
URZĄD GMINY ORAZ FUNDACJA SOS ŻYCIE 
ZAPRASZAJĄ

  

na bezpłatne badania mammograficzne:
kobiety w wieku 50 - 69 lat (bezpłatne badanie raz na 2 lata)

na bezpłatne badania cytologiczne: 
kobiety w wieku 25 - 59 lat (bezpłatne badanie raz na 3 lata)

Obowiązuje rejestracja telefoniczna: 0 801 08 09 10

Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji

 SOS ŻYCIE z Mielca przeprowadzi badania profilaktyczne 
w mammobusie w dniach 14-15 listopada 2011r.

MAMMOBUS stanie w WOJASZÓWCE (obok Urzędu Gminy).

Mammobus czynny w godz. 8-18

Ó APRZYB WK

PASOWANIE UCZNIÓW 

SP W WOJASZÓWCE 

I W ŁĘKACH STRZYŻOWSKICH 

      DZIEŃ SENIORA W PRZYBÓWCE

GMINNY KONKURS PATRIOTYCZNY 

W USTROBNEJ

UDZIAŁ SP W BRATKÓWCE 

W OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII 

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

   

         

WIADOMOŚCI SPORTOWE      

OGŁOSZENIA 
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      „Pro Familia”

11 LISTOPADA11 LISTOPADA

NARODOWE ŚWIĘTO 

NIEPODLEGŁOŚCI

dyplom,Przedstawiamy wyniki:
KLASA C 2011/2012, GRUPA: KROSNO III Miejsca – II, III, IV – profesjonalny sprzęt sportowy, piłki siatkowe (Mikasa), szklane 

grawerowane puchary, dyplomy.
Nazwa       M.      Pkt.        Z.        R.         P.         Bramki  Dla pozostałych drużyn uczestniczących w turnieju: szklane grawerowane puchary 

i dyplomy1. Przełęcz II Dukla                         12 28          9         1   2            36- 14
2. Zamczysko Odrzykoń            12 24          7          3          2            20- 14
3. Rędzinianka Wojaszówka             12 24          8         0          4            35-12  SPRAWY RÓŻNE:

- W turnieju może uczestniczyć maksymalnie 20 drużyn,4. Partyzant II Targowiska       12 23          7          2          3            26-15
- Wszystkim uczestnikom turnieju organizatorzy zapewniają: obiad (w godzinach 5. Chlebianka Chlebna            12 23          7          2          3            21- 15
12.00 – 14.00) oraz  „stół szwedzki”  (w godz. 10.00 do 17.00), zimne napoje 6. Nowy Dwór Makowiska       12 21          7          0          5            22-23
(wydawane przy zapisach).7. Orlew Suchoduł (Krosno)       12 18          6          0          6            24-24
 8. Grodzisko Wietrzno            12 15          5          0          7            21-27
ZGŁOSZENIA:9. Błękitni Żeglce       12 15          5          0          7            14-23
 Udział drużyn w turnieju należy zgłosić do dnia 20.11. 2011 r.: pod numerem 10. Nurt Potok       12 13          3          4          5            20-21
tel. 13-4385095 lub na adres: Jerzy Kaleta, 38-471 Wojaszówka 5911. Iwełka Iwla             12 12          4          0          8            15-25

12. Nafciarz Bóbrka       12 11          3          2          7            17-23
Ostateczne rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu 13. Orzeł Milcza       12   0          0          0          7              7-30

należy do organizatora.

KLASA C 2011/2012, GRUPA: KROSNO IV Zapraszamy na stronę internetową Towarzystwa Sportowego „Pro - Familia”: 
www.pro-familia.net – galeria zdjęć z poprzednich imprez sportowych

