
Organizatorem tego wieczoru była przewodnicząca Maria Rogala wraz Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 156 946,89 zł ze środków Unii 
z członkiniami KGW, które z entuzjazmem i uśmiechem podzieliły się swymi Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
przepisami i doświadczeniem w tradycyjnym wypieku chleba. Projekt skierowany jest do uczniów klas I - III wszystkich szkół podstawowych na 

Na stronie internetowej gminy Wojaszówka znajdują się wypróbowane przepisy terenie gminy Wojaszówka. Bardzo istotne jest wsparcie uczniów na tym etapie 
na chleb wg Pań z KGW w Przybówce. edukacyjnym, aby szybko rozwiązywać zdiagnozowane problemy edukacyjne i aby 

                                                                                             Gmina Wojaszówka nie miały one negatywnego wpływu na dalszą edukację dzieci. Uczniowie zdolni 
natomiast, powinni rozwijać swoje umiejętności. Wszystkie szkoły zostały wybrane do 
wsparcia w ramach Programu ze względu na istniejące potrzeby doposażenia bazy V GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
dydaktycznej, ponieważ dzisiejsze metody nauczania wymagają nowoczesnych 
środków, sprzętu i pomocy naukowych. Zakupione pomoce dydaktyczne są konieczne Dnia 17 lutego 2013 r. w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Wojaszówce 
do skutecznego prowadzenia zajęć z indywidualizacji i posłużą wszystkim dzieciom, odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej. W tym roku impreza odbyła się już po raz 
zarówno uzdolnionym jak i tym z trudnościami, objętym diagnozą na zajęciach piąty. Organizatorami Turnieju byli: WKS „Rędzinianka“ Wojaszówka, Gminny 
z czytania i pisania, matematyczno-przyrodniczych, logopedycznych, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce, Gmina Wojaszówka i Szkoła Podstawowa 
socjoterapeutycznych i gimnastyki korekcyjnej.w Wojaszówce.

Gmina Wojaszówka
Mnóstwa sportowych emocji dostarczyły drużyny z terenu gminy Wojaszówka, 

które wzięły udział w tegorocznej edycji Turnieju. Mecze rozegrały drużyny 
z: Bratkówki, Łęk Strzyżowskich, Odrzykonia, Przybówki, Wojaszówki i Wojkówki.

Poza zawodnikami biorącymi udział w Turnieju, obecni byli także zaproszeni 
goście oraz organizatorzy w osobach: radna gminy Wojaszówka Krystyna Kozik, 
prezes Towarzystwa Sportowego „PRO-FAMILIA“ Jerzy Kaleta, sołtys wsi 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WOJASZÓWKAWojaszówka Jolanta Kołek, prezes WKS „Rędzinianka“ Wojaszówka Hubert Cebula 
oraz dyrektor GOKiR w Wojaszówce Lucyna Pelczarska.

Drużyny biorące udział w Turnieju podzielono na dwie grupy eliminacyjne,      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojaszówce w ramach Programu 
w których grano systemem „każdy z każdym“. Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 

W grupie A znalazły się zespoły z: Przybówki, Bratkówki oraz Łęk Strzyżowskich 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
natomiast w grupie B rywalizowali ze sobą przedstawiciele:  Odrzykonia, Wojaszówki i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizuje 
i Wojkówki. w 2013 roku kolejną edycję projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie 
Grupa A - wyniki meczów eliminacyjnych: Wojaszówka”.
Przybówka - Bratkówka 0:2 (11:20, 16:20), Bratkówka - Łęki Strzyżowskie 2:0  
(20:15, 20:17), Przybówka - Łęki Strzyżowskie 0:2 (13:20, 11:20). Do udziału w w/w projekcie zapraszamy:
Grupa B - wyniki meczów eliminacyjnych: - kobiety,
Wojaszówka - Odrzykoń 2:1 (20:22, 20:12,15:12), Odrzykoń - Wojkówka 2:0 (20:13, - bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
20:17), Wojaszówka - Wojkówka 2:0 (20:17, 20:14). - zamieszkałe na terenie gminy Wojaszówka,

