
WERNISAŻ POKONKURSOWY Małgorzata Szafran - Szkaradek - „Łączkowskie pola”
Michał Urbanek - „Wyładowania”

W dniu 9 czerwca 2011 roku w Muzeum Wsi w Odrzykoniu, odbył się Michał Urbanek - „Dwa Krzyże”
wernisaż pokonkursowy konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki Joanna Zawiecha - „Malowniczy krajobraz nieba”
Gminy Wojaszówka”, zrealizowany w ramach Projektu współfinansowanego Dominika Wnęk - „Po drugiej stronie lustra”
ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Waldemar Zawisza - „Jedyna”
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Waldemar Zawisza - „Ostatni”

Wernisaż rozpoczęła dyrektor GOKiR Lucyna Pelczarska, witając Sebastian Wilk - „Drzewo”
przybyłych gości, wśród których byli obecni: wójt gminy Wojaszówka – Z dziesięciu  najlepszych prac jury wyłoniło trzech laureatów konkursu:
Sławomir Stefański, z-ca przewodniczącego Rady Gminy – Stanisław I miejsce – Waldemar Zawisza, tytuł pracy: „Ostatni”
Blicharczyk, prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków – Barbara Guzek, II miejsce – Michał Urbanek, tytuł pracy: „Dwa krzyże”
dyrektor Gminnego Przedszkola – Beata Dunaj, sołtys wsi Odrzykoń – Jan III miejsce – Dorota Gałuszka, tytuł pracy: „Kościół w Łączkach 
Krygowski oraz uczestnicy konkursu. Jagiellońskich od kapliczki w Wojkówce”

Następnie wyświetlono diaporamę złożoną z wszystkich nadesłanych prac, Wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański wręczył laureatom dyplomy 
których łącznie na konkurs wpłynęło  58. oraz nagrody rzeczowe.

Następnie wszyscy zgromadzeni udali się na skromny poczęstunek
oraz oglądanie wystawionych prac.

Wystawa stała się okazją do podziwiania najpiękniejszych zakątków naszej 
gminy, jej walorów przyrodniczych oraz zabytków.

Jury postanowiło wyróżnić dziesięć  najlepszych prac:
Dorota Gałuszka - „Kościół w Łączkach Jagiellońskich od kapliczki 
w Wojkówce”
Justyna Gazda - „Krople życia”

PATRONAT: WÓJT GMINY WOJASZÓWKA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Gminne Centrum Informacji

ZAPRASZAJĄ NA

WAKACJE Z NAGRODAMI

PROGRAM
10 lipca (niedziela) TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W PIŁCE NOŻNEJ 
(rocznik 1995 i młodsi) 
godz. 12:00 - boisko przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietruszej Woli 
(organizator: OSP Pietrusza Wola)
zapisy do dnia 6 lipca u Pana Bogdana Maraja tel. 509 436 250 

14 lipca (czwartek) TURNIEJ RINGO
(debel:chłopcy i dziewczęta z klas I - IV i V - VI oraz gimnazjum)  
godz. 10:00 - boisko Klubu WKS „Rędzinianka” w Wojaszówce
(współorganizator: Szkoła Podstawowa w Wojaszówce)
zapisy u Pana Waldemara Szafrana tel. 784 008 424

21 lipca (czwartek) TURNIEJ BADMINTONA
(debel:chłopcy i dziewczęta z klas I - IV i V i VI)
godz. 10:00 - boisko przy Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich
(współorganizator: Szkoła Podstawowa w Łękach Strzyżowskich)
zapisy u Pani Katarzyny Witkoś tel. 600 057 285

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
zmiany terminów rozgrywek.

Ó APRZYB WK

                    

          DZIEŃ BEZ PRZEMOCY W BRATKÓWCE

 BAJKOWE ŻYCZENIA DLA RODZICÓW 

    WYNIKI KONKURSU  Z OKAZJI DNIA MATKI

    WYPRAWKA SZKOLNA

  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

        OGŁOSZENIA

    WERNISAŻ POKONKURSOWY

        NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W WOJKÓWCE

    DZIEŃ DZIECKA W PIETRUSZEJ WOLI

PIŁKA NOŻNA Chłopcy + dziewczęta - gimnazja:
1 miejsce Wilk Sebastian Gim. Odrzykoń

