
GMINNY KONKURS FREDROWSKI

W Zespole Szkół im. Fredry w Odrzykoniu 
zorganizowano II edycję gminnego konkursu 
recytatorskiego i plastycznego pod hasłem ,,Aleksander 
Fredro w słowach i twórczości dziecięcej”. 

12 grudnia, w dniu imienin patrona Zespołu Szkół   
w Odrzykoniu, Aleksandra Fredry, uczniowie ze 
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy 
wzięli udział w zmaganiach finałowych konkursu.
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TENIS STOŁOWY POLOWANIE WIGILIJNE
Rozgrywki o mistrzostwo IV ligi -wyniki 6 kolejki

Wigilia - od rana wszyscy się krzątają, święta tuż tuż, a myśliwi              
wyruszają jak odwieczna tradycja każe, na Wigilijne Polowanie. Jest Lp nazwa                    ilość  spotkań     pkt   sety
to polowanie bardzo uroczyste i jak dawniej obyczaj nakazywał       1. UKS TKKF I Dukla 6 12 60 - 15
w tym świątecznym dniu nie polowano na zwierza grubego. Myśliwi 2. UKS ISKRA I Iskrzynia 6 12 60 - 15
mieli w ten sposób okazać szacunek Kniei i grubej zwierzynie. 3. LUKS BURZA II Rogi 6 9 55 - 29

Polowano w Wigilię na zwierzynę drobną: lisy, zające, bażanty, 4. LKS I Górki 6 8 46 - 37
kuropatwy na polach. Polowania takie są do dziś bardzo 5. KSTS MOSiR III Krosno 5 8 40 - 33
widowiskowe, myśliwi polują z psami, które potrafią niejednokrotnie 6. GMKS STRZELEC III Frysztak 5 6 41 - 41
swym zaangażowaniem w łowy zadziwić uczestników polowania. 7. LKS ECK Team Olszanica 6 5 49 - 51

Dzisiaj nie ma już tak dużych polowań jak w dawnych czasach, 8. LUKS WISŁOK Krościenko Wyżne 6 5 40 - 47
ale myśliwi starają się jak mogą, by tradycji stało się zadość. 9. LKS STRAŻAK I Bratkówka 6 3 36 - 55

Corocznie rankiem w dzień Wigilii rogi myśliwskie sygnałem 10.GLKS BESKID Nowy Żmigród 6 2 33 - 55
NA ŁOWY ! gromadzą kolegów myśliwych na to wspaniałe 11.LKS II Turze Pole 6 0 22 - 60
polowanie. Uroczysta odprawa na wstępie poświęcona jest 12.LKS JASIOŁKA Szebnie 6 0 16 - 60
bezpieczeństwu na polowaniu, bo nie ma nic cenniejszego niż 
zdrowie i życie każdego uczestnika polowania. Po odprawie do lasu     TERMINARZ ROZGRYWEK NA GRUDZIEŃ:
i emocje rosną. Bywają różne polowania, raz lepsze a czasem mniej 4  I g. 11.00 STRAŻAK Bratkówka - UKS TKKF I Dukla 
zwierzyny na rozkładzie, ale dla myśliwych wszystkie są 11 I g. 11.00 KSTS MOSiR III Krosno - STRAŻAK Bratkówka 

PIENIĄDZE NA EDUKACJĘ MŁODZIEŻY
 DLA KOŁA ŁOWIECKIEGO „SOKÓŁ”

