
ODZNACZENI „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU“

19 stycznia 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbyła się uroczystość 
wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju“. Jest to uroczystość od wielu lat 
wspólnie organizowana przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i Wojskową Komendę 
Uzupełnień w Jaśle.
Medale przyznawane przez Ministra MON otrzymują rodzice, których trzech lub więcej 
synów pełniło lub pełni wzorowo służbę wojskową.
Miło nam poinformować, że z terenu naszej gminy srebrnym medalem odznaczeni 
zostali:
Państwo Bogusława i Józef Urbanek z Odrzykonia.

W tym roku dodatkowo pamiątkowymi odznaczeniami, „Gwiazdą Iraku“ i „Gwiazdą 
Afganistanu“ uhonorowano osoby, które pełniły nienaganną służbę w polskich 
kontyngentach wojskowych poza granicami państwa.
„Gwiazdą Iraku“ z terenu Gminy Wojaszówka odznaczony został:
Pan Paweł Żelazo z Łączek Jagiellońskich.
Na spotkanie, przybyli m.in.: poseł RP Stanisław Piotrowicz, szef Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk Zbigniew Winiarski, przewodniczący Rady 
Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek, prezydent  Krosna Piotr Przytocki, Wójt 
Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu oraz 
komendanci policji i straży pożarnej.
Wójt Gminy Wojaszówka złożył serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania dla 
nagrodzonych osób. Podkreślając zasługi za przekazywanie godnych do naśladowania 
wzorców oraz wpajaniu obywatelskiej powinności dla dobra naszej ojczyzny.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W ODRZYKONIU

„Babciu droga Babciu to wszystko dla Ciebie, Dziadziu, drogi Dziadziu bardzo 
kocham Ciebie...“ - 22 stycznia 2012 r. w Domu Kultury w Odrzykoniu odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadzia. Licznie przybyli Dziadkowie mogli 
zobaczyć jak pięknie występują ich wnuczęta. Każda grupa przedstawiła zaproszonym 
gościom program artystyczny. Dzieci recytowały wesołe wierszyki, tańczyły 

i śpiewały piosenki, grupa 5-6 – latków zaprezentowała bajkę “Dwunastu braci 
miesięcy”. Występy naszych przedszkolaków bardzo podobały się wszystkim gościom, 
czego dowodem były gromkie brawa. Uroczystość dostarczyła wiele wzruszeń 
Babciom i Dziadziusiom, na ich twarzach gościły na przemian – to uśmiech, to łzy. 
Na koniec dzieci zaśpiewały sto lat, złożyły  życzenia oraz wręczyły upominki.

Wszystkim Babciom i Dziadziusiom serdecznie dziękujemy za obecność na 
uroczystości i życzymy im wiele zdrowia i jeszcze wiele, wiele lat życia, aby mogli 
nacieszyć się swoimi wnukami.

Przedszkole w Odrzykoniu

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW REALIZOWANY PRZEZ FIRMĘ 
TRANSFORMERS 

Dla miejscowości Odrzykoń, Bajdy, Ustrobna, Wojaszówka.

   2012         Worki 60L          Worki 120L               Pojemniki                   Odpady 
                                                                                                                 Segregowane

Gmina Wojaszówka Miesiąc             Dzień                       Dzień                               Dzień                                 Dzień

Styczeń        23 23 23 17
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W WOJASZÓWCE

Luty        27 27 27 21
Dnia 20.01.2012 r. w sali Domu Ludowego w Wojaszówce odbyła się uroczystość 

z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na tę szczególną uroczystość program artystyczny Marzec        26 26 26 20
przygotowały dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Wojaszówce. Dziękując za wielkie 
serce i dobroć przedszkolaki pięknie wyrecytowały wiersze z życzeniami oraz Kwiecień       16, 23 16 23 17
wykonały koncert piosenek. 

