
Ó APRZYB WK

PIŁKA NOŻNA 3. Kategoria otwarta - open (rodzic + dziecko do 16 lat)
4. Kategoria otwarta  - open (rodzic + dziecko powyżej 16 lat)

Przedstawiamy wyniki:
KLASA C 2010/2011, GRUPA: KROSNO IV W kategorii amatorskiej wyklucza się udział zawodników występujących w I i II  lidze. 

W kategorii otwartej wyklucza się udziału zawodników ekstraligi.
Nazwa       M.      Pkt.        Z.        R.         P.         Bramki  
1. LKS Moderówka       14 35         11         2   1            34-11
2. Liwocz Brzyska       14 30          9          3          2            35-18                                                SYSTEM ROZGRYWEK:
3. KS Zarzecze       14 26          8         2          4            27-19 W każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy, w której uczestniczyć będą cztery, 
4. Nieplanka Niepla       13 23          7          2          4            26-21 lub trzy rodziny. Podział grup zależny będzie od  ilości uczestników- ilości drużyn.
5. LKS Łęki Strzyżowskie       14 22          7          1          6            26-28 Awans do dalszych gier uzyskają po dwie najlepsze rodziny z grupy.
6. Technik Trzcinica       14 22          7          1          6            22-26 Po rozgrywkach grupowych turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym.
7. Standard Święcany       14 20          5          5          4            33-22 Wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów.
8. LKS Warzyce       13 18          5          3          5            31-21
9. Dragon Glinik Nowy       13 16          5          1          7            23-22
10. Tajfun Łubno Szlacheckie       13 16          5          1          7            28-28                                                             NAGRODY:
11. Wisłoka Niegłowice       14 14          4          2          8            24-36 W trzech kategoriach wiekowych – amatorskie do 16 i powyżej 16 lat i otwartej 
12. Rędzinianka Wojaszówka       14 12          3          3          8            20-34 do 16 lat profesjonalny: sprzęt sportowy – deski tenisowe, okładziny tenisowe, 
13. LKS Brzezówka (k. Krosna)       14 0            0          0         14             9-52 grawerowane puchary szklane, dyplomy.

Wartość nagród w granicach 500-600 zł.
W kategorii otwartej powyżej 16 lat: nagrody pieniężne – 800,600,400 zł.

TERMINARZ ROZGRYWEK NA KWIECIEŃ Dodatkowo dla wszystkich rodzin, które w trakcie turnieju grupowego zostaną 
wyeliminowane: nagrody – puchary, wazony, gadżety ufundowane przez 

3 kwietnia   godz. 13:00   LKS Łęki Strzyżowskie – LKS Niegłowice sponsorów i  Towarzystwo Sportowe „Pro- Familia”.
3 kwietnia   godz. 13:00  LKS Łubno Szlacheckie – LKS Wojaszówka
10 kwietni   godz. 13:00   LKS Brzyska – LKS Łęki Strzyżowskie Od godz. 10.00 zapraszamy na stołówkę – herbata, kawa.
10 kwietnia godz. 13:00  LKS Wojaszówka – LKS „Standard” Święcany

Dla wszystkich uczestników zapewniamy ciepły posiłek – obiad   
17 kwietnia godz. 13:00   LKS Łęki Strzyżowskie – LKS Wojaszówka

w godz. 12.00 do 14.00.23 kwietnia godz. 13:00   LKS Wojaszówka – LKS Moderówka
Oprócz obiadu dla uczestników przewidujemy stół szwedzki.23 kwietnia godz. 13:00  LKS „Nieplanka” Niepla – LKS Łęki Strzyżowskie
Od godz.10.00 do zakończenia turnieju- sałatki, wyroby swojskie-wędliny, ciastka,
potrawki ciepłe, owoce.
Wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje – po 2 sztuki na rodzinę.

Wpisowe od rodziny wynosi 20 zł – płatne w dniu zawodów.

