
Byłaby to pamiątka na pokolenia, mówiąca o ludziach z rodu praprzodka Tomasza GMINNY KONKURS PATRIOTYCZNY
Grzybały. W programie zjazdu podjęto dyskusję na temat ufundowania tegoż witrażu. 
W takcie głosowania podjęto decyzję o jego ufundowaniu. Komitet organizacyjny Dnia 19 października 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte 
Zjazdu spotkał się z ks. Janem Rydzikiem i uzgodnił, że jest możliwość założenia Cassino w Ustrobnej odbył się Gminny Konkurs Patriotyczny pod patronatem 
witrażu do okna za głównym ołtarzem w prezbiterium. Koszt przewidywany na chwilę Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce. Tegoroczna, ósma edycja 
obecną wynosi około 20 tys. złotych. W związku z tym, komitet organizacyjny zwraca konkursu nosiła hasło „Moja Mała Ojczyzna”. Na wstępie dyrektor szkoły Zuzanna 
się do członków rodu o pozytywny odzew i złożenie „cegiełki” na ten cel. Wszystkim Paluch powitała zaproszonych gości: Lucynę Pelczarską – dyrektor GOKiR 
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za hojność. Szczegółowe informacje dotyczące w Wojaszówce, nauczycieli: Elizę Kłapkowską-Szuba, Mirosławę Szubra, Małgorzatę 
powyższej inicjatywy można uzyskać na stronie internetowej: www.witrazgrzybalow.pl Załucką, Władysława Niżnika oraz uczestników konkursu ze wszystkich szkół z terenu 

 Mamy nadzieję, że przez 2 lata, do następnego Zjazdu w 2014 roku, uda nam się gminy Wojaszówka. W konkursie plastycznym, spośród 30 nadesłanych prac, komisja 
zebrać wymaganą kwotę i na II Zjeździe będziemy podziwiać wspaniałą pamiątkę przyznała następujące miejsca:
naszego pierwszego spotkania.                                                                   kl. I-III:

Z pozdrowieniami 1.miejsce - Emanuela Bujara – Wojaszówka, 2. miejsce - Kamila Krasowska – Komitet Organizacyjny I Zjazdu Rodu Grzybałów
Ustrobna, 3. miejsce - Zuzanna Dubiel – Wojaszówka.                                         
kl. IV-VI ZAPROSZENIE  1. miejsce - Aleksandra Kowalska – Ustrobna, 2. miejsce - Weronika Gaj – Wojaszówka, 

                            3. miejsce - Dawid Furtek – Ustrobna. Wyróżnienia: Aleksandra Szmyd – Bratkówka, 
Towarzystwo Sportowe „Pro - Familia” Wojaszówka zaprasza mieszkańców Klaudia Urban – Wojaszówka.

powiatu krośnieńskiego i jasielskiego na Konferencję Edukacyjną ,,Co wiesz o raku?”, gimnazja
która odbędzie się dnia 23.11.2012 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu 1. miejsce - Natalia Hedesz – Odrzykoń, 2. miejsce - Marlena Niemiec – Przybówka, 
Gminy w Wojaszówce 3. miejsce - Jolanta Kałuża – Przybówka.

oraz
drużyny z powiatu krośnieńskiego i jasielskiego na XIII Międzynarodowy Rodzinny W konkursie piosenki, spośród 28 uczestników, komisja wyłoniła laureatów:
Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej ,,PRO - FAMILIA – CUP 2012” – kl. I-III
25.11.2012 r.1. miejsce ex aequo - Natalia Biernacka – Wojaszówka, i Wiktoria Wołtosz – Ustrobna, 

