
PODSUMOWANIE I KONFERENCJI EDUKACYJNEJ PT. Sejmiku Dariusz Sobieraj, starosta powiatu krośnieńskiego Jan Juszczak, wójt gminy 
Wojaszówka Sławomir Stefański, wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz.„CO WIESZ O RAKU?” ORAZ TRZYNASTEJ EDYCJI 

Sponsorami  turnieju byli: PGNiG - Sanok, Rafineria Nafta Jedlicze, ZPRE – TURNIEJU NIEPODLEGŁOŚCI W PIŁCE SIATKOWEJ
Jedlicze, ZRG – Krosno, PGNiG Technologie – oddziały w Krośnie – Naftomet, 
Naftomontaż,  PGNiG - Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie, Karpacka 

Towarzystwo Sportowe „Pro - Familia“ z Wojaszówki oraz Fundacja ,,Wygrajmy 
Spółka  Gazownictwa , Uzdrowisko Iwonicz, KHS Krosno, Petrosoft Jasło, Greinplast 

Zdrowie” z Warszawy byli organizatorami I Konferencji Edukacyjnej pt. ,,Co wiesz
Krosno, Wenta Frysztak, Invest Profil Bajdy, Luks Granit – Ustrobna, Remondis 

 o raku?”, która odbyła się 23 listopada br. w sali narad Urzędu Gminy w Wojaszówce.
Kroeko Krosno, Foto- Hurt Rzeszów, Huta Szkła z Jasła, PNiG – Jasło, Bramex – Bajdy, 

Konferencja skierowana była głównie do uczniów szkół gimnazjalnych Gminy 
Duet – Ustrobna Mariusz Kielar, Firma Budowlana  Drogoń Frysztak, Transport Bodek 

Wojaszówka. Oprócz młodzieży gimnazjalnej w konferencji udział wzięli mieszkańcy 
Wojaszówka, Piekarnia Rogalik z Jaszczwi, Mazub – Bajdy Jacek Mazur, Macek – 

Gminy oraz władze samorządowe w osobach: starosta powiatu krośnieńskiego Jan 
Przybówka, Cukiernia Wołczański, Roksana Strzyżów, Trans – Wiert Jasło.Osoby 

Juszczak, radny powiatu krośnieńskiego Andrzej Dziugan, wójt gminy Wojaszówka 
prywatne – radni powiatu krośnieńskiego Andrzej Dziugan, Jan Krygowski, Ewa Barut,  

Sławomir Stefański, sekretarz gminy Iwona Stefanik oraz nauczyciele szkół 
Agata i Tomasz  Rączka.

gimnazjalnych z Odrzykonia i Przybówki.
Promocja turnieju: Czarnorzecko – Strzyżowska lokalna Grupa Działania 

Wszystkich, licznie zgromadzonych na konferencji powitał prezes Towarzystwa 
w Strzyżowie. Sędziami zawodów byli: Janusz Eustachiewicz, Janusz Pruchnik, Jerzy 

Sportowego „Pro-Familia” Jerzy Kaleta.
Janusz, Łukasz Dziadosz.

W pierwszej części spotkania, głos zabrał koordynator Fundacji,  który w swoim 
Patronat medialny nad imprezą sprawowały: Telewizja Rzeszów, Radio Rzeszów, 

wystąpieniu przybliżył jej działalność, podstawowe cele aktywności edukacyjnej
Telewizja Obiektyw – Krosno, Nowe Podkarpacie, Gazeta codzienna – Nowiny, Nasz 

 i założenia programowe Fundacji.
Powiat – Krosno, Kurier Gminny Wojaszówka.

Następnie, psycholog, trener zdrowia Joanna Bylinka poprowadziła główny 
Podejmowane przez T.S. „Pro- Familia” inicjatywy, mają na celu tworzenie 

wykład konferencji ,,Co wiesz o raku?”. W trakcie wystąpienia omówiła podstawowe 
warunków dla  rozwoju sportu rodzinnego. W imprezach organizowanych przez 

przyczyny chorób nowotworowych.
Towarzystwo nie wyczyn, lecz ruch, dla wszystkich i w różnorakiej formie jest 

W obu wystąpieniach podkreślono, że choroby nowotworowe nie dotyczą 
nadrzędnym celem działania.

wyłącznie osób starszych, ale coraz większy problem zachorowalności odnotowuje się Prezes T.S. ”Pro- Familia”
u dzieci  i młodzieży. Jerzy Kaleta

W trakcie spotkania odbyła się krótka prezentacja filmu ,,Walka z Nowotworem”, 
który przedstawili wykładowcy z Fundacji.