Zapisy na turniej do 21.05.2011 r.   
Losowanie grup w dniu zawodów od godz. 8.00

Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta  pod numerem 13-43-850-95 

Powyższe zaproszenie to jednocześnie regulamin turnieju.
    Zapraszamy na stronę internetową Towarzystwa 

 www.pro-familia.net
      wyniki ostatniego turnieju, galeria zdjęć

Prezes T.S.Pro- Familia
38-471 Wojaszówka 59

Jerzy Kaleta
Tel. 13-43-850-95

Gminna Biblioteka Publiczna w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu

serdecznie zaprasza do udziału 

w dwudniowych zajęciach warsztatowych
                     T o w a r z y s t w o  S p o r t o w e  „PRO FAMILIA” i edukacyjnych z zakresu:

Adres do korespondencji 38-471 Wojaszówka 59 tel. 134385095
B.S. w Sanoku o/Krosno nr:  86421083 – 83707824 – 27006 – 0 - „Pakiet Biurowy Office”

NIP:  684-21-74-703               REGON:  3 7 0 4 6 7 2 8 6 - „Korzystanie z Internetu”

Zajęcia będą odbywać się w grupach 
ZAPROSZENIE - REGULAMIN w Gminnej Bibliotece Publicznej - Filia w Wojaszówce

      
Towarzystwo Sportowe „Pro-Familia”      

zaprasza wszystkich chętnych – drużyny tenisowe  z  powiatu krośnieńskiego -  I tura zapisów do 29 kwietnia 2011 roku
na XIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym II tura zapisów do 13 maja 2011 roku 

PRO FAMILIA – CUP 2011

Zapisy pod numerem telefonu:
Turniej odbędzie się 22. 05. 2011 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 134311718 - Gminna Biblioteka Publiczna w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu

we  Frysztaku. 134385516 - Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Wojaszówce
Jesteśmy przekonani, że start  młodzieży wraz z rodzicami uatrakcyjni nasz 

cykliczny turniej, w którym oprócz rodzin z trzech województw: podkarpackiego, 
świętokrzyskiego i małopolskiego startować będą rodziny ze Słowacji – Śvidnik, Warsztaty realizowane są w ramach
Stropkov, Kamienica, Dubovica, Lipiny i Ukrainy - Lwów, Sambor, Truskawiec, Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Drohobycz. Osi 4 LEADER

Turniej odbędzie się w czterech kategoriach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
1. Kategoria amatorska (rodzic + dziecko do 16 lat)
2. Kategoria amatorska (rodzic + dziecko powyżej 16 lat)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojaszówce w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 
Działanie  7 .1  rozwój i  upowszechnienie  aktywnej  integracj i ,  
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie 
Wojaszówka”.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie osoby: bezrobotne lub nieaktywne 
zawodowo, mieszkające na terenie gminy Wojaszówka, będące w wieku aktywności 
zawodowej,  korzystające ze świadczeń GOPS Wojaszówka.

Projekt przewiduje, w ramach zaplanowanych działań, kompleksową pomoc 
dla uczestników projektu, w tym zajęcia z doradca zawodowym, psychologiem, porady 
prawne, kurs zawodowy i komputerowy. Zaplanowane jest także wsparcie dodatkowe 
w postaci zwrotu  kosztów dojazdu, pomocy finansowej i  ubezpieczenia zdrowotnego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi 
GOPS Wojaszówka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 w terminie 
do 15 kwietnia br. w Biurze Projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -  
Wojaszówka 115, tel. 134385226

      „Pro Familia”

Ciepłych, pełnych 

radosnej nadziei 

     Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

 rodzinnego ciepła,
 

miłych spotkań przy wielkanocnym stole 

oraz smacznego święconego jajka

Życzą

Przewodniczący Rady Gminy     Wójt Gminy Wojaszówka
       Tadeusz Wójcik        Sławomir Stefański

                   

                                     

                                                               
                                     
                                                                   
                                                             
                                                                               

          
     

                   

                       

    
    

              

OGŁOSZENIE
       WIZYTA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

W dniach 28 - 31 marca 2011 roku Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir 
W dniu 17 kwietnia 2011 r. w godz. 8.00- 17.00 Stefański wraz z innymi przedstawicielami samorządów z terenu 

województwa podkarpackiego oraz przedstawicielami mediów lokalnych wybory na sołtysów 
odwiedził Parlament Europejski. Wizyta odbyła się na zaproszenie Pani Poseł i członków rad sołeckich 
do Parlamentu Europejskiego - Elżbiety Łukacijewskiej.

odbędą się w sołectwach: Spotkanie było okazją do uzyskania cennych informacji na temat 
pozyskiwania środków z funduszy pomocowych oraz programów 
wspólnotowych dostępnych dla samorządowców. Podczas wizyty Bratkówka
przedstawiono również stan rozmów i negocjacji w kolejnym okresie Ustrobna
programowania funduszy unijnych - na lata 2014 -2020.

