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Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do kibicowania 
drużynom, które będą startować w III już Turnieju Wsi Gminy 
Wojaszówka. Mamy nadzieję, że w tym roku udział wezmą drużyny 
z wszystkich miejscowości naszej gminy.

Oprócz emocjonujących konkurencji, organizatorzy przygotowali 
wiele atrakcji min. konkursy dla najmłodszych, dmuchane zjeżdżalnie 
i plac zabaw dla dzieci, konkursy dla publiczności, przysmaki z grilla 
i oczywiście zimne napoje.

Zwycięska miejscowość zapewni sobie możliwość organizacji 
turnieju w przyszłym roku.

. 

Dyrektorzy szkól z terenu gminy, byli dyrektorzy szkoły – Alicja                                                                    I tylko  pamięć  została
Samson i Krystyna Chmura, zaprzyjaźnieni ze szkołą por. Jan Po tej katyńskiej nocy..
Kruszelnicki – wiceprezes ŚZŻAK Koło w Krośnie i Zbigniew Such –  Pamięć nie  dała  się  zgładzić,
prezes ZKRiBWP, ksiądz proboszcz Krzysztof Mielec oraz Poczet  Nie chciała ulec przemocy 
Sztandarowy OSP w Przybówce, Stanisław Betlej – Naczelnik OSP,                 KATYŃ – PAMIĘTAM
Wacław Potyrała – Prezes OSP, a także Maria Rogala – przewodnicząca W tym roku minęła 70 rocznica Zbrodni Katyńskiej – mordu 
Koła Gospodyń Wiejskich w Przybówce.okrytego milczeniem przez długie lata. Co wspólnego ma leżąca na 
Uczestnicy uroczystości w skupieniu przeszli na plac szkolny, gdzie uboczu wielkiej polityki Przybówka z Katyniem – symbolem cierpień 
nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy posadzonym zadanych przez Związek Radziecki?
w kwietniu Dębie Pamięci. Podniosłą imprezę rozpoczęła pani dyrektor 
Barbara Krasowska-Dubiel, witając wszystkich przybyłych gości. 
Krótko przedstawiła wszystkim cel i założenia Programu „Katyń… 
ocalić od zapomnienia”, do którego szkoła przystąpiła w marcu 2009r. 
Następnie uczennica Gimnazjum w Przybówce odczytała życiorys 
porucznika, a Tadeusz Stefanik odczytał Memoriał Tadeusza Tulei, 
napisany przez Stanisława Pomprowicza, żołnierza AK, przyjaciela 
szkoły i honorowego obywatela Gminy Wojaszówka. Ksiądz Krzysztof 
Mielec, modlitwą za wszystkich pomordowanych na nieludzkiej ziemi, 
szczególnie za porucznika Tadeusza Tuleję, a także za 96 ofiar 
katastrofy lotniczej w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010r., rozpoczął 
ceremonię odsłonięcia tablicy. Tablicę odsłoniła uroczyście siostra 

Dnia 2 czerwca 2010r. w Przybówce odbyła się patriotyczna Bohatera Maria Krawczyk. Wiązanki kwiatów i znicze pod pamiątkową 
uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej dla uhonorowania tablicą złożyli: w imieniu społeczności szkolnej uczniowie, w imieniu 
porucznika Tadeusza Tulei zamordowanego w Katyniu w 1940r. społeczeństwa Przybówki - sołtys Tadeusz Stefanik, w imieniu władz 
Sadzenie Dębów Pamięci – to dla lokalnej społeczności, jedna samorządowych Wójt Gminy Wojaszówka i Starosta Powiatu 
z niewielu okazji do odszukania śladów życia i często bogatej Krośnieńskiego oraz Rodzina zamordowanego w Katyniu.
działalności „Bohaterów ” na rzecz wspólnego dobra mieszkańców 
miasta, wsi czy gminy. Należy pamiętać, że rozstrzelani w Katyniu 
oficerowie zginęli także dlatego, że byli w ogromnej większości 
osobami o nieposzlakowanej opinii, cenionymi i szanowanymi za 
działalność na rzecz społeczności lokalnej. 

