
XXII GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE 
W WOJKÓWCE

Dnia 2 września 2012 r. odbyły się XXII Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 
w miejscowości Wojkówka. W zawodach uczestniczyło 15 drużyn z jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wojaszówka: 11 drużyn w grupie A 
seniorów i 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców. Zawody prowadził dh Paweł 
Gaj.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wójt gminy Wojaszówka Sławomir 
Stefański, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP druh Jan Kilar, prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wojaszówce - Stanisław Blicharczyk, Przewodniczący Rady Gminy Wojaszówka
i Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Krośnie dh Tadeusz Wójcik, sołtys wsi Wojkówka Mieczysław Wąchała, Orkiestra 

Wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański składa gratulacje wszystkim 
drużynom za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie druhów do zawodów. 
Ciągłe doskonalenie, w celu osiągnięcia najlepszych wyników, podczas rywalizacji jest 
elementem działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom 
gminy. Za co bardzo serdecznie dziękuję.

Szczególne gratulacje kieruję przede wszystkim do druhów z Bajd i Odrzykonia za 
zajęcie I miejsca.

Życzę wielu sukcesów zarówno w działalności społecznej jak i w życiu osobistym.

Wójt gminy Wojaszówka - Sławomir Stefański

Dęta OSP z Odrzykonia na czele z kapelmistrzem dh Edwardem Cymermanem. 
Meldunek o rozpoczęciu zawodów w Wojkówce przyjął prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wojaszówce - Stanisław 
Blicharczyk. Meldunek składał komendant gminny OSP w Wojaszówce - Jan Urbanek. 
Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Krośnie
i druhowie OSP z gminy Jedlicze. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Marek 
Fejkiel. Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach: sztafety pożarniczej 
i rozwinięcia bojowego, dla każdej z grup. W grupie Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych pierwsze miejsce zajęła jednostka OSP Odrzykoń, następnie OSP 
Bratkówka a trzecie miejsce OSP Bajdy. W grupie A  seniorów pierwsze miejsce zajęła 
jednostka OSP Bajdy, drugie OSP Bratkówka, a trzecie OSP Odrzykoń.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wojaszówce Stanisław Blicharczyk, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie Jan Kilar, przewodniczący 
Rady Gminy Wojaszówka Tadeusz Wójcik oraz Honorowy Obywatel Gminy 
Wojaszówka płk. poż. w st. spocz. Tadeusz Kubit wręczyli dowódcom najlepszych 
drużyn puchary. Wszyscy uczestnicy otrzymali również pamiątkowe dyplomy za udział 
w zawodach.

DROGI Z OSZCZĘDNOŚCI

W wyn iku  p rzep rowadzen i a  
wiosennych przetargów na remonty dróg 
o raz  duże j  konkurenc j i  wś ród  
w y k o n a w c ó w,  g m i n a  u z y s k a ł a  
oszczędności z promesy powodziowej, 
którą otrzymano w dniu 15 lutego 2012 r. 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Dzięki temu Odrzykoń, Ustrobna 
i Przybówka wzbogaciły się o nową 
nawierzchnię o łącznej długości ponad 
1150 mb.
Tym razem są to drogi:

a/ drogi gminna nr 115193R w miejscowości Odrzykoń ul. Marii Konopnickiej 
w km 0+000-0+220 na dł. 220 mb i szer. 3,0 m. Wartość: 40 907,34 zł

b/ droga gminna nr ew. dz. 889, 62/2 w miejscowości Ustrobna „Koło Szarka“ w km 
0+000-0+350 na dł. 350 mb i szer. 3,0 m. Wartość: 43 359,96 zł 

c/ droga gminna nr 115157R w miejscowości Przybówka „Na Czajki“ w km 1+035-
1+615 na dł. 580 mb i szer. 3,0 m. Wartość: 75 691,74 zł

Inwestycje o łącznej wartości 159 959,04 zł zostały wykonane przez firmę 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 37-450 Stalowa 
Wola. Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyniosło 117 400,00 zł, 
a wkład z budżetu gminy 42 559,04 zł

Podziękowania kierujemy do wojewody podkarpackiego Małgorzaty Chomycz - 
Śmigielskiej, która wnioskowała o wykorzystanie oszczędności z promesy 
powodziowej do Podsekretarza Stanu Stanisława Rakoczego z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych.