Myśliwi z Koła Łowieckiego „Sokół” podejmowali 
wielokrotnie działania edukacyjno -  informacyjne dla młodzieży 
ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wojaszówka. We 
współpracy z Gminnym Centrum Informacji postarali się           
o dofinansowanie swoich działań z Fundacji Wspomagania Wsi. 
„PRAKTYCZNE FERIE 2009” to projekt, którego celem jest 
przygotowanie w okresie ferii cyklu zajęć związanych                 
z lokalnymi zasobami przyrody oraz ich ochroną. Projekt 
skierowany jest do młodzieży z terenu wsi Rzepnik i Pietrusza 
Wola. Obie miejscowości położone są na terenach                       
o wyjątkowych walorach przyrodniczych w sercu Czarnorzecko -  

niepowtarzalne. Dwa, trzy mioty i we wspaniałym nastroju powrót Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, dlatego też na okres ferii 
do domku myśliwskiego, gdzie czeka wszystkich miły staropolski zimowych myśliwi zaproponują im dokumentowanie świata 
zwyczaj łamania się opłatkiem ze wszystkimi uczestnikami zwierząt, zdobywanie doświadczenia na temat ich dokarmiania 
polowania, wzajemne życzenia, nie tylko świąteczne ale                   czy sposobu budowania paśników. W ramach zajęć przewidziane 
i noworoczne. Przy pachnącym grzybkami wyśmienitym, gorącym jest: tropienie śladów zwierząt, fotografowanie ich w naturalnym 
barszczyku, myśliwska rodzina snuje już plany na rok następny, środowisku, budowanie paśnika, dokarmianie zwierząt do okresu 
myśli co można byłoby usprawnić, zmienić aby koło było jeszcze wiosny, opracowanie i wydrukowanie przewodnika „Czym, 
lepsze, żeby można było powiedzieć że SOKOŁY nie marnują kiedy i gdzie dokarmiać zwierzynę leśną” oraz zorganizowanie 
czasu. Po opłatku, życzeniach i pysznym barszczyku wszyscy się spotkania pod nazwą „Myśliwskie opowieści”. Nad całością prac 
żegnają i udają do swych domów i rodzin by dalej świętować. Dzień będą czuwać koordynatorzy projektu oraz myśliwi z Koła 
chyli się ku pierwszej gwiazdce. Knieja i zwierzyna też szykują się         Łowieckiego „Sokół”. W drugim tygodniu ferii w nagrodę 
w spokoju do Świąt.                                            Zbigniew Krokzaangażowana w projekt młodzież wyjedzie na bezpłatną 

wycieczkę do Muzeum Magurskiego Parku Narodowego           
w Krempnej, które słynie z bardzo ciekawie opracowanej 
wystawy o florze i faunie Bieszczadów i Beskidu Niskiego. 
Projekt współfinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi

Gratulujemy sukcesów w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych oraz inicjatywy prowadzenia zajęć edukacyjnych 
dla młodzieży z naszej gminy.

Spotkania informacyjne związane z realizacja projektu 
odbywać się będą w miesiącu styczniu w Szkole Podstawowej     
w Łękach Strzyżowskich.

OBCHODY 200 -  LECIA PARAFII 
W ŁĄCZKACH JAGIELLOŃSKICH 

Dnia 30 listopada w święto Św. Andrzeja 
Apostoła w parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła         
i  N a r o d z e n i a  N M P a n n y  w  Ł ą c z k a c h  
Jagiellońskich odbyła się uroczystość odpustowa. 
Jednakże inna niż w poprzednich latach. 
Połączona ona była bowiem z 200 rocznica 
erygowania parafii oraz 250 rocznicą konsekracji 
kościoła. Sama uroczystość jubileuszowa 
p o p r z e d z i ł a  t z w.  n o w e n n a  m i e s i ę c y                       

sołtysi wsi, które kiedyś wchodziły w skład parafii (9 pierwszych sobót) jako forma dziękczynienia 
jak i obecnych, grono pedagogiczne ze SP             Bogu za wszelkie łaski tych dwóch wieków oraz 
w Wojaszówce oraz członkowie byłych i obecnej jako podziękowanie NMPannie za ponad 250 
Rady Parafialnej.letnią opiekę nad Łączkami i parafią. Wyrazami 