Wojaszówka – Niepla – początek zawodów 8.002. miejsce - Kamil Patla – Wojaszówka, 3. miejsce - Ronia Harasim – Bratkówka. 
        Zasady uczestnictwa:kl. IV-VI
-wyklucza się udział zawodników grających w ekstraklasie, I i II  lidze,1. miejsce - Marzena Markowicz – Wojaszówka, 2. miejsce - Paula Jakubus – 
-brak elementu rodzinnego w składzie zgłaszanego zespołu eliminuje drużynę Wojaszówka, 3. miejsce ex aequo - Karolina Piękoś – Łęki Strzyżowskie, i Iwona Raś – 
z turnieju,Bratkówka. Wyróżnienia: Aleksandra i Diana Gałuszka – Łęki Strzyżowskie.
-zespoły zostaną podzielone na cztery grupy. Grupa A, B rozegra spotkania gimnazja
w Wojaszówce, grupa C, D w Niepli,1. miejsce - Jolanta Kałuża – Przybówka, 2. miejsce - Monika Gumienna i Patrycja 
-mecze w grupach zostaną rozegrane systemem każdy z każdym,Zajchowska – Odrzykoń, 3. miejsce - Gabriela Turczyn – Przybówka. 
-mecze w grupach będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15.,
-najlepsze drużyny z poszczególnych grup awansują do dalszych gier, które zostaną 
rozegrane w Szkole Podstawowej w Wojaszówce,
-mecz finałowy turnieju zostanie rozegrany do trzech wygranych setów.
        Nagrody dla drużyn:
-zwycięzca turnieju otrzyma główną nagrodę – 600,00 zł, grawerowany szklany puchar, 
dyplom,
-zespoły, które zajmą miejsca od 2 do 4 otrzymają profesjonalny sprzęt sportowy, piłki 
siatkowe, grawerowane szklane puchary, dyplomy,
-pozostałe zespoły, za udział w Turnieju, otrzymają grawerowane szklane puchary, 
dyplomy.

Szczegóły regulaminu, pozostałe informacje związane z zawodami, harmonogram 
Turnieju oraz informacje o współorganizatorach dostępne są na stronach: 
www.wojaszowka.pl, www.pro-familia.net. 

Patronat medialny objęli: Nowe Podkarpacie, Gazeta Codzienna Nowiny, Extra Przewodnicząca jury Lucyna Pelczarska wręczyła laureatom konkursu 
Podkarpacie, Nasz Powiat Krosno, Kurier Gminy Wojaszówka    okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe, a pozostałym uczestnikom dyplomy. 

Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta  pod numerem tel. 13-43-850-95 lub 511496054Dyrektor Zuzanna Paluch podziękowała wszystkim za przybycie i udział w konkursie. 
Zakończeniem imprezy były pamiątkowe zdjęcia. Laureaci konkursu piosenki 

KONFERENCJA MEDYCZNA - CHOROBY NOWOTWOROWE. w kategorii klas IV-VI i gimnazjum wezmą udział w Powiatowym Konkursie Polskiej 
CO WIESZ O RAKU?Pieśni Patriotycznej.

SP Ustrobna

Kampania Edukacyjna dla gimnazjalistów.
Kampania Edukacyjna i warsztaty skierowane są do młodzieży szkół I ZJAZD RODU GRZYBAŁÓW

gimnazjalnych z powiatu jasielskiego i krośnieńskiego, mające na celu 
zasygnalizowanie problemu chorób nowotworowych i profilaktyki w leczeniu.W dniu 19 sierpnia 2012 roku w Odrzykoniu, w 150 rocznicę śmierci praprzodka 

Obecność na zawodach wielu młodych ludzi jest okazją do podjęcia tak poważnego Tomasza Grzybały, odbył się I Zjazd Rodu Grzymałów, zorganizowany przez grupę 
tematu jak choroby nowotworowe. Coraz bardziej widoczna jest zachorowalność na rodzinną we współpracy ze Stowarzyszeniem Odrzykoniaków. Uroczystości 
nowotwory u młodych ludzi, co budzi poważne zagrożenie dla naszego społeczeństwa. rozpoczęliśmy składaniem kwiatów na grobie Tomasza Grzybały i Mszą świętą 
Problem rozwoju tych chorób w rodzinach, obciążenia genetyczne, są lekceważone nie w kościele parafialnym p.w. świętej Katarzyny w Odrzykoniu.
tylko przez osoby młode, ale także przez osoby starsze.Po udokumentowaniu obecności gości na pamiątkowym zdjęciu, złożyliśmy 

