gałuszki w Przybówce, nauczyciel prowadzący – Marta 
Markowicz. Recytowane wiersze: Antoni Słonimski „Alarm”, Karol 
Wojtyła „Ojczyzna, kiedy myślę ...”
2 miejsce – Damian Turczyn, kl. I, Publiczne Gimnazjum im. 
Stanisława Gałuszki w Przybówce, nauczyciel prowadzący - Marta 
Markowicz. Recytowane wiersze: K.K. Baczyński „(Niebo złote ci 
otworzę)”, K.K. Baczyński „Elegia... (o chłopcu polskim)”
3 miejsce – Wiktoria Solecka, kl. II, Zespół Szkół im. Aleksandra 
Fredry w Odrzykoniu, nauczyciel prowadzący – Anna Juszczęć – 
Jakubik. Recytowane wiersze: Maria Sulima „Ojczyzno!”, Kornel 
Ujejski „Chorał”. 

w kategorii - szkoły podstawowe klasy IV - VI Wyróżnienie – Katarzyna Głód, kl. II, Zespół Szkół w Odrzykoniu, 
1 miejsce – Zuzanna Janik, kl. V, Szkoła Podstawowa im. Kajetana nauczyciel prowadzący – Alicja Prajsnar. Recytowane wiersze: K.K. 
Trybusa w Wojaszówce, nauczyciel prowadzący – Małgorzata Baczyński „Z głową na karabinie”, K.K. Baczyński „Elegia... 
Gołąbek. Recytowane wiersze: „Modlitwa”  oraz „Miejcie nadzieję...” (O chłopcu polskim)”. 
2 miejsce – Marlena Niemiec, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Jana Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom oraz ich 
Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich, nauczyciel prowadzący - nauczycielom prowadzącym za udział w eliminacjach gminnych 
Małgorzata Radzik. Recytowane wiersze: Kazimierz Józef Węgrzyn Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej. 
„Pieśń o Katyniu”, Marian Hemar „Katyń” Laureaci wystąpili w konkursie powiatowym, który odbył się 
3 miejsce – Gabriela Turczyn, kl. V, Szkoła Podstawowa im. Kajetana 26 kwietnia 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie. 

 



PODWÓJNY LAUREAT W PUBLICZNYM GIMNAZJUM
IM. STANISŁAWA GAŁUSZKI W PRZYBÓWCE

Dnia 13 kwietnia 2010 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie 
odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W roli podwójnego laureata wystąpił uczeń 
klasy III b naszego gimnazjum Paweł Rzońca, który przebrnął przez 3 etapy 
Konkursu Fizycznego i Konkursu Wiedzy Technicznej, plasując się wśród 30 
najlepszych uczniów w województwie podkarpackim. Uzyskał tytuł podwójnego 
laureata.  Z rąk Kuratora Oświaty podziękowania otrzymała matka chłopca Pani Anna 
Rzońca, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przybówce Pani Barbara Krasowska - 
Dubiel oraz nauczyciele: fizyki Monika Błażejowska i techniki Waldemar 
Błażejowski. 

Tytuł laureata zwalnia ucznia z części matematyczno - przyrodniczej egzaminu 
gimnazjalnego przyznając mu maksymalną ilość punktów w tej części. Jest to 
wspaniałe osiągnięcie ucznia i duży sukces szkoły. 

Paweł wykazał się ogromną wiedzą, którą zdobył dzięki pilności 
i systematyczności oraz rozległym zainteresowaniom w zakresie przedmiotów 
matematyczno - przyrodniczych. 

Lata pracy z uczniem wydały "plon obfity" i przysporzyły wiele radości Pawłowi, 
jego mamie i nauczycielom.

  KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII 
WS. SZCZEPIENIA LISÓW NA TERENIE PODKARPACIA.

W dniach od 6 – 16 maja 2010 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia 
przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. W czasie jej trwania zostanie 
wyłożonych 322 660 dawek szczepionki. Prowadzone szczepienie obejmuje 
w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone 
będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej.

