
Z okazji jubileuszu Kolegium Odznaczeń Łowieckich w Warszawie odznaczyło Łęki Strzyżowskie - Wojaszówka 0:2 (11:20, 10:20)
Koło Łowieckie „Sokół” złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Uroczystej dekoracji UKS „Champion" Bratkówka - Wojaszówka 2:1 (19:21, 20:11, 15:11)
Sztandaru Koła dokonał prezes PZŁ w Krośnie Franciszek Maresz. Odznaczył Kolejność w grupie A:
on również kol. Krzysztofa Dzija – złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz kol. Wojaszówka - 4 pkt., UKS „Champion“ Bratkówka - 3 pkt., Łęki Strzyżowskie - 2 pkt.
Janusza Kraśniaka – srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. Pośmiertnie odznaczeni Grupa B - wyniki meczów eliminacyjnych
zostali: kol. Franciszek Fiołek – złotym oraz kl. Henryk Zajchowski – srebrnym OSP Łączki Jagiellońskie - Odrzykoń 0:2 (17:20, 15:20)
Medalem Zasługi Łowieckiej. Odrzykoń - Bratkówka 0:2 (16:20, 18:20)

Za wieloletni wkład pracy w organizację działań statutowych i organizacyjnych, trzy OSP Łączki Jagiellońskie - Bratkówka 0:2 (13:20, 14:20)
żony myśliwych: Danuta Tabak, Elżbieta Guzek i Maria Krok zostały wyróżnione Kolejność w grupie B:
pucharami i podziękowaniami na piśmie. Kilka pań zostało uhonorowanych przez Bratkówka - 3 pkt., Odrzykoń - 2 pkt., OSP Łączki Jagiellońskie - 0 pkt.
Zarząd Koła okolicznościowymi dyplomami. Następnie rozegrano pojedynki o zajęcie kolejnych miejsc w turnieju.
Podziękowania za długoletnią współpracę w gospodarce łowieckiej w postaci W pierwszym półfinale zmierzyły się drużyny z Wojaszówki i Odrzykonia, w którym 
pucharów i dyplomów otrzymali również rolnicy: Jerzy Such z Łączek Jagiellońskich zwyciężyła drużyna z Wojaszówki pokonując Odrzykoń 2:0 (20:15, 20:13).
i Eugeniusz Mićkowski z Węglówki. Drugi półfinał rozegrały drużyny z Bratkówki i UKS „Champion“ Bratkówka, a wynik 

W podziękowaniu za wzorową postawę myśliwego, zaangażowanie w pracę na rzecz tego meczu to zwycięstwo Bratkówki 2:0 (20:14, 20:12). W meczu o III miejsce 
Koła kilku kolegów otrzymało podziękowania na piśmie. Byli wśród nich: Jerzy spotkały się drużyny Odrzykonia i UKS „Champion“ Bratkówka. Po zaciętym 
Paszkowski, Jan Podsiadło, Krzysztof Foryś, Piotr Guzek, Krzysztof Tabak i Grzegorz pojedynku drużyna z Odrzykonia uległa przeciwnikom 1:2 (16:25, 25:13, 11:15). 
Krok. W finale bardzo emocjonujący mecz rozegrały drużyny z Bratkówki i Wojaszówki. 

Po wyrównanej walce ostatecznie zwyciężyła drużyna z Bratkówki, pokonując 
Wojaszówkę 2:0 (25:18, 25:23).
Pierwsze trzy drużyny nagrodzono pucharami i piłkami siatkowymi ufundowanymi 
przez Gminę Wojaszówka. Pozostałe zespoły otrzymały nagrody za udział w turnieju 
w postaci piłek siatkowych ufundowanych przez GOKiR w Wojaszówce.

Nagrody wręczali: Iwona Stefanik - sekretarz gminy Wojaszówka, Jerzy Kaleta oraz 
Hubert Cebula - inicjator turnieju i sędziujący zawody Jerzy Słowik. Organizatorzy 
przyznali również nagrody indywidualne. Statuetki i torby sportowe otrzymali 
zawodnicy zwycięskiej drużyny z Bratkówki: Karol Sokołowski - najlepszy zawodnik 
atakujący turnieju oraz Konrad Filip - najlepszy zawodnik rozgrywający.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Dyrekcji Szkoły Podstawowej 
w Wojaszówce za bezpłatne udostępnienie sali sportowej oraz sponsorom turnieju:
MAZ-BUD  Jacek Mazur;  OSK „DUET“  Mariusz Kielar;  REMAXGLASS  Mariusz 
Rogala (www.remaxglass.pl);  Apteka „ARKADIA“ Wojaszówka  Jadwiga Mrowicka 
- Ziajor; LUX - GRANIT  Ryszard Karwat;  Karczma „ KAMIENIEC“  Anna Oszajca.