Podjęcie przez Towarzystwo „Pro-Familia” Kampanii Edukacyjnej ma na celu kwiaty pod pomnikami poległych w walkach za Ojczyznę podczas I i II wojny 
przekazanie podstawowych informacji o zagrożeniach i konsekwencjach jakie niosą światowej. Zarząd Stowarzyszenia zaprosił nas do zwiedzenia Muzeum Wsi, po czym 
choroby nowotworowe.udaliśmy się na obrady do sali Domu Kultury w Odrzykoniu.

Podczas konferencji uruchomione będą stoiska promocyjne, na których będzie Po oficjalnym otwarciu zjazdu, każdy z uczestników miał możliwość powiedzenia 
można skorzystać z publikacji na temat nowotworów. Dla wszystkich paru słów o sobie i swojej rodzinie. Odtwarzaliśmy historie o ludziach żyjących 
zainteresowanych problematyką przewidujemy możliwość spotkania z osobami kilkadziesiąt lat temu.
związanymi bezpośrednio z chorobami nowotworowymi.

Program Kampanii Edukacyjnej. Co wiesz o raku?: 
# prelekcje na temat zagrożeń chorobami nowotworami - profilaktyka w leczeniu,
# warsztaty dla gimnazjalistów - Co wiesz o raku?,
# prezentacja o działalności edukacyjnej,
# projekcja filmu o chorobach nowotworowych,
# pytania interaktywne, dyskusje.

W konferencji uczestniczyć będą: prezes Fundacji „Wygrajmy zdrowie”- Szymon 
Chrostowski oraz psychoonkolog - Joanna Bylinka. Konferencja prowadzona będzie 
przez konsultanta wojewódzkiego ds. urologii - dr Dariusza Sobieraja.

Wszystkie materiały, publikacje, broszury bezpłatnie udostępni Fundacja 
„Wygrajmy zdrowie” z Warszawy. Stoiska udostępnione zostaną podczas konferencji 
i turnieju.

Prezes Towarzystwa Sportowego „Pro - Familia” Jerzy KaletaByły opowieści o dziadkach i pradziadkach oraz starszych praprzodkach, o ich 
życiu, młodości a przywołane czasy sprzed 100 lat były ciekawe i interesujące. Dzięki 
temu poznaliśmy rodzinne sekrety przechowywane z pokolenia na pokolenie. W czasie 
Mszy świętej ks. proboszcz Jan Rydzik zaproponował, aby na pamiątkę pierwszego 
zjazdu Rodu Grzybałów ufundować witraż do kościoła parafialnego. 

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL Z GMINY WOJASZÓWKA

Wyjątkowy jubileusz setnych urodzin świętowała wraz z rodziną Emilia W dniu 12 października 2012 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wojaszówce 
Korzeniowska. Uroczystość odbyła się w dniu 18 października 2012 roku odbyła się uroczystość z okazji Złotych Godów, będąca uhonorowaniem pięćdziesięciu 
w miejscowości Bajdy. Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedziła delegacja z Urzędu lat małżeństwa i rodziny, tych par, które w 1962 r. stanęły na ślubnym kobiercu.
Gminy w Wojaszówce na czele z wójtem gminy Sławomirem Stefańskim, który złożył Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w intencji jubilatów, odprawioną 
życzenia „200“ lat życia, zdrowia i pogody ducha, wręczył kwiaty i upominek. Obecni w kościele parafialnym p.w. Św. Katarzyny w Odrzykoniu, którą odprawił ks. 
byli również przedstawiciele ZUS Oddział w Jaśle Maria Bogacz - kierownik proboszcz Jan Rydzik.
Inspektoratu w Krośnie oraz Marzena Kujda - kierownik Wydziału Świadczeń 
Emerytalno-Rentowych. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i była to doskonała 
okazja do wspomnień i wzruszeń.

Emilia Korzeniowska z domu Grzebień urodziła się 18 października 1912 r. 
W Niewodnej (gmina Wiśniowa). Po zawarciu związku małżeńskiego zamieszkała 
w Jazowej. Od 1991 roku jest wdową. W 1997 roku przeprowadziła się do 
miejscowości Bajdy, gdzie mieszka z córką. Całe życie ciężko pracowała na roli. 
Doczekała się narodzin 5 wnucząt i 7 prawnucząt.Warto dodać, że „Złota Jubilatka“ 
otrzymała list z serdecznymi życzeniami od premiera Donalda Tuska.

Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczonych zostało 10 par.
1. Biernat Alicja i Tadeusz zam. Wojaszówka
2. Cebula Stanisława i Mieczysław zam. Odrzykoń
3. Czerny Czesława i Antoni zam. Odrzykoń
4. Drozd Maria i Stanisław zam. Łęki Strzyżowskie
5. Guzek Maria i Tadeusz zam. Odrzykoń
6. Herba Janina i Władysław zam. Pietrusza Wola
7. Król Genowefa i Marian zam. Ustrobna
8. Malscy Genowefa i Maksymilian zam. Odrzykoń
9. Prugar Janina i Stanisław zam. Ustrobna
10. Sokołowscy Stanisława i Feliks zam. Bajdy

Gmina Wojaszówka

Kontakt z redakcją Kuriera Gminnego:

redakcjakurier@wojaszowka.pl
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(Dokończenie ze str. 1) się również do sponsorów uroczystości: Andrzeja Dziugana, Jana Krygowskiego, 
Bronisława Danka oraz GOKiR Wojaszówka.MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: ks. proboszcz parafii Odrzykoń Jan Rydzik, Wójt gminy Sławomir Stefański w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
ks. wikariusz Piotr Przeszłowski, radny powiatu krośnieńskiego, sołtys wsi Odrzykoń, wręczył dostojnym jubilatom medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie“ oraz 
a zarazem prezes OSP Odrzykoń Jan Krygowski, radny powiatu krośnieńskiego Andrzej pamiątkowe dokumenty. Skierował do Jubilatów słowa szacunku i uznania, złożył 
Dziugan, wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, dyr. GOKiR w Wojaszówce gratulacje oraz życzenia długich, pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu 
Lucyna Pelczarska oraz naczelnik OSP Odrzykoń Bronisław Danek.i zadowoleniu. Były też gratulacje i kwiaty przekazane przez Iwonę Stefanik - sekretarza 

Życzenia długich, spokojnych lat życia, dużo zdrowia, pogodnej „jesieni życia“, gminy Wojaszówka. Podczas uroczystości obecny był również  ks. Jan Rydzik.
miłości najbliższych, zebranym Seniorom złożył wójt gminy Wojaszówka Sławomir 
Stefański.

Po uroczystym obiedzie i wzniesieniu tradycyjnego toastu na scenie pojawił się 
Zespół Śpiewaczy „Odrzykonianki“, który specjalnie na tę okazję przygotował program 
artystyczny, którego głównym bohaterem był polski emeryt. Zespół także zaprezentował 
skecze, wywołujące uśmiech na twarzach zebranych. Po części oficjalnej, zaczęła się 
zabawa. W takt melodii granych przez Mariana Marka, tak sprawnie poruszały się ręce, 

Szanownych gości zaproszono na poczęstunek z tradycyjnym toastem. Serdeczne nogi, głowa i tułów, że trudno było dopatrzyć się oznak upływu czasu.
życzenia składane jubilatom zakończyło uroczyste „Sto lat“ oraz życzenia. Były Spotkanie upłynęło w miłej i pogodnej atmosferze, a Seniorzy opuścili Dom 
również pamiątkowe zdjęcia, szampan i chwile wspomnień przy poczęstunku. Kultury w Odrzykoniu uśmiechnięci, z nadzieją na kolejne spotkanie w przyszłym roku.
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NAGRODY WÓJTA DLA NAUCZYCIELI DZIEŃ SENIORA W PRZYBÓWCE