Po rozegraniu meczów w grupach, w pierwszym półfinale spotkały się drużyny - będące w wieku aktywności zawodowej,
z Bratkówki i Odrzykonia 2:0 (20:12, 20:17), w drugim zaś, walczyły drużyny - korzystające ze świadczeń GOPS Wojaszówka.
z Wojaszówki oraz Łęk Strzyżowskich 2:0 (20:18, 20:16). Mecz o trzecie miejsce Projekt przewiduje w ramach zaplanowanych działań kompleksową pomoc dla 
rozegrały ze sobą drużyny z Odrzykonia i Łęk Strzyżowskich 1:2 (19:21, 20:16, 11:15), uczestników projektu, w tym: zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, porady 
a w finale spotkali się przedstawiciele Bratkówki i Wojaszówki 1:2 (19:21, 20:18, prawne, kursy zawodowe, badania z zakresu medycyny pracy. Dla osoby w wieku 15-
12:15). 30 lat Projekt przewiduje zorganizowanie stażu. Zaplanowane jest także wsparcie 

Ostatecznie, najlepszym zespołem tegorocznego Gminnego Turnieju Piłki dodatkowe w postaci zwrotu kosztów dojazdu, pomocy finansowej i ubezpieczenia 
Siatkowej okazała się drużyna z Wojaszówki, w której skład weszli: Michał Gałuszka zdrowotnego.
(kapitan), Przemysław Słowik, Paweł Chmura, Waldemar Błażejowski, Szymon UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. 
Nawrocki, Jerzy Such, Karolina Guzek. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS 

Drugie miejsce przypadło walecznej drużynie z Bratkówki w składzie: Tomasz Wojaszówka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, w terminie do 15 
Makara (kapitan), Adrian Madeja, Leszek Błoniarz, Damian Wilk, Konrad Filip, kwietnia br. w Biurze Projektu: 
Dawid Jurasz, Jacek Król. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Wojaszówka 115, tel. 134385226

Najniższy stopień na podium, po zaciętym meczu z drużyną z Odrzykonia, zajęła 
GOPS Wojaszówka drużyna z Łęk Strzyżowskich, w której składzie znaleźli się: Lucjan Rec (kapitan), 

Dominik Jurczak, Jakub Szydło, Wojciech Jarosz, Damian Rychlicki, Bartłomiej 
Makara. NIEODPŁATNA POMOC DLA ROLNIKÓW 

Kolejne miejsca w Turnieju zajęły drużyny z: Odrzykonia, Wojkówki i Przybówki.
W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓWPamiątkowe puchary, piłki siatkowe oraz dyplomy, ufundowane przez Gminę 

Wojaszówka, z rąk organizatorów Turnieju, odebrali kapitanowie zwycięskich drużyn.
Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie płatności Organizatorzy także, jak co roku, przyznali nagrody indywidualne. Najlepszym 

bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski zawodnikiem rozgrywającym został Konrad Filip, reprezentujący drużynę 
o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne w ramach z Bratkówki, natomiast najlepszym atakującym okazał się Paweł Chmura, zawodnik 
PROW 2007-2013 za 2013 r.drużyny z Wojaszówki.

W związku z powyższym przedstawiamy terminarz udzielania nieodpłatnej 
pomocy w wypełnianiu wniosków O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI W RAMACH 
SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO na terenie Gminy Wojaszówka:
3 kwietnia 2013 r. - DOM STRAŻAKA W PRZYBÓWCE
4 kwietnia 2013 r. - DOM STRAŻAKA W BRATKÓWCE
9 kwietnia 2013 r. - DOM LUDOWY W BAJDACH
11 kwietnia 2013 r. - DOM STRAŻAKA W USTROBNEJ
16 kwietnia 2013 r. - DOM LUDOWY W WOJKÓWCE
18 kwietnia 2013 r. - DOM LUDOWY W ŁĄCZKACH JAGIELLOŃSKICH
23 kwietnia 2013 r. - DOM LUDOWY W PIETRUSZEJ WOLI
25 kwietnia 2013 r. - DOM STRAŻAKA W RZEPNIKU

Pomoc w Domach Ludowych i Domach Strażaka udzielana jest w godzinach 
8:00 - 16:00.