Uroczystość zaszczyciło wielu dostojnych gości, wśród nich: Maria 
Krawczyk – siostra porucznika z mężem i synem, Stanisław Stefanik - 
bratanek zamordowanego z żoną, bratanica Jadwiga Konaszyńska, 
siostrzenica Anna Zielińska, siostra Stanisława Gałuszki Patrona 
Szkoły - Kazimiera Bachta, Jan Juszczak – Starosta Powiatu 
Krośnieńskiego, Jerzy Kaleta – Radny Powiatu, Stanisław Blicharczyk 
– Wójt Gminy Wojaszówka, Tadeusz Stefanik - Sołtys wsi Przybówka 
i Radny Gminy Wojaszówka, Aleksander Daszykowski – dyrektor 
ZEASiP w Wojaszówce, dyrektor GOKiR Lucyna Pelczarska, 

KLASA B 2009/2010, GRUPA: KROSNO II
Nazwa M Pkt Z R      P      Bramki 
1. Płomień Zmiennica 25 56 17 5 3 69 - 27
2. LKS Kombornia 25  51          15 6 4 41 - 20
3.JKS Jasionów 25 50 15 5 5 54 - 33
4.Guzikówka Krosno   25  45 14 3 8 56 - 45
5.LKS Lubatówka                25   43 13 4  8 52 - 32
6.Nafta Chorkówka 25 38 12 2  11 55 - 48
7.Cisy Jabłonica Polska 25 36 10 6   9 42 - 35
8.Beskid  Równe    25 35 11 2  12 37 - 41
9.Karpaty Klimkówka 25 31 8 7  10 33 - 35 

rozczepianie promieni słonecznych, tworzenie własnym ciałem obrazów w kalejdoskopie, 10.LKS Głębokie      25 30 8 6 11 42 - 50
przesyłanie wiadomości za pomocą telegrafu akustycznego. Mieliśmy możliwość 11.Błękitni Jasienica Rosielna  25 25 6 7 12 32 - 39
obejrzenia urządzeń edukacyjnych pozwalających na poznawanie praw fizyki i świata 12.Florian Rymanów Zdrój 25 20 4 8 13  35- 60
przyrody, w tym: wirujący krater, telegraf akustyczny, koło spiralne, kalejdoskop gigant, 13.LKS Łęki Strzyżowskie 25 18 5 3  17 18 - 64
dwa zwierciadła prezentujące efekt nieskończoności, trwałą wagę hydrauliczną, dzwony 14.Iwełka Iwla 25 14 4 2  19 27 - 64
rurowe i wiele, wiele innych interaktywnych instalacji. Jak dowiedzieliśmy się od pana KLASA C 2009/2010, GRUPA: KROSNO III 
przewodnika, Krakowski Ogród Doświadczeń to pierwsze tego typu przedsięwzięcie

Nazwa M Pkt Z R      P      Bramki  w Polsce. Po kolacji zakwaterowaliśmy się w schronisku młodzieżowym na nasz pierwszy 
1. Markiewicza Krosno 21  55 18 1  2 67 - 12 nocleg. Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Lotnictwa, gdzie 
2. Victoria Dobieszyn 22  46 14 4 4 48 - 26 mogliśmy podziwiać ponad 200 eksponatów - samolotów, śmigłowców, szybowców, 
3.Jasiołka Jaśliska 22   41 13 2 7 56 - 30 motoszybowców i silników lotniczych. Następnie udaliśmy się na Wzgórze Wawelskie, 
4.LKS Lubatowa 21  40 13 1  7 45 - 32 gdzie obejrzeliśmy „Zaginiony Wawel”, komnaty na Wawelu, Skarbiec i Zbrojownię. Po 
5.Błękitni Żeglce 22    38 11 5 6 41 -37 pysznym obiedzie w restauracji „Pod smoczą jamą” przeszliśmy do katedry z grobami 
6.Nowy Dwór Makowiska  22  31 9 4  9 41 - 37 królewskimi i dzwonem Zygmunta. Wszyscy uczestnicy wycieczki mogli dotknąć serca 
7.Nafciarz Bóbrka 22  27 8 3   11 34 - 50 dzwonu i obejrzeć miejsce pochówku pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. 
8.Chlebianka Chlebna 21  22 5 7 9 34 - 40 Mocno już zmęczeni spotkaliśmy się z panią przewodnik z „Via Cracovia”, aby poprzez 
9.Nurt Potok     22  19 6 1 15 39 - 51 zabawę w terenie lepiej poznać Kraków. Podzieleni na trzy grupy: cyrulików, 
10.Grodzisko Wietrzno  22  18 5 3 14 27- 60 pasamoników i barchaników wzięliśmy udział w Miejskiej Grze Planszowej „Obrona 
11.Rędzinianka Wojaszówka 21      17          5      2      14   30 -60 bramy”. Rozwiązując zadania, przeszliśmy drogą królewską na Rynek. Wszystkie grupy 
12.Tornado Wrocanka  22         17         4       5      13   35 -62 znakomicie poradziły sobie z pytaniami, gdyż bardzo uważnie słuchały panią przewodnik, 

która ciekawie opowiadała o zabytkach Krakowa. Trzeciego dnia zjedliśmy śniadanie 
GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY i wykwaterowaliśmy się ze schroniska. Od organizatorów wycieczki otrzymaliśmy na 