Nazwa       M.      Pkt.        Z.        R.         P.         Bramki  
1. Dragon Glinik Nowy        12 27          8          3   1              39-12
2. Wisłoka Niegłowice                     12 25          7          4          1              26- 9 INFORMACJE Z RAJDÓW
3. Liwocz Brzyska               12 25          8         1          3              56-21
4. Maraton Tarnowiec               12 24          7          3          2              34-17 W ostatnim czasie odbyły się 3 rajdy samochodowe, w których udział wzięła załoga 
5. Standard Święcany        12 24          7          3          2              29-16 z naszej gminy, Ryszard i Kinga Dunaj. Rajdy odbyły się bez niespodzianek 
6. Nieplanka Niepla        12 19          6          1          5              28-21 technicznych samochodu, a wyniki końcowe przedstawiają się następująco:
7. LKS Warzyce        12 18          5          3          4              31-25
8. Technik Trzcinica               12 17          4          5          3              20-20 KJS Mielec - 2 miejsce w klasie
9.Wisłoka Błażkowa        12 13          4          1          7              22-32
10. LKS Łęki Strzyżowskie        12 12          4          0          8              18-31 KJS Rzeszów - 2 miejsce w klasie
11. LKS Brzezówka (k. Krosna)        12  7           2          1          9              10-43
12. Tajfun Łubno Szlacheckie              12  5           1          2          9              18-48 KJS Krosno - 1 miejsce w klasie.
13. Jasiołka Szebnie                12  1           0          1          11              7-49

Najbliższy rajd, w którym załoga weźmie udział odbędzie się w Jaśle dnia 11 listopada. 
Udział w zawodach może wziąć każdy, kto posiada prawo jazdy oraz sprawny 

ZAPROSZENIE - REGULAMIN

Towarzystwo Sportowe „Pro - Familia” zaprasza drużyny z Gminy Wojaszówka 
na XII Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej.

Turniej odbędzie się dnia 27.11.2011 roku w obiektach sportowych Szkół 
Podstawowych w Niepli i Wojaszówce. 

PORZĄDEK TURNIEJU:
8.00 – 8.30 – Zapisy i losowanie grup
9.00 – Uroczyste otwarcie turnieju       
9.45 – 13.00 – Rozgrywki grupowe: Grupa A i B – obiekt sportowy – WOJASZÓWKA 
Grupa C i D – obiekt sportowy – NIEPLA      
12.00 – 14.00 – Posiłek  dla wszystkich uczestników turnieju (obiad)
14.00 – 16.00 – Ćwierćfinały, półfinały
18.00 – Wręczenie nagród dla najlepszych zespołów(puchary, nagrody rzeczowe); 
Zakończenie turnieju. 

technicznie samochód wraz z NW. Załogę samochodu stanowi kierowca i pilot (musi 
WARUNKI UCZESTNICTWA: mieć ukończone 17 lat). Ich zadaniem jest dopilnowanie spraw formalnych takich jak 

wysłanie zgłoszenia w odpowiednim terminie oraz opłata wpisowego za rajd. W dniu - W turnieju nie mogą brać udziału zespoły zrzeszone w I, II lidze - Zgłoszony zespół 
zawodów załoga musi stawić się w biurze zawodów aby odebrać niezbędne dokumenty, musi posiadać w swoim składzie co najmniej dwóch członków jednej rodziny – brak 
które potrzebne będą im tego dnia (książka drogowa by wiedzieć jak dojechać w składzie elementu rodzinnego wyklucza zespół z zawodów

     - Termin zgłoszenie zespołu do turnieju upływa z dniem 20.11. 2011 r.
     - Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny.
     - Uczestnicy zapewniają sobie ubiór sportowy i obuwie.
     - Wpisowe od drużyny – 60 zł.

ORGANIZATORZY TURNIEJU:
T. S. „Pro - Familia”, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Wojaszówka,  Gmina 
Jasło

PATRONAT MEDIALNY:
Telewizja „Obiektyw”, „Nowiny”, Tygodnik „Nowe Podkarpacie”

PATRONAT HONOROWY:
Alicja Zając – senator RP, Stanisław Piotrowicz, Piotr Babinetz -                               
posłowie na Sejm RP, Mirosław Karapyta – marszałek woj. podkarpackiego,                            
Dariusz Sobieraj – w-ce przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jan 
Juszczak – starosta powiatu krośnieńskiego, Stanisław Pankiewicz – wójt gminy Jasło, 
Sławomir Stefański – wójt gminy Wojaszówka.             
Udział w turnieju potwierdziły następujące drużyny:
- z woj. podkarpackiego – Czarni Czudec, Kombornia, Osobnica Błękitni Ropczyce, 

do poszczególnych odcinków, karta z pomiarami czasowymi, karta do BK oraz numery Belfer Tim – Sanok,
startowe). Potem wystarczy nakleić numery startowe na drzwiach, przejść badanie - z woj. małopolskiego – MKS Gorlice, Nowy Sącz,
kontrolne z wynikiem pozytywnym i w drogę! Więcej szczegółowych informacji można - ze Słowacji – Śvidnik, Vyżny Orlik, Mikulovice,
uzyskać od załogi bądź w internecie. - z Węgier – XVII dzielnica Budapesztu.
Zapraszamy do rywalizacji!