Uroczystej liturgii przewodniczył J.E. Ks. Bp wdzięczności obiętych zostało grono tych 
Kazimierz Górny w asyście ks. Dziekana wszystkich osób żyjących kapłanów i świeckich, 
Stanisława Tomaszka, ks. Antoniego Czeraka którzy dla tej parafii się trudzili i wspierali 
byłego proboszcza Łączek, ks. Kazimierza wszelkie dzieła, szczególnie renowację kościoła. 
Brzyskiego byłego wikarego, kaznodziei            W  u r o c z y s t o ś c i  u c z e s t n i c z y l i :  
Ks. Zbigniewa Pałysa Saletyna z Dębowca oraz parlamentarzyści: posłowie Jan Bury i Piotr 
ks. proboszcza Janusza Burego. Babinetz oraz  władze samorządowe: powiatowe 

Oprawę liturgiczną zapewnił chór Zespołu ze starostą krośnieńskim - Janem Juszczakiem, 
Szkół Muzycznych w Krośnie pod dyrekcją  gminne z wójtem Stanisławem Blicharczykiem 
Renaty Zajdel oraz schola parafialna pod oraz jego zastępcą Grzegorzem Makarą, 
kierunkiem Doroty Skibickiej.przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wójcik, 

cd. na str. 2
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2                     MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY WOJASZÓWKA NR 22 / STYCZEŃ 2009 

 

2                     MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY WOJASZÓWKA NR 22 / STYCZEŃ 2009 

 

konkursu był tak bardzo wyrównany, że jury postanowiło Z KART HISTORII KOŚCIOŁA 
przyznać kilka równorzędnych miejsc i tak: w kategorii kl. I - III W ŁĄCZKACH JAGIELLOŃSKICH
SP:I miejsce Zuzanna Gołąbek (SP Wojaszówka), Monika Pierwsze wzmianki w kronice parafialnej pochodzą z 1595 roku, kiedy to na 
Witkoś (SP Odrzykoń), II miejsce Monika Typrowicz           mocy dekretu Ks. kardynała Jerzego Radziwiłła połączono kościoły w Łączkach           
(SP Odrzykoń), Łukasz Jasiński (SP Odrzykoń), III miejsce   i Łękach w jedną parafię, przy obu były plebanie i szkoły parafialne. Obydwa 
Aleksandra Zwiercan (SP Ustrobna), Klaudia Sopata             kościoły były drewniane.  Adam Pełka właściciel Łączek i Łęk jako pełnoletni 
(SP Odrzykoń). Wyróżnienia otrzymali: Natalia Jurczak           podjął decyzję, że cały swój majątek poświęca Najświętszej Maryi Pannie czczonej 
(SP Wojaszówka) i Małgorzata Musiał (SP Łęki Strzyżowskie).w Łączkowskim wizerunku. W 1747 roku rozpoczął budowę obecnej świątyni 
w kategorii kl. IV  VI SP: I miejsce Zuzanna Janik                korzystając z materiału z ruin zamku Łączkowskiego. Konsekracji kościoła pod 
(SP Wojaszówka), Dawid Nabożny (SP Wojaszówka), II miejsce     wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św Andrzeja Apostoła dokonał 
Sabina Walczak (SP Ustrobna), Marlena Niemiec (SP Łęki w 1756 r. tutejszy proboszcz i zarazem sufragan przemyski biskup Andrzej Pruski. 
Strzyżowskie), III miejsce Gabriela Słowik  (SP Bratkówka), Było to w niedzielę po Uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego. W roku 1758 
Weronika Wajda (SP Odrzykoń).ufundowany został obecny ołtarz główny i ołtarze boczne. Fundator Adam Pełka 

Młodzież gimnazjalna miała w tym roku zaprezentować zmarł 22 czerwca 1777 roku i jest pochowany w podziemiach kościoła.
inscenizację dowolnie wybranego fragmentu ,,Ślubów Gdy 3 maja 1800 roku spłonął drewniany kościół parafialny w Łękach, a wraz    
panieńskich” A. Fredry. Uczniowie z obydwu gimnazjów z nim całe zaplecze tzn. szkoła, szpital dla ubogich i zabudowania gospodarcze, 

przeniesiono siedzibę parafii do Łączek. Tu staraniem ks Tulińskiego 

odremontowano kościół i w roku 1805, a według innych źródeł w 1808 erygowano 

parafię.

