
wybranym radnym zaświadczenia. Następnie w głosowaniach tajnych PIERWSZA SESJA - PIERWSZE WYBORY
wybrany został przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Wójcik 
oraz wiceprzewodniczący Stanisław Blicharczyk.Na pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Wojaszówka radni 

Porządek sesji obejmował również powołanie stałych komisji Rady Gminy zdecydowali o wyborze przewodniczącego rady, jego zastępcy, 
Wojaszówka:przewodniczących komisji stałych rady gminy oraz członków tych komisji. 

Pierwszą sesję VI kadencji otworzył radny Tadeusz Stefanik. Na początku 
Komisja Rewizyjna:
Paweł Gaj - przewodniczący
Jacek Mazur
Edward Wywiórski
Urszula Grochmal

Komisja Budżetowo - Finansowa, Rozwoju Gospodarczego, Rzemiosła
 i Usług:
Tadeusz Stefanik - przewodniczący
Edward Jucha
Paweł Gaj
Jan Zawisza
Jacek Mazur

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
Jucha Edward - przewodniczący
Antoni Węgrzyniak

wybrani przez mieszkańców radni, alfabetycznie - wyczytani przez Grzegorz Urbanek
najmłodszego radnego - Grzegorza Urbanka, składali ślubowanie: Władysław Wanat

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście Tadeusz Stefanik
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców“. Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury:

Radni Rady Gminy Wojaszówka VI kadencji 2010 - 2014 wg porządku Krystyna Kozik- Przwodnicząca
alfabetycznego: Urszula Grochmal
Blicharczyk Stanisław, Gaj Paweł, Grochmal Urszula, Jucha Edward, Kozik Jan Zawisza
Krystyna, Mazur Jacek, Stefanik Tadeusz, Urbanek Grzegorz, Urbanek Jan, Jan Urbanek
Wanat Władysław, Węgrzyniak Antoni,  Wójcik Tadeusz, Wywiórski Edward,  
Zawisza Jan Komisja ds. Samorządowych, Statutu, Prawa i Porządku Publicznego:

Rada Gminy stwierdziła również wygaśnięcie mandatu radnego Władysław Wanat - przewodniczący
Sławomira Stefańskiego ze względu na to, że został wybrany na wójta. Jan Urbanek
Zgodnie z ordynacją wyborczą w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców Stanisław Blicharczyk
wybory uzupełniające zarządza wojewoda na dzień przypadający w ciągu Edward Wywiórski
trzech miesięcy od daty stwierdzenia przez radę wygaśnięcia mandatu. Tadeusz Wójcik

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła wszystkim nowo 

KOMUNIKAT PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO 

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich 
temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina 
się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków 
jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych 
kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 156 z 2002r., poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego 
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji 
gazowych.

Przypomina się również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich 
nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo 
porażenie prądem elektrycznym.

Jednocześnie przypomina się, ze kontrole stanu technicznego przewodów 
kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz 
grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające 
kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów 
przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, 
w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych wyłącznie 
osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby 
posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją 
urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega 
karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje
 i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu 
budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo 
budowlane).Kontrolę wykonywania powyższych obowiązków prowadzić będą organy 
nadzoru budowlanego.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
W GMINIE WOJASZÓWKA NA ROK 2011 (SYSTEM WORKOWY)

          Bajdy, Bratkówka, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie,
   Miejscowość         Odrzykoń, Pietrusza Wola,Przybówka, Rzepnik, Ustrobna,

Wojaszówka, Wojkówka. 

STYCZEŃ --- 
LUTY --- 
MARZEC 29

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
DO RADY GMINY WOJASZÓWKA

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego 
nr 295/2010 zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Wojaszówka w okręgu wyborczym nr 2 obejmującym sołectwo 
Ustrobna. Głosowanie odbędzie się 27 lutego 2011 r. 
w godzinach 8.00 - 22.00. 

WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ
 IZB ROLNICZYCH

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2010 z dnia 
1 grudnia 2010 r. W sprawie zarządzenia wyborów do walnych 
zgromadzeń izb rolniczych ustaliła dzień 3 kwietnia 2011 roku 
(niedziela), dniem wyborów do izb rolniczych w Polsce.

W terminie do dnia 11 stycznia 2011 roku izba rolnicza 
właściwa dla województwa, ma obowiązek podania do 
wiadomości jej członków treści wyżej wymienionej uchwały.

