
OGROMNE WSPARCIE Z MINISTERSTWA DLA INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ W GMINIE WOJASZÓWKA

W dniu 14 marca 2012 r. Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański odebrał z rąk 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego, 
Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz - Śmigielskiej, Dyrektora 
ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Zbigniewa Świrczy oraz Dyrektora 
Wydziału Środowiska i Rolnictwa Rafała Kumki promesę w wysokości 400 000 zł 
na odbudowę i remonty dróg gminnych. Równocześnie Starosta Krośnieński Jan 
Juszczak odebrał promesę,  ze wskazaniem na drogę powiatową Wojaszówka - 
Jaszczew, łączącą gminę Wojaszówkę z gminą Jedlicze, na kwotę 700 000 zł. Przyznane 
139 samorządom środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i pozwolą 
m.in. na odbudowę oraz remonty dróg i mostów. 

Podczas wizyty w Rzeszowie minister Stanisław Rakoczy przekazał zapewnienie 
dofinansowania jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę 73 mln 830 tys. 
zł. Powiedział, że Podkarpacie to region, który w znaczący sposób został dotknięty 
przez powodzie, stąd znaczna pomoc Państwa. 

TERMINARZ UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY 
W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI W imieniu swoim i mieszkańców Gminy Wojaszówka bardzo serdecznie dziękuję 

W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGOpani Wojewodzie Małgorzacie Chomycz-Śmigielskiej, która zawnioskowała do 
ministerstwa o środki pomocowe, panu Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie 

00 00BAJDY - 17, 18 kwiecień - w godz. 8 -16Spraw Wewnętrznych Stanisławowi Rakoczemu, Dyrektorowi ds. Usuwania Skutków 
00 00BRATKÓWKA - 3, 4 kwiecień - w godz. 8 -16Klęsk Żywiołowych Zbigniewowi Świrczy oraz Dyrektorowi Wydziału Środowiska 

00 00ŁĄCZKI JAGIELLOŃSKIE - 19, 24 kwiecień - w godz. 8 -16i Rolnictwa  Rafałowi Kumce za tak wielką pomoc dla naszej Gminy.  
00 00PIETRUSZA WOLA - 25, 26 kwiecień - w godz. 8 -16

00 00PRZYBÓWKA - 9, 10 maj - w godz. 8 -16
00 00RZEPNIK - 8 maj - w godz. 8 -16

00 00USTROBNA - 5, 10 kwiecień - w godz. 8 -16
00 00WOJKÓWKA - 11, 12 kwiecień - w godz. 8 -16

00 00URZĄD GMINY - 2, 6, 13, 16, 20, 23, 27, 30 - kwiecień - w godz. 7 -15  
00 00            - 2, 4, 7, 11, 14, 15*, 16, 17, 18 - maj - w godz. 7 -15

W ODRZYKONIU pomoc udzielana jest w GMINNYM CENTRUM INFORMACJI 
przy ul. Władysława Jagiełły 1 - od poniedziałku do piątku, w godzinach otwarcia GCI 

00 00tj. od  9 do 16 .
W ŁĘKACH STRZYŻOWSKICH pomoc udzielana jest w WIOSCE 
INTERNETOWEJ w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, w godzinach otwarcia tj. od 

00 0013  do 18 .
W URZĘDZIE GMINY WOJASZÓWKA pomoc udzielana jest w godzinach pracy 
urzędu, pokój nr 2.
W GMINNYM PUNKCIE DORADZTWA ROLNICZEGO w Wojaszówce 

00 00w godzinach 7 -15  (Urząd Gminy parter) odpłatnej pomocy udziela pracownik 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
* Wniosek o przyznanie płatności może zostać złożony także w terminie 25 dni 
kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2012 roku, 
jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowana jest redukcja w wysokości 1% 
kwoty płatności.