Sponsorzy  I Konferencji Edukacyjnej pn. ,,Co wiesz o raku?”: PGNiG - Sanok, 
Rafineria Nafta Jedlicze, ZPRE – Jedlicze, PGNiG  - Karpacki Oddział Obrotu Gazem 
w Tarnowie, Karpacka Spółka Gazownictwa, Petrosoft Jasło, Roksana Strzyżów, 

Wójt Gminy Wojaszówka wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich zachęcają do Cukiernia Wołczański, Wenta Frysztak, Invest Profil Bajdy.
kultywowania tradycji pieczenia chleba. Sprzyjają temu długie zimowe wieczory, które  
można wykorzystać między innymi, piekąc od serca smaczny chleb dla męża, żony, Towarzystwo Sportowe „Pro - Familia“ z Wojaszówki, było także, już po raz 
sąsiada, sąsiadki, wujka lub ciotki. trzynasty organizatorem Rodzinnego Turnieju Niepodległości w piłce siatkowej. 

Wbrew pozorom nie potrzeba na to zbyt wiele czasu i wysiłku, wystarczy trochę Zawody odbywały się na dwóch salach sportowych: Szkoły Podstawowej 
natchnienia i chęci, aby upiec własny bochenek. Ważne też, aby mieć sprawdzony w Wojaszówce, oraz Szkoły Podstawowej  w Niepli w dniu 25.11.2012.
przepis. W tej sprawie warto poradzić się babci lub naszych gospodyń działających W zawodach wzięło udział 16 drużyn z woj. podkarpackiego, drużyna z XVII 
w Kołach.dzielnicy Budapesztu (Węgry) oraz drużyna ze Svidnika (Słowacja).

DOMOWY CHLEB WEDŁUG PRZEPISU WÓJTAPo raz kolejny okazało się, że tego rodzaju imprezy cieszą się wielką popularnością, 
a dowodem na to było uczestnictwo 16. zespołów z Podkarpacia i z zagranicy.

