
zużytych pojazdów. Właściciel udostępnił bezpłatnie plac oraz pojazdy, na których  Dzięki tej wróżbie, zgromadzeni dowiedzieli się, który sołtys zagra w teledysku, gdzie 
strażacy, pod okiem instruktorów, ćwiczyli umiejętności, przygotowujące ich do zorganizowany zostanie Przegląd Biesiadnej Piosenki, która miejscowość wzbogaci się 
działań technicznych związanych z usuwaniem skutków wypadków komunikacyjnych o nowy zespół heavymetalowy, gdzie wszystkie kobiety przejdą kurs samoobrony, 
oraz awarii technicznych. W przyszłym roku planowane są kolejne szkolenia.w której miejscowości odnotowany zostanie największy przyrost naturalny, a gdzie 

rolnicy zbiorą najlepsze plony. Następnie pojawiła się szkatułka, która krążyła 
Komendant Gminny ZOSP RP w Wojaszówcepomiędzy uczestnikami Biesiady i niosła same dobre wróżby. Jednak żeby się one 

spełniły, osoby biorące udział w zabawie musiały wypełnić zadanie, jakie stawiała 
przed nimi tajemnicza skrzyneczka. XIV RODZINNY TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI 

Największą niespodzianką podczas wieczoru była zorganizowana „Andrzejkowa W PIŁCE SIATKOWEJ PRO-FAMILIA CUP 2013szansa na sukces”. Podczas niej, wszystkie Koła miały możliwość popisania się swoimi 
talentami muzycznymi. Panie podeszły do zadania z humorem, ale i ambitnie.

Gospodynie, nie pozwoliły, aby wójt gminy również nie wziął udziału w konkursie.  Z inicjatywy prezesa Towarzystwa Sportowego Pro - Familia z Wojaszówki 
Zgromadził on w swoim zespole przedstawicielki każdego Koła i wspólnie odśpiewali i dzięki przychylności wójta gminy Wojaszówka Sławomira Stefańskiego, po raz 
wylosowaną piosenkę. Wszystkie Koła w nagrodę za wykonanie, niejednokrotnie czternasty odbył się Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej.
trudnego utworu, otrzymały drobne upominki, które wręczył wójt gminy. Zawody odbywały się na dwóch salach sportowych: Szkoły Podstawowej 

Impreza przebiegła w niezwykle miłej atmosferze, przy wspólnym śpiewaniu w Wojaszówce oraz w Szkoły Podstawowej  w Niepli.
biesiadnych pieśni oraz tańcach i zabawach. Gości do białego rana bawił Marian Marek W zawodach uczestniczyło 14 drużyn: 5 drużyn z Rzeszowa -Foto-Hurt Rzeszów, 
w towarzystwie Jana Gaja, o część kulinarną imprezy zadbały panie z KGW Buty Jana Rzeszów, Izol Mont - Rzeszów, Wyższa Skoła Informatyki i Zarządzania, 
w Wojkówce. REST Rzeszów oraz SKS Dukla, Team Bosch Witkoś-Przybówka, Czudecki Zaborów, 

 Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji UKS Kępa Mosir Dębica, Ziber Taxi Strzyżów, Podkarpackie Stowarzyszenie 
Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie Serce“ z Krosna, MKS Czudec oraz reprezentacje 
Osobnicy i Wojaszówki.MIKOŁAJKI W GMINIE WOJASZÓWKA

Otwarcia turnieju dokonał starosta powiatu krośnieńskiego Jan Juszczak, sekretarz 
gminy Wojaszówka Iwona Stefanik, inspektor wydziału oświaty i sportu gminy Jasło 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak 
Marek Zajchowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojaszówce Ewa Górska 

i w tym roku w gminie Wojaszówka 
i dyrektor Szkoły Podstawowej w Niepli Marta Łabusińska

zorganizowano dla dzieci spotkania 
Zespoły zostały podzielone na cztery grupy. Po rozegraniu meczów w grupach 

z wyjątkowym gościem - Świętym 
cztery najlepsze drużyny z eliminacji spotkały się w półfinałach i finałach 

Mikołajem. Z małym opóźnieniem, bo 
w Wojaszówce.

w sobotę 7 grudnia, Mikołaj zawitał do 
Końcowa kolejność 8. najlepszych 

świetlic i Domów Ludowych, gdzie 
drużyn: 1. Foto – Hurt Rzeszów, 

czekały na niego dzieci z wszystkich 
2. Czudecki Zaborów, 3. SKS Dukla, 

miejscowości w naszej gminie. 
4. Buty Jana Rzeszów, 5. Ziber Taxi 

Spotkania przebiegały w miłej i radosnej 
Strzyżów, 6. REST Rzeszów, 7. Izol 

atmosferze, a każda paczka w rękach 
Mont Rzeszów, 8. WSiZ Rzeszów, 

dzieci wywoływała szeroki uśmiech na 
9. Reprezentacja Wojaszówki,  10. UKS 

ich twarzach.
Kępa Mosir Dębica.

Mikołajki organizowane w gminie Wojaszówka to już wieloletnia tradycja, która 
Dla wszystkich drużyn organizatorzy przygotowali: okolicznościowe puchary, 

będzie kontynuowana w kolejnych latach i oby trwała jak najdłużej. Zapoczątkowała ją 
grawerowane puchary szklane, nagrody rzeczowe w postaci piłek siatkarskich oraz 

grupa radnych w 2002 roku i zaraziła pomysłem całą Radę, wójta, sołtysów oraz 
dyplomy.

pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. To dzięki tym 
Fundatorami  nagród turnieju byli: Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Starostwo 

ludziom Święty Mikołaj pojawia się w gminie Wojaszówka z workiem prezentów. 
Powiatowe w Krośnie, Gmina Wojaszówka, Gmina Jasło, GOKiR Wojaszówka.

W tym roku obdarował 96 dzieci.
Organizator zawodów Jerzy Kaleta, składa podziękowania wszystkim, którzy 

W imieniu naszych kochanych, obdarowanych dzieciaków Święty Mikołaj 
włączyli się w przygotowanie zawodów, zarówno w Wojaszówce jak i Niepli.

dziękuje wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania miłych spotkań 
Honorowy Patronat sprawowali: eurodeputowana Elżbieta Łukacijewska, poseł na 

i zapełnienia worka z prezentami.
Sejm RP Stanisław Piotrowicz, poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, marszałek 
województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, starosta powiatu krośnieńskiego Jan Gmina Wojaszówka

Juszczak, wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, wójt gminy Jasło Stanisław 
Pankiewicz.

KOLEJNE ZIMOWE CHLEBOWE WIECZORY W uroczystej ceremonii wręczania nagród wzięli udział: poseł na Sejm RP Piotr 
W GMINIE WOJASZÓWKA Babinetz, wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański.

Podziękowania należą się także licznym sponsorom Turnieju.  
Sędziami zawodów byli: Janusz Eustachiewicz, Janusz Pruchnik, Jerzy Janusz Wójt Gminy Wojaszówka wraz 

i Waldemar Szafran. z Kołami Gospodyń Wiejskich zachęcają 
Patronat medialny nad imprezą sprawowały: Telewizja Rzeszów, Radio Rzeszów, do kultywowania tradycji pieczenia 

Tygodnik Nowe Podkarpacie, Gazeta codzienna – Nowiny, Nasz Powiat – Krosno, chleba. Sprzyjają temu długie zimowe 
Kurier Gminy Wojaszówka.wieczory, które można wykorzystać 

Ideą Towarzystwa jest promocja sportu rodzinnego, mającego na celu między innymi, piekąc od serca smaczny 
zapobieganiu patologiom społecznym poprzez celową optymalną organizację czasu chleb dla męża, żony, sąsiada, sąsiadki, 
wolnego.wujka lub ciotki.

Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych to także propagowanie rekreacji Wbrew pozorom nie potrzeba na to 
rodzinnej jako formy animacji rodziny, rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na zbyt wiele czasu i wysiłku, wystarczy 
znaczenie ruchu dla zdrowia naszego społeczeństwa.trochę natchnienia i chęci, aby upiec własny bochenek. Ważne też, aby mieć 

Prezes T.S. Pro - Familia Jerzy Kaletasprawdzony przepis. W tej sprawie warto poradzić się babci lub naszych gospodyń 
 działających w kołach.

Gmina Wojaszówka NAJBARDZIEJ ROZŚWIETLONY DOM 
W PRZYBÓWCE

SZKOLENIA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP 2013
W porównaniu z rokiem ubiegłym dwukrotnie wzrosła liczba światełek użytych 

do dekoracji domu w Przybówce i jest ich już około 15 000. Strażacy ochotnicy, aby brać udział 
W imieniu autora Kamila Suskiego zapraszamy do obejrzenia świątecznej w  j a k i c h k o l w i e k  d z i a ł a n i a c h  

iluminacji . r a towniczych ,  muszą  spe łn iać  
odpowiednie kryteria, tj.: być w wieku 
18-65 lat, posiadać aktualne badania 
lekarskie, dopuszczające do udziału 
w działaniach ratowniczych oraz odbyć 
szkolenia pożarnicze.

W bieżącym roku, podobnie jak 
w latach ubiegłych, strażacy z naszej 

gminy chętnie uczestniczą w szkoleniach, organizowanych przez Komendę Miejską 
PSP, poświęcając swój wolny czas w soboty i niedziele na podnoszenie kwalifikacji. 

W tym roku zrealizowane zostały szkolenia: podstawowe strażaków ratowników 
OSP (6 osób), kierowców-konserwatorów sprzętu OSP (12 os.), uzupełniające 
szkolenie podstawowe - cześć II (5 os.) oraz szkolenie dowódców OSP (8 os.). Siedmiu KONTAKT Z REDAKCJĄ KURIERA GMINNEGO:
strażaków ukończyło także szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego. Część 

redakcjakurier@wojaszowka.plteoretyczna tego szkolenia odbywała się w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie, 
natomiast zajęcia praktyczne realizowane były w obiektach Firmy Handlowo-
Usługowej Lo-Stark w Miejscu Piastowym, która zajmuje się kasacją i utylizacją 



w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Ustrobianki”. Część oficjalna uroczystości GMINNE OBCHODY 95. ROCZNICY ODZYSKANIA 
zakończyła się zaproszeniem seniorów i gości do wspólnej zabawy. Spotkanie upłynęło NIEPODLEGŁOŚCI W PRZYBÓWCE
w miłej i przyjaznej atmosferze, a uczestnicy Dnia Seniora opuścili Dom Ludowy 
uśmiechnięci i zadowoleni. Była to druga taka uroczystość zorganizowana dla seniorów 
z Ustrobnej, ale mamy pewność, że będzie ich więcej. Narodowe Święto Niepodległości jest 

Dowód tego, jak wesoła może być najważniejszym polskim świętem 
jesień życia dali także seniorzy państwowym. Dzień 11 listopada 1918 r. 
z miejscowości Odrzykoń, którzy był przełomowym momentem w dziejach 
w sobotę, 12 października spotkali się Polski. Po 123 latach niewoli Polska 
w sali widowiskowej Domu Kultury odzyskała niepodległość.
w Odrzykoniu, aby celebrować Dzień W dniu 10 listopada br. odbyły się 
Seniora, a to przecież wyjątkowe gminne uroczystości związane z 95. 
wydarzenie dla wszystkich starszych rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Gospodarzami tegorocznych 

mieszkańców naszego terenu.obchodów byli: wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański oraz sołtys Tadeusz 
Spotkanie zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Odrzykoniu przy Stefanik i Rada Sołecka w Przybówce.

współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wojaszówce.Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza 
Uroczystość rozpoczęła prowadząca obchody, a zarazem przewodnicząca Koła w Przybówce. Eucharystię w intencji ojczyzny koncelebrowali księża wszystkich 

Gospodyń Wiejskich w Odrzykoniu Lucyna Jucha, która powitała wszystkich gości parafii gminy Wojaszówka.
oraz złożyła życzenia dostojnym Seniorom. Po mszy oddano hołd i złożono kwiaty pod tablicami upamiętniającymi bohaterów 

W programie obchodów Dnia Seniora znalazł się występ dwójki młodych tancerzy. II wojny światowej. Pod tablicą Sybiraków i ofiar Katynia, która znajduje się w kościele 
Paulina Jurczak i pochodzący z Odrzykonia Dawid Krasowski zaprezentowali program parafialnym w Przybówce, wiązanki kwiatów złożyli: wójt gminy Wojaszówka 
taneczny na który złożyły się: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot Sławomir Stefański w asyście zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka 
i quickstep, rumba, samba, paso doble i jive. Piękny pokaz zakończyły owacje Stanisława Blicharczyka oraz radny powiatu krośnieńskiego Andrzej Dziugan. Pod 
zachwyconych Seniorów.tablicą upamiętniającą Władysława Steca – szefa okręgu AK Frysztak, hołd oddali 

Dzień Seniora, który coraz częściej znajduje się w kalendarzu imprez przedstawiciele kombatantów oraz sołtys wsi Przybówka Tadeusz Stefanik. Uczniowie 
organizowanych w gminie Wojaszówka, to doskonała okazja do spotkania się Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Gałuszki w Przybówce złożyli bukiety 
i porozmawiania. To także czas śpiewów, rozmów, wspólnego biesiadowania przy kwiatów pod pomnikiem katyńskim oraz na cmentarzu w Przybówce.
jednym stole, a także wspólnych tańców.Następnie, uroczysty przemarsz, na czele którego stanęły poczty sztandarowe 