Porcja szczepionki posiada kształt okrągłego plastra koloru brązowo – szarego. 
Blister (przynęta) wydający specyficzny zapach, zawiera w środku aluminiowo – 
plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające 
skierowane jest wyłącznie na lisy.
W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt z rozłożoną 
szczepionką należy podkreślić, że:
- przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez 
lisy, ich podnoszenie jest przeciwwskazane;
- kontakt człowieka ze szczepionka ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji 
medycznej;
- w okresie trwania akcji i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach 
objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych,
 a ponadto wstrzymanie się od polowań.

Wiesław Bek
Rzecznik Prasowy

Wojewody Podkarpackiego
Podkarpacki Urząd Wojewódzki  

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ODRZYKONIU 
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Uczniowie Gimnazjum im. A. Fredy w Odrzykoniu uczestniczyli w roku szkolnym 
2009/2010 w wielu konkursach przedmiotowych interdyscyplinarnych 
organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty .

Uczennica klasy II gimnazjum, Wiktoria Solecka brała udział w konkursie z biologii 
na etapie wojewódzkim. Kolejnym sukcesem mogą pochwalić się uczniowie klasy 
trzeciej gimnazjum, którzy brali udział Wojewódzkim Konkursie Technicznym 
organizowanym w Jarosławiu. Dwóch uczniów zostało finalistami tego konkursu: 
Mateusz Guzek zajął XI miejsce, a Jakub Słowik XVI miejsce na 40 uczestników 
finału i ponad 2000 startujących uczniów naszego województwa.

Uczniowie chętnie biorą udział w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych. 
Mateusz Guzek zajął II miejsce w konkursie matematycznym OLIMPUS, Jakub 
Słowik V miejsce a Bartosz Filar X. Aleksandra Moskal zajęła V miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie matematycznym EDI, a Gabriela Izowit VII.

Drużyna gimnazjalistów  z naszej szkoły brała udział w V Pikniku Motoryzacyjnym 
w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, zdobywając I miejsce drużynowo we 
wszystkich kategoriach: strzeleckiej, identyfikacji części samochodowych, jazdy 
rowerem, wiedzy o ruchu drogowym. Damian Wilk uczeń klasy III gimnazjum zdobył 
I miejsce indywidualnie w całym turnieju.  

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Odrzykoniu
Dorota Hedesz

„GMINA WOJASZÓWKA –

 MIEJSCA, KTÓRE KOCHAMY”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

1. Organizatorami konkursu są Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Gminne 
Centrum Informacji w Wojaszówce. 
2. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Wojaszówka, bez względu na 
wiek, zawód, czy status społeczny.
3. Celem konkursu jest ukazanie piękna, walorów przyrodniczych 
i architektonicznych Gminy Wojaszówka.                                                               
4. Przedmiotem konkursu jest wybór i nagrodzenie najlepszych zdjęć wykonanych 
w Gminie Wojaszówka
5. Technika zdjęć jest dowolna. Format zdjęć powinien wynosić przynajmniej
15 x 21cm. Zdjęcia wykonane cyfrowo powinny być przekazane również na nośniku 
elektronicznym     
 6. Każda praca powinna być opatrzona tytułem i zawierać krótki opis: co przedstawia i 
miejsce, w którym zostało wykonane zdjęcie
7. Autor może zgłosić do konkursu maksymalnie pięć prac.                               
8. Najważniejszymi kryteriami oceny zgłoszonych prac są: charakter pracy 
odpowiadający celom konkursu, poprawność techniczna, nowatorskie ujęcie.
9. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatorów. Decyzje 
komisji są ostateczne.                                                                                           
10. Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne oraz wyróżnienia
11. Warunkami uczestnictwa w konkursie są: 
- dostarczenie prac konkursowych organizatorowi konkursu listownie lub osobiście,
- podanie danych autora pracy: ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 
imię i nazwisko, adres (ewentualnie dodatkowo numer telefonu, e-mail), 
wiek, status społeczny (np. uczeń, student, zawód)W dniu 22 kwietnia 2010 roku odbyła się sesja Rady Gminy Wojaszówka, na 
11.1. Koszty nadesłania prac konkursowych ponosi uczestnik konkursu.której to m. in podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
11.2. Nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.Gminy Wojaszówka z tytułu wykonania budżetu za 2009 r. Radni Rady Gminy nie 
11.3. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.                                     wnieśli uwag do wykonania budżetu. 
12. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 września 2010 r. Decyduje data stempla Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wójcik przedstawił uchwałę 
pocztowego. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, która pozytywnie zaopiniowała 
13. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy dostarczyć pod sprawozdanie Wójta Gminy Wojaszówka z wykonania budżetu gminy za 2009 
adres: rok. 
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Jagiełły 1, Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Gaj omówił prace 
38-406 Odrzykoń, tel. 13 43 117 58                                  Komisji Rewizyjnej nad analizą budżetu przeprowadzoną w dniach 7-9 kwietnia 
14. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem o terminie rozdania 2010 r. mającą na celu rozpatrzenie sprawozdania oraz wydanie opinii na temat 
nagród.                                    wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 
15. Złożenie prac w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę Regionalnej Izby 
wykorzystywanie zdjęć w promocji gminy, bez wynagrodzenia, w dowolnym terminie Obrachunkowej w Rzeszowie, która pozytywnie zaopiniowała  wniosek Komisji 
i formie.Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
16. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane tylko dla potrzeb Wojaszówka. 
konkursu. W wyniku głosowania uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 r. została podjęta jednogłośnie.  

NOWA SIEDZIBA BIBLIOTEKI W WOJASZÓWCE „DOKTOR DOLITTLE I PRZYJACIELE”
Gminna Biblioteka Publiczna w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu wkroczyła w rok 2010 Dnia 23  kwietnia 2010r. w sali Domu Kultury w Odrzykoniu odbył się spektakl 

z nowymi pomysłami, perspektywami i planami. Wzrost czytelnictwa, liczby teatralny dla dzieci pt. „Doktor Dolittle i przyjaciele”. Zorganizowany został przez 
zakupionych woluminów dla bibliotek, świadczy o potrzebie modernizacji lokali na Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce, a wystawił go zespół Art-Re 
terenie gminy. Jednym z najważniejszych wydarzeń w pierwszym kwartale 2010 roku, z Krakowa.
było przeniesienie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce do nowego lokalu  Przedstawienie obejrzały Przedszkolaki oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej 
mieszczącego się na parterze budynku Urzędu Gminy. w Odrzykoniu z klas I-III. Była to opowieść o niezwykłym lekarzu, znającym mowę 

wszystkich zwierząt. Perypetie tytułowego bohatera, któremu udaje się wyjść cało 
z opresji dzięki sprytowi i chęci niesienia pomocy innym, mogą być inspirujące do 
dziecięcych zabaw i działalności plastycznych. Umiejętność rozmowy z każdym, 

Biblioteka funkcjonuje od 1908 roku, powstała z inicjatywy księdza Adama 
Wesolińskiego i działała przy Kółku Rolniczym. Początkowo czytelnia liczyła 170 
woluminów. Biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją lokalizację, ostatnio znajdowała 
się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojaszówce. Korzysta z niej regularnie 

okazanie ciepłego gestu, a tym bardziej przyjaźni i miłości oraz walki dobra ze złem około 180 czytelników, księgozbiór liczy 8400 woluminów i jest systematycznie 
pozwala zastanowić się nad sensem własnego życia. Spektakl ma na celu zachęcenie uzupełniany. Bibliotekę prowadzi od 1985 roku Pani Kazimiera Witkoś. Polepszenie 
dzieci do właściwego wyboru pozytywnych wartości i zastanowienie się nad własnym warunków lokalowych pozwoli poszerzyć ofertę dla czytelników. W ramach złożonego 
postępowaniem. wniosku na działanie "Małe Projekty" zostanie utworzony publiczny punkt dostępu do 

internetu na potrzeby społeczności lokalnej. Biblioteka otrzyma sprzęt komputerowy 
oraz nowe wyposażenie wypożyczalni i czytelni. Praca w Bibliotece oparta jest na 
indywidualnym kontakcie z czytelnikiem (dotychczasowa szczupłość pomieszczeń nie 
pozwalała na organizowanie spotkań w grupach zainteresowań), prowadzone będą 
spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi czytelnikami oraz rozmowy i dyskusje na 
temat roli książki w życiu człowieka, przemian zachodzących we własnej miejscowości 
i całej gminie.     