W związku z powyższym na tablicy Urzędu Gminy
 w Wojaszówce oraz na tablicach ogłoszeń w punktach 
informacyjnych sołectw wywieszone zostanie niniejsze 
ogłoszenie z treścią uchwały.

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Gminne Centrum Informacji

ZAPRASZAJĄ NA:

FERIE Z NAGRODAMI

PROGRAM

18 STYCZNIA (WTOREK) TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH           
początek: godzina 10.00
miejsce: Gminne Centrum Informacji w Odrzykoniu
zapisy: w dniu zawodów do godziny 9.45  

19 STYCZNIA (ŚRODA) TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
początek: godzina 10.00
miejsce: Gminne Centrum Informacji w Odrzykoniu
zapisy: w dniu zawodów do godziny 9.45

20 STYCZNIA (CZWARTEK) TURNIEJ SZACHOWY DLA 
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
początek: godzina 10.00
miejsce: Gminne Centrum Informacji w Odrzykoniu
zapisy: w dniu zawodów do godziny 9.45

21 STYCZNIA (PIĄTEK) TURNIEJ SZACHOWY DLA 
UCZNIÓW GIMNAZJÓW
początek: godzina 10.00
miejsce: Gminne Centrum Informacji w Odrzykoniu
zapisy: w dniu zawodów do godziny 9.45

23 STYCZNIA (NIEDZIELA) III GMINNY TURNIEJ PIŁKI 
SIATKOWEJ DLA OSÓB POWYŻEJ 16 LAT
początek: godzina 9.00
Miejsce: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Wojaszówce
zapisy: u Huberta Cebuli tel. 665 191 163

25 STYCZNIA (WTOREK) ZABAWY I TAŃCE 
INTEGRACYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
początek: godzina 10.00
miejsce: Gminne Centrum Informacji w Odrzykoniu

26 STYCZNIA (ŚRODA) ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA 
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
początek: godzina 10.00
miejsce: Gminne Centrum Informacji w Odrzykoniu

27 STYCZNIA (CZWARTEK) TURNIEJ MINI - 
SIATKÓWKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
początek: godzina 9.00
miejsce: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Wojaszówce
zapisy: u Waldemara Szafrana tel. 784 008 424

Zapisy na poszczególne turnieje  w:
Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji tel. 13 43 117 58
Gminnym Centrum Informacji tel. 13 43 117 26 

ODRZY OŃKS IŁĘKI TRZYŻOWSK E

J ŃŁĄCZKI AGIELLO SKIE

B TRA KÓWKA

Ó APRZYB WK EPNIRZ K

ROUST BNAWOJKÓWKA PIETRUSZA WOLA

BAJDY

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W GMINIE WOJASZÓWKA NA ROK 2011

                            Bajdy, Bratkówka, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie,
Miejscowość       Odrzykoń, Pietrusza Wola,Przybówka, Rzepnik, Ustrobna,         

Wojaszówka, Wojkówka. 

STYCZEŃ 22
LUTY 19
MARZEC 19

WOJASZÓWKA



JASEŁKA W WOJASZÓWCE

Zgodnie z tradycją szkoły, w ostatnim dniu nauki przed przerwą świąteczną,
 22 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Kajetana Trybusa w Wojaszówce odbyły 
się Jasełka. Honorowymi gośćmi uroczystości byli Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir 
Stefański i jego zastępca Grzegorz Makara oraz Rodzice, Grono Pedagogiczne 
i uczniowie.

Dyrektor szkoły Ewa Górska powitała przybyłych gości, zapraszając do obejrzenia 
przygotowanego programu artystycznego. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie 
kukiełkowe nawiązujące do historii Bożego Narodzenia. Teatr lalek jest szczególnie 
t rudną formą  przekazu ar tystycznego,  wymagającego od  uczniów
 i opiekunów dużego wysiłku i wkładu pracy. Głównym środkiem wyrazu artystycznego 
jest tutaj lalka teatralna animowana przez aktora-lalkarza ukrytego za parawanem. Z tym 
zadaniem uczniowie poradzili sobie, po raz pierwszy, wyśmienicie. Na szczególną uwagę 
zasługuje oprawa muzyczna spektaklu, na którą złożyły się kolędy, pastorałki i pieśni 
o tematyce świątecznej.