Maj        14, 28 14 28

Czerwiec      11, 25 11 25 19

Lipiec       9, 23 9 23 17

Sierpień      13, 27 13 27 21

Wrzesień      10, 24 13 27 21

Październik       22 22 22 16

Listopad         26 26 26 20

Grudzień         24 24 24 16

Babcie i dziadkowie otrzymali bukiety wykonane przez dzieci a rodzice 
KOMUNIKATprzygotowali poczęstunek. Dla babci i dziadka zatańczył też zespół „Wesołe Smyki“, 

który wykonał krakowiaczka, kujawiaczka oraz taniec „Czary mary”. Ostatni taniec 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie informuje, że w związku miał sprawić aby wszystkie życzenia złożone przez dzieci się spełniły. 

z wystąpieniem ognisk wścieklizny u lisów pobranych do badania na terenie miasta Babcie i dziadkowie mogli uczestniczyć w przedszkolnej edycji „Jaka to melodia”. 
Krosna, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie wydał stosowne rozporządzenie Do konkursu wybrano trzy osoby, które odgadywały melodie kolęd, piosenek 
prawa miejscowego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miasta ludowych i biesiadnych. Każda prawidłowo odgadnięta piosenka była nagradzana 
Krosna oraz powiatu krośnieńskiego. Zgodnie z § 1 w/w rozporządzenia teren miasta przez dzieci odpowiednią liczbą cukierków. Znane kolędy i piosenki wszyscy wspólnie 
Krosna oraz miejscowości: Jedlicze, Dobieszyn, Potok, Żarnowiec, Długie w gminie śpiewali. Zawodnicy zebrali pełne koszyczki cukierków, które przekazali dzieciom 
Jedlicze, Zręcin, Świerzowa Polska, Szczepańcowa w gminie Chorkówka oraz w podziękowaniu za przygotowanie programu. 
Korczyna w gminie Korczyna, Ustrobna, Odrzykoń w gminie Wojaszówka, uznaje się Gośćmi uroczystości byli: sekretarz gminy Wojaszówka Iwona Stefanik oraz 
za obszar zagrożony wścieklizną u zwierząt i oznacza się tablicami ostrzegawczymi dyrektor Gminnego Przedszkola Beata Dunaj. Podziękowały one za przygotowanie 
o treści „Uwaga! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt“uroczystości oraz złożyły wszystkim babciom i dziadkom najlepsze życzenia z okazji 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnieich święta.                                                                                                        
lek. wet. Andrzej Chrzanowski      Helena Piękoś

                                                                              Oddział Przedszkolny w Wojaszówce
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WIĘKSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2011 ROKU

SPOTKANIE OPŁATKOWE W SP W ŁĘKACH STRZYŻOWSKICH

ODZNACZENI „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU“
 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA  W PRZEDSZKOLACH 

KOMUNIKAT

III POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

Inwestycja została zakończona w sierpniu 2011 r.WIĘKSZE INWESTYCJE 
Bezpośrednim celem realizacji projektu była poprawa GMINY WOJASZÓWKA W 2011 ROKU

stanu i efektywności wykorzystania energii w budynkach 
Zespołu Szkół w Odrzykoniu. Przedsięwzięcie miało Inwestycje i remonty w oświacie
również na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych Gmina Wojaszówka od lat sukcesywnie prowadzi prace 
pochodzących z kotłów na paliwo stałe, a także przejście na związane z modernizacją szkół i przedszkoli. Podejmowane 
bezpieczne, ekologiczne paliwo gazowe. Inwestycja poprzez działania mają na celu stworzenie dzieciom takich 
zastosowanie nowoczesnych technologii (w tym warunków, w których w sposób estetyczny i bezpieczny 
pozyskiwanie energii za pomocą kolektorów słonecznych) będą mogły pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje 
przyczyniła się do zwiększenia udziału energii ze źródeł zainteresowania. W 2011 r. zrealizowane zostały 
odnawialnych. Projekt pozwolił na poprawę efektywności następujące remonty i inwestycje w obiektach  
energetycznej obiektu, przez co polepszyły się warunki pracy oświatowych:
i nauki dzieci. Dzięki dociepleniu i wykonaniu warstwy W Zespole Szkół w Odrzykoniu w 2011 r. Gmina 
wykończeniowej z tynku akrylowego i mozaikowego Wojaszówka zrealizowała zadanie p.n. „Kompleksowa 
poprawił się również wygląd zewnętrzny obiektu.termomodernizacja Zespołu Szkół w Odrzykoniu wraz 
Zakres robót obejmował:z wymianą kotłowni węglowej na gazową – Gmina 
- przebudowę kotłowni węglowej o mocy 1000 kW na gazową  Wojaszówka”. Zadanie realizowane było przy współudziale 
o mocy 600 kW wraz z rozdziałem instalacji centralnego 
ogrzewania na poszczególne budynki,
- zmianę sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej 
z ogrzewania węglowego i elektrycznego na ogrzewanie 
poprzez kolektory słoneczne i wspomagające gazowe,
- wymianę stolarki okiennej drewnianej na pcv w ilości około 
650,00 m2,  