W roku 1858 w Łączkach erygowano szkołę ludową w miejsce 

organistowskiej. Budynek ofiarował Benedykt Spaventi. Zaś w 1895 roku ostatni 

właściciel Wojkówki ufundował nowy kościółek w miejsce drewnianego 

postawionego na pamiątkę Konfederacji Barskiej.

Ciekawostką jest fakt, że w 1900 roku misje święte prowadził w Łączkach       

m. in. ks doktor Jan Balicki z Przemyśla. 

Czasy I wojny światowej opisane zostały bardzo szczegółowo przez              

ks. Antoniego Tęczara. Dzieło to czeka jeszcze na opracowanie i wydanie.

Druga wojna światowa to czas wielkiego zaangażowania tutejszych 

mieszkańców w ruch oporu. Ówczesny proboszcz ks. Prokop współpracował          

z podziemiem i udostępnił zabudowania parafialne na magazyny broni.On także      

z grupą parafian z Przybówki uratował dzwon kościelny przed rabunkiem. Mimo 

tych wydarzeń oraz walk o Jasło (w pobliżu kościoła, na górkach i pomiędzy 

domami było wiele stanowisk artylerii) miejscowość ucierpiała w nieznacznym 

stopniu. Wielu parafian uważa to za znak opieki Matki Bożej nad parafią..

Po wojnie kościół wymagał gruntownego remontu. Podjął się tego zadania       zaprezentowali  wyjątkowe zdolności aktorskie i  pozostawili na 
ks. Jan Ramocki. Odnowiono wtedy malowidła, polichromie sufitowa i ołtarz. jurorach niezapomniane wrażenia artystyczne. I miejsce zajęły 

Kolejne remonty rozpoczęte zostały za ks. Michała Klimka. Wykonane zostało uczennice z Gimnazjum w Przybówce: Jolanta Błaż, Sandra 
odwodnienie budynków: kościoła, plebani, cerkwi i kościółka w Wojkówce, a także Ciosek, II miejsce zajęła grupa uczniów z Gimnazjum                
jednego z ołtarzy. Dobra współpraca z następcami ks. Michała zaowocowała w Odrzykoniu: Karolina Wrona, Ola Szucio, Karolina Prorok, 
remontem stropu kościoła i częściowo dachu, odnowieniem kolejnego ołtarza Sebastian Nowak, Michał Szurmiak. 
ambony i chrzcielnicy. Ostatnio wykonano odnowienie ołtarza głównego, instalacji Inspiracją do tworzenia prac plastycznych były wiersze lub 
elektrycznej, oświetlenia i nagłośnienia. Odsłonięte zostało przez archeologów fragmenty dowolnie wybranych utworów A. Fredry 
wejście do krypty. interpretowane za pomocą różnych środków i technik 

Bardzo nam wszystkim zależy aby te szczególne miejsca powróciły do swego plastycznych.
pierwotnego blasku. By były godnym miejscem obecności Naszej Matki. By wierni Laureatami tego konkursu zostali: w kategorii kl. I - III SP:           
znów mogli, jak przed laty, zmierzać do Jej stóp z pielgrzymkami. I tu składać I miejsce Kinga Szarek (SP Odrzykoń), Adrian Penar (SP 
wszystko co stanowi treść ich życia w Jej Matczyne dłonie. Odrzykoń), II miejsce Ewelina Kubas (SP Odrzykoń), Cezary 

Ksiądz Janusz Bury Lenik (SP Odrzykoń), III miejsce Karolina Pasterczyk (SP 
Ustrobna),  Łukasz Delikat (SP Odrzykoń). W kategorii kl. IV -  