Sędziami zawodów byli: Waldemar Szafran i Damian Rec. W ODRZYKONIU pomoc udzielana jest w GMINNYM CENTRUM 
Na Turnieju nie zabrakło także głośnego dopingu kibiców, którzy licznie przybyli INFORMACJI przy ul. Władysława Jagiełły 1 - od poniedziałku do piątku, 

podziwiać zmagania drużyn. w godzinach otwarcia GCI tj. od 8:00 do 16:00.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Dyrekcji Szkoły Podstawowej W ŁĘKACH STRZYŻOWSKICH pomoc udzielana jest w WIOSCE 

w Wojaszówce za bezpłatne udostępnienie sali sportowej oraz sponsorom turnieju: INTERNETOWEJ w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, w godzinach otwarcia tj. 
LUKS-GRANIT Ryszard Karwat Ustrobna, REMAXGLASS /www.remaxglass.pl/ od 13:00 do 18:00.
Mariusz Rogala Krosno, MAZ-BUD Jacek Mazur Ustrobna, AB-OKNA Andrzej W URZĘDZIE GMINY W WOJASZÓWCE pomoc udzielana jest w dniach, 
Kozik Wojaszówka. w których nie przewidziano pomocy w Domach Ludowych i Domach Strażaka 

GOKiR Wojaszówka (w godzinach pracy urzędu - II piętro, pokój nr 2).
W GMINNYM PUNKCIE DORADZTWA ROLNICZEGO w Wojaszówce 

w godzinach 7:00 - 15:00 (Urząd Gminy - parter) odpłatnej pomocy udziela pracownik „LEKCJE TO NIE WSZYSTKO“
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Wnioski w ARiMR można składać w terminie do dnia 15 maja. Wnioski mogą być Dnia 3 września 2012 r. gmina Wojaszówka przystąpiła do realizacji projektu 
również składane po 15 maja, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r., jednakże za „Lekcje to nie wszystko“ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
każdy roboczy dzień opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie o 1% kwoty płatności.IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie 

Gmina Wojaszówkaszans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług edukacyjnych.



celowej budżetu państwa i opiewają na kwotę 77 mln zł. 59,2 mln zł trafi do gmin MIESZKANIEC BRATKÓWKI - WICEMISTRZEM EUROPY 
i powiatów na remonty i odbudowę dróg, mostów, sieci kanalizacyjnej, budynków W KARATE KYOKUSHIN
użyteczności publicznej. 10 samorządów otrzymało promesy na zadania związane 
z usuwaniem skutków osuwisk, na łączną kwotę 17,9 mln zł.

Filip Szeller - ur. w 1995 r. w Krośnie; wicemistrz i brązowy medalista Mistrzostw 
Europy, 3- krotny mistrz Polski, wielokrotny mistrz Podkarpacia, członek Kadry 
Narodowej Karate Kyokushin, stypendysta Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Uczęszczał najpierw do szkoły podstawowej w Bratkówce, następnie do gimnazjum 
w Odrzykoniu. Obecnie uczeń II klasy liceum przy ZSP nr 5 w Krośnie.

