
Wojaszówka).PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ WKS RĘDZINIANKI
Dziękujemy naszym sponsorom:
- P.W. WENTA sp. z o.o.; FHUP BRAMEX Wójtowicz i Świder Bajdy; Apteka Zawodnicy WKS Rędzinianki Wojaszówki zwycięskim meczem w Milczy 
ARKADIA Wojaszówka; Bar PODKOWA  Karina Kilar Wojaszówka; z tamtejszym Orłem zakończyli zmagania w rundzie jesiennej sezonu 2011/2012. 
REMAXGLASS Mariusz Rogala Krosno; OSK „DUET“ Mariusz Kielar Ustrobna; Wbrew pozorom, nie była to najlepsza runda w wykonaniu naszych piłkarzy. 
Karczma KAMIENIEC Bajdy; AB-okna A. Kozik B. Wilusz Wojaszówka; MEBLO-W sezonie 2008/2009, rundę wiosenną nasi piłkarze zakończyli ze średnią 2,2 pkt. na 
KROS Bratkówka; Zakład Kamieniarski LUX-GRANIT Ryszard Karwat Ustrobna;  mecz, przy równo 2,0 pkt. w obecnej rundzie.
MAZ-BUD Jacek Mazur Ustrobna. Dziękujemy za okazaną pomoc Panu Jerzemu Gra Rędzinianki w obecnym sezonie wzbudziła niemałe zaciekawienie nie tylko 
Kalecie.wśród naszych kibiców, ale również u kibiców innych drużyn. Niewiele osób bowiem 

Więcej informacji oraz aktualności o naszej drużynie znajdą Państwo na naszej obstawiało, że drużyna, która zazwyczaj zajmowała miejsca w dolnej połówce tabeli 
stronie internetowej: www.lksredzinianka.futbolowo.pltym razem będzie walczyć o awans. Do drużyny w letniej przerwie dołączyło trzech 

zawodników: Ćwiąkała Błażej, Guzik Wojciech oraz Drozd Piotr. Wszyscy wymienieni 
Opracowali: Niemiec Michał, Cebula Hubertwnieśli bardzo duży wkład w osiągnięte wyniki, jednak trzeba podkreślić, że ogromna 

większość zawodników to gracze z naszej, a także najbliższych miejscowości z Gminy 
V LIGA TENISA STOŁOWEGOWojaszówka. A teraz trochę statystyk i ciekawostek (pod uwagę zostali wzięci tylko 

zawodnicy, którzy grali w conajmniej jednym spotkaniu).
Nazwa       M.      Pkt.        Z.        R.         P.          
1. Strażak Bratkówka        6 11          5          1   0          
2. Nafta Jedlicze                     6 9            4          1          1          
3. Spin Jasło               6 9            4         1          1              
4. Skarbek Gogołów               6 7            3          1          2              
5. Błyskawica Leśniówka        6 6            2          2          2              
6. Bartek II Dębowiec        6 6            3          0          3              
7. Dukla III        7 6            3          0          4              
8. Cebulka Warzyce               7 2            1          0          6              
9. Olimp II Łęki Dukielskie        6 0            0          0          6              

Rozgrywki indywidualne:

19-20 listopad 2011 r.  -   II  Wojewódzki  Turniej  klasyfikacyjny   młodzików 

w kategorii dziewcząt:  
3   miejsce - Beata Daszykowska   - Strażak Bratkówka
8   miejsce - Katarzyna Grec  - Pro-Familia Wojaszówka

