
JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W uroczystości udział wzięła Wojewoda Małgorzata Chomycz, 
która w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła dostojnym 

W dniu 19 lipca 2011 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wojaszówce jubilatom medale "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Wojewoda podczas 
odbyła się uroczystość z okazji Złotych Godów, będąca uhonorowaniem uroczystości złożyła jubilatom gratulacje oraz życzenia. Powiedziała m..in: 
pięćdziesięciu lat małżeństwa i rodziny, tych par, które w 1961 r. stanęły „Drodzy Państwo, jesteście pięknym przykładem na to, że wzajemna miłość
na ślubnym kobiercu. i szacunek wróży szczęście i radość na długie lata”. Dla wszystkich było

Uroczystość została poprzedzona Mszą świętą w intencji jubilatów, to wyjątkowe przeżycie, gdyż po raz pierwszy w historii Urzędu aktu dekoracji 
odprawioną przez ks. proboszcza Artura Progorowicza w Kościele dokonał Wojewoda Podkarpacki. 
Parafialnym  p.w. św. Jana Kantego w Ustrobnej.

Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odznaczonych zostało
11 par:
1. Aniela i Tadeusz Bogusz - zam. Ustrobna,
2. Franciszka i Bolesław Gałuszka - zam. Pietrusza Wola,
3. Teresa i Marian Gądela - zam. Ustrobna,
4. Janina i Stanisław Gunia - zam. Bratkówka, 
5. Maria i Marian Kowalscy - zam. Wojkówka,
6. Izabela i Edward Król - zam. Ustrobna, 
7. Maria i Tadeusz Preisner -  zam. Odrzykoń,
8. Natalia i Tadeusz Stefanik - zam. Przybówka,
9. Stanisława i Władysław Świszcz - zam. Pietrusza Wola, 
10. Zofia i Józef Urbanek -  zam. Odrzykoń, 
11. Waleria i Jerzy Witalisz - zam. Wojaszówka.  

Ponadto Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański wręczył jubilatom 
pamiątkowe dokumenty oraz skierował słowa szacunku i uznania. Były też 
gratulacje i kwiaty przekazane przez Iwonę Stefanik - Sekretarza Gminy 
Wojaszówka oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Krystynę Owsiak. 
Podczas uroczystości obecny był również proboszcz ks. Artur Progorowicz. 

Szanownych gości zaproszono na poczęstunek z tradycyjnym toastem. 
Serdeczne życzenia składane jubilatom zakończyło uroczyste „Sto lat” 
oraz życzenia wszelkiej pomyślności. 

Doskonałym podsumowaniem spotkania były pamiątkowe zdjęcia, 
szampan  oraz chwile wspomnień przy poczęstunku.
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     XXI GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 
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TURNIEJ RINGO                                                                                                                                      
Rozgrywki w ringo odbyły się 14 lipca na boisku Klubu WKS „Rędzinianka”

w Wojaszówce:
Wyniki:
1 miejsce: Damian Turczyn, Łukasz Piękoś                                                                                               
2 miejsce: Tomasz Piękoś, Patrycja Wąchała                                                                                                     
3 miejsce: Patryk Żelazo,Gabriela Turczyn                                                                                                 
4 miejsce: Iga Modliszewska, Bernadeta Turczyn

STYPENDIUM SZKOLNE

dotyczy uczniów:
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych

na terenie gminy Wojaszówka

DOCHÓD do 351 zł netto na osobę

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2011/2012 należy składać
Zawody sędziował Waldemar Szafran, któremu należą się serdeczne podziękowania do 15 września 2011 r. w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli 
za zorganizowanie turnieju. w Wojaszówce.

 TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ Druki wniosków do odebrania we wszystkich szkołach, na stronie internetowej 
Dnia 24 lipca 2011 r. na boisku przy Publicznym Gimnazjum w Przybówce odbył się gminy (aktualności) oraz w ZEASiP w Wojaszówce.

turniej w siatkówce plażowej. 

