
artystyczne przedstawienie oparte na najsłynniejszych utworach JUBILEUSZ 25-LECIA 
Aleksandra Fredry. Nad oprawą muzyczną całej uroczystości czuwał NADANIA SZKOLE W ODRZYKONIU IMIENIA 
pan Władysław Niżnik.  Po występach uczniów głos zabrali zaproszeni ALEKSANDRA FREDRY
goście: Stanisław Blicharczyk – Wójt Gminy Wojaszówka
 oraz Stanisław Wróbel wizytator Kuratorium Oświaty w Krośnie, 14 października w Zespole Szkół w Odrzykoniu odbyły się 
który odczytał list gratulacyjny Kierownika Oddziału Kuratorium jubileuszowe uroczystości 25-lecia nadania szkole imienia Aleksandra 
Oświaty w Krośnie Lucyny Opoń.Fredry.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:  przedstawiciele 

W związku z obchodzonym Jubileuszem 25 – lecia nadania szkole władz samorządowych na czele z wójtem gminy Stanisławem 
w Odrzykoniu  im. A. Fredry odbyły się konkursy. Gminny konkurs Blicharczykiem oraz jego zastępcą Grzegorzem Makarą, sołtys 
plastyczny „Śladami Aleksandra Fredry” oraz szkolny konkurs 
czytelniczy „A. Fredro - najwybitniejszy polski komediopisarz” 
zorganizowane przez  Beatę Bardzik i Agnieszkę Pachanę.

Nagrody w konkursach wręczył Stanisław Blicharczyk – Wójt 
Gminy Wojaszówka wraz z Lucyną Pelczarską – dyrektorem Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce.

Na zakończenie tej części uroczystości dyrektor szkoły Piotr Guzek 
serdecznie podziękował wszystkim, gościom, którzy przyjęli 
zaproszenie na obchody jubileuszu, wszystkim pracownikom szkoły 
oraz uczniom zaangażowanym w pracę nad przygotowaniem 
uroczystości. Zaprosił gości do zwiedzenia Izby Patrona Szkoły, 
wpisania się do pamiątkowych ksiąg szkolnych oraz do zwiedzania 
wystawy plastycznej.

Odrzykonia Jan Krygowski, przedstawiciel kuratorium – starszy 
wizytator Pan Stanisław Wróbel.                       

Obecni byli także emerytowani dyrektorzy szkoły w Odrzykoniu, 
dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, emerytowani 
i obecni nauczyciele szkoły w Odrzykoniu, ks. proboszcz Jan Rydzik
i poprzedni proboszcz ks. kanonik Kazimierz Poźniak, a także 
przedstawiciele Rady Rodziców. 

Po powitaniu przybyłych gości przez dyrektora szkoły Piotra Guzka 
nastąpiło odznaczenie sztandaru szkoły przez Gminne Koło Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, a następnie uczniowie Zespołu Szkół w Odrzykoniu 
złożyli kwiaty pod tablicą Patrona Szkoły. 

W dalszej części programu nastąpiła krótka prelekcja na temat 
historii szkoły wygłoszona przez  Andrzeja Dziugana -  nauczyciela 
historii, po której goście obejrzeli przygotowane przez nauczycieli: 
 Alicję Prajsnar,  Annę Jakubik,  Katarzynę Nowak oraz uczniów szkoły, 

KLASA C 2010/2011, GRUPA: KROSNO IV 

Nazwa M      Pkt       Bramki 
1.Liwocz Brzyska 11 26 31-15
2.LKS Moderówka 11 26 24-11
3.Nieplanka Niepla 11 20 24-17
4.LKS Łęki Strzyżowskie  11 19 22-19
5.Standard Święcany 11 18 31-19
6.KS Zarzecze 11 17 16-16
7.Technik Trzcinica 11 16 18-22
8. LKS Warzyce 10 15 25-18
9. Tajfun Łubno Szlacheckie      10 13    21-19
10.Wisłoka Niegłowice  11 10 18-28
11.Dragon Glinik Nowy 10 10 20-20
12.Rędzinianka Wojaszówka 11   9 14-24
13.LKS Brzezówka 11   0   5-41

TERMINARZ NA LISTOPAD:
7  XI g. 13.00 LKS Moderówka - LKS Łęki Strzyżowskie 
7  XI g. 13.00 Rędzinianka Wojaszówka - pauza

GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI 
W WOJASZÓWCE 

zaprasza do udziału w: 
 ZAJĘCIACH AEROBOWO - TANECZNYCH DLA 

DOROSŁYCH.
Zajęcia będą odbywać się w sali Domu Strażaka w Bratkówce.