Wojaszówka

w Odrzykoniu odbędą się wyłącznie wybory członków 
rad sołeckich.

W związku ze zgłoszeniem w sołectwach Bajdy, Łączki 
Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie, Pietrusza Wola, 
Przybówka, Rzepnik i Wojkówka po jednym kandydacie 
na sołtysa i odpowiednio tylu kandydatów na członków rady 
so ł eck i e j ,  i l e  j e s t  manda tów,  za  wybranych  
na stanowiska sołtysów poszczególnych wsi i członków rad 
sołeckich uważa się zgłoszonych kandydatów.

Odbyło się również wiele spotkań z przedstawicielami Parlamentu 
Europejskiego, m.in. europosłem Janem Kozłowskim, Członkiem Komisji 
Budżetowej PE oraz Jackiem Saryusz-Wolskim, Przewodniczącym Polskiej 
Delegacji we Frakcji EPL w Parlamencie Europejskim oraz Członkiem 
Komisji Spraw Zagranicznych. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się 
również z funkcjonowaniem samego Parlamentu Europejskiego oraz zwiedzić 
najważniejsze miejsca w tej instytucji.

NOWA CZYTELNIA MULTIMEDIALNA

ODWIEDZINY W BIBLIOTECE 

OGŁOSZENIA 

 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 

SUKCESY  W TENISIE  STOŁOWYM

       NOWY SPRZĘT 
KOMPUTEROWY W GCI

 TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

 WYBORY SOŁTYSÓW    
 I RAD SOŁECKICH

  WIZYTA W PARLAMENCIE                                                   
EUROPEJSKIM



Patrycja Wąchała i Filip Kołek – TS „PRO FAMILIA” Wojaszówka oraz Beata 
Daszykowska, Radosław Pasterczyk i Tomasz Szarek – LKS „STRAŻAK” Bratkówka. 
Bardzo dobrze wypadła Beata Daszykowska zajmując I miejsce oraz Patrycja Wąchała – 
6 miejsce w województwie.

Z kolei Beata Daszykowska - LKS „STRAŻAK” Bratkówka reprezentowała 
Województwo Podkarpackie na Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył 

NOWA CZYTELNIA MULTIMEDIALNA się w dniach 26 -27 marca 2011 r.  w Gdańsku. Ostatecznie uplasowała się na 14 miejscu 
PRZY FILII GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJw Polsce na 48 startujących zawodniczek.

         W WOJASZÓWCE

W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Filia Gminnej 
Biblioteki w Wojaszówce wzbogaciła się o nowy sprzęt komputerowy. Zakupiono : pięć 
monitorów LCD, pięć stacji dysków, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne, 
niszczarkę do papieru, tablicę korkową oraz pięć biurek komputerowych i pięć krzeseł 
obrotowych. Utworzony został publiczny punkt dostępu do internetu z przeznaczeniem 
dla mieszkańców Gminy Wojaszówka. 

27 marca 2011 r. w Krościenku Wyżnym odbyły się Indywidualne Mistrzostwa 
Województwa Tenisa Stołowego w kategorii młodzików. Katarzyna Grec - zawodniczka 
TS „PRO FAMILIA” Wojaszówka zajęła 13 miejsce w kategorii młodziczek, a Damian 
Wywiórski - zawodnik LKS „STRAŻAK” Bratkówka uplasował się w przedziale 17 – 24.

Cieszy nas fakt, że nasze dzieci, z małych wiejskich klubów, nawiązują skuteczną 
rywalizację z takimi ośrodkami jak: Krosno, Rzeszów, Łańcut, Jarosław, Przemyśl, 
Stalowa Wola czy Tarnobrzeg zajmując wysokie lokaty w klasyfikacji wojewódzkiej.