Wójt Sławomir Stefański podaje swój sprawdzony przez lata przepis oraz zachęca Drużyny dostosowały się do regulaminu turnieju, zachowując formę rodzinną 
do jego wypróbowania. Przygotowanie chleba według tego przepisu można podzielić i wszystkie zespoły miały w swych składach co najmniej po dwóch członków.  
na IV etapy. Czas przygotowania to 4-5 godzin. Żeby było ekonomicznie przepis Otwarcia Turnieju dokonał poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz. W ceremonii 
przewiduje jednorazowe upieczenie 3 bochenków w piekarniku (3 brytfanki otwarcia udział wzięli także: radny powiatu krośnieńskiego Jan Krygowski, z –ca wójta 
„keksówki").gminy Wojaszówka Grzegorz Makara, inspektor Wydziału Oświaty i Sportu Gminy 
I ETAP:Jasło Marek Zajchowski, przedstawiciel Czarnorzecko – Strzyżowskiej Lokalnej Grupy 
W 1/2 szklanki ciepłego mleka, posłodzonego 2 płaskimi łyżkami cukru rozpuszczamy Działania w Strzyżowie Damian Kut, oraz dyrektor Szkoły Podstawowej 
15-17 dag drożdży i odstawiamy na pół godziny w ciepłe miejsce (pamiętajmy w Wojaszówce Ewa Górska. Towarzystwo Sportowe „Pro - Familia” otrzymało także 
o dobraniu wysokiego naczynia do wyrośnięcia drożdży).listy gratulacyjne na otwarcie Turnieju od Marszałka woj. podkarpackiego Mirosława 
Do drugiego naczynia (min. 20 litrów) wsypujemy następujące składniki:Karapyty i wiceprzewodniczącego Sejmiku Dariusza Sobieraja.
20-30 dag słonecznika (łuskanego),Zespoły zostały podzielone na cztery grupy. Do drużyn, które zajęły w ubiegłym 
20-30 dag pestek z dyni (łuskanych),roku  czołowe trzy miejsca, a były to drużyny:  Foto - Hurt z Rzeszowa, reprezentacje 
25-30 dag płatków owsianych,z Skołyszyna, SKS Dukla, i drużyny z Węgier, dolosowano pozostałe zespoły.
2-5 dag kminku, Po rozegraniu meczów w grupach, cztery najlepsze drużyny z eliminacji spotkały się
2 płaskie łyżki soli. w  półfinałach i finałach w Wojaszówce.
Powyższe składniki mieszamy i zalewamy 1 litrem przegotowanego mleka i 1 litrem Końcowe wyniki Turnieju (8 najlepszych drużyn): 1. Foto – Hurt Rzeszów. 2. SKS 
przegotowanej wody. Pozostawiamy aby ziarna napęczniały.Dukla. 3. Buty Jana Rzeszów 4. Geronimo Rzeszów 5. Marmex Czudec 6. Witkoś 
II ETAP:Bosch – Przybówka 7. Vyżny Orlik – Słowacja 8. Kombornia.
Wyrośnięte drożdże (po około 30 minutach) łączymy z namoczonymi ziarnami 
i odstawiamy na ok. 10-20 minut w ciepłe miejsce (uwaga żeby nie były zbyt gorące, bo 
można zwarzyć drożdże). Zaczyn należy otulić kocem lub pierzyną.
III ETAP:
Kolejny etap jest bardzo przyjemny, bo można usiąść przed telewizorem i przy 
ulubionym serialu poczekać, aż zaczyn wyrośnie. W międzyczasie przesiewamy mąkę 
50 pszenną - od 2 do 2,5 kg oraz mąkę żytnią - od 20 do 50 dag (najlepiej, aby mąka 
pochodziła z lokalnego młyna). Najpierw do zaczynu dodajemy stopniowo mąkę 
pszenną i miesimy. Następnie dodajemy mąkę żytnią i dalej miesimy ciasto minimum 
pół godziny, do momentu, aż ciasto zacznie „odchodzić od ręki“. Jeśli ktoś ma więcej 
czasu i siły może zarabiać ciasto do godziny czasu. Zarobione ciasto stawiamy na piecu, 
przy kaloryferze albo pod pierzyną. Pozostawiamy go na czas od 30 minut do 1 godziny. 
W tym czasie nie wolno tupać, robić przeciągów oraz kłócić się, bo ciasto nie wyrośnie.

W uroczystej ceremonii wręczania nagród udział wzięli: poseł na Sejm RP Piotr IV ETAP:
Babinetz, wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz oraz wójt gminy Wojaszówka „Keksówki“ nacieramy margaryną, smalcem lub masłem i posypujemy płatkami 
Sławomir Stefański. Dla wszystkich drużyn organizatorzy przygotowali; owsianymi lub makiem. Dzięki temu bochenki po upieczeniu ładnie odchodzą od 
okolicznościowe puchary, grawerowane puchary szklane, nagrody rzeczowe w postaci brytfanki.
piłek siatkarskich oraz dyplomy. Piekarnik ustawiamy na 200°C. Przekładamy wyrośnięte ciasto do brytfanek 

Turniej został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie i umieszczamy w piekarniku. Nie czekamy aż piekarnik osiągnie 200°C, ponieważ 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. najlepiej gdy temperatura w piekarniku wzrasta już z chlebem w środku. Pieczemy 
Fundatorami nagród i opłat organizacyjnych Turnieju byli: Starostwo Powiatowe 1 godzinę i 10 minut. W piekarniku elektrycznym pieczemy 40 minut ( podgrzewanie 
w Krośnie, Gmina Wojaszówka, Gmina Jasło, GOKiR Wojaszówka. dolne i górne), a po 40 minutach tylko podgrzewanie dolne do osiągnięcia w sumie 