„Niech żyją nam Seniorzy przez szereg długich lat……”Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, to święto 
szczególne. W tym właśnie dniu jest okazja do złożenia podziękowania wszystkim 

Dnia 14 października 2012 r. w sali Domu Strażaka w Przybówce po raz kolejny pedagogom za ich trud, poświęcenie, cierpliwość i gotowość do nauczania naszych 
odbyła się piękna uroczystość poświęcona naszym Seniorom. Organizatorem imprezy dzieci. Formy wyrazu wdzięczności nauczycielom za ich pracę są różne, najczęściej 
było KGW we współpracy z sołtysem, Radą Sołecką i GOKiR w Wojaszówce.w postaci kwiatów czy laurek od wdzięcznych wychowanków. Ale jest też inny sposób – 

Najstarsza Seniorka Helena Lubelczyk, 92-latka, została wyróżniona nagroda Wójta. W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Sławomir Stefański 
indywidualnymi życzeniami i koszem kwiatów przez przewodniczącą Koła Gospodyń – wójt gminy Wojaszówka za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
Wiejskich w Przybówce Marię Rogalę. wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego przyznał 

Święto Seniorów połączone zostało z obchodami kilku rocznic wpisujących się z tej okazji nagrody następującym nauczycielom:
w historię Przybówki, a mianowicie:1) Małgorzata Blicharczyk - nauczyciel w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa - im. 
- 20-ta rocznica poświęcenia kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Kazimierza Aleksandra Fredry w Odrzykoniu,
Królewicza,2) Barbara Krasowska – Dubiel - Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Stanisława 
- 35-ta rocznica oddania do użytku Domu Strażaka,Gałuszki w Przybówce,
- 40-ta rocznica oddania do użytku budynku szkoły w Przybówce,3) Ewa Górska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kajetana Trybusa w Wojaszówce,
Klamrą spajającą te rocznice była kolejna, niepisana 40-ta rocznica pełnienia funkcji 4) Renata Grząsiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łękach 
sołtysa wsi przez Tadeusza Stefanika. To Jego działalność społeczna sprawiła, że mamy Strzyżowskich,
we wsi piękny kościół, plebanię, cmentarz, Dom Strażaka i szkołę. To Tadeusz Stefanik 5) Zuzanna Paluch - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino 
był i jest siłą napędową wszystkich prac społecznych na terenie wsi.w Ustrobnej.

                                                                             Gmina Wojaszówka 

DZIEŃ SENIORA W ODRZYKONIU

Z myślą o tych wciąż młodych duchem, ale już dojrzałych mieszkańcach 
Odrzykonia, KGW z tej miejscowości zorganizowało w dniu 13 października 2012 r. 
obchody Dnia Seniora.

Proboszcz odrzykońskiej parafii rozpoczął uroczystości modlitwą w intencji 
wszystkich starszych i chorych, w intencji organizatorów spotkania oraz za zmarłych 
w ostatnich latach mieszkańcach. Z kolei przybyłych do sali widowiskowej Domu 
Kultury w Odrzykoniu emerytów, rencistów i zaproszonych gości przywitała prezes 
KGWz Odrzykonia Lucyna Jucha, która złożyła także wszystkim Seniorom najlepsze 
życzenia długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości. Ze słowami wdzięczności zwróciła 

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. sprawowanej w intencji wszystkich 
Seniorów przez miejscowego proboszcza ks. kanonika Krzysztofa Mielca. 
Po smacznym obiedzie w sali Domu Strażaka głos zabrał sołtys wsi, który pokrótce 
przedstawił historię budowy szkoły, kościoła i Domu Strażaka. Następnie powitał 
zaproszonych gości w osobach: wójta gminy Wojaszówka Sławomira Stefańskiego wraz 
z małżonką, prezesa GS Krosno Józefa Szajnę wraz z małżonką, przewodniczącą 
Powiatowej Rady Kobiet Ilonę Goleń, dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przybówce 
Barbarę Krasowską – Dubiel, prezesa ZKRP i BWP Koło w Wojaszówce Zbigniewa 
Sucha, zaprzyjaźnionego przedsiębiorcę z Frysztaka Wacława Drogonia wraz 
z małżonką. Powitał również wszystkich zebranych i złożył życzenia Seniorom.

