
BIESIADA KARNAWAŁOWA W USTROBNEJ Spotkanie stało się także sposobnością do uczczenia urodzin wieloletniego 
sołtysa Ustrobnej pani Ilony Goleń. Kwiaty, życzenie dwustu lat życia 

5 marca 2011 r. w Ustrobnej odbyła się Biesiada Karnawałowa Kół i dalszej owocnej działalności na rzecz wsi złożyli na ręce jubilatki 
Gospodyń Wiejskich Gminy Wojaszówka połączona z obchodami Dnia Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ustrobnej – pani Barbara 
Kobiet. Biesiadę zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Ustrobnej przy Stefańska oraz Wójt Gminy Wojaszówka.
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wojaszówce. Drugą, nieformalną część biesiady zainaugurowały dźwięki muzyki, 

Uroczystego rozpoczęcie biesiady dokonała sołtys wsi Ustrobna - pani wykonywanej przez pana Mariana Marka, zapraszające wszystkich zebranych 
Ilona Goleń, witając zaproszonych gości: Wójta Gminy Wojaszówka do tanecznych pląsów.
Sławomira Stefańskiego z małżonką, Przewodniczącą Gminnej Rady Kobiet 
w Wojaszówce – panią Helenę Słowik, Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Ustrobnej - panią Zuzannę Paluch, emerytowanego Dyrektora 
SP w Ustrobnej – panią Zofię Wilk,  panią Zofię Klimczak- emerytowanego 
nauczyciela muzyki w SP w Odrzykoniu, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ustrobnej –  pana Józefa Kędrę oraz Prezesa Kółka Rolniczego w Ustrobnej 
– pana Mariana Twaroga.

W trakcie zabawy członkinie poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich 
z naszej gminy  miały okazję zdobycia certyfikatów „Managerów 
Domowych”. W celu ich uzyskania uczestniczyły w „testach” 
potwierdzających umiejętności i kompetencje w  zakresie: „obsługi mopa”, 
„gotowania zupy z gwoździa”, „pieczenia bez piekarnika”, „prania na sucho” 
oraz „sprzątania z szybkością światła”. Wszystkie konkurencje miały 
konwencję zabawową i tak jak sam certyfikat były traktowane 
z przymrużeniem oka.  Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir 

Pierwszym zadaniem,  przed którym stanęły członkinie KGW z naszej Stefański złożył wszystkim obecnym na biesiadzie paniom życzenia zdrowia, 
gminy było stworzenie przepisu na „zupę z gwoździa”. Panie wykazały się pogody ducha i wszelkiej pomyślności. Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury 
wspaniałym poczuciem humoru i kreatywnością w przygotowaniu przepisów. i Rekreacji przygotował dla członkiń KGW okolicznościowe laurki.

cd. na str. 2

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 
W GMINIE WOJASZÓWKA

 Informuje się mieszkańców Gminy Wojaszówka, że zarządzeniem 
Nr 6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. Wójt Gminy Wojaszówka ustalił termin 
wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach 
GminyWojaszówka na dzień: 17 kwietnia 2011 r. w godzinach 8:00 - 17:00

WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY 
WOJASZÓWKA

W dniu 27 lutego 2011 roku w okręgu wyborczym Nr 5 obejmującym 
miejscowość Ustrobna odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Wojaszówka.
W wyborach uzupełniających o mandat radnego ubiegało się dwóch 
kandydatów:
Pani Nowak Jadwiga Anna z KWW Przyjazna Wieś
Pan Mieczysław Piękoś z Komitetu Wyborczego SLD

Na 940 mieszkańców uprawnionych do głosowania do urny wyborczej udało 
się 248 mieszkańców. Frekwencja w wyborach wyniosła 26,38 %.
Poszczególni kandydaci na radnego uzyskali następującą liczbę głosów:
Pani Nowak Jadwiga Anna - 177
 Pan Mieczysław Piękoś - 67

