
JUBILEUSZOWA XV PIELGRZYMKA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 
NA JASNĄ GÓRĘ

W dniu 26 maja 2012 roku odbyła się Jubileuszowa XV Pielgrzymka Honorowych 
Dawców Krwi na Jasną Górę, w której wzięli udział Honorowi Krwiodawcy oraz 
sympatycy z terenu naszej Gminy - Sławomir Stefański wójt gminy Wojaszówka, 
przedstawiciele strażaków z poszczególnych jednostek oraz zaprzyjaźnieni goście: 
Julian Szmyd Honorowy Prezes Klubu HDK PCK przy Rafinerii w Jedliczu, delegacja 
z Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Zawodowych w Jedliczu na czele z opiekunem 
Klubu Mariuszem Kielarem, a także Krwiodawcy z Klubu HDK PCK przy OSP 
w Zręcinie.

Pielgrzymka rozpoczęła się akcją poboru krwi w ambulansie z Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, który zaparkował pod jasnogórskimi 
wałami.

Centralnym punktem spotkania była uroczysta msza święta, której przewodniczył 
kardynał senior Henryk Gulbinowicz z Wrocławia. W tym roku hasłem przewodnim 
tego wydarzenia były słowa „Ofiarując krew budujemy Kościół - nasz dom”. 
Zgromadzonych pielgrzymów przywitał o. Łukasz Buzun, podprzeor Jasnej Góry, 
który wspomniał słowa Chrystusa, że radość człowieka polega na ofiarowaniu siebie. 
„Możemy różne rzeczy dawać, a wiemy, że najcenniejszym darem na ziemi jest dar 

w głębokie treści wierszy i piosenek, płynące prosto z dziecięcych serc, ocierali życia, a tym symbolem życia jest krew. Użyczamy coś z siebie, coś dajemy drugiemu 
ukradkiem łzy wzruszenia. Następnie zebrani goście obejrzeli inscenizację człowiekowi, nieznanemu, nie wiemy, kto tę krew otrzyma, a jest to coś bardzo 
pt. „Kopciuszek“ na motywach baśni Ch. Perraulta.cennego, coś bardzo ważnego”. W homilii do oddawania krwi, szczególnie w okresie 

Mali aktorzy, pod kierunkiem opiekunów, przygotowali nowatorską adaptację tej wakacyjnym, zachęcał również ks. płk Zenon Surma, krajowy duszpasterz 
znanej baśni, wzbudzając niemały zachwyt wśród publiczności. Zastosowali ciekawą Honorowych Dawców Krwi. „Oddanie krwi dla ratowania życia drugiego człowieka 
formę sceniczną, łącząc błyskotliwą grę aktorską z pięknym śpiewem i tańcem. Całość jest najwyższym wyrazem miłości i solidarności z bliźnimi potrzebującymi tego 
wzbogacona została efektowną scenografią i barwnymi strojami. Kolejnym punktem niezastąpionego w nieszczęściu i cierpieniu daru“. Przypomniał także, iż mimo postępu 
programu była krótka, humorystyczna scenka w wykonaniu uczniów klas IV-V medycyny, ludzkiej krwi nie da się nadal zastąpić żadnym innym preparatem. 
pt. „Z życia Jonasza“, która wywoła u Rodziców uśmiech i zadowolenie.Pielgrzymkę zakończyła Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
Po inscenizacji, na scenie zaprezentowały się „wesołe krasnale“ z klasy 
VI. Przedstawiły krótki skecz „O Królewnie Śnieżce i czterech krasnoludkach“, który 
w humorystyczny sposób pokazał, jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Zgodnie z ideą Szkoły Promującej Zdrowie spotkanie zakończył poczęstunek, na 
który złożyły się potrawy przygotowane z ekologicznych, zdrowych składników. 
Można było więc spróbować pieczonego domowego chleba, wiejskiego twarożku, 
owsianych i orkiszowych ciasteczek oraz warzyw samodzielnie wyhodowanych przez 
uczniów na szkolnej działce.