GOKiR Wojaszówka

„FERIE Z MINI-SIATKÓWKĄ” W WOJASZÓWCE
Z okazji wspaniałego jubileuszu gratulacje, najserdeczniejsze życzenia 

oraz pamiątkowe upominki na ręce Zarządu Koła Łowieckiego „Sokół” złożyli Dnia 30 stycznia 2012 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wojaszówce, 
zaproszeni goście min.: wójt gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański, odbył się III Turniej Mini Siatkówki dziewcząt i chłopców. Zawody zostały rozegrane
przewodniczący Rady Gminy Korczyna – Władysław Pelczar, przedstawiciele w ramach „Ferii z nagrodami” pod hasłem „Ferie z siatkówką”. Organizacji turnieju 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz członkowie podjął się nauczyciel wychowania fizycznego SP w Wojaszówce - pan Waldemar 
zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich. Szafran przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury  i Rekreacji w Wojaszówce.                          

Po gratulacjach i życzeniach sceną zawładnęły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Głównym celem turnieju było zachęcenie dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy 
w Odrzykoniu, które pod opieką Małgorzaty Blicharczyk, wykonały piękną do aktywnego spędzania wolnego czasu,  popularyzacja mini siatkówki oraz wpajanie 
inscenizację o tematyce łowieckiej. Następnie podano obiad i rozpoczęła się Biesiada młodemu pokoleniu sportowej rywalizacji zgodnie  z zasadami „fair play”. W turnieju 
Myśliwska. Zespół muzyczny „Rico” bawił gości do białego rana. Żal było się wzięło udział 8 zespołów dziewcząt oraz 10 zespołów chłopców (drużyny 
rozstawać, pięć lat jednak szybko minie i będzie kolejny jubileusz - 70. lecie powstania trzyosobowe), ze szkół podstawowych w Wojaszówce, Bratkówce, Łękach 
Koła Łowieckiego „Sokół” w Łączkach Jagiellońskich. Strzyżowskich i Odrzykonia. Dziewczęta rywalizowały w dwóch grupach, systemem 

„każdy z każdym”. Dwie pierwsze drużyny z grup awansowały do fazy finałowej. W tej 
Zbigniew Krok

fazie rozgrywek odbywały się mecze o miejsca I - III, systemem pucharowym.
I miejsce – SP Wojaszówka, II miejsce – SP Bratkówka, III miejsce – SP Łęki IV GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W WOJASZÓWCE
Strzyżowskie

Dnia 5 lutego 2012 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wojaszówce odbył się 
IV Gminny Turniej Piłki Siatkowej. Do rywalizacji przy siatce przystąpiło sześć 
zespołów: UKS „Champion“ Bratkówka, OSP Łączki Jagiellońskie, Łęki 
Strzyżowskie, Bratkówka, Odrzykoń oraz Wojaszówka. Na inauguracji Gminnego 
Turnieju Piłki Siatkowej obecni byli również zaproszeni goście: Krystyna Kozik - radna 
gminy Wojaszówka, Iwona Stefanik - sekretarz gminy Wojaszówka, Jolanta Kołek - 
sołtys wsi Wojaszówka oraz Jerzy Kaleta - prezes TS „Pro - Familia“
 w Wojaszówce.

Drużyny biorące udział w turnieju podzielono na dwie grupy eliminacyjne, w których 
grano systemem „każdy z każdym“.

W grupie A znalazły się zespoły z Łęk Strzyżowskich, Wojaszówki i UKS 
„Champion“ Bratkówka, natomiast w grupie B zagrały drużyny: Odrzykonia, 
Bratkówki i OSP z Łączek Jagiellońskich.