 Gmina Wojaszówka

KŁADKA NA WISŁOKU W WOJKÓWCE 
PO GENERALNYM REMONCIE

Modernizacji ze względu na zły stan 
techniczny, poddana została kładka dla 
pieszych w miejscowości Wojkówka. 
D o k o n a n o  w y m i a n y  p o d k ł a d u  
drewnianego na dł. 60 mb i szer. 1,1 m, 
wymiany siatki zabezpieczającej dł. 60 
mb wys. 1,5 m obustronnie, malowanie 
konstrukcji  oraz wyczyszczenie 
i napuszczenie lin podtrzymujących 
i podciągowych.

Wartość robót to 15 867,00 zł 
w całości pokryte z budżetu Gminy 
Wojaszówka. Kładka jest często 

wykorzystywana przez mieszkańców Wojkówki, gdyż jest to skrót do najbliższego 
sklepu. Wykonany zakres prac nie tylko zwiększył więc bezpieczeństwo ale i estetykę 
kładki dla pieszych.

 Gmina Wojaszówka

się warsztaty techniki malarskiej „Batik“. Trzydzieści uczestniczek uczyło się tworzyć KALEJDOSKOP. ETNICZNE TRADYCJE GMINY 
obrazy przy pomocy pędzla, wosku oraz barwinków. W ciągu 6 godzin powstało wiele WOJASZÓWKA
płócien o ciekawych barwach i wzorach. Warsztaty prowadziła Aleksandra Rózga 
z Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury. Godzinę później rozpoczął się warsztat, na 

W dniach 4 - 5 sierpnia br. w Pietruszej Woli i Rzepniku odbyła się impreza którym instruktorka Katarzyna Krasuska uczyła jak wykonać biżuterię etniczną. 
kulturalna pod nazwą „Kalejdoskop. Etniczne tradycje Gminy Wojaszówka“. Była to Uczestniczki otrzymały igłę, nić, wzory i wiele różnokolorowych koralików. To 
pierwsza impreza tego typu, a jej pomysłodawcami byli: wójt gminy Wojaszówka właśnie z nich, przy początkowej pomocy instruktorki, powstały piękne bransoletki. 
Sławomir Stefański, GOKiR w Wojaszówce oraz Michał Łuczaj - współautor książki Kolejny warsztat, rozpoczął się o godzinie 14.00. Filcowania wełny na mokro nauczyło 
„Zamieszańcy. Losy Rusinów na Pogórzu“. się 15 osób. Warsztaty poprowadziła Aneta Pfajfer - Boczkowska. Pomimo 

Imprezę zorganizowano dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii początkowych obaw o to, że zajęcia będą sprawiały wiele trudności, finalnie okazało 
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na się, że uczestniczki świetnie opanowały wszystkie techniki. Podczas gdy na placu przed 
lata 2007 - 2013. Projekt zrealizowano w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych Domem Ludowym odbywały się warsztaty, w budynku uczestnicy imprezy, mieli 
strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom możliwość spróbowania tradycyjnych specjałów inspirowanych kuchnią zamieszańską 
przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów m..in.: żuru - kiesełyci z komperami, kluseczek z omastą, adzymków, kaszy ze 
tej osi. Głównym celem projektu było zachowanie i odtwarzanie lokalnego dziedzictwa śliwkami, kwaśnego mleka, chleba ze smalcem oraz kiszonych ogórków.
historycznego i kulturowego. Realizacja projektu miała również na celu zapoznanie Piętro wyżej otwarto wystawę pt. „Zamieszańcy z Pietruszej Woli i Rzepnika“, 
społeczności lokalnej i turystów z etniczną tradycją Gminy Wojaszówka oraz poświęconą grupie etnograficznej, która niegdyś zamieszkiwała gminę Wojaszówka, 
podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów objętych działaniem LGD. a konkretnie Pietruszą Wolę, Rzepnik i Wólkę Bratkowską. Z ponad 500. letniej historii 

W sobotę 4 sierpnia na plac przed Domem Ludowym w Pietruszej Woli, już po tej mniejszości, pozostało niewiele pamiątek, a te, które się zachowały i które udało się 
godzinie 11.00 zaczęli przybywać pierwsi goście, gdyż o godzinie 12.00 rozpoczynały zgromadzić, znalazły się na ekspozycji. Wystawę tę połączono z promocją książki 