Już po raz siódmy Gmina Wojaszówka (w ramach realizacji gminnego programu powrotną drogę bułeczki, soczki, owoce i słodycze oraz pamiątki z wycieczki: kubek 
rozwiązywania problemów alkoholowych), Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” z widokiem krakowskiego Rynku oraz książkę z legendami Krakowa. Na koniec 
Bratkówka i Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce zorganizowali pojechaliśmy do Łagiewnik. Tam spotkaliśmy się z Siostrą na Furcie, która ciekawie 
Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy. Turniej odbył się opowiedziała nam  o siostrze Faustynie. Pomodliliśmy się w Kaplicy przed cudownym 
12 czerwca 2010 r. w Domu Strażaka w Bratkówce, a wzięli w nim udział uczniowie obrazem oraz zobaczyliśmy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Stamtąd w znakomitych 
wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. Otwarcia humorach wróciliśmy do Ustrobnej o godz.16.30  zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. To 
turnieju dokonał Z-ca Wójta Gminy Wojaszówka Grzegorz Makara. była wspaniała wycieczka”.
Zestawienie wyników : GMINNY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ- „LIVING LEGENDS”
Chłopcy – szkoły podstawowe: klasy. I-III: 1 miejsce-Kołek Filip-SP Wojaszówka, 24 maja 2010r. w Szkole Podstawowej w Ustrobnej odbył się Gminny Konkurs 
2 miejsce-Pasterczyk Radosław-SP Bratkówka, 3 miejsce-Węgrzyniak Bartosz-SP Piosenki Angielskiej- "Living Legends" dla klas IV-VI a także dla uczniów 
Łęki Strzyżowskie, klasy IV-VI: 1 miejsce-Baran Jakub-SP Bratkówka, 2 miejsce- gimnazjum. Konkurs miał na celu przede wszystkim popularyzację piosenek 
Wywiórski Damian-SP Bratkówka, 3 miejsce-Witkoś Michał-SP Łęki Strzyżowskie. legendarnych artystów takich jak: Queen, Abba, Michael Jackson czy The Beatles, 
Chłopcy - gimnazja: 1 miejsce-Mach Adrian-Gim. Odrzykoń, 2 miejsce-Gaj Paweł- a także rozwijanie zamiłowania do śpiewu i nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami. 
Gim. Odrzykoń: 3 miejsce-Makara Grzegorz-Gim. Przybówka. Dziewczęta – szkoły Śpiew okazuje się być ciekawą formą doskonalenia języków obcych. Konkurs 
podstawowe:klasy I-III:1 miejsce-Daszykowska Beata-SP Bratkówka, 2 miejsce- prowadzony był w języku angielskim. W konkursie wzięli udział uczniowie 
Wąchała Pastrycja-SP Wojaszówka, 3 miejsce-Majchrowicz Gabriela-SP 
Wojaszówka, klasy IV-VII:1 miejsce-Grec Katarzyna-SP Wojaszówka, 2 miejsce-
Wewiórska Anna-SP Ustrobna, 3 miejsce-Skok Karolina-SP Wojaszówka. 
Dziewczęta – gimnazja: 1 miejsce-Samborska Sylwia-Gim. Odrzykoń, 2 miejsce-
Makara Aleksandra-Gim. Odrzykoń, 3 miejsce-Skok Sylwia-Gim. Przybówka
Nagrody dla najlepszych uczestników turnieju wręczał Wójt Gminy Wojaszówka 
Stanisław Blicharczyk oraz Prezes LKS „STRAŻAK” Bratkówka Stanisław Gunia. 
Serdeczne podziękowania kierujemy do GOKiR w Wojaszówce za ufundowanie 
nagród, Państwa Władysławy i Józefa Krasowskich – właścicieli Piekarni „Żaneta” 
z Bajd za nieodpłatne wyżywienie uczestników turnieju oraz nauczycieli i rodziców, 
którzy sprawowali opiekę nad dziećmi z poszczególnych szkół.