Wszystkie pojedynki turnieju sędziował Jerzy Słowik.
Grupa A -wyniki meczów eliminacyjnych
UKS „Champion“ Bratkówka - Łęki Strzyżowskie 1:2 (20:16, 18:20, 13:15)

Chłopcy zostali podzieleni na trzy grupy, gdzie również grano systemem „każdy 
z każdym”. Zwycięzcy poszczególnych grup awansowali do finału rozgrywek. Trzy 
zespoły grały systemem „każdy z każdym”, i w ten sposób wyłoniono zwycięzców w tej 
kategorii.
I miejsce – SP  Bratkówka, II miejsce – SP Łęki Strzyżowskie I, III miejsce – SP  Łęki 
Strzyżowskie II.

Nagrody rzeczowe, dyplomy oraz napoje i drożdżówki dla każdego uczestnika 
zostały ufundowane przez GOKiR w Wojaszówce. Wszystkie szkoły uczestniczące 
w zawodach otrzymały po dwie piłki do siatkówki, a najlepsi zawodnicy turnieju: 
Damian Wywiórski ze SP w Bratkówce i Katarzyna Grec ze SP w Wojaszówce nagrody 
specjalne w postaci pendrive'ów. 

GOKiR Wojaszówka

Nagrody nominowanym i zwycięzcom wręczali: przewodniczący Rady Powiatu W okresach zimowych, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera, 
Andrzej Krężałek, starosta Jan Juszczak, wicestarosta Andrzej Guzik, wójtowie aby utrzymać ciepło w domach, urządzenia ogrzewcze pracują na większych obrotach. 
i burmistrzowie powiatu krośnieńskiego, sołtys wsi Kopytowa i jednocześnie radny W tym właśnie czasie dochodzi do pożarów sadzy w kominie, które stanowią 
Powiatu Marian Janik oraz prezes tygodnika „Nowe Podkarpacie“- Tadeusz Więcek. zagrożenie dla całego budynku i osób w nim przebywających. Najgroźniejsze pożary są 

Dodatkowe nagrody dla zwycięzców ufundowali również poseł na Sejm RP Piotr w porze nocnej lub kiedy nikogo nie maw domu.
Babinetz i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusz Zapalenie się sadzy w kominie, to zapłon cząstek nagromadzonych wewnątrz 
Sobieraj. przewodów kominowych, które zbierały się w czasie pracy urządzeń grzewczych, 

Uroczystej gali towarzyszyły występy zespołów artystycznych. Wśród zaproszonych a nie były wyczyszczone przez kominiarzy. Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy 
zespołów znalazł się również Zespół Wokalny „Prządki“ z Odrzykonia. Zgromadzona bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. 
publiczność mogła obejrzeć także: parę taneczną - Sylwię Machowską Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia 
i Marcina Maziarza, ,,Zespół „Vanilla Sky“ ze Szczepańcowej, Młodzieżowy w przewodzie kominowym, którymi ogień lub wysoka temperatura wyjdzie 
Zespół Taneczny „Omega“ oraz taniec ze wstążką w wykonaniu uczennic ZSP na zewnątrz, dokonując zapalenia materiałów na poddaszu, czy w pomieszczeniach na 
Kopytowa. Gwiazdą wieczoru był Zespół Cygański „Romano Ilo“ ze Stropkova. niższych kondygnacjach, przylegających bezpośrednio lub pośrednio do komina.

Składamy serdeczne gratulacje laureatom Plebiscytu Hubertowi Cebuli 
i Dawidowi Gałuszce oraz nominowanym Bartłomiejowi Pelczarowi i Wojciechowi W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy: 
Mąkosie. Życzymy kolejnych sukcesów w działalności sportowej i społecznej • wygasić ogień w piecu, kominku, 
a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Serdeczne podziękowania należą się • dzwoniąc na numer alarmowy 998 lub 112, wezwać Państwową Straż Pożarną, 
również wszystkim sympatykom sportu, którzy przyczynili się do tak wspaniałego podając szczegółowo co się dzieje i jak dojechać do danego budynku, 
wyniku naszych sportowców. • zamknąć dopływ powietrza do pieca od dołu i od góry (z braku powietrza ogień 

 Gmina Wojaszówka z czasem wygaśnie), przez cały czas dozorować całą długość przewodu kominowego od 
strony pomieszczeń, 

PRACOWITY SEZON ZIMOWY NASZYCH STRAŻAKÓW • zabezpieczyć do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. gaśnice, koc gaśniczy, 
podpięty wąż do instalacji wodnej, wodę w pojemniku, 

