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Dnia 20 grudnia 2012 r. w Domu Kultury w Odrzykoniu został rozstrzygnięty etap gminny Międzynarodowego Konkursu 
Szopek Bożonarodzeniowych. Konkurs ten ma na celu przypomnienie i ożywienie uśpionej tradycji oraz pokazanie, że może ona 
funkcjonować także współcześnie. Mamy także nadzieję, że podjęcie inicjatywy wykonania takiej szopki jest dobrym argumentem 
do aktywnego i twórczego spędzenia wolnego czasu. Zapewne sprzyja także ukazaniu duchowego wymiaru tych najbardziej 
rodzinnych świąt w kalendarzu.

Gminna Komisja Konkursowa musiała wybrać te najpiękniejsze, spośród starannie wykonanych i pomysłowych prac 
zgłoszonych do tegorocznej edycji Konkursu. 22 młodych artystów ze szkół podstawowych oraz gimnazjów wzięło udział 
w zabawie, która uczy manualnych umiejętności i podtrzymuje tradycję Bożonarodzeniową. Prace zachwycały oryginalnością, 
dbałością o szczegóły oraz różnorodnością technik i materiałów.

Komisja konkursowa po długich i burzliwych obradach postanowiła nagrodzić uczniów w trzech kategoriach:
SZKOŁA PODSTAWOWA:
KL I-IV
1. miejsce ex-aequo - Klaudia Urban i Weronika Gaj, kl. IV, SP Wojaszówka, Op. Nina Piotrowska, 2. miejsce ex-aequo - Radosław 
Pelczarski, kl. II, SP Odrzykoń, Op. Beata Bardzik i Julia Urban, kl. IV, SP Wojaszówka, Op. Nina Piotrowska, 3. miejsce - Emilia 
Urban, kl. II, SP Wojaszówka, Op. Małgorzata Gibadło.
Wyróżnienia: Bartosz Węgrzyniak, kl. IV, SP Łęki Strzyżowskie, Op. Jadwiga Syrek, Justyna Krygowska, kl. IV, SP Odrzykoń, 
Op. Władysław Niżnik, Adrian Armata, kl. IV, SP Ustrobna, Op. Lidia Stec.
KL. V-VI
1. miejsce - Magdalena Such, kl. VI, SP Wojaszówka, Op. Nina Piotrowska, 2. miejsce ex-aequo - Patrycja Tomaszewska, kl. VI, 
SP Łęki Strzyżowskie, Op. Jadwiga Syrek i Weronika Michalak, kl. VI, SP Ustrobna, Op. Lidia Stec, 3. miejsce ex-aequo - Natalia 
Dzerowicz, kl. VI, SP Łęki Strzyżowskie, Op. Jadwiga Syrek i Luiza Stefańska, kl. V, SP Odrzykoń, Op. Władysław Niżnik.
Wyróżnienia: Adrian Stanisławczyk, Łukasz Jasiński i Wiktoria Urbanek, kl. V, SP Odrzykoń, Op. Władysław Niżnik, Patrycja 
Żołna, kl. VI, SP Ustrobna, Op. Lidia Stec.
GIMNAZJUM:
1. miejsce ex-aequo Marlena Niemiec i  Grzegorz Piotrowski, 2. miejsce - Aleksandra Bachta, kl. III, Gim. Przybówka, Op. Marta 
Markowicz. 
Wyróżnienia: Laura Święcańska, kl. III i Wioleta Wiśniowska, kl. II, Gim. Przybówka, Op. Marta Markowicz.

Jednocześnie, pragniemy poinformować, że kilka szopek wykonanych przez uczniów szkół z terenu gminy Wojaszówka wzięło 
udział w eliminacjach powiatowych Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, w których wyróżniono pracę 
Emilii Urban z SP w Wojaszówce. Natomiast szopki wykonane przez uczniów ZS w Odrzykoniu wzięły udział w eliminacjach 
w Śvidniku (Słowacja). Nagrodzeni uczniowie z Odrzykonia: Patrycja Sitar, Weronika Zwiercan, Natalia Pelczarska, Paweł 
Węgrzyn, Natalia Hedesz.

Wręczenie nagród rzeczowych ufundowanych przez GOKiR Wojaszówka oraz dyplomów zwycięzcom i uczestnikom 
konkursu odbędzie się w styczniu 2013 r.

Dziękujemy za zainteresowanie wszystkim biorącym udział w konkursie. Gratulujemy i zapraszamy za rok.
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Konkurs na bajkę dla uczniów gimnazjum: Najlepszym zawodnikiem Turnieju, z ilością 12 zdobytych bramek, został Tomasz 
1. miejsce - Mateusz Dubiel – Odrzykoń, 2. miejsce - Weronika Wajda – Odrzykoń, Wąchała, który reprezentował drużynę z Przybówki.
3. miejsce - Grzegorz Piotrowski – Przybówka. Wszystkie mecze sędziowali: Radosław Kuszaj oraz Bartosz Belczyk.
Wyróżnienia: Aleksandra Lidwin – Odrzykoń, Celina Jachym – Przybówka. Podczas Turnieju nie zabrakło dopingu kibiców i przedstawicieli organizatorów 

Uczniom biorącym udział w konkursie i ich opiekunom bardzo dziękujemy, za Turnieju: dyr. Publicznego Gimnazjum w Przybówce Barbary Krasowskiej-Dubiel, 
zainteresowanie konkursem i zapraszamy na kolejną edycję konkursu. dyr. GOKiR w Wojaszówce Lucyny Pelczarskiej oraz prezesa WKS „Rędzinianka“ 

Huberta Cebuli.
Zespół Szkół w Odrzykoniu Wyniki wszystkich meczów:

Łęki Strzyżowskie - Oldboye Wojaszówka 3:5, Ustrobna - Bratkówka 6:2, Przybówka - „MOJE BOISKO – ORLIK 2012“ W BAJDACH Łęki Strzyżowskie 2:6, Oldboye Wojaszówka - Ustrobna 4:7, Bratkówka - Przybówka 
3:8, Łęki Strzyżowskie - Ustrobna 0:3, Oldboye Wojaszówka - Bratkówka 3:8, 

W Bajdach trwa budowa kompleksu boisk w ramach programu „MOJE BOISKO - Przybówka - Ustrobna 1:8, Łęki Strzyżowskie - Bratkówka 2:1, Przybówka - Oldboye 
ORLIK 2012“. Jest to program przedstawiony przez Premiera Donalda Tuska w 2007 Wojaszówka 14:10.
roku, a przygotowany przez Ministra Sportu i Turystki. Zakłada budowę Serdeczne podziękowania składamy dyr. Publicznego Gimnazjum w Przybówce 
ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz Barbarze Krasowskiej-Dubiel za udostępnienie obiektu, na którym rozegrano Turniej. 
z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Głównym założeniem programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży  Gmina Wojaszówka
nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

„Orlik” w Bajdach powstaje w miejscu dotychczasowego boiska wiejskiego. 
Rozpoczęto już budowę objętych projektem boisk: do piłki nożnej 
z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki 
siatkowej. Zgodnie z planem na terenie kompleksu powstaje również budynek 
stanowiący zaplecze sanitarno-szatniowe dla użytkowników boisk oraz oświetlenie.

Przetarg na budowę „Orlika“ w Bajdach wygrało Przedsiębiorstwo Produkcji Nowy przepis nadesłany w ramach “Zimowych chlebowych wieczorów w Gminie 
Handlu i Usług „KK-BUD“ Sp. j. z Krosna. Inwestycja jest współfinansowana Wojaszówka”
w większości z budżetu państwa - ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. PYSZNY CHLEBEK RAZOWY:

Zgodnie z harmonogramem prac mieszkańcy gminy Wojaszówka będą mogli Składniki na 2 niewielkie bochenki:
wypróbować nowy obiekt na przełomie maja i czerwca 2013 roku. 225 g mąki pszennej chlebowej,

 Gmina Wojaszówka 450 g mąki razowej chlebowej,
2 łyżeczki soli,
1 łyżeczka drobnego cukru,NAJBARDZIEJ ROZŚWIETLONY DOM W PRZYBÓWCE
2 łyżeczki suchych drożdży,
25 g miękkiego masła,

W Krośnie, najbardziej rozświetlony 
450 ml ciepłej wody.

i najładniej udekorowany dom w okresie 
Do dużej miski przesiać mąkę pszenną, potem razową, wymieszać z solą, cukrem 

świątecznym, należy do Jana Szeteli. 
i drożdżami. Dodać masło i wodę, by wyrobić miękkie, gładkie, elastyczne ciasto. 