 SP Bratkówka

BAJKOWY FESTYN W WOJASZÓWCE

Oddział Przedszkolny w Wojaszówce po raz kolejny był organizatorem festynu 
dziecięcego z okazji „Dnia Dziecka““, który tym razem odbywał się pod hasłem
 „W krainie bajki“.
Na scenie pojawiło się wiele postaci bajkowych, które tańczyły i śpiewały utwory ze 
spektaklu „Calineczka". Gościnnie wystąpiły także dzieci z Oddziału Przedszkolnego 
w Pietruszej Woli oraz zespół „Wesołe Smyki“, działający przy przedszkolu 
w Wojaszówce. Wszystkie dzieci występujące na scenie otrzymały nagrody 
ufundowane przez Gminę Wojaszówka oraz GOKiR. Nagrody wręczali: wójt gminy 
Wojaszówka Sławomir Stefański, radna gminy Krystyna Kozik, dyrektor Gminnego 
Przedszkola w Wojaszówce Beata Dunaj oraz kierownik GOPS Anna Dzija. Wielkie 
uznanie widzów zyskał występ zespołu „Tęcza“, działającego przy Szkole 
Podstawowej w Wojaszówce, który przedstawił musical „Carpe diem“. Na scenie 
mogliśmy zobaczyć także młodszy zespół „Wesołe nutki“, który wykonał utwory 
„Niezmienność“ oraz „Mamo“. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się konkursy 
sportowe i rodzinne prowadzone przez Magdalenę Syrek oraz młodzież. Wszystkie 
dzieci biorące udział w tych konkursach otrzymały nagrody. Podczas festynu dzieci 

 
Wójt Gminy Wojaszówka

Sławomir Stefański 

OSP-KGW Ustrobna, GOKiR Wojaszówka. 
miały możliwość zabawy na scenie przy muzyce, jazdy kucykami oraz quadem. Wielu 
chętnych zgłosiło się także do udziału w konkursie plastycznym, który zorganizowano 

KOCHANYM RODZICOM
w trzech grupach wiekowych. Starsze dzieci i młodzież mogli spróbować swoich sił 
w konkursie „Zapobiegamy alkoholizmowi i narkomani“ przygotowanym przez Annę 

Święto Mamy i Taty to daty szczególne dla dzieci i ich rodziców. Pozwalają na 
Dzija kierownika GOPS. Strażacy z OSP w Wojaszówce oraz OSP w Łączkach 

wspólne świętowanie, przeżywanie radości i okazywanie wzajemnej miłości. To dni, do 
Jagiellońskich sprawili wielką niespodziankę dzieciom, przygotowując dla nich pokaz 

których z wielką radością przygotowują się wszystkie dzieci. Powtarzają wierszyki, 
sprawności strażackiej oraz tory przeszkód. Wszystkie dzieci biorące udział 

uczą się piosenek.
w zawodach strażackich otrzymały nagrody. Ładna pogoda, doskonała atmosfera oraz 

W tajemnicy przed rodzicami przygotowują dla nich prezenty i dekorują salę. Kiedy 
świetna zabawa zapewne na długo zostaną w pamięci dzieci. Dziękujemy 

wszystko jest już gotowe i pojawiają się tak długo oczekiwani goście, czuje się 
współorganizatorom, dzięki którym ten festyn mógł się odbyć tj. Gminie Wojaszówka, 

odświętną atmosferę. Taka atmosfera zagościła wśród uczniów Szkoły Podstawowej 
GOKiR, OSP Wojaszówka i Łączki Jagiellońskie, młodzieży, dyrektorowi Gminnego 

w Bratkówce 17 czerwca bieżącego roku. Dzieci zaprezentowały część artystyczną 
Przedszkola Beacie Dunaj, sołtysowi wsi Jolancie Kołek, WKS „Rędzinianka“, a także 

poświęconą najukochańszym Mamom i Tatusiom. Spotkanie to odbyło się w Domu 
sponsorom, którzy wsparli nasz festyn. Pomogli nam: KHS SA., BRAMEX, LUKS-