Do wniosku dołączamy :
Wyniki: - informację o zarobkach /zakład pracy, emerytura, renta, alimenty, zasiłek dla 
1 miejsce: Przemysław Knap, Maciej Twaróg bezrobotnych itp. /,
2 miejsce: Damian Rec, Kamil Rogala - informację o wysokości gospodarstwa / dochód z 1 ha przelicz. 207 zł / ( dochód z pola 
3 miejsce: Bartosz Makara, Michał Witkoś oblicza się nawet wtedy gdy nie ma 1 ha powierzchni ),
4 miejsce:  Lucjan Rec, Daniel Wąchała - informacje o wysokości pobieranych świadczeń z opieki społecznej (oprócz zasiłku 

pielęgnacyjnego i świadczeń jednorazowych,
- informację o innych ewentualnych dochodach.

Szczegółowy wykaz załączników znajduje się na ostatniej stronie wniosku.

Wniosek podpisują obydwoje rodzice.

DOCHÓD - za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku !

WÓJT GMINY WOJASZÓWKA 

Zawody sędziowali: Aleksandra Witkoś, Piotr Witkoś, Grzegorz Witkoś oraz Jerzy 
Słowik. Największy wkład w organizację turnieju włożyli nauczyciele wychowania 
fizycznego w Gimnazjum w Przybówce - Piotr i Grzegorz Witkoś, którym składamy 
szczególne „Dziękuję”.

Zarząd Stowarzyszenia Odrzykoniaków zaprasza mieszkańców 
Gminy Wojaszówka i wszystkich spędzających wakacje w naszej gminie 
do zwiedzenia Muzeum Wsi w Odrzykoniu, które czynne jest w każdą 
niedzielę sierpnia w godzinach od 14.00 do 16.00. 

Oprócz ciekawych eksponatów można zobaczyć film o Odrzykoniu.
Wstęp bezpłatny.

 Polecamy także nasze strony internetowe: 
www.muzeumwsi.wojaszowka.pl oraz www.odrzykoniacy.pl

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./,
- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa / 207 zł z 1 ha przelicz./,
- zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń z opieki społecznej,
- potwierdzenie innych ewentualnych dochodów,
- przy dziecku niepełnosprawnym - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(bez zaświadczeń o dochodach).

Dofinansowanie wynosi:
1. do kl. I - III SP (w tym z orzeczeniem) max. 180 zł
2. do kl. III gim. i kl. I - III gim. z orzeczeniem max. 325 zł
3. do kl. IV - VI SP z orzeczeniem max. 210 zł

Rodzice sami dokonują zakupu podręczników, a następnie z dowodem zakupu 
przychodzą po refundację poniesionych wydatków.

WÓJT GMINY WOJASZÓWKA

KONKURS LGD

W trosce o zachowanie tradycji i docenienie Państwa wkładu
w dbanie o estetykę terenu LGD, Czarnorzecko - Strzyżowska 

Lokalna Grupa Działania ogłasza konkurs

 „Najpiękniejszy ogród przydomowy”

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Komisja Konkursowa spośród zgłoszeń 
wyłoni laureatów I, II, III miejsca oraz przyzna 10 wyróżnień. Wartość nagród 
w konkursie 200 - 1200 zł. 

W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gmin: Strzyżów, Wiśniowa, 
Frysztak, Wojaszówka, Korczyna, Krościenko Wyżne.

Szczegóły konkursu dostępne są w Regulaminie na stronie www.wojaszowka.pl
Zachęcamy do udziału w konkursie celem prezentacji efektów Państwa pracy.

WYPRAWKA SZKOLNA
Zgłoszenia przyjmujemy do 16 sierpnia 2011 r.

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

W PROGRAMIE:
14.45 - Zbiórka uczestników, formowanie korowodu dożynkowego     
            (parking przy SP w Łękach Strzyżowskich)
15.00 - Msza święta polowa (plac przy budynku OSP)
16.00 - Oficjalne rozpoczęcie Dożynek Gminnych:

- powitanie gości
- wręczenie chlebów
- występy zespołów artystycznych

18.00 - Zabawa dożynkowa



Odbyły się także niezwykle ciekawe warsztaty filcowania wełny, w których chętnie XI WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
uczestniczyły dzieci i ich rodzice. HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

Dodatkowymi atrakcjami były zjeżdżalnie i trampolina, na których dzieci mogły 
wykazać się swoją sprawnością fizyczną. 2 lipca 2011 roku drużyna piłkarska Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi 

Stoisko z ciastami domowego wypieku, lodami i słodyczami przyciągało małych przy OSP w Ustrobnej uczestniczyła w XI Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Klubów 
i dużych łasuchów. Amatorzy potraw z grilla mogli rozkoszować się smakiem szaszłyków HDK im. Władysława Piłata w Nowej Sarzynie.
i pieczonej kiełbaski. Organizatorzy Pikniku serdecznie dziękują wszystkim tym, Po oficjalnym otwarciu, którego dokonał Dyrektor biura PZO PCK Eugeniusz 
którzy zechcieli wesprzeć inicjatywę odnowienia placu zabaw. Taradajko, delegacja tradycyjnie udała się na miejscowy cmentarz, gdzie złożono 

wieniec i wiązanki kwiatów na grobie Władysława Piłata oraz pierwszego Prezesa
 i założyciela Klubu HDK w Nowej Sarzynie Mieczysława Burdasia.

SUKCES ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „ODRZYKONIANKI”

Dnia 3 lipca w Tyczynie odbył się XVI Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów 
Śpiewaczych.

Naszą Gminę na Przeglądzie reprezentował Zespół Śpiewaczy „Odrzykonianki”. 
Piosenkami pasterskimi: „Poszła Kasieńka”, „A po łące, po zielony” i „Pase, jo se pase” 
zespół zachwycił jury zdobywając trzecie miejsce.

Z dwunastu drużyn, które uczestniczyły w XI Wojewódzkim Turnieju HDK PCK 
zwyciężyli krwiodawcy z zaprzyjaźnionego klubu ze Zręcina wyprzedzając 
ubiegłorocznych zwycięzców z Rzeszowskiej WSK. Trzecie miejsce wywalczyli 
krwiodawcy z PSP Krosno a czwarte nasza drużyna z Ustrobnej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

WAKACYJNE PIĄTKI W BIBLIOTECE

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu 
zaproponowała dzieciom w czasie wakacji spotkania, które mają łączyć zabawę 
i rozwijać zainteresowania. Pozwolą one także bliżej poznać bibliotekę i zachęcić do jej 
odwiedzania.

Dotychczas odbyło się już kilka spotkań, podczas których mali czytelnicy tworzyli 
własne ilustracje do wybranych książek, słuchali bajek czytanych przez dorosłych,
a także kształcili się w sztuce orgiami. 

Do wspólnej zabawy włączyli się także dorośli: pan Andrzej Dziugan czytał
o przygodach Kubusia Puchatka, a pan Rafał Marszałek pomagał wykonywać z papieru 
różnorodne przedmioty.

Przed nami jeszcze miesiąc wakacji. Zachęcamy do dalszego udziału w piątkowych 
zajęciach wszystkich, którzy chcą miło spędzić czas. Zapraszamy także do filii 
w Bratkówce, Łękach Strzyżowskich i Wojaszówce.

TURNIEJE SPORTOWE W RAMACH „WAKACJI Z NAGRODAMI 2011” 

TURNIEJ BADMINTONA

Turniej odbył się 21 lipca w sali gimnastycznej SP w Łękach Strzyżowskich.

Wyniki:
Kategoria chłopców (debel):                                                                                                                 
1 miejsce: Patryk Żelazo i Tomasz Piękoś                                                                                                     
2 miejsce: Michał Witkoś i Marcin Obara                                                                                             
3 miejsce: Daniel Wiśniowski i Jarosław Kowalski                                                                                  
4 miejsce: Kamil Garnczarski i Bartosz Łukasik                                                                                  
5 miejsce: Krystian Barlik i Maksymilian Barlik
Kategoria dziewcząt (gra pojedyncza):                                                                                                            
1 miejsce: Wioleta Wiśniowska                                                                                                                    
2 miejsce: Angelika Jakieła                                                                                                                    
3 miejsce: Karolina Garnczarska                                                                                                                    
4 miejsce: Natalia Stankiewicz                                                                                                                        
5 miejsce: Klaudia Rusyn

Zawody sędziowali: Łukasz Wiśniowski, Piotr Sieczkowski, Krzysztof Czaja. 
Szczególne podziękowania dla nauczycielki wychowania fizycznego w SP w Łękach 
Strzyżowskich Katarzyny Witkoś za pomoc w organizacji turnieju.