Siedemnastoletni mieszkaniec Przybówki - 
Uformować kulę, umieścić pod przykryciem w ciepłym miejscu do podwojenia 

Kamil Suski, który zachwycił się tym, co 
objętości.

robi krośnianin, postanowił pójść w jego 
Po tym czasie ciasto krótko wyrobić. Podzielić na dwie części. Dwie keksówki 

ślady. Za 9 lat chce mieć najpiękniej 
wysmarować masłem, wysypać otrębami lub płatkami owsianymi, wyłożyć do nich 

oświetlony dom w Polsce.
ciasto, przykryć, zostawić w ciepłym miejscu do podwojenia objętości (około 30 minut). 

Kamil o rozświetlonym domu na 
Przed pieczeniem ciasto można posmarować jajkiem roztrzepanym z 1 łyżką mleka, 

Zawodziu w Krośnie dowiedział się 
obsypać ziarnami (niekoniecznie).

z Internetu i tak mu się spodobał, że 
Bochenki piec przez 15 minut w temperaturze 230 C, potem zmniejszyć do 190 C 

zapragnął zobaczyć go na żywo. – Bardzo mi się spodobał dom pana Szeteli. 
i piec kolejne 15 - 20 minut. Wystudzić.

Zamarzyłem, żeby stworzyć coś na wzór, coś podobnego – mówi Kamil Suski - twórca 
najbardziej rozświetlonego domu w Przybówce. Światełka kolekcjonuje od 2007 roku, 

CHLEBEK PSZENNO- ŻYTNI:
ale dopiero w tym roku postanowił, że zbieraniem światełek i świątecznych dekoracji 

Składniki na 2 duże bochenki:
zajmie się na poważnie. Teraz ma ponad 8 tysięcy światełek, dokładnie 8300. Zaznacza 

 Zaczyn:
jednak, że to dopiero początek, bo marzy, aby za parę lat wygrać konkurs na najpiękniej 

50g drożdzy,
oświetlony dom w Polsce. – Do tegorocznej dekoracji zużyłem 105 metrów kabla, 

2 łyżeczki miodu,
9 przedłużek i 7 dwustronnych „złodziejek”. Rozwieszenie światełek na całym domu 

1 szklanka cieplej wody,
i choinkach zajęło mi około 4 dni, w sumie 35 godzin – wyjaśnia.

1 szklanka zimnej wody,
W swojej kolekcji Kamil Suski ma już świetliste sople na dachu, niebieskie 

2 szklanki maki żytniej.
drzewka, świetlistego węża i napis „Wesołych Świąt” na domu. W przyszłym roku 

Ciasto:
planuje zasadzić 80 tui, które będzie stroił na święta. – Każdego roku będzie przybywało 

1 szklanka maki żytniej,
światełek. Chciałbym stworzyć najbardziej rozświetlony dom w Polsce – dodaje. Jego 

5 szklanek maki pszennej,
świąteczne iluminacje świetlne obejrzała już niemal cała miejscowość, znajomi 

4 łyżki oleju,
i rodzina. Wszyscy kibicują chłopakowi i trzymają kciuki za jego plany. 

2 łyżeczki soli,
Kamilowi udało się poznać Jana Szetelę i pomóc mu przy tegorocznym 

1 szklanka letniej wody,
dekorowaniu domu i posesji. Marzy, żeby za parę lat i jego światełkowe inspiracje 

1 jajko (białko).
wzbudzały tyle zachwytu, co świąteczna dekoracja krośnianina. 

Dodatki: ziarna słonecznika, płatki żytnie, pestki dyni, płatki pszenne, oregano, bazylia.
Przygotowanie zaczynu:Źródło: “Nowe Podkarpacie” z dnia 9 stycznia 2013 r.