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – 
Infrastruktura energetyczna. Ogólna wartość inwestycji 
wyniosła 1 677 666,76 zł, w tym dofinansowanie Unii 
Europejskiej wyniosło 944 815,78 zł.

Przygotowania do tej inwestycji rozpoczęły się jeszcze 
w 2009 r. staraniem Stanisława Blicharczyka wójta gminy 
ubiegłej kadencji. Opracowana została dokumentacja 
techniczna, a w lutym 2010 r. złożony został wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie o dofinansowanie - wymianę stolarki drzwiowej stalowej na drzwi aluminiowe 
ze środków Unii Europejskiej. Po kilku miesiącach w ilości około 58,00 m2,
weryfikacji ostatecznie wniosek został pozytywnie - docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 14 
oceniony, a we wrześniu 2010 r. podpisana została cm wraz z wykończeniem tynkiem akrylowym - powierzchnia 
z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego umowa ocieplonych ścian to 3781,00 m2, 

c.d. str. 2o dofinansowanie. W styczniu 2011 r. wójt gminy Sławomir 
Stefański podpisał umowę z wykonawcą robót. 
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Nowa kotłownia w ZS w Odrzykoniu

Budynek Zespołu Szkół w Odrzykoniu po termomodernizacji



„Prządki“ z Odrzykonia, którego opiekunem artystycznym jest Zofia Klimczak. Największa inwestycja w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Wszystkie zespoły włożyły wiele pracy w przygotowanie oraz dobór repertuaru i pięknie 
wykonały wybrane przez siebie kolędy i pastorałki.W 2011 r. Gmina Wojaszówka wzbogaciła się również o nowoczesny samochód 

Na zakończenie wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe choinki z wygrawerowaną pożarniczy. 
tabliczką pamiątkową oraz kalendarze powiatowe ufundowane przez Starostwo W październiku 2011 r. jednostka OSP Odrzykoń otrzymała nowy samochód 
Powiatowe w Krośnie. Wręczali je przedstawicielom zespołów: wicestarosta - Andrzej pożarniczy na podwoziu Forda Transita 350M. Samochód wykonany został przez firmę 
Guzik, przewodniczący rady powiatu - Andrzej Krężałek oraz burmistrz Dukli - Marek FRANK CARS z Częstochowy. 
Górak.Nowy Ford to 5-miejscowy, lekki samochód pożarniczy o dopuszczalnej masie 
Zwieńczeniem wieczoru była wspólna kolacja i śpiewanie kolęd w sali widowiskowej całkowitej 3490 kg. Posiada napęd na tylną oś z kołami bliźniaczymi, wyposażony jest
Domu Ludowego w Łękach Dukielskich. w silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności 2402 cm3 i mocy 115 KM 

Organizatorzy serdecznie dziękują zaproszonym gościom i zespołom za wspólne oraz 6-cio stopniową manualną skrzynię biegów.  Na ramie umieszczony jest kontener na 
kultywowanie tradycji Bożego Narodzenia zawartej w pięknie polskiej kolędy sprzęt, wykonany z profili aluminiowych z poszyciem z blachy aluminiowej, posiadający 
i pastorałki oraz zapraszają na kolejne kolędowanie za rok.5 żaluzji aluminiowych. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą 

aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Samochód wyposażony jest w  kompletny 
SPOTKANIE OPŁATKOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĘKACH sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych.