Następnie głos zabrała przewodnicząca KGW Maria Rogala, życząc dużo zdrowia 
i radości oraz udanej zabawy wszystkim Seniorom oraz zaproszonym gościom. 
W swoim wystąpieniu nawiązała do pięknej rocznicy 40-lecia pełnienia funkcji sołtysa. 

Z ramienia Rady Sołeckiej i KGW życzenia Tadeuszowi Stefanikowi złożyła 
Krystyna Chmura, która w swoim wystąpieniu nawiązała do myśli Alberta Einsteina: 
„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”. Odnosi się ona do wszystkich 
Seniorów, którzy w swoim życiu zrobili wiele dobrego dla innych, a w szczególności do 
osoby Tadeusza Stefanika, który nie szczędzi sił i serca w tej trudnej pracy na rzecz 
innych, jaką jest sołtysowanie. Kolejno wójt Sławomir Stefański w asyście Zbigniewa 
Sucha odznaczył naszego Jubilata pamiątkowym medalem partyzanckim za zasługi 
w dziedzinie szerzenia patriotyzmu. Medal został przyznany na wniosek Zbigniewa 
Sucha przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych. Po złożeniu okolicznościowych życzeń Z. Such wręczył 
dyplomy uznania za pracę społeczną na rzecz wsi żonie sołtysa Natalii Stefanik 
i przewodniczącej miejscowego KGW Marii Rogali.

pozostawiało wiele do życzenia pod względem estetyki, dlatego też zostały 
zdemontowane. Wszystkie urządzenia zamontowane na nowych placach są kolorowe 
i podobają się uczniom oraz przedszkolakom, a same place zabaw posiadają certyfikaty 
zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

Mamy nadzieję, że dzięki nowym inwestycjom znacznie poprawi się 
bezpieczeństwo, a dzieci będą mogły do woli bawić się na huśtawkach, bujakach, 
zjeżdżalniach, czy równoważniach do balansowania, spędzając dużo czasu na świeżym 
powietrzu.

Serdeczne życzenia dla Seniorów i sołtysa z 40-letnim stażem złożył wójt, 
dziękując równocześnie paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie 
uroczystości. Pozostali goście, zabierając głos, składali serdeczne życzenia pod adresem 
naszych Seniorów i sołtysa wsi.

Dalsza część imprezy upłynęła pod znakiem przyśpiewek ludowych ułożonych na 
tę okoliczność przez Zespół Śpiewaczy „Przybowianki”. Nie obeszło się bez bisów. 
Przy dźwiękach muzyki zespołu „Antares” i suto zastawionym stole wszyscy świetnie 
się bawili.

W trakcie uroczystości panowała iście rodzinna atmosfera, a dekoracja wykonana 
przez Monikę Lubelczyk, przywodziła na myśl nie tylko „jesień życia”, ale także tę 
„złotą polską jesień”, nieodłączny element naszego polskiego krajobrazu. 

