
krośnieńskiego tradycyjnie „obtańczyli i ośpiewali” wieńce dożynkowe. gospodarzowi Powiatu Krośnieńskiego dożynkowy bochen chleba.
Po czym, każda z delegacji złożyła chleb dożynkowy na ręce swojego wójta Jako reprezentant Senatu RP głos zabrał Senator Stanisław Piotrowicz, 
lub burmistrza.natomiast w imieniu administracji rządowej głos zabrała Małgorzata 

Pięknie udekorowanymi bochenkami chleba zostali obdarowani również: Chomycz.
Senatorowie RP Alicja Zając i Stanisław Piotrowicz oraz Wojewoda 
Podkarpacki Małgorzata Chomycz. Starostom delegacji gminnych 
gospodarze dożynek: Starosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Juszczak i Wójt 
Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz 
tzw. wieńcowe.

Część oficjalną uroczystości zakończył Wójt Gminy Wojaszówka 
Sławomir Stefański, kierując słowa podziękowania do rolników z Powiatu 
Krośnieńskiego, za ich bezcenną pracę, która daje nam chleb powszedni. 
Podkreślił, że tegoroczny trud rolnika obciążony jest nie tylko pracą, ale także 
trudnymi warunkami pogodowymi.

Słowa podziękowania skierował do Starosty Powiatu, Burmistrzów, Dożynki Powiatowe stały się także okazją do docenienia pracy najbardziej 
Wójtów za zaufanie oraz możliwość organizacji tak wspaniałej imprezy jaką zasłużonych rolników powiatu krośnieńskiego. Z gminy Wojaszówka 
są Dożynki Powiatowe. okolicznościowe statuetki otrzymali rolnicy: Józef Zięba z Łączek 

Podziękowania złożył również na ręce wszystkich, którzy przyczynili się Jagiellońskich i Piotr Hłyń z Wojaszówki. Jedną z atrakcji dożynek były 
do organizacji uroczystości m.in.: GOKiR w Wojaszówce, Rady Sołeckiej barwne stoiska przygotowane przez poszczególne gminy powiatu 
w Ustrobnej, OSP w Ustrobnej, Policji, wszystkim Kołom Gospodyń krośnieńskiego, na których można było podziwiać rękodzieło artystyczne, 
Wiejskich z Gminy Wojaszówka, Orkiestrze Dętej z Odrzykonia, Gminnemu obrazy, zdjęcia oraz skosztować tradycyjnego jadła
Zakładowi Komunalnemu w Wojaszówce, Księżom z terenu gminy. . Dla szczególnie zainteresowanych przygotowano również foldery, mapy, 
Podziękowania skierował również do osób indywidualnych: Pani Grażyny a także wydawnictwa gminne. Wystawę płodów rolnych zorganizowali 
Ostrowskiej, Pani Grażyny Sitko, Pana Pawła Skalskiego, Pani Zuzanny pracownicy PODR Boguchwała - Zespół w Krośnie i ARiMR w Krośnie, 
Paluch, Pani Barbary Stefańskiej oraz wszystkich ludzi dobrej woli. natomiast stoisko informacyjne dla rolników - pracownicy KRUS Krosno.

W kolejnej części dożynek, reprezentanci dziesięciu gmin powiatu 

DOŻYNKI POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W USTROBNEJ

Po raz pierwszy w historii Gminy Wojaszówka, Dożynki Powiatu 
Krośnieńskiego miały miejsce na jej terenie. Uroczystości odbyły się
4 września 2011 roku w Ustrobnej. Współorganizatorami Dożynek było 
Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz Gmina Wojaszówka.

Dożynki Powiatowe zainaugurowała Msza św., którą koncelebrował 
proboszcz parafii Ustrobna ks. Artur Progorowicz w towarzystwie 
ks. Stanisława Wolaka, proboszcza parafii Odrzykoń ks. Jana Rydzika oraz 
proboszcza parafii Łączki Jagiellońskie - ks. Janusza Burego. W homilii ksiądz 
Progorowicz  podkreślił jak ważna jest świadomość człowieka w stosunku do 
dostatku oraz braku żywności we współczesnym świecie. Jednocześnie 
wskazując jak ważne jest święto plonów dla każdego rolnika. Podziękował 
również wójtowi oraz wszystkim zaangażowanym w organizację dożynek za 
entuzjazm oraz wysiłek włożony w ich przygotowanie.

W uroczystościach dożynkowych udział wzięli min. Alicja Zając - Senator 
RP, Stanisław Piotrowicz - Senator RP, Małgorzata Chomycz - Wojewoda 
Podkarpacki, Bogdan Rzońca - radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
Jan Juszczak - Starosta Powiatu Krośnieńskiego, Andrzej Guzik - W-ce Starosta 
Powiatu, Radni Powiatu Krośnieńskiego na czele z Przewodniczącym Rady 
Andrzejem Krężałkiem, delegacje z wieńcami dożynkowymi ze wszystkich 
gmin Powiatu Krośnieńskiego na czele z Burmistrzami, Wójtami 
i Przewodniczącymi Rad, Radni Gminy Wojaszówka z W-ce 
Przewodniczącym Rady Stanisławem Blicharczykiem.

Oficjalnego otwarcia dożynek dokonał Starosta Krośnieński - Jan Juszczak, 
który w swoim przemówieniu podkreślił ogromną wagę wydarzenia jakim są 
dożynki, nazywając je dziękczynieniem za wszelkie dobra. Podziękował 
również rolnikom za ich pracę i trud oraz wyraził podziw nad  ich umiejętnością 
świętowania. Starostowie Dożynek Powiatowych: Maria Samborska 
z Ustrobnej i Eugeniusz Jakubas z Odrzykonia wręczyli Janowi Juszczakowi - 
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należy do jednych z najznakomitszych. Zamek Kamieniec, postać hetmana Mikołaja Pierwotnie przewidywaliśmy realizację jednej dużej inwestycji w gminie Jedlicze, bo 
Kamienieckiego to symbole, które wskazują na chwalebną przeszłość i wielkość rodu. taka była szansa na dofinansowanie. Jednak podjęliśmy wysiłek i ryzyko składając drugi 
Współcześni Kamienieccy zasłużyli się walcząc dzielnie na różnych frontach podczas wniosek. Wymagało to od nas odwagi budżetowej i przekonania radnych, że zostanie 
drugiej wojny światowej, zachowując niezłomne postawy podczas panowania władzy przyjęty. Jestem zadowolony, że ryzyko się opłaciło i dziś możemy cieszyć się ze 
komunistycznej, a Ci, którzy mieszkają poza granicami Polski - dbałością o prawdę wspólnego dzieła - mówił starosta. Jest to bardzo ważny odcinek drogi, dzięki któremu 
historyczną, tradycje polskiej rodziny i ojczysty język.gmina została komunikacyjnie połączona z powiatem strzyżowskim. Słowa uznania 

i wdzięczności należą się byłemu Zarządowi Województwa Urzędu Marszałkowskiego 
za sugestie i pomoc merytoryczną. Podziękowania kieruję również na ręce dyrektora 
Jana Pelczara, który na bieżąco czuwał nad przebiegiem prac, dla Janusza Zajdla 
i Marka Pepery oraz wykonawcy. Chcemy aby stan infrastruktury drogowej w powiecie 
się poprawiał, jest to niezbędny warunek zmierzający do rozwoju społeczno  
gospodarczego całego regionu. Życzę sobie aby takich inwestycji było więcej, bo jeśli 
uda nam się zrobić coś dla mieszkańców i oni przyjmują to z wdzięcznością i satysfakcją 
to jest to dla nas radość i doping do kolejnych działań - podkreślił starosta J. Juszczak.

W spotkaniu na Zamku w Odrzykoniu wzięli udział jako goście wójtowie 
z Wojaszówki i Korczyny. W swych wypowiedziach podkreślili przywiązanie do historii 
Zamku i jego znaczenie dla obecnego rozwoju gmin.

Ostatnim, ważnym akcentem Zjazdu było uczestniczenie wspólnie z parafianami 
Odrzykonia w niedzielnej Mszy świętej, po której Zjazd został formalnie zamknięty. 
Powroty do domów były długie, ale szczęśliwe. Teraz nadszedł czas wspomnień 
i ożywionych kontaktów.

Wójtowie Gminy Wojaszówka oraz Gminy Korczyna wręczyli przedstawicielowi 
rodu wydawnictwa ilustrujące osiągnięcia gmin.Wartość inwestycji wyniosła 6 458 930 zł. Zadanie dofinansowane zostało z RPO 

Krzysztof KamienieckiWojewództwa Podkarpackiego w wysokości 66,06 %.

Wójt Sławomir Stefański w słowach skierowanych do rodziny Kamienieckich podkreślił Źródło: Starostwo Powiatowe w Krośnieński
związki historyczne łączące gminę z rodem Kamienieckich. Jednocześnie podziękował za 
tak liczne przybycie przedstawicieli rodu oraz pamięć o korzeniach wywodzacych się W imieniu swoim i wszystkich mieszkańców Gminy Wojaszówka chciałbym 
z tego terenu. Wyraził również nadzieję, że w przyszłości zamek będzie miejscem podziękować Panu Staroście oraz Radzie Powiatu za inwestycję, która przyczyni się do 
kolejnych spotkań. Na zakończenie życzył wszystkim przybyłym, zwłaszcza nestorom oszczędności czasu, a także łatwiejszego i wygodniejszego przemieszczania się 
rodu, zdrowia i pomyślności.mieszkańców naszej gminy. Podziękowania kieruję również do Marszałka Województwa 
Źródło zdjęć: Zdzisław GilPodkarpackiego za dofinansowanie tak ważnej dla nas inwestycji ze środków Unii 

Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
KROWIE TROJACZKI W WOJKÓWCEoraz do Pana Jerzego Kalety byłego radnego powiatowego za zaangażowanie na rzecz 

inwestycji. Podziękowania należą się wszystkim mieszkańcom, którzy ze zrozumieniem 
U bydła taka historia zdarza się bardzo rzadko, statystycznie raz na 100 tysięcy wspierali tą inwestycję przekazując swoje grunty. Równocześnie apeluję do kierowców 

porodów i jest to pierwszy taki przypadek na terenie naszej gminy. Trzy cieliczki: Tośka, o rozwagę ponieważ nowa nawierzchnia to zdecydowana poprawa komfortu jazdy ale 
Mańka i Maja przyszły na świat 4 września 2011 roku w gospodarstwie Ireny również pokusa do rozwijania nadmiernej prędkości.
i Zbigniewa Wąchałów z Wojkówki. Domyślaliśmy się, że Malina może urodzić Z wyrazami szacunku
bliźniaki, była bardzo gruba. Ale trzech cielaków, to się nie spodziewałliśmy - wyznają Wójt Gminy Wojaszówka
z uśmiechem właściciele. Dla Pana Zbigniewa to był szczęśliwy dzień, jak sam opowiada Sławomir Stefański
w oddali było słychać dzwony kościelne w Ustrobnej rozpoczynające Dożynki 
Powiatowe, kiedy wszystko się zaczęło. Właściciel poród odebrał bez pomocy  SUKCESY W RAJDACH SAMOCHODOWYCH
weterynarza jedynie w asyście syna. Na szczęście wszystkie trzy jałówki są silne Rajdy samochodowe są bez wątpienia najbardziej widowiskowym i efektownym 
i zdrowe.sportem. W naszej gminie jest kilka załóg startujących w rajdach, wśród nich jest Ryszard 

Zainteresowanym hodowcom zdradza, że swojej Maliny nie karmił niczym Dunaj i Kinga Dunaj, którzy startują fiatem cinquecento. Po sezonie 2010 zdobyli 
szczególnym, tradycyjnymi paszami z ekologiczego, dwuhektarowego gospodarstwa. zasłużony tytuł Mistrza Okręgu Rzeszowskiego PZM w Konkursowej Jeździe 
Nie wiem tylko jak je teraz zarejestrować, bo w karcie nie ma wystarczającej ilości kratek Samochodem w klasie do 1300cm3. „W sezonie 2011 założyliśmy sobie obronę 
- mówi właściciel. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie przewidziała wywalczonego w 2010r. tytułu oraz walkę o jak najwyższe pozycje w klasyfikacji 
bowiem w drukach rejestrów, że krowa może mieć trzy cielaki.generalnej poszczególnych rajdów”- mowi kierowca Ryszard Dunaj. Dotychczas, 

Trzy cieliczki, które już zyskały sporą sławę, bo nie brakuje ciekawych, by je w sezonie 2011, odbyło się już 6 rajdów, w których uplasowali się na wysokich pozycjach 
zobaczyć, na razie pozostaną w macierzystym gospodarstwie. Wizytę oraz gratulacjew swojej klasie. Między innymi 1 miejsce w KJS Bircza, KJS Lubenia, Rajd Kraśnicki 
 z tej okazji złożył również Wójt Gminy Wojaszówka - Sławomir Stefański. oraz Rajd Zimowy w Jedliczu, 2 miejsce w Rajd Biecki oraz KJS Przemyśl. Przed nimi 

kolejne starty w KJS Mielec (18.09), KJS Rzeszów (02.10), KJS Krosno (23.10) i KJS 
Jasło (11.11). Wszystkich kibiców zachęcamy do przybycia i obejrzenia osobiście na co 
ich stać.