                                                               

jednostka OSP Bajdy.PROMESA NA ODBUDOWĘ
Wyniki zawodów na podstawie protokołu końcowego przedstawiają się następująco:INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

MDP chłopców
21 lipca 2011 roku w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

           Miejsce   Nazwa drużyny Wynik końcowyw Rzeszowie Wójt Gminy Wojaszówka - Sławomir Stefański odebrał z rąk Ministra 
                1                                                                         Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera oraz Wojewody Województwa 
                2Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz promesę w wysokości 430 tys. zł,
                3która przeznaczona jest na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez 

ubiegłoroczne powodzie. Dzięki tej pomocy w naszej gminie powstanie ok. 3 km dróg, 
Grupa A seniorówdzięki którym nasi mieszkańcy będą mogli bezpieczniej i szybciej dotrzeć

do swoich domów.
           Miejsce   Jednostka OSP Łącznie punktów

           1                                                      56,0
           2                                                              
           3                                              
           4                                        
           5                                  
           6                                     
           7                                         
           8                                       
           9                                       

               10                                   
          11                                    

PIKNIK RODZINNY W BRATKÓWCE

26 czerwca 2011 r. z inicjatywy Rady Rodziców, działającej przy Szkole 
Podstawowej w Bratkówce zorganizowano Piknik Rodzinny. Uroczystość odbyła się 
w przyszkolnym parku z udziałem dzieci, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości. 
Piknik rozpoczęła Dyrektor Jolanta Mikus, która powitała wszystkich przybyłych, 
podała cel i przebieg imprezy. Głównym celem imprezy było zebranie funduszy 
na odnowienie placu zabaw.

Jest to już druga promesa w tym roku, za którą bardzo dziękuję, w imieniu wszystkich 
mieszkańców Gminy Wojaszówka, Wojewodzie Małgorzacie Chomycz i Ministrowi 
Jerzemu Millerowi.

Wójt Gminy Wojaszówka
Sławomir Stefański

XXI GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE W WOJKÓWCE

Dnia 3 lipca 2011 r. odbyły się XXI Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 
w miejscowości Wojkówka. W zawodach uczestniczyło 14 drużyn z jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wojaszówka: 11 drużyn w grupie A 
seniorów i 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców. Na zawody pożarnicze 
przybyli również goście z Hrabkova ze Słowacji. Zawody prowadził - Witold Kołek
 z Urzędu Gminy Wojaszówka. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir 
Stefański, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP druh Jan Kilar, Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wojaszówce - Stanisław Blicharczyk, Przewodniczący Rady Gminy Wojaszówka
i Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie 
dh Tadeusz Wójcik, Sołtys wsi Wojkówka Mieczysław Wąchała, Orkiestra Dęta OSP 
w Odrzykoniu na czele z kapelmistrzem dh Edwardem Cymermanem. 

Piknik rozpoczął się występem tancerzy Klubu Tanecznego „Gracja” w Krośnie, 
którzy zaprezentowali tańce klasyczne. Następnie dzieci z klas I-III wystąpiły 
w przedstawieniu pt. „Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Inscenizacji dodała uroku 
barwna scenografia, stroje wykonawców oraz rekwizyty. Występ dzieci wzbogacony 
został tańcem z chustą animacyjną i piosenką dla rodziców, zaśpiewaną w języku 
angielskim. Popisy dzieci nagrodzone zostały gromkimi brawami.

Na zawody przybyła również reprezentacja ze Słowacji, z gminy Hrabkov na czele 
z v-ce Starościną - Marią Fottovą. Meldunek o rozpoczęciu zawodów w Wojkówce 
przyjął, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Wojaszówce - Stanisław Blicharczyk. Meldunek składał Komendant Gminny OSP 
w Wojaszówce - Jan Urbanek. Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Uczestnicy Pikniku mieli możliwość uczestnictwa w wielu atrakcjach i konkursach 
Powiatowej PSP w Krośnie i druhowie OSP z gminy Korczyna. Sędzią głównym przygotowanych przez organizatorów. Odbyły się konkursy: muzyczny i plastyczny pod 
zawodów był mł. bryg. Marek Rysz. Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach: hasłem „Moja Rodzina” oraz konkurs sprawnościowy zorganizowany przez strażaków. 
rozwinięcia bojowego dla MDP oraz rozwinięcia bojowego dla grupy seniorów. Zwycięzcy i uczestnicy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Gminną 

W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców, pierwsze miejsce zajęła Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wojaszówce.
jednostka OSP Bratkówka, natomiast w grupie A seniorów, pierwsze miejsce zajęła 
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