Artura Baty i Michała Łuczaja pt. „Zamieszańcy. Losy Rusinów na Pogórzu“. 
Uroczystość otwarcia wystawy swą obecnością zaszczyciło wielu dostojnych 

gości, których przywitała dyr. GOKiR w Wojaszówce Lucyna Pelczarska. Wśród nich 
znaleźli się m..in.: radny powiatu krośnieńskiego Jan Krygowski, przewodniczący 
Rady Gminy Wojaszówka Tadeusz Wójcik oraz radni gminni, wójt gminy Wojaszówka 
Sławomir Stefański, z-ca wójta Grzegorz Makara, sekretarz oraz skarbnik gminy Iwona 
Stefanik i Danuta Daszykowska, dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego 
Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce Aleksander Daszykowski oraz sołtysi wsi z terenu 
gminy Wojaszówka. 

Słowa powitania skierowano również do zaproszonych gości szczególnie 
związanych z tematem tego spotkania. Osób, które znają z autopsji historię 
Zamieszańców, a były to: Zofia Stefanik, Emilia Długosz, Janina Gadała, Janina 
Szarek, Maria Banaś i Helena Paszkowska. Po przywitaniu gości przyszedł czas na 
promocję wyżej wymienionej książki. Jako pierwszy, głos zabrał Artur Bata, 
przedstawiając pokrótce historię Zamieszańców, podziękował wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do powstania publikacji i omówił treść w niej zawartą.
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Dożynki Gminne stały się również okazją ku temu, by podziękować za wieloletnią 
służbę na rzecz lokalnej społeczności oraz wkład pracy w pełnieniu funkcji sołtysom wsi 
Przybówka - Tadeuszowi Stefanikowi, który w tym roku obchodzi jubileusz 40 - lecia 
pełnienia tej funkcji oraz byłemu sołtysowi wsi Bajdy - Edwardowi Jucha, 
wykonującemu te obowiązki przez 23 lata.

W imieniu władz samorządowych gminy Wojaszówka okolicznościowe 
grawertony, jako wyraz szacunku i wdzięczności wręczył wójt gminy - Sławomir 
Stefański oraz przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Wójcik.
W imieniu wszystkich sołtysów byłych i obecnych kosz 40. róż wraz z życzeniami na 
ręce Jubilata złożyli: Ilona Goleń - były sołtys wsi Ustrobna, Marian Gardzina - sołtys 
wsi Łęki Strzyżowskie oraz Jan Krygowski - sołtys wsi Odrzykoń. Wzruszającą chwilą, 
nie tylko dla sołtysa Przybówki, było wspólne odśpiewanie „Sto lat“.

Część artystyczną przygotował zespół śpiewaczy „Przybowianki“, który wykonał 
wiązankę pieśni dożynkowych i znanych piosenek ludowych.Oficjalną część dożynek, 
którą prowadziła dyr. GOKiR w Wojaszówce Lucyna Pelczarska, zakończyła 
podziękowaniem wszystkim gościom za przybycie, zaproszeniem na festyn 
dożynkowy, który uświetniał zespół „Antares“ oraz zachęceniem do odwiedzenia Z gminy Wojaszówka uhonorowano: Andrzeja Wajdę z Łęk Strzyżowskich oraz 
stoiska promocyjnego, które przygotowała Czarnorzecko - Strzyżowska LGD. Eugeniusza Jakubusa z Odrzykonia. Andrzej Wajda prowadzi ponad 20 ha 

Pomimo niepewnej pogody tegoroczne Dożynki zgromadziły bardzo wielu gospodarstwo ukierunkowane na hodowlę owiec – 21 szt., uprawę zbóż – 11 ha 
dostojnych gości oraz mieszkańców naszej gminy. Tak licznie zebrani uczestnicy i użytków zielonych – 10 ha. Hobbistycznie zajmuje się także hodowlą klaczy śląskich. 
Gminnych Dożynek bawili się znakomicie do późnego wieczora. Eugeniusz Jakubus  posiada 11 ha tradycyjne gospodarstwo rolne nastawione na 