Kinga Dunaj NAGRODY:
I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł, szklany grawerowany puchar, 

gen. Józefa Hallera, została włączona w skład wojsk koalicyjnych i wspólnie 93. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
z nimi częścią oddziałów walczyła przeciw Niemcom na froncie zachodnim. 

W 1918 r. pierwszym zwiastunem odradzania się państwa polskiego było 
wydanie w Warszawie 7 października orędzia Rady Regencyjnej ogłaszające 
zjednoczenie wszystkich ziem polskich, w przyszłym niepodległym państwie. 
10 listopada 1918 r. przyjechał do Warszawy zwolniony z niewoli niemieckiej 
Józef Piłsudski. Jego obecność zaktywizowała mieszkańców części byłego 
Królestwa Polskiego do zrzucenia okupacji niemieckiej. Nastąpiło 
to 11 listopada 1918 r. i zbiegło się z zakończeniem I wojny światowej, 
podpisanym w Compiegne rozejmem między przedstawicielami pokonanych 
Niemiec i Francji, występującej w imieniu zwycięskiej Ententy.                                                      

Józef Piłsudski 11 listopada 
o t r z y m a ł  z  r ą k  R a d y  
R e g e n c y j n e j  w ł a d z ę  
zwierzchnią nad polskim 
wojskiem, a 14 listopada – 
władzę cywilną. 16 listopada 
Piłsudski rozesłał noty do 
rządów wszystkich państw, 
oznajmiające powstanie  Przypadająca w tym roku 93. rocznica odrodzenia się naszej Ojczyzny po 
niepodległej Rzeczypospolitej 123 latach niewoli skłania do przypomnienia sobie tych wydarzeń i postaci, 
Polskiej. bez których nie moglibyśmy dzisiaj świętować Dnia Niepodległości. 

W II Rzeczypospolitej Odzyskanie wolności przez Polskę nie było wydarzeniem jednodniowym
uroczyśc ie  świę towano  i nagłym lecz zwycięstwem osiągniętym po długoletniej walce 
11 Listopada jako dzień-dyplomatycznej i zbrojnej. „Wybić się na niepodległość” pozwoliła Polakom 
s y m b o l  o d z y s k a n i a  nade wszystko jednak jednoczesna klęska trzech mocarstw zaborczych 
niepodległości. Dzień ten był w latach międzywojennych świętem w wyniku I wojny światowej. 
obchodzonym także we Francji i innych państwach Ententy jako Dzień W chwili wybuchu wojny, w sierpniu 1914 r., zaborcze monarchie stanęły 
Zwycięstwa. Począwszy od obchodów 10. rocznicy odzyskania po przeciwnych stronach frontu. Niemcy i Austro-Węgry uderzyły na Rosję, 
niepodległości, urządzano 11 listopada rewie wojskowe na Polu co pozwoliło Polakom rozpocząć odbudowywanie własnej państwowości. 
Mokotowskim w Warszawie, które nadawały wyjątkowy wymiar obchodom Nasz kraj, w tym szczególnym momencie dziejów, miał szczęście posiadać 
tego święta. Dzień 11 listopada został oficjalnie wpisany do kalendarza świąt wielu wybitnych polityków, mężów stanu i wojskowych takich jak: Józef 
państwowych ustawą z 23 kwietnia 1937 r. jako Narodowe Święto Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski czy Józef Haller, których 
Niepodległości. działalność pozwoliła przekuć klęskę zaborców w zwycięstwo Polski. 

Po okresie rządów komunistycznych w Polsce, kiedy to obchody Polska uznana została za kraj należący do zwycięskiej koalicji jesienią 
11 Listopada były zakazane, ustawą z 15 lutego1989 r. przywrócono Święto 1917 r., dzięki dyplomatycznej działalności Narodowej Demokracji. Paryski 
Niepodległości, zwracając mu odpowiednią rangę i stawiając w rzędzie Komitet Narodowy Polski (KNP), któremu przewodniczył Roman Dmowski, 
największych świąt narodowych Polaków.uznano za oficjalną reprezentację Polski wśród rządów państw Ententy. 
                                                                                              Andrzej DziuganZarazem podporządkowana KNP Armia Polska we Francji, dowodzona przez 



UDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRATKÓWCE W GMINNY KONKURS PATRIOTYCZNY W USTROBNEJ
OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”.