Po zakończonym spektaklu głos zabrał Wójt Gminy - Sławomir Stefański,
 który podziękował wszystkim za zaproszenie i wysiłek włożony w przygotowanie 
Jasełek. Złożył wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia. Spotkanie przebiegło
 w ciepłej i przyjaznej atmosferze.

W kategorii szkół podstawowych klas IV - VI:
1 miejsce - Karolina Pasterczyk, kl. IV - SP w Ustrobnej, nauczyciel prowadzący: Lidia 
Stec
2 miejsce - Natalia Hedesz, kl. VI - SP w Odrzykoniu, nauczyciel prowadzący: 
Władysław Niżnik
3 miejsce - Izabela Cygan, kl. IV - SP w Ustrobnej, nauczyciel prowadzący: Lidia Stec
3 miejsce - Aleksandra Gaj, kl. IV - SP w Odrzykoniu, nauczyciel prowadzący: 
Władysław Niżnik
Wyróżnienia:
Szymon Biskup, kl. VI - SP w Wojaszówce, nauczyciel prowadzący: Nina Piotrowska
Ilona Stefańska, kl. V - SP w Odrzykoniu, nauczyciel prowadzący: Władysław Niżnik
Oktawia Pelczar, kl. V - SP w Odrzykoniu, nauczyciel prowadzący: Anna Jakubik

W kategorii gimnazjów:
1 miejsce - Barbara Jakubasz, kl. III - Publiczne Gimnazjum w Przybówce, nauczyciel 
prowadzący: Marta Markowicz
2 miejsce - Eliza Biskup, kl. II - Publiczne Gimnazjum w Przybówce, nauczyciel 
prowadzący: Marta Markowicz

Dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez GOKiR w Wojaszówce, 
wszystkim laureatom konkursu zostaną wręczone dnia 11 stycznia 2011 r. w Domu 
Kultury w Odrzykoniu. 

Z przyjemnością informujemy, że trzy przedstawicielki Gminy Wojaszówka zostały 
nagrodzone w IX Międzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. 
W kategorii szkół podstawowych 1 miejsce zajęła Weronika Gaj ze SP w Wojaszówce, 
a 2 miejsce Natalia Hedesz z SP w Odrzykoniu. W kategorii gimnazjum 1 miejsce 
zdobyła szopka Barbary Jakubasz z Publicznego Gimnazjum w Przybówce. 
Gratulujemy!

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania i gratulacje wszystkim 
uczestnikom konkursu oraz ich nauczycielom prowadzącym. Życzymy sukcesów
 w kolejnych edycjach konkursu. 

WYNIKI KONKURSU – „CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA”
ANIOŁY, STROIKI, OZDOBY ŚWIĄTECZNE

W dniu 22 grudnia 2010 roku, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„Coraz bliżej Święta”. Do organizatora, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce 
z/s w Odrzykoniu wpłynęło bardzo dużo prac o bardzo zróżnicowanej formie 
i strukturze. Komisja w składzie: Dyrektor GOKiR Lucyna Pelczarska, pracownik filii 
GBP w Bratkówce Katarzyna Blicharczyk-Marszałek i pracownik GCI Katarzyna 

KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH Pyteraf  przyznała nagrody w następujących kategoriach:

Dnia 20 grudnia 2010 r. został rozstrzygnięty etap gminny IX Międzynarodowego SZKOŁY PODSTAWOWE
Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych organizowanego przez Starostwo Powiatowe STROIKI:
w Krośnie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu 1. Patrycja Nowak - Odrzykoń
powiatu krośnieńskiego oraz powiatów Stropkov i Świdnik na Słowacji. Celem Wyróżnienie: Gerard Kozik – Wojaszówka
konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz rozbudzanie       Krystian Kozik – Wojaszówka 

OZDOBY:
1. Małgorzata Musiał – Łęki Strzyżowskie
Wyróżnienie: Wiktor Bożek – Wojaszówka

CHOINKI:
1. Angelika Blicharczyk - Odrzykoń
Wyróżnienie: Natalia Hedesz – Krosno

KARTKI:
1. Maciej Szepieniec - Bratkówka
Wyróżnienie: Patrycja Urbanek – Łęki Strzyżowskie

SZOPKI:
1. Wioleta Wiśniowska – Łęki Strzyżowskie
Wyróżnienie: Aleksandra Gałuszka – Łęki Strzyżowskie