STRZYŻOWSKICH

 Czas świąt jest okresem wyjątkowym i niepowtarzalnym. Wszyscy skupiamy swe 
myśli wokół drugiego człowieka, bliskich i przyjaciół.
11 stycznia 2012 roku po raz piętnasty społeczność szkolna, seniorzy wsi Łęki 
Strzyżowskie, Przybówka, Pietrusza Wola i Rzepnik spotkali się w naszej szkole, aby 
wspólnie świętować, przekazać sobie najcieplejsze, najserdeczniejsze życzenia 
bożonarodzeniowe i noworoczne.

Tradycyjnie organizatorami spotkania była Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Łękach Strzyżowskich oraz Zespół Parafialny Caritas w Łękach Strzyżowskich. 
Najmilszymi gośćmi spotkania byli seniorzy wsi. Gościliśmy również, jak co roku, 
wiceprzewodniczącego rady gminy Wojaszówka Stanisława Blicharczyka, sekretarza 

Koszt zakupu samochodu wyniósł 203 000,00 zł z tego 131 000,00 zł to środki 
pochodzące z budżetu Gminy Wojaszówka, 50 000,00 zł przekazał Zarząd Główny ZOSP 
RP, natomiast  22 000,00 zł - WFOŚiGW.
W pozostałych jednostkach OSP zostały poczynione zakupy sprzętu i usług na kwotę 
107 199,17 zł. 

Dziękuję za pomoc Prezesowi ZOSP RP Januszowi Koniecznemu,  Prezesowi 
WFOŚiGW Janowi Tomaka oraz Dyrektorowi przedstawicielstwa WFOŚiGW 
w Krośnie Janowi Węgrzyniakowi.    

Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich radnych naszej gminy, sołtysów 
oraz pracowników Urzędu Gminy Wojaszówka za bardzo dobrą współpracę na etapie 
projektowania inwestycji, gdyż dzięki zgodzie i wzajemnemu zrozumieniu mogliśmy 
zrealizować podjęte zadania.                                                   

Wójt Gminy Wojaszówka
gminy Iwonę Stefanik, radnych gminy: Tadeusza Stefanika, Władysława Wanata i Jana Sławomir Stefański
Zawiszę, ks. proboszcza Tadeusza Kukulskiego, sołtysa wsi Łęki Strzyżowskie Mariana 
Gardzinę, dyrektora GOKiR w Wojaszówce Lucynę Pelczarską dyrektora ZEASiP III POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
Aleksandra Daszkowskiego, emerytowanych nauczycieli oraz przyjaciół naszej szkoły, 
którzy systematycznie wspierają jej działania.Tradycyjnie w święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, odbyło się kolejne, trzecie 

Na wstępie dyrektor Renata Grząsiak w imieniu całej społeczności szkolnej powitała już spotkanie zespołów śpiewaczych powiatu krośnieńskiego w Łękach Dukielskich. 
przybyłych gości i złożyła noworoczne życzenia. Życzenia do wszystkich gości, Uroczystość uświetnili swoją obecnością: wicestarosta krośnieński - Andrzej Guzik, 
nauczyciel i uczniów skierował również wiceprzewodniczący rady gminy Stanisław przewodniczący rady powiatu - Andrzej Krężałek z małżonką, radny sejmiku 
Blicharczyk.wojewódzkiego - Władysław Turek, burmistrz Dukli - Marek Górak z małżonką, wójt 

gminy Wojaszówka - Sławomir Stefański z małżonką, dyrektorzy Ośrodków Kultury 
z Chorkówki, Wojaszówki i Dukli, radni powiatowi: Grażyna Skolarczyk i Stanisław 
Kenar oraz dyrektor szkoły w Łękach Dukielskich - Krystyna Delimata z małżonkiem.

Przegląd rozpoczął się Mszą św. w intencji organizatorów i zespołów sprawowaną 
przez ks. Tadeusza Urbana, proboszcza z Kobylan oraz proboszcza parafii p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łękach Dukielskich ks. Alojzego Szweda. Oprawę 
liturgiczną pełnili członkowie Stowarzyszenia „Jedność“, a Ewangelię odczytał ks. 
Roman Jagiełło, proboszcz parafii polsko - katolickiej w Łękach Dukielskich.