Zapisy (do 20 listopada) i szczegółowe informacje 
pod nr tel. 698-935-789 lub (13) 43-117-58

NOWE SAMOCHODY POŻARNICZE

W miesiącu październiku 2010 Gmina Wojaszówka wzbogaciła się o 2 nowe 
samochody pożarnicze. Otrzymały je jednostki OSP w Bratkówce i Odrzykoniu. 
5 października Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzykoniu otrzymała nowoczesny 
samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4 na podwoziu MAN. Samochód 
wyposażony jest w silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy 290 KM, 
spełniający najostrzejsze normy czystości spalin EURO 5. Kabina jednomodułowa, 

6 osobowa, 4 drzwiowa. Zabudowa pożarnicza wykonana jest z materiałów odpornych 
na korozję. Pojazd posiada zbiornik na wodę pojemności 2500 litrów oraz zbiornik na 
środek pianotwórczy pojemności 250 litrów. Wyposażony jest w autopompę 
dwuzakresową, zlokalizowaną z tyłu pojazdu o wydajności 2400 l/min. - przy ciśnieniu 
0,8 MPa. Na dachu pojazdu umieszczone jest działko wodno pianowe o wydajności do 
1600 l/min. Ponadto pojazd posiada wyciągarkę, wysuwany maszt pneumatyczny, 
system zraszaczy oraz wiele innych dodatków. Samochód wyprodukowała firma 
„Stolarczyk“ w  Kielcach.

Samochód zakupiony był dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 4.4 „Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom“ Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Projekt ten 
obejmował także Gminy Dukla i Chorkówka. Wartość zakupionego dla OSP Odrzykoń 
pojazdu wynosi: 743.650,00 zł, z czego 85% wartości samochodu sfinansowane zostało 

ze środków Unii Europejskiej, a pozostałe 15% pokryte zostało ze środków 
budżetowych Gminy Wojaszówka. 

W dniu 20 października w Chorkówce odbyła się konferencja podsumowująca dla 
gmin biorących udział w projekcie. Z terenu naszej gminy wzięli udział przedstawiciele 
Urzędu Gminy, radni oraz prezesi i naczelnicy z jednostek OSP. 

26 października Ochotnicza Straż Pożarna w Bratkówce otrzymała lekki samochód 
ratowniczy Renault Master. Jest to samochód z napędem 4x2 z zabudową kontenerową. 
Napędzany jest 120 konnym silnikiem wysokoprężnym o pojemności 2,5 litra. Pojazd 
mieści siedmio osobową załogę ratowników. 

Samochód został zakupiony w firmie "BIBMOT" w Mielcu. Koszt zakupu wynosi 
129 500 zł. Pojazd został sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji Zarządu 
Głównego Związku OSP RP (50 tys. zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska (30 tys. zł) oraz z budżetu gminy (49,5 tys. zł).

KONKURS PATRIOTYCZNY W USTROBNEJ

Dnia 28 października 2010 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte 
Cassino w Ustrobnej w ramach obchodów dziewiątej rocznicy nadania szkole imienia, 
odbyła się uroczysta akademia oraz Gminny Konkurs Patriotyczny pod hasłem „Tym, 
którzy odeszli”. 

Na wstępie uroczystości dyrektor szkoły - Zuzanna Paluch powitała przybyłych 
gości: Grzegorza Makarę – Zastępcę Wójta Gminy Wojaszówka, Lucynę Pelczarską – 
dyrektora GOKiR w Wojaszówce, księdza Stanisława Wolaka, uczestników konkursu 
wraz z opiekunami ze szkół podstawowych, uczniów i nauczycieli szkoły w Ustrobnej. 

Montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów z klas IV-VI pod opieką 
Joanny Typrowicz i Bożeny Urbanek został dedykowany wszystkim żołnierzom 
poległym w czasie II wojny światowej, a szczególnie porucznikowi Piotrowi 
Wargockiemu – kierownikowi szkoły w Ustronnej w latach 1936 – 1939, który 17 maja 
1944 roku wraz z innymi żołnierzami zginął w bitwie pod Monte Cassino. 

Wszyscy zgromadzeni uczcili minutą ciszy walczących o wolność Polski. Później 
uczniowie złożyli kwiaty, zapalili znicz pod tablicą upamiętniającą poległych w bitwie 
o Monte Cassino. 