W imieniu własnym oraz pozostałych organizatorów gorące podziękowania za czasu 1 godziny i 10 minut. Po tym czasie wyłączamy piekarnik. Chleb można zostawić 
udzieloną pomoc przy organizacji, obsłudze Turnieju składam: Agnieszce Król, w wyłączonym piekarniku jeszcze na pół godziny i gotowe. Wyciągamy i kosztujemy. 
Elżbiecie Mazur, Andrzejowi Skokowi, Hubertowi Cebuli, dyrektorom Szkół Smacznego!
Podstawowych w Wojaszówce i Niepli oraz Grażynie Faryniarz i Marii Mocek. Jest to pierwszy przepis przekazany w ramach „ZIMOWYCH CHLEBOWYCH 
Stworzona wspólnie przez organizatorów oraz osoby wspomagające atmosfera imprezy, WIECZORÓW W GMINIE WOJASZÓWKA“.
wspaniałe serwowane posiłki i bardzo życzliwe przyjęcie, tworzyły niezwykle rodzinny 
charakter całego turnieju. Mamy nadzieję, że przepisów będzie więcej. Jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoim 

Honorowy Patronat sprawowali: poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz, poseł na sprawdzonym przepisem to prosimy przesłać na adres:
Sejm RP Piotr Babinetz, marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Urząd Gminy w Wojaszówce, 38-471 Wojaszówka 115
wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska, wiceprzewodniczący lub na adres e-mail: przepisy@wojaszowka.pl

ZIMOWE CHLEBOWE WIECZORY 
W GMINIE WOJASZÓWKA

ZIMOWE CHLEBOWE WIECZORY 
W GMINIE WOJASZÓWKA

NR 69, GRUDZIEŃ 2012NR 69, GRUDZIEŃ 2012



certyfikaty. W spotkaniu udział wzięli: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Następnie przyszedł czas na wspólną zabawę oraz wróżby. Nie mogło zabraknąć 
RP w Krośnie dh Jan Kilar, przedstawiciel KM PSP w Krośnie bryg. Paweł Gaj, wójt tradycyjnego lania wosku. Pieczę nad prawidłowym przebiegiem wróżb sprawowała 
gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, przewodniczący Rady Gminy Wojaszówka Cyganka Basia, która dodatkowo, za drobną opłatą, odczytywała przyszłość z kart. 
Tadeusz Wójcik, komendant gminny OSP  Jan Urbanek, oraz druhowie biorący udział Pierwszymi odważnymi okazali się: wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, 
w szkoleniach. Spotkanie poprowadził Stanisław Blicharczyk prezes ZOG ZOSP RP radny powiatu krośnieńskiego Andrzej Dziugan, sołtys wsi Przybówka Tadeusz 
w Wojaszówce.Stefanik oraz przewodnicząca KGW w Przybówce Maria Rogala. Największe wrażenie 

W trakcie spotkania druhowie biorący udział w szkoleniu kwalifikowanej na zebranych zrobiła jednak wróżba, która spełniła się natychmiast. Oczom zebranych 
pierwszej pomocy zaprezentowali zdobyte umiejętności. W imponującym pokazie, ukazał się piękny tort dla 160 osób.
przedstawili zasady udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w sytuacji Z kolei na scenie pojawiły się „cyganki” z Bratkówki i Bajd, które również 
wypadku komunikacyjnego.przedstawiły scenkę zaczerpniętą z kultury romskiej. Ich ogromne poczucie humoru, 

Działania podjęte w ramach projektu przyczyniły się do wzrostu liczby mile zaskoczyło zebranych, którzy nagrodzili „cyganów” gromkimi brawami. Kiedy 
wykwalifikowanych strażaków w jednostkach OSP z terenu gminy Wojaszówka, która 
obecnie posiada najwięcej przeszkolonych druhów w powiecie krośnieńskim, 
w zakresie objętym projektem.

 Gmina Wojaszówka

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W GMINIE WOJASZÓWKA

Gmina Wojaszówka podjęła działania mające 
na celu łamanie barier architektonicznych. Do 
potrzeb osób niepełnosprawnych zostały 
dostosowane: Dom Kultury w Odrzykoniu oraz 
Przychodnia Zdrowia w Ustrobnej. W obydwu 
obiektach, obok wejść, powstały podjazdy dla osób „cyganki”, roztańczyły całą salę, przyszedł czas na przerwę, a w niej kolejne wróżby. 
niepełnosprawnych.Tym razem wróżba polegała na rzucie trzema kośćmi w obręb koła. Liczba oczek 

W przychodni w Ustrobnej, w której znajduje wskazywała większe lub mniejsze powodzenie w przyszłości, jednak każdą z wróżb 
się poradnia lekarza rodzinnego oraz poradnia przyjmowano z uśmiechem na ustach. KGW z Wojaszówki również wysłało specjalną 

ginekologiczno-położnicza, zadanie zrealizowano podczas prac związanych delegację na ten uroczysty wieczór, w jej skład weszli: cyganka, kominiarz oraz „baron 
z remontem elewacji i placu wokół Domu Strażaka. Podjazd wykonano z kostki cygański”. Przygotowali oni tradycyjne andrzejkowe wróżby: drzewko szczęścia, 
brukowej i zamontowano poręcze.szczęśliwy kolor oraz numerologię. Kolejnym punktem programu było wręczenie 

Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób drobnych upominków ufundowanych przez GOKiR Wojaszówka oraz certyfikatów 
n i e p e ł n o s p r a w n y c h  d o  D o m u  K u l t u r y  przewodniczącym Kół Gospodyń Wiejskich z okazji ukończenia kursu oraz uzyskania 
w Odrzykoniu, w którym mieści się poradnia tytułu „Cyganek Zawodowych”.
stomatologiczna, wymagało zlikwidowania jednego Dopełnieniem wieczoru andrzejkowego była zabawa, która trwała do późnych 
ciągu schodów. Na jego miejscu powstał podjazd godzin wieczornych. Melodie na cygańską nutę roztańczyły wszystkich zebranych, 
o konstrukcji stalowej.wprowadzając atmosferę prawdziwej biesiady. Jak co roku, ideą Gminnej Biesiady 

Inwestycja miała na celu poprawę dostępności Andrzejkowej było podarowanie gościom, w ten listopadowy wieczór, jak najwięcej 
obiektów przestrzeni publicznej dla osób uśmiechu, ciepła i radości. Mnogość i różnorodność wróżb i zabaw pozostanie 
niepełnosprawnych.z pewnością na długo w ich pamięci.

Gmina Wojaszówka
GOKiR Wojaszówka

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTYPODSUMOWANIE PROJEKTU POD NAZWĄ 
„WYSZKOLENI STRAŻACY – BEZPIECZNIEJSI W Gminnej Bibliotece Publicznej w Odrzykoniu oraz bibliotekach w Bratkówce, 

MIESZKAŃCY“ Łękach Strzyżowskich i w Wojaszówce został rozstrzygnięty konkurs ,,Jesień idzie 
przez park“. Przez cały październik napływały prace, które miały na celu podkreślić 
piękno i różnorodność obecnej pory roku. Uczestnicy wykorzystując dary jesieni, W Odrzykoniu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pod nazwą 
stworzyli barwne i pomysłowe kompozycje: koszyczki, stroiki, rysunki wykonane „Wyszkoleni strażacy - bezpieczniejsi mieszkańcy“, który został zrealizowany ze 
techniką collage.środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 
9.5 oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich. Beneficjentem projektu jest Ochotnicza 
Straż Pożarna w Odrzykoniu. Realizację zadania rozpoczęto w marcu 2012 roku, 
a kwota dofinansowania ze środków UE to 49 990,00 zł.

Projekt zakładał przeprowadzenie kursu drwal - pilarz oraz kursu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy dla 38 strażaków z jednostek OSP z terenu gminy Wojaszówka. 
Jednostki, które podjęły inicjatywę i zgłosiły chęć udziału w projekcie to OSP 
z: Bratkówki, Łączek Jagiellońskich, Łęk Strzyżowskich, Odrzykonia, Pietruszej Woli, 
Przybówki, Rzepnika, Ustrobnej, Wojaszówki i Wojkówki. W ramach kursu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy przeszkolono 23 strażaków, a kurs drwala - pilarza 
ukończyło 15 strażaków.

Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji strażaków ochotników 
oraz wzrost aktywności edukacyjnej mieszkańców gminy Wojaszówka poprzez 
wsparcie oddolnej inicjatywy edukacyjnej.

Spotkanie podsumowujące było ostatnim etapem realizacji projektu „Wyszkoleni 
strażacy - bezpieczniejsi mieszkańcy“, na którym jego uczestnikom wręczono zdobyte 

W dniach 9, 12 i 13 listopada odbyło się wręczenie nagród. Ze względu na dużą 
liczbę laureatów, nagrody zostały rozdane w poszczególnych bibliotekach.
Nagrodzeni w konkursie:
Odrzykoń: 1. Paweł Szafran, 2. Gracjan Sitar, 3. Sandra Urbanek, 4. Paweł Nowak, 
5. Patrycja Nowak, 6. Kinga Urbanek, 7. Patrycja Sitar
Bratkówka: 1. Beata Bek, 2. Krzysztof Bek 
Łęki Strzyżowskie: 1. Magdalena Syrek, 2. Elżbieta Syrek, 3. Magdalena Syrek, 
4. Aleksandra Syrek, 5. Aleksandra Musiał, 6. Weronika Żelazo, 7. Jan Syrek
Wojaszówka: 1. Szymon Głód, 2. Anna Kołodziejczyk, 3. Julia Kumorek, 4. Bartosz 
Głód, 5. Zuzanna Dubiel,  6. Emanuela Bujara 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Gminna Biblioteka Publiczna

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Z inicjatywy wójta gminy Wojaszówka Sławomira Stefańskiego, 11 listopada br. 
w Ustrobnej pierwszy raz odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości. 

To najważniejsze polskie święto narodowe rozpoczęto uroczystą Mszą św. 
w intencji Ojczyzny, odprawioną przez ks. proboszcza Artura Progorowicza w asyście 
ks. Stanisława Wolaka.

Podczas Mszy św. odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową „W hołdzie 
Ustrobnianom - ofiarom II wojny światowej“. Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy 
dokonali: Sławomir Stefański - wójt gminy Wojaszówka, Franciszek Mojak - inicjator 
umieszczenia tablicy oraz Andrzej Król - syn ppor. Mariana Króla, który zginął 
w kampanii wrześniowej. Tablicę poświęcił ks. Artur Progorowicz oraz ks. Stanisław 
Wolak.

Starosta powiatu krośnieńskiego Jan Juszczak, wójt gminy Wojaszówka Sławomir Barbarze Stefańskiej, Kołu Gospodyń Wiejskich, Radzie Sołeckiej oraz Franciszkowi 
Stefański oraz, w imieniu posła na Sejm RP Piotra Babinetza, dyrektor biura poselskiego Mojakowi. Zaproponował także, aby od tej pory gminne obchody Święta 
Katarzyna Guzik oddali hołd ofiarom II wojny światowej i złożyli wiązanki kwiatów. Niepodległości odbywały się cyklicznie, a ich organizatorem co roku było inne sołectwo.
Kwiaty złożył również, w zastępstwie wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Po wystąpieniu wójta, chór z Łączek Jagiellońskich pod dyrekcją Aleksandry 
Podkarpackiego Dariusza Sobieraja, radny powiatu krośnieńskiego Jan Krygowski. Fiołek-Matuszewskiej i przy akompaniamencie Doroty Skibickiej, wykonał krótki 

Po zakończeniu Mszy św. sołtys wsi Ustrobna Barbara Stefańska, członkowie Rady koncert utworów patriotycznych.
Sołeckiej, starosta Jan Juszczak i radny powiatu krośnieńskiego Andrzej Dziugan oddali Kolejno, nadszedł czas na wspomnienia Franciszka Mojaka oraz prezentację 
cześć i złożyli kwiaty pod pomnikiem „Poległym za Ojczyznę w wojnie światowej książki jego autorstwa pt. „Dwa Wrześnie i Oleander“. Z fragmentami tej publikacji 
Ustrobnianom 1914 - 1920“. Pamięć zamordowanych, kpt. Mariana Sanoka można było zapoznać się dzięki specjalnie na tę okazję wydanej „Jednodniówce“.
i mjr. Mariana Kosiby, upamiętnili uczniowie SP z Ustrobnej, składając wiązankę Julian Szmyd - Honorowy prezes Klubu HDK PCK przy Rafinerii w Jedliczu, 
kwiatów pod pomnikiem katyńskim. zarazem wielki działacz społeczny i patriota, w uznaniu za tak pięknie przygotowaną 