Strażaka w Bratkówce. Zebranych licznie rodziców i gości powitała dyrektor szkoły 
GRANIT, PIEKARNIA ŻANETA, EURO-BRAM, RESGRAF, CELFAST, KALETA 

p. Jolanta Mikus, która w swoim wystąpieniu podkreśliła ogromną rolę rodziców 
JERZY, DACH-BUD, ZIELONY KOSZYK, GAŁUSZKA JACEK, STASZ- BAJDY, 

w wychowaniu młodego pokolenia. Złożyła również Rodzicom serdeczne życzenia 
KATRINA, VISMED, APTEKA ARKADIA, WISŁOK, ZAJCHOWSKI MARIUSZ, 

i zaprosiła do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów 
MAZBUD. Szczególne podziękowania składam rodzicom dzieci przedszkolnych, 

naszej szkoły. Część artystyczną rozpoczął wzruszający montaż Poetycko - muzyczny 
którzy włożyli najwięcej pracy w przygotowanie festynu.

ukazujący ważną rolę Mamy i Taty w życiu każdego dziecka. Rodzice, wsłuchujący się Helena Piękoś - Oddział Przedszkolny w Wojaszówce

Co roku w miesiącach letnich, czerwiec – sierpień rośnie deficyt krwi w całym kraju, 
spowodowany większą liczbą wypadków.

Młodzież szkolna ma wakacje, studenci wyjeżdżają za granicę, brak jest 
potencjalnych dawców krwi, dlatego zachęcam wszystkie zdrowe osoby z terenu naszej 
gminy do podzielenia się cząstką siebie. Krew można oddać w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krośnie w godz. 7-12 od poniedziałku do piątku.

Zapraszam także na piknik rodzinny dla honorowych dawców krwi i sympatyków, 
który odbędzie się 22 lipca w Ustrobnej - przewidziano szereg  atrakcji dla Honorowych 
Dawców Krwi. Przed piknikiem będzie możliwość oddania krwi w ambulansie 
w godz. 11-15.

Po godzinie 16 serdecznie zapraszamy wszystkich HDK wraz z rodzinami na wspólną 
zabawę pod gwiazdami. 

PRZEDSZKOLAKI NA SCENIE

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Wojaszówce przygotowały przedstawienie 
teatralne pt. „Calineczka“. Premiera teatrzyku odbyła się w sali Domu Ludowego 
w Wojaszówce. Głównymi widzami byli rodzice dzieci przedszkolnych oraz zaproszeni 
goście, tj. dyrektor Gminnego Przedszkola w Wojaszówce Beata Dunaj i dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce Lucyna Pelczarska.

W spektaklu pojawiło się wiele bajkowych postaci, a wśród nich sam autor bajki, 
J. Ch. Andersen. Dzieci wcieliły się w postacie ludzi i zwierząt, doskonale także 
poruszały się przy dźwiękach muzyki poważnej. Przedstawienie dodatkowo uświetniły 
dekoracje, w których wykonanie zaangażowały się zarówno przedszkolaki jak i ich 

Podziękowania kierujemy do Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomycz - 
Śmigielskiej, która wnioskowała o dofinansowanie tej inwestycji dla Gminy 
Wojaszówka.

Gmina Wojaszówka

ZAKOŃCZONA INWESTYCJA NA ULICY 
WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ODRZYKONIU

Nową nawierzchnię ma droga 
gminna nr 115192R w miejscowości 
Odrzykoń w km 0+000-0+690 na dł. 
690,0 mb i szer. jezdni 4,0 m. 
Inwestycja o wartości 131 780,23 zł 
objęła na całej długości ulicę rodzice. Rodzice przygotowali również piękne stroje, w których wystąpiły dzieci. Mali 
Władysława Jagiełły w Odrzykoniu. artyści wykazali się zdolnościami aktorskimi pięknie recytując swoje role, śpiewając 
Dofinansowanie z Ministerstwa i tańcząc.
Spraw Wewnętrznych wyniosło 105 Helena Piękoś - Oddział Przedszkolny w Wojaszówce
400,00 zł, a wkład z budżetu gminy 
26 380,23 zł. Nową nawierzchnię BIBLIOTEKA W BRATKÓWCE PO REMONCIE
wykonała firma Rejon Budowy Dróg 
i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Biblioteka w Bratkówce zgodnie z projektem, który został dofinansowany 

Inwestycja w znaczący sposób poprawiła infrastrukturę drogową w tej części ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi“ objętego 
Odrzykonia.PROW 2007-2013, poddana została gruntownemu remontowi.

Podziękowania kierujemy do Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomycz 
- Śmigielskiej, która wnioskowała o dofinansowanie tej inwestycji dla Gminy 
Wojaszówka.

 Gmina Wojaszówka

MISTRZ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z WOJASZÓWKI

Mistrzem tenisa stołowego województwa podkarpackiego w kategorii skrzatów 
za sezon 2011/2012 został zawodnik T.K.S. Pro - Familia  Maciej Kołek z Wojaszówki. 
Podczas całego turnieju zawodnik naszego klubu wygrał wszystkie mecze 
w eliminacjach, półfinale i finale. W meczu finałowym wygrał z drugim reprezentantem 
okręgu krośnieńskiego, zawodnikiem Olimp Łęki Dukielskie 3:2 ( 13-11, 12-14,11-13, 
11-9, 11-9).

Wykonany zakres robót to m.in.:
- remont sali i świetlicy, gdzie wykonano sufity podwieszane, wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową, odnowiono oraz pomalowano tynki wewnętrzne,
- remont korytarza, gdzie wymieniono stolarkę w drzwiach wejściowych do budynku.

Dodatkowo ze środków gminy sfinansowano remont instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z nowymi grzejnikami.

Biblioteka w Bratkówce jest również kolejnym punktem bezpłatnego dostępu 
do Internetu.

Gmina Wojaszówka

KOLEJNA DROGA MA JUŻ NOWĄ NAWIERZCHNIĘ

Tym razem jest to droga gminna nr 115166R w miejscowości Wojaszówka 
Maciej Kołek jest uczniem I klasy Szkoły Podstawowej w Wojaszówce.„Pod Wieś“ w km 0+000 - 0+650 o dł. 650 mb i  śr. szer. 3,2 m. Inwestycja o wartości 

Po zwycięstwie w ostatnim turnieju, prowadzi w klasyfikacji ogólnej 101 688,50 zł została wykonana przez firmę Rejon Budowy Dróg i Mostów 
woj. podkarpackiego w kategorii skrzat za sezon 20011/2012.w Krośnie Sp. z o.o. Dofinansowanie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 
W turnieju skrzatów startowało 47 chłopców z całego woj. podkarpackiego. Bardzo wyniosło 73 925,00 zł, a wkład z budżetu gminy27 763,50 zł.
dobry występ w kategorii skrzatek zanotowała zawodniczka naszego klubu Inwestycja w znaczący sposób poprawiła infrastrukturę drogową w tej części 
„Pro - Familia“ Dominika Wąchała, która zajęła 5 miejsce, przegrywając nieznacznie Wojaszówki. 
o wejście do półfinału.
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Kochanym rodzicom„PRO - FAMILIA – CUP 2012“ WYPRAWKA SZKOLNA

Już po raz czternasty Towarzystwo Sportowe „Pro - Familia“ było organizatorem Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci, które 1 września 2012 r. 
Międzynarodowego Rodzinnego Turnieju w Tenisie Stołowym „Pro - Familia - Cup“. rozpoczną naukę w klasie I, II, III i IV szkoły podstawowej oraz uczniom 
Turniej odbył się 27 maja 2012 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym niepełnosprawnym klas I-VI SP i I-III Gimnazjum, posiadającym orzeczenie 
we Frysztaku. o potrzebie kształcenia specjalnego (uczniowie niesłyszący, słabo widzący, 

W zawodach brały udział 52 rodziny ( 104 osoby ) w trzech kategoriach wiekowych. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami 
Reprezentowały one Polskę z woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, Słowację sprzężonymi - gdy jedna z niepełnosprawności jest z wyżej wymienionych).
z ośmiu okręgów - Presov, Śvidnik, Dubovica, Kamienica, Udavske, Snina, Spisske WARUNEK !!!
Bystre, Keżmarok oraz Ukrainę - Lwów i Żołkwa. Wraz z rodzinami uczestniczącymi Dochód w rodzinie nie może przekroczyć 504 zł netto dla uczniów klasy I SP oraz 
w turnieju przyjechały osoby towarzyszące, które dopingowały swoich zawodników. 351 zł netto dla uczniów klas II-IV SP, na jedną osobę, przy kształceniu specjalnym nie 

