
Po pracach Komisji Konkursowej, przygotowane potrawy zostały przeznaczone do NOWE TERMINY PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW 
degustacji publiczności. Kolejno, przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Maria Rogala KOMUNALNYCH
– przewodnicząca KGW w Przybówce, odebrała z rąk starosty krośnieńskiego Jana 
Juszczaka, przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Krężałka, wicestarosty Andrzeja 

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2013 roku uległy zmianie terminy, 
Guzika, dyrektora – etatowego członka zarządu Jana Pelczara oraz burmistrza Pawła 

częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
Pernala gratulacje oraz nagrodę za zdobycie trzeciego miejsca w konkursie „Na 

terenie gminy Wojaszówka.
najlepszą potrawę”.

Właściciele zamieszkałych nieruchomości, zobowiązani są do uiszczenia na rzecz 
„Targi Kulinariów” stały się także doskonałą okazją na podziękowanie za 

gminy Wojaszówka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących 
tegoroczne zbiory oraz prezentację wieńców dożynkowych. Zespół Śpiewaczy Koła 

terminach:
Gospodyń Wiejskich z Odrzykonia poza ośpiewaniem wieńca, przedstawił krótki 

- 15 marca (za styczeń, luty, marzec),
program artystyczny, na który złożyły się tradycyjne przyśpiewki ludowe. Ponadto 

- 15 maja (za kwiecień, maj, czerwiec),
Imprezy urozmaiciły występy regionalnych kapel ludowych oraz młodzieżowe zespoły.

- 15 września (za lipiec, sierpień, wrzesień),
- 15 listopada (za październik, listopad, grudzień)

KONKURS PT. „PROMUJEMY KROŚNIEŃSKIE SMAKI”
w kasie Urzędu Gminy Wojaszówka, na rachunek bankowy gminy Wojaszówka lub 
w drodze inkasa. Na inkasentów wyznacza się sołtysów odpowiednich sołectw.

Pragniemy poinformować, że rozstrzygnięto konkurs pt. „Promujemy krośnieńskie 
Od 16 sierpnia 2013 roku funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

smaki”, którego organizatorem jest Elżbieta Łukacijewska - poseł do Parlamentu 
Komunalnych w Gminie w Wojaszówka. Zlokalizowany został na terenie Oczyszczalni 

Europejskiego we współpracy z krośnieńskim stowarzyszeniem „Unia 
Ścieków w miejscowości Ustrobna.

Przedsiębiorczych”.
Punkt czynny jest w dniach: piątek 10.00 -17.00, sobota 9.00 – 15.00

Konkurs skierowany został do przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady 

powiatu krośnieńskiego. Jury Konkursowe wyłoniło cztery najbardziej oryginalne 
od mieszkańców gminy Wojaszówka. Transport odpadów zebranych w sposób 

przepisy kulinarne.
selektywny do Punktu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na 
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są: odpady 

zaproszenie Elżbiety Łukacijewskiej - poseł do Parlamentu Europejskiego.
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, 

Jest nam niebywale miło poinformować, że wśród tak niewielkiej liczby 
odpady budowlane, szkło budowlane, odpady niebezpieczne, farby, lakiery, środki 

nagrodzonych, dwie panie są reprezentantkami gminy Wojaszówka. Do stolicy Europy 
ochrony roślin i opakowania po nich.

wyjadą: Helena Słowik - przedstawicielka KGW w Bratkówce, a zarazem Gmina Wojaszówka
przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet w Wojaszówce, która do konkursu zgłosiła 
„Zupę Kwasówkę” oraz Maria Rogala z KGW w Przybówce, dzięki przepisowi na 
„Kaszę pęcak z suszonymi owocami”.

 Wszystkim Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, które tak pięknie reprezentują 
naszą gminę składam serdeczne podziękowania za pielęgnowanie i propagowanie 
naszej rodzimej tradycji i kultury. Gorąco gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Sławomir Stefański - Wójt Gminy Wojaszówka

Z TERENÓW WIEJSKICH I MAŁOMIASTECZKOWYCH

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
zaprasza do udziału w projekcie

,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich  
i małomiasteczkowych”KOLEJNA „KAFEJKA INTERNETOWA“ W GMINIE 

WOJASZÓWKA I. Uczestnikom projektu oferujemy nieodpłatne i kompleksowe wsparcie 
w postaci:

W Bratkówce, w Budynku Domu Wsparcie obowiązkowe dla Uczestników/-czek Projektu realizowane w e-Centrum
Ludowego, gdzie mieści się filia naszej • Indywidualny Plan Działań (konsultacje z Mentorem, planowanie ścieżki kształcenia  
Biblioteki Publicznej, powstała kolejna na w projekcie oraz zaplanowanie form wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej)
terenie gminy „kafejka internetowa”. • Warsztaty umiejętności społecznych
Z bezpłatnego dostępu do Internetu • Szkolenie podstawowe z obsługi komputera 
korzystać można w dni otwarcia biblioteki. • Seminarium prawne

Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu ze Wsparcie dodatkowe dla Uczestników/-czek Projektu (realizowane poza e-Centrum)
ś r o d k ó w  U n i i  E u r o p e j s k i e j ,  • Szkolenia zawodowe wewnętrzne (dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy)
z Europejskiego Funduszu Rolnego na • Szkolenia zawodowe zewnętrzne (finansowanie szkolenia indywidualnie dobranego 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów do potrzeb)
Wiejskich – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, • Szkolenie z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej 
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi (szkolenie dla osób, które chcą założyć swoją firmę lub przystąpić do spółdzielni 
3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. socjalnej)
        Projekt na dofinansowanie o nazwie: „Utworzenie publicznego punktu dostępu do •Warsztaty praktycznej nauki zawodu (wsparcie realizowane przez 
Internetu przy filii biblioteki w Bratkówce na potrzeby społeczności wiejskiej” objął wykwalifikowanego specjalistę w danym zawodzie i  służy nabyciu nowych bądź 
wyposażenie obiektu w pięć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz rozwinięciu dotychczasowych umiejętności zawodowych)
dodatkowe meble w postaci krzeseł i stołów. Wartość całkowita projektu to 17 905,43 zł, • Pośrednictwo pracy
w tym dofinansowanie z budżetu UE wynosi 11 829,81 zł. • Praktyki zawodowe

• Staż rehabilitacyjny
Gmina Wojaszówka

• Zatrudnienie wspomagane (wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz we wdrożeniu na 
stanowisko realizowane przez Trenera Pracy)
• Wsparcie finansowe dla osób zainteresowanych kontynuacją lub podjęciem nauki 
(zwrot kosztów czesnego i pomocy naukowych do 800 zł na osobę)
• Integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji  społeczno- zawodowejCZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WOJASZÓWKA
Wsparcie dla osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników/-czek Projektu
• Warsztat  psychologiczno-prawny  dla rodzin i opiekunówRok 2013 jest kolejnym, w którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
• Udział wybranych osób z otoczenia w Integracyjnych wyjazdowych warsztatach w Wojaszówce kontynuuje realizację projektu systemowego „Czas na aktywność 
aktywizacji  społeczno-zawodowej.w gminie Wojaszówka“ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
II. Kto może liczyć na pomoc?Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój 
• Osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie 
- wiek: 16 – 59 lat – kobiety; 16 – 64 lat – mężczyźniaktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
- miejsce zamieszkania: teren wiejski lub małomiasteczkowy (do 25 tys. mieszkańców)W maju br. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie podpisano aneks do 
- status zawodowy: niezatrudniony/-a, w tym niezatrudniony/-a w rolnictwie (osoby umowy ramowej oraz przeprowadzono rekrutację uczestników projektu. 
nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy)W wyniku w/w rekrutacji wybranych do projektu zostało 8 osób, z którymi 
- osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy  zostały podpisane kontrakty socjalne.  
lub równoważneW czerwcu beneficjenci projektu uczestniczyli w warsztatach aktywnego 
- osoby ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnościąposzukiwania pracy, prowadzonych przez doradcę zawodowego, a także mieli 
• Osoby z otoczenia uczestników projektu (rodzina, opiekunowie prawni)przeprowadzone badania z zakresu medycyny pracy. Na przełomie sierpnia i września 

dla beneficjentów przewidziane jest zorganizowanie kursu „Magazynier – fakturzysta 
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKTz obsługą wózków widłowych”

Z GMINNYM CENTRUM INFORMACJI W ODRZYKONIU Wyżej wymienione działania współfinansowane są przez Unię Europejską 
tel. 13 43 117 26w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Kontakt z redakcją Kuriera Gminnego:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojaszówce

redakcjakurier@wojaszowka.pl

Tadeusza Wójcika, z-cy przewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka Stanisława Święto Plonów to w naszym regionie prastary zwyczaj, którego celem jest przede 
Blicharczyka, proboszcza parafii Odrzykoń ks. Jana Rydzika, z-cy wójta gminy wszystkim podziękowanie Bogu za zakończone żniwa i zebrane plony. Była to także 
Wojaszówka Grzegorza Makary, kustosza Zamku „Kamieniec” Andrzeja Kołdera, okazja do radosnego i hucznego świętowania.
prezesa „GS” Krosno Józefa Szajny, komendanta Komisariatu Policji w Jedliczu Z inicjatywy wójta gminy Wojaszówka Sławomira Stefańskiego i dzięki 
Adama Piroga oraz prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków Barbary Guzek.przychylności kustosza zamku Andrzeja Kołdera, Dożynki Gminy Wojaszówka odbyły 

się po raz pierwszy na Zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Imprezę zorganizowano 
25 sierpnia, w ramach projektu pn. Ludowe Tradycje Gminy Wojaszówka – Gminna 
Biesiada Dożynkowa oraz wydanie albumu promocyjnego pt. „Gmina Wojaszówka” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007–2013.