W tym czasie uroczysty przemarsz, na czele którego stanęły poczty sztandarowe ze uroczystość, wręczył sołtysowi Barbarze Stefańskiej obraz przedstawiający Marszałka 
Szkoły Podstawowej w Ustrobnej oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Józefa Piłsudskiego na Kasztance.
Politycznych, przeszedł do Domu Ludowego w Ustrobnej, gdzie odbył się ciąg dalszy Ostatnim punktem programu było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, do 
uroczystości związanych z 94. rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. którego włączyli się wszyscy zaproszeni goście, chór oraz reaktywowany zespół 

„Ustrobianki“.
Gminna uroczystość w 94. rocznicę Odzyskania Niepodległości była 

niezapomnianym przeżyciem, pełnym zadumy i refleksji nad historią, wolnością 
i patriotyzmem.

Gmina Wojaszówka

CYGAŃSKIE WRÓŻBY NA ANDRZEJKACH 
W PRZYBÓWCE

Tradycyjnie, jak co roku, odbyła się, tym razem już VI, Gminna Biesiada 
Andrzejkowa Kół Gospodyń Wiejskich. Dnia 24 listopada, w sali Domu Strażaka 
w Przybówce, zebrali się zaproszeni goście oraz przedstawicielki KGW działających na 
terenie naszej gminy. Organizatorami Biesiady było Koło Gospodyń Wiejskich 
w Przybówce we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wojaszówce. 

Po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrała sołtys wsi Biesiadę uroczyście rozpoczął Zespół Śpiewaczy „Przybowianki”, odśpiewując 
Ustrobna Barbara Stefańska. Przywitała ona licznie przybyłych gości, wśród których „Hymn Kół Gospodyń Wiejskich“, a po nim, przewodnicząca KGW z Przybówki Maria 
znaleźli się: Kombatanci, reprezentowani przez Zbigniewa Sucha - prezesa Zarządu Rogala przywitała przybyłych gości: radnego powiatu krośnieńskiego Andrzeja 
Gminnego Związku Kombatantów RP i BWP w Wojaszówce, Andrzej Król wraz Dziugana, który był także sponsorem Biesiady, wójta gminy Wojaszówka Sławomira 
z małżonką, Franciszek Mojak - były żołnierz placówki AK „Oleander“, ks. Artur Stefańskiego, sołtysa wsi Przybówka Tadeusza Stefanika, prezesa Regionalnego 
Progorowicz - proboszcz parafii Ustrobna, Jan Juszczak - starosta powiatu Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krośnie z/s w Jaśle Romana 
krośnieńskiego, Jan Krygowski i Andrzej Dziugan - radni powiatu krośnieńskiego, Piłata, przewodniczącą Regionalnej Rady Kobiet w Jaśle Irenę Soboń, przewodniczącą 
przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wojaszówka: wójt Sławomir Stefański Powiatowej Rady Kobiet Ilonę Goleń, przewodniczącą Gminnej Rady Kobiet Helenę 
wraz z małżonką, z-ca wójta Grzegorz Makara,  z-ca przewodniczącego Rady Gminy Słowik, prezesa Zarządu Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych 
Wojaszówka Stanisław Blicharczyk oraz radni gminni. Słowa powitania sołtys wsi Więźniów Politycznych w Wojaszówce Zbigniewa Sucha, dyrektora gimnazjum 
skierowała także do: sekretarza gminy Iwony Stefanik, skarbnika gminy Danuty w Przybówce Barbarę Krasowską – Dubiel, byłą dyrektor gimnazjum w Przybówce 
Daszykowskiej, dyrektorów Szkół i Przedszkola w Gminie Wojaszówka. Powitała Krystynę Chmurę, dyrektora GOKiR w Wojaszówce Lucynę Pelczarską oraz 
również asp. sztab. Artura Kielara - kierownika Posterunku Policji w Bratkówce, przedstawicielki zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich z Niepli, Chrząstówki 
sołtysów wsi z gminy Wojaszówka, członków Rady Sołeckej wsi Ustrobna, uczniów i Widacza. Po powitaniu gości, głos zabrali: prezes ZKG ZKRP i BWP w Wojaszówce 
oraz nauczycieli SP z Ustrobnej i Bratkówki wraz z pocztami sztandarowymi, a także Zbigniew Such oraz wójt Sławomir Stefański, który zaproponował, aby do kalendarza 
chór z Łączek Jagiellońskich. imprez organizowanych w gminie wpisały się także „Zimowe chlebowe wieczory 