Turniej swą obecnością zaszczyciło wielu dostojnych gości: senator RP Stanisław obowiązuje kryterium dochodowe (dochód z miesiąca poprzedzającego datę złożenia 
Piotrowicz, starosta powiatu strzyżowskiego Robert Godek, starosta powiatu wniosku).
krośnieńskiego Jan Juszczak, w-ce starosta powiatu krośnieńskiego Andrzej Guzik, radny Wniosek kierujemy i dostarczamy do szkoły, w której dziecko 1 września 2012 r. 
powiatu krośnieńskiego Andrzej Dziugan, wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, Rozpocznie naukę lub do ZEASiP w Wojaszówce, w terminie do 5 września 2012 r.
z-ca wójta gminy Wojaszówka Grzegorz Makara, sekretarz gminy Wojaszówka Iwona Druki wniosków (wykaz załączników) do pobrania w ZEASiP w Wojaszówce, 
Stefanik, kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców Mariusz Kielar, przedstawiciel w szkołach i przedszkolach na terenie gminy oraz ze strony internetowej gminy 
Czarnorzecko - Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania w Strzyżowie Damian Kut, Wojaszówka /aktualności/.
inspektor Wydziału Oświaty i Sportu gminy Jasło Marek Zajchowski. Wszyscy Do wniosku dołączamy:
zaproszeni goście pozdrowili uczestników, życząc wspaniałej rywalizacji sportowej -informację o dochodach /zakład pracy, emerytura, renta, alimenty, zasiłek dla 
i dobrej zabawy oraz pogratulowali głównemu organizatorowi wytrwałości bezrobotnych itp. /,
w kontynuowaniu turnieju. - informację o wysokości dochodu z posiadanych gruntów (z 1 ha przelicz. 207 zł )

-informacje o wysokości pobieranych świadczeń z opieki społecznej (oprócz świadczeń 
jednorazowych),
- informację o innych ewentualnych dochodach.

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

Rodzice sami dokonują zakupu podręczników i z dowodem zakupu przychodzą 
po refundację poniesionych wydatków.

Uczniowie klasy I szkół ponadgimnazjalnych spełniający kryterium dochodowe, 
wnioski o Wyprawkę składają w szkole, do której będą uczęszczać od 1 września 2012 r. 
wg. druków, wymogów i terminów ustalonych dla tych szkół.

Sławomir Stefański

Wójt Gminy Wojaszówka

 Wyniki końcowe turnieju według kategorii:

AMATORSKA RODZIC + DZIECKO DO 16 LAT
1. Shik Miroslav + Miroslav - Spisske Bystre/ Słowacja
2. Sojczak Jan + Filip - Kamienica/ Słowacja
3. Urbanik Krzysztof + Wiesław - Leżajsk
AMATORSKA RODZIC + DZIECKO POWYŻEJ 16 LAT
1. Furmankiewicz Henryk + Paweł - Iskrzynia
2. Yaremko Yevheniy + Rostislav - Lwów/ Ukraina
3. Marszał Stanisław + Wojciech - Moderówka
OTWARTA - OPEN RODZIC + DZIECKO DO 16 LAT
1. Janik Tomasz + Angelika - Kraków
2. Gombik Jozef + Jakub - Presov/ Słowacja
3. Matusiak Krzysztof + Łukasz - Słopnice
OTWARTA - OPEN RODZIC + DZIECKO POWYŻEJ 16 LAT
1. Ramenda Krzysztof + Adam - Bielsko Biała
2. Wojdyła Tadeusz + Damian - Kołaczyce
3. Dudek Adam + Radosław - Szerzyny

Zawody zostały dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie.

Honorowy Patronat nad Turniejem objęli: poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz, 
poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, marszałek województwa podkarpackiego Mirosław 
Karapyta, w-ce przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Dariusz 
Sobieraj, starosta powiatu krośnieńskiego Jan Juszczak, starosta powiatu strzyżowskiego 
Robert Godek, wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Wojaszówka 
Sławomir Stefański, wójt gminy Frysztak Jan Ziarnik. Promocję nad Turniejem objęła 
Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania w Strzyżowie. Fundatorami 
nagród byli: Starostwa Powiatowe w Krośnie i Strzyżowie, Urząd Gminy Frysztak, 
Gmina Wojaszówka, GOKiR Wojaszówka. Dla wszystkich uczestników turnieju 
ufundowane zostały pamiątkowe nagrody. 

