
Po trwających trzy miesiące eliminacjach pierwsze miejsce zajął UKS Champion 
Bratkówka.
Wyniki UKS Champion Bratkówka:
UKS Champion Bratkówka vs. SKS Dukla; 3:1, 1:3
UKS Champion Bratkówka vs. UKS Dębowiec; 3:0, 3:0
UKS Champion Bratkówka vs. ZS Iwonicz; 3:0, 3:1

W finale, który odbył się w Dukli (organizator SKS Dukla i MOSiR Dukla) 
wystąpiły trzy najlepsze drużyny po eliminacjach, grając systemem każdy z każdym.
Finał był zarazem IV edycją turniejów „O Puchar posła na Sejm RP Piotra Babinetza“.
Wyniki:
UKS Champion Bratkówka vs. UKS Dębowiec; 2:0 (25:23, 25:13)
SKS Dukla vs. UKS Champion Bratkówka; 2:0 (25:19, 26:24)
SKS Dukla vs. UKS Dębowiec; 2:0; (25:22, 25:18)
Tabela:
I miejsce: SKS Dukla
II miejsce: UKS Champion Bratkówka
III miejsce: UKS Dębowiec

Składy finalistów:
UKS Dębowiec: Buczyńska, Szostak, Rodak,Witusik, Świszcz, Stachurska, Kurczaba, 
Wolak, Kula, Krag, Motkowicz, Ciupek, Biernacka.
SKS DUKLA: Piróg, Stepek, Belczyk, Dragan, Moszczyńska, Rąpała, Belczyk S, 
Jurczyk, Janas, Klimkiewicz, Wałęga.
UKS Champion Bartkówka: Urbanek, Izowit, Kozubal, Jucha, Pelczar, Nikowska, 
Wilk, Piękoś

Po zakończeniu rozgrywek poseł Piotr Babinetz wręczył puchar dla najlepszej 
drużyny oraz wyróżnił najlepszą zawodniczkę finału, którą została Magdalena Jurczyk.
Trener Mariusz Kuszaj wręczył nagrodę dla najlepszej zawodniczki UKS Champion 
Bratkówka w bieżących rozgrywkach ligowych, którą została Ewa Urbanek. Nagrodę - 
piłkę do siatkówki ufundował GOKiR w Wojaszówce.

Uroczystego zakończenia turnieju dokonał prezes SKS Dukla Zenon Leńczyk, 
który zaprosił wszystkich uczestników na poczęstunek ufundowany przez firmę ZICO.

Zarząd UKS Champion Bratkówka składa podziękowanie Firmie ECOLINE  
Piotra Potockiego za pomoc sponsoringową dla naszego Klubu.

 Mariusz Kuszaj

73. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA KOLEJNY SUKCES KGW Z BRATKÓWKI 
PODZIEMNEGO NA IV TARGACH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA 

W RZESZOWIE
Dnia 27 września br. w Zespole Szkół w Odrzykoniu odbyło się spotkanie, na 

którym uczczono 73. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Honorowy W pierwszą niedzielę września (02.09.2012) odbyły się IV Targi Lokalnych Grup 
patronat objął poseł Piotr Babinetz. Powiat Krośnieński od kilku lat organizuje Działania z Podkarpacia w Rzeszowie. Spośród 25. wystawców, Czarnorzecko - 
uroczystość, której przesłaniem jest oddanie hołdu i wyrażenie szacunku tym Strzyżowska Lokalna Grupa Działania okazała się tą najlepszą. Obok rzeźbiarza 
wszystkim, którzy walczyli o wolną i suwerenną Polskę. Wśród licznego grona Kazimierza Sikorskiego z Gogołowa oraz zespołu ludowego „Twierdzanie“ 
przybyłych gości byli: przedstawiciele powiatu, wójtowie, burmistrzowie, księża, z Twierdzy, dorobek kulinarny naszego terenu zaprezentowało Koło Gospodyń 