Krystyna Chmura

Staraniem wójta, Rady Gminy, dyrektora Gminnego Przedszkola w Wojaszówce, 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bratkówce oraz sołtysów miejscowości, 
w których powstały place zabaw na inwestycję przeznaczono kwotę 136 100 zł. Znaczna 
część kosztów, została zrefundowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

WYSZKOLENI STRAŻACY – BEZPIECZNIEJSI lata 2007-2013.
Urządzenia na placach zabaw, dostępne dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat, zostały MIESZKAŃCY

dostarczone i zamontowane przez firmę „OLFA“ Olaf Borek z Ustrobnej oraz „Zakład 
Usługowo-Handlowy“ Artur Świecak z Mesznej.W dniu 2 października 2012 r. odbył się egzamin dla strażaków biorących udział 

Gmina Wojaszówkaw kursie „Drwal - Pilarz“. Był to kolejny etap projektu pn. „Wyszkoleni Strażacy - 
Bezpieczniejsi Mieszkańcy“ realizowanego przez OSP Odrzykoń w ramach Programu 

ZACZADZENIA CZYLI ZATRUCIA Operacyjnego Kapitał Ludzki. Brało w nim udział 15 druhów z 10 jednostek z terenu 
TLENKIEM WĘGLA (CZADEM)Gminy Wojaszówka. Zajęcia trwały od 25.08.2012 do 02.10.2012. Kurs obejmował 

144 godziny zajęć, z tego większość były to zajęcia praktyczne, prowadzone na terenie 
Nadleśnictwa Kołaczyce. Kurs miał na celu zdobycie umiejętności potrzebnych przy Co roku, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy, słyszymy o kolejnych ofiarach 
ścince i obalaniu drzew oraz przy okrzesywaniu i przerzynce drewna w warunkach czadu. Spalenie się węgla, drzewa, nafty itd. bez dostatecznego dostępu powietrza 
normalnych i trudnych. powoduje powstanie tlenku węgla, zwanego pospolicie czadem. Najczęściej 

zaczadzenia zdarzają się zimą ponieważ to wtedy za wcześnie zostają zamykane piece 
przed utratą ciepła i nie przepalony wówczas jeszcze węgiel, nadal wydziela czad. 
Zmniejszony dopływ tlenu powoduje zwiększenie się ilości tlenku węgla w piecu, a co 
za tym idzie, zaczyna się on wydobywać na zewnątrz. Ponieważ jest bezwonny, bardzo 
trudno stwierdzić jego obecność w powietrzu. Objawy duszenia, spowodowanego 
zatruciem tlenkiem węgla, będą tym silniejsze, im więcej go będzie w powietrzu, którym 
oddycha ofiara i im dłużej będzie ona przebywała w zatrutej atmosferze. 

Najczęstszymi objawami zatrucia tlenkiem węgla są: ból głowy, ogólne zmęczenie, 
duszności, trudności z oddychaniem, przyspieszony, nieregularny oddech, senność, 
nudności, zaburzenia orientacji. 
Co należy robić w takich przypadkach? 
Należy zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza (otworzyć okna lub 
wynieść go na świeże powietrze). Jeśli mimo to, zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie 

Egzamin składał się z części praktycznej (ścinka i okrzesywanie) oraz z części przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca. 
teoretycznej (test sprawdzający składający się z 50 pytań). W składzie komisji Wezwij także odpowiednie służby ratownicze: pogotowie ratunkowe - tel. 999, straż 
egzaminacyjnej znajdowali się: nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce - Andrzej pożarną- tel. 998 lub zadzwoń pod awaryjny numer 112.
Kochmański, pracownik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie - Jan 
Płaza oraz pracownik Nadleśnictwa Lesko - Marek Krajnik.

Kurs przeprowadziła firma „Habrat“ z Krosna, zajęcia prowadził instruktor 
Mariusz Matyga

Gmina Wojaszówka

ODDANO DO UŻYTKU KOLEJNE PLACE ZABAW 

W 2012 roku w Gminie Wojaszówka powstało pięć nowych placów zabaw. 
W sierpniu oddano do użytku dla dzieci plac zabaw przy przedszkolu w Odrzykoniu oraz 
plac zabaw przy przedszkolu w Ustrobnej. Kolejne powstały we wrześniu - w Łękach 
Strzyżowskich,  Bratkówce oraz Bajdach.

Stare place nie spełniały wymogów bezpieczeństwa, a ich wieloletnie użytkowanie 