Liczba głosów ważnych 244.
Mandat radnego uzyskała Pani Nowak Jadwiga Anna.
Na najbliższej sesji Rady Gminy Wojaszówka otrzyma zaświadczenie 
o objęciu mandatu radnego i złoży uroczyste ślubowanie.
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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 8,  22 Gmina Wojaszówka
 LUTY  -                  19
 MARZEC  -                  19 serdecznie zaprasza do udziału 
 KWIECIEŃ 2, 16
 MAJ 7, 21

w konkursie fotograficznym 
 CZERWIEC 4, 18

„Najpiękniejsze zakątki Gminy Wojaszówka” LIPIEC 2, 23
 SIERPIEŃ 6, 20
 WRZESIEŃ 3, 24 Regulamin konkursu
 PAŹDZIERNIK 8, 22
 LISTOPAD  -                  19 1.Organizatorem konkursu jest Gmina Wojaszówka.
 GRUDZIEŃ  -                  17 2.Konkurs realizowany jest w ramach Projektu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH 3.Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek, zawód, 
W GMINIE WOJASZÓWKA NA ROK 2011 (SYSTEM WORKOWY) czy status społeczny.

4.Celem konkursu jest ukazanie piękna, walorów przyrodniczych i architektonicznych 
                           Bajdy, Bratkówka, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie, 

Gminy Wojaszówka.  Miejscowość      Odrzykoń, Pietrusza Wola, Przybówka, Rzepnik, Ustrobna,
5.Przedmiotem konkursu jest wybór i nagrodzenie najlepszych zdjęć wykonanych na terenie                   Wojaszówka, Wojkówka
Gminy Wojaszówka.
6.Technika zdjęć jest dowolna. Zdjęcia powinny być przekazane na nośniku elektronicznym. STYCZEŃ ----------------
7.Każda praca powinna być opatrzona tytułem i zawierać krótki opis: co przedstawia i miejsce,  LUTY ----------------
w którym zostało wykonane zdjęcie. MARZEC          29

 KWIECIEŃ ---------------- 8. Autor może zgłosić do konkursu maksymalnie pięć prac.
 MAJ ---------------- 9. Najważniejszymi kryteriami oceny zgłoszonych prac są: charakter pracy odpowiadający 
 CZERWIEC          15 celom konkursu, poprawność techniczna, nowatorskie ujęcie.
 LIPIEC ---------------- 10.Zwycięzców konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatorów. Decyzje komisji 
 SIERPIEŃ ---------------- są ostateczne.
 WRZESIEŃ          20 11.Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne, współfinansowane w ramach Projektu 
 PAŹDZIERNIK ---------------- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu 
 LISTOPAD ----------------

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 GRUDZIEŃ          13

12.Dziesięć najlepszych prac zostanie oprawionych i wystawionych w Muzeum Wsi
 w Odrzykoniu.
13.Warunkami uczestnictwa w konkursie są: dostarczenie prac konkursowych organizatorowi 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
konkursu listownie lub osobiście, podanie danych autora pracy: imię i nazwisko, adres, numer 

W GMINIE WOJASZÓWKA NA ROK 2011
telefonu, ewentualnie e-mail, wiek, status społeczny (np. uczeń, student, zawód).FIRMA TRANS - FORMERS               
13..1. Koszty nadesłania prac konkursowych ponosi uczestnik konkursu. 
13.2. Nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Miesiąc                 Worki Worki Pojemniki      Odpady segregowane
13.3. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.                          60 L 120 L
14.Termin nadsyłania prac upływa 29 kwietnia 2011r. Decyduje data stempla pocztowego.                  
15. Prace konkursowe z dopiskiem "Konkurs fotograficzny" należy dostarczyć pod adres:  STYCZEŃ             10, 24  10       24 18

 LUTY                    28  28       28 15 Gminne Centrum Informacji, ul. Jagiełły 1, 38-406 Odrzykoń, tel. 13 43 117 26
 MARZEC              28  28       28  15 16. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozdania nagród.
 KWIECIEŃ           11, 26  11       26 19 17. Złożenie prac w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 
 MAJ                        9, 23    9       23 17 zdjęć w promocji gminy, bez wynagrodzenia, w dowolnym terminie i formie.
 CZERWIEC          13, 27  13       27 21 18. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane tylko dla potrzeb konkursu.
 LIPIEC                  11, 25  11       25 19
 SIERPIEŃ               8, 22    8       22 16 Konkurs realizowany jest w ramach Projektu współfinansowanego ze środków 
 WRZESIEŃ           12, 26  12       26 20

Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 PAŹDZIERNIK     24  24       24 18

na lata 2007 – 2013. LISTOPAD            28  28       28  15
 GRUDZIEŃ          19  19       19      20

Powyższy regulamin dostępny jest na stronie: www.wojaszowka.pl

Mieszkańcy Gminy Wojaszówka mogą wywozić nieodpłatnie odpady elektroniczne
 i elektryczne pochodzace z godpodarstw domowych do Zakłdu Unieszkodliwiania Odpadów 
w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej (teren wysypiska)
 - od poniedziałku do piątku od godz 6.00 - 21.30
 - w soboty od godz 6.00 - 13.30 

TERMINARZ RUNDY WIOSENNEJ 2010/2011 , KLASA C GRUPA IV KROSNO

27 marca     godz. 11:00 „Dragon” Nowy Glinik – LKS Łęki Strzyżowskie
27 marca     godz. 13:00   LKS Wojaszówka – KS Zarzecze Gmina Wojaszówka
3 kwietnia   godz. 13:00   LKS Łęki Strzyżowskie – LKS Niegłowice
3 kwietnia   godz. 13:00  LKS Łubno Szlacheckie – LKS Wojaszówka serdecznie zaprasza do udziału 
10 kwietni   godz. 13:00   LKS Brzyska – LKS Łęki Strzyżowskie
10 kwietnia godz. 13:00  LKS Wojaszówka – LKS „Standard” Święcany

w dwudniowych zajęciach warsztatowych
17 kwietnia godz. 13:00   LKS Łęki Strzyżowskie – LKS Wojaszówka

i edukacyjnych z zakresu:23 kwietnia godz. 13:00   LKS Wojaszówka – LKS Moderówka
23 kwietnia godz. 13:00  LKS „Nieplanka” Niepla – LKS Łęki Strzyżowskie
1 maja         godz. 11:00   „Dragon” Nowy Glinik – LKS Wojaszówka  - „Pakiet Biurowy”
1 maja         godz. 13:00    LKS Łęki Strzyżowskie – LKS Warzyce  - „Korzystanie z Internetu”
8 maja         godz. 13:00   LKS Wojaszówka – LKS Niegłowice
8 maja         godz. 13:00  LKS Brzezówka – LKS Łęki Strzyżowskie  Zajęcia będą odbywać się w grupach.
15 maja       godz. 13:00    LKS Brzyska – LKS Wojaszówka
15 maja       godz. 13:00  LKS Łęki Strzyżowskie – PAUZA

Zapisy do końca kwietnia 2011 roku w Gminnym Centrum Informacji 22 maja       godz. 13:00    LKS „Technik” Trzcinica – LKS Wojaszówka
 w Odrzykoniu.  22 maja       godz. 13:00  KS Zarzecze – LKS Łęki Strzyżowskie

29 maja       godz. 13:00    LKS Wojaszówka – LKS „Nieplanka” Niepla
29 maja       godz. 13:00  LKS Łęki Strzyżowskie – LKS Łubno Szlacheckie Więcej informacji pod numerem telefonu:
5 czerwca    godz. 13:00   LKS Warzyce – LKS Wojaszówka 134311726
5 czerwca    godz. 13:00  LKS „Standard” Święcany – LKS Łęki Strzyżowskie
12 czerwca  godz. 13:00   LKS Wojaszówka – LKS Brzezówka

Warsztaty realizowane są w ramach Projektu współfinansowanego 
12 czerwca  godz. 13:00  LKS „Technik” Trzcinica – LKS Łęki Strzyżowskie

ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 19 czerwca  godz. 13:00   LKS Łęki Strzyżowskie – LKS Moderówka
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.19 czerwca  godz. 13:00  PAUZA – LKS Wojaszówka