GIMNAZJUM
1. Eliza Biskup – Łączki Jagiellońskie
Wyróżnienie: Katarzyna Kołek – Wojaszówka
Specjalne wyróżnienie:

zdolności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. Na etap gminny konkursu wpłynęło 1. Dawid Józefczyk – Odrzykoń
łącznie 21 prac ze szkół podstawowych z Bratkówki, Odrzykonia, Ustrobnej 
i Wojaszówki oraz z Publicznego Gimnazjum w Przybówce. Jury gminne oceniało prace 
w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I - III, szkoły podstawowe 
klasy IV - VI oraz gimnazja. W konkursie gminnym Jury w składzie: Lucyna Pelczarska, 
Anna Błaszkiewicz, Justyna Słowik i Katarzyna Pyteraf przyznało następujące miejsca 
w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W kategorii szkół podstawowych klas I - III:
1 miejsce - Weronika Gaj, kl. II - SP w Wojaszówce, nauczyciel prowadzący: Anna 
Oszajca
2 miejsce - Ewelina Lidwin, kl. III - SP w Wojaszówce, nauczyciel prowadzący: 
Małgorzata Gibadło
3 miejsce - Klaudia Urban, kl. II - SP w Wojaszówce, nauczyciel prowadzący: Anna 
Oszajca

Wyróżnienia:
Adrian Stanisławczyk, kl. III - SP w Odrzykoniu, nauczyciel prowadzący: Agnieszka 
Pachana
Luiza Stefańska, kl. III - SP w Odrzykoniu, nauczyciel prowadzący: Agnieszka Pachana
Kamila Zajchowska, kl. II - SP w Wojaszówce, nauczyciel prowadzący: Anna Oszajca

WIECZÓR ANDRZEJKOWY W BRATKÓWCE PODSUMOWANIE PROJEKTU 
"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WOJASZÓWKA”

Tegoroczny Wieczór Andrzejkowy, który odbył się 27 listopada br. w sali Domu 
Strażaka w Bratkówce zorganizowała Gminna Rada Kobiet w Wojaszówce z pomocą W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 -2013 ośrodki 
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce. pomocy społecznej stanęły przed nowym wyzwaniem jakim są projekty systemowe. 

Oficjalną część spotkania rozpoczęła Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet - Ich koncepcja polega na dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu 
Helena Słowik serdecznie witając zaproszonych gości, wśród których byli obecni: Społecznego zadań realizowanych przez organy administracji publicznej.
Sławomir Stefański - Wójt Gminy Wojaszówka, Józef Matłosz - Sołtys wsi Bratkówka, Nasz ośrodek przystąpił do realizacji projektu systemowego w bieżącym roku - 
Edward Wywiórski - Radny Rady Gminy Wojaszówka, Ilona Goleń - Przewodnicząca w okresie od 1 kwietnia 2010 do 31.12. 2010. Celem głównym projektu była aktywizacja 

zawodowa i społeczna 8 beneficjentów. Osiągniecie tego celu było możliwe poprzez 
zdobycie kluczowych umiejętności społecznych, dostosowanie kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie skuteczności pracy 

Powiatowej Rady Kobiet, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bratkówce - Jolanta Mikus, 
Prezes Zarządu Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych w Wojaszówce - Zbigniew Such, Stanisław Gunia - Prezes Klubu 
Sportowego „Strażak”  w Bratkówce oraz Aleksander Daszykowski - Dyrektor Zespołu 
Ekonomiczno – Administarcyjnego Szkół  i Przedszkoli w Wojaszówce.                                         
Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet szczególne słowa powitania skierowała
do przewodniczących i członkiń poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy 
Wojaszówka.

socjalnej. Projekt był skierowany do osób zamieszkałych w gminie Wojaszówka, Wieczór Andrzejkowy stał się okazją do podkreślenia aktywnej działalności 
bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej oraz korzystających społecznej członkiń Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz organizacji Związku 
ze świadczeń GOPS Wojaszówka.Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Prezes ZKG ZKRPiBWP Zbigniew 

Such wręczył dyplomy uznania i złożył wyrazy podziękowania na ręce: Marii Rysz - 
Zrealizowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Wojaszówka“ pozwoliło 

osiągnąć zakładane rezultaty twarde:
- zawarto 8 kontraktów socjalnych;
- udział w projekcie zakończyło 8 beneficjentów;
- kurs zawodowy ukończyło 8 osób;
- ukończenie kursu komputerowego przez 8 beneficjentów.