Za zorganizowanie tegorocznych Gminnych Dożynek szczególne słowa produkty ekologiczne. Ich zgodność z wyznaczonymi standardami potwierdza 
podziękowania kierujemy do: sołtysa wsi Przybówka Tadeusza Stefanika, Rady corocznie Certyfikat Zgodności Produktów wydawany przez COBICO Kraków. 
Sołeckiej, pań z Koła Gospodyń Wiejskich, członków OSP oraz wszystkich osób, które Ponadto zajmuje się hodowlą bydła, trzody chlewnej i drobiu. Podstawą prowadzonego 
włożyły wiele pracy i zaangażowania w przygotowanie uroczystości. Serdeczne przez niego gospodarstwa jest brak stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony 
podziękowania składamy również sponsorom imprezy, którymi byli: Powszechny roślin. 
Zakład Ubezpieczeń SA, Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział Krosno, Wacław Dożynkom Powiatowym towarzyszyły również stoiska prezentujące rękodzieło 
Drogoń - Frysztak, Ryszard Karwat - Ustrobna, Jan Kabaj - Ustrobna, Teresa i Tadeusz lokalnych artystów oraz wystawy płodów rolnych. Gmina Wojaszówka na swoim 
Gajda - Przybówka, Jan Gałuszka - Łęki Strzyżowskie, Genowefa i Edmund Oszajca - stoisku zaprezentowała fragment wystawy pt.: „Zamieszańcy z Pietruszej Woli 
Przybówka, Piotr Oszajca - Wojaszówka, Marek Gałuszka - Przybówka, Andrzej i Rzepnika” oraz piękne, ręcznie wyszywane serwety Barbary Betlej z Przybówki. 
Dziugan - Odrzykoń, Hurtownia Wenta - Jan Wnęk, Hurtownia Sopex - Krosno oraz Największe wrażenie na odwiedzających robił jednak smak chleba ze smalcem oraz 
Gminna Spółdzialnia „SCH“ - Krosno. wypieki specjalnie przygotowane na tę okazję przez KGW z Przybówki. Święto Plonów 

zamknął burmistrz Wojciech Farbaniec dziękując wszystkim za przybycie, a władzom 
powiatu za zorganizowanie dożynek w Rymanowie.POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW W RYMANOWIE

Na zakończenie odbyła się część artystyczna, w której wystąpili: kapela 
„Rymanowianie”, zespół młodzieżowy „Vanilla Sky” oraz kapela rockowa „RLB” Dnia 2 września br. w Rymanowie odbyły się Dożynki Powiatu Krośnieńskiego. 
z XVII dzielnicy Budapesztu. Występy zamknął koncert romskiego zespołu ze Uroczystość rozpoczęła Msza święta dziękczynna odprawiona w kościele parafialnym 
Stropkova „Romano Ilo”.w Rymanowie. W trakcie eucharystii przekazano na ręce kapłanów dary ofiarne. Na 

Podziękowania dla delegacji z Przybówki składa wójt gminy Wojaszówka zakończenie duchowni pobłogosławili wieńce dożynkowe i wiernych, którzy licznie 
Sławomir Stefański.przybyli by podziękować Bogu za tegoroczne plony.

Następnie barwny korowód prowadzony przez kapelę „Rymanowianie” z udziałem 
delegacji wieńcowych reprezentujących wszystkie gminy powiatu krośnieńskiego oraz XII DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE
zaproszonych gości przeszedł do Parku Rymanowskiego, gdzie zorganizowano dalszą 
część obchodów. W rzeszowskiej Katedrze rolnicy z całego województwa dziękowali za tegoroczne 

Wśród gości, którzy uczestniczyli w Powiatowym Święcie Chleba byli m.in.: plony. Gminę Wojaszówka reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Łęk 
posłowie do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska i Tomasz Poręba, senator Strzyżowskich - Bartne oraz wójt Sławomir Stefański wraz z małżonką. Starostami 
RP Alicja Zając, posłowie Piotr Babinetz, Bogdan Rzońca, Stanisław Piotrowicz, radni delegacji wieńcowej byli Anna i Zbigniew Bachta, którym w czasie uroczystości 
powiatu z przewodniczącym Rady Andrzejem Krężałkiem, Zarząd Powiatu ze starostą towarzyszyli także Danuta i Józef Parys, Krystyna i Władysław Ostrowscy, Lucyna 
Janem Juszczakiem, duchowni, wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący Rad Gmin, i Jerzy Urban, Józefa i Marian Piękoś oraz Wiesława Zawisza.
delegacje zagraniczne z XVII dzielnicy Budapesztu, której przewodniczył burmistrz Wszystkim osobom, które tak pięknie zaprezentowały naszą gminę na XII 
Levente Riz i goście ze Stropkova na czele z Tiborem Kubiczką oraz komendanci PSP Dożynkach Wojewódzkich w Rzeszowie wielkie podziękowania składa Wójt Gminy 
i KMP w Krośnie, dyrektorzy Gminnych Ośrodków Kultury, jednostek organizacyjnych Wojaszówka.
powiatu oraz przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych.