Mijający sezon zimowy, szczególnie przełom stycznia i lutego br., okazał się bardzo • udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom. 
pracowity dla strażaków, także i z naszej gminy. Strażacy brali udział w działaniach WAŻNE ! 
na terenie Odrzykonia oraz Korczyny i Krosna. • NIE WOLNO wlewać wody do palącego się komina, gdyż grozi to jego 
- 28 stycznia zapaliła się sadza w kominie budynku mieszkalnego w Odrzykoniu rozerwaniem. 
na ul. Jana Pawła II. Działania polegały na ugaszeniu ognia przy pomocy gaśnic • po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza aby dokonał wyczyszczenia 
proszkowych i wyczyszczeniu komina  szczotką kominiarską. przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać, iż przez 
W akcji trwającej ok. 1 godz. brał udział jeden zastęp z OSP Odrzykoń. nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące 
- 30 stycznia ok. godz. 20:20  nastąpił wybuch gazu w budynku mieszkalnym gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad). 
w Odrzykoniu na ul. Łęgowej. W wyniku wybuchu zniszczeniu uległa konstrukcja Akty prawne regulujące sprawy związane z przewodami kominowymi: 
budynku, co spowodowało zawalenie się części dachu oraz powstanie pożaru I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; 
na strychu. Na szczęście właścicielka domu przebywała w innej części budynku zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, 
i nie ucierpiała podczas zdarzenia, pomimo to została zabrana przez załogę pogotowia z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419) art. 61 i 62.
ratunkowego do szpitala na obserwację. II. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

Działania prowadzone były w trudnych warunkach: przy temperaturze poniżej 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
 i oblodzonych drogach. Strażacy musieli pracować w aparatach ochrony dróg budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) 

oddechowych. W akcji, zakończonej już po północy, udział brały: 2 zastępy OSP § 30. 1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub 
Odrzykoń, 1 zastęp OSP Bratkówka, 2 zastępy JRG Krosno, 2 zastępy OSP gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
Turaszówka, pogotowie ratunkowe, energetyczne, gazowe oraz policja. 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej 
- 31 stycznia ok. godz. 18:30 miał miejsce kolejny pożar w Odrzykoniu na ul. Armii raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
Krajowej. Tym razem, wskutek nieszczelnego komina, nastąpił zapłon poddasza 2) od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych w pkt 1 - co najmniej 
w budynku mieszkalnym. Tylko dzięki szybkiej interwencji strażaków i sąsiadów ogień cztery razy w roku,
został szybko zlokalizowany i nie doszło do większych strat. Strażacy musieli pracować 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych w pkt 1 - 
w aparatach ochrony dróg oddechowych W akcji prowadzonej także w temp. poniżej  co najmniej dwa razy w roku.

 brały udział 2 zastępy OSP Odrzykoń i 2 zastępy JRG Krosno. 2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów 
- 1 lutego ok. godz. 20:00 wybuchł pożar w zakładzie produkcji zniczy w Korczynie. wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika 
Także w tej akcji, prowadzonej w trudnych warunkach (duże zadymienie, temp. poniżej z warunków użytkowych. 

, zamarznięte hydranty) i trwającej blisko 5 godzin, oprócz 14-tu innych załóg III. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r.( Dz. U. Nr 81, poz. 351
brały udział OSP z Bratkówki i Odrzykonia. z 1991 r. ze zm.)                                                                                     
- 9 lutego ok. godz. 22:00 miał miejsce zapłon sadzy w kominie na ul. Armii Krajowej  Komendant Gminny Związku OSP RP 

w Wojaszówce                                                                                                           w Odrzykoniu. W działaniach brał udział 1 zastęp JRG Krosno.
Jan Urbanek

- 17 lutego tuż po północy strażacy z Bratkówki i Odrzykonia zostali wezwani do 
wypompowania wody z zalanych, z pękniętego wodociągu, obiektów stacji paliwowej 
na ul. Podkarpackiej w Krośnie. W akcji trwającej ponad 2 godziny, 
przy 10 stopniowym mrozie, uczestniczyło w sumie 9 zastępów straży pożarnej.