Przedstawiamy wyniki: 2 miejsce Baran Jakub Gim. Odrzykoń
KLASA C 2010/2011, GRUPA: KROSNO IV 3 miejsce Makara Aleksandra Gim. Odrzykoń

Nazwa       M.      Pkt.        Z.        R.         P.       Bramki  Dziewczęta - szkoły podstawowe:
1. LKS Moderówka       24 60         19         3   2            69-26 kl. I - III
2. KS Zarzecze       24 52         16         4          4            52-23 1 miejsce Majchrowicz Gabriela SP Ustrobna
3. Liwocz Brzyska       24 52         16         4          4            72-30 2 miejsce Karwat Daria SP Ustrobna
4. Nieplanka Niepla       24 40         12         4          8            49-38 3 miejsce Englot Michelle SP Bratkówka
5. Standart Święcany       24 37         10         7          7            27-39
6. Dragon Glinik Nowy       23 31          9          4         10           48-38 kl. IV-VI
7. LKS Łęki Strzyżowskie       24 30          9          3         12           42-56 1 miejsce Daszykowska Beata SP Bratkówka
8.LKS Warzyce       24 29          8          5         11           49-48 2 miejsce Wąchała Patrycja SP Wojaszówka
9. Tajfun Łubno Szlacheckie       23 28          8          4         11           45-46 3 miejsce Grec Katarzyna SP Wojaszówka
10. Technik Trzcinica        24 28          9          1         14           31-67
11. Wisłoka Niegłowice       24 26          7          5         12           38-63 Kategoria OPEN
12. Rędzinianka Wojaszówka       24 19          4          7         13           37-59 1 miejsce Baran Jakub Gim. Odrzykoń
13. LKS Brzezówka (k. Krosna)       24  6           1          3         20           21-77 2 miejsce Rząsa Bartosz SP Ustrobna

3 miejsce Wywiórski Damian SP Bratkówka

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY 
WOJASZÓWKA

Już po raz VIII, Ludowy Klub Sportowy "STRAŻAK" Bratkówka i Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce zorganizowali Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Wojaszówka. Turniej odbył się 4 czerwca 2011 r. 
w Domu Strażaka w Bratkówce, a wzięli w nim udział uczniowie wszystkich szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. Otwarcia turnieju dokonał 
z-ca wójta gminy Wojaszówka Grzegorz Makara.

Nagrody dla najlepszych uczestników turnieju wręczał wójt gminy Wojaszówka 
Sławomir Stefański 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. Dziękujemy również 
nauczycielom i rodzicom, którzy sprawowali opiekę nad dziećmi z poszczególnych 
szkół. 

Zestawienie wyników:
Chłopcy - szkoły podstawowe: 
kl. I-III
1 miejsce Radwański Adrian SP Łęki Strzyżowskie
2 miejsce Szarek Tomasz SP Odrzykoń
3 miejsce Owsiak Łukasz SP Ustrobna

kl. IV-VI
1 miejsce Wywiórski Damian SP Bratkówka
2 miejsce Englot Bartłomiej SP Odrzykoń
3 miejsce Węgrzyn Paweł SP Bratkówka



WYNIKI KONKURSU Z OKAZJI DNIA MATKI

Kategoria klas I - III
I miejsce - Lilianna Bieryło (Bratkówka)
II miejsce - Weronika Śliwa (Bratkówka)
III miejsce - Krystian Kozik (Wojaszówka)

Kategoria klas IV - VI
I miejsce - Małgorzata Musiał (Łęki Strzyżowskie)
II miejsce - Klaudia Such (Ustrobna)
III miejsce - Aleksandra Kowalska (Ustrobna)

W imieniu dzieci dziękujemy serdecznie wszystkim rodzicom, którzy włożyli dużo 
pracy w przygotowanie tej świetnej zabawy. Dziękujemy także pani sołtys wsi 
Wojaszówka - Jolancie Kołek, która pomagała w organizacji festynu oraz sponsorom. 
Wsparli finansowo nasz festyn oraz ufundowali nagrody niespodzianki dla dzieci: KHS, 
KALETA JERZY, FIRMY - BRAMEX, LUKS - GRANIT, EURO - BRAM, CEL - FAST, 
MAZBUD, PIEKARNIA ŻANETA, DELIKATESY ZIELONY KOSZYK, 
HURTOWNIA FENIKS, HURTOWNIA ANIA, BIK MAREK, APTEKA ARKADIA, 
KATARZYNA NOWOK - BIERNAT, SKLEP KATRINA.

