
III TURNIEJ WSI 
GMINY WOJASZÓWKA

Dnia 1 sierpnia 2010 r. odbyły się zawody sportowo-rekreacyjne 
w ramach III edycji Turnieju Wsi Gminy Wojaszówka pod hasłem: 
"Zdrowa rywalizacja w naszej gminie". Na boisku przy Domu Strażaka 
w Rzepniku stawiły się by konkurować reprezentacje 7 sołectw wybrane 
przez sołtysów wsi. 

Jak co roku była wspaniała zabawa połączona ze sportową 
rywalizacją. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Wojaszówka oraz 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Turniej 
prowadziła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji - Lucyna 

zespół otrzymał kolorowe koszulki, ufundowane przez Gminę 
Wojaszówka. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała 
Komisja Oceniająca w składzie: Anna Szarek, Danuta Daszykowska, 
Marta Kot, Tomasz Śnieżek, Aleksander Daszykowski i Witold Kołek. 
W pierwszych trzech konkurencjach udział brali członkowie OSP 
z poszczególnych miejscowości. W przekładaniu opony najlepszy czas 
uzyskał reprezentant Łączek Jagiellońskich. W drugiej konkurencji, 
którą było „picie na czas” najlepiej poradził sobie reprezentant 
Pietruszej Woli. Na torze przeszkód dla MDP pierwsze miejsce zajęli 
zawodnicy Rzepnika. Jak corocznie bardzo emocjonujące były również 
konkurencje dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich.

Pelczarska. Licznie zgromadzona publiczność bardzo żywiołowo 
wspierała reprezentantów swoich miejscowości z Bajd, Łączek 
Jagiellońskich, Łęk Strzyżowskich, Odrzykonia, Pietruszej Woli, 
Rzepnika, Wojkówki. Sołtysi wsi wspierani przez członków OSP, panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich, radnych oraz młodzież z MDP rywalizowali 
w przekładaniu opony z traktora, gaszeniu pragnienia, rzutach wałkiem 
do ciasta, lataniu na miotle, rzutach beretem, przeciąganiu liny oraz 
innych konkurencjach. Turniej jak zawsze miał na celu integrację 
społeczności lokalnej oraz realizację kampanii informacyjnej 
i edukacyjnej dla młodzieży z zakresu profilaktyki i wiedzy 
o uzależnieniach. 

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Przewodniczący Rady Gminy - 
Tadeusz Wójcik, Wójt Gminy Wojaszówka - Stanisław Blicharczyk, 
zastępca Wójta - Grzegorz Makara oraz kierownik Czarnorzecko - 
Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania - Andrzej Łapkowski. Każdy 

gwarantują oddanie celnego strzału. Dnia 26.06.2010 na strzelnicy w Borze TABELE KOŃCOWE ROZGRYWEK SEZONU 2009/2010
k/Rzeszowa, Koło Łowieckie „Sokół” z Łączek Jagiellońskich odbyło 
przestrzeliwanie. Duże podziękowania należą się koledze Łowczemu Marianowi KLASA OKRĘGOWA 2009/2010, GRUPA KROSNO
Guzkowi za ogrom pracy włożony w doprowadzenie niesprawnych jednostek broni do Nazwa M    Pkt          Bramki 
stanu używalności. Wymagało to wykonania wielu strzałów kontrolnych oraz 1.Rafineria Czarni Jasło 30 80         118 -10
wykonania korekty ustawienia optyki. Broń, która nie spełniła wymogów musi trafić 2.Orzeł Pustyny    30 65 65 - 33
do rusznikarni w celu naprawy. Polować będziemy zatem bezpiecznie. Przy okazji 3.Przełom Besko 30 59 52 - 28
pobytu na strzelnicy rozegrano wielobój myśliwski, który wygrał kol. Bronisław 4.Cosmos Nowotaniec 30 50 64 - 52 
Bieszczad, drugie miejsce zajął kol. Michał Kiebała, trzecie miejsce zajął kol. Dariusz 5.Piast Miejsce Piastowe 30 47 52 - 50
Frączek. Były piękne puchary oraz dyplomy do 6 miejsca. Po części oficjalnej odbyło 6.Szarotka Uherce 30 46 46 - 37
się  ognisko z kiełbaskami na gorąco, był tez czas na omówienie bieżących spraw oraz 7.Bieszczady Ustrzyki Dolne 30 44 58 - 37
prac, które trzeba wykonać nie tylko w Łowisku, lecz i wokół Domku Myśliwskiego. 8.Sanovia Lesko    30 42 52 - 67
Strzelanie przygotowali i przeprowadzili instruktorzy strzelectwa myśliwskiego kol. 9.LKS Skołyszyn 30 41 36 - 43
Bieszczad Bronisław i Zbigniew Krok.   10. Nafta Jedlicze 30 40 33 - 43