- 25 lutego strażacy z OSP Odrzykoń brali udział w usuwaniu zatoru lodowego 
przy moście na Wisłoku w Odrzykoniu. Przez 1,5 godz. przy pomocy sprzętu burzącego 
i pił łańcuchowych strażacy kruszyli grube tafle lodu aby udrożnić przepływ rzeki.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Pożary sadzy w kominie - zagrożenie dla całego domu 
prezes Koła Zbigniew Guzek, przypominając zebranym historię Koła na przestrzeni Wspomnieć należy, że główną przyczyną powstawania pożarów sadzy w kominach 
65 lat.jest zaniedbywanie ich czyszczenia.
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65 LAT MINĘŁO  - JUBILEUSZ KOŁA ŁOWIECKIEGO „SOKÓŁ” 
W ŁĄCZKACH JAGIELLOŃSKICH

Od momentu, kiedy jesienią 1946 r. powstało Koło Łowieckie w Bratkówce (obecnie 
Koło Łowieckie „Sokół” w Łączkach Jagiellońskich), wzrastała liczba członków Koła, 
ilość zwierzyny w dzierżawionych obwodach, zmieniały się zarządy. Jedni odchodzili 
do Krainy Wiecznych Łowów, inni ich zmieniali na poszczególnych stanowiskach, 
i tak to się układało przez te 65 lat.

Podsumowując ten okres należy stwierdzić, że Koło dobrze gospodarzy, osiąga niezłe 
wyniki w hodowli zwierzyny, posiada również własny domek myśliwski w Rzepniku. 
Myśliwi są dumni ze swych osiągnięć, w związku z tym postanowili uroczyście 
świętować swój jubileusz. 

Dnia 18 lutego 2012 roku spod Domu Kultury w Odrzykoniu, w uroczystym 
korowodzie, w asyście pocztów sztandarowych Kół Łowieckich „Ponowa”, „Zacisze” 
i „Sokół”oraz przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP z Odrzykonia udali się do kościoła 
parafialnego p.w. św. Katarzyny aby uczestniczyć we Mszy św. dziękczynnej. 
Uroczystą celebrę w intencji Koła, myśliwych oraz ich rodzin sprawował ks. proboszcz 
Jan Rydzik. We Mszy św. uczestniczyli również zaproszeni goście, sympatycy, stażyści 
oraz rodziny myśliwych.

Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się do Domu Kultury w Odrzykoniu, 
gdzie na wstępie orkiestra dęta wykonała krótki koncert z tradycyjnym „sto lat” dla 
jubilata. Po koncercie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości jubileuszowej. 
Zebranych powitali: prowadzący kol. Józef Małecki oraz Łowczy Koła kol. Marian 
Guzek. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: przedstawiciele władz 
okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, leśnicy, władze samorządowe z terenu 
działalności Koła, przedstawiciele rolników, proboszcz parafii w Odrzykoniu, sołtys 
wsi Odrzykoń, dyrektorzy ośrodków kultury z Wojaszówki i Korczyny, dyrektor 
Zespołu Szkół w Odrzykoniu, kierownik Posterunku Policji w Bratkówce, komendant 
Gminnego Związku OSP RP w Wojaszówce. 
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Bartłomiej Pelczar i Wojciech Mąkosa.FINAŁ XI PLEBISCYTU NA 
Kolejne miejsca wśród sportowców zajęli:NAJPOPULARNIEJSZEGO 

2. Daniel Bałuka, piłkarz, reprezentant LKS Tęcza Zręcin,SPORTOWCA,TRENERA I DZIAŁACZA POWIATU 
3. Ewelina Marcisz, narciarka biegowa, członkini kadry KROŚNIEŃSKIEGO
narodowej seniorek,
4. Jakub Rygiel, biegacz górski, LUKS Burza Rogi, Dnia 16 lutego 2012 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół 
trzykrotny medalista mistrzostw PolskiPublicznych w Kopytowej odbył się finał XI Plebiscytu na 
5. Grzegorz Jakubowicz, biathlonista, uczestnik MŚ i MEnajpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy 

Po raz kolejny Starosta Krośnieński postanowił powiatu krośnieńskiego w 2011 roku. Na uroczystej gali 
nagrodzić najlepszych sportowców. Wyboru tych odbyło się podsumowanie wyników i wręczenie nagród.
zawodników dokonała Kapituła plebiscytu biorąc pod Tradycyjnie organizatorami byli Starostwo Powiatowe 
uwagę osiągnięcia i wyniki sportowe.w Krośnie, przy współpracy 10 gmin wchodzących w skład 