Dożynki oficjalnie rozpoczął starosta krośnieński Jan Juszczak. Starostowie 
dożynek Józefa Rygiel i Andrzej Zajdel przekazali na jego ręce chleb z życzeniami, by 
podzielił go sprawiedliwie.
Jak zawsze najważniejszym punktem święta plonów było obtańczenie i ośpiewanie 
wieńców dożynkowych. Na rymanowskiej scenie prezentowały się grupy wszystkich 
dziesięciu gmin powiatu. Każda z delegacji, upieczony przez siebie bochen chleba, 
ofiarowała swojemu wójtowi lub burmistrzowi. Gminę Wojaszówka podczas tego 
wielkiego święta reprezentowała delegacja wieńcowa z Przybówki. Zespół Śpiewaczy 
„Przybowianki” ośpiewał wieniec, a starostowie gminni tj.: Teresa Gajda z Przybówki 
i Edward Jucha z Bajd wręczyli chleb dożynkowy wójtowi gminy Wojaszówka 
Sławomirowi Stefańskiemu. Przygotowane przez grupy wieńce były piękne, starannie 

Większość gospodarzy zgodnie mówiła, że był to dobry rok, bo region omijały 
klęski i  kataklizmy. Razem z podkarpackimi gospodarzami za zbiory dziękował 
marszałek Mirosław Karapyta, który życzył rolnikom, aby świąteczny nastrój trwał 
w ich sercach jak najdłużej, a ciężka praca zapewniała dostatek. Wśród gości była 
również Europosłanka Elżbieta Łukacijewska, Teresa Kubas-Hul przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Alicja Wosik wicewojewoda podkarpacki.

Misternie wyplatane dożynkowe wieńce i bochny chleba z tegorocznej mąki – 
wyplecione i wszystkie zasługiwały na najwyższe uznanie. W podziękowaniu, z takimi darami przybyli do rzeszowskiej Katedry rolnicy z całego Podkarpacia. Wśród 
gospodarze dożynek starosta Jan Juszczak i burmistrz gminy Rymanów Wojciech gości dożynkowych uroczystości nie mogło zabraknąć pań z Kół Gospodyń Wiejskich, 
Farbaniec, wręczyli starostom gminnym podziękowania i symboliczne nagrody na samorządowców i parlamentarzystów.
przysłowiowe wstążki do wieńców. Uroczystej Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył biskup Edward 
Dożynki były także znakomitą okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych Białogłowski - Krajowy Duszpasterz Rolników. 
rolników za ich trud. Starosta powiatu podziękował im za ciężką pracę, a także złożył Dożynkowe uroczystości uświetnił program słowno-muzyczny w wykonaniu 
życzenia wytrwałości i dobrego zdrowia oraz szacunku od innych. zespołu ludowego „Twierdzanie“.

Impreza mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu i pracy wielu osób, m.in.: 
przewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka Tadeusza Wójcika, sołtysów, Rad 
Sołeckich, członków OSP i KGW z Pietruszej Woli i Rzepnika.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które 
zaangażowały się w realizację projektu.

Jego wypowiedź uzupełnił jeszcze drugi z autorów, Michał Łuczaj. Następnie, odbyła 
się krótka wymiana zdań inspirowanych historią Zamieszańców. Po zakończeniu 
promocji, zaproszeni goście, okoliczni mieszkańcy oraz turyści mieli możliwość 
zwiedzenia wystawy. Po części oficjalnej, rozpoczęła się zabawa integracyjna 
zorganizowana przez OSP w Pietruszej Woli.

Drugi dzień „Kalejdoskopu...“, zaczął się już o godzinie 10.00. W rzepnickiej 
cerkwi, mieszkańcy gminy oraz turyści mieli możliwość bezpłatnego zwiedzania 
świątyni oraz pobliskiego cmentarza i obejrzenia wystawy fotograficznej pt. „Ikonostas 
południowo - wschodniej Polski“. Rolę przewodnika i komisarza wystawy pełnił 
Zdzisław Gil, znakomity konserwator i znawca sztuki cerkiewnej, pracownik Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie. 