Zbigniew Krok     11.Wisłoka Nowy Żmigród 30 37 45 - 68
12.Leśnik Baligród   33 34 31- 43  
13.Górnik Strachocina 30 33 38 - 48 UCZNIOWIE Z USTROBNEJ  NAD BAŁTYKIEM

W dniach od 27 czerwca do 11 lipca 2010 r. grupa trzydziestu uczniów 14.Kotwica  Korczyna 30 31 37 - 56 
i absolwentów Szkoły Podstawowej w Ustrobnej wypoczywała w Jastrzębiej Górze 15.Start Rymanów 30 18 23 - 59

16.Zamczysko Odrzykoń             30         7         7 - 83 koło Władysławowa. Opiekę nad dziećmi sprawowały nauczycielki: Alicja Maląg,  
KLASA B 2009/2010, GRUPA: KROSNO II

Nazwa M Pkt     Bramki 
1. Płomień Zmiennica 26 57        71 - 29
2. LKS Kombornia 26  54              45 - 20
3.JKS Jasionów 26 51       57 - 34
4.Guzikówka Krosno   26  46         58 - 47
5.LKS Lubatówka                26   43       52 - 37
6.Nafta Chorkówka 26 41       57 - 49
7.Cisy Jabłonica Polska 26 36       44 - 39
8.Beskid  Równe    26 35       38 - 43
9.Karpaty Klimkówka 26 31       33 - 39 
10.LKS Głębokie      26 30         43 - 52
11.Florian Rymanów Zdrój  26 28       35 - 39
12.Błękitni Jasienica Rosielna 26 26       40 - 61
13.LKS Łęki Strzyżowskie 26 21       22 - 26
14.Iwełka Iwla 26 14         27 - 67

Elżbieta Szarek i Grażyna Szepieniec. Pomysłodawcą i sponsorem kolonii był 
KLASA C 2009/2010, GRUPA: KROSNO III 

wieloletni dobroczyńca, który nie szczędzi środków, własnego czasu i energii, aby 
Nazwa M Pkt   Bramki wywołać uśmiech na dziecięcych twarzach i po raz kolejny przygotował dla nich 
1.Markiewicza Krosno 22  58  69 - 12 wielką niespodziankę. Dzięki jego otwartemu sercu, dzieci, które nie miałyby takiej 
2.Victoria Dobieszyn 22  46 48 - 26 możliwości,  spędziły dwa tygodnie w pięknej, nadmorskiej miejscowości. Przed 
3.LKS Lubatowa 22   43 56 - 30 wyjazdem otrzymały plecaki z niezbędnym wyposażeniem kolonisty. Pomocy 
4.Jasiołka Jaśliska 22  41 41 - 37 i wsparcia w organizacji wypoczynku udzieliła Jadwiga Nowak – była 
5.Błękitni Żeglce 22    38 41 - 37
6.Nowy Dwór Makowiska  22  31 41 - 37
7.Nafciarz Bóbrka 22  27 34 - 50
8.Chlebianka Chlebna  22  22 35 - 43
9.Tornado Wrocanka      22  19 38 - 62
10.Nurt Potok  22  19 39 - 51
11.Rędzinianka Wojaszówka 22  17                  30 - 62
12.Grodzisko Wietrzno 22         17        25 - 63