Najlepszym Sportowcem roku 2011 została Ewelina powiatu krośnieńskiego oraz tygodnika „Nowe 
Marcisz, złota medalistka MP juniorek, Mistrzyni Polski Podkarpacie“.
Seniorek w sprintach, uczestniczka Mistrzostw Świata Każdy  z  o rganiza torów wyznaczył  swoich  
w Oslo.przedstawicieli i w ten sposób powstała 15. osobowa 

Kolejni sportowcy nagrodzeni przez Kapitułę to:Kapituła, na czele z przewodniczącym Rady Powiatu 
2. Jakub Rygiel, trzykrotny medalista Mistrzostw Polski Andrzejem Krężałkiem. Na listach kandydatów, 
juniorów w biegach górskich,które wytypowała Kapituła znalazły się nazwiska osób, 
3. Dominika Bril, narciarka biegowa, srebrna medalistka posiadających na swoim koncie osiągnięcia i sukcesy 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,sportowe. Swoich faworytów, spośród kilkudziesięciu 
4. Wojciech Munia, piłkarz LKS Polonia Kopytowa,kandydatur, wybierali czytelnicy „Nowego Podkarpacia“ 
5. Patryk Fryc, piłkarz Partyzant Mal - Bud Targowiska.i dwumiesięcznika „Nasz Powiat“. To właśnie oni przyznali 

poszczególne miejsca poprzez wysyłanie kuponów 
i sms-ów.

Tytuł Najpopularniejszego Działacza Powiatu 
Krośnieńskiego otrzymał Hubert Cebula, prezes WKS 
„Rędzinianka“ w Wojaszówce, wiceprezes Towarzystwa 
Sportowego „Pro - Familia“.

Za Najpopularniejszego Trenera uznano Andrzeja 
Białego, obecnego trenera piłki nożnej obe LKS Głowienka, 
poprzednio OKS Guzikówka, Jasionka Świerzowa, Karpaty 
Krosno i LUKS Partyzant Mal - Bud Targowiska.

Najpopularniejszym Sportowcem został piłkarz, najlepiej 
grający zawodnik WKS „Rędzinianka“ Wojaszówka, 
Dawid Gałuszka. W imieniu najpopularniejszego sportowca 
statuetkę z rąk Starosty Krośnieńskiego odebrał wójt gminy 

Najpopularniejsi i Najlepsi sportowcy otrzymali Wojaszówka Sławomir Stefański.
pamiątkowe statuetki z brązu, wykonane przez lokalnego Wśród nominowanych z naszej gminy znaleźli się 
artystę Andrzeja Samborowskiego - Zajdla.również dwaj zawodnicy GKS „Zamczysko“ Odrzykoń: 
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GMINNA BIESIADA KARNAWAŁOWA W BRATKÓWCE Książki i dyplomy otrzymali: Bożek Wiktor, Głód Bartosz, Głód Szymon, Pawłowska 
Angelika , Wareliś Krzysztof.

Corocznym zwyczajem, 18 lutego 2012 roku, na terenie gminy Wojaszówka odbyła W bibliotece w Łękach Strzyżowskich dzieci wykonywały kolorowe wycinanki 
się Gminna Biesiada Karnawałowa. Tegoroczna impreza, zorganizowana przez o tematyce zimowej oraz ulepiły z plasteliny postacie z kreskówek. Autorzy najlepszych 
Gminną Radę Kobiet w Wojaszówce przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury prac otrzymali książkowe nagrody. Byli to : Musiał Małgorzata, Musiał Aleksandra, 
 i Rekreacji w Wojaszówce, miała miejsce w sali Domu Strażaka w Bratkówce. Kozik Gabriela, Jakubasz Piotr. Jakubasz Krzysztof, Piękoś Magdalena, Syrek 

Spotkanie zainaugurowała przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet w Wojaszówce - Magdalena.
Helena Słowik, witając wszystkich przybyłych na Gminną Biesiadę Karnawałową. W Odrzykoniu za udział w zajęciach z cyklu ,,Ferie w bibliotece” wyróżniony  został 
Następnie Justyna Słowik - Klinikowska, w imieniu Zarządu Gminnej Rady Kobiet, Stanisławczyk Adrian. Wszystkim uczestnikom spotkań dziękujemy i gratulujemy 
przywitała zaproszonych gości, wśród których obecni byli: Jolanta Mikus - dyrektor nagrodzonym.