GMINNY KONKURS FREDROWSKI VI SP: I miejsce Weronika Półchłopek (SP Ustrobna),  
Aleksandra Lidwin (SP Ustrobna), II miejsce  Olga Pelczar (SP Celem konkursu było zainspirowanie młodzieży twórczością      
Odrzykoń), Natalia Hedesz (SP Odrzykoń), III miejsce  A. Fredry, przybliżenie postaci pisarza, upowszechnianie kultury 
Karolina Józefczyk (SP  Odrzykoń).żywego słowa, rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni, 

wrażliwości, rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich Prace plastyczne wszystkich  uczestników konkursu można 
młodzieży, interpretowanie za pomocą technik i środków podziwiać na wystawie w Zespole Szkół w Odrzykoniu. 
plastycznych dzieł pisarza a także podtrzymywanie dialogu Laureaci obu konkursów otrzymali dyplomy, nagrody 
międzyszkolnego. książkowe oraz drobne upominki ufundowane przez Gminny 

Uczestnicy konkursu recytatorskiego ze szkół podstawowych, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce.
zwycięzcy etapów szkolnych, przygotowali jeden utwór (bądź Organizator konkursu bardzo dziękuje za pomoc i współpracę 
fragment utworu), którego czas recytacji nie przekraczał 5 min. dyrektorowi ZS w Odrzykoniu Piotrowi Guzkowi, wicedyrektor  
Jury powołane przez organizatorów oceniało następujące tej szkoły Dorocie Hedesz, dyrektor GOKiR Lucynie 
elementy: dobór i zrozumienie tekstu, interpretację, poprawność   Pelczarskiej oraz zaangażowanym nauczycielom.  
i ekspresję prezentacji, dykcję i opanowanie tekstu. Poziom Beata Bardzik
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Przybówka  - zainstalowanie oświetlenia ulicznego INWESTYCJE 
I etap - przy drodze powiatowej od Publicznego Gimnazjum do W INFRASTRUKTURĘ GMINNĄ
Domu Strażaka, II etap - przy drodze gminnej oświetlenia ulicznego Wojkówka  - remont Domu Ludowego w Wojkówce  wymiana 
od torów kolejowych w kierunku mostu na Łęki Strzyżowskiepokrycia dachowego po szkodach spowodowanych przez wiatr
Pietrusza Wola  - montaż oświetlenia ulicznego 
w Przysiółku Piotrówka
Bratkówka - zamontowanie oświetlenia ulicznego przy 
drodze gminnej „Na Wólkę”
Odrzykoń - wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Zdrowia     
w Odrzykoniu oraz zapleczu kuchennym sali widowiskowej

Łączki Jagiellońskie - regulacja rzeki Kamionki  umocnienie 
brzegów rzeki

Odrzykoń - zamontowanie oświetlenia ulicznego: ul. Świątka 
(od skrzyżowania do Zespołu Szkół), ul. Piłsudskiego,            
ul. Pawła  Jana II    
Łęki Strzyżowskie - zamontowanie oświetlenia ulicznego 
przy drodze gminnej  „Na Gołębia”
Bajdy -  remont Domu Strażaka  zaplecze kuchenne
Przybówka - remont Domu Strażaka - płyta odbojowa z kostki 
brukowej od strony frontowej
Bratkówka - remont Domu Strażaka - zaplecze kuchenne
Odrzykoń -  remont Domu Kultury  wykonanie instalacji 

Łęki Strzyżowskie - odwodnienie oraz odprowadzenie wód 
opadowych - Domu Ludowego Bartne
Ustrobna  - zainstalowanie oświetlenia ulicznego  przy drodze 
wojewódzkiej w kierunku Bajd oraz w kierunku Krosna

ciepłej wody, wykonanie ogrzewania sali widowiskowej, 
wykonanie klimatyzacji.
Dzięki finansowemu wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk      
i Męczeństwa oraz gminy odnowiono: Rzepnik - pomnik        
z I wojny światowej, Odrzykoń - pomnik upamiętniający 
ofiary II wojny światowej, gdzie dodatkowo wykonano schody 
prowadzące od strony ulicy do pomnika.
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