ZAWODY O PUCHAR KOŁA ŁOWIECKIEGO „SOKÓŁ” 
W ŁĄCZKACH JAGIELLOŃSKICH

przewodnicząca Rady Rodziców, wielki przyjaciel szkoły w Ustrobnej. Przez dwa 
tygodnia dzieci plażowały, kąpały się w morzu i tworzyły pomysłowe rzeźby z piasku. 
Spacerując po okolicy, obejrzały „Gwiazdę Północy” – najdalej na północ wysunięty 
punkt Polski, weszły na sam szczyt latarni morskiej w Rozewiu, przeszły wąwozem 
polodowcowym „Lisi Jar”. Wielką atrakcją było zwiedzanie Gdańska, spacer po 
sopockim molo i gdyńskie oceanarium. Niezapomnianych przeżyć dostarczył wyjazd 
na Hel i rejs statkiem. Przy wietrznej pogodzie i wzburzonym morzu było to naprawdę 
ekstremalne przeżycie. Piskom i śmiechom nie było końca, a kapitan jeszcze kazał 
śpiewać. Dużą frajdą dla dzieci był pobyt na basenie w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich „Cetniewo” oraz spacer Aleją Gwiazd Sportu we Władysławowie. 
Koloniści sprawdzili swoją zręczność, siłę i odwagę, pokonując trasę w parku 
linowym „Małpi Raj”. Na zakończenie kolonii odbyły się Neptunalia, podczas których Broń palna jest niewątpliwie urządzeniem niebezpiecznym, wręcz śmiercionośnym 
dzieci wzięły udział w biegu syreny, biegu ośmiornicy, bawiły się w  piratów oraz z założenia. Aby myśliwi mogli bezpiecznie wykonywać polowanie nie zadając przy 
łowienie skarbów. Następnie odbył się chrzest kolonistów. Po pokonaniu „morskiego tym zbędnego cierpienia zwierzynie muszą zgodnie z obowiązującymi w PZŁ 
spaceru”, malowaniu twarzy i zjedzeniu zupy wilka morskiego każdy otrzymał przepisami corocznie przed sezonem odbyć obowiązkowe przestrzelenie broni aby 
świadectwo chrztu i nowe imię. Dzieci wróciły radosne, opalone, pełne nowych mieć pewność, że ich broń, optyka oraz ich własne umiejętności strzeleckie w pełni 
wrażeń, z poczuciem, że ich szczęście leży komuś na sercu. Nigdy nie zapomną tej 
wspaniałej przygody. 

WÓJT GMINY WOJASZÓWKA
I SOŁTYS WSI PIETRUSZA WOLA

mają zaszczyt zaprosić 
na
 

         DOŻYNKI 
GMINY WOJASZÓWKA

które odbędą się dnia 22 sierpnia 2010 roku
na placu przy Domu Ludowym 

w Pietruszej Woli
PROGRAM
14.45 - zbiórka uczestników, formowanie korowodu 
dożynkowego (parking przy Domu Ludowym w 
Pietruszej Woli)
15.00 - Msza Święta polowa na boisku sportowym 
16.00 - przemarsz korowodu pod Dom Ludowy
16.15 - oficjalne rozpoczęcie Dożynek Gminnych

- powitanie gości
- wręczenie chlebów
- występy zespołów artystycznych

18.00 - zabawa dożynkowa

cd. na str. 2



przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym - budowę nowego Domu Ludowego, którego część pomieszczeń przeznaczono na     
zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.nową remizę straży (1951- 1968);