ZJAZD RODZINY KAMIENIECKICH

W dniach 27 i 28 sierpnia 2011 roku odbył się Zjazd rodziny Kamienieckich. Był to 
drugi w historii powojennej Polski zjazd tej rodziny. Pierwszy miał miejsce w 2000 roku 
podczas uroczystości nadania 21 Rejonowym Warsztatom Technicznym w Rzeszowie 
imienia Hetmana Mikołaja Kamienieckiego i prawa używania herbu Pilawa.

W 2011 roku rodzina Kamienieckich postanowiła spotkać się na zamku 
w Odrzykoniu, by uczcić swe nieprzerwane istnienie i obdarzywszy uznaniem 
najstarszych jej członków przypomnieć młodszym pokoleniom historię rodziny 
oraz te jej wartości, którymi dobrze by było kierować się w przyszłości, mając w pamięci 
ważne zdarzenia, wśród nich momenty smutne i radosne, tworzące poczucie trwałego 
związku.

W spotkaniu wzięło udział 30 osób, które podążyły do Odrzykonia nie tylko z Polski, 
ale również z Portugalii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Belgii. Ci, którzy nie mogli 
dojechać z Sycylii, Niemiec i Australii przysłali pozdrowienia. Ród Kamienieckich 
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LETNIA AKCJA POD HASŁEM SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIU W imieniu obdarowanych za otrzymany chleb i tegoroczne plony podziękował Wójt 
Gminy Wojaszówka - Sławomir Stefański. Podkreślił również symboliczną wartość 

14 sierpnia 2011 roku odbyła się Letnia Akcja pod hasłem Samorządowcy na Ratunek chleba przekazując na ręce sołtysa Łęk Strzyżowskich Mariana Gardziny oraz nowo 
Życiu. mianowanego proboszcza Łęk Strzyżowskich ks. Tadeusza Kukulskiego upieczone 

Akcja miała miejsce w budynku rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej własnoręcznie wspaniałe chleby dożynkowe.
 w Krośnie, gdzie ulokowały się Panie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
w Krośnie celem poboru krwi.

W Akcji udział wzięli mieszkańcy niemal wszystkich gmin powiatu krośnieńskiego 
oraz pracownicy PWSZ w Krośnie i Urzędu Gminy w Wojaszówce.

Najważniejszym elementem tradycji święta planów jest wieniec dożynkowy. 
Wszystkie wieńce, przyniesione w tym roku przez delegacje, były piękne i kunsztownie 
wykonane. Zgromadzoną na Dożynkach Gminnych publiczność zachwyciły wspaniałe, 
pełne artyzmu wieńce z Bajd, Bratkówki, Łączek Jagiellońskich, Łęk Strzyżowskich - 
Bartnego, Łęk Strzyżowskich - Wsi, Odrzykonia, Pietruszej Woli, Przybówki, Ustrobnej Na finał Akcji dotarła również Pani Małgorzata Chomycz - Wojewoda Podkarpacki, 
i Wojkówki. Wyrazem wdzięczności i podziwu dla pracy twórczej oraz wysiłku która podziękowała wszystkim Honorowym Dawcom Krwi za bezinteresowne niesienie 
włożonego w przygotowanie wieńców były dyplomy i upominki, które wszystkim pomocy drugiemu człowiekowi dzieląc się cząstką siebie.
delegacjom wieńcowym wręczyli: Wójt Gminy Wojaszówka - Sławomir Stefański oraz Inicjatorem akcji promującej krwiodawstwo, która trwała przez całe wakacje jest 
Przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet - Ilona Goleń.Sławomir Stefański - Wójt Gminy Wojaszówka. Wójt Gminy wraz z Podkarpackim 

Dożynki Gminne stały się również okazją ku temu, by podziękować za wieloletnią Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych, Radiem Rzeszów oraz Zarządem 
służbę na rzecz lokalnej społeczności oraz wkład pracy w pełnieniu funkcji sołtysom wsi Rejonowym PCK w Krośnie, zwrócił się do wszystkich samorządów województwa 
Ustrobna - Ilonie Goleń i Wojaszówka - Stanisławowi Dubielowi. W imieniu władz Podkarpackiego o włączenia się w promocję krwiodawstwa.
samorządowych Gminy Wojaszówka okolicznościowe grawertony, jako wyraz W niedzielnej Akcji uczestniczył również wspaniały człowiek, przykład do 
szacunku i wdzięczności wręczył Wójt Gminy Wojaszówka - Sławomir Stefański.naśladowania dla młodych pokoleń, dawca krwi Pan Janusz Bęben, który oddał 

W części artystycznej dożynek wystąpiła kapela ludowa "Sieklowianie" oraz zespół honorowo ponad 100 litrów krwi.
śpiewaczy "Odrzykonianki", które wykonały wiązankę pieśni dożynkowych i znanych W imieniu Regionalnego Centrum Krwi i Krwiodawstwa i wszystkich potencjalnych 
piosenek ludowych. Uroczystości dożynkowe zakończyły się festynem.biorców krwi dziękuję Honorowym Dawcom Krwi za ciągłe bezinteresowne dzielenie się 

Udana pogoda oraz znane przeboje w wykonaniu zespołu muzycznego "Rewers", tym darem. Dziękuję także władzom uczelni za udostępnienie pomieszczeń w PWSZ.
sprawiły, że licznie zgromadzeni uczestnicy Gminnych Dożynek bawili się znakomicie 
do późnego wieczora.Z wyrazami szacunku

Za zorganizowanie tegorocznych Gminnych Dożynek szczególne słowa Wójt Gminy Wojaszówka 
podziękowania należą się Marianowi Gardzinie, sołtysowi Łęk Strzyżowskich, Radzie Sławomir Stefański
Sołeckiej, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, członkom OSP i LKS w Łękach 
Strzyżowskich oraz wszystkim osobom, które włożyły wiele pracy i zaangażowania GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW W ŁĘKACH STRZYŻOWSKICH
w przygotowanie uroczystości. Słowa podziękowania kierujemy również do sponsorów Dożynki to jedno z największych świąt na polskiej wsi. To także odpoczynek 
imprezy, którymi byli: Jan Gałuszka - usługi transportowe z Łęk Strzyżowskich, Janusz po ciężkiej, całorocznej pracy. Po ścięciu ostatnich kłosów zboża rolnicy obchodzą 
Piotrowski - Firma Gal - Kom - Tech, Wacław Drogoń - Firma budowlana z Frysztaka, uroczyste święto dziękczynienia za dary Ziemi. Dożynki, z tradycyjnymi elementami: 
KGW Wieś i Bartne z Łęk Strzyżowskich, Roman Tyburski, Lucyna Makara, Andrzej Mszą św., korowodem dożynkowym, wieńcami, chlebem są również świadectwem 
Dziugan, Delikatesy Centrum w Łękach Strzyżowskich, Mieczysław Ziemba, Sołectwo pielęgnowania polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego. Taki też charakter 
Łęki Strzyżowskie, Woda mineralna Capri Krówniki. miały Dożynki Gminy Wojaszówka, które odbyły się 28 sierpnia 2011 r w Łękach 

Strzyżowskich.
Uroczystości rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego, który przy 

dźwiękach okolicznościowej pieśni "Plon, niesiemy plon", w wykonaniu kapeli ludowej 
"Sieklowianie", przeszedł pod Dom Strażaka w Łękach Strzyżowskich, aby tam 
uczestniczyć w dziękczynnej Eucharystii za tegoroczne plony. Tę polową Mszę 
św. odprawił proboszcz parafii Łęki Strzyżowskie ks. Tadeusz Kukulski oraz poświęcił 
przyniesione przez poszczególne delegacje wieńce i chleby dożynkowe. Uroczysty 
charakter liturgii piękną oprawą muzyczną podkreślił chór z Łączek Jagiellońskich pod 
dyrekcją Aleksandry Fiołek - Matuszewskiej. Po Mszy św. odbyły się oficjalne 
uroczystości Gminnego Święta Plonów.