Swoją  przygodę z  karate  
rozpoczął w 2002 r. (był wtedy 
uczniem I klasy szkoły podstawowej) 
w Krośnieńskim Klubie Sportowym 
Karate Krosno. Pierwsze sukcesy 
osiągać zaczął po pięciu latach 
treningów. Na początku były to 
miejsca medalowe na turniejach 
międzyklubowych i na szczeblu 
Podkarpacia. Od stycznia 2011 r. 
trenuje w Krośnieńskim Klubie Podziękowania za wsparcie tych inwestycji pragnę skierować do wiceministra 

Sportowym „Budo” Krosno, prowadzonym przez sensei Krzysztofa Jakubowicza administracji i cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego, wojewody podkarpackiego  
(2 Dan). Od tego też roku kariera sportowa Filipa nabiera rozpędu. Niewątpliwie jest ona Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej oraz dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa 
w dużej mierze uzależniona od właściwego szkolenia. „Trener jest dla mnie wzorem UW w Rzeszowie Rafała Kumki.
jako szkoleniowiec i jako człowiek. Zawsze był przy mnie, wspierał mnie, wtedy kiedy Wójt Gminy Wojaszówka - Sławomir Stefański

zwyciężałem, ale i wtedy kiedy ponosiłem porażki, bo karate to sport walki i nie zawsze 
się zwycięża. Sensei chwali mnie, kiedy na to zasługuję, ale i potrafi zmobilizować, PODKARPACKI KONGRES SPORTU POWSZECHNEGO pokazując co jeszcze jest do zrobienia. Bardzo ważna dla nas jako zawodników jest jego 

OKAZJĄ DO PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE BUDOWY obecność i wsparcie psychiczne podczas zawodów, na które zawsze możemy liczyć.”- 
mówi Filip. „ORLIKA“ W BAJDACH

Systematyczne treningi, ciągłe doskonalenie się i wola walki przyniosły efekty 
w postaci zwycięstw na zawodach rangi mistrzowskiej. Największe sukcesy przyniosły Dnia 15 lutego 2013 r. w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie odbył się 
lata 2011 i 2012: II miejsce w Pucharze Polski – Legnica 2010, I miejsce Podkarpacki Kongres Sportu Powszechnego z udziałem Joanny Muchy - Minister 
w Turnieju Klasyfikacyjnym do Mistrzostw Europy – Opole 2011, II miejsce Sportu i Turystyki RP. W spotkaniu wziął również udział wójt gminy Wojaszówka  
w Mistrzostwach Austrii – Wiedeń 2011, III miejsce w Mistrzostwach Europy – Sławomir Stefański.
Wrocław 2011, I miejsce w Mistrzostwach Polski – 2012, II  miejsce w Mistrzostwach Podczas konferencji prasowej, która poprzedziła Kongres, odnosząc się do tematu 
Europy – Antwerpia - Belgia 2012. sportu powszechnego, minister Mucha powiedziała “... w ostatnim czasie samorządy 

Zapytany o sposób na sukces, odpowiedział: „Nie jest możliwy bez systematycznej z województwa podkarpackiego otrzymały z Ministerstwa Sportu 160 mln zł, dzięki 
pracy (treningi, siłownia, bieganie), woli walki i dążenia do wytyczonego celu. Trzeba którym powstało 370 obiektów sportowych. Wśród nich jest aż 242 boiska, nie tylko 
też umieć przegrywać, a z porażek wyciągać naukę i ciągle pracować nad tym, by z programu „Orlik“. Ponadto 11 lodowisk, 32 hale sportowe. Teraz trzeba się zastanowić 
wchodząc na matę nie popełniać tych samych błędów”.  jak wykorzystywać, jak animować te obiekty“.

Karate to nie tylko sztuka walki, to też filozofia, z którą każdy karateka powinien się Tematem spotkania były trwające w Ministerstwie Sportu i Turystyki RP prace nad 
utożsamiać, żyć i trenować zgodnie z zasadami przysięgi Dojo: „Będziemy ćwiczyć kompleksowym programem zmian w polskim sporcie oraz proponowane rozwiązania 
nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego niewzruszonego ducha (…), przestrzegać dotyczące zarówno sportu wyczynowego jak i powszechnego. Minister Joanna Mucha 
zasad grzeczności i poszanowania starszych (…) i nigdy nie zapominać o cnocie zwróciła się z prośbą do podkarpackich samorządowców oraz osób działających 
pokory”. w obszarze sportu o przedstawienie aktualnych problemów z jakimi w tej kwestii zmaga 