Przypominamy, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 będą zbierane - zakup samochodów pożarniczych marki Dodge -1959r.,  Star - 1966 r.;
informacje dotyczące:- połączenie w 1968 roku zarządu odrzykońskiej orkiestry dętej i zarządu straży    
    - użytkowania gruntówpożarnej;
    - powierzchni zasiewów,- zorganizowanie 75-lecia straży, podczas których straż otrzymała nowy samochód   
    - pogłowia zwierząt gospodarskich,pożarniczy oraz sztandar.
    - prowadzenia działalności rolniczej,Okres pomiędzy zakończeniem wojny a rokiem 1989 był również dla straży czasem  
    - ciągników, maszyn i urządzeń rolniczychwytężonej pracy podczas licznych interwencji ratowniczych. Straż walczyła nie tylko  
    - struktury dochodów gospodarstwa domowego,z corocznie wybuchającymi  pożarami, ale także z  powodziami  i wichurami, które  
    - aktywności ekonomicznej,wiele razy nawiedziły  Odrzykoń i  pobliskie miejscowości. O dobrym wyszkoleniu  
    - zużycia nawozów mineralnych, wapniowych,druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Odrzykonia świadczyło również to, że drużyna 
    - prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej strażacka wielokrotnie zajmowała czołowe lokaty na szczeblu gminnym czy 
z gospodarstwem rolnym.powiatowym podczas zawodów sportowo-pożarniczych. Wysoką ocenę w zakresie 

wyszkolenia i przygotowania bojowego niezmiennie otrzymywała również cała 
Użytkownicy gospodarstw rolnych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie 

osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu 
spisowym.

Osoby działające w imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej, obowiązane są do udzielenia ścisłych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu 
spisowym.

Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia 
odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne  przewidziane w przepisach art. 56 i 57 
ustawy o statystyce publicznej.

TURNIEJE W RAMACH WAKACJI Z NAGRODAMI
Dnia 14 lipca 2010 r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Wojaszówce odbył się 

turniej piłki nożnej dla klas III-VI.  Sędzią zawodów był Waldemar Szafran. 
W zawodach  udział wzięły drużyny z terenu Gminy Wojaszówka. Pierwsze miejsce 
zajęła drużyna z Wojaszówki w składzie: Szymon Biskup, Patryk Skwirz, Patryk 
Żelazo, Adam Król, Tomasz Piękoś. Miejsce drugie zajęła drużyna z Odrzykonia w 
składzie: Kacper Moskal, Monika Urbanek, Radosław Zajdel, Wiktor Sanocki, jednostka OSP. W 1979 roku straż z Odrzykonia zdobyła tytuł „Najlepszej OSP na 
Szymon Gac. Trzecie miejsce drużyna z Łączek Jagiellońskich w składzie: Kamil terenie gminy” w wyniku współzawodnictwa wszystkich jednostek z terenu gminy 
Nowak, Daniel Król, Dawid Modliszewski, Dawid Czapor, Kacper Herba. Królem Wojaszówka.
strzelców został – Szymon Biskup, natomiast nagrodę specjalną otrzymała Monika Decyzją Nr 19/13/KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 
UrbanekOchotnicza Straż Pożarna z Odrzykonia 14 kwietnia 1995 r. została włączona do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka wchodzi w skład Kompanii 
gaśniczej „Bieszczady” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego i bierze udział 
w działaniach na terenie własnej gminy i poza terenem powiatu krośnieńskiego. 
Strażacy odrzykońscy brali udział m.in.: w gaszeniu pożarów w Kuźni Raciborskiej  w 
1992 roku, usuwaniu skutków powodzi w Jaśle w 2006 roku, Ropczycach w 2009 roku 
oraz na terenie powiatu tarnobrzeskiego w 2010 roku.