Ich oficjalnego otwarcia i powitania gości dokonał Marian Gardzina - sołtys wsi Łęki 
Strzyżowskie, współorganizator tegorocznych dożynek. Następnie zespół śpiewaczy 
"Odrzykonianki", "ośpiewał" wieńce dożynkowe, specjalnie przygotowanym na tę 
okazję, programem artystycznym, autorstwa Genowefy Malskiej. Następnie odbył się 
tradycyjny obrzęd wręczenia chleba dożynkowego. Z rąk starostów gminnych dożynek, 
Anny Syrek z Łęk Strzyżowskich i Bogdana Maraja z Pietruszej Woli, piękny bochen 
chleba z tegorocznego ziarna, przyjął gospodarz Gminnych Dożynek, Sławomir Stefański 
- Wójt Gminy Wojaszówka. Chleby dożynkowe otrzymali również zaproszeni goście. 
Delegacje wieńcowe z poszczególnych sołectw gminy Wojaszówka wręczyły chleby: 
Tadeuszowi Wójcikowi - Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Stanisławowi 
Blicharczykowi - Z-cy Przewodniczącego, ponadto Janowi Krygowskiemu i Andrzejowi 
Dziuganowi - Radnym Powiatu Krośnieńskiego, Grzegorzowi Makarze - Z-cy Wójta 
Gminy, Danucie Daszykowskiej - Skarbnik Gminy, Renacie Grząsiak - Dyr Szkoły 
Podstawowej w Łękach Strzyżowskich, ks. Januszowi Buremu - proboszczowi Łączek 
Jagiellońskich, asp. sztab. Arturowi Kielarowi - kierownikowi Posterunku Policji 
w Bratkówce i Marianowi Gardzinie - sołtysowi Łęk Strzyżowskich. W gronie osób, 
którym został przekazany chleb dożynkowy znaleźli się również: Jerzy Kaleta - Radny 
Powiatu Krośnieńskiego poprzedniej kadencji, Jan Urbanek - Komendant Zarządu 
Gminnego Związku OSP w Wojaszówce, Ilona Goleń - Przewodnicząca Powiatowej 
Rady Kobiet oraz Maria i Bolesław Kłosowiczowie.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
KOBYLE - ŁĘKI STRZYŻOWSKIE - BRATKÓWKA - ODRZYKOŃ - 

ZAKOŃCZONA
Powiat Krośnieński zakończył realizację wielomilionowej inwestycji w całości 

znajdującej się na terenie Gminy Wojaszówka, polegającej na przebudowie drogi 
powiatowej Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Bratkówka - Odrzykoń. Prace trwały od marca 
do 16 sierpnia 2011 roku.Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - 
Mostowych w Jaśle.

Przebudowa drogi podyktowana była złym stanem nawierzchni, na której powstały 
liczne przełomy i deformacje utrudniające płynną komunikację. Jezdnia wymagała 
odnowy i wzmocnienia oraz poszerzenia. Znacznym utrudnieniem był również brak 
chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych. Zakres prac obejmował przebudowę 
drogi na długości 12 276 m, poszerzenie jezdni, wykonanie wzmocnienia jezdni, budowę 
chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudowę przepustów, wykonanie 
zjazdów indywidualnych, utwardzenie i umocnienie poboczy.

Uroczyste otwarcie drogi odbyło się 19 sierpnia w obecności władz powiatu, starosty 
Jana Juszczaka, dyrektora Jana Pelczara, radnego Andrzeja Dziugana, kierownika PZD 
Marka Pepery, gminę reprezentowali wójt Sławomir Stefański, zastępca wójta Grzegorz 
Makara, Jerzy Kaleta, radny powiatu poprzedniej kadencji, ks. proboszcz z Odrzykonia 
Jan Rydzik, ks. proboszcz z Ustrobnej Artur Progarowicz oraz przedstawiciele 
wykonawcy.

W imieniu mieszkańców gminy głos zabrał wójt Sławomir Stefański - Chciałbym 
podziękować panu staroście i Radzie Powiatu, która podjęła odważną decyzję o realizacji 
tego przedsięwzięcia. Tak ogromnej inwestycji na terenie gminy osobiście nie pamiętam 
- powiedział wójt. Serdecznie dziękuję również tym wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, że dziś możemy cieszyć się tą wspaniałą drogą. Będzie służyła nam wszystkim. 
Drogę poświęcił i pobłogosławił ks. proboszcz Jan Rydzik.

Jako powiat wykazaliśmy dużą determinację aby ta droga została ujęta 
w Regionalnym Programie Operacyjnym - przyznał starosta Jan Juszczak. 

W drugiej, mniej oficjalnej części imprezy udaliśmy się, wraz z Justyną Słowik - 
Klinikowską, w artystyczną podróż. Najpierw przemierzaliśmy Gminę Wojaszówka, 
spotykając na swej drodze: Orkiestrę Dętą z Odrzykonia, Dziecięcy Zespół Ludowy 
"Wesołe Smyki" z Wojaszówki, Zespół Śpiewaczy "Przybowianki", Dziecięcy Zespół 
Tańca Ludowego działający przy SP w Ustrobnej oraz Zespół Śpiewaczy 
"Odrzykonianki". Następnie odwiedziliśmy naszego wschodniego sąsiada Ukrainę, 
wsłuchując się w muzykę zespołu "Na Drabini" ze Starego Sambora. W międzyczasie 
mogliśmy podziwiać pokazy tańców standardowych i latynoamerykańskich 
w wykonaniu par tanecznych: Patrycji Nowak i Kacpra Kustronia oraz Weroniki Kawy 
i Sebastiana Nowaka.