Na imprezę przybyło wielu dostojnych gości: parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz samorządowych powiatowych i gminnych, delegacje wieńcowe, członkowie 
organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy gminy, a także turyści. 

Tegoroczne Święto tradycyjnie rozpoczął dożynkowy korowód. Na jego czele 
stanęła Orkiestra Dęta OSP z Odrzykonia, dalej ustawili się starostowie dożynkowi, za 
nimi delegacje wieńcowe, kolejno maszerowali duchowni, zaproszeni goście 
i mieszkańcy. Wszyscy udali się na dziedziniec zamku, gdzie miała odbyć  Msza św. 
oraz dalsza część uroczystości. 

Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył proboszcz odrzykońskiej parafii ks. 
Jan Rydzik, któremu towarzyszył proboszcz parafii w Ustrobnej ks. Artur Progorowicz, 
a pomagał w sprawnym przebiegu liturgii wikariusz z Odrzykonia ks. Piotr 
Przeszłowski. Dziękczynną Mszę św. dodatkowo ubogacił chór „Impresja” 
z Łączek Jagiellońskich oraz Orkiestra Dęta z Odrzykonia. Następnie, głos zabrał wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański. Podziękował 

on wszystkim rolnikom za trud włożonej pracy, a delegacjom wieńcowym za 
wykonanie tak przepięknych wieńców dożynkowych. Wspomniał także o wszystkich, 
którzy przyczynili się do organizacji imprezy. Dowodem wdzięczności oraz nadziei na 
dalszą współpracę były własnoręcznie upieczone chleby, które wójt wręczył: sołtysowi 
wsi Odrzykoń Janowi Krygowskiemu, kustoszowi Zamku „Kamieniec” Andrzejowi 
Kołderowi oraz sekretarz gminy Korczyna Elżbiecie Rak. Wójt gminy Sławomir 
Stefański wraz z senator RP Alicją Zając przekazał także upominki przedstawicielkom 
Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Wojaszówka za przygotowanie wieńców 
dożynkowych, wystaw i stoisk z tradycyjną kuchnią oraz rękodziełem, które wszyscy 
przybyli na imprezę mieli możliwość zobaczyć oraz degustować smaczne potrawy.

Wśród zaproszonych gości, którzy chcieli zabrać głos znaleźli się: posłowie na 
Sejm RP Marek Rząsa i Stanisław Piotrowicz oraz przewodnicząca Powiatowej Rady 
Kobiet Ilona Goleń.

Po dostojnej i oficjalnej uroczystości, wszystkich gości zaproszono na obiad, a na 
scenie rozpoczęła się część artystyczna, w czasie której wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Po Eucharystii rozpoczął się obrzęd dożynkowy. Oficjalnego otwarcia dożynek 
„Kłosowianie”. Przedstawił on program, na który złożyło się wiele ludowych tańców oraz powitania licznie przybyłych gości dokonał sołtys wsi Odrzykoń i jednocześnie 
i pieśni. Po nich krótki koncert dała Orkiestra Dęta z Odrzykonia. Kolejno: Zespół współorganizator tegorocznych dożynek Jan Krygowski.
Śpiewaczy „Ustrobianki”, Chór Mieszany „Impresja” z Łączek Jagiellońskich, Zespół Następnie „ośpiewano” wieńce oraz chleby. W tym roku uczyniły to trzy zespoły: 
Śpiewaczy „Przybowianki”, Zespół Wokalny „Prządki”, Zespół Śpiewaczy Zespół Śpiewaczy „Odrzykonianki”, Zespół zaproszonych gości z Hrabkova na 
„Odrzykonianki”. Część artystyczną zakończył występ „Hrabkovczan” z Hrabkowa. Słowacji oraz Delegacja Wieńcowa z Czarnorzek.