Helena Piękoś
 

BAJKOWE ŻYCZENIA DLA RODZICÓW-
pokaz efektów pracy Projektu  „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Wyróżnienia:
Paulina Bieryło (Bratkówka)10 czerwca w Szkole Podstawowej im. bł. Stanisława Starowieyskiego w Bratkówce 
Milena Szepieniec (Bratkówka)odbyła się uroczysta prezentacja efektów pracy uczniów klasy I, uczestniczących w III 
Aleksandra Musiał (Łęki Strzyżowskie)etapie Projektu ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. 
Jakub Maląg (Ustrobna)Realizowany Projekt,  współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, oparty został o założenia  teorii inteligencji 
wielorakich Howarda Gardnera.        

WYPRAWKA   SZKOLNA

Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci, które 1 września 2011 r. rozpoczną 
naukę w klasie  I, II i III  szkoły podstawowej, w klasie III gimnazjum oraz uczniom 
niepełnosprawnym wszystkich klas posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego (uczniowie niesłyszący, słabo widzący, z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi – gdy jedna 
z niepełnosprawności jest z wyżej wymienionych ).

 WARUNEK !!!
dochód w rodzinie nie może przekroczyć 351 zł netto na jedną osobę,
przy kształceniu specjalnym nie obowiązuje kryterium dochodowe

(dochód z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku)

Wniosek kierujemy i dostarczamy do szkoły, w której dziecko 1 września 2011r. 
rozpocznie naukę  w terminie do 31 sierpnia  2011 r.

Druki wniosków do odebrania w ZEASiP, w szkołach i przedszkolach na terenie 
gminy oraz na stronie internetowej Gminy Wojaszówka  /aktualności/ 

Do wniosku dołączamy :
- zaświadczenia o zarobkach / zakład pracy, emerytura, renta, alimenty,                                                           
zasiłek dla bezrobotnych itp.

Pokaz uświetnili swoją obecnością: Lucyna Pelczarska – dyrektor Gminnego Ośrodka  - zaświadczenie o wysokości gospodarstwa    / 207 zł  z 1 ha przelicz./
Kultury i Rekreacji w Wojaszówce, Aleksander Daszykowski – dyrektor Zespołu  - zaświadczenie o wysok. pobieranych świadczeń z opieki społecznej
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce, Edward Wywiórski – radny  Rady  - potwierdzenie innych ewentualnych dochodów
Gminy Wojaszówka, Helena Słowik – przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet  - przy dziecku niepełnosprawnym – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (bez 
oraz Rodzice. zaświadczeń o dochodach)

Uroczystość rozpoczęła Jolanta Mikus – dyrektor szkoły, która powitała zaproszonych 
gości i w swoim przemówieniu przybliżyła koncepcję realizowanego Projektu Dofinansowanie wynosi :
oraz wspomniała o korzyściach, jakie płyną  z jego realizacji dla uczniów i szkoły.          

Następnie uczniowie przedstawili  część artystyczną  pod hasłem: „Bajkowe życzenia 1. do kl.   I - III  SP   (w tym z orzeczeniem)    max.  180 zł
dla Rodziców”.  Była ona okazją do zaprezentowania przez dzieci swoich talentów: 2. do kl. III  gimn.  i kl. I-III gim. z orzeczeniem   max.  325 zł
muzycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorski i plastycznych. Popisywały się one 3. do kl. IV-VI  SP  z orzeczeniem max.  210 zł
swoimi zdolnościami aktorskimi w przedstawieniu pt.,,Królewna Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków”, które przeplatane było piosenkami i pięknymi, bajkowymi, z głębi serc Rodzice sami dokonują zakupu podręczników i z dowodem zakupu przychodzą po 
płynącymi życzeniami dla  Rodziców. Dwa tańce w wykonaniu małych artystów dodały  refundację poniesionych wydatków.
prezentacji ekspresji i wzbogaciły  całość inscenizacji. Życzenia  i piosenki dla Rodziców 
zabrzmiały również w języku angielskim. Nie zabrakło własnoręcznie wykonanych 
upominków dla najbliższych  i słodkiego poczęstunku.
   Po zakończeniu prezentacji uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i myszki – 
pacynki.      