Zwycięstwa: 8 (3 u siebie, 5 na wyjeździe) 11 miejsce - Patrycja Wąchała  - Pro-Familia Wojaszówka
Remisy: 0
Porażki: 4 (po dwie u siebie i na wyjeździe) w kategorii chłopców:
Strzelone bramki: 35 (2,92/mecz) - 1. ofensywa w lidze 10 miejsce  - Damian Wywiórski   - Strażak Bratkówka
Strzelone bramki u siebie: 14 (2,8/mecz) - 3. ofensywa na własnym boisku
Strzelone bramki na wyjeździe: 21 (3,0/mecz) - 1. ofensywa na wyjazdach
Stracone bramki: 12 (1,0/mecz) - 1. defensywa w lidze WARSZTATY RĘKODZIELNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
Stracone bramki u siebie: 4 (0,8/mecz) - 1. defensywa na własnym boisku W BRATKÓWCE
Stracone bramki na wyjeździe: 8 (1,1/mecz) - 1. defensywa na wyjazdach
Średnia pkt. na mecz: 2,0 W związku ze zbliżającym się okresem bożonarodzeniowym w Szkole Podstawowej                               
Najwyższe zwycięstwo: 6-1 (Orzeł Milcza), 5-0 (Nowy Dwór Makowiska) w Bratkówce zorganizowano warsztaty rękodzieła artystycznego pod hasłem: „Ozdoby 
Najmłodszy zawodnik: Rec Damian - 16 lat świąteczne”.
Najstarszy zawodnik: Zajchowski Sławomir - 33 lata Warsztaty miały na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci 
Średnia wieku wszystkich zawodników: 21,2 lata oraz kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo sztuki rękodzielniczej. Było to już 
Średnia wieku zawodników, którzy zagrali połowę z możliwych 990 minut (12 spotkań kolejne spotkanie z rękodziełem w naszej szkole, podczas którego dzieci miały 
odjąć 1 walkower):  21,0 lat możliwość poznać nowe materiały i techniki plastyczne.
Najlepszy strzelec: Gałuszka Dawid - 12 bramek Warsztaty zorganizowano dla klas I-III, a prowadziła je pani Aldona Kotecka, na co 
Najlepszy asystent: Guzik Wojciech - 5 asyst dzień zajmująca się wyrabianiem rękodzieła artystycznego głównie z filcowanej wełny. 
Najwięcej żółtych kartek: Guzik Wojciech - 4 żółte kartki
Najwięcej czerwonych kartek: Cieśla Jarosław, Drozd Piotr - 1 czerwona kartka
Najwięcej minut na boisku: Zedler Rafał - 945 minuty
Podsumowanie formacjami:
Bramka:
Podstawowym bramkarzem naszego zespołu jest Rafał Zedler, wychowanek 
Rędzinianki. W jedenastu spotkaniach puścił 10 goli, więc średnia poniżej bramki na 
mecz. Połowę swoich spotkań zakończył z czystym kontem.
Obrona:
W obecnej rundzie formacja obronna najczęściej była tworzona z pięciu zawodników: 
Cieśla Jarosław, Cieśla Mateusz, Guzik Wojciech, Niemiec Michał oraz Maziarz 
Damian. Średnia straconej jednej bramki na mecz mówi sama za siebie. Ponadto nasi 
defensorzy bardzo dobrze wspomagali ofensywę Rędzinianki: 4 bramki (Cieśla J. 
i Guzik po dwie) oraz 7 asyst (Guzik -5, Niemiec - 2)
Pomoc:
Na środku pomocy najczęściej występował Stec Grzegorz oraz Drozd Piotr. Obaj 
stanowili motor napędowy naszej drużyny strzelając w sumie sześć bramek (Stec - 4, 
Drozd - 2) i asystując czterokrotnie (Stec - 3, Drozd - 1). Ich zmiennikiem najczęściej był 
Mariusz Rogala, który zastępował ich na 15-30 minut przed końcem meczu. Na bokach 
pomocy grał Błażej Ćwiąkała i Krochmal Grzegorz. Strzelili trzy bramki, a Błażej 
okazał się dobrym ruchem transferowym, bardzo dobrze spisując się we wszystkich 
spotkaniach.
Atak:

Dzieci pod kierunkiem prowadzącej wykonały przepiękne ozdoby choinkowe, W ataku brylował niezawodny Dawid Gałuszka, 12 goli i 3 asysty mówią same za siebie. 
wykorzystując podstawowy materiał jakim był filc oraz przeróżne ozdoby: wstążeczki, U jego boku dobrze spisywał się Paweł Urban (5 bramek i 3 asysty). Być może brakuje 
guziczki, cekiny, koraliki, itp.  Dodatkową atrakcją była możliwość wyhaftowania na nam trzeciego napastnika, który wchodząc z ławki trafiałby kolejne gole dla naszej 
wieloczynnościowej maszynie do szycia napisu związanego ze świętami Bożego drużyny.
Narodzenia. Wspólnej pracy towarzyszyły dyskusje na temat właściwego doboru Po udanej jesieni z niecierpliwością czekamy na rundę rewanżową. Pierwszy mecz 
kolorów, zasadności i ilości ozdób oraz poprawnej kompozycji. Dzieci pracowały rozegramy nieco wcześniej niż zwykle (18 marca 2012). Spowodowane jest to 
z dużym zapałem i wykazały się niezwykłą pomysłowością przy ozdabianiu swoich przyszłorocznym Euro, gdyż ostatnie mecze ligowe w naszym kraju mają się odbyć do 
prac. Wspólne tworzenie sprzyjało integracji dzieci i motywowało do podejmowania 3 czerwca, a więc tydzień przed rozpoczęciem mistrzostw starego kontynentu. Miejmy 
wysiłku. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, uatrakcyjniły proces nadzieję, że nasi zawodnicy nie zwolnią tempa i wywalczą upragniony awans do „B“ 
edukacyjny i na długo pozostaną w pamięci uczniów.klasy. Oznaczałoby to grę w wyższej klasie rozgrywkowej na dziesięciolecie klubu.

Szkoła Podstawowa w Bratkówce
Tymczasem nie czekając na marzec nasi zawodnicy już szlifują formę. Wielu z nich gra 
w krośnieńskiej lidze halowej SKALH w drużynie RKS Chuwdu (były Remax 

OBCHODY 93. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI „Ojczyzna to kraj dzieciństwa
 Miejsce urodzenia

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku to jedno z najważniejszych To jest ta mała najbliższa
wydarzeń naszych nowożytnych dziejów. Biegną więc ku niemu myśli Ojczyzna
i uczucia Polaków, a każda rocznica tego wydarzenia, przypadająca na dzień  
11 listopada, wyzwala szczególne emocje narodowe. Miasto miasteczko wieś

W gminie Wojaszówka ten świąteczny dzień – Dzień Odzyskania Ulica dom podwórko
Niepodległości obchodzony jest w szczególny sposób. Główne uroczystości Pierwsza miłość
rocznicowe odbywają się w Odrzykoniu – miejscowości o głębokich Las na horyzoncie
tradycjach patriotycznych. Groby...”

Na zakończenie Mszy św. orkiestra odegrała pieśń „Boże, coś Polskę” 
a następnie wszyscy zgromadzeni udali się w podniosłym nastroju na miejsca 
poświęcone poległym za Ojczyznę, aby oddać im należny szacunek i cześć.

Pod tablicą upamiętniającą 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej hołd 
i wiązankę kwiatów złożyli: Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański 
w towarzystwie radnego gminy Pawła Gaja. Pod pomnikiem bohaterów
II wojny światowej wieniec złożyli przedstawiciele Stowarzyszenia 
Odrzykoniaków: prezes Barbara Guzek i wiceprezes Ludwik Łach. Poległym 
w walce o wolność w latach 1914 – 21, pod krzyżem pamięci wzniesionym 
swoim rodakom przez mieszkańców Odrzykonia w 1929 r., oddali hołd 
i złożyli kwiaty: ks. proboszcz Jan Rydzik w asyście radnych powiatowych 
Andrzeja Dziugana i Jana Krygowskiego – pełniącego jednocześnie funkcję 
sołtysa wsi Odrzykoń.

Na zakończenie uroczystości orkiestra dęta OSP w Odrzykoniu wykonała 
kilka pieśni żołnierskich i patriotycznych, uświetniając obchody kolejnej 
rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W tym roku Święto Niepodległości tradycyjnie rozpoczęło się uroczystym 
przemarszem miejscowej jednostki OSP, pocztów sztandarowych OSP 
i Zespołu Szkół w Odrzykoniu, przedstawicieli władz samorządowych, 
oświatowych, organizacji pozarządowych i mieszkańców. Przy dźwiękach 
marszów i pieśni patriotycznych, w wykonaniu orkiestry dętej OSP pod batutą 
Edwarda Cymermana, uczestnicy parady niepodległościowej udali się spod 
Domu Kultury do kościoła parafialnego, aby tam wziąć udział we Mszy św. 
w intencji Ojczyzny i bohaterów poległych w obronie jej niepodległości.
Uroczystą Eucharystię koncelebrowali ks. proboszcz Jan Rydzik 
oraz ks. wikariusz Piotr Przeszłowski. W homilii ks. proboszcz podkreślił 
znaczenie patriotyzmu, niepodległości i granic wolności. Na zakończenie 
przypomniał, jakie znaczenie winno dla każdego z nas mieć słowo Ojczyzna, 
cytując fragment wiersza Tadeusza Różewicza „Oblicze Ojczyzny”:
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Babinetz, przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego – Andrzej Krężałek, wójt Dopełnieniem wieczoru andrzejkowego była tradycyjna, chociaż przedwczesna 
gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański, inspektor z Biura Promocji i Rozwoju wizyta św. Mikołaja w asyście dowcipnego diabełka. W zamian za opowiedzenie żartu, 
Starostwa Powiatowego w Krośnie – Grażyna Ostrowska, inspektor Wydziału Oświaty recytację humorystycznego wierszyka obdarowywali oni gości „czekoladowymi 
i Sportu Starostwa Powiatowego w Jaśle – Marek Zajchowski oraz radny powiatu mikołajkami” i ku przestrodze - pamiątkową rózgą.
krośnieńskiego – Andrzej Dziugan. Nad sprawnym przebiegiem całego turnieju czuwali 
sędziowie główni: Andrzej Zajchowski  i Janusz Eustachiewicz oraz Jerzy Słowik 
i Janusz Próchnik.

Patronat medialny nad imprezą objęły Tygodnik „Nowe Podkarpacie”, Gazeta 
Codzienna  „Nowiny”, „Nasz Powiat” Krosno, „Kurier Gminny” Wojaszówka.

Wśród sponsorów turnieju znaleźli się: ZRG Krosno, PGNiG Sanok, „Cell- Fast” 
Krosno, KPB Krosno, „Remondis”, „KROeko” Krosno, „Invest – Profil” Bajdy, PRID 
Krosno, „Foto- Hurt” Rzeszów, „Naftomontaż”  Krosno, „Naftomet” Krosno, „Jafar” 
Jasło, „Luks – Granit” Ustrobna, „Wenta” Frysztak, PGNiG – Gazownia Jasielska, PNiG 
Jasło, Huta Szkła Jasło, PBDiM Jasło, „Transport Bodek” Wojaszówka, Firma 
Budowlana W. Drogoń Frysztak, „Splast” Jedlicze,  „IGA” Bratkówka, „Delikatesy 
Centrum” Łęki Strzyżowskie, piekarnia „Żaneta” Bajdy, „Duet” Ustrobna, radni powiatu 
krośnieńskiego – Andrzej Dziugan i Jan Krygowski. Na turnieju stoisko promocyjno – 
informacyjne zorganizowała Czarnorzecko – Strzyżowska Lokalna Grupa Działania.

Korzystając z łamów ,,Kuriera Gminnego” w imieniu organizatorów składam gorące 
podziękowania, za udzieloną pomoc i wsparcie: Agnieszce Król, Elżbiecie Mazur, 
Małgorzacie Wujkowskej, Andrzejowi Skokowi, Adamowi Jaworskiemu i Hubertowi 

Mnogość i różnorodność wróżb i zabaw zapewniła uczestnikom imprezy sporo Cebuli.
radości i z pewnością na długo zapisze się w ich pamięci. W oczekiwaniu na Osobne podziękowania kieruję do dyrekcji oraz pracowników Szkoły Podstawowej
przyszłoroczną biesiadę andrzejkową, która wedle przepowiedni ma się odbyć w Niepli, w szczególności do pani Marii Macek i  pani Grażyny Faryniarz za doskonałą 
w Bratkówce, wypowiadamy zaklęcie: „Hokus pokus, czary mary, aby wróżby się obsługę bufetu.
spełniały…”.
                                                                                                                                                   GOKiR w Wojaszówce

MIĘDZYNARODOWA SIATKÓWKA Z ,,PRO – FAMILIĄ”
W WOJASZÓWCE I NIEPLI

Po raz dwunasty Towarzystwo Sportowe „Pro- Familia” było organizatorem 
Rodzinnego Turnieju Niepodległości w Piłce Siatkowej. Zawody odbyły się 27 listopada 
2011 r. w obiektach sportowych: Szkoły Podstawowej w Wojaszówce oraz Szkoły 
Podstawowej w Niepli.

W turnieju uczestniczyło 11 zespołów z województwa podkarpackiego: „Foto – Hurt” 
Rzeszów,  „Izol – Mont” Rzeszów, „Marmex” Czudec, „Fox” Rzeszów, „Beskid” 
Iwonicz,  SKM Kopytowa, UKS Dukla oraz reprezentacje sołectw: Wojaszówka, Łęki 
Strzyżowskie, Przybówka, Osobnica. Po raz pierwszy gościliśmy zespół z Ukrainy 
ze Starego Sambora. Oprócz stałych uczestników, którzy startowali już po raz jedenasty, 
dołączyły nowe zespoły, mające w swych składach po kilku członków rodziny, gdyż 
właśnie udział rodzin w danym teamie jest  podstawowym warunkiem uczestnictwa 
w rozgrywkach. Honorowy Patronat nad turniejem objęli posłowie na Sejm RP – 
Stanisław Piotrowicz i Piotr Babinetz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Powyższe podziękowania są istotnie należne, gdyż stworzona wspólnie, przez Podkarpackiego – Dariusz Sobieraj, starosta powiatu krośnieńskiego – Jan Juszczak.
organizatorów oraz osoby wspomagające, atmosfera turnieju, nadała mu niezwykle Otwarcia turnieju dokonał  starosta powiatu krośnieńskiego – Jan Juszczak 
rodzinny charakter.w towarzystwie zastępcy wójta gminy Wojaszówka – Grzegorza Makary,  inspektora 

Zawody, których celem jest popularyzacja sportu jako dobrej formy animacji rodziny, Wydziału Oświaty i Sportu powiatu jasielskiego Marka Zajchowskiego, przedstawiciela 
propagowanie zdrowego stylu życia i uświadamiania potrzeby aktywności ruchowej Czarnorzecko – Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania w Strzyżowie – Damiana Kuta, 
wśród rodzin udowodniła, że oprócz wymiaru sportowego  można rodzinnie i zdrowo radnych powiatu krośnieńskiego –  Jana Krygowskiego i Andrzeja Dziugana.
wypoczywać.                                   Na wstępie Starosta wyraził słowa uznania oraz podziękował organizatorom 

Prezes T.S. „Pro–Familia”
za kontynuację turnieju, podkreślając jednocześnie słuszność wspierania przez                                                                                                                    Jerzy Kaleta
samorządy tego rodzaju imprez. Podziękował również gościom z Ukrainy za przybycie
 i zaangażowanie we wspólne działania na płaszczyźnie sportowej.
Turniej został rozegrany w czterech grupach, każda z grup liczyła trzy drużyny.                                           Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