Gwiazdą wieczoru był Zespół Akord z Mysłowic. Trzygodzinny koncert Po „ośpiewaniu” wieńców odbył się tradycyjny obrzęd wręczenia chleba 
wypełniała muzyka tradycyjna, połączona z dużą dawką humoru. Zespół przyciągnął na dożynkowego. Z rąk starostów Gminnych Dożynek, Doroty Jakubus z Odrzykonia 
parkiet wielu gości, mieszkańców gminy i turystów.i Józefa Zięby z Łączek Jagiellońskich, piękny bochen chleba z tegorocznego ziarna, 

Ostatnim punktem programu był festyn dożynkowy, trwający do późnych godzin przyjął gospodarz dożynek - wójt gminy Sławomir Stefański. Bochny wypieczone 
nocnych. z tegorocznych zbiorów otrzymali również zaproszeni goście. Delegacje wieńcowe 

z poszczególnych sołectw oraz przedstawiciele organizatorów przekazali chleby na 
ręce: senator RP Alicji Zając, posłów na Sejm RP: Stanisława Piotrowicza, Bogdana 
Rzońcy, Marka Rząsy, kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Jana Stanisława Ciechanowskiego, starosty powiatu 
krośnieńskiego Jana Juszczaka, radnych powiatu krośnieńskiego: Jana Krygowskiego 
i Andrzeja Dziugana, sekretarz gminy Korczyna Elżbiety Rak, starosty gminy Hrabkov 
na Słowacji Jaroslava Howanczaka, przewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka 

się 
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Jako pierwsi do konkursu przystąpili zawodnicy z Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Zadaniem każdego strażaka było przeciągnięcie ważącej 25 kg drewnianej beli do 
pachołka ustawionego na końcu boiska, okrążenie go i powrotu na start. „Strażak na 
szkoleniu” to kolejne zadanie dla przedstawicieli OSP. Każdy zawodnik musiał 
przenieść w jak najkrótszym czasie trzy worki z piaskiem na linię mety i ustawić „wał 
przeciwpowodziowy”. Na mecie na strażaka czekało piwo, które pił przez słomkę. Po 
opróżnieniu kufla piwa, musiał on wziąć worki z piaskiem i wrócić na linię startu. 

Trzecia konkurencja przeznaczona była dla członków Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. Przygotowano dla nich sztafetę z użyciem strażackich rekwizytów. 
Sprawdzono także ich szybkość i tężyznę fizyczną, gdyż konkurencja ta polegała na 
stworzeniu tzw. „żywej taczki”. 

Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich wystartowały w konkurencji Po powitaniu gości, którego dokonała sołtys wsi Bajdy Maria Gajda nastąpiło 
pn. „Nowoczesna gospodyni”. Była to sztafeta, w której zawodniczki z miotłą dobiegały uroczyste przecięcie wstęgi.
do miejsca, gdzie leżała skakanka, przez którą musiały przeskoczyć 5 razy. Następnie Na płycie boiska wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Wójt gminy 
zadaniem każdej było przetoczenie cebuli popychanej kijem od miotły wyznaczoną Wojaszówka Sławomir Stefański zaprezentował jak doszło do powstania Orlika, etapy 
trasą. Druga konkurencja dla pań nosiła nazwę „Babski tenis”.  Zadaniem gospodyń budowy, koszt przedsięwzięcia oraz podziękował za dofinansowanie inwestycji 
było odbijanie patelnią piłeczek ping-pongowych, rzucanych przez koleżankę Ministerstwu Sportu i Turystyki w kwocie 833 000 zł. Całość zadania objętego umową 
z drużyny. Konkurencją dodatkową, tradycyjnie już, była „Słodka chwila“, czyli z MSiT osiągnęła kwotę 1 231 000 zł, czyli z budżetu gminy przeznaczono 398 000 zł, 
„konkurs” na najlepszy wypiek. z czego znaczna część, w kwocie 223 578 zł, pochodziła ze sprzedaży mienia 

Kolejno na linii startu stanęli sołtysi. Każdy z nich miał za zadanie dobiec do w miejscowości Bajdy. 
połowy toru, tam założyć na siebie beret, rękawice i koszule, a do ręki wziąć hula hop, by Wójt skierował także słowa podziękowania do wszystkich osób, które były 
zarzucić go na „łeb byka”. Następna konkurencja przeznaczona była także dla sołtysów zaangażowane w realizację przedsięwzięcia. Po przemówieniach oddano rzuty karne, 
oraz członków Rady Sołeckiej. Bieg na trzyosobowych nartach pomiędzy pachołkami a następnie obiekty przekazano obecnej na otwarciu młodzieży. 
sprawił uczestnikom sporo trudności, a widzom dostarczył wiele dobrej zabawy. Gmina Wojaszówka 

Do przedostatniego zadania zaproszono trzyosobowe drużyny z każdej wsi, 
z której każda miała składać się z: sołtysa lub radnego sołeckiego, członkini KGW oraz SUKCESY GOSPODYŃ Z GMINY WOJASZÓWKA
członka OSP. Konkurencja polegała na pokonaniu trasy przez uczestników w trzech 
połączonych ze sobą workach.