Tego dnia, już po raz piąty, odbył się także Turniej Wsi Gminy Wojaszówka. W tym 
roku, gotowość do startu w turnieju zgłosiły wszystkie sołectwa. Poza jedenastoma 
drużynami z gminy, udział wzięła także grupa z partnerskiego Hrabkova na Słowacji, na 
której czele stanął starosta Jarosław Hovanczak. Reprezentantami konkurujących ze 
sobą miejscowości byli sołtysi, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, druhowie OSP, 
członkowie MDP, radni sołeccy oraz radni gminy.

W ostatecznej klasyfikacji zwycięzcą V Turnieju Wsi Gminy Wojaszówka zostało 
sołectwo Wojkówka, które uzyskało łącznie 77 punktów, zdobywając nagrodę główną, 
chłodziarko – zamrażarkę. Dwa sołectwa: Bratkówka oraz Łęki Strzyżowskie, 
dodatkowo rozegrały bój o trzecie miejsce. Bratkówka w tym wypadku okazała się 
lepsza.

Nagrody oraz statuetki, wraz z pamiątkowymi dyplomami uczestnikom turnieju 
wręczył wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, przewodniczący Rady Gminy 
Wojaszówka Tadeusz Wójcik oraz dyr. GOKiR Lucyna Pelczarska.

WYNIKI V TURNIEJU WSI GMINY WOJASZÓWKA
I miejsce: Wojkówka - 77 pkt.
II miejsce: Rzepnik - 61 pkt.
III miejsce: Bratkówka - 60 pkt. - po dogrywce
IV miejsce: Łęki Strzyżowskie - 60 pkt.
V miejsce: Bajdy - 54 pkt.
VI miejsce: Wojaszówka - 52 pkt.
VII miejsce: Ustrobna - 47 pkt.
VII miejsce: Pietrusza Wola - 47 pkt.
VIII miejsce: Przybówka - 42 pkt.
VIII miejsce: Łączki Jagiellońskie - 42 pkt. 
IX miejsce: Odrzykoń - 41 pkt.
Drużyna z Hrabkova, która brała udział w turnieju poza konkurencją, była 

punktowana jak wszystkie drużyny i zdobyła 66 pkt. Wystartowała jednak tylko 
gościnnie i nie została uwzględniona w ogólnej klasyfikacji. Po zakończeniu turnieju 
organizatorzy zaproponowali wysłuchanie koncertów zaproszonych zespołów. Jako 
pierwsi na scenie pojawili się członkowie „Kapeli Maliszów“ z Sękowej. Rodzinna 
kapela, założona i prowadzona przez folkowego multiinstrumentalistę Jana Malisza, 
wykonała koncert folkowy inspirowany tradycyjną muzyką Karpat, tj. górali polskich, 
pogórzan, łemków, hucułów, górali rumuńskich. Kapela wykorzystuje instrumenty 
tworzone przez lidera grupy, Jana Malisza, takie jak: fidel ludowa (suka), lutnia, lira 
korbowa, fujary szałaśnikowe, flojara huculska, dwojnica karpacka.

Następnie na scenie, w pięknych strojach łemkowskich, zaprezentował się chór 
„Widymo“ z Sanoka, który zaśpiewał pieśni bojkowskie, huculskie, łemkowskie, 
polskie i rusnackie. Dwudniową imprezę zakończył występ grupy dźwiękowej 
„Klepisko“, założonej w 1999 r. w Lubeni przez Aleksandra Bielendę. Podczas koncertu 
zespołu publiczność mogła usłyszeć muzykę opartą o tradycje kulturowe całego świata. 
Od Europy zaczynając, poprzez Indie, Afrykę, Amerykę Południową, na Australii 
kończąc. Muzyka „Klepiska“, przesiąknięta mistycyzmem i tajemniczością, łącząca 
motywy różnych kultur, zachęciła słuchających do tańca i wspólnej zabawy. 