Wiejskich z Bratkówki.
W Targach uczestniczyło 9 pań z KGW w Bratkówce, były to: Helena Słowik, 

Janina Gunia, Barbara Niemiec, Janina Raś, Maria Rybicka, Stanisława Bardzik, 
Wanda Kazalska, Danuta Daszykowska i Bożena Makara. Na tę okazję panie 
przygotowały 50 potraw, które były podzielone na poszczególne posiłki dnia. Na 
śniadanie proponowano min.: kaszę jaglaną, jaja faszerowane, kakao i surówki. Na 
obiad zaś gospodynie polecały: galantynę, pieczeń, pierogi, zupę z „gwoździa“, barszcz 
czerwony z uszkami i krokietami, surówki z białej i czerwonej kapusty oraz żurek. 
Podwieczorek według KGW z Bratkówki powinien zawierać trochę słodyczy np.: 
rogaliki, ciastka, a dla dbających o linię, zdrowe owoce. 

dyrektorzy szkół, Gminnych Ośrodków Kultury, nauczyciele, młodzież, a przede 
wszystkim kombatanci, AK- owcy, Sybiracy, żołnierze września i innych formacji. 
Zgromadzonych na uroczystości powitał wicestarosta Andrzej Guzik. Przypomniał, że 
w rocznicę utworzenia zrębów polskiego państwa podziemnego, które niosło z sobą 
nadzieję na odzyskanie niepodległości, spotykamy się w gronie kombatantów różnych 
formacji. Jest to już nasza tradycja. Andrzej Dziugan nauczyciel historii i jednocześnie 
radny powiatu krośnieńskiego oraz Ludwik Łach, były prezes Stowarzyszenia 
Odrzykoniaków wygłosili okolicznościowe referaty. Przypomniały one wydarzenia 
z czasów  powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
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Kontakt z redakcją Kuriera Gminnego:

redakcjakurier@wojaszowka.pl
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BRATKÓWKI NA IV TARGACH 73. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA 

LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W RZESZOWIE PODZIEMNEGO 

 
 Podczas uroczystości wręczono akty mianowania przyznane przez Ministra 

Obrony Narodowej na wyższe stopnie wojskowe. Awans na stopień majora, z rąk  
zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle mjr. Krzysztofa Kowala 
otrzymał ks. prałat Tadeusz Szetela. Kolejną niespodzianką było uhonorowanie odznaką 
Komandorii Jana Klimkiewicza, prezesa Zarządu Okręgu Związku Kombatantów. 
Odznaczenie, za wybitne zasługi dla Związku wręczyli por. Bolesław Janusz 
i wicestarosta Andrzej Guzik.

Gratulacje i życzenia do kombatantów przesłał poseł na Sejm Piotr Babinetz, który 
osobiście nie mógł uczestniczyć w uroczystości. List w imieniu posła odczytała dyrektor 
Biura Katarzyna Guzik.

Po raz drugi Powiat Krośnieński zorganizował konkurs Historii XX wieku, którego 
szeroki zakres tematyczny nawiązywał do 70. rocznicy Armii Krajowej i 73. rocznicy 

„Twierdzanie“ mieli okazję zaprezentować się na scenie z programem 
obrzędowości dożynkowej, po którym zabawiali odwiedzających stoisko. Nie zabrakło 
tańców i wspólnego śpiewania. Natomiast rzeźbiarz Kazimierz Skórski prezentował 
niewielki fragment swojej działalności artystycznej, którą przy okazji Targów można 
było poznać z opowiadań, m.in.o wystawach światowych i podróżach zagranicznych.
Finalnie okazało się, że trud włożony w przygotowanie stoiska się opłacił.

Za zdobycie I miejsca na IV Targach Lokalnych Grup Działania przedstawiciele 
Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD od organizatorów otrzymali liczne nagrody. Koło 
Gospodyń Wiejskich z Bratkówki wybrało frytkownicę.

powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Spotkanie było okazją do ogłoszenia Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
wyników i wręczenia nagród laureatom. Koordynatorem konkursu i przewodniczącym  Gmina Wojaszówka
jury był Andrzej Dziugan. Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Do konkursu zgłosiło się blisko 60 uczestników ze szkół 
powiatu krośnieńskiego. Komisja konkursowa przyznała cztery wyróżnienia i sześć 
nagród.

Dopełnieniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez dzieci NOWE GABLOTY W MUZEUM WSI W ODRZYKONIU
i młodzież z Zespołu Szkół w Odrzykoniu. Montaż słowno – muzyczny przypomniał 
przełomowe wydarzenia z historii narodu polskiego.

W Muzeum Wsi w Odrzykoniu zostały zakończone prace związane z wymianą Na zakończenie swoimi wspomnieniami i refleksjami chętnie dzielili się Ci, którzy 
gablot muzealnych. Na miejscach starych stanęły nowe, profesjonalne gabloty. Zakup pamiętają tamte czasy. Józef Słyś, prezes Zarządu Oddziału Krośnieńskiego Związku 
wyposażenia muzealnego był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków UE. Żołnierzy AK, Franciszek Mojak z Jedlicza, Bronisława Betlej znana poetka i żołnierz. 

Pod adresem organizatorów padło wiele ciepłych słów podziękowań za przygotowanie 
wzruszającej i podniosłej uroczystości, która jest  bezcennym dziedzictwem, głównie 

Ogólnym celem projektu było zwiększenie wizualnej atrakcyjności ekspozycji 
muzealnej oraz należyte zabezpieczenie i ochrona eksponatów. Całkowity koszt operacji dla młodego pokolenia.
wyniósł 38 683,50 zł, z czego: wartość pomocy unijnej wyniosła 22 015,00 zł (70% Uroczystościom rocznicowym towarzyszyła wystawa nawiązująca tematycznie do 
wydatków kwalifikowanych), wkład własny to 9 435,00 zł (30% wydatków spotkania.  Zgromadzono na niej między innymi materiały z obwodu AK Jasło, Krosno 
kwalifikowanych) oraz 7 233,50 zł (100% wydatków niekwalifikowanych).oraz zdjęcia bohaterów AK z terenu gminy Wojaszówka. Jest ona fragmentem 

ekspozycji zorganizowanej w Muzeum Wsi w Odrzykoniu.
W imieniu Zarządu Powiatu Krośnieńskiego wicestarosta Andrzej Guzik skierował 

podziękowania do wszystkich, którzy odpowiedzieli na zaproszenie dzięki czemu 
odbyło się to spotkanie, a dyrekcji szkoły podziękował za pomoc w przygotowaniu 
uroczystości i za wyjątkową atmosferę.
 Laureaci konkursu:
Szkoły Ponagimnazjalne:
I m. – Michał Dźwigała - ZS Jedlicze
II m. – Mateusz Szymczakowski - ZS Dukla
III m. – Marian Kuras - LO Jedlicze
Wyróżnienia: Agata Boczar - ZS Iwonicz, Katarzyna Holuta - LO Dukla
 Gimnazja:
I m. – Karol Oberc - Węglówka
II m. – Bogdan Zaremba - Świerzowa Polska
III m. – Krzysztof Olszewski - Przybówka
Wyróżnienia: Monika Zawisza - Odrzykoń, Aleksandra Korzeń - Lubatowa

Zwycięzcom nagrody wręczali wicestarosta Andrzej Guzik, wójt gminy 
Projekt zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii Wojaszówka Sławomir Stefański, dyrektor ZS w Odrzykoniu Piotr Guzek.

rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania 
źródło: www.powiat.krosno.pl pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tych osi.

GOKiR Wojaszówka

Na kolację przygotowano rybę po grecku, wędlinę i surówki. Różnorodność potraw 
przyciągała uczestników Targów, nie tylko wyglądem, ale i zapachem, a co za tym idzie, 
doskonałym smakiem.