Dyrektor
Anna Błaszkiewicz

APEL DO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W trosce o estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców nie 

wyrzucajmy śmieci do lasu, na brzegi rzek, przydrożnych rowów. Rozkładające się 
odpady na dzikich wysypiskach są powodem zatruwania wody gruntowej i gleby.

Nie palmy odpadów, ponieważ wyzwalające się podczas spalania zanieczyszczenia, 
w tym szkodliwe dla zdrowia człowieka metale ciężkie, rakotwórcze dioksyny i furany Firma Art-Re z Krakowa od wielu lat zajmuje się tworzeniem i wystawianiem 
przedostają się do powietrza, a wraz z opadem do gleby. przedstawień dla dzieci. Inspiracje do tworzenia czerpią z najpiękniejszych 

Nieobojętne dla środowiska i zdrowia mieszkańców jest także wypalanie traw, podczas i najpopularniejszych utworów literatury polskiej i zagranicznej. Dzieci mają 
którego do powietrza dostają się zanieczyszczenia kancerogenne dla ludzi, zaś dla możliwość nie tylko obejrzenia ale także wystąpienia na scenie razem z aktorami, 
przyrody śmiercionośne, gdyż łąki są miejscami życia dużej liczby gatunków owadów, współtworzenia przedstawienia, a także kreowania bajkowego świata, gdyż każde 
ptaków i zwierząt, które giną wraz z płonącą roślinnością. Pole czy łąka strawione ogniem z nich jest interaktywne. Jest to dodatkowa forma rozwoju intelektualnego. 
potrzebują kilku lat na regenerację, by dawać takie plony, jak przed pożarem. Rekwizyty, kostiumy i scenografie są wykonane przez artystów w pracowniach TVP 

Ogień palących się traw przedostaje się niekiedy do budynków mieszkalnych, Kraków. Edukacja teatralna pozwala rozwijać horyzonty, kształtuje wrażliwość na 
powodując powstanie pożaru, zaś dymy pochodzące z wypalania traw ograniczają 
widoczność na pobliskich drogach, co może prowadzić do groźnych wypadków.

Zadbajmy o zdrowie nasze i naszych bliskich.
Podkarpacki WojewódzkiInspektor Ochrony Środowiska 

Ewa J. Lipińska

          STYPENDIADA
W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Ustrobnej 24 uczniów z klas 

II-VI wzięło udział w Ogólnopolskiej Stypendiadzie organizowanej przez Firmę 
Edukacyjną "Orzeł".

Uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w 
stypendiadzie: czytelniczej, ortograficznej, matematycznej i plastycznej. 

Spośród uczestników najlepszy wynik osiągnęła Angelika Guzek z klasy III, która 
w konkursie czytelniczym osiągnęła maksymalny wynik, a w nagrodę otrzymała 
dwumiesięczne stypendium naukowe i dyplom laureata konkursu. Wyróżnienia kulturę, sztukę i świat. Spektakle nie zawierają agresji, uczą dzieci jak postępować, 
i nagrody książkowe otrzymali Mateusz Dubiel z klasy IV w stypendiadzie pokazują najważniejsze życiowe wartości. 
ortograficznej oraz Damian Furtek z klasy II - plastycznej za wykonanie pięknej Mali widzowie obejrzeli przedstawienie z dużym zainteresowaniem, a niektórzy 
kartki świątecznej.Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursach, mieli okazję zaprezentowania się na scenie w różnych rolach np. pirata, pielęgniarki. 
a nauczyciele podziękowanie za przygotowanie uczniów do stypendiady. Aktorzy umiejętnie prowadzili z dziecięcą widownią improwizowany dialog 

z wykorzystaniem elementów zabawy co doskonale wpłynęło na spontaniczną reakcję 
dzieci.