Dyrektor GBPSzkoły Podstawowej w Bratkówce, prezes Zarządu Koła Gminnego Związku 
 Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Wojaszówce - Zbigniew Such, 

OGŁOSZENIEsołtys wsi Bratkówka - Józef Matłosz, radny Rady Gminy Wojaszówka - Edward 
Wywiórski, prezes Towarzystwa Sportowego „Pro-Familia“ - Jerzy Kaleta z małżonką, 

Bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków będą udzielać pracownicy Urzędu członek Zarządu Czarnorzecko - Strzyżowskiej Lokalanej Grupy Działania - 
Gminy Wojaszówka w Gminnym Centrum Informacji w Odrzykoniu, Centrum Aleksander Daszykowski z małżonką oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
Kształcenia „Wioska internetowa - kształcenie na odległość“ w Łękach Strzyżowskich w Bratkówce - Stanisław Sroka wraz z małżonką. Szczególne słowa powitania zostały 
oraz w Urzędzie. Pomoc będzie można uzyskać w godzinach pracy poszczególnych skierowane do przewodniczących i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy 
instytucji.   Szczegółowe informacje w następnym numerze Kuriera Gminnego.Wojaszówka. 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Powiatowy Zespół Organizacja biesiady stała się również okazją do odznaczenia członkiń Kół Gospodyń 
Doradztwa Rolniczego w Krośnie - ZAPRASZAJĄ do korzystania z usług i pomocy Wiejskich za wkład w pracę społeczną i pomoc stowarzyszeniom kombatanckim. 
w wypełnianiu wniosków obszarowych w dniach od 15 marca do 15 maja 2012 r. Prezes ZKG ZKRPiBWP - Zbigniew Such uhonorował dyplomami: przewodniczącą 
W godz. od 7.00 do 15.00 w Gminnym Punkcie Doradztwa Rolniczego w Wojaszówce KGWw Bratkówce - Barbarę Niemiec i członkinię KGW Bratkówka - Bożenę Makarę 
(budynek Urzędu Gminy - parter)oraz wręczył List Jubilata - przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet w Wojaszówce - 

Helenie Słowik.
BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

30 marca 2012 r. można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne 
w mammobusie, który odwiedzi Gminę Wojaszówka. Badanie, w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez 
NFZ. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż w tej 
grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim 
jest rak piersi. 

Podczas badania panie będą miały możliwość wzięcia udziału w konkursie „Zyskaj 
spokój z FADO“. Wśród wszystkich uczestniczek konkursu rozlosowane zostaną: 
Nagrody Główne w postaci 3 karnetów na tygodniowy wyjazd do Sanatorium 
w Nałęczowie, a także zestawy kosmetyków Ziaja, kosze słodyczy firmy Bałtyk oraz 
kupony na bezpłatne badania mammograficzne dla pań, których nie obejmuje Program 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, prosimy 
o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 24 44 lub na 
www.fado.pl, a także przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.

 Gmina Wojaszówka

TERMINARZ ROZGRYWEK RUNDY WIOSENNEJ 2011/2012

Następnie wszyscy przybyli zostali zaproszeni na przepyszny obiad przygotowany KLASA C GRUPA IV
przez, obdarzone niezwykłym talentem kulinarnym, członkinie miejscowego Koła 18 marca     godz. 13:00    LKS „Liwocz“ Brzyska - LKS Łęki Strzyżowskie
Gospodyń Wiejskich. 25 marca     godz. 13:00    LKS Łęki Strzyżowskie - LKS „Maraton“ Tarnowiec
Po wyśmienitym posiłku pan Marian Marek, który zapewnił karnawałowemu spotkaniu 1 kwietnia   godz. 13:00    LKS „Technik“ Trzcinica - LKS Łęki Strzyżowskie
znakomitą oprawę muzyczną, zaprosił wszystkich gości do tańca. Parkiet zapełnił się w 15 kwietnia godz. 13:00    LKS Łęki Strzyżowskie - LKS „Jasiołka“ Szebnie
oka mgnieniu, a obecnych cechowała wytrwałość w tanecznych pląsach, doskonały 22 kwietnia godz. 13:00    LKS „Nieplanka“ Niepla - LKS Łęki Strzyżowskie
humor i pomysłowość w doborze figur tanecznych. W przerwach zaś dostrzec można 29 kwietnia godz. 13:00    LKS Łęki Strzyżowskie - „Wisłoka“ Błażkowa
było różnorodne rozmowy, którym towarzyszyły uśmiechy przeplatane degustacją 3 maja         godz. 11:00    „Wisłoka“ Niegłowice - LKS Łęki Strzyżowskie
zaserwowanych potraw. 6 maja                                LKS Łęki Strzyżowskie - pauza