                                                        w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoW eliminacjach grupowych drużyny rywalizowały systemem „każdy z każdym”. 
Do drużyn, które w ostatnim turnieju zajęły miejsca na podium: „Foto – Hurt” Rzeszów, 
SKS Dukla, Osobnica  oraz zespołu ze Starego Sambora (Ukraina) dolosowano pozostałe 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WOJASZÓWKAdrużyny.
W wyniku losowania w Szkole Podstawowej w Wojaszówce wystąpiły:  w grupie A: 

Dobiega końca kolejna edycja realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy „Foto – Hurt” Rzeszów, „Marmax” Czudec, Przybówka, w grupie B: Stary Sambor 
Społecznej w Wojaszówce projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie (Ukraina), „Beskid” Iwonicz Zdrój, Wojaszówka. W Niepli, w grupie C, mecze rozegrały 
Wojaszówka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. natomiast reprezentacje: SKS Dukla, Kopytowa, „Fox” Rzeszów,  Osobnicy, „Izol – 
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej Mont” Rzeszów, Łęki Strzyżowskie.
integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez W rozgrywkach finałowych, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Wojaszówce,  
ośrodki pomocy społecznej. wystąpili zwycięzcy poszczególnych grup.

W ramach projektu, w miesiącu maju podpisano z beneficjentami kontrakty socjalne,       Wyniki meczów półfinałowych i finałowych:
zaś w następnych miesiącach beneficjenci wzięli udział w kursach i szkoleniach „Foto – Hurt” Rzeszów  –  Wojaszówka:  2 - 0 (15-10, 15- 12) Osobnica  –  Dukla: 2 - 1 
zawodowych. (15-11, 10-15, 15-13)
W miesiącu czerwcu zostały zorganizowane:Zwycięzcą turnieju została drużyna „Foto – Hurt” Rzeszów, która pokonała w finale 
1. Warsztaty psychologiczne „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”, drużynę z Osobnicy 2 - 0 (25-10, 25-20). Na trzecim miejscu uplasował się zespół SKS 
2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,Dukla, odnosząc zwycięstwo nad drużyną z Wojaszówki 2 - 0 (25-18, 25-20).
3. Badania z zakresu medycyny pracy.                                  
 Miesiące lipiec i sierpień to okres, w którym dla beneficjentów zostały zorganizowane Końcowa klasyfikacja 8 najlepszych drużyn turnieju:
szkolenia zawodowe: dla mężczyzn szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych 1. „Foto –  Hurt” Rzeszów 
z napędem silnikowym w tym zasilanych gazem”, dla  kobiet zaś szkolenie „Opiekunka 2. Osobnica
osób starszych i dzieci”.3. SKS Dukla
We wrześniu uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniu „Podstawowa obsługa 4. Wojaszówka
komputera”. Październik to miesiąc, w którym zorganizowane zostały warsztaty 5. „Marmex” Czudec 
z zakresu wiedzy prawniczej oraz warsztaty psychologiczne „Trening kompetencji 6. „Izol – Mont” Rzeszów
i umiejętności społecznych”, natomiast w listopadzie warsztaty aktywnego 7. „Beskid” Iwonicz Zdrój
poszukiwania pracy.8. Przybówka 

Emocjonujący mecz finałowy, z olbrzymim zainteresowaniem, śledzili 
Wyżej wymienione działania współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach samorządowcy  powiatu krośnieńskiego, gminy Jasło i Wojaszówki. Tegoroczny turniej 

Europejskiego Funduszu Społecznego.zaszczycił swoją obecnością również reprezentant Polski w piłce siatkowej, zawodnik 
„Asseco Resovia” Rzeszów – Grzegorz Kosok. Nagrody rzeczowe, dyplomy 
i grawerowane puchary ufundowane przez samorządy wręczyli: poseł na Sejm RP – Piotr 