W dniu dzisiejszym jednostka  OSP liczy 127 członków, co jest najlepszym 
dowodem na to, jaką rolę w przeciągu tych 100 lat odegrała w tej miejscowości. 
Posiada 4 boksy garażowe,  w których znajdują się m.in.: samochody: Star 244 GBA 
2,5 /16,  Ford Transit GLBAw 0,3/13, Dodge 3 oraz 2 motopompy PO5, 3 pompy 
szlamowe spalinowe, 2 pompy szlamowe elektryczne, 2 pompy pływające, agregat 
prądotwórczy o mocy 3,2 kVA, 3 pilarki spalinowe do drewna, 1 piła do stali i betonu, 
łódź ratunkowa na podwoziu, ponton ratunkowy z silnikiem, radiotelefony 
stacjonarne i nasobne oraz wiele innego sprzętu przeciwpożarowego 
i ratowniczego. Odrzykońscy strażacy zadają sobie pytanie „Jak doszło do tego, że 

Dnia 16 lipca 2010 r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Ustrobnej odbył się w przeciągu jednego stulecia, wbrew trudnym okresom w naszej polskiej historii, straż  
turniej badmintona. Zawodnicy rywalizowali w grze deblowej. Pierwsze miejsce  w Odrzykoniu nie tylko nie zanikła, ale potrafiła się wspaniale rozwinąć”?
zajęła drużyna z Odrzykonia w składzie: Małgorzata Zawisza i Artur Zawisza, drugie Odpowiedź, wg nich, jest prosta: Nie było by to możliwe gdyby nie determinacja, 
miejsce zajęła drużyna Ustrobna I w składzie: Magdalena Król i Karolina Józefczyk, zaangażowanie, wiara i wytrwałość tych wszystkich druhów, którzy od 1910 roku do 
na trzecim miejscu uplasowała się  drużyna Ustrobna II w składzie: Zuzanna dnia dzisiejszego stali za sterami straży. Dziękujemy im wszystkim, zarówno tym 
Czekańska i Rafał Józefczyk. Fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kulturyktórzy są wśród nas jak również tym, którzy już odeszli. Przepiękna uroczystość 
i Rekreacji. Podziękowania za wypożyczenie profesjonalnego sprzętu dla SP odbyła się w Odrzykoniu w dniu 25 lipca 2010 r. Pododdziały i poczty sztandarowe 
w Wojaszówce.przeszły przy marszowym akompaniamencie orkiestry dętej (kapelmistrz Edward 

Cymerman) do parafialnego kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny i Matki Bożej 
Różańcowej. Homilię, podczas mszy św., wygłosił proboszcz  ks. Jan Rydzik.  Po 
powrocie w strugach deszczu, przed budynkiem remizy dh Tadeusz Sieniawski, 
członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP przekazał sztandar 
Zarządowi Gminnemu OSP RP w Wojaszówce i dokonał jego dekoracji Brązowym 
Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczono 
odrzykońską jednostkę. Po wysłuchaniu historii powstania i działania strażaków 
z Odrzykonia (dh Jan Urbanek) ze względu na obfite opady deszczu przeniesiono do 
sali domu kultury. Odznaczenia, medale, gratulacje, wspomnienia – wypełniły dalszą 
część uroczystości. Na to święto przybyły władze parlamentarne, samorządowe 
wojewódzkie i powiatowe oraz spora delegacja „Dobrovoľneho hasičskeho zboru”
z m. Hrabkov w Słowacji ze starostą Jaroslavom Hovančákem. Nie brakło strażaków 
weteranów wraz z małżonkami. Do sukcesu tej uroczystości należy zaliczyć także 
książkowe wydanie historii jednostki OSP z Odrzykonia (w ramach 17. części 
Zeszytów Odrzykońskich) W porze obiadowej wystąpił strażacki zespół śpiewaczy Na boisku przy OSP w Pietruszej Woli 18 lipca 2010 roku odbył się turniej dzikich 
ISKRA z m. Długie, gm. Zarszyn. Do późnych godzin wieczornych  trwała strażacka drużyn w piłce nożnej organizowany przez OSP w Pietruszej Woli. W turnieju wzięło 
zabawa.  Przecież takie spotkanie zdarza się raz na 100 lat. udział 6 drużyn w dwóch grupach wiekowych, które  reprezentowały:  Odrzykoń, 