Po raz kolejny byliśmy świadkami udanego wieczoru, spędzonego w miłej, 13 maja       godz. 13:00    LKS „Tajfun“ Łubno - LKS Łęki Strzyżowskie
przyjaznej i niezapomnianej atmosferze. Uczestniczyliśmy w spotkaniu, które 20 maja       godz. 13:00    LKS Łęki Strzyżowskie - LKS Warzyce
przyniosło wszystkim ogromną dawkę energii, pozytywnego myślenia oraz pozwoliło 27 maja       godz. 13:00    LKS Łęki Strzyżowskie - LKS Brzezówka
na wspólną, radosną zabawę. 3 czerwca    godz. 13:00    „Dragon“ Nowy Glinik - LKS Łęki Strzyżowskie

10 czerwca  godz. 13:00    LKS Łęki Strzyżowskie - „Standard“ Święcany
FERIE W BIBLIOTECE

KLASA C GRUPA III
W tym roku w Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzykoniu zaproponowała 18 marca     godz. 13:00    LKS „Orzeł“ Milcza - KS „Zamczysko“ Odrzykoń
najmłodszym czytelnikom atrakcyjną formę spędzenia ferii. W ofercie pojawiły się 18 marca     godz. 11:00    „Chlebianka“ Chlebna - WKS Wojaszówka
zajęcia plastyczne, spotkania z książką oraz konkursy. W filii GBP w Wojaszówce 25 marca     godz. 11:00    KS „Zamczysko“ Odrzykoń - „Chlebianka“ Chlebna
13 lutego zostały wręczone nagrody za prace plastyczne w konkursie „Zima w Krainie 25 marca     godz. 13:00    WKS Wojaszówka - „Iwełka“ Iwla 
Baśni”. 1 kwietnia   godz. 13:00    „Iwełka“ Iwla  - KS „Zamczysko“ Odrzykoń

1 kwietnia                          WKS Wojaszówka - pauza
7 kwietnia                           KS „Zamczysko“ Odrzykoń - pauza  
7 kwietnia   godz. 12:00    WKS Wojaszówka - „Partyzant“ Targowiska
15 kwietnia godz. 13:00    „Partyzant“ Targowiska - KS „Zamczysko“ Odrzykoń
15 kwietnia godz. 13:00    LKS Żeglce - WKS Wojaszówka
22 kwietnia godz. 11:00    KS „Zamczysko“ Odrzykoń -  LKS Żeglce

29 kwietnia godz. 13:00    LKS „Nurt“ Potok - KS „Zamczysko“ Odrzykoń
29 kwietnia godz. 13:00    „Nowy Dwór Makowiska“ - WKS Wojaszówka
3 maja         godz. 11:00    KS „Zamczysko“ Odrzykoń-„Nowy Dwór Makowiska“
3 maja         godz. 13:00    WKS Wojaszówka - LKS „Nafciarz“ Bóbrka
6 maja         godz. 13:00    WKS Wojaszówka - KS „Zamczysko“ Odrzykoń
13 maja       godz. 11:00    KS „Zamczysko“ Odrzykoń - LKS „Nafciarz“ Bóbrka
13 maja       godz. 13:00    KS „Przełęcz“ Dukla II - WKS Wojaszówka
20 maja       godz. 13:00    WKS Wojaszówka - „Orlew“ Krosno Suchodół
20 maja       godz. 11:00    KS „Zamczysko“ Odrzykoń - KS „Przełęcz“ Dukla II
27 maja       godz. 13:00   „Orlew“ Krosno Suchodół - KS „Zamczysko“ Odrzykoń
27 maja       godz. 13:00    LKS „Grodzisko“ Wietrzno - WKS Wojaszówka
3 czerwca    godz. 13:00   KS „Zamczysko“ Odrzykoń-LKS „Grodzisko“ Wietrzno
3 czerwca    godz. 13:00    WKS Wojaszówka - LKS „Orzeł“ Milcza

22 kwietnia godz. 11:00    WKS Wojaszówka -  LKS „Nurt“ Potok 