Wszystkim osobom starszym z całej gminy Wojaszówka, z okazji Dnia Seniora, Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybówce oraz wszystkich szkół z terenu gminy 
życzymy pogody ducha, wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia, optymizmu, Wojaszówka, przeszedł do Domu Strażaka w Przybówce, gdzie odbyła się dalsza część 
nieustającej miłości z serc Waszych najbliższych oraz szacunku ze strony uroczystości, którą rozpoczęto od odśpiewania Hymnu Polski. Wójt gminy Sławomir 
społeczeństwa, na który zasługujecie w każdej godzinie Waszego życia. Stefański powitał zaproszonych gości, licznie przybyłych na obchody Święta 
 Mamy także nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie, w tak doskonałym gronie.Niepodległości.

Kolejno, prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i BWP 
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówcew Krośnie z siedzibą w Jaśle por. w/s Jan Klimkiewicz oraz sekretarz Związku Stefan 

Brud wręczyli Honorowe Odznaki wójtowi Sławomirowi Stefańskiemu oraz 
PODWÓJNY ZŁOTY JUBILEUSZ Eugeniuszowi Bachcie.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum W ŁĘKACH STRZYŻOWSKICH - BARTNEM
w Przybówce przygotowali piękną 
i wzruszającą część artystyczną, na którą  W dniu 20 października 2013 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach 
złożyły się pieśni i wiersze o tematyce Strzyżowskich - Bartnem świętowało 50-lecie swojej działalności. Obchody połączone 
patriotycznej. Po niej, oddano głos były z 50-leciem otwarcia Domu Ludowego w Łękach Strzyżowskich - Bartnem. 
zaproszonym gościom. Jako pierwszy Uroczystość zgromadziła wielu zacnych gości, uczestniczyli w niej m.in.: 
głos zabrał Stanisław Pomprowicz, który przedstawiciele władz samorządowych, członkowie organizacji rolniczych, koleżanki 
skierował swoje słowa głównie do z innych KGW oraz prawie wszystkie członkinie KGW w Łekach Strzyżowskich - 

zgromadzonej młodzieży, przedstawiając sylwetki lokalnych bohaterów. Przemawiali Bartnem.
również: poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz, w imieniu radnego Sejmiku Obchody 50-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich rozpoczęła, od powitania 
Województwa Podkarpackiego Dariusza Sobieraja - Jan Krygowski, Sławomir wszystkich przybyłych gości, przewodnicząca KGW Danuta Parys.  
Stefański - wójt gminy Wojaszówka oraz Julian Szmyd - Honorowy prezes Klubu HDK Po powitaniu gości, przewodnicząca KGW, w krótki lecz interesujący sposób 
PCK przy Rafinerii w Jedliczu, który wręczył Tadeuszowi Stefanikowi – sołtysowi przedstawiła 50-letnią historię działalności Koła. Panie są w różnym wieku, niektóre są 
Przybówki piękny „medal Piłsudskiego”. czynne zawodowo, inne to emerytki, ale bez względu na to, są młode duchem, twórcze 

Po przemówieniach gości wystąpił chór mieszany „Impresja” z Łączek i aktywne. Angażują się w życie społeczności lokalnej. Panie prowadzą działalność, nie 
Jagiellońskich oraz Zespół Śpiewaczy „Przybowianki”. Na zakończenie uroczystości tylko na rzecz mieszkańców Łęk Strzyżowskich, ale również reprezentują wioskę na tle 
zaproszono wszystkich przybyłych do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. gminy i powiatu.

Gminna uroczystość w 95. rocznicę Odzyskania Niepodległości była Następnie głos zabrał sołtys wsi Marian Gardzina, który opowiedział 
niezapomnianym przeżyciem, pełnym zadumy i refleksji nad historią, wolnością o powstawaniu Domu Ludowego w Łękach Strzyżowskich - Bartnem.
i patriotyzmem. Kolejno, przewodnicząca Danuta Parys, jej zastępczyni Wiesława Zawisza oraz 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce
wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański wręczyli listy gratulacyjne za 
poświęcenie i ofiarność pracy na rzecz integracji pokoleń oraz społeczności lokalnej, za 

DZIEŃ SENIORA W USTROBNEJ I ODRZYKONIU  pielęgnowanie i propagowanie rodzimej tradycji i