Osoby biorące udział w projekcie systemowym pozyskały wiedzę
 i umiejętności, które pozwolą im sprawniej poruszać się po rynku pracy. Zostały także 
rozwinięte ich umiejętności społeczne, poznali swoje mocne strony oraz podnieśli wiarę 
we własne możliwości. Dzięki szkoleniom zawodowym, dobranym zgodnie 
z indywidualnymi predyspozycjami oraz przy uwzględnieniu potrzeb lokalnego rynku 
pracy, beneficjenci zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Beneficjenci nabyli 
również podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz z zakresu prawa pracyPrzewodniczącej KGW w Odrzykoniu, Barbary Stefańskiej - Przewodniczącej KGW 
 i prowadzenia działalności gospodarczej. w Ustrobnej, Danuty Dańczak - Przewodniczącej KGW w Wojkówce, Wandy Makary - 

Realizowany przez Ośrodek projekt systemowy posiada także wartość dodaną. Przewodniczącej KGW w Rzepniku, Danuty Parys - Przewodniczącej KGW w Łękach 
Jest to projekt profilowany dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, Strzyżowskich - Bartnem oraz Janiny Gunia i Stanisławy Bardzik - członkiń KGW 

w Bratkówce. 
Drugą, mniej oficjalną część wieczoru stanowiły tańce, rozmowy, a przed wszystkim 

różnorodne zabawy i wróżby andrzejkowe. Wśród nich znalazło się tradycyjne „lanie 
wosku”, oraz „zabawa z butami”, w której główną nagrodą nie było zwyczajowe 
zamążpójście, ale „daleka, ekskluzywna podróż” do zamku odrzykońskiego. 
Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich dowiedziały się co czeka ich w przyszłości 
z magicznego „drzewka szczęścia”. Jakie było ich zdziwienie, gdy usłyszały 
przepowiednie mówiące o zakazie pieczenia pod groźbą zakalca, czy wróżby 
przepowiadającej powiększenie rodziny.

Największą atrakcją wieczoru były jednak wybory „Miss Istot Wróżących”. 

wykorzystujemy do jego realizacji działania ponadprogramowe, niewystępujące 
dotychczas w ofercie GOPS. Bez wsparcia z EFS - nie byłoby możliwe zrealizowanie tak 
kompleksowego programu. Projekt charakteryzuje się trwałością, skutecznością 
rozwiązań, ma charakter długofalowy, gdyż zaktualizowana wiedza zwiększa potencjał 

Panie z KGW dały upust swojej wyobraźni przygotowując piękne stroje i prezentując beneficjentów oraz ich szanse wejścia na rynek pracy. Niewymiernymi korzyściami 
je podczas Andrzejek. Momentem kulminacyjnym konkursu było sprawdzenie ich „sił realizacji projektu z pewnością jest zwiększenie roli instrumentów aktywnej integracji 
magicznych” polegające na ubiciu jajek „czarodziejską różdżką”. Każde z Kół zostało w pracy socjalnej, a także rozwój zawodowy pracowników socjalnych poprzez 
również poproszone o przygotowanie krótkiej rymowanki opisującej jego działalność. zaangażowanie w nowe, dotychczas nierealizowane działania.
W tej konkurencji członkinie wszystkich KGW wykazały się talentem i humorem.                                      Ostateczne efekty projektu z pewnością będzie można ocenić dopiero po kilku 

Pomiędzy poszczególnymi konkursami i wróżbami wszyscy uczestnicy spotkania miesiącach od zakończenia jego realizacji , jednak już teraz można powiedzieć, że warto 
częstowali się przepysznymi potrawami przygotowanymi przez członkinie KGW podejmować działania na rzecz aktywnej integracji osób korzystających z pomocy 
z naszej gminy. Po czym, w celu dobrej zabawy i zrzucenia zbędnych kalorii, zmierzali społecznej i w związku z tym rozpoczynamy realizację II edycji projektu już w styczniu 
w kierunku parkietu, by tam bawić się przy dźwiękach muzyki pana Mariana Marka. 2011 r. 
Wspaniały wieczór dopełniła wizyta św. Mikołaja, który obdarował każdego z gości 
słodkim upominkiem.