Filip Szeller najbliższe miesiące planuje poświęcić przygotowaniom do Turnieju się województwo podkarpackie.
Klasyfikacyjnego Mistrzostw Europy, aby w 2013 r. przywieźć nie srebrny, Ponadto w Kongresie uczestniczyli: parlamentarzyści, prezydent Rzeszowa, 
a złoty medal. wojewoda podkarpacki, wicemarszałek podkarpacki, szefowa sejmiku wojewódzkiego, 

SP Bratkówka
samorządowcy, przedstawiciele wyższych uczelni i związków sportowych, nauczyciele 
wychowania fizycznego, animatorzy sportu, trenerzy i sportowcy.

JAKUB SŁOWIK BRĄZOWYM MEDALISTĄ W trakcie swojego wystąpienia na Kongresie minister Joanna Mucha poruszyła 
takie zagadnienia, jak: wykluczenie ze sportu powszechnego określonych grup MISTRZOSTW EUROPY
społecznych, maskulinizację sportu, nieumiejętność zarządzania sportem w sposób 
nowoczesny, niedostateczne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, pilną potrzebę Jakub Słowik mieszkaniec gminy 
operacjonalizacji działań (określenia celów), zbyt słabe związki pomiędzy podmiotami W o j a s z ó w k a  p o c h o d z ą c y  
zajmującymi się sportem a interesariuszami.z Bratkówki wywalczył w Niemczech 

Na zakończenie, minister Mucha dziękując gospodarzom i zebranym za udział brązowy medal Mistrzostw Europy 
w Podkarpackim Kongresie Sportu Powszechnego zapewniła, że jest to początek działań. w Wyścigach Psich Zaprzęgów 
Zachęcała wszystkich do korzystania z forum internetowego na stronie Ministerstwa Federacji WSA. 
Sportu i Turystyki RP, na którym można zamieszczać swoje spostrzeżenia.Trenuje dopiero od 3 lat, ale jego 

dorobek medalowy jest już bardzo 
imponujący. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Gmina Wojaszówka

PROMESA NA ODBUDOWĘ 
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Do budżetu gminy Wojaszówka trafi dodatkowe wsparcie na odbudowę 
infrastruktury drogowej. 28 lutego 2013 roku w siedzibie Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański odebrał 
z rąk wiceministra administracji i cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego, wojewody 
podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej oraz dyrektora Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa UW w Rzeszowie Rafała Kumki, promesę w wysokości 350 tys. 
zł, która przeznaczona jest na realizację dwóch zadań:
- Przebudowa drogi gminnej Rzepnik „Na Łazy“. Droga ta łączy gminę Wojaszówka 
z miejscowościami Rzepnik i Pietrusza Wola przez Łączki Jagiellońskie. Konferencja była również okazją do osobistej rozmowy wójta gminy Wojaszówka 
- Przebudowa drogi gminnej Odrzykoń ul. Bierska. z minister Joanną Muchą i podziękowania za wsparcie budowy kompleksu boisk - 

Obydwie inwestycje pozwolą wyremontować ponad 2 km dróg gminnych. „Orlik“ w miejscowości Bajdy. Dofinansowanie tej inwestycji ze środków Ministerstwa 
Promesy otrzymało 140 podkarpackich samorządów. Środki pochodzą z rezerwy Sportu i Turystyki wyniosło 833 000 złotych.