W dalszej części uroczystości odbył się Gminny Konkurs Patriotyczny.
W konkursie plastycznym zwyciężyła Aleksandra Kowalska z Ustrobnej, II miejsce 
zajęła Ewelina Wąchała z Bratkówki, III miejsce – Natalia Hedesz z Odrzykonia, 
a wyróżnienie otrzymała Karolina Pasterczyk ze szkoły w Ustrobnej. W konkursie 
recytatorskim I miejsce zdobyła Zuzanna Janik – reprezentantka szkoły 
w Wojaszówce, II miejsce Gabriela Turczyn także z Wojaszówki, III miejsce Monika 
Witkoś z Odrzykonia. Wyróżnienie otrzymała Karolina Józefczyk z Ustrobnej. 
W konkursie piosenki w kategorii szkoły podstawowej I miejsce zdobyły: Klaudia 
Ciosek i Gabriela Turczyn – uczennice szkoły w Wojaszówce, II miejsce przypadło: 
Iwonie i Justynie Raś z Bratkówki, a III miejsce otrzymali: Aleksandra Lidwin 
z Bratkówki oraz Maciej Maląg z Ustrobnej. Wyróżniono Izabelę Cygan z Ustrobnej 
i Ewelinę Wąchałę z Bratkówki. W kategorii gimnazja w konkursie piosenki I miejsce 
wyśpiewała Marzena Bielecka z Przybówki, II miejsce zajął duet: Francesca Cygan 
i Magdalena Gumienna. 

Laureaci konkursu piosenki w obu kategoriach wezmą udział w Powiatowym 
Konkursie Polskiej Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się 4 listopada 2010 roku 
w Miejscu Piastowym. 

Na zakończenie dyrektor GOKiR – Lucyna Pelczarska podziękowała wszystkim 
uczestnikom konkursu za przepiękne chwile wzruszeń przy ich śpiewie i recytacji, 
a nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.    



DZIEŃ SENIORA 
W ODRZYKONIU

Dnia 10 października 2010 r. w sali widowiskowej Domu Kultury 
w Odrzykoniu odbył się Dzień Seniora zorganizowany dla najstarszych mieszkańców tej 
miejscowości przez Koło Gospodyń Wiejskich w Odrzykoniu. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 120 seniorów oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Wojaszówka 

Stanisław Blicharczyk z małżonką, ks. proboszcz Jan Rydzik, ks. wikariusz Janusz Zagól 
oraz sołtys wsi Odrzykoń Jan Krygowski z małżonką. Przybyłych seniorów 
i gości powitała przewodnicząca KGW w Odrzykoniu Maria Rysz. Życząc udanego 
spotkania i miłej zabawy wskazała na ogromny wkład seniorów w przekazywaniu 
mądrości, tradycji i doświadczenia młodszemu pokoleniu. 

Podziękowania za zaproszenie oraz życzenia wszelkiej pomyślności oraz długich lat 
życia w zdrowiu i pogodzie ducha zebranym seniorom złożyli również: Wójt Gminy 

Wojaszówka Stanisław Blicharczyk, ks. proboszcz Jan Rydzik oraz ks. wikariusz Janusz 
Zagól. Wszyscy obecni przyłączyli się do życzeń odśpiewując tradycyjne „sto lat”. 

Po uroczystym obiedzie seniorzy i zaproszeni goście mogli obejrzeć wzruszający 
program słowno - muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół 
w Odrzykoniu przygotowany pod czujnym okiem Małgorzaty Blicharczyk.                                                                                            
W programie artystycznym znalazły się również zabawne skecze i piosenki 
zaprezentowane przez członkinie KGW w Odrzykoniu i Zespół Śpiewaczy 
„Odrzykonianki“. 

Poczęstunek dla uczestników Dnia Seniora przygotowały panie z KGW 
w Odrzykoniu, a oprawę muzyczną zapewnił Zespół „Biało - Czarni” z Wietrzna. 
Nie zabrakło również tematów do rozmów, wspólnych śpiewów i tańca. 

Dzień Seniora w Odrzykoniu upłynął w miłej i radosnej atmosferze 
a jego uczestnicy byli bardzo zadowoleni, że mogli się spotkać, powspominać i choć 
na chwilę zapomnieć o troskach dnia codziennego.

WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO Z OKAZJI 110 
ROCZNICY URODZIN JANA BRZECHWY

Został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu, Filia w Bratkówce. pt.: „MÓJ ULUBIONY 
BOHATER Z UTWORÓW BRZECHWY”. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy 
uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Wojaszówka.