Występem gospodarzy, Zespołu Folklorystycznego „Łęczanie“, rozpoczęło się 
radosne kolędowanie, prawdziwa uczta dla uszu i serc: przepiękne polskie kolędy 
i pastorałki w przeróżnych interpretacjach i wokalnych popisach.

W ciepłej i świątecznej atmosferze przeżywaliśmy część artystyczną przygotowaną 
przez uczniów, pod kierunkiem Małgorzaty Radzik i Mirosławy Szubry. W tym roku, 
mocą wyobraźni, miejsce pierwszych odwiedzin ludzi u Świętej Rodziny zostało 
przeniesione do naszej miejscowości, do naszej szkoły, a zamiast Pasterzy do żłóbka 
podchodziły dzieci. Mówiły o sobie, swoich nadziejach i dokonaniach. Przedstawienie 
urozmaicały tradycyjne polskie kolędy, które przywołały wspomnienia niedawno 
przeżytych świąt. Niezwykły świąteczny nastrój podkreślała piękna scenografia 
autorstwa Jadwigi Syrek. Po występie uczniów wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem, 
składając sobie życzenia.

Goście otrzymali od uczniów świąteczne kartki z życzeniami. Spotkanie upłynęło 
w miłej atmosferze, wypełnionej rozmową i wspólnym kolędowaniem. Uroczystość 
uświetnił występ wiolonczelisty Józefa Małeckiego. Wszyscy chętnie częstowali się 
smakowitymi potrawami wigilijnymi, które przygotowali rodzice i członkowie 

Wśród 21 zespołów, biorących udział w Przeglądzie, znakomicie zaprezentowały się ZP Caritas. Kolejny raz przekonaliśmy się, jak ważne są coroczne spotkania społeczności 
trzy zespoły z Gminy Wojaszówka: Zespół Śpiewaczy „Przybowianki“ z Przybówki, lokalnej w naszej szkole. Zapraszamy za rok!
kierowany przez Natalię Stefanik, Zespół Śpiewaczy „Odrzykonianki“ z Odrzykonia, pod SP Łęki Strzyżowskie
kierunkiem Genowefy Malskiej oraz debiutujący na Przeglądzie Zespół Wokalny 

- docieplenie ścian fundamentowych szatni szkolnej wraz z wykonaniem izolacji W miejscowości Bajdy, za środki z budżetu gminy, ułożono nowe nawierzchnie 
pionowej i odwodnienia w ilości około 123,00 m2, asfaltowe na drogach:
- docieplenie cokołów styropianem gr. 10 cm wraz z wykończeniem tynkiem - „Za Kółkiem Rolniczym” na dł. 90 mb i szer. jezdni 2,5 m oraz „Na Różewicza” na 
mozaikowym, dł. 238 mb i szer. 2,8 m na łączną kwotę 51 897,40 zł.
- docieplenie stropów ostatnich kondygnacji granulatem z wełny mineralnej i wełną Wykonano również remont przepustu w ciągu drogi gminnej „Na Wójtowicza”.
mineralną  gr. 14,00 cm w ilości około 2813,00 m2, W miejscowości Bratkówka, w ramach usuwania skutków powodzi, wykonano 
- wykonanie dachów na istniejących stropodachach na przewiązkach wraz z pokryciem remont drogi „Na Słowika” na dł. 300 mb i szer. jezdni 2,6 m o wartości 45 684,41 zł. 
blachą trapezową. Przebudowana została także droga za środki z budżetu gminy „Na Syrka” na dł. 115 mb 
Wykonawca robót wyłoniony został w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. i szer. 2,5 m. Inwestycja zamknęła się kwotą 15 582,72 zł.
Roboty zrealizowane zostały w okresie od stycznia 2011 r. do sierpnia 2011 r. Miejscowość Wojaszówka, z gminnych środków budżetowych, wzbogaciła się 

o nową nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej „Na Zator”  na dł. 147 mb i szer. 2,5 m  
Za dofinansowanie i pomoc w realizacji inwestycji należą się podziękowania o wartości 20 850,11 zł oraz chodnik o długości 105 mb, po lewej stronie ciągu drogi 

Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, natomiast pracownikom ZEASiP  wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno. Wartość budowy chodnika to 91 310,08 zł, 
za obsługę projektu od strony technicznej. Dziękuję również wszystkim osobom, które w tym 46 310,08 zł sfinansowano z budżetu województwa podkarpackiego i 45 000 zł 
uczestniczyły w poszczególnych etapach podjętej inicjatywy. z budżetu gminy Wojaszówka.