Gmina Wojaszówka

poseł Marek Rząsa oraz Rafał Gałusza.ODZNACZENIA DLA ZASŁUŻONYCH HONOROWYCH 
Agregat przystosowany jest do pompowania silnie zanieczyszczonych wód DAWCÓW KRWI II i III STOPNIA POLSKIEGO 

powierzchniowych, ścieków komunalnych i przemysłowych o maksymalnej średnicy 
CZERWONEGO KRZYŻA W GMINIE WOJASZÓWKA elementów stałych do 76 mm, ma wydajność 5 200 l/min. Pompa posiada kolektor 

ssawny z 3. nasadami 110 mm. Napędzana jest silnikiem wysokoprężnym o mocy 40 kW. 
Podczas spotkania sprawozdawczego w dniu 23 lutego 2013 r. OSP Ustrobna Całość zamontowana na zabudowanej przyczepie dwuosiowej. Agregat wyposażony 

i Klubu HDK PCK działającego przy OSP Ustrobna za bezinteresowne, płynące z serca jest w komplet węży ssawnych i tłocznych, smoki ssawne pływaki itp. Wszystko 
wieloletnie dzielenie się cząstką siebie uhonorowani zostali odznaką: zamocowane na przyczepie.
 III stopnia po oddaniu 6 litrów krwi: Zakup przewoźnego agregatu pompowego dużej wydajności pozwoli w znacznie 
- Druh Damian Potoczny - oddał 7 200 ml - OSP Ustrobna, szybszym tempie usuwać skutki powodzi. W naszej gminie często dochodzi do 
- Druh Arkadiusz Potoczy - 6 750 ml - OSP Ustrobna, podtopień, szczególnie w Odrzykoniu, Łękach Strzyżowskich i Przybówce. Sprzęt 
- Druh Bartłomiej Urbanek - 6 650 ml - OSP Odrzykoń, może również być wykorzystywany do pracy na terenie całego powiatu w ramach 
- Druh Adrian Wanat - 6 300 ml - OSP Łączki Jagiellońskie, wspólnych akcji ratunkowych.
- Druh Witold Hawryszczak - 8 100 ml - OSP Ustrobna. Agregat dostarczyła, wyłoniona w drodze przetargu, firma TECH - POMP 
 II stopnia po oddaniu 12 litrów: z Warszawy. Koszt zakupu wyniósł 148 700,00 zł. Na zakup agregatu gmina 
- Druh Waldemar Węgrzyniak - 16 850 ml - OSP  Łączki Jagiellońskie, Wojaszówka otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
- Druh Grzegorz Sikora - 13 050 ml - OSP Ustrobna. i Gospodarki Wodnej w kwocie 147 205,49 zł.

Wójt gminy Wojaszówka składa serdeczne podziękowania na ręce posła Marka 
Rząsy, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie Jana Tomaki oraz dyrektora przedstawicielstwa WFOŚiGW w Krośnie  
Jana Węgrzyniaka za doradztwo i pomoc w pozyskaniu środków na zakup agregatu 
pompowego dużej wydajności.

Gmina Wojaszówka

NASZA POETKA W RADIU RZESZÓW

Dnia 15 marca cyfrowy konwój Telewizji Rzeszów miał odwiedzić kilka 
podkarpackich miejscowości, w związku z wyłączeniem sygnału analogowego, 
a włączeniem cyfrowego. W jego skład mieli wejść przedstawiciele: wojewody 
podkarpackiego, urzędu komunikacji elektronicznej oraz telewizji i radia Rzeszów. 

W spotkaniu uczestniczyli również komendant gminny ZOSP RP Jan Urbanek Pierwszy przystanek miał mieć miejsce przy Zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu, 
i członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Stanisław Sroka. w celu spotkania się z mieszkańcami gminy Wojaszówka. Niestety ze względu na 

Odznaczenia dokonali prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża intensywne opady śniegu cyfrowy konwój został odwołany. 
w Krośnie Władysław Tlałka i kierownik tegoż Zarządu Marian Wszołek. Klub HDK W związku z zaistniałą sytuacją, przedstawicielka Zespołu Śpiewaczego 
PCK przy OSP Ustrobna zrzesza Honorowych Dawców i Sympatyków z całej naszej „Odrzykonianki” Genowefa Malska, wraz z sołtysem wsi Odrzykoń Janem 
gminy i nie tylko, działa od 13.03.2006 roku. Założycielem i prezesem tego klubu jest Krygowskim oraz wójtem gminy Wojaszówka Sławomirem Stefańskim wzięli udział 
druh Sławomir Stefański. W ciągu 7. lat nasi dawcy oddali około 200 litrów krwi. w nagraniu audycji dla Polskiego Radia Rzeszów, dotyczącej cyfryzacji telewizji. 