„KOBIETY ZE SMAKIEM“, PO RAZ DRUGI I MIEJSCE Ostatnim i najbardziej ekscytującym zmaganiem turnieju, jak co roku, było 
DLA KGW Z BRATKÓWKIprzeciąganie liny. Konkurencję rozegrano systemem pucharowym. W rundzie finałowej 

spotkały się drużyny z Bajd i Łączek Jagiellońskich. Wygrali zdecydowanie najsilniejsi 
Dnia 28 lipca na stadionie GOSiR we Frysztaku odbył się „Piknik za Smakiem”, panowie z Łączek Jagiellońskich.

podczas którego Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zorganizowała W ostatecznej klasyfikacji zwycięzcą VI Turnieju Wsi Gminy Wojaszówka zostało 
Prezentację Potraw Tradycyjnych pod nazwą „LGD od kuchni”. sołectwo Łączki Jagiellońskie, które uzyskało 72 punkty, podobnie zresztą jak sołectwo 

W Prezentacjach wzięły udział kilkuosobowe zespoły z poszczególnych gmin. Wojkówka, lecz o miejscu zdecydowała liczba wygranych konkurencji.
Na imprezie nie mogło zabraknąć przedstawicielek gminy Wojaszówka. Koło Nagrody oraz statuetki, wraz z pamiątkowymi dyplomami uczestnikom turnieju 

Gospodyń Wiejskich z Bratkówki – zwyciężczynie ubiegłorocznej edycji „LGD od Wręczył wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, natomiast upominki 
kuchni” i w tym roku przygotowały potrawy na Prezentację. Komisja Konkursowa ufundowane przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD, jej przedstawicielka Anna Bełch. 
drugi rok z rzędu przyznała przygotowanej przez Panie z KGW w Bratkówce WYNIKI VI TURNIEJU WSI GMINY WOJASZÓWKA
„Baniance” oraz „Kudłatym Kluskom” pierwsze miejsce. Panie otrzymały nagrodę I miejsce: Łączki Jagiellońskie – 72 pkt., II miejsce: Wojkówka – 72 pkt., III miejsce: 
rzeczową w postaci blendera z przystawkami.Bajdy – 68 pkt., IV miejsce: Pietrusza Wola – 67 pkt., V miejsce: Odrzykoń – 65 pkt., 

Wszystkie KGW otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz zwrot kosztów VI miejsce: Bratkówka – 55 pkt., VII miejsce: Przybówka – 53 pkt., VIII miejsce: 
przygotowania potraw do degustacji.Ustrobna – 52 pkt., IX miejsce: Rzepnik – 50 pkt., X miejsce: Wojaszówka – 43 pkt., 

XI miejsce: Łęki Strzyżowskie – 35 pkt.
„KIERMASZ LUDOWY” W SUCHODOLEW trakcie Turnieju Wsi nie zapomniano o najmłodszych, którzy także mieli szansę 

wykazać się sprawnością i umiejętnościami rywalizacji podczas wyścigu 
W dniu 7 września br. podczas „Kiermaszu Ludowego” w Suchodole odbył się w workach. 

konkurs na „Tradycyjne potrawy” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorami Nagrody, ufundowane przez LGD, wręczyła dzieciom Anna Bełch. Najmłodszym  
Konkursu byli: marszałek województwa podkarpackiego, Lokalna Grupa Działania udostępniono także dmuchaną zjeżdżalnię oraz  trampolinę. 
„Kraina Nafty” oraz  Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania.Po zakończeniu turnieju organizatorzy zaprosili wszystkich zebranych do wspólnej 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bratkówce zaprezentowało ponad trzydzieści potraw, zabawy pod gwiazdami, zapewniając muzykę na żywo i obficie zaopatrzony bufet. 
dwie spośród nich podlegały ocenie Komisji Konkursowej. Panie przygotowały: postne 
placki ziemniaczane, kaszę jęczmienną z suszonymi jabłkami, bigos, gołąbki i wiele 
innych. Zadaniem Komisji była degustacja prezentowanych potraw i ocenienie ich 
według następujących kryteriów: smak i estetyka, sposób prezentacji przed komisją, 
oryginalność oraz cechy nawiązujące do tradycji regionalnej kuchni - tradycyjność dań.

Koło Gospodyń Wiejskich z Bratkówki i tym razem nie zawiodło, dzięki pysznym 
potrawom Panie zajęły drugie miejsce podczas Kiermaszu.