DOŻYNKI GMINNE
Dożynki, zwane także Świętem Plonów to święto ludowe połączone 

z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw. To święto, to także ukoronowanie 
całorocznej pracy rolników, którzy dziękują za zbiory oraz szczęśliwe zakończenie prac 
polowych. Uroczystości dożynkowe to jedno z największych świąt na polskiej wsi oraz 
świadectwo pielęgnowania polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego.
Tegoroczne Dożynki Gminy Wojaszówka, z tradycyjnymi elementami: Mszą św., 
korowodem dożynkowym, wieńcami, chlebem, odbyły się 26 sierpnia br. w Przybówce.
Uroczystości rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego. Na jego czele 
stanęli starostowie Gminnych Dożynek: Teresa Gajda z Przybówki, która wraz z mężem 
prowadzi 30 ha gospodarstwo, nastawione głównie na hodowlę trzody chlewnej oraz 
Edward Jucha, właściciel 2,5 ha gruntów rolnych w Bajdach, zajmujący się hodowlą 
bydła, trzody, drobiu oraz uprawą zbóż i ziemniaków. Piękny korowód wszystkich 
delegacji wieńcowych oraz zaproszonych gości przeszedł spod Domu Strażaka do 
kościoła parafialnego w Przybówce, aby tam uczestniczyć w dziękczynnej Eucharystii 
za tegoroczne plony. Mszę św. koncelebrował o. Ernest Paradysz w towarzystwie 
proboszcza parafii Przybówka ks. Krzysztofa Mielca oraz pochodzącego z Przybówki 
ks. Pawła Przebiendy. Na Mszy św. poświęcono przyniesione przez poszczególne 
delegacje wieńce i chleby dożynkowe.

Po Eucharystii korowód dożynkowy wrócił pod Dom Strażaka, gdzie odbyły się 
oficjalne uroczystości Gminnego Święta Plonów.

Jako pierwszy na scenie pojawił się Zespół Śpiewaczy „Przybowianki“, który 
tradycyjnie „ośpiewał“ wieńce dożynkowe.
Oficjalnego otwarcia Dożynek oraz powitania licznie przybyłych gości dokonał sołtys 
wsi Przybówka, i jednocześnie współorganizator tegorocznych dożynek, Tadeusz 
Stefanik. Po przemówieniu sołtysa Przybówki odbył się tradycyjny obrzęd wręczenia 
chleba dożynkowego. Z rąk starostów Gminnych Dożynek, Teresy Gajdy i Edwarda 
Juchy, piękny bochen chleba z tegorocznego ziarna, przyjął gospodarz Dożynek Gminy 
Wojaszówka, Sławomir Stefański - wójt gminy. Chleby dożynkowe otrzymali również 
zaproszeni goście. Delegacje wieńcowe z poszczególnych sołectw przekazały chleby na 
ręce: posła na Sejm RP Piotra Babinetza, wicestarosty powiatu krośnieńskiego Andrzeja 
Guzika, radnych powiatu krośnieńskiego Jana Krygowskiego oraz Andrzeja Dziugana, 
przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Wójcika, z-cy przewodniczącego Rady 
Gminy Stanisława Blicharczyka, z-cy wójta gminy Wojaszówka Grzegorza Makary, 
prezesa GS w Krośnie Józefa Szajny, sołtysa Przybówki Tadeusza Stefanika, o. Ernesta 
Paradysza z klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, proboszcza 
Przybówki ks. Krzysztofa Mielca,  komendanta Komisariatu Policji w Jedliczu podinsp. 
Adama Piroga oraz ks. Pawła Przebiendy.
Następnie, głos zabrał wójt gminy Wojaszówka - Sławomir Stefański. Podziękował on 

wszystkim rolnikom z naszej gminy za trud włożonej pracy, za tegoroczne plony, 
a delegacjom z wszystkich naszych sołectw za wykonanie tak przepięknych wieńców 
dożynkowych. Podkreślił również symboliczną wartość chleba przekazując na ręce 
sołtysa Przybówki Tadeusza Stefanika upieczony własnoręcznie chleb dożynkowy.

Najważniejszym elementem dożynkowym był jak zwykle wieniec, przez wielu, 
nazwany kopką. Dawniej jak i teraz, przeważnie wiły go kobiety z kłosów zbóż. Musiały 
być w nim także kwiaty, jagody, dorodne jabłka i kiście jarzębiny. Przybierano go jeszcze 
kolorowymi wstążkami. Wieniec dożynkowy uosabia urodzaj i wszystkie zebrane plony. 
Były w nich kłosy, ziarno, owoce, warzywa i kwiaty. Tak jak w latach uprzednich, tak 
i w tym roku, panie z Kół Gospodyń Wiejskich dały wspaniały pokaz umiejętności 
i kunsztu. Za włożony wysiłek wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański oraz 
przedstawicielka Powiatowej Rady Kobiet Ilona Goleń, na ręce starostów wsi, złożyli 
pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Wojaszówce oraz Czarnorzecko -Strzyżowską Lokalną Grupę Działania. źródło: Samorząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
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