Opr. i fot.- Bogusław Szczurek Ustrobną, Jaszczew oraz Wysoką Strzyżowską.  Mecze sędziował: Bogdan Maraj.
Wyniki w kategorii drużyn do lat 18: 1. Ustrobna, 2. Jaszczew

POWSZECHNY SPIS ROLNY Wyniki w kategorii drużyn powyżej lat 18: 1. Ustrobna, 2. Pietrusza Wola
Spis rolny mający na celu zebranie danych o gospodarstwach rolnych od Drużyny z Odrzykonia i Wysokiej Strzyżowskiej zostały zdyskwalifikowane za 

użytkowników gospodarstw rolnych przeprowadza się na terytorium niesportowe zachowanie. Dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2010 przez GOKiR Wojaszówka z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka 
r., według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 24 00. Tadeusza Wójcika oraz Prezesa OSP w Pietrudzej Woli  Bogdana Maraja odebrali 
Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu kapitanowie drużyn. 

W lataniu na miotle bezkonkurencyjne były zawodniczki z Łączek Jagiellońskich. 
W rzucie wałkiem na odległość najlepsza okazała się zawodniczka z KGW Rzepnik. 
Swoimi umiejętnościami musieli wykazać się również sołtysi: najdłuższy rzut beretem 
wykonał sołtys wsi Pietrusza Wola - Piotr Niemiec. Następna konkurencja to „lanie 
wody”, najlepiej poradzili sobie z nią zawodnicy z Odrzykonia. „Celne rzuty” - to 
konkurencja rozegrana dla radnych Rady Gminy z każdej miejscowości, w której 
najlepsi okazali się radni z Łęk Strzyżowskich i Odrzykonia. Na koniec turniejowych 
zmagań odbyło się przeciąganie liny. Konkurencja ta jak co roku wzbudziła najwięcej 
emocji wśród zawodników i publiczności. Drużyny składały się z 5 przedstawicieli 
danej miejscowości a najsilniejszą drużyną okazała się reprezentacja wsi Odrzykoń. 
Cały turniej przebiegał w miłej, sportowej atmosferze, a sprzyjająca, słoneczna pogoda 
sprawiła, że oglądało go wielu mieszkańców naszej gminy, a także przybyli goście. Po 
emocjonujących bojach i dogrywce ze względu na tę samą liczbę punktów pomiędzy 
Rzepnikiem i Łączkami Jagiellońskimi, turniej zakończył się wygraną wsi Łączki 
Jagiellońskie.

Punktacja końcowa przedstawia się następująco:
I - Łączki Jagiellońskie - 84 pkt,
II - Rzepnik - 83 pkt,
III - Pietrusza Wola - 80 pkt,
IV - Odrzykoń - 78 pkt,
V - Bajdy - 70 pkt,
VI - Wojkówka - 67 pkt,
VII - Łęki Strzyżowskie - 66 pkt.

Zwycięska drużyna otrzymała statuetkę, dyplom oraz nagrodę główną ufundowaną 
przez sponsorów, natomiast pozostałe drużyny dyplomy i nagrody pocieszenia, które 
wręczali: Wójt Gminy Wojaszówka - Stanisław Blicharczyk oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Wojaszówka - Tadeusz Wójcik. Podczas turnieju odbyły się również 
konkurencje dla dzieci i młodzieży gdzie można było wygrać nagrody ufundowane 
przez Czarnorzecko - Strzyżowską LGD. Przeprowadzony został konkurs wiedzy 
o uzależnieniach oraz skoki w workach dla dzieci. Po zmaganiach turniejowych każda 
z drużyn została zaproszona na poczęstunek.