Nowoczesne wyposażenie biblioteki pozwoli na realizację kilku zadań w ramach 
projektu:
– organizację szkoleń i warsztatów edukacyjnych,
– rozwijanie aktywności społeczności lokalnej,
 – rozszerzenie działalności informacyjnej biblioteki.

Już wkrótce biblioteka w Wojaszówce rozpocznie szkolenia z zakresu korzystania 
z Internetu oraz pakietu biurowego. Można będzie nauczyć się redagowania pism 
urzędowych, korzystania z usług online oraz z poradnika interesanta Urzędu Gminy. 
Zachęcamy wszystkich do udziału w zajęciach. 
B l i ż s z e  i n f o r m a c j e  d o  u z y s k a n i a  p o d  n u m e r a m i  b i b l i o t e k i  :  
13 43 117 18   i   13 43 855 16

ODWIEDZINY W BIBLIOTECE

 W piątek, 25 marca, bibliotekę w Odrzykoniu odwiedzili goście-uczniowie 
najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Bratkówce, pod opieką pań : Teresy Lidwin, 
Anny Bagińskiej, Małgorzaty Zajchowskiej oraz Krystyny Kędry. 

Dzieci zapoznały się z układem książek na półkach, zawartością katalogu 
alfabetycznego, w czytelni przeglądały prasę oraz literaturę fachową. Uczyły się 
korzystać z katalogu oraz księgozbioru podręcznego, poznały regulamin wypożyczalni. 
Dla wielu uczniów była to pierwsza wizyta w naszej bibliotece, ale większość przyznała, 
że korzysta z Filii GBP w Bratkówce. Na pożegnanie każdy otrzymał pamiątkową 
zakładkę do książki. 

Zachęcamy wszystkich do odwiedzin  biblioteki w Odrzykoniu oraz naszych filii 
w Bratkówce, Łękach Strzyżowskich i Wojaszówce. 

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

      PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
KOBYLE - ŁĘKI STRZYŻOWSKIE - BRATKÓWKA - ODRZYKOŃ

Przebudowa drogi powiatowej Kobyle-Łęki Strzyżowskie-Bratkówka-Odrzykoń 
to jedno z zadań  zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku na terenie gminy 
Wojaszówka. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na długości 12 276 m, 
poszerzenie jezdni, wykonanie wzmocnienia jezdni, budowę chodnika i przejścia dla 
pieszych, przebudowę przepustów, wykonanie zjazdów indywidualnych, utwardzenie 
i umocnienie poboczy.

Koszt  inwestycji, po przetargu, wynosi 6 458 930 zł. Zadanie zostanie 
dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007- 2013 w wysokości 66,08 % wartości całkowitej. 
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle.

Umowę o dofinansowanie projektu przebudowy drogi w ramach RPO 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 podpisali: starosta krośnieński 
Jan Juszczak, wicestarosta Andrzej Guzik i skarbnik powiatu Krystyna Kasza.

Realizacja projektu w ogromnej mierze przyczyni się do poprawy jakości 
i funkcjonowania  komunikacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Mamy również nadzieję, że modernizacja infrastruktury drogowej na terenie 
gminy Wojaszówka będzie sprzyjać rozwojowi społeczno – gospodarczemu naszej 
gminy.

Początek prac drogowych przewidziany jest na przełom marca i kwietnia, 
przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Termin ukończenia prac związanych 
z przebudową  drogi powiatowej planowany jest natomiast na 15 sierpnia 2011 roku.

 Ważną częścią wyjazdu był udział w oficjalnym otwarciu Wystawy EXPO 
Karpackie, przygotowanej przez Fundację Karpacką - Polska, nad którą oficjalny 
patronat objął Jerzy Buzek. Głównym celem wystawy było zwrócenie uwagi 
na historyczne, ekonomiczne i naturalne bogactwo województwa podkarpackiego. 
O celowości takich inicjatyw, świadczy wielkie zainteresowanie jakim cieszyła się 
wystawa.

Kolejnym etapem wizyty w stolicy Unii Europejskiej było spotkanie w Domu Polski 
Wschodniej w Brukseli, gdzie przybyłych gości powitał Sławomir Miklicz oraz Lucjan 
Kuźniar - Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego. Pobyt w Brukseli 
zakończyło zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta.