Głównymi sponsorami turnieju były firmy: ZRG Krosno, PGNiG Sanok, Cell Fast 
Krosno, KPB Krosno, Remondis KROeko Krosno, INVEST PROFIL Bajdy, JAFAR 
Jasło, ZPRE Jedlicze, Alior Bank Krosno, PRiD Krosno, Naftomet Krosno, Naftomontaż 
Krosno, Huta Szkła Jasło. Pozostali sponsorzy: Zambet Odrzykoń, Uzdrowisko Iwonicz, 
Mariusz Kielar - Duet Ustrobna, LUKS GRANIT Ustrobna, ROKSANA Strzyżów, 
Delikatesy Centrum Wiśniowa, Delikatesy Centrum Frysztak, Atos - sklep obuwniczy 
Krosno, Lumex Krosno, Biuro Service Krosno, Transport - Bodek Wojaszówka, Zielony 
Koszyk Frysztak, AL-MAR Sp.z o.o. Krosno, Zakład Budowlany - Wacław Drogoń 
Frysztak, Warsztat diagnostyki samochodowej - Wacław Salamon Frysztak, Piekarnia 
Steczkowska Frysztak.

Tegoroczny Turniej w opinii obserwatorów i sędziów odbywał się na bardzo wysokim 
poziomie sportowym.

Przyjazd rodzin z różnych regionów naszego kraju i rodzin z zagranicy na tegoroczny 
turniej jest doskonałą promocją powiatów krośnieńskiego i strzyżowskiego oraz gmin 
Wojaszówka, Frysztak i Jasło.

 Prezes Towarzystwa - Jerzy Kaleta
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Dnia 17 czerwca 2012r. w Domu 
Strażaka w Bratkówce odbyło się 
spotkanie podczas którego dzieci 
zaprezentowały część artystyczną 
poświęconą najukochańszym 
Mamom i Tatusiom.  

Oddział Przedszkolny w Wojaszówce 
po raz kolejny był organizatorem 
festynu dziecięcego z okazji „Dnia 
Dziecka“, który tym razem odbywał 
się pod hasłem „W krainie bajki“.

KOCHANYM RODZICOM
BAJKOWY FESTYN 

W WOJASZÓWCE

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego 
w Wojaszówce przygotowały 
przedstawienie teatralne pt. 
„Calineczka“. Premiera teatrzyku 
odbyła się w sali Domu Ludowego 
w Wojaszówce. 

PRZEDSZKOLAKI NA SCENIE

Zgodnie z projektem, który został 
dofinansowany ze środków Unii 
E u r o p e j s k i e j  b i b l i o t e k a  
w Bratkówce poddana została 
gruntownemu remontowi.

BIBLIOTEKA W BRATKÓWCE 

PO REMONCIE
W NUMERZE PONADTO:

KOLEJNE INWESTYCJE 
DROGOWE ZAKOŃCZONE

WIADOMOŚCI SPORTOWE 

- Mistrz Województwa Podkarpackiego oraz 
Turniej „Pro- Familia - Cup“.

OGŁOSZENIA 

- Dnia 22 lipca 2012r. w Ustrobnej odbędzie 
się Piknik Rodzinny Honorowych Dawców 
Krwi i Sympatyków. 

- W dniach 4-5 sierpnia w Pietruszej Woli 
i Rzepniku odbędzie się impreza kulturalna-  
„KALEJDOSKOP - etniczne tradycje gminy 
Wojaszówka“. 

- Wyprawka szkolna. 
Kontakt z redakcją Kuriera Gminnego:

redakcjakurier@wojaszowka.pl

PIELGRZYMKA HONOROWYCH 

DAWCÓW KRWI NA JASNĄ GÓRĘ

Pielgrzymka rozpoczęła się akcją 
poboru krwi w ambulansie 
z  C e n t r u m  K r w i o d a w s t w a  
i Krwiolecznictwa z Katowic, który 
zaparkował pod jasnogórskimi 
wałami.