Udział w Projekcie był dla dzieci wspaniałą zabawą i przygodą niosącą wiele radości               
i pozytywnych emocji.

GMINNA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU W PIETRUSZEJ WOLI

W dniu 25 czerwca 2011 r. w parku w Wojkówce odbyła się Gminna Noc 31 maja 2011 r. odbył się uroczysty Dzień Dziecka przygotowany dla 
Świętojańska, zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń przedszkolaków,  przez strażaków OSP Pietrusza Wola oraz OSP Rzepnik. 
Wiejskich i Radę Sołecką w Wojkówce przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury W tym dniu pod przedszkole zajechały samochody strażackie z wymienionych  
i Rekreacji w Wojaszówce. jednostek. Strażacy zabrali dzieci do remizy strażackiej w Pietruszej Woli, gdzie prezes 

Impreza rozpoczęła się Turniejem Piłki Siatkowej, który zainaugurował cykl OSP Bogdan Maraj pokazał maluchom sprzęt ratowniczo – gaśniczy. 
turniejów sportowych organizowanych w ramach „Wakacji z nagrodami”. Kolejnym punktem imprezy był pokaz gaszenia pożaru. Strażacy sprawnie gasili 

Do turnieju zgłosiło się cztery drużyny: z Przybówki, Łęk Strzyżowskich, Wojkówki upozorowany pożar, a przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem śledziły przebieg 
oraz UKS „Champion” Bratkówka. Wszystkie mecze sędziował Mariusz Kuszaj, akcji. Następnie wszyscy udali się do remizy w Rzepniku, gdzie przewodniczący Rady 
współorganizator turnieju. Gminy Tadeusz Wójcik zaprezentował sprzęt będący na wyposażeniu miejscowej 

Po emocjonujących rozgrywkach zwyciężyła drużyna z Łęk Strzyżowskich, drugie jednostki. 
miejsce zajęła Przybówka, na trzecim miejscu uplasowała się drużyna  z Wojkówki 
natomiast na czwartym miejscu znalazły się zawodniczki UKS „Champion” Bratkówka.

Gminna Noc Świętojańska stała się okazją do zaprezentowania prac oraz wręczenia 
nagród laureatom konkursu  plastycznego pt. „Strachy, duchy, zmory...”, wśród których 
znalazły się:
I miejsce: Natalia Hedesz - SP Odrzykoń
II miejsce: Patrycja Sitar - SP Odrzykoń
III miejsce: Klaudia Such - SP Ustrobna
Wyróżnienia otrzymały: Beata Daszykowska - SP Bratkówka i Karolina Pasterczyk - 
SP Ustrobna.

Nagrody wraz z pamiątkowymi dyplomami uczestnikom turnieju piłki siatkowej
oraz laureatkom konkursu plastycznego wręczył z-ca wójta gminy Wojaszówka – 
Grzegorz Makara.

 Na program imprezy złożyły się również warsztaty plecenia wianków oraz tworzenia 
lampionów. Ponadto dla dzieci przewidziane były różnorodne gry i zabawy
m.in. szukanie kwiatu paproci, sztafeta z wiankami, w których  najmłodsi mogli zdobyć 
liczne nagrody.

Największą atrakcją spotkania było wspólne ognisko, przy którym grupa „rusałek” 
wykonała taniec etniczny. Goście mieli sposobność upieczenia kiełbaski przy ognisku 
oraz skosztowania przepysznego żuru przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Wojkówce.

Na zakończenie imprezy dzieci otrzymały ufundowane przez strażaków słodycze 
i napoje. W dowód wdzięczności przedszkolaki wręczyły przedstawicielom jednostek 
pamiątkowe maskotki.

FESTYN DZIECIĘCY W WOJASZÓWCE

Dnia 29.05 2011 r. w Wojaszówce odbył się festyn dziecięcy zorganizowany przez 
Oddział Przedszkolny w Wojaszówce, Gminę Wojaszówka oraz GOKiR w Wojaszówce.