Wysoki poziom i specyficzny charakter niektórych prac sprawił, że komisja 
w składzie Dyrektor GBP w Odrzykoniu Anna Błaszkiewicz, Dyrektor GOKiR Lucyna 
Pelczarska, pracownik filii GBP w Bratkówce Katarzyna Blicharczyk- Marszałek  
przyznała nagrody w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i przedszkola. 

Laureaci konkursu:
W kategorii szkoła podstawowa:

  I   miejsce- Adrian Stanisławczyk  za pracę  “Tańcowała igła z nitką”
 II   miejsce- Paweł Nowak za pracę  “Na Wyspach Bergamutach”
III  miejsce- Patrycja Nowak za pracę “Smok”

W kategorii przedszkole:
  I  miejsce - Ronia Harasim za pracę “Psie smutki”
 II  miejsce-  Mateusz Szafran za pracę “Żuk”
III miejsce-  Milena Szepieniec za pracę “Akademia Pana Kleksa”

W dniu 20 października 2010 roku w Filii GBP w Bratkówce,  nastąpiło uroczyste 
wręczenie dyplomów i nagród. 

 Organizator serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu i zachęca do brania 
udziału w następnych konkursach organizowanych przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu.

Anna Błaszkiewicz

ZGŁOSZENIA DO WIJHARS

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych zwraca się z uprzejmą prośbą o informowanie przedsiębiorców 
zgłaszających działalność gospodarczą o konieczności dokonywania zgłoszenia 
podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, 
konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno - spożywczymi Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie - 
zgodnie z właściwością miejscową. Podstawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 
2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187 
poz. 1577 z późn. zm.). 

Niezgłoszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w w/w zakresie 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych 
podlega karze grzywny w drodze mandatu karnego (zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 5 w/w 
ustawy).

 którą przygotował zespół teatralny „Wesołe Podwórko”, ze  SP w Bratkówce.ELIMINACJE GMINNE KONKURSU 
Nagrody książkowe, wyróżnienia oraz dyplomy ufundowane przez GOKiR „LITERATURA I DZIECI – UŚMIECHNIJ SIĘ”

w Wojaszówce wszystkim laureatom wręczyły: Renata Grząsiak – dyr Szkoły 
Podstawowej w Łękach Strzyżowskich oraz Lucyna Pelczarska – dyr GOKiR 

Dnia 22 października 2010 r. w Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich 
w Wojaszówce.

odbyły się gminne eliminacje konkursu „Literatura i Dzieci”, którego głównym 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom 

organizatorem jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Hasło tegorocznej edycji 
prowadzącym za udział w eliminacjach gminnych konkursu. Szczególne podziękowania 
kierujemy do Pani Małgorzaty Radzik oraz dyrekcji i grona pedagogicznego Szkoły 
Podstawowej w Łękach Strzyżowskich za zorganizowanie eliminacji gminnych 
konkursu „Literatura i Dzieci”. 

Laureatom gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w eliminacjach rejonowych, 
które odbędą się dnia 5 listopada 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie.

konkursu brzmi „Uśmiechnij się”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych, a przedmiotem konkursu  jest popularyzacja twórczości znaczących 
i wybitnych autorów, którzy w swoich utworach poruszają tematykę związaną z hasłem 
przewodnim aktualnej edycji tj. UŚMIECHU.

Podczas konkursu uczestnicy prezentowali utwór wybranego autora w formie: 
recytacji, inscenizacji, piosenki i prac plastycznych.
Gminna Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodnicząca: Lucyna Pelczarska
Członkowie: Marta Ćwiąkała, Małgorzata Radzik, Małgorzata Blicharczyk, Małgorzata 
Gołąbek oraz Małgorzata Zajchowska postanowiła przyznać w poszczególnych 
formach prezentacji następujące nagrody i wyróżnienia:

Prace plastyczne:
Kategoria wiekowa (kl. I – III)
1 miejsce – Adrian Stanisławczyk,  SP w Odrzykoniu
2 miejsce – Zuzanna Gołąbek, SP w Wojaszówce
3 miejsce – Kamila Pelczarska, SP w Odrzykoniu
Wyróżnienia: Joanna Wanat, SP w Łękach Strzyżowskich, Marlena Dudek, 
SP w Odrzykoniu
Kategoria wiekowa (kl. IV – IV)
1 miejsce -  Natalia Hedesz, SP w Odrzykoniu
2 miejsce -  Sebastian Walukiewicz, SP w Łękach Strzyżowskich
3 miejsce -  Ewelina Kubas, SP w Odrzykoniu
Wyróżnienia otrzymali: Weronika Kamińska, Daniel Wiśniowski i Bartłomiej Bieszczad 
- wszyscy z SP w Łękach Strzyżowskich.