Miód mieszamy z ciepłą wodą, następnie dodajemy zimną wodę, drożdże i mąkę. 
Zaczyn pozostawiamy w ciepłym miejscu aż wyrośnie MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ 
 Do przygotowanego wcześniej zaczynu dodajemy mąkę, olej, sól, oraz wodę. W PRZYBÓWCE
Wszystko dokładnie wyrabiamy (około 15 minut). Następnie pozostawiamy 30 – 40 
minut do wyrośnięcia. Kiedy ciasto wyrośnie, po raz kolejny wyrabiamy je, dodając Mnóstwa sportowych wrażeń dostarczyły drużyny, które wzięły udział 
ziarna lub zioła. Ciasto dzielimy na połowę. Uformowane chlebki pozostawiamy do w Mikołajkowym Gminnym Turnieju Piłki Halowej, zorganizowanym po raz pierwszy 
wyrośnięcia na kolejne 10 – 20 minut. Wstawiamy chlebki do piekarnika i pieczemy w gminie Wojaszówka. Impreza odbyła się 16 grudnia w sali gimnastycznej 
około 50 minut w temperaturze 180 . Pozostawiamy do ostygnięcia.Publicznego Gimnazjum w Przybówce.
Zachęcamy do wypróbowania przepisu oraz przesyłania kolejnych na adres Urzędu Organizatorami zawodów byli: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Gminy (38-471 Wojaszówka 115) lub na adres e-mail: przepisy@wojaszowka.pl.w Wojaszówce, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej WKS „Rędzinianka“ Wojaszówka 

oraz Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Gałuszki w Przybówce. Gmina Wojaszówka
Pięć drużyn, które zgłosiły chęć udziału w Turnieju, rozegrały spotkania systemem 

„każdy z każdym“. Zawodnicy dawali z siebie wszystko, a w powietrzu dało się wyczuć 
 INFORMACJA DOTYCZĄCA KURIERA GMINNEGOwolę walki i charakter każdej z drużyn.

Po rozegraniu wszystkich meczów i podliczeniu punktów, ogłoszono zwycięzców, 
KURIER GMINNY  OD BIEŻĄCEGO ROKU którym wręczono pamiątkowe dyplomy oraz statuetki ufundowane przez Gminny 
BĘDZIE WYDAWANY CO DWA MIESIĄCE, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce.

ZATEM KOLEJNY NUMER  UKAŻE SIĘ W MIESIĄCU MARCU!Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Ustrobnej. Na drugiej pozycji uplasowała się 
drużyna z Przybówki, natomiast trzecie miejsce przypadło drużynie z Łęk 
Strzyżowskich.

° ° 

° C

 INFORMACJA DOTYCZĄCA KURIERA GMINNEGO

Organizatorzy byli zachwyceni sposobem w jaki uczniowie poradzili sobie z tak MIKOŁAJKI W GMINIE WOJASZÓWKA
dużym formatem prac oraz ich poziomem.

Do wyjazdu zakwalifikowało się 20 uczniów z gimnazjów z terenu gminy Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, w gminie Wojaszówka 
Wojaszówka. zorganizowano dla dzieci spotkania z wyjątkowym gościem - Świętym Mikołajem. 
Czego można się nauczyć?Z małym opóźnieniem, bo 8 grudnia, Mikołaj zawitał do świetlic i Domów Ludowych, 

Podczas warsztatów uczniowie nauczyli się nowych technik rękodzielniczych, np. gdzie czekały na niego dzieci z wszystkich miejscowości naszej gminy. Spotkania 
wyrobu naczyń glinianych. Własnoręcznie ulepili przedmiot, następnie pomalowali przebiegały w miłej i radosnej atmosferze, a każda paczka w rękach dzieci wywoływała 
angobą, aby nadać kolor. Po wypaleniu, szkliwiono naczynia, by móc z nich korzystać. szeroki uśmiech na ich twarzach. 
Na koniec powtórnie je wypalono.Mikołajki organizowane w gminie Wojaszówka to już dziesięcioletnia tradycja, 

Uczestnicy zgłębili również tajemnicę tworzenia wielobarwnych witraży metodą która będzie kontynuowana w kolejnych latach i oby trwała jak najdłużej. 
Tiffany'ego. W tym celu wybierali kolorowe szkiełka, które tworzyły pewną całość, Zapoczątkowała ją grupa radnych w 2002 roku i zaraziła pomysłem całą Radę, wójta, 
czyścili je papierem ściernym, oklejali taśmą miedzianą i lutowali. W ten sposób sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
powstały różnorodne, kolorowe witraże. Rzeźba nauczyła ich cierpliwości i wytrwałości. To dzięki tym ludziom Święty Mikołaj od 10 lat pojawia się w gminie Wojaszówka 
Najpierw należało wykonać projekt na kartce papieru, następnie przenieść go na deskę. z workiem prezentów.
Później przez bardzo długi czas rzeźbiono za pomocą dłuta. Zajęcia z malarstwa nie W imieniu naszych kochanych, obdarowanych dzieciaków Święty Mikołaj 
należały do najłatwiejszych, ale uczestnicy sprostali temu zadaniu. Jako pierwszy obraz dziękuje wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania miłych spotkań 
wykonali portret swojego kolegi. Oczywiście zaczęto od projektu na papierze, i zapełnienia worka z prezentami.
a następnie przeniesiono go na płótno i pomalowano farbami akrylowymi. Gmina Wojaszówka

Drugim tematem było graffiti. Odbyły się również zajęcia z rysunku z użyciem 
perspektywy zbieżnej. Uczestnicy rysowali wnętrze pomieszczenia, stosując zasadę „ŚWIĘTY MIKOŁAJ“ I PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE światłocienia.