z Ustrobnej, Bratkówki, Odrzykonia, Wojaszówki, Łęk Strzyżowskich. Gościnnie 
wystąpili także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lubatowej. Poziom konkursu był 
bardzo wyrównany. Zmagania uczniów oceniała komisja w składzie: Lucyna 
Pelczarska, Zuzanna Paluch oraz nauczyciele języka angielskiego z poszczególnych 
szkół. W kategorii klas IV-VI zwyciężyła Agnieszka Zając ze szkoły w Lubatowej. 
II miejsce zajęła Paulina Krok natomiast III miejsce Gabrysia Turczyn. Komisja 
postanowiła przyznać dwa wyróżnienia: Maciejowi Malągowi i Weronice Zając. 
W kategorii gimnazjum I miejsce zdobyła Gabriela Izowit z gimnazjum 
w Odrzykoniu. Miejsca II i III zajęły kolejno Magdalena Gumienna i Aleksandra 
Makara. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a wyróżnieni także 
atrakcyjne nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy i życzmy kolejnych sukcesów 
w przyszłości!            Aleksandra Krężałek

  
NIEZAPOMNIANA WYCIECZKA UCZNIÓW ZE SZKOŁY „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WOJASZÓWKA”

PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO W USTROBNEJ GOPS w Wojaszówce  od 1 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. realizuje projekt 
W dniach 17-19 czerwca br. grupa 36 uczniów z klas IV – VI przebywała na systemowy pt. „Czas na aktywność w Gminie Wojaszówka”. W projekcie bierze udział 

trzydniowej wycieczce w Krakowie. Wycieczka nic nie kosztowała dzięki hojności 8 osób bezrobotnych (5 kobiet oraz 3 mężczyzn), mieszkańców gminy Wojaszówka. 
sponsora i życzliwości ludzi o wielkim sercu. Opiekę nad uczniami sprawowały:  Projekt składa się z 2 głównych szkoleń – kucharza dla kobiet oraz technologa robót 
Danuta Gądela - Lidwin, Aleksandra Krężałek, Elżbieta Szarek i Grażyna Szepieniec. wykończeniowych dla mężczyzn .  W ramach projektu, w  maju odbyły się już warsztaty
Tak wycieczkę wspomina jedna z uczestniczek: z psychologiem. W dniach 23 i 24 czerwca odbyły się zajęcia indywidualne, a w dniach 

„Wyjechaliśmy w czwartek o godz.8.30. z parkingu przy kościele w Ustrobnej. Najpierw 29 i 30 czerwca  grupowe z doradztwa zawodowego. Kurs na kucharza dla kobiet 
zwiedziliśmy kopalnię soli w Wieliczce. Aby ją zobaczyć, musieliśmy po schodach zejść rozpocznie się 5 lipca w Iwoniczu i będzie trwał do sierpnia. Jego organizatorem jest OHP 
640 m pod powierzchnię ziemi. W kopalni przewodnicy opowiadali nam o tym, jak w Krośnie. W ramach tego szkolenia uczestniczki będą zdobywać umiejętności 
powstała kopalnia i jak od najdawniejszych czasów górnicy wydobywali z niej sól. przygotowywania potraw oraz  poznawać sposoby ich prezentacji.    
Następnie pojechaliśmy do Krakowa, aby zjeść obiad i obejrzeć Ogród Doświadczeń im. 
Stanisława Lema. Pod okiem instruktorów przeprowadzaliśmy  eksperymenty, takie jak 

cd. na str. 2



muzycznymi, tanecznymi oraz ruchowymi. Pierwszoklasiści zaprezentowali podróż           „WESOŁE JEST ŻYCIE STARUSZKA…” 
przez wybrane kraje świata, różnorodnymi środkami transportu, a także ukazali  CZYLI DZIEŃ SENIORA W PRZYBÓWCE
charakterystyczne  cechy danego kraju. Występ wzbogacała także prezentacja 
multimedialna. Oprócz tego atrakcyjność pokazu podkreślała ciekawa dekoracja, 31 maja 2010 r. w sali Domu Strażaka w Przybówce odbyła się po raz drugi 
przygotowana przez uczniów oraz malownicze stroje. Wszystkim bardzo podobały się uroczystość Dnia Seniora poprzedzona o godzinie 13-tej mszą świętą, odprawioną 
występy uczniów, o czym mogły świadczyć długie oklaski. Na zakończenie przez miejscowego Proboszcza Księdza Kanonika Krzysztofa Mielca, w intencji 
wychowawczyni pierwszoklasistów - Małgorzata Zajchowska wręczyła każdemu seniorów. 
uczniowi dyplom za udział w projekcie oraz symboliczną Palcynkę – Myszkę. Oprócz seniorów Przybówki w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Wójt 
Podziękowania za współpracę w projekcie otrzymali także rodzice uczniów. Gminy Wojaszówka  Stanisław Blicharczyk, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Mielec, 

Przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet  Ilona Goleń, Przewodnicząca Gminnej 
 Małgorzata ZajchowskaRady Kobiet  Helena Słowik, Prezes Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych 

Więźniów Politycznych Zbigniew Such, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji  Lucyna Pelczarska, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przybówce PIKNIK RODZINNY „MAMA, TATA I JA” W USTROBNEJ

6 czerwca 2010 r. przy Szkole Podstawowej w Ustrobnej odbył się piknik rodzinny Barbara Dubiel,  Krystyna Chmura z małżonkiem, Sołtys Wojaszówki  Stanisław 
„Mama, Tata i Ja” połączony z obchodami Dnia Mamy, Dziecka i Taty. Do szkoły Dubiel z małżonką, Sołtys wsi Przybówka  Tadeusz Stefanik z małżonką oraz 
tłumnie przybyli uczniowie ze swoimi rodzinami, dzieci z przedszkola oraz sąsiednich Naczelnik i Prezes miejscowej OSP  Stanisław Betlej i  Wacław Potyrała.
szkół. Zaszczycili nas swoją obecnością: Stanisław Blicharczyk - Wójt Gminy W części oficjalnej głos zabierali:  Stanisław Blicharczyk,  Ilona Goleń,  Tadeusz 
Wojaszówka, Ewa Starowiejska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty Stefanik oraz Zbigniew Such, który wręczył dyplomy uznania dla  Natalii Stefanik 
w Rzeszowie, Jolanta Mikus - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bratkówce,  Barbara i Stanisława Dubiela oraz listy jubileuszowe dla  Ilony Goleń i  Adeli Piękoś.
Dubiel - Dyrektor Gimnazjum w Przybówce,  Zofia Wilk i  Wanda Szarek - Część artystyczną przygotowali uczniowie miejscowego gimnazjum pod 

kierunkiem nauczycielek:  Elżbiety Słowik i Moniki Błażejowskiej. Na program 
złożyły się egzotyczne tańce oraz wiersze i piosenki o tematyce Dnia Seniora. 
Zaproszeni goście wraz z uczniami składali Seniorom serdeczne życzenia.

Na zakończenie występu młodzież obdarowała wszystkich uczestników imprezy 
pięknymi różami przygotowanymi przez organizatora uroczystości -  Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Przybówce.

Po sutym obiedzie wszyscy „ruszyli w tany”. Przy dźwiękach kapeli z Sieklówki 
zabawa trwała do północy. Na uwagę zasługuje fakt asymilacji młodzieży 
gimnazjalnej z naszymi drogimi Seniorami.
Po zaprezentowaniu programu artystycznego uczniowie ochoczo włączyli się do 
zabawy w kółeczku wspólnie z Seniorami i zaproszonymi gośćmi. Nie przeszkadzało 
im to, że grane melodie „trąciły myszką”.

emerytowani Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Ustrobnej. Dyrektor Zuzanna 
Paluch powitała zebranych gości, piękne życzenia wszystkim dzieciom i rodzicom 
złożył Stanisław Blicharczyk. Imprezę rozpoczęły popisy wokalne, recytatorskie 
i taneczne najmłodszych. Po ich występach wszyscy mogli podziwiać inscenizację 
w wykonaniu uczniów klas starszych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria 
fantowa „każdy los wygrywa”. Nagrodę specjalną – rower wygrał absolwent naszej 
szkoły – Sebastian Michalak. W piknikowym bufecie można było kupić lody, napoje, 
pyszne ciasta pieczone przez mamy i wiele innych smakowitych przekąsek. Atrakcją 
pikniku był pokaz gaszenia pożaru przeprowadzony przez miejscową drużynę 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Maluchy miały możliwość obejrzenia z bliska Wyrazy uznania należą się Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich na czele z ich 
samochodu strażackiego, a starsze dzieci okazję do wspaniałej zabawy na trampolinie. przewodniczącą  Marią Rogalą za pomysł organizacji Dnia Seniora i jego realizację.
Piknik odbył się dzięki zaangażowaniu rodziców i nauczycieli oraz ofiarności W oku niejednego Seniora zakręciła się łezka, bądź to w trakcie części artystycznej, 
sponsorów. Dochód z pikniku zasili konto funduszu przeznaczonego na projekt bądź przy pożegnaniu i podziękowaniu za spotkanie.
budowy sali gimnastycznej. Miejmy nadzieję, że Dzień Seniora zagości na stałe w kalendarzu imprez 

organizowanych w Przybówce.
 KONKURS CZYTELNICZY 

   “MUSISZ PRZECZYTAĆ TĘ KSIĄŻKĘ”Krystyna Chmura
Gminna Biblioteka Publiczna w Wojaszówce z/s 
w Odrzykoniu ogłasza konkurs czytelniczy pod hasłem :„TANECZNYM KROKIEM PRZEZ ŚWIAT” 