W imprezie jak co roku uczestniczyło wiele dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Gości 
i uczestników festynu powitała dyrektor Gminnego Przedszkola Beata Dunaj,
która złożyła wszystkim dzieciom życzenia z okazji Dnia Dziecka, życząc wspaniałej 
zabawy i niezapomnianych wrażeń. Festyn rozpoczęły dzieci z Oddziału Przedszkolnego 
w Wojaszówce, które wykonały wiele piosenek dla mamy i taty. Młodzi artyści czuli się 
swobodnie na scenie a ich występ został nagrodzony dużymi brawami. W tym roku po raz 
pierwszy na festynie wystąpiły dzieci 4-letnie, nie uczęszczające do przedszkola. 
Zaśpiewały i zatańczyły kilka prostych tańców ludowych. Na scenie pojawił się, jak co 
roku, zespół "Wesołe Smyki", działający przy Oddziale Przedszkolnym w Wojaszówce, 
który oprócz wiązanki tańców z okolic Krosna, zatańczył i zagrał na instrumentach 
perkusyjnych taniec irlandzki. Gościnnie na scenie zaśpiewały piosenki dla swoich mam 
dzieci z Odrzykonia.

„Ratujmy Ziemię” to program słowno - muzyczny w wykonaniu zespołu „Tęcza”, 
w skład którego wchodzą dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w WojaszówceNastępnie zebrani, w towarzystwie kapeli ludowej „Sieklowianie” udali się nad rzekę 
oraz Gimnazjum w Przybówce. Występy na scenie zespołu „Tęcza” zyskały uznanieWisłok by zgodnie z tradycją puścić na wodę, stworzone podczas warsztatów, wianki 
w oczach uczestników festynu.i lampiony.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Odbył się konkurs plastyczny, w którym 
dzieci miały możliwość malowania farbami na sztalugach. Komisja konkursowa,
pod przewodnictwem Lucyny Pelczarskiej - dyrektor GOKiR, wyróżniła najpiękniejsze 
prace plastyczne, w trzech kategoriach wiekowych. Wszyscy wyróżnieni otrzymali 
nagrody a uczestnicy konkursu nagrody pocieszenia. 

Sporą atrakcją festynu było pokonywanie toru przeszkód, o różnym stopniu 
trudności, przez najmłodszych uczestników. Maluchy dzielnie radziły sobie
z przeszkodami, a każde dziecko za pokonanie toru przeszkód otrzymało kolorowy 
wiatraczek. Podczas festynu dzieci miały możliwość malowania twarzy, dzięki czemu 
mogły zmieniać się w różne zwierzęta i postacie bajkowe. Wiele radości sprawiło 
przedszkolakom celowanie piłeczkami do szklanego pojemnika. Dzieci, w zależności
od wieku, celowały z różnych odległości. Każde dziecko, któremu udało się trafić 
piłeczką, otrzymało nagrodę. Dzieci miały możliwość puszczania baniek mydlanych 
oraz zabaw i tańców przy muzyce. Atrakcją było również skakanie na trampolinie
oraz konna przejażdżka. Dochód z dwóch ostatnich atrakcji, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem dzieci, został przeznaczony przez pana Grzegorza Zedlera - 
właściciela trampoliny oraz pana Zdzisława Niemczyka - właściciela gospodarstwa 
agroturystycznego w Przybówce, na rzecz przedszkola. Podczas festynu odbył się także 
konkurs wiedzy o uzależnieniach, przeprowadzony w tym roku w dwóch grupach 
wiekowych. Testy przygotowała oraz konkurs przeprowadziła Anna Szarek - kierownik 
GOPS, przewodnicząca GKRPA.

Gościem honorowym festynu był wójt gminy Wojaszówka - Sławomir Stefański, 
który pogratulował małym artystom występów i wręczył nagrody. Wójt podziękował Po powrocie wszyscy bawili się w rytm muzyki zespołu „Verano”, od czasu do czasu 
wszystkim organizatorom za przygotowanie świetnej zabawy dla dzieci oraz wyraził podchodząc do ogniska aby się ogrzać. Pogoda tego dnia była bowiem bardzo kapryśna 
nadzieję, że impreza będzie kontynuowana w następnym roku i chciałby, aby podobne i sprawiała organizatorom nie lada problem.  Jednak w godzinach wieczornych stała się 
festyny były organizowane także w innych miejscowościach.łaskawsza i pozwoliła na wspaniałą zabawę pod gwiazdami.