Recytacja:
Kategoria wiekowa (kl. I – III)
1 miejsce – Zuzanna Gołąbek, SP w Wojaszówce
2 miejsce – Łukasz  Jasiński, SP w Odrzykoniu
3 miejsce – Jakub Goleń, SP w Łękach Strzyżowskich
Wyróżnienia otrzymali: Adrian Stanisławczyk i Marcelina Filip uczniowie 
ze SP w Odrzykoniu
Kategoria wiekowa (kl. IV – IV)
1 miejsce ex aequo – Karolina Piękoś, SP w Łękach Strzyżowskich i Zuzanna Janik,
 SP w Wojaszówce
2 miejsce – Paulina Krok, SP w Bratkówce
3 miejsce – Aleksandra Zych, SP w Bratkówce

Piosenka:
Kategoria wiekowa (kl. I – III)
1 miejsce ex aequo otrzymał zespół wokalny „Wesołe Słoneczka I” z SP w Odrzykoniu 
oraz Zuzanna Kałuża ze SP w Łękach Strzyżowskich
Kategoria wiekowa (kl. IV – IV)
1 miejsce ex aequo dla Dominiki Furtek ze SP w Łękach Strzyżowskich i zespołu 
wokalnego „Wesołe Słoneczka II” ze SP w Odrzykoniu.

Komisja konkursowa przyznała również nagrodę za inscenizację pt. „Kwoka”,

DZIEŃ PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W BRATKÓWCE

Do jednych z najważniejszych tradycji kultywowanych przez społeczność Szkoły 
Podstawowej w Bratkówce należy Dzień Patrona – bł. Stanisława Starowieyskiego. 
Corocznie w październiku w szkole organizowana jest uroczystość poświęcona 
Patronowi. W bieżącym roku szkolnym miała ona miejsce 19 października, 
a przyświecało jej hasło: „ Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę…”.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: z-ca wójta gminy Wojaszówka - Grzegorz 
Makara, ksiądz rezydent parafii Ustrobna – Stanisław Wolak, dyr. Zespołu 
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół - Aleksander Daszykowski, przewodnicząca 
Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich - Helena Słowik, przewodnicząca KGW 
w Bratkówce - Barbara Niemiec, sołtys wsi – Józef Matłosz , przewodnicząca Rady 
Rodziców –  Irena Bieryło, emerytowani nauczyciele oraz rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., która odprawiona została przez księdza 
proboszcza z Ustrobnej Artura Progorowicza w wyjątkowych okolicznościach – 
na szkolnej sali gimnastycznej. Msza św. celebrowana w tych niecodziennych 
okolicznościach, w pomieszczeniach, gdzie swoje dzieciństwo spędził bł. Stanisław 
Starowieyski nabrała wyjątkowego charakteru i wzbudziła w uczestnikach wiele 
wzruszeń. W następnej kolejności głos zabrała dyr.. szkoły Jolanta Mikus, 
która w swoim wystąpieniu przypomniała najważniejsze fakty z życia Patrona i jego 
drogę do świętości. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna
 w wykonaniu uczniów szkoły. Złożyły się na nią: historia życia bł. Stanisława 
Starowieyskiego oraz wiersze i piosenki o charakterze refleksyjnym. Wśród widzów 
szczególne wrażenie zrobiła przepięknie wykonana pieśń „Qvo vadis, Domine…”, 
 w tle której uczniowie dokonali symbolicznej sceny zapalenia znicza pod portretem 
Patrona Szkoły. Występ uczniów nagrodzony został gromkimi brawami. Uroczysty apel 
był również okazją do wręczenia nagród dla uczestników zorganizowanego w szkole 
konkursu na najpiękniejszy różaniec. Nagrodzone prace można było podziwiać 
na ściennej ekspozycji.

Uroczystość zakończyła dyr. szkoły Jolanta Mikus dziękując wszystkim 
uczestnikom za udział w tym wielkim Święcie Szkoły. Szczególne podziękowania 
skierowała również dla Rady Rodziców, która z wielkim zaangażowaniem włączyła się 
w organizację Dnia Patrona.