PRZEDŚWIĄTECZNE  SPOTKANIE
W BRATKÓWCE

Dnia 25 marca 2012 r. z inicjatywy Rady Rodziców, działającej przy Szkole 
Podstawowej w Bratkówce zorganizowano przedświąteczne spotkanie integracyjne dla 
lokalnej społeczności, połączone z wystawą prac dziecięcych. Uroczystość odbyła się 
w sali Domu Strażaka z udziałem dzieci, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości.
Swoją obecnością imprezę uświetnili Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, 
dyrektor GOKiR w Wojaszówce Lucyna Pelczarska, dyrektor ZEASiP w Wojaszówce 
Aleksander Daszykowski, ks. proboszcz parafii Łączki Jagiellońskie Janusz Bury, 
przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet Helena Słowik, przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Bratkówce Barbara Niemiec, kierownik Posterunku Policji 
w Bratkówce Artur Kielar, sołtys wsi Józef Matłosz, prezes LKS „Strażak” Bratkówka 
Stanisław Gunia oraz rodzice, dziadkowie uczniów i mieszkańcy Bratkówki. 

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Jolanta Mikus, która powitała wszystkich 
przybyłych i nawiązała do zwyczajów związanych ze Świętami Wielkiej Nocy. 
Następnie zaprosiła do obejrzenia części artystycznej pt. „Uśmiechnięte Święta 
Wielkanocne”, przygotowanej przez przedszkolaków i dzieci z klas I-III Szkoły 
Podstawowej w Bratkówce. Na przedstawienie składały się wiersze, piosenki oraz 
scenki pokazujące tradycje wielkanocne. Przypomniany został zwyczaj polewania się 
wodą w wielkanocny poniedziałek, obdarowywania się pisankami oraz nieco 
zapomniana tradycja chodzenia z kogucikiem. 

z tych przepisów:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880) 

określa:
• Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
• Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki 
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563):
• § 36. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, 
jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne 
wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru: 
1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub 
zarządcę lasu; (...) 2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych 
z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych.
• § 39. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 
100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź 
w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego 
nadzoru miejsca wypalania, nie jest dopuszczalne.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82. ustawy z dnia 20 maja 
1971r. Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara 
aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24. § 1 może wynosić od 20 
do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. 
Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu 
lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Nawet mały niegroźnie wyglądający pożar trawy na łące może się przecież 
gwałtownie rozprzestrzenić na sąsiednie zabudowania, czy obszary leśne, a takie 
pożary są przecież bardzo groźne, trudne do ugaszenia i wymagające zaangażowania 
dużej ilości ludzi i sprzętu.

ZANIM PODPALISZ, ZASTANÓW SIĘ CZY PRZEZ BEZMYŚLNOŚĆ NIE 
NARAZISZ ŻYCIA SWOJEGO I INNYCH.

Wójt Gminy Wojaszówka
Sławomir Stefański

Kiedy promienie słoneczne stopią już śnieg zalęgający na polach, łąkach, 
w ogrodach i na trawnikach, wtedy wiatr przesusza wierzchnią warstwę gleby. Przyroda 
budzi się do życia. Z pewnością dla większości z nas jest to najpiękniejsza pora roku. 
Znów jesteśmy pełni energii, pojawia się w nas coraz więcej optymizmu 
i z uśmiechem na twarzy, obserwujemy otaczający nas świat, który staje się piękniejszy. 
To jest sielankowy opis przedwiośnia. Taki oczywiście powinien być, ale jaki jest tak 
naprawdę...?

Co roku stajemy przed ogromnym problemem. Bezmyślność wielu 
nieodpowiedzialnych ludzi powoduje, że płoną m.in łąki oraz przydrożne rowy. 
Niestety te pożary nie są przypadkami. Prawie wszystkie stanowią celowe podpalenia. 
Zwykle po to, aby oczyścić pola z przeschniętych resztek roślinności i pozbyć się 
chwastów, ale czasami zdarzają się podpalenia dla zabawy. Zaledwie tylko kilka z tych 
przypadków stanowią nieumyślne podpalenia.

Dlaczego nie powinno się wypalać traw? Wypalanie traw i zarośli jest prawnie 
zabronione!!! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. 
Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi 
jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. Świadczy o tym poniższe 
zestawienie wybranych faktów:
-  w pożarach giną ludzie i zwierzęta,
- każdy pożar, a więc co za tym idzie - każda interwencja sporo kosztuje. Już sam 
przyjazd straży pożarnej do gaszenia ognia kosztuje kilkaset złotych - w skali kraju są to 
dziesiątki tysięcy pożarów. Koszty stanowi nie tylko wylana woda, spalone paliwo, 
zużyty sprzęt, ale przede wszystkim ludzkie życie, zmęczenie, czyli coś czego nie 
można i nie da się  określić w złotówkach, więc trudno jest oszacować straty. Te 
ogromne sumy pokrywane są z Budżetu Państwa. Zatem to my – czyli całe 
społeczeństwo - ponosimy ciężar finansowy walki z pożarami, 
- dym, który jest następstwem wypalania, oznacza tony toksyn w powietrzu,
- niszczona jest gleba.
To są tylko wybrane argumenty przeciwko wypalaniu traw.
       Pamiętaj ! Nieznajomość prawa nie zwalnia od obowiązku jego przestrzegania.
Takie hasła możemy zobaczyć w telewizji, prasie, usłyszeć w radiu czy też spotkać na 
tablicach ogłoszeń. Niestety dla wielu z nas nic nie znaczą.

WYPALANIE TRAW JEST KARANE!!!
Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne, jest też niedozwolone. 

Polskie prawo zabrania wypalania traw i pozostałości roślinnych pod groźbą kary 
aresztu albo grzywny, kwestie te regulują zarówno przepisy z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej jak i przepisy o ochronie przyrody. Poniżej znajduje się wyciąg 
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cd. str. 4

WARSZTATY EDUKACYJNE - kobiety,
- bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,

W dniach 21 i 22 lutego 2012 r. na terenie gminy Wojaszówka odbyły się warsztaty - zamieszkałe na terenie gminy Wojaszówka,
edukacyjne pt. „JEŚLI KOCHASZ SWOJE DZIECI NIE PAL ŚMIECI” - będące w wieku aktywności zawodowej,
przeprowadzone przez FUNDACJĘ EKOLOGICZNĄ „ARKA” z Bielska Białej.  - korzystające ze świadczeń GOPS Wojaszówka.
Warsztaty odbywały się w salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej Projekt przewiduje, w ramach zaplanowanych działań, kompleksową pomoc dla 
w Wojaszówce i Zespołu Szkół w Odrzykoniu. Zabawa polegała na uświadomieniu uczestników projektu, w tym zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, porady 
dzieciom – jakie skutki negatywne ma spalanie śmieci w piecach domowych prawne, kursy zawodowe, badania z zakresu medycyny pracy. Zaplanowane jest także 
oraz zwrócenie uwagi na segregowanie odpadów w gospodarstwach domowych. 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 do  w terminie do 15 kwietnia br. w Biurze Projektu: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej – Wojaszówka 115, tel. 13 43 852 26

GOPS Wojaszówka

Zjazd Rodziny Grzybałów 
Odrzykoń, 19 sierpnia 2012 roku

 Organizacji zjazdu podjął się rodzinny Komitet Organizacyjny we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Odrzykoniaków. Dokładny program zjazdu znajduje się na 
stronach internetowych: Stowarzyszenia Odrzykoniaków i Parafii Odrzykoń. 

Główne punkty programu: Msza św. w intencji Tomasza Grzybały z okazji 
150 rocznicy śmierci o godz. 11:00  w Kościele Parafialnym, w Muzeum Wsi W zabawie brało udział ogółem 200 dzieci w wieku przedszkolnym. Przedstawiciele 
zapoznanie się ze zbiorami oraz obejrzenie filmu promującego Stowarzyszenie fundacji prowadzili warsztaty edukacyjne o tematyce szkodliwości spalania śmieci 
Odrzykoniaków. Następnie w Domu Ludowym: otwarcie spotkania przez Lucynę oraz o właściwych sposobach postępowania z odpadami czyli ich segregacji 
Jawor – przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego, przedstawienie się uczestników i recyklingu. Następnie rozpoczęła się zabawa. Dzieci podzielono na trzy grupy.  
Zjazdu, przedstawienie działalności Stowarzyszenia Odrzykoniaków przez Barbarę Zabawa polegała na układaniu puzzli o wymiarach 7 m x 7 m, które przedstawiały 
Guzek - Prezesa Zarządu, fragmenty własnego tekstu „Grzybałówka w Odrzykoniu, krasnali segregujących odpady do ogromnych pojemników do segregacji. Pozostałe 
rola i ludzie, których korzenie do niej sięgają” przedstawi Andrzej Urbanek, Franciszek grupy bawiły się w inne gry edukacyjne i tak na zmianę.
Raś (1892 - ok. 1916) - wspomnienia przedstawi wnuczka Jadwiga Rzeczycka, Jan Kuś Następnie dzieci przeprowadziły happening pn. „To nie krasnoludki palą śmieci”, 
(1913-2000) - wspomnienia przedstawi wnuczka Monika Niezgoda, Jan Franciszek wypowiadając tekst nauczony podczas warsztatów. Ponadto zorganizowano 
Grzybała prawnik (1862-1936) oraz Jan Grzybała Sybirak (1892-1983) - wspomnienia w Gminnym Przedszkolu w Wojaszówce (razem w 8 oddziałach przedszkolnych) 
przedstawi Jacek Grzybała wnuk Jana Franciszka, profesor Stanisław Jucha konkurs rysunkowy o tematyce „JEŚLI  KOCHASZ SWOJE DZIECI – NIE PAL 
(1930-2003) - wspomnienia przedstawi rodzina, wystąpienia zaproszonych gości, ŚMIECI” oraz  wydrukowano 2500 ulotek o tematyce konkursu.  Prace rysunkowe 
pytania oraz dyskusja. Podczas spotkania będzie możliwość zakupienia pamiątek. najbardziej oddające problematykę zanieczyszczania środowiska umieszczono 
Później, dla osób chętnych, obiad rodzinny w miejscowości Bajdy. na ulotkach – folderach,  które poprzez Urząd Pocztowy w Wojaszówce doręczone będą 

Andrzej Urbanekdo każdego domu. Dzieci biorące udział w konkursie rysunkowym otrzymały dyplomy 
z rąk Sekretarz Gminy - Iwony Stefanik.

ELIMINACJE GMINNE TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJPrzedszkola biorące udział w konkursie rysunkowym otrzymały nagrody edukacyjne 
ufundowane przez Wójta Gminy Wojaszówka ze środków gminy Wojaszówka 

20 marca 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Wojaszówce odbyły się eliminacje i  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  Nagrodami były gry 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież planszowe o różnorodnej tematyce edukacyjnej. To właśnie gry planszowe wpisały się 
zapobiega pożarom“. Szkoły z terenu gminy wyłoniły podczas wewnętrznych w codzienne rytuały, zwiększając kontakt interpersonalny, sprzyjając socjalizacji dzieci
eliminacji najlepszych uczniów, znających dobrze problematykę ochrony i jednocześnie rozwijając wyobraźnię. Według większości ekspertów gry planszowe 
przeciwpożarowej.spełniają bardzo podobną rolę jak książki. Ważnymi funkcjami są również:

Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy wiekowe: szkół podstawowych 1. Integracja grupy uczestników.
i gimnazjalnych. W kategorii szkół podstawowych zgłoszono 20 uczniów z 5 szkół, 2.Ćwiczenie pamięci.
w drugiej kategorii wystąpiło 8 osób z 2 gimnazjów z terenu gminy.3.Ćwiczenie wyobraźni.
Turniej składał się z części pisemnej i ustnej a wiedzę uczestników oceniała komisja 4.Nauczanie przez zabawę, np. poznawanie zwierząt, cyferek, literek, elementów 
w składzie: mł. bryg. Ireneusz Długosz - przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP otaczającego nas świata.
w Krośnie, Stanisław Blicharczyk - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP W dobie ekspansji gier komputerowych nowy wymiar wielkoformatowych gier 
w Wojaszówce, Tadeusz Wójcik - Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP planszowych to niezastąpiona rozrywka i edukacja, realizująca zasadę uczenia się przez 
w Wojaszówce, Jan Urbanek - Komendant Gminny ZOSP w Wojaszówce.zabawę, łatwo wpisująca się w codzienne życie bez względu na wiek czy pozycję 

społeczną dorosłych i dzieci. Dodatkowo zakupiono ulotki o tematyce segregacji 
odpadów oraz zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych pn. „KOCHASZ 
DZIECI NIE PAL ŚMIECI”. 

Gmina podejmując się zorganizowania akcji edukacyjnej założyła iż:
- głównym celem zadania jest promowanie zachowań przyjaznych środowisku wśród 
społeczności lokalnej,
- podniesienie poziomu wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów,
- kształtowanie nawyku segregacji odpadów,
-uwrażliwienie na problematykę zagrożeń dla lokalnego środowiska naturalnego, 
wynikającą z nieumiejętnego gospodarowania odpadami przez członków społeczności 
lokalnej,
- stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą,
-ukazanie happeningu jako narzędzia komunikacji społecznej oraz formę zwracania 
uwagi na problemy społeczne,
-kształtowanie postawy odpowiedzialnej za obecny i przyszły stan środowiska.
Poprzez edukację dzieci chcemy dotrzeć do dorosłych mieszkańców gminy 

Po zakończeniu obrad komisji konkursowej ogłoszono laureatów turnieju Wojaszówka.
Gmina Wojaszówka w poszczególnych grupach wiekowych.

                     Grupa szkół podstawowych:
I miejsce - Beata Daszykowska - SP w Bratkówce, II miejsce - Weronika Kamińska - SP 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Łękach Strzyżowskich, III miejsce - Mateusz Dubiel - SP w Ustrobnej.w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Grupa szkół gimnazjalnych:
I miejsce - Lucjan Rec - Gimnazjum w Przybówce, II miejsce - Gabriela Rec - 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WOJASZÓWKA Gimnazjum w Przybówce, III miejsce - Radosław Jakubasz - Gimnazjum w Przybówce.
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych, 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojaszówce w ramach Programu uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie Gminy Wojaszówka - Sławomira Stefańskiego. Wszyscy pozostali uczestnicy 
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój otrzymali dyplomy za udział oraz drobne upominki.
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizuje W eliminacjach powiatowych, które odbyły się 27 marca br. w Odrzykoniu, Gminę 
w 2012 roku kolejną edycję projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Wojaszówka reprezentowali zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych tj. Beata 
Wojaszówka”. Daszykowska i Lucjan Rec. Życzymy kolejnych sukcesów.
Do udziału w w/w projekcie zapraszamy osoby:
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WARSZTATY EDUKACYJNE „JEŚLI KOCHASZ 

SWOJE DZIECI NIE PAL ŚMIECI“

KARY ZA WYPALANIE TRAW

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W BRATKÓWCE

NOWE TARYFY ZA ŚCIEKI W MIEJSCOWOŚCIACH 

USTROBNA, BRATKÓWKA I WOJKÓWKA 

WIADOMOŚCI SPORTOWE

NOWE TARYFY GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

OGŁOSZENIA 

OGROMNE WSPARCIE Z MINISTERSTWA 
DLA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

W GMINIE WOJASZÓWKA
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SP Bratkówka

szczegółowe infromacje na str. 3

Po zakończonej części artystycznej głos zabrał Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir 
Stefański. W swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie, wyraził zadowolenie 
i radość z możliwości uczestnictwa w przedświątecznym spotkaniu lokalnej 
społeczności. Korzystając z okazji złożył też wszystkim obecnym najlepsze życzenia 
świąteczne.