"Musisz przeczytać tę książkę", POKAZ EFEKTÓW PROJEKTU
skierowany do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej.  „Pierwsze uczniowskie doświadczenia źródłem do wiedzy.”
Należy "zareklamować" książkę wartą przeczytania,  „Podróże, podróże to daleka wyprawa
zachęcić innych do sięgnięcia po nią.Podróże, podróże to ciekawa zabawa…”
Forma pracy dowolna (np. recenzja, prezentacja, plakat,  W dniu 11 czerwca 2010r. w Szkole Podstawowej w Bratkówce odbył się pokaz 
inna dowolna forma plastyczna).efektów  projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia źródłem do wiedzy.” Był to 
Na prace czekamy do 31 lipca 2010 r.już jego drugi etap,  realizowany w naszej szkole przez pierwszoklasistów. Gościem 
Prace literackie i plastyczne należy  składać w  Bibliotece i pokazu była dyrektor GOKiR Lucyna Pelczarska oraz przewodnicząca Rady 
jej filiach. Regulamin dostępny na stronie internetowej Rodziców – Alicja Zych. Ponadto zaproszono  rodziców, którzy przybyli zobaczyć 
Gminy Wojaszówka. występy swoich dzieci

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Jolanta Mikus krótkim przemówieniem, 
w którym podkreśliła jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń, mających 

MŁODZIEŻOWA AKCJA OBYWATELSKA ogromne znaczenie dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka. 
„20 LAT WSPÓLNIE”W SZKOLE PODSTAWOWEJ Motywem przewodnim pokazu były podróże dookoła świata. Uczniowie 

IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO W USTROBNEJzaprezentowali swoje umiejętności, które rozwijali podczas realizacji projektu. 
Pochwalili się doskonałymi umiejętnościami recytatorskimi, teatralnymi, 

27 maja br. uczniowie z klasy VI zakończyli udział w ogólnopolskim projekcie 
edukacyjnym pt. Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 lat Wspólnie” organizowanej 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem Akcji było upamiętnienie 
20. rocznicy pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce, która przypadła 
27 maja 2010 r. Koordynatorem działań była Elżbieta Szarek - nauczyciel języka 
polskiego i historii w klasie szóstej. W projekcie wzięli udział: Ewelina Armata, Aneta 
Bożek, Sandra Jucha, Kasia Król, Piotr Krukowski, Marek Mazur, Szymon Socha, 
Mateusz Wanat, Mateusz Wewiórski, Alicja Zwiercan. Zespoły uczniów pod opieką 
nauczyciela przeprowadziły wywiady ze swoimi rodzinami i sąsiadami na temat 
zmian, jakie zaszły w Ustrobnej dzięki działalności samorządu terytorialnego i na tej 
podstawie stworzyły prezentację multimedialną poświęconą osiągnięciom władz 
lokalnych. Zainteresowanych zapraszamy na stronę: 
www.ceo.org.pl/20lat  - Interaktywna Mapa Polski.

w Projekcie szkoła wzbogaciła się o ciekawe pomoce dydaktyczne, które będą mogły Kolejnym punktem programu był montaż słowno-muzyczny, zaprezentowany przez 
być wykorzystywane w dalszym ciągu, także na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej. uczniów Publicznego Gimnazjum, przygotowanych przez Martę Markowicz i Elżbietę 
Do realizacji Projektu zostali zaangażowani rodzice, co zacieśniło więzi między szkołą Słowik. Młodzi artyści czytali fragmenty ocalałych listów, śpiewali pieśni patriotyczne, 
a środowiskiem rodzinnym dziecka.z przejęciem recytowali wiersze, jakby pragnęli przekonać wszystkich, że rozumieją 