Dnia 21 października 2011 roku w Szkole Podstawowej w Ustrobnej, odbył się 
„Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”- Gminny Konkurs Patriotyczny pod hasłem „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty…“. 

z tymi słowami Marii Dąbrowskiej zgodzą się ci wszyscy, w życiu których lektura Na wstępie dyrektor Szkoły Podstawowej w Ustrobnej - Zuzanna Paluch powitała  
odgrywa istotną rolę. Nie sposób bowiem przecenić roli książki w życiu człowieka, panią Lucynę Pelczarską - dyrektora GOKiR w Wojaszówce oraz uczestników konkursu 
a przede wszystkim małego dziecka. wraz z opiekunami. Z kolei komisja konkursowa oceniła prace plastyczne wykonane 

Lektura w sposób znaczący wpływa na rozwój intelektualny i emocjonalny, na 
kształtowanie charakteru, na formowanie się i pogłębianie kultury, rozwijanie pamięci, 
wyobraźni, bogacenie języka. Budzenie więc zainteresowania książką od najmłodszych 
lat ma niewątpliwie wielkie znaczenie i pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój 
dziecka.

przez uczniów ze szkół naszej gminy. I miejsce w kategorii klas I - III zajął Filip Such, 
II miejsce Oliwia Górak, III miejsce Łukasz Owsiak - uczniowie 
SP w Ustrobnej. W kategorii klas IV-VI zwyciężył Jakub Maląg ze szkoły w Ustrobnej, 
II miejsce zajęła Beata Daszykowska z Bratkówki, III miejsce Angelika Guzek 
z Ustrobnej. Wyróżniono Paulę Jakubus ze szkoły w Wojaszówce i Aleksandrę Kowalską 
z SP w Ustrobnej. W kategorii gimnazja najlepsza okazała się Natalia Hedesz 
z Gimnazjum w Odrzykoniu, II miejsce zajęła Kamila Wajda z Gimnazjum Dobro i zdrowie emocjonalne dzieci, wychowanie mądrego, kulturalnego człowieka 
w Przybówce.oraz rozwój społeczeństwa opartego na wartościach moralnych to najważniejsze cele 

Fundacji „ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom”. 
Kampania społeczna zainicjowana przez tę Fundację już od dziesięciu lat cieszy się 

ogromną życzliwością ze strony władz i społeczeństwa. Patronują jej Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, krajowe media oraz 
wielu partnerów, dla których dobro i zdrowie dziecka nie są obojętne.

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Bratkówce nawiązała współpracę                          
z Fundacją „ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom” i przystąpiła do programu 
„Czytające szkoły”. Założenia programu to codzienne, głośne czytanie uczniom przez 
nauczycieli ciekawych, wartościowych książek. Głośne czytanie powinno się dzieciom 

W konkursie piosenki, w kategorii klas I-III na I miejscu znaleźli się: Bartosz Nowak 
z Ustrobnej i Michelle Englot, uczennica SP w Bratkówce. W kategorii klas 
IV-VI najlepszym okazał się Maciej Maląg z Ustrobnej, na II miejscu znalazł się Mateusz 
Dubiel z Ustrobnej i duet ze SP w Odrzykoniu - Monika Witkoś i Oktawia Pelczar 
a III miejsce zajęła Izabela Cygan z Ustrobnej. Wyróżniono Paulinę Krok i Iwonę Raś 
z Bratkówki. W kategorii gimnazja I miejsce uzyskały duety: Magdalena Gumienny 
i Monika Gumienny oraz Aleksandra Lidwin i Justyna Raś z Gimnazjum w Odrzykoniu, 

kojarzyć wyłącznie z przyjemnością, dlatego lektury powinny być naprawdę interesujące 
i wybierane wspólnie z uczniami. Fundacja opublikowała tzw. Złotą Listę tytułów 
rekomendowanych do czytania, która ma ułatwić właściwy wybór. 