Niektóre z nich poszły o krok dalej  i przedstawiły rymowane wersje sposobu Prezentacja publikacji
przygotowania „zupy z gwoździa”. Ważnym wydarzeniem dla społeczności LGD była prezentacja publikacji „Różański 

Kolejną umiejętnością, która była poddawana weryfikacji, była zdolność „pieczenia alfabet”, która odbyła się 19 lutego br. Jest to monografia autorstwa Józefa Cynarskiego 
bez piekarnika”. Obecne na sali kobiety zostały zaproszone do wspólnego wykonania powstała dzięki środkom z ubiegłorocznego naboru na „Małe projekty”. Książka 
„tanecznego ciasta”. Dzięki uśmiechom i zaangażowaniu pań nie było mowy to upamiętnienie dziejów niewielkiej wsi Różanka w gminie Wiśniowa, a jej realizacja 
o powstaniu zakalca. Natomiast „sprzątanie z szybkością światła” było konkurencją, za pieniądze unijne jest dowodem na to, że w naszych małych ojczyznach nie brakuje 
w której członkinie KGW musiały popisać się nie tylko szybkością, ale i zdolnością pomysłów i zapału do pracy. 
ułożenia liter w sensowne  dziewięcioliterowe słowo. Najlepiej z tym zadaniem 
poradziły sobie reprezentantki KGW w Bajdach, które zostały nagrodzone brawami 
i drobnym upominkiem.

Do kompetencji „managera domowego” należy również czynność prania. Podczas 
biesiady mieliśmy do czynienia z niekonwencjonalnym sposobem wykonywania tego 
obowiązku domowego, z „praniem na sucho” podczas tańca integracyjnego. To zadanie  
nie sprawiło członkiniom KGW żadnego problemu i tym samym zaliczyły go na ocenę 
celującą.

Ostatnim zadaniem, przed którym stanęły przedstawicielki poszczególnych Kół 
Gospodyń Wiejskich, było sprawdzenie umiejętności w zakresie „obsługi mopa”. 
Reprezentantki kół pokonywały slalomem trasę pomiędzy pachołkami prowadząc 
jednocześnie mopem piłeczkę pingpongową. Specjalistkami w dziedzinie konserwacji 
powierzchni płaskich okazały się członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Bratkówce, 
Pietruszej Woli i Ustrobnej. Jednakże wszystkie koła, w celu doskonalenia umiejętności, 
otrzymały od organizatorów niezbędny sprzęt.

Nabór już  wkrótce
Prawdopodobnie na przełomie marca - kwietnia br. Czarnorzecko - Strzyżowska 

LGD ogłosi kolejny nabór na tzw. „Małe projekty” z pulą 658 490 zł. Jest to działanie 
atrakcyjne dla podmiotów działających na obszarach wiejskich, gdyż zakres pomocy 
jak i wachlarz beneficjentów jest bardzo szeroki. W związku z powyższym w lutym 
we wszystkich gminach należących do Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD odbyły się 
spotkania informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów.

Dla kogo środki?
Beneficjentami, czyli podmiotami, które mogą złożyć wniosek o przyznanie pomocy 