Celem naszej artystycznej podróży była Słowacja, skąd przybył zespół "Romano Ilo" 
ze Stropkova, który zachwycił wszystkich pieśniami i tańcami wywodzącymi się 
z kultury romskiej. Dopełnieniem wieczoru była wspólna zabawa pod gwiazdami przy 
dźwiękach muzyki zespołu "Biało-czarni" z Wietrzna.

Przyszłoroczne dożynki powiatowe odbędą się w gminie Rymanów, przyszłym 
organizatorom życzymy powodzenia oraz pięknej pogody.

Dla członkiń KGW organizatorzy przygotowali trzy konkurencje: Dojenie kozy, 
Wiejskie wychowanie oraz Słodką chwilę. W pierwszej i ostatniej konkurencji 
poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały maksymalną liczbę punktów z uwagi 
na brak możliwości bezsprzecznego ich rozstrzygnięcia. Natomiast w rywalizacji 
pt. Wiejskie wychowanie, która jak sama nazwa wskazuje, łączyła w sobie czynności 
wykonywane w gospodarstwie i te wychowawcze, trzy członkinie KGW musiały 
pokonać wyznaczoną trasę trzymając jednocześnie w ręku opałkę z dzieckiem. Pierwsza 
z nich zbierała ziemniaki, druga sadziła je i przewijała dziecko, trzecia zaś przy użyciu 
grabi przeciągała jednego ziemniaka z linii mety na linię startu. Najlepszymi 
gospodyniami i matkami w jednej osobie okazały się członkinie KGW z Bajd.

Sołtysi podczas turnieju wykazywali się celnością i siłą w Rzucie gumiakiem oraz 
w zadaniu Koniec wieńczy dzieło, a wraz z członkami Rady Sołeckiej umiejętnością 
odpowiedniego kierowania i nadawania tempa w narciarskim slalomie gigancie. 

W pierwszej konkurencji rywali zdeklasował przedstawiciel sołtysa z Wojkówki. 
Zwycięzcami Slalomu giganta została drużyna z Rzepnika, a umiejętnością najszybszego 
i najbardziej precyzyjnego wbijania gwoździ wykazał się zawodnik 
z Łęk Strzyżowskich.

Turniej Wsi stał się także okazją do stwierdzenia, który z radnych Rady Gminy 
Wojaszówka posiada najwięcej szczęścia. Rywalizacja pokazała, że największymi 
szczęściarzami są radni z Łęk Strzyżowskich i Wojkówki.

Ostatnim i najbardziej ekscytującym zmaganiem turnieju, jak co roku, było 
przeciąganie liny. Konkurencję rozegrano systemem pucharowym. W rundzie finałowej 
znalazły się drużyny z Bratkówki i Łączek Jagiellońskich. Zwyciężyła drużyna 
gospodarzy.

W ostatecznej klasyfikacji zwycięzcą IV Turnieju Wsi Gminy Wojaszówka zostało 
sołectwo Rzepnik, które uzyskało łącznie 82 punkty.

Nagrody, ufundowane przez Czarnorzecko - Strzyżowską Lokalną Grupę Działania 
oraz sponsorów, wraz z pamiątkowymi dyplomami uczestnikom turnieju wręczył wójt 
gminy Wojaszówka - Sławomir Stefański.
WYNIKI IV TURNIEJU WSI GMINY WOJASZÓWKA
I miejsce: Rzepnik - 82 pkt
II miejsce: Wojkówka - 79 pkt
III miejsce: Bajdy - 75 pkt
IV miejsce: Łączki Jagiellońskie - 69 pkt, IV miejsce: Łęki Strzyżowskie - 69 pkt
V miejsce: Bratkówka - 66 pkt
VI miejsce: Odrzykoń - 58 pkt
VII miejsce: Pietrusza Wola - 56 pkt
VIII miejsce: Ustrobna - 53 pkt
IX miejsce: Wojaszówka - 47 pkt