Osiągnięcia uczniów biorących udział w Projekcie „Pierwsze uczniowskie słowa „Katyń... ocalić od zapomnienia”. Na twarzach oglądających malowało się 
doświadczenia drogą do wiedzy” zostały zaprezentowane podczas pokazu efektów skupienie, a w oczach kręciły łzy.
18.06.2010 r. w obecności pani dyrektor szkoły Renaty Grząsiak, na który zostali Następnym punktem uroczystości było odczytanie listu brata Tadeusza Tulei, 
zaproszeni nauczyciele naszej szkoły, rodzice pierwszoklasistów, dzieci z przedszkoli Stanisława Tulei, zawierające wspomnienia o Tadeuszu i dzieciństwie w Przybówce. 
z terenu Gminy Wojaszówka oraz uczniowie klasy II i III. Pokaz rozpoczął się Wyraził wiele słów wdzięczności pod adresem dyrektor szkoły Barbary Krasowskiej-
inscenizacją wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima, jako doskonałej ilustracji pracy Dubiel, koordynatorom i organizatorom tego ważnego przedsięwzięcia. Podziękował 
klasy w trakcie Projektu. Wszyscy uczniowie tworzą zespół i pracują razem nad również całej społeczności szkolnej za pamięć o swoim bracie Tadeuszu. 
rozwojem inteligencji INTERPERSONALNEJ, ale każdy z nich jest inny (jest innym Kolejnym mówcami byli Starosta Jan Juszczak i Wójt Gminy Wojaszówka  Stanisław 
wagonikiem) i wnosi coś nowego do grupy. W trakcie realizacji Projektu uczniowie Blicharczyk, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali, że powinnością żyjących są 
rozwijali 8 inteligencji. Pokaz miał służyć przedstawieniu tych inteligencji.wyrazy pamięci o tych, którzy zostali zamordowani w okrutny sposób 70 lat temu, 

Sposób kształcenia inteligencji RUCHOWEJ uczniowie zaprezentowali ćwicząc o których historia tak długo musiała milczeć. Odczytano także list Senatora RP 
i bawiąc się przy piosence „Ćwicz”. Prace plastyczne będące dekoracją spotkania Stanisława Piotrowicza, który nie mógł przybyć na tę uroczystość z powodu 
ilustrowały inteligencje WIZUALNO – PRZESTRZENNĄ. Inteligencje JĘZYKOWĄ obowiązków w Senacie RP.
uczestnicy Projektu kształcili między innymi przez przygotowywanie różnego rodzaju W ramach Programu w szkole zorganizowano także Gminny Konkurs Recytatorski 
inscenizacji wierszy znanych poetów. Zaproszeni goście świetnie bawili się przy i Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy pod hasłem 
kolejnych występach małych aktorów wspomaganych przez pacynki, o które wzbogaciła „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Honorowy patronat nad nim objął Wójt Gminy 
się szkoła dzięki realizacji Projektu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że utwory zostały Wojaszówka Stanisław Blicharczyk. Podczas uroczystości zaprezentowano zwycięzców 
wybrane przez same dzieci, co rozwijało u nich inteligencję INTRAPERSONALNĄ. i wręczono nagrody ufundowane przez GOKiR w Wojaszówce.
Inteligencję MUZYCZNĄ uczniowie rozwijali tańcząc, śpiewając, grając na dostępnych Poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców i panie z KGW w Przybówce 
instrumentach, co zaprezentowali przy piosence „Idzie orkiestra”. Inteligencje dopełnił ten niezwykły dzień pełen wspomnień, wrażeń i wzruszeń. 
MATEMATYCZNO – LOGICZNĄ ćwiczyli biorąc udział w różnego rodzaju grach Ta uroczystość, głęboka w swojej wymowie, poruszyła wszystkich. To najpiękniejsza 
oraz przez wykonywanie wszelkiego rodzaju obliczeń, dlatego w trakcie spotkania lekcja historii, w której mogliśmy osobiście wziąć udział.
uczniowie poprowadzili aukcje swoich prac. Efekty pracy nad rozwojem inteligencji 
PRZYRODNICZEJ zaproszeni goście mogli dostrzec oglądając szkolny ogródek, 
w którym uczestnicy Projektu posadzili przyniesione rośliny. Na zakończenie występu 
uczniowie, pragnąc podziękować rodzicom za ich wsparcie i miłość, zaśpiewali 
piosenkę dedykowaną mamom i tatom oraz wręczyli samodzielnie wykonane upominki.

I woła  o  sprawiedliwość 
I  prawdę  po świecie niesie –

Prawdę o jeńców tysiącach 
Zgładzonych w katyńskim lesie.