w ramach „Małych projektów” mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne posiadające zdolność prawną zamieszkujące, mające siedzibę 
lub prowadzące działalność na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Mogą to 
być np. stowarzyszenia, parafie, OSP, ośrodki kultury, biblioteki publiczne, gminy, jak 
również osoby fizyczne (w tym te prowadzące działalność gospodarczą). Zakres pomocy 
w działaniu „Małe projekty” jest również bardzo szeroki. Zrealizować można wiele 
pomysłów m.in.: zorganizowanie wszelkiego rodzaju imprez (festiwale, dożynki  Biesiada Karnawałowa nie mogłaby się odbyć bez tradycyjnej maskarady. 
koncerty, zawody sportowe, spotkania integracyjne), szkolenia i przedsięwzięcia Przygotowane przez panie z KGW maski i stroje były bardzo pomysłowe. W gronie 
o charakterze edukacyjnym (kursy dla przedsiębiorców, informatyczne, nauka przebierańców, którzy w rytmie brazylijskiej samby paradowali po parkiecie, mogliśmy 
pływania), publikacje dotyczące danego obszaru (mapy, broszury informacyjne, strony dostrzec klauna, czarownicę, kota, żabę, bociana oraz wiele innych, równie barwnych 
internetowe, przewodniki), remonty świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu wokół postaci. Wszystkim, którzy zadali sobie trud przygotowania maski karnawałowej zostały 
nich, remonty i wyposażanie istniejących muzeów, zagospodarowanie przestrzeni wręczone pamiątkowe kotyliony.
publicznej, odnawianie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zagospodarowanie Wieczór karnawałowy  w Ustrobnej wypełniły tańce, różnorodne zabawy i rozmowy, 
obiektów małej infrastruktury turystycznej (punkty widokowe, ścieżki rowerowe, pola pomiędzy którymi delektowaliśmy się potrawami przygotowanymi przez KGW 
biwakowe, pomosty, przystanie, place zabaw, boiska sportowe).w Ustrobnej. Wspaniałym dopełnieniem wieczoru był występ pani Zofii Klimczak, 

Maksymalna kwota dofinansowania w „Małych projektach” to 25 tys. zł, przy czym która przy akompaniamencie akordeonu, wykonała kilka pieśni. W drugiej części 
stanowić może ona maksymalnie 70% całkowitych kosztów poniesionych na realizację występu zaś doskonale zaanimowała widownię, doprowadzając do wspólnego śpiewania 
projektu. Nowością w tegorocznych naborach będzie możliwość uzyskania pozostałych pieśni biesiadnych, wywołując tym  samym uśmiech i zadowolenie na twarzach 
30% poprzez wkład niepieniężny beneficjenta (do kosztów projektu zaliczyć będzie obecnych.
można prace własną oraz udostępnienie ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców).Atmosfera Biesiady Karnawałowej w Ustrobnej, tak jak innych biesiad 

Andrzej Łapkowskiorganizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, była niezwykle radosna. 
Zawdzięczamy ją przede wszystkim uczestniczkom, które przybywając na nią 

Więcej informacji można uzyskać  w Biurze Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD są entuzjastycznie nastawione, z radością przyjmują nowe wyzwania i chętnie 
w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 10, tel. 2764 603 oraz na www.lgdleader.pl.uczestniczą w różnorodnych zabawach. Jesteśmy przekonani, że wszystkie panie 

z utęsknieniem czekają na kolejną okazję do wyśmienitej zabawy, na następną biesiadę 
Zachęcamy do składnia wniosków i aplikowania o środki w ramach Kół Gospodyń Wiejskich.

Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PRĘŻNE DZIAŁANIA LGD
„Małe projekty” to działanie w ramach którego można otrzymać środki m.in. na 

zakup strojów ludowych lub zorganizowanie imprez promujących lokalne walory takie Miesiąc luty dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania 
jak festiwale, dożynki lub koncerty.obfitował w różnorodne wydarzenia. Wśród nich najbardziej istotnymi było Walne 

Zgromadzenie, prezentacja publikacji „Różański alfabet”, zrealizowanej w ramach 
CZY WIESZ, ŻE...„Małych projektów”, jak też spotkania informacyjno-szkoleniowe z potencjalnymi 