W miejscowości Ustrobna, za środki z budżetu gminy, ułożono nawierzchnie 
W budynku Zespołu Szkół w Odrzykoniu w okresie wakacji 2011 r. asfaltowe na drogach:

przeprowadzono remont 15 sal polegający na: - „Koło Welcera” na dł. 224 mb i szer. 3 m,
- zbiciu istniejących tynków cementowych w pomieszczeniu szatni i wykonaniu tynków  - „Na Małka” na dł. 260 mb i szer. 2,5 m,
renowacyjnych, - „Koło cmentarza” na dł. 80 mb i szer. 2,5 m.
 - malowaniu pomieszczeń szatni szkolnej i boksów, Łączny koszt remontów w/w dróg to 100 905,00 zł.
- wymianie posadzek w klasach lekcyjnych z płytek pcv na panele podłogowe wraz W Ustrobnej, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno, wybudowany 
z wykonaniem   wylewek i warstwy izolacyjnej w ilości około 328,00 m2, został chodnik na długości 164 mb za kwotę 257 649,27 zł. Inwestycja została 
- malowaniu sal lekcyjnych objętych remontem. sfinansowana z budżetu gminy Wojaszówka w kwocie 120 000 zł oraz z budżetu 
Ponadto zakupiono wyposażenie szatni szkolnej (ławko - wieszaki). województwa podkarpackiego – 137 649,27 zł. 
Zestawienie wydatków: Ponadto została zmodernizowana droga ze środków budżetu gminy i Funduszu Ochrony 
- roboty budowlane 170 625,17 zł  w tym: Gruntów Rolnych na  łączną kwotę 15 046,15  zł.
- środki Ministerstwa Edukacji Narodowej 99 980,00 zł,
- środki własne Gminy Wojaszówka 70 645,17 zł, Za pomoc w uzyskaniu środków finansowych na budowę chodników składam 
- ponadto dokonano zakupu wyposażenia na kwotę 17 242,63 zł. serdeczne podziękowania Marszałkom Województwa Podkarpackiego.
Wykonawca robót wyłoniony został w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. 
Roboty zrealizowane zostały w okresie od sierpnia do września 2011 r. W miejscowości Łęki Strzyżowskie, w ramach usuwania skutków powodzi, 

W budynku Publicznego Gimnazjum w Przybówce, w okresie wakacji  2011 r., wyremontowano drogi gminne na łączną kwotę 182 644, 67 zł:
przeprowadzono remont polegający na: - „Na Podlas” na dł. 570 mb i szer. jezdni 3 m,
- wymianie posadzek na korytarzu szkolnym i sali lekcyjnej z płytek pcv na płytki gres - „Do stacji PKP” na dł. 435 mb i szer. 3 m.
i panele podłogowe, Ponadto została wyłożona kamieniem łamanym droga dojazdowa na długości 150 mb 
- remoncie klatki schodowej (obłożenie stopni płytkami gres, wymianie balustrad  i szer. 3 m. Wartość modernizacji to 14 158,67 zł (środki z budżetu gminy i Funduszu 
i wykończeniu ścian tynkiem mozaikowym), Ochrony Gruntów Rolnych).
- remoncie korytarza szkolnego na parterze i piętrze (wykonanie lamperii z tynków W Przybówce, również w ramach usuwania skutków powodzi, wykonano remont 
mozaikowych i malowanie pomieszczeń), nawierzchni drogi gminnej „Na Czajki” na dł. 735 mb i szer. jezdni 3 m o wartości 

106 958,16 zł.
W miejscowości Pietrusza Wola została wyremontowana nawierzchnia drogi 

„Na Zawadę” na dł. 300 mb i szer. jezdni 3 m oraz wykonano remont przepustu w ciągu 
drogi „W kierunku lasu sołeckiego”. Łączna kwota inwestycji to 48 737,52 zł.