OPŁATKOWE W PRZYBÓWCE Oprócz opanowania nowych technik rękodzielniczych, uczniowie nauczyli się też 
cierpliwości, kreatywności, wytrwałości i opanowania. Nie rezygnowali przed 
ukończeniem pracy. Mimo, iż czasami było ciężko, zawsze doprowadzali dzieło do Tradycyjnie, już od kilku lat do 
końca.„grzecznych dzieci“ w Przybówce 

Dla uczniów to nie tylko ciekawa przygoda, ale również szansa do rozwinięcia przychodzi Święty Mikołaj w asyście 
talentu, dlatego zachęcamy do udziału w kolejnych warsztatach.pięknego aniołka. O podtrzymanie tej 

Szczególne podziękowania należą się pomysłodawczyni Agnieszce Bielaskiej - tradycji zabiegają Panie z Koła Gospodyń 
założycielce Fundacji dla sztuki, która napisała i zrealizowała projekt dla Wiejskich na czele z przewodniczącą Marią 
gimnazjalistów gminy Wojaszówka. DZIĘKUJEMY!Rogalą. W tym roku Św. Mikołaj gościł 

Polecamy gospodarstwo agroturystyczne FARFURNIA, w którym młodzież w Sali Domu Strażaka już od godziny 14-tej. 
spędziła wspaniałe chwile. Wszystkim fanom rękodzieła polecamy warsztaty, jakie Na spotkanie przybyło 50 dzieci 
oferuje ośrodek i zachęcamy do odwiedzenia tego magicznego miejsca.z rodzicami. Wszyscy otrzymali słodki 

Chętnych do obejrzenia prac zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się poczęstunek. Czas oczekiwania na przybycie 
1.02.2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Odrzykoniu o godz. 17.00. Św. Mikołaja umilały dzieciom gry i zabawy przy muzyce, prowadzone przez organistę 

Aby wziąć udział w wystawie, prosimy o zapisanie się - potwierdzenie chęci z Krosna Mariana Marka.
udziału: mailem (fundacjadlasztuki@gmail.com), na facebook'u (fundacja dla sztuki) Wyrazem wdzięczności dla Pań z KGW za przygotowanie tej imprezy były radość 
lub telefonicznie (tel. 726 239 332). Zapraszamy!i uśmiech na twarzach naszych milusińskich.

  Zespół Szkół w Odrzykoniu16 grudnia 2012 r. sołtys wsi Przybówka zorganizował przedświąteczne spotkanie 
opłatkowe dla tych mieszkańców Przybówki, którzy pomagają mu w tej trudnej pracy, 

AKADEMIA Z OKAZJI IMIENIN PATRONA SZKOŁY jaką jest „sołtysowanie“.
W ODRZYKONIUW swoim wystąpieniu, przed życzeniami i łamaniem się opłatkiem, podziękował 

wszystkim za współpracę, a w szczególności za wsparcie przy organizacji tegorocznych 
dożynek gminnych. W dniu 13.12.2012 r. w Zespole Szkół im. A. Fredry w Odrzykoniu odbyła się 

Opłatek, życzenia i śpiew kolęd wprowadziły uczestników spotkania w nastrój uroczysta akademia z okazji Imienin Patrona Szkoły – Aleksandra Fredry. 
świąteczny. Uczniowie szkoły, pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego Alicji Prajsnar oraz 

W rodzinnej atmosferze, przy pięknie udekorowanym i suto zastawionym stole oraz nauczyciela muzyki Władysława Niżnika, przygotowali i przedstawili inscenizację 
lampce szampana, wszyscy mile spędzili ten przedświąteczny czas, deklarując utworów Aleksandra Fredry (fragmenty „Zemsty”, bajki: „Paweł i Gaweł”, „O czterech 
spotkanie za rok. podróżnych” i współczesną muzyczną 