Prawo do informacji i ściśle związana z nim szeroko rozumiana zasada jawności życia beneficjentami we wszystkich  sześciu gminach. Już niebawem zostanie ogłoszony 
publicznego jest istotnym elementem życia społecznego. Jedynie obywatel posiadający kolejny nabór na „Małe projekty” z pokaźną pulą blisko 659 tys. złotych.
informację może czuć się partnerem administracji, może również wykonywać swoje Na początku lutego w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Zarządu, podczas którego 
uprawnienia kontrolne, może w sposób świadomy podjąć decyzję, wyrobić sobie opinię uchwalono zmiany w budżecie m.in.: przeniesienie środków z naboru na działania 
o działaniu administracji. Z tego względu otwartość administracji jest jednym „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z roku 2012 na działanie 
ze sposobów wzrostu zaufania społecznego, szczególnie na szczeblu lokalnym. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na rok bieżący oraz przyjęcie zmian 
Jest również środkiem, który łagodzi i niweluje niepokoje społeczne. W Polsce lokalnych kryteriów wyboru. Natomiast w połowie lutego odbyło się Walne 
powszechne prawo do informacji zagwarantowane zostało przez art. 61 Konstytucji RP:Zgromadzenie LGD, na którym przyjętych zostało kilka istotnych uchwał dotyczących 
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w tym zmiana celów szczegółowych 
publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również i przedsięwzięć, jak też określenie wskaźników realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć. 
uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego Ich wprowadzenie było konieczne dla dalszego sprawnego funkcjonowania. Ponadto 
i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim podczas zebrania odczytano protokół z prac Komisji Rewizyjnej, która nie dopatrzyła się 
wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym żadnych uchybień w pracy Biura i Zarządu, na podstawie czego ostatni otrzymał 
lub majątkiem Skarbu Państwa.absolutorium.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp Głównym celem konkursu było promowanie i upowszechnianie wśród dzieci 
na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych i młodzieży zasad higieny jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zęby.
wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.  W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z Bratkówki, 
3. Ograniczenie prawa, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach: Łęk Strzyżowskich, Odrzykonia, Ustrobnej, Wojkówki oraz uczniowie Gimnazjum 
ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku z Odrzykonia.
publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Do organizatorów wpłynęło łącznie 50 prac. Komisja konkursowa oceniała prace 
4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy. w trzech kategoriach wiekowych (klas I – III SP, klas IV- VI SP, gimnazjum) pod 

Wskazane wyżej prawo charakteryzuje się tym, że obywatele mają prawo dostępu względem zgodności z tematem, estetyki, czytelności i komunikatywności dla odbiorcy.
bez konieczności posiadania interesu prawnego lub faktycznego, albo pozostawania 
członkiem jakiejś grupy np. bycia członkiem organu stanowiącego lub kontrolnego. 
Wprowadzenie powszechnego prawa do informacji, likwiduje indywidualne prawo 
do informacji, każdy, bowiem ma prawo dostępu do każdej informacji, chyba że została 
ona z uzasadnionych względów utajniona. Warto zaznaczyć, że wprost na jawność obrad 
rady wskazuje art. 34 ust. 1 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych. 

Zgodnie z tą regulacją prawną zasada jawności gospodarowania środkami 
publicznymi jest realizowana przez jawność debat budżetowych w organach 
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (pkt 1) i jawność debat nad 
sprawozdaniami z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego (pkt 2). 
Usiłowania odstąpienia od jawności działania organów gminy sprzyjają uniknięciu 
kontroli i uwalnianiu się od odpowiedzialności przed wyborcami.

Metoda utrudniania bądź uniemożliwiania wglądu we wspólne sprawy daje 
krótkotrwałe poczucie swobody i bezpieczeństwa organom władzy publicznej, ponieważ 
powoduje niezadowolenie i naturalne wrażenie ukrywania czegoś z niekorzyścią 
dla uprawionych do wglądu. To niebezpieczna metoda powodująca zadrażnienia, 
podważająca istotę samorządności, naruszająca prawo do informacji i do uczestniczenia 
w rozstrzyganiu spraw publicznych.

Przygotowała:
Krystyna Kozik 
Radna Gminy Wojaszówka

Dnia 7 marca 2011 roku w Domu Kultury w Odrzykoniu odbyło się uroczyste wręczenie 
Polecam artykuł: „Zakres jawności działania organów stanowiących jednostek nagród  laureatom konkursu. Nagrody ufundowane przez organizatorów otrzymali:
samorządu terytorialnego” opublikowanego w miesięczniku SAMORZĄD 
TERYTORIALNY NR 4/2010 na stronie www.finansepubliczne.bdo.pl w kategorii klas  I – III SP:

I miejsce - Zuzanna Gołąbek, kl. III, SP Wojaszówka, nauczyciel prowadzący: 
Małgorzata Gibadło

SZKOLNY ETAP TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ II miejsce - Kinga Bystrzycka, kl. III, SP Odrzykoń,   nauczyciel prowadzący: 
Agnieszka Pachana

W dniu 24 lutego 2011r. w Szkole Podstawowej w Bratkówce odbyły się eliminacje III miejsce - Jakub Maląg, kl. III, SP Ustrobna, nauczyciel prowadzący:  
do Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Szkolny etap tego konkursu został przygotowany Grażyna Szepieniec
we współpracy z Miejscową Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, która ufundowała 
dyplomy i nagrody rzeczowe. W pracach komisji konkursowej uczestniczyli: Wyróżnienia:
pani dyr. Jolanta Mikus, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkówce - Adrian Stanisławczyk, kl. III, SP Odrzykoń, nauczyciel prowadzący: Beata Bardzik
p.. Stanisław Sroka i p. Małgorzata Krzanowska.  Uczestnicy turnieju wykazali się dużą Liliana Bieryło, kl. I, SP Bratkówka, nauczyciel prowadzący: Teresa Lidwin
wiedzą z zakresu pożarnictwa. Paulina Blicharczyk, kl. I, SP Odrzykoń, nauczyciel prowadzący: Maria Gościńska

Laureatami etapu szkolnego zostali: w kategorii klas IV – VI SP:
I miejsce- Beata Daszykowska, I miejsce - Oktawia Pelczar, kl. V, SP Odrzykoń, nauczyciel prowadzący: 
II miejsce – Maciej Zajchowski, Władysław Niżnik
III miejsce- Damian Wywiórksi, II miejsce - Karolina Juszczęć, kl. V, SP Odrzykoń, nauczyciel prowadzący: 
IV miejsce – Paweł Węgrzyn. Władysław Niżnik

III miejsce - Beata Daszykowska, kl. IV, SP Bratkówka, nauczyciel prowadzący: 
Sławomir Szwed

Wyróżnienia:
Milena Pelczar, kl. IV, SP Odrzykoń, nauczyciel prowadzący: Władysław Niżnik
Karolina Pasterczyk, kl.  IV, SP Ustrobna, nauczyciel prowadzący: Lidia Stec
Karolina Skok, kl. VI, SP Wojaszówka, nauczyciel prowadzący: Anna Chrobak

w kategorii gimnazjum:
I miejsce - Monika Zawisza, kl. I, Gim. Odrzykoń, nauczyciel prowadzący: 
Władysław Niżnik
II miejsce - Dominika Bienia, kl. I, Gim. Odrzykoń, nauczyciel prowadzący: 
Władysław Niżnik
III miejsce - Klaudia Mróz, kl. I, Gim. Odrzykoń, nauczyciel prowadzący: 
Władysław Niżnik

Wyróżnienie:
Maria Luiza Król, kl. III, Gim. Odrzykoń, nauczyciel prowadzący: Władysław Niżnik

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania i gratulacje wszystkim 
laureatom, uczestnikom konkursu oraz ich nauczycielom prowadzącym.

Zwycięzcy reprezentować będą naszą szkołę na etapie gminnym. Po zakończeniu obrad 
komisji oraz wyłonieniu zwycięzców odbył się krótki apel, podczas którego wręczono 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwalenagrody zwycięzcom i pozostałym uczestnikom za udział.

zaprasza do korzystania z usług i pomocy w wypełnianiu wniosków obszarowych.

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Z UŚMIECHEM ŻYJ - ZĘBY MYJ!”

Zapraszamy do Gminnego Punktu Doradztwa w Urzędzie Gminy w Wojaszówce 
w dniach 15 marca – 16 maja 2011r. W dniu 1 marca 2011 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego

w godz. 8.00 – 15.00.„Z uśmiechem żyj – zęby myj!” zorganizowanego przez NZOZ „Molaris” - Gabinet 
Stomatologii Szkolnej w Odrzykoniu, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 

Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze usługi.w Wojaszówce oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu, 
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.