Łapkowskiego, członka Zarządu Czarnorzecko – Strzyżowskiej Lokalnej Grupy UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI I NADANIA 
Działania – Aleksandra Daszykowskiego, proboszcza parafii Łączki Jagiellońskie – IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W USTROBNEJ
ks. Janusza Burego, prezesa Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Krośnie z/s w Jaśle - Romana Piłata, przewodniczącą Powiatowej Rady 10 listopada 2011 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości i 10. rocznicy 
Kobiet – Ilonę Goleń, przewodniczącą Gminnej Rady Kobiet – Helenę Słowik, prezesa nadania szkole imienia Bohaterów Monte Cassino odbyła się w Ustrobnej doniosła 
Zarządu Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych uroczystość.
w Wojaszówce – Zbigniewa Sucha oraz członków Rady Sołeckiej wsi Łączki 
Jagiellońskie.

Po uroczystym powitaniu gości prezes ZKG ZKRP i BWP w Wojaszówce - Zbigniew 
Such wręczył przewodniczącej KGW Łączki Jagiellońskie – Marii Gibadło oraz 
przewodniczącej Regionalnej Rady Kobiet w Jaśle – Irenie Soboń dyplomy uznania za 
zasługi w pracy społecznej i pomoc stowarzyszeniom kombatanckim.
Dziękując za zaproszenie na Gminną Biesiadę Andrzejkową oraz wyrażając słowa 
uznania nad jej organizacją głos zabrali również wójt gminy Wojaszówka – Sławomir 
Stefański, przewodnicząca Regionalnej Rady Kobiet w Jaśle – Irena Soboń, prezes 
Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krośnie z/s w Jaśle 
- Roman Piłat, przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet – Ilona Goleń oraz w imieniu 
Rady Sołeckiej – Zbigniew Guzek.

Akademię rozpoczęła Zuzanna Paluch - dyrektor szkoły, która powitała zaproszonych 
gości: Wójta Gminy Wojaszówka - Sławomira Stefańskiego, radną gminy - Jadwigę 
Nowak, proboszcza parafii - ks. Artura Progorowicza, Franciszka Mojaka - 
przedstawiciela Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krośnie, Zbigniewa 
Sucha - prezesa i Franciszka Rudnika - przedstawiciela Gminnego Koła Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Wojaszówce, Franciszka 
Krasowskiego - żołnierza walk z 1939 roku, Aleksandra Daszykowskiego - dyrektora 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce, Lucynę 
Pelczarską - dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, dyrektorów szkół 

Kolejno przewodnicząca KGW Łączki Jagiellońskie zaprosiła wszystkich 
przybyłych na wyśmienity obiad, życząc jednocześnie doskonałej zabawy przy 
dźwiękach muzyki zespołu pana Mariana Marka.
Tradycją wieczorów andrzejkowych są wszelakiego rodzaju wróżby, szczególnie te 
o charakterze matrymonialnym. Nie zabrało ich także podczas Gminnej Biesiady 
Andrzejkowej, gdzie istniała możliwość wywróżenia sobie świetlanej przyszłości 
z wosku, czy znalezienia przyszłej/ przyszłego żony/ męża w wyniku wróżby z butami.
Niespodzianką wieczoru andrzejkowego była wizyta dwóch tajemniczych postaci – 
czarodziejek, które tanecznym krokiem wtargnęły na salę by wręczyć każdemu z gości 
ciasteczko z wróżbą, a następnie asystować przy „zabiegach magicznych” i tłumaczyć 
różnorodnego rodzaju wróżby i przepowiednie.

Przewodniczące poszczególnych KGW z terenu Gminy Wojaszówka miały okazję 
poznać swoją przyszłość z „baloników z wróżbą”. Niektóre dowiedziały się, że będą 
organizatorami przyszłorocznej biesiady andrzejkowej, spotkają miłość swojego życia, 
wygrają ogromną sumę pieniędzy, zostaną ponownie wybrane na lukratywne stanowisko 
przewodniczącej KGW, inne usłyszały przestrogę dotyczącą m.in. zagrożenia 
czekającego na krośnieńskim rynku czy nadużywania soli. Jednak wszystkie 
przewodniczące przyjęły swoje wróżby z uśmiechem na ustach.