 
"Przyrzekamy w imieniu społeczności szkolnej, że pamięć o ofiarach tej okrutnej 

zbrodni będzie tu zawsze trwać".
Uczniowie i Nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Przybówce Następnie dzieci przekazały pomoce dydaktyczne należące do Projektu na ręce pani 

Marty Ćwiąkały, która w przyszłym roku szkolnym razem z klasą I będzie realizować III 
„JESTEŚMY WYJĄTKOWI - POZNAJEMY SWOJE MOCNE STRONY” etap Projektu. Na koniec wszyscy uczestnicy zajęć dostali upominki – Pacynki Myszki, 

W Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich od będące podziękowaniem za pracę.
1 grudnia 2009r do 20 czerwca 2010 r. było realizowane przedsięwzięcie „Jesteśmy Uroczystość zakończyła się smacznym poczęstunkiem. 
wyjątkowi – poznajemy swoje mocne strony” będące II etapem projektu „Pierwsze Nauczyciel realizujący Projekt Mirosława Szubra
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Projekcie uczestniczyło WYPRAWKA SZKOLNA
24 uczniów z klasy I pod kierunkiem wychowawczyni Mirosławy Szubry. „Celem Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci, które 1 września 2010 r. rozpoczną 
Projektu jest wdrożenie takiego modelu edukacji małych dzieci, który daje mocne naukę w klasie I, II i III szkoły podstawowej, w klasie II gimnazjum oraz uczniom 
fundamenty dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka. Bazą teoretyczną Projektu niepełnosprawnym wszystkich klas posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
jest Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, która została uznana za specjalnego (uczniowie niesłyszący, słabo widzący, z upośledzeniem umysłowym 
największe odkrycie nauk humanistycznych XX wieku. Zgodnie z tą teorią, każdy w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - gdy jedna 
(każde dziecko też!) ma własny profil inteligencji, który u każdego może być inny, ale z niepełnosprawności jest z wyżej wymienionych).
nikt nie ma profilu lepszego czy gorszego. Każdy profil inteligencji jest dobry, tak samo WARUNEK !!!
wartościowy, bowiem określa profil naturalnych zasobów człowieka.”(za Dochód w rodzinie nie może przekroczyć 351 zł netto na jedną osobę, przy kształceniu 
http://www.pierwszaki.eu/) specjalnym nie obowiązuje kryterium dochodowe (dochód z miesiąca poprzedzającego 

datę złożenia wniosku).
Wniosek kierujemy i dostarczamy do szkoły, w której dziecko 1 września 2010r. 
rozpocznie naukę w terminie do 31 sierpnia 2010 r.
druki wniosków do odebrania w ZEASiP, w szkołach i przedszkolach na terenie gminy
Do wniosku dołączamy :
- zaświadczenia o zarobkach / zakład pracy, emerytura, renta, alimenty, zasiłek dla 
bezrobotnych itp../
- zaświadczenie o wysokości gospodarstwa / 207 zł z 1 ha przelicz./
- zaświadczenie o wysok. pobieranych świadczeń z opieki społecznej
- potwierdzenie innych ewentualnych dochodów
- przy dziecku niepełnosprawnym - orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego (bez zaświadczeń o dochodach)
Dofinansowanie wynosi :
1. do kl. I - III SP (w tym z orzeczeniem) max. 170 zł
2. do kl. II gimn. i kl. I-III gim. z orzeczeniem max. 310 złUczniowie biorący udział w Projekcie z zapałem rozwijali własne zainteresowania 
3. do kl. IV-VI SP z orzeczeniem max. 200 złi uczestniczyli w zdobywaniu nowych. Dowiedzieli się, że są różne rodzaje inteligencji
4. zasadn. szkoła zawodowa z orzeczeniem max. 300 zł i że każde z nich ma uzdolnienia w jakimś kierunku. Dzięki temu nauczyli się szacunku 
5. szkoła ponadgimnazjalna z orzeczeniem ( oprócz zasadniczych i policealnych ) max. w stosunku do siebie i swoich rówieśników. Poznanie swoich mocnych stron pozwoliło 
370 złzbudować w wielu dzieciach wiarę we własne możliwości, co spowodowało wzrost 
Rodzice sami dokonują zakupu podręczników i z fakturą przychodzą po refundację samodzielności u nich i większą otwartość na wymagania, które niesie ze sobą szkoła. 
poniesionych wydatków.Realizacja Projektu przyczyniła się do doskonalenia pracy szkoły. Nauczycielom dała 

możliwość zapoznania się z ideą inteligencji wielorakich oraz ze sposobami 
WÓJT GMINY WOJASZÓWKAwykorzystania mocnych inteligencji do wzmocnienia słabszych. Dzięki udziałowi 