Co roku biorą udział w wielu akcjach między innymi: „Ognisty ratownik“, Genowefa Malska przygotowała specjalnie na tę okazję wiersz pt. „Telewizja”, który 
„Gorąca krew ratuje życie“,  ogólnopolskiej akcji „Samorządowcy na Ratunek Życiu“,   zamieszczamy poniżej:
trwającej w okresie letnim wojewódzkiej akcji „Piknik dawców krwi i sympatyków“,  
gminnej akcji „Turniej HDK“. Biorą udział także w turnieju piłki nożnej PCK w Nowej  
Sarzynie oraz pielgrzymce HDK PCK na Kalwarię Pacławską.

Klub działa i zrzesza tę wyjątkową grupę ludzi, którzy dzielą  się  cząstka siebie 
i niosą pomoc ratując życie i zdrowie drugiemu człowiekowi. Za ten piękny dar 
odznaczonym jak i wszystkim HDK z naszej gminy serdecznie dziękuję.

 Sławomir Stefański - Wójt Gminy Wojaszówka

PIERWSZY AGREGAT DUŻEJ WYDAJNOŚCI 
W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM 

ZAKUPIONO W GMINIE WOJASZÓWKA

Dzięki staraniom wójta gminy 11 lutego nastąpiło oficjalne przekazanie 
i poświęcenie agregatu pompowego dużej wydajności zakupionego do Gminnego 
Magazynu Przeciwpowodziowego.

PIECZENIE CHLEBA Z KGW W PRZYBÓWCE

W ramach akcji „Zimowe Chlebowe Wieczory w Gminie Wojaszówka“ odbyło się 
spotkanie przy pieczeniu chleba w dniu 1 lutego 2013 r. Panie z KGW spotkały się 
wieczorem w Domu Ludowym w Przybówce i postanowiły wspólnie przypomnieć 
sobie stare dobre czasy oraz przepisy na chleb. Na pieczenie chleba zaprosiły wójta 
gminy Wojaszówka i wspólnie upiekli piękny, pyszny chleb.

Na uroczystość przekazania i poświęcenia sprzętu przybyli: poseł na Sejm RP 
Marek Rząsa, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Rafał Gałusza, proboszcz parafii Odrzykoń ks. Jan 
Rydzik, komendant miejski PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztof Korzec, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, wójt gminy Wojaszówka 
Sławomir Stefański, przewodniczący Rady Gminy Wojaszówka Tadeusz Wójcik, 
prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wojaszówce dh Stanisław Blicharczyk, 
komendant gminny ZOSP RP w Wojaszówce dh Jan Urbanek oraz prezes i naczelnik 
OSP Odrzykoń druhowie Jan Krygowski i Bronisław Danek.

Poświęcenia dokonał ks. Jan Rydzik, a kluczyki na ręce wójta gminy przekazał 

Nie wiem co to za różnica... Biegnę szybko do sąsiadki,
Analogowa czy cyfrowa? Ona jedna ma dekoder,
Trudno by mi to wytłumaczyć, A tam ludzi cała chata,
Przecież nie moja w tym głowa. Ja już zmieścić się nie mogę.

Chociaż starszy był odbiornik, Film czy jakiś inny program
nie trza było dekodera, Przerywają nam reklamy.
Można usiąść na spokojnie Piętnaście minut programy,
I obejrzeć serial. Tyle samo reklam mamy.

Teraz włączam, nie ma wizji, Trudno, kupię ten dekoder,
więc  zła jestem jak cholera! Gdy już nic zrobić nie mogę,
Zamiast fonii, głucha cisza... Ale proszę o mniej reklam,
Przecież nie mam dekodera! Co nam robią z mózgu wodę.

Gmina Wojaszówka 