Kolejnym punktem uroczystości było zwiedzanie wystawy prac dziecięcych, 
tematycznie nawiązujących do zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
Wśród zgromadzonych ozdób można było podziwiać kolorowe pisanki, stroiki, palmy, 
wierzbowe koszyczki, kartki świąteczne, własnoręcznie wykonane przez dzieci 
szkolne.

Na zakończenie uroczystości organizatorzy zaprosili  zebranych na spotkanie przy 
świątecznym stole. Można było skosztować tradycyjnych potraw, słodkich wypieków 
i poczuć atmosferę nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Dyrektor, Grono 
Pedagogiczne, Rada Rodziców i Uczniowie składają wszystkim uczestnikom 
uroczystości serdeczne podziękowania za liczne przybycie i wsparcie inicjatywy 
kultywowania zwyczajów wielkanocnych.

Wysokość stawek opłat abonamentowych za odebrane ścieki:

Lp.          Rodzaj stawki opłat                      Stawka netto                  Jednostka miary

 A              Stawka abonamentowa 
        za dokonanie odczytu i rozliczenia            4,10              zł/odbiorcę/miesiąc

 B          Stawka abonamentowa za 
        dokonanie rozliczenia dla odbiorcy           3,40                       zł/odbiorcę/miesiąc
        rozliczanego według przeciętnych 
                 norm zużycia wody                                                 

 C           Stawka abonamentowa za 
         utrzymanie w gotowości urządzeń            2,70                       zł/odbiorcę/miesiąc
                  kanalizacyjnych do 
                  świadczenia usług                                           

Wysokość stawek dla grup taryfowych z jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym:

Lp.     Rodzaj stawki abonamentowej              Stawka netto              Jednostka miary

           Stawka opłaty abonamentowej 
  1              dla dostawcy ścieków                           7 ,50                 zł/odbiorcę/miesiąc

             Stawka opłaty abonamentowej
         dla dostawcy ścieków rozliczanego
  2               według przeciętnych                            6,80                 zł/odbiorcę/miesiąc
                    norm zużycia wody                            

Wysokość stawek dla grup taryfowych z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym:
SUKCESY ZAŁOGI RYSZARDA I KINGI DUNAJ

Lp.        Rodzaj stawki abonamentowej               Stawka netto           Jednostka miary
Sezon rajdowy roku 2011 zakończony, czas więc na podsumowanie. Załoga Ryszard 

             Stawka opłaty abonamentowej i Kinga Dunaj, stanowiący odpowiednio kierowcę i pilota, obroniła tytuł Mistrza 
  3              dla dostawcy ścieków                             9,50                zł/odbiorcę/2 miesiącOkręgu PZM w Konkursowej Jeździe Samochodem z roku 2010. Zostali również vice 

Mistrzami Strefy Wschodniej roku 2011.
Podsumowując rok klasyfikacja przedstawia się następująco:

             Stawka opłaty abonamentowej - Rajd Zimowy Jedlicze 3 m-ce w klasyfikacji generalnej i 1 m-ce w klasie,
  4      dla dostawcy ścieków rozliczanego                8,70                zł/odbiorcę/2 miesiąc- Rajd Bircza 1 m-ce w klasie,
       według przeciętnych norm zużycia wody        - KJS Lubenia 1 m-ce w klasie,

- KJS Rajd Kraśnicki 1 m-ce w klasie,
Gminny Zakład Komunalny w Wojaszówce- KJS Rajd Biecki 2 m-ce w klasie,

- KJS Przemyśl 2 m-ce w klasie,
- KJS Mielec 2 m-ce w klasie,

PIŁKA NOŻNA- Rajd Podkarpacki 1 m-ce w klasie,
- KJS Rzeszów (X.2011) 2 m-ce w klasie,

Przedstawiamy wyniki:- KJS Rzeszów (XII.2011) 1 m-ce w klasie,
- KJS Lublin 2 m-ce w klasie.