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji Turnieju należą się Marcie Kot-
pracownikowi GCI, Tadeuszowi Wójcikowi - Przewodniczącemu Rady Gminy 
i jednocześnie Naczelnikowi OSP w Rzepniku, Sołtysowi Rzepnika Zbigniewowi 
Tabakowi oraz Radzie Sołeckiej z Rzepnika, członkom miejscowej OSP, a także paniom 
z KGW w Rzepniku z przewodniczącą Wandą Makarą.

Serdeczne podziękowania składamy również sponsorom Turnieju Wsi: 
Czarnorzecko Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, Zakład Kamieniarski 
"LUKS - GRANIT" - Ryszard i Czesław Karwat, MEBLO-KROS - Witold 
Paradysz, "MAZBUD" Firma Handlowo-Produkcyjna - Jacek Mazur, Piekarnia 
"Żaneta" - Władysława i Józef Krasowscy.

Pędzi straż ogniowa, pędzi na wezwanie,
wszyscy o tym wiedzą, straż - to powołanie

100 LAT OSP W ODRZYKONIU
Początki działań przeciwpożarowych w Odrzykoniu zostały zapoczątkowane  

około 1907 roku, kiedy to za staraniem wójta Piotra Folty trafił do Odrzykonia wóz 
strażacki z pompą. Jednocześnie przeszkolono kilku mężczyzn do jego obsługi.
Z czasem liczba wyszkolonych mężczyzn wzrosła na tyle, że w roku 1910 pojawił się  
pierwszy oddział strażacki dający początek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Odrzykoniu.

Ojcami-założycielami odrzykońskiej jednostki straży pożarnej zostali 
członkowie Towarzystwa Kółka Rolniczego na czele z ówczesnym proboszczem 
parafii Odrzykoń, ks. Ernestem Świątkiem oraz radnym powiatu Pawłem 
Nawrockim.

Działalność straży została przerwana na okres działań I wojny światowej. Dzięki 
ofiarności mieszkańców Odrzykonia straż zakupiła w 1926 roku sikawkę, a w 1928- 
strażacki wóz, okute drabiny, węże, hełmy, toporki, mundury i pasy.
Prawdziwym sprawdzianem umiejętności i ofiarności strażaków była bojowa akcja 
podczas pożaru, który wybuchł w Odrzykoniu, 7 kwietnia 1937 roku. Spłonęło 
wówczas 28 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Gdyby nie odrzykońska OSP 
straty byłyby znacznie większe. W tym czasie zapadła decyzja w sprawie zakupu 
pompy z silnikiem.

Zarządzeniem władz okupacyjnych, podczas II wojny światowej, strażacy 
musieli pełnić swoją strażacką służbę, co było szczególnie niebezpieczne. Wielu 
strażaków prowadziło działania konspiracyjne w ramach operacji organizowanych 
przez Armię Krajową.Szczególnym przejawem odwagi strażaków stało się  podjęcie 
akcji gaśniczej pożaru wieży kościoła parafialnego w sierpniu 1944 roku, 
prowadzonej podczas nasilonych działań wojennych, co wiązało się z bezpośrednim 
narażeniem życia.

Okres Polski Ludowej zapoczątkowany w 1944 roku i trwający do 1989 roku był dla 
odrzykońskiej jednostki OSP czasem nie tylko intensywnego rozwoju 
organizacyjnego  i technicznego, ale  także okresem w którym straż podejmowała 
liczne działania na wielu obszarach działalności społecznej i samorządowej. 
Do najważniejszych wydarzeń tego okresu,  które zaważyły na   historii OSP zaliczyć 
należy m. in.:

2                            MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY WOJASZÓWKA NR 41/SIERPIEŃ 2010 

 

2                            MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY WOJASZÓWKA NR 41/SIERPIEŃ 2010 

 