Święto Niepodległości stało się doskonałą okazją do odznaczenia sztandaru Szkoły w Gminie Wojaszówka”. Pomysł ten przypadł gospodyniom do gustu, ponieważ 
Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Ustrobnej, Kombatanckim Krzyżem odzewem nań, były oklaski wszystkich zebranych.
Pamiątkowym „Zwycięzcom“, przyznanym przez Zarząd Główny Związku Następnie przewodnicząca KGW z Przybówki zaprosiła wszystkich przybyłych na 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W związku z tym, głos zabrał prezes obiad, życząc jednocześnie doskonałej zabawy przy dźwiękach muzyki rodzinnego 
ZG ZKRP i BWP w Wojaszówce Zbigniew Such, który poprosił starostę powiatu zespołu z Jasła. 
krośnieńskiego Jana Juszczaka oraz wójta Sławomira Stefańskiego o uroczyste Po wyśmienitym poczęstunku, głos zabrali: prezes Regionalnego Związku 
odznaczenie sztandaru. Zbigniew Such wręczył także dyplomy uznania za zasługi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krośnie z/s w Jaśle Roman Piłat, 
w działalności społecznej na rzecz stowarzyszeń kombatanckich: wójtowi Sławomirowi przewodnicząca Regionalnej Rady Kobiet w Jaśle Irena Soboń, przewodnicząca 
Stefańskiemu, Franciszkowi Mojakowi, dyr. SP w Ustrobnej Zuzannie Paluch oraz dyr. Powiatowej Rady Kobiet Ilona Goleń. Dziękując za zaproszenie, zrewanżowali się ze 
GOKiR w Wojaszówce Lucynie Pelczarskiej. swej strony organizatorom, wręczając pamiątkowe kalendarze na rok 2013: 

Następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli program artystyczny przygotowany przewodniczącej KGW z Przybówki, wójtowi gminy Wojaszówka, dyrektorowi GOKiR 
przez uczniów Szkół Podstawowych z Ustrobnej i Bratkówki. Młodzież obu szkół, oraz sołtysowi wsi Przybówka. 
poprzez poezję i pieśń patriotyczną, złożyła hołd milionom poległych walczących Tegoroczna Gminna Biesiada odbywała się pod hasłem „Cyganka prawdę Ci 
o niepodległość, także mieszkańcom gminy Wojaszówka zamordowanym podczas powie”, co oznaczało, że uczestnicy wieczoru andrzejkowego, będą poznawać kulturę 
II wojny światowej. romską oraz tradycyjne, cygańskie wróżby. W związku z tym nie mogło zabraknąć 

Po występach uczniów, wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek, taboru cygańskiego. Na sali nagle rozbrzmiały dźwięki akordeonów, pojawił się tabor 
przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ustrobnej, a po nim, na dalszą część i jacyś ludzie, którzy tańcząc przy prowizorycznym ognisku, śpiewali cygańskie pieśni. 
programu. Okazało się, że to zespół „Przybowianki” przygotował program artystyczny, ułożony 

Jako pierwszy głos zabrał wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, który specjalnie na tę okazję. Zaskoczył zebranych pomysłami na rozweselenie publiczności 
w swoim wystąpieniu podkreślił symbolikę i rangę Święta Niepodległości. Zaznaczył i zadziwił kunsztem doboru strojów oraz rekwizytów. Nie była to jedyna niespodzianka 
jak ważne jest świętowanie 11 listopada dla kształtowania patriotyzmu wśród młodego przygotowana przez panie z KGW oraz „Przybowianki”. Przewodnicząca Maria Rogala 
pokolenia. Wójt podziękował wszystkim za przybycie, a organizatorom za obchodziła urodziny, z tej okazji odśpiewano specjalnie dla niej „Sto lat”, wręczono 
zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, szczególnie sołtysowi wsi Ustrobna upominek oraz okazały tort.