W ramach realizacji programu w szkole zaplanowano różnorodne działania, m.in.:
 - konkursy literackie, językowe, zabawy plastyczne, ruchowe, przedstawienia teatralne 
inspirowane lekturą,
- spotkania z rodzicami, dziadkami, przedstawicielami ciekawych zawodów – 
zapraszanymi do czytania,
-  przygotowanie kącików czytelniczych w każdej klasie,
- zacieśnienie współpracy z miejscową biblioteką i wiele, wiele innych. Zgodnie 
z harmonogramem działań przyjętych do realizacji w ramach programu „Czytające 
szkoły” 

14 października b.r. w szkole zorganizowano Urodziny Książkowego Misia. Wzięły 
w nich udział przedszkolaki i dzieci z klas I-III. Głównym wątkiem wspólnego spotkania 

II miejsce wyśpiewała Marzena Bielecka, a III Karolina Zbylut, uczennice Gimnazjum było głośne czytanie wybranych przygód Kubusia Puchatka i Misia Uszatka. Lekturze 
w Przybówce. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i piękne nagrody książkowe ufundowane towarzyszył konkurs plastyczny na najpiękniejszego misia, śpiewanki – przytulanki 
przez GOKiR w Wojaszówce. Laureaci konkursu piosenki w kategorii klas IV-VI i zabawy ruchowe. 
i gimnazjum wezmą udział w Powiatowym Konkursie Polskiej Pieśni Patriotycznej, Dzieci mogły się też pobawić swoimi ulubionymi pluszakami przyniesionymi z domu 
który odbył się 3 listopada 2011 r. w Miejscu Piastowym.oraz poprzeglądać bajki i czasopisma zgromadzone na wystawce książek. W opinii 

Na zakończenie dyrektor GOKiR w Wojaszówce - Lucyna Pelczarska złożyła uczniów ten dzień na długo pozostanie w ich pamięci, a za rok znów chcą obchodzić 
gratulacje laureatom oraz podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu za piękne Urodziny Książkowego Misia. 
wykonanie piosenek, a nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu. 

DZIEŃ SENIORA W PRZYBÓWCE PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W ŁĘKACH STRZYŻOWSKICH

Po raz kolejny Koło Gospodyń Wiejskich w Przybówce zorganizowało spotkanie W dniu 20 października 2011 roku w Szkole Podstawowej im Jana Kochanowskiego 
z okazji Dnia Seniora, które w tym roku odbyło się 15 października w sali Domu w Łękach Strzyżowskich odbyło się pasowanie uczniów klasy pierwszej. Uroczysta 
Ludowego. akademia odbyła się na małej sali gimnastycznej pod hasłem „Wczoraj przedszkolaki, 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele p.w. św. Kazimierza dzisiaj pierwszaki“.
w Przybówce, odprawioną przez proboszcza parafii Przybówka - Krzysztofa Mielca, Na tę akademię przybyli: dyrektor szkoły Renata Grząsiak, rodzice uczniów 
w intencji wszystkich Seniorów. klasy I, dzieci z przedszkola w Łękach Strzyżowskich pod opieką Małgorzaty Król, 

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy jej uczestnicy udali się do Domu Ludowego uczniowie klasy II i III wraz z wychowawczyniami - Martą Ćwiąkałą i Mirosławą 
w Przybówce, by tam kontynuować wspólne świętowanie. Spotkanie zainaugurowała Szubra, ksiądz Tadeusz Kukulski i Jadwiga Syrek.
przewodnicząca KGW w Przybówce - Maria Rogala, witając Seniorki i Seniorów oraz Uczniowie klasy I przedstawili zdobyte wiadomości i umiejętności recytatorskie, 
zaproszonych gości, wśród których obecni byli: wójt gminy Wojaszówka - Sławomir wokalne, matematyczne, techniczne, plastyczne, przyrodnicze i społeczne.
Stefański, proboszcz parafii Przybówka - Krzysztof Mielec, przewodnicząca Powiatowej 
Rady Kobiet - Ilona Goleń, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet - Helena Słowik, 
sołtys wsi Przybówka - Tadeusz Stefanik oraz organista parafialny - Robert Zawisza 
z małżonką.

Następnie przewodnicząca KGW złożyła wszystkim Seniorom najserdeczniejsze 
życzenia oraz zaprosiła do wspólnej zabawy. Dziękując za zaproszenie na uroczystość, 

Najważniejszym punktem programu było ślubowanie złożone na sztandar szkoły 
i pasowanie na ucznia. Pasowania na ucznia dokonała pani dyrektor Renata Grząsiak. 
Z rąk wychowawczyni Grażyny Rec uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dzieci 

życzenia długich, spokojnych lat życia, dużo zdrowia, pogodnej „jesieni życia“, opieki przedszkolne i uczniowie klasy II i III na pamiątkę pasowania na ucznia wręczyli piękne 
i miłości najbliższych, zebranym Seniorom złożyli również: wójt gminy Wojaszówka własnoręcznie wykonane upominki. Rodzice również obdarowali swoje pociechy 
Sławomir Stefański, przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet Ilona Goleń oraz sołtys prezentami i słodkim poczęstunkiem.
wsi Tadeusz Stefanik. Do braci uczniowskiej zostali przyjęci: Patryk Gibadło, Piotr Jakubasz, Szymon 

Po uroczystym obiedzie i wzniesieniu tradycyjnego toastu wszyscy uczestnicy Kamiński, Gabriela Kozik, Kamil Krasowski, Wiktor Radwański, Anna Raś, Karol 
spotkania otrzymali piękne bukieciki kwiatów, przygotowane przez panie z Koła Ruszała, Nadia Stefanik, Julia Szufnarowska, Anna Tabak, Krystian Wanat, Kordian 
Gospodyń Wiejskich w Przybówce. Na tę okazję specjalny program artystyczny, złożony Wańkowicz, Piotr Wolak, Dominika Wiśniowska, Wiktoria Witkoś, Damian 
ze znanych melodii ludowych, z tekstami własnego autorstwa, przygotował Zespół Zdziobłoski. Podczas uroczystości panowała miła i uroczysta atmosfera. Dziękujemy 
Śpiewaczy „Przybowianki“, któremu akompaniowali dwaj harmoniści serdecznie rodzicom za pomoc w przygotowaniu tej ważnej uroczystości.
 (nowi członkowie zespołu). Miłą niespodziankę Seniorom sprawiła również członkini 

Wychowawczyni klasy Grażyna Rec

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W WOJASZÓWCE

21 października w Szkole Podstawowej w Wojaszówce odbyło się Pasowanie na 
Ucznia. W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Wojaszówka pan Sławomir Stefański, 
przedstawicielka Banku PKO- BP Paulina Pilut, Dyrektor szkoły Ewa Górska, Grono 
Pedagogiczne, rodzice pierwszoklasistów oraz uczniowie szkoły i przedszkolaki.
Uroczystość została przygotowana i przeprowadzona przez wychowawcę klasy 
Małgorzatę Gibadło, z udziałem uczniów klas starszych. Uczniowie kl. I, w niezwykle 
ciekawy sposób zaprezentowali swoje umiejętności: polonistyczne, matematyczne, 
muzyczne, tematyczne, recytatorskie i sportowe. Wykazali się dużą wiedzą na temat 
otaczającej ich rzeczywistości, gminy i ojczyzny.
 Licznie zgromadzona publiczność mogła brać czynny udział w uroczystości, poprzez 
ciekawe zaaranżowanie „ ocenianie” pierwszoklasistów. Z dużym zainteresowaniem 
obejrzano prezentację multimedialną przedstawiającą piękno gminy- naszej „Małej 
Ojczyzny”. Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwała Dyrektor Szkoły 
i Wójt Gminy, wcielając się w postacie historyczne z legendy o naszej Gminie.Zespołu Śpiewaczego - Barbara Betlej, która zaprezentowała zabawne skecze 
Po pozytywnie zdanym egzaminie, 28 uczniów złożyło uroczyste ślubowanie, po którym wywołujące uśmiech na twarzach wszystkich zebranych. Podczas wieczoru nie zabrakło 
zostali pasowaniu na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Kajetana również tematów do rozmów, wspólnych śpiewów i tańca w rytm muzyki 
Trybusa w Wojaszówce.zaprzyjaźnionego zespołu muzycznego z gminy Frysztak. Wspaniały poczęstunek 

Świeżo upieczeni uczniowie spisali się na medal. Jest to na pewno dobry początek na 
ich edukacyjnej drodze.

przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Przybówce, pięknie 
udekorowana sala oraz ciepła atmosfera panująca podczas spotkania z okazji Dnia 
Seniora sprawiły, że wspólnie spędzony wieczór pozostanie na długo w pamięci jego 
uczestników. 
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