IV TURNIEJ WSI GMINY WOJASZÓWKA W trakcie Turnieju Wsi nie zapomniano również o najmłodszych. Zorganizowano dla 
Już po raz czwarty, 7 sierpnia 2011 r. w Łączkach Jagielońskich, odbył się Turniej Wsi nich konkurs wiedzy o uzależnieniach przygotowany przez Gminną Komisję 

Gminy Wojaszówka pod hasłem Zdrowa rywalizacja w naszej gminie. Organizacji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konkurs rozstrzygnięto w dwóch 
turnieju podjęli się ubiegłoroczni zwycięzcy - sołectwo Łączki Jagiellońskie wraz kategoriach wiekowych.
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wojaszówce. Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

W zmaganiach wsi uczestniczyli reprezentanci dziesięciu sołectw Gminy Kategoria do V klasy SP: I miejsce:  Beata Daszkowska, II miejsce:  Kamil Nowak, 
Wojaszówka: Bajd, Bratkówki, Łączek Jagiellońskich, Łęk Strzyżowskich, Odrzykonia, III miejsce:  Aleksandra Cygan
Pietruszej Woli, Rzepnika, Ustrobnej, Wojaszówki i Wojkówki. Kategoria klas VI SP i gimnazjum: I miejsce:  Sylwia Hejnar, II miejsce:  Aleksandra 

Przedstawicielami poszczególnych miejscowości byli sołtysi, członkinie Kół Cieśla, III miejsce:  Patrycja Wojtowicz
Gospodyń Wiejskich, druhowie OSP, członkowie Rady Sołeckiej oraz Rady Gminy. Nagrody laureatom konkursu wręczył wójt gminy Wojaszówka - Sławomir Stefański 

Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili zawodnicy Ochotniczych Straży Pożarnych. w towarzystwie Anny Szarek - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Ich zadaniem było przetoczenie slalomem ogromnej opony do ciągnika. Największą siłą, w Wojaszówce. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.
szybkością i sprawnością fizyczną w tej konkurencji wykazał się reprezentant Rzepnika. Młodzi mieszkańcy gminy mieli również okazję wykazać się sprawnością podczas 

Akcja bojowa - to kolejna konkurencja, która była przeznaczona dla druhów OSP. wyścigu w workach. Najszybsi zostali nagrodzeni. Najmłodszym dzieciom 
Zadanie strażaków polegało na założeniu kompletnego munduru, napełnieniu wiaderka udostępniono także dmuchaną zjeżdżalnię oraz trampolinę.
wodą, a następnie pokonaniu slalomem wyznaczonej trasy. Na mecie czekała na nich 
butelka, którą musieli wypełnić wodą. Konkurencja kończyła się w momencie złożenia 
poszczególnych elementów munduru na przygotowanych wcześniej miejscach. 

Wszyscy uczestniczy doskonale poradzili sobie z tym zadaniem, jednakże 
największymi predyspozycjami do wykonywania zawodu strażaka oraz odpornością na 
stres popisał się członek OSP Wojkówka.

Po konkurencjach skierowanych do starszych druhów OSP przyszła kolej na 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Dla nich przygotowano tor przeszkód, gdzie 
głównymi utrudnieniami były taczki, gumiaki i kask. Taczki, które nie chciały się 
prowadzić, kask, spadający na oczy i przyduże gumiaki, uniemożliwiające bieg. 
Z wszystkimi trudnościami w najkrótszym czasie poradzili sobie strażacy MDP 
z Rzepnika.

Po zakończeniu turnieju organizatorzy zaprosili wszystkich zebranych do wspólnej 
zabawy pod gwiazdami, zapewniając muzykę na żywo i obficie zaopatrzony bufet.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
tegorocznego Turnieju Wsi. Szczególne podziękowania składamy współorganizatorom 
turnieju: sołtysowi wsi Łączki Jagiellońskie - Jerzemu Suchowi, Radzie Sołeckiej, Kołu 
Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach Jagiellońskich oraz 
Czarnorzecko - Strzyżowskiej Lokalnej Grupie Działania.

Dziękujemy również sponsorom turnieju: firmie Lux Granit Ustrobna, Meblo-Kros 
Bratkówka, Inwest - Profil Bajdy, Mazbud Ustrobna, Euro - Bram Ustrobna, piekarni 
Żaneta Bajdy oraz radnemu Rady Powiatu Krośnieńskiego - Andrzejowi Dziuganowi.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejny, V Turniej Wsi Gminy Wojaszówka, który 
tradycyjnie odbędzie się w zwycięskiej miejscowości. Zapraszamy zatem do Rzepnika.
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