Następny punkt wieczoru stanowił konkurs pt. „Najpiękniejsza kreacja 
andrzejkowa”, w którym trzyosobowe grupy reprezentantek KGW oraz zaproszonych 

z terenu naszej gminy, sołtysa wsi - Barbarę Stefańską, nauczycieli emerytów, Radę gości miały za zadanie stworzyć andrzejkową kreację przy użyciu rekwizytów 
Rodziców oraz nauczycieli i uczniów. znajdujących się w tajemniczych, czarnych workach. Z wykonanych strojów emanowała 
W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły podkreśliła ważność Święta Niepodległości kreatywność, pomysłowość i finezja. A sposób ich prezentacji do utworu „Wonderful 
i przypomniała wydarzenia z życia szkoły związane z nadaniem imienia Bohaterów life” zaskoczył wszystkich obecnych. Efekty przerosły wyobrażenia organizatorów.
Monte Cassino. Zwieńczeniem zabawowej części imprezy była konkurencja o nazwie „Wóz 

Następnie Zbigniew Such wraz z Wójtem Gminy dokonali uhonorowania Franciszka drabiniasty”, która wystawiała na próbę zarówno sprawność uczestników jak i ich 
Krasowskiego, mieszkańca Odrzykonia, najwyższym odznaczeniem kombatanckim poczucie humoru.
i wręczyli dyplom z okazji 98. urodzin. Wójt gminy Sławomir Stefański otrzymał 
odznaczenie za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych.

W dalszej części uroczystości wystąpili uczniowie z częścią artystyczną. Montaż 
słowno-muzyczny przygotowały z uczniami klas IV-VI nauczycielki Lidia Stec i Bożena 
Urbanek. Na zakończenie programu artystycznego wystąpił zespół tańca ludowego klas 
młodszych pod kierunkiem Bożeny Urbanek. Gościnnie wystąpiły również laureatki 
Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej - uczennice gimnazjum w Odrzykoniu.
Część oficjalną uroczystości zakończyły wystąpienia gości: Sławomira Stefańskiego, 
Franciszka Mojaka i Ilony Goleń, którzy między innymi skierowali podziękowania za 
piękną lekcję historii i chwile wzruszenia.

Szkoła Podstawowa w Ustrobnej

GMINNA BIESIADA ANDRZEJKOWA

W tradycję Gminy Wojaszówka wpisała się coroczna organizacja Gminnej Biesiady 
Andrzejkowej. Organizatorzy tegorocznej biesiady, czyli Koło Gospodyń Wiejskich 
w Łączkach Jagiellońskich oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce 
19 listopada 2011 r. zaprosili na wieczór pełen wróżb i zabawy do Domu Ludowego 

W trakcie wieczoru andrzejkowego zapoznaliśmy się również z działaniami 
w Łączkach Jagiellońskich.

podejmowanymi przez Czarnorzecko – Strzyżowską Lokalną Grupę Działania. 
Wieczór andrzejkowy zainaugurowała przewodnicząca KGW Łączki Jagiellońskie – 

Kierownik biura LGD – Andrzej Łapkowski w krótkiej prelekcji zaprezentował kierunki 
Maria Gibadło, witając przybyłych gości: wójta gminy Wojaszówka – Sławomira 

i obszary działalności organizacji, po czym zaproponował gościom udział w konkursie 
Stefańskiego, przewodniczącą Regionalnej Rady Kobiet w Jaśle – Irenę Soboń, 

wiedzy o LGD i UE, w którym przewidziane były ciekawe nagrody.
kierownika biura Czarnorzecko – Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania – Andrzeja 
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