 TARGI KULINARIÓW PN. „REGIONALNE SMAKI I GUSTA: 
GRZYBY, GROCH, CEBULA, KAPUSTA”

Kuchnia pachnąca tradycją - smaki i zapachy powiatu krośnieńskiego 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji zaprezentowane zostały w dniu 8 września 2013 r. podczas Targów Kulinariów pn. 

tegorocznego Turnieju Wsi. Szczególne podziękowania składamy współorganizatorom „Regionalne smaki i gusta: grzyby, groch, cebula, kapusta” na stadionie LKS „Iwonka“ 
turnieju: sołtysowi wsi Wojkówka Mieczysławowi Wąchale, radnemu gminy w Iwoniczu. Organizatorami Targów byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz 
Wojaszówka Antoniemu Węgrzyniakowi, Radzie Sołeckiej, Kołu Gospodyń Wiejskich Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju.
z Wojkówki, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkówce oraz Czarnorzecko - 
Strzyżowskiej Lokalnej Grupie Działania. Dziękujemy również sponsorom turnieju, 
firmom: Kamieniarstwo Karwat z Ustrobnej, Meblo-Kros z Bratkówki, Zakład 
Budowlany Wacław Drogoń z Frysztaka, piekarni „Żaneta” z Bajd, Browarowi 
Rzemieślniczemu z Wojkówki oraz radnemu Rady Powiatu Krośnieńskiego 
Andrzejowi Dziuganowi. 

Już dzisiaj zapraszamy na kolejny, VII Turniej Wsi Gminy Wojaszówka, który 
tradycyjnie odbędzie się w zwycięskiej miejscowości. A zatem do zobaczenia za rok 
w Łączkach Jagiellońskich!

Gmina Wojaszówka

OTWARCIE ORLIKA W BAJDACH 

Dzięki zaangażowaniu władz państwowych i samorządowych udało się 
wybudować nowy kompleks boisk sportowych, który będzie służył nie tylko młodzieży 
szkolnej, ale także wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Kompleks sportowy składa się z dwóch boisk. Pierwsze z nich przeznaczone jest do 
Do konkursu zgłosiło się dziesięć grup, które reprezentowały poszczególne gminy gry w piłkę nożną. Na drugim rozgrywać można m.in. mecze koszykówki i siatkówki. 

powiatu krośnieńskiego, wśród nich znalazły się także przedstawicielki gminy Zadbano również o szatnie i zaplecze sanitarne, ogrodzenie i oświetlenie terenu.
Wojaszówka. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Przybówce, przygotowały na tę W dniu 30 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie oraz poświęcenie kompleksu 
okazję m.in.: zawijak z grzybami, roladę grzybową, kotleciki z grochu oraz cebuloki.sportowego w Bajdach, wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 

Komisja konkursowa oceniała dania w następujących kategoriach: smak, zapach, 2012”. 
tradycyjne receptury, technikę wykonania i dobór przypraw.

Krew można było oddać w godzinach 11.00 - 16.00 w dwóch punktach poboru. PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Pierwszy zorganizowano w sali Domu Ludowego, drugi znajdował się w tzw. NA ZAMKU KAMIENIEC
„krwiobusie” – specjalnie przystosowanym autobusie, stanowiącym mobilny punkt 
poboru krwi. W ciągu pięciu godzin pozyskano krew od 48. osób, w tym od 7. osób 

Prezydent RP Bronisław Komorowski odwiedził 6 września 2013 r. Zamek pierwszy raz, co dało w sumie 21 600 ml krwi. Wszyscy krwiodawcy otrzymali 
Kamieniec. Wizyta na zamku kończyła całodniowy pobyt Prezydenta RP na czekolady oraz pyszne kanapki i żurek na wzmocnienie, a na pamiątkę koszulki.
Podkarpaciu. Wcześniej odwiedził Łąkę koło Rzeszowa, Sanok i Krosno. Od godziny 16.00 rozpoczął się Piknik, który swoją obecnością uświetnili: dyrektor 

Wraz z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim na spotkanie przybyli: RCKiK w Rzeszowie Jarosław Kosoń, Honorowy Prezes Klubu HDK PCK przy 
Maciej Klimczak - podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP,  Sławomir Rybicki - Rafinerii w Jedliczu Julian Szmyd, przedstawiciele ZR PCK w Krośnie: prezes 
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Roman Kuźniar - doradca Prezydenta RP Władysław Tlałka, wiceprezes Ewa Wajs, kierownik Marian Wszołek oraz Zbigniew 
ds. międzynarodowych. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Elżbieta Chudy i Stanisława Uliasz. Wśród gości znaleźli się również: Walerian Więch - opiekun 
Łukacijewska - poseł do Parlamentu Europejskiego, Małgorzata Chomycz -Śmigielska szkolnego koła HDK PCK przy „Naftówce“, Zbigniew Machowski - prezes klubu HDK 
- wojewoda podkarpacki, Tadeusz Ferenc - prezydent Rzeszowa, Jan Juszczak - starosta PCK przy PSP w Krośnie, Aneta Kozubal - prezes klubu HDK PCK przy OSP 
powiatu krośnieńskiego, Sławomir Stefański - wójt gminy Wojaszówka wraz w Zręcinie, Bogusław Kubit - dyrektor Rejonu Energetycznego Krosno, Tadeusz 
z małżonką, Jan Zych – wójt gminy Korczyna, Tadeusz Wójcik – przewodniczący Rady Wójcik - przewodniczący Rady Gminy Wojaszówka, zastępca przewodniczącego Rady 
Gminy Wojaszówka oraz radni powiatowi i gminni. Na spotkanie przybyli również Gminy Wojaszówka Stanisław Blicharczyk, sekretarz gminy Iwona Stefanik, sołtysi 
przedstawiciele rodzin Szeptyckich i Starowieyskich - potomków Fredry. naszej gminy, radni gminy i powiatu.