 Krystyna Chmura wersję „Małpy w kąpieli”). 
Podczas akademii zostały wręczone 

nagrody uczniom biorącym udział  POPRAWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE 
w VI edycji Konkursu Twórczości Dzieci 

GMINY WOJASZÓWKA i  Młodzieży pod hasłem „Śladami 
Aleksandra Fredry”. Konkurs jak co roku 
cieszył się dużym zainteresowaniem, W listopadzie i grudniu na terenie naszej gminy zostały przeprowadzone prace 
wpłynęło wiele prac plastycznych mające na celu poprawienie widoczności po zmierzchu na drogach gminnych 
i literackich. Młodzież wykazała się i powiatowych. 
p o m y s ł o w o ś c i ą ,  k r e a t y w n o ś c i ą  Działania polegały na podwieszeniu przewodu oraz na zabudowie opraw 
i oryginalnością wykonania prac. Laureaci oświetleniowych na nowo wybudowanych lub już istniejących stanowiskach słupowych.

otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez GOKiR w Wojaszówce.Nowe fragmenty oświetlenia powstały w miejscowościach:
Uczniowie nagrodzeni w Konkursie Twórczości Dzieci i Młodzieży pod hasłem   Przybówka - przy drodze gminnej „Na Czajki“,

,,Śladami Aleksandra Fredry”:Ustrobna - przy drodze gminnej „Koło Kościoła“ (Etap I),
Konkurs plastyczny:Odrzykoń - przy drodze gminnej ul. Zapłocie,
Kategoria klas I-IIIŁęki Strzyżowskie - przy drodze powiatowej 1924R,
1. miejsce - Eliza Cypara – Odrzykoń, Patrycja Penar – Odrzykoń, 2. miejsce - Hanna Pietrusza Wola - przy drodze powiatowej 1940R.
Banek – Odrzykoń, Kamila Krasowska – Ustrobna, 3. miejsce - Paulina Ząbik – Nowe oświetlenia uliczne zwiększą bezpieczeństwo przede wszystkim pieszych
Odrzykoń, Radosław Pelczarski – Odrzykoń.i rowerzystów, ale także zmotoryzowanych. Dzięki nowej inwestycji kierowcy będą 
Wyróżnienia: Paweł Stanisławczyk – Odrzykoń, Amelia Cymerman – Odrzykoń, mogli szybciej i z większej odległości dostrzegać obiekty lub ruch na poboczu.

 Gmina Wojaszówka Zuzanna Dubiel – Wojaszówka.
Kategoria klas IV-VI

INICJATYWA EDUKACJI PLASTYCZNEJ W GMINIE 1. miejsce - Julia Pasieka, Filip Such – Ustrobna, Milena Pelczar, Klaudia Sopata – 
Odrzykoń, 2. miejsce - Wojciech Kołek – Wojaszówka, Łukasz Owsiak – Ustrobna, WOJASZÓWKA SZANSĄ DLA MŁODYCH TALENTÓW
3. miejsce - Weronika Gaj, Julia Urban  – Wojaszówka, Adrian Stanisławczyk – 
Odrzykoń. Uczniowie gimnazjów z terenu gminy Wojaszówka mieli szansę wziąć udział 
Wyróżnienia: Bartosz Węgrzyniak – Łęki Strzyżowskie, Adrian Armata – Ustrobna, w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „Inicjatywa edukacji 
Bartosz Bożek – Bratkówka, Karolin Piękoś – Łęki Strzyżowskie, Kinga Prorok, Natalia plastycznej w gminie Wojaszówka szansą dla młodych talentów“.
Pelczar – Odrzykoń, Dawid Furtek, Miłosz Rząsa – Ustrobna, Liliana Długosz – Łęki Jakie były kryteria przyjęcia do projektu? 
Strzyżowskie.Aby móc uczestniczyć w warsztatach, każdy z uczestników wykonał pracę 
Kategoria Gimnazjumplastyczną na temat „Moja pasja“. Tylko wybrani autorzy zostali zakwalifikowani do 
3 równorzędne wyróżnienia: Patrycja Nowak, Oktawia Pelczar – Odrzykoń, Monika II etapu, który polegał na wykonaniu rysunku martwej natury z zastosowaniem 
Witkoś – Odrzykoń, Natalia Hedesz – Odrzykoń.światłocienia w jednej z pracowni Liceum Plastycznego w Krośnie.
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