KLASA C 2011/2012, GRUPA: KROSNO III

Nazwa       M.      Pkt.        Z.        R.         P.         Bramki  
1. Przełęcz II Dukla                         14 34          11        1   2            48-15
2. Rędzinianka Wojaszówka            14 30          10        0          4            42-13
3. Chlebianka Chlebna                        14 26          8         2          4            23-17
4. Zamczysko Odrzykoń       14 24          7          3          4            21-18
5. Partyzant II Targowiska           14 24          7          3          4            29-19
6. Nowy Dwór Makowiska       13 22          7          1          5            23-24
7. Orlew Suchoduł (Krosno)       14 21          7          0          7            31-27
8. Grodzisko Wietrzno            14 18          6          0          8            24-34
9. Błękitni Żeglce       14 18          6          0          8            16-26
10. Nurt Potok       13 14          3          5          5            22-23

Załoga może pochwalić się również tym, że podczas Górskich Samochodowych 11. Nafciarz Bóbrka             14 14          4          2          8            19-28
Mistrzostw Polski w Korczynie uczestniczyła jako safety car, gdzie mogła 12. Iwełka Iwla             14 13          4          1          9            16-31
zaprezentować się w pełnej swojej krasie, a na tle uczestników rajdu nie wypadła wcale 13. Orzeł Milcza       14  3           1          0         13           17-56
blado.

W sezonie 2012 nie zamierzają zaprzestać swoich starań, które dają im mnóstwo KLASA C 2011/2012, GRUPA: KROSNO IV
adrenaliny oraz zapewniają dużo rozrywki, będą również aktywnie uczestniczyć 
w imprezach tego typu. Zachęcają także do aktywnego kibicowania jak i do Nazwa       M.      Pkt.        Z.        R.         P.         Bramki  
uczestnictwa. 1. Dragon Glinik Nowy        14 31          9          4   1              45-13

Kinga Dunaj
2. Wisłoka Niegłowice                     14 28          8          4          2              29-12
3. Maraton Tarnowiec         14 28          8         4          2              39-19O G Ł O S Z E N I E
4. Liwocz Brzyska                    14 28          9          1          4              65-25
5. Standard Święcany        14 28          8          4          2              34-19Gminny Zakład Komunalny w Wojaszówce  przedstawia nowe taryfy za ścieki 
6. Nieplanka Niepla        14 25          8          1          5              34-23obowiązujące w miejscowościach Ustrobna, Bratkówka i Wojkówka 
7. LKS Warzyce        14 19          5          4          5              32-31w terminie od 01.04.2012 do 31.03.2013
8. Technik Trzcinica               13 18          4          6          3              20-20 
9. LKS Łęki Strzyżowskie        14 15          5          0          9              22-37   Lp.      Taryfowa grupa odbiorców      Wyszczególnienie           Cena          Jednostka                                                                                                        
10. Wisłoka Błażkowa        14 12          3          3          8              24-39                                                                                                                            miary
11. Tajfun Łubno Szlacheckie         14  8           1          5          8              22-49                                                                                                netto    brutto
12. LKS Brzezówka (k. Krosna)          14  7           2          1          11            13-54                                                                                                            (Z VAT)
13. Jasiołka Szebnie                13  1           0          1          12              7-51    1.        Gospodarstwa domowe                   cena za

                 i pozostali odbiorcy                 odebrane ścieki         3,36      3,63        zł / m3

 