„Akcja Oddawania Krwi połączona z Piknikiem Rodzinnym to wspaniała forma 
promocji idei krwiodawstwa, pozwalająca na integrację krwiodawców w środowisku 
lokalnym, a także podziękowanie tym wspaniałym ludziom za cenny dar – cząstkę 
siebie – jakim jest krew. Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi od 
siebie. Dziś jesteśmy wszyscy jednakowi, mimo że mamy inne natury i charaktery, dziś 
wszyscy pomagamy co jest wspaniałe i budujące” – mówił wójt Sławomir Stefański.

Dodatkowo tego dnia wspieraliśmy naszych kolegów Agatę i Norberta, którzy do 
tej pory oddawali krew, niosąc pomoc innym, a dzisiaj los sprawił, że sami potrzebują 
pomocy krwi i wsparcia drugiego człowieka. 

Podczas pikniku rozegrany został także turniej piłki siatkowej dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Wojaszówka. Do udziału stanęły drużyny z Bajd, 
Bratkówki, Łączek Jagiellońskich, Odrzykonia i Pietruszej Woli. Organizatorami 
turnieju były Komisja do spraw Młodzieży i Sportu działająca przy Zarządzie Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Wojaszówce oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Łączkach 
Jagiellońskich.

Zwycięzcami turnieju została drużyna z Bratkówki, drugie miejsce wywalczyła  
MDP z Odrzykonia, trzecie - MDP z Łączek Jagiellońskich, czwarte - MDP z Bajd, 

Prezydent RP na Zamku Kamieniec rozpoczął „Narodowe czytanie“ dzieł a piąte - MDP z Pietruszej Woli.
Aleksandra Fredry i obejrzał wraz z zaproszonymi gośćmi spektakl „Fredrowskie    Nagrody, w postaci statuetek i dyplomów, ufundowane przez wójta wręczali: wójt 
obrachunki, czyli Fredro po męsku“ w wykonaniu aktorów „Teatru bez rzędów“. Sławomir Stefański, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Stanisław 

- Nie ma lepszego miejsca, by rozpocząć „Narodowe czytanie“ dzieł Aleksandra Blicharczyk, wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Tadeusz Wójcik oraz 
Fredry - mówił prezydent Bronisław Komorowski na Zamku w Odrzykoniu. przewodniczący Komisji ds. Młodzieży i Sportu działającej przy Zarządzie Oddziału 

Prezydent Komorowski zdradził, że od dawna chciał „odbyć drogę w czasie“, żeby Gminnego ZOSP RP Bogdan Maraj.
poznać źródła polskiego poczucia humoru i dowcipu. - I sobie wymarzyłem, że takim 
najlepszym miejscem jest Zamek w Odrzykoniu. I wspomnienie wielkiej twórczości, 
ale także specyficznego wpływu, który ma na nas przez pokolenia, stulecia Aleksander 
Fredro. Nie ma lepszego miejsca niż to miejsce, aby rozpocząć „Narodowe czytanie“ 
dzieł Aleksandra Fredry - zaznaczył prezydent.

Przypomniał, że w poprzednim roku w trakcje pierwszej edycji akcji, Polacy czytali 
w ponad 50. miejscowościach „Pana Tadeusza“ Adama Mickiewicza. Dodał, że w tym 
roku utwory Fredry będą czytane w ok. 650. miejscowościach w kraju.

- Jestem szczęśliwy, że ta wielka akcja, nie tylko wspólnego czytania, ale również 
przybliżania nas do wiedzy o nas samych, o naszym poczuciu humoru, o naszych 
przywarach, o naszych wielkościach, jest możliwe w coraz większym wymiarze. Bo 
przecież każda literatura, która tworzy naszego polskiego ducha, nasze polskie 
marzenia, polskie fobie, nasze polskie wielkości jest spoiwem wspólnoty narodowej - 
powiedział Bronisław Komorowski.

Jego zdaniem szczególnie fredrowska „Zemsta“, w której „jednak mur runął“ jest 
czymś, co jest Polakom bardzo potrzebne, jako źródło refleksji o Polsce współczesnej 
i następnych pokoleń.

- Myślę, że ten dowcip fredrowski, który tyle samo nas rozgrzesza, ile nas smaga, 
Ponadto rozegrane zostały gry i zabawy sprawnościowe dla dzieci, konkurs tyle samo pokazuje naszych wielkości, ile słabości, małości, jest nam także szalenie 

plastyczny dla najmłodszych, konkurs wiedzy o uzależnieniach i krwiodawstwie dla potrzebny po to, abyśmy mogli widzieć się nie w krzywym zwierciadle - ale naszym 
młodzieży. Starsi uczestnicy mogli zmierzyć ciśnienie i poziom cukru we krwi, obliczyć własnym zwierciadle - samych siebie, całą Polskę, polską kulturę, polskie marzenia, 
wskaźnik BMI, sprawdzić siłę uzależnienia od nikotyny. polskie dokonania i polskie wyzwania - mówił prezydent.

Następnie rozpoczęła się zabawa ogrodowa, podczas której do tańca przygrywał Fredro był właścicielem Zamku w Odrzykoniu. Przeglądając archiwalia swego 
zespół Kwant.majątku, pisarz natrafił na akta procesowe z pierwszej połowy XVII wieku. Wynikało 

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować KGW i OSP z Łączek z nich, że ówcześni współwłaściciele zamku toczyli ze sobą wieloletni spór, który 
Jagiellońskich, Radzie Sołeckiej z Łączek Jagiellońskich, Centrum Zdrowia Vismed zainspirował go do napisania „Zemsty“.
z Wojaszówki za zaangażowanie i pomoc w organizacji Pikniku oraz przyjaciołom Celem akcji pn. „Narodowe czytanie“ jest popularyzowanie czytelnictwa, 
dawców krwi, firmom: Cellfast, Bramex, Karwat - Kamieniarstwo, PBS Bank, RBDiM, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia 
Zambet Odrzykoń, Piekarnia Żaneta.kulturowej i narodowej wspólnoty poprzez publiczną lekturę klasyki polskiej literatury.

Na koniec swojego wystąpienia zacytował dwa krótkie fragmenty z „Zemsty“, 
W imieniu współorganizatorów Pikniku Rodzinnego oraz własnym, składam wśród nich było zdanie: „Tak jest - zgoda, a Bóg wtedy rękę poda“. - Niech tak będzie tu 

serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w dniu 27 lipca włączyli się w akcję w Odrzykoniu i całej Polsce - konkludował Prezydent Komorowski.
honorowego krwiodawstwa. To dzięki Wam udało się zebrać 21 600 ml krwi, która Źródło: prezydent.pl

Gmina Wojaszówka pomoże uratować niejedno ludzkie życie! 
Sławomir Stefański - 

 
SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIU!

VI TURNIEJ WSI GMINY WOJASZÓWKA
Trwa letnia kampania „Samorządowcy na ratunek życiu“ zainicjowana przez wójta 

Już po raz szósty, 4 sierpnia br., tym razem w Wojkówce, odbył się Turniej Wsi gminy Wojaszówka Sławomira Stefańskiego i wsparta przez Podkarpackie 
Gminy Wojaszówka pod hasłem „Zdrowa rywalizacja w naszej gminie”. Jego Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Patronat nad nią objęli wojewoda 
organizacji  podjęli się ubiegłoroczni zwycięzcy: sołectwo Wojkówka przy współpracy podkarpacki Małgorzata Chomycz - Śmigielska oraz marszałek województwa 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wojaszówce.podkarpackiego Władysław Ortyl. Akcja ta ma na celu promocję idei krwiodawstwa 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, gotowość do startu w Turnieju zgłosiły wśród samorządowców z terenu Podkarpacia, szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy 
wszystkie sołectwa naszej gminy. Reprezentantami konkurujących ze sobą zapotrzebowanie na ten bezcenny dar wzrasta.
miejscowości byli: sołtysi, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, druhowie OSP, W ramach akcji 27 lipca wójt gminy Wojaszówka, Polski Czerwony Krzyż Zarząd 
członkowie MDP oraz radni sołeccy.Rejonowy w Krośnie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

Po przywitaniu zaproszonych gości, którego dokonała dyrektor GOKiR w Rzeszowie oraz OSP i KGW z Łączek Jagiellońskich zorganizowali zbiórkę krwi oraz 
Wojaszówka Lucyna Pelczarska oraz oficjalnym otwarciu Turnieju przez wójta gminy piknik dla honorowych dawców, ich rodzin i sympatyków w miejscowości Łączki 
Wojaszówka Sławomira Stefańskiego rozpoczęto rywalizację.Jagiellońskie. 

Wójt Gminy Wojaszówka 