Wizyta w Europarlamencie była wspaniałą okazją aby poznać praktyczne aspekty 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, laureatom Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
oraz składamy serdeczne podziękowania dla ich nauczycieli prowadzących 
za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie uczniów do konkursu.

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

funkcjonowania funduszy unijnych, za co bardzo dziękuję Pani Poseł Elżbiecie 
NOWY SPRZĘT KOMPUTEROWYŁukacijewskiej - Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański.

W GMINNYM CENTRUM INFORMACJI W WOJASZÓWCE
Z/S W ODRZYKONIU

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w  ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
W dniu 4 marca 2011 r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Wojaszówce odbyły się 

na lata 2007 – 2013, Gminne Centrum Informacji w Wojaszówce 
eliminacje, na szczeblu gminnym, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

z/s w Odrzykoniu zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Eliminacje przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych: szkół podstawowych 

Zestaw komputerowy zawiera: sześć monitorów LCD, sześć stacji dysków, 
i gimnazjów.

oprogramowanie Windows 7 Professional, Microsoft Office 2007 Basic, program 
W konkursie wzięło udział 26 uczniów. Turniej składał się z dwóch etapów: 

antywirusowy oraz urządzenie wielofunkcyjne.
pisemnego – testu i ustnego, podczas którego uczestnicy odpowiadali na pytania 

Zakup nowego sprzętu do GCI jest jedną z kilku części projektu realizowanego 
oraz rozpoznawali sprzęt pożarniczy. Uczestnicy turnieju wykazali się dużą wiedzą

przez Gminę Wojaszówka, w skład którego wchodzą następujące działania:
z zakresu pożarnictwa. Wśród nich najlepszymi okazali się:

- organizacja konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki Gminy Wojaszówka”,
- wydanie folderu promującego Gminę Wojaszówka,

W grupie szkół podstawowych:
- organizacja zajęć warsztatowych i edukacyjnych z zakresu korzystania z Internetu 

1. Tomasz Blicharczyk – Szkoła Podstawowa w Odrzykoniu
oraz pakietu biurowego.

2. Wioleta Wiśniowska – Szkoła Podstawowa w Łękach Strzyżowskich
3. Daniel Wiśniowski – Szkoła Podstawowa w Łękach Strzyżowskich

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców 
poszczególnych sołectw poprzez udostępnienie na potrzeby społeczności wiejskiej 
urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń umożliwiających dostęp 
do Internetu. 

Dodatkowy cel stanowi doskonalenie umiejętności dotyczących poruszania się 
W grupie gimnazjum:

po usługach online, zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług edukacyjnych drogą 
1. Bartosz Filar – Gimnazjum w Odrzykoniu

internetową, intensyfikacja przepływu informacji w zakresie ofert pracy.
2. Lucjan Rec – Gimnazjum w Przybówce

Działania projektu mają również na celu wspomaganie rozwoju agroturystyki
3. Damian Rec – Gimnazjum w Przybówce

i turystyki na terenie Gminy Wojaszówka poprzez ukazanie, w konkursie 
fotograficznym, najpiękniejszych jej zakątków oraz przygotowanie i wydanie folderu 

Komisja konkursowa, którą tworzyli: mł. bryg. Ireneusz Długosz, Tadeusz Wójcik, 
promującego walory turystyczne gminy. 

Jan Urbanek oraz Witold Kołek wręczyła wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy, 
natomiast laureatom czołowych miejsc nagrody rzeczowe.

Zdobywcy pierwszych lokat zakwalifikowali się do XIII Powiatowego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej, który odbył się  29 marca  br. w Zespole Szkół w Iwoniczu. 
Reprezentant Gminy Wojaszówka, Bartosz Filar, w etapie powiatowym, zdobył 
III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.

SUKCESY  REPREZENTANTÓW GMINY WOJASZÓWKA
W TENISIE  STOŁOWYM

5 marca 2011 r. w Stalowej Woli odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Województwa 
Tenisa Stołowego w kategorii żaków. W zawodach udział wzięli następujący zawodnicy 
z naszej gminy :