W miejscowościach Wojkówka i Rzepnik położono nawierzchnię z kruszywa 
naturalnego i klińca kamiennego oraz wykonano remonty przepustów w ciągach dróg 
gminnych na łączną kwotę 21 500 zł.
Staraniem wójta udało się pozyskać 100% środków z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Pani Wojewody na modernizację drogi 
powiatowej Jaszczew-Ustrobna-Bratkowka na długości 800 mb w miejscowści Ustrobna. 

- wykonaniu tynku mozaikowego na cokole budynku,
- wykonaniu remontu wejścia do szatni szkolnej i Oddziału Przedszkolnego.
Wartość robót wyniosła  111 430,61 zł w tym:
- dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 44 998,00 zł,
- środki własne Gminy Wojaszówka 66 432,61 zł.
Wykonawca robót wyłoniony został w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.
Roboty zrealizowane zostały w okresie wakacji  2011 r.

W tej inwestycji dużą część środków zdobyliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej 
dzięki pomocy zaprzyjaźnionej z naszą gminą Renaty Szczepańskiej – wójta gminy 
Cisna. Dziękujemy!

Inwestycje drogowe i remonty budowlane
W 2011 roku prawie wszystkie miejscowości gminy Wojaszówka wzbogaciły się 

o nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych. Najważniejsze inwestycje 
zrealizowane na drogach gminnych i wewnętrznych to: 

W miejscowości Odrzykoń, w ramach usuwania skutków powodzi, 
wyremontowano na łączną kwotę 563 916,57 zł następujące ulice: 
- Armii Krajowej na dł. 1275 mb i szer. jezdni 4,5 m oraz na dł. 175 mb i szer. 3,3 m, Ogromne podziękowania za dotacje do dróg gminnych należą się Ministrowi Spraw 
- Rzeki na dł.1065 mb i szer. jezdni 3,3 m, Wewnętrznych i Administracji Jerzemu Millerowi oraz Małgorzacie Chomycz – 
- Piłsudskiego na dł. 400 mb i szer. jezdni 4,5 m, Wojewodzie Podkarpackiemu. 
- Młynek na dł.130 mb i szer. jezdni 3,5 m oraz na dł. 130 mb i szer. jezdni 2,5 m. W 2011 r. na terenie Gminy Wojaszówka wykonano również szereg inwestycji. 
Ponadto została zmodernizowana droga ze środków budżetu gminy i Funduszu Ochrony Najważniejsze z nich to:
Gruntów Rolnych na ul. Skalickie, gdzie na dł. 130 mb i szer. 3 m została położona W miejscowości Bajdy:
nawierzchnia z kamienia łamanego na łączną kwotę 15 536, 80 zł.  - wykonanie 2 studni głębinowych na kwotę 104 320,01 zł,
W Odrzykoniu zostały wykonane również roboty remontowo – renowacyjne na obiekcie - oświetlenie dwóch odcinków drogi na kwotę 37 722,89 zł.
kładki w ciągu drogi gminnej na ul. Łęgowej oraz remonty przepustów w ciągu dróg W miejscowości Odrzykoń:
gminnych na ulicach: Tadeusza Kościuszki, Czarny Potok i Rzeki. - budowa sieci kanalizacji sanitarnej (etap V) na ul. Krośnieńskiej oraz oświetlenie ulicy 

W miejscowości Łączki Jagiellońskie, w ramach usuwania skutków powodzi, Panasia na łączną kwotę 48 213,92 zł.
wyremontowano drogę gminną „Koło kościoła” na dł. 68 mb i szer. jezdni 3,5 m oraz W Ustrobnej:
dł. 682 mb i szer. 3 m na kwotę 121 560,90 zł. Ponadto sfinansowano ze środków budżetu - uszczelnienie kolektora głównego na sieci kanalizacyjnej o wartości 74 499,50 zł.
gminy przebudowę drogi „Na Kołka” na dł. 130 mb i szer. jezdni 2,5 m o wartości W Przybówce:
26 307,30 zł. - wykonanie dokumentacji pod budowę kanalizacji – 24 000,00 zł.
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Droga powiatowa w Ustrobnej

Wyremontowany korytarz w Publicznym Gimnazjum w Przybówce