PODSUMOWANIE WAKACJI W BIBLIOTECE KOLEJNY  ETAP  BUDOWY  CHODNIKA W 
MIEJSCOWOŚCI USTROBNA

Wakacje dobiegły końca a wraz z nimi cykl spotkań w bibliotece. W tym roku 
najmłodsi czytelnicy z terenu naszej gminy bardzo chętnie korzystali z wakacyjnych Dobiegł końca kolejny etap budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 990 
propozycji spędzenia wolnego czasu, przygotowanych przez GBP w Odrzykoniu oraz Twierdza - Krosno przebiegającej przez gminę Wojaszówka. Nowy fragment powstał 
filie w Bratkówce, Łękach Strzyżowskich i  Wojaszówce. w miejscowości Ustrobna w km 10+044 - 10+261 po prawej stronie drogi. Jest to 

Przez ostatnie dwa miesiące oprócz stałej oferty dotyczącej korzystania odcinek łączący parking pod kościołem z drogą prowadzącą na cmentarz. Przed 
z księgozbioru oraz czytelni multimedialnej, w bibliotekach można było znaleźć realizacją projektu ruch pieszy odbywał się poboczem o niezbyt dobrej nawierzchni jak 

również fragmentami na niewłaściwej szerokości, co powodowało ogromne 
niebezpieczeństwo dla pieszych.

Inwestycję zrealizowano przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 
187 065,10 zł.

Budowę chodnika wykonało Przedsiębiorstwo Usług Drogowych „Chabaj“ 
ze Szczepańcowej. Rozpoczęcia robót dokonano w czerwcu 2012 roku, natomiast 
7 września 2012 roku Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle przejął do utrzymania gotowy 
obiekt w obecności Inspektora Nadzoru Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie, przedstawiciela RDW w Jaśle, przedstawicieli wykonawcy oraz 
przedstawicieli gminy Wojaszówka.

pomysły na przełamanie wakacyjnej nudy. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zajęcia 
plastyczne, quizy, konkursy z nagrodami, zabawy ruchowe- to tylko część propozycji, 
z których korzystały dzieci. W sierpniu w bibliotece w Łękach Strzyżowskich dużym 
zainteresowaniem cieszył się pomysł malowania kredą. W Wojaszówce i Bratkówce 
odbyły się konkursy plastyczne, zaś w bibliotece w Odrzykoniu dzieci walczyły o tytuł 
damy i dżentelmena. Wspomnieniem spotkań są kolorowe prace i pamiątkowe zdjęcia. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za wspólną zabawę. Zachęcamy do 
odwiedzin w bibliotece, gdzie zawsze można miło spędzić czas.

 Gminna Biblioteka Publiczna

Inwestycja zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się na 
tym odcinku drogi, a także przyczyni się do zwiększenia komfortu jazdy kierowców.

Podziękowania dla zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa PRACE NA DROGACH ROLNICZYCH NA TERENIE 
Podkarpackiego.GMINY WOJASZÓWKA   Gmina Wojaszówka

W połowie sierpnia 2012 r. rozpoczęły się prace na drogach rolniczych 
w miejscowościach Przybówka, Łęki Strzyżowskie i Ustrobna. Celem robót jest 
poprawa nawierzchni dróg prowadzących do gruntów rolnych i gospodarstw 
rolniczych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.

Zadanie 1 - Remont drogi rolniczej nr ew. 1093 w miejscowości Łęki Strzyżowskie 
o dł. 200 mb i szer. 3,0 m.

Zadanie 2 - Remont drogi rolniczej nr ew. 789/1 w miejscowości Przybówka o dł. 
500 mb i szer. 3,0 m.

Zadanie 3 - Remont drogi rolniczej nr ew. 912 w miejscowości Ustrobna o dł. 220 
mb i szer. 3,0 m.

Wykonawcą robót drogowych we wszystkich miejscowościach jest Firma 
Transportowo - Sprzętowa „TRANSGEO“ Jan Kabaj Ustrobna.

 
Gmina Wojaszówka

 

„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie“
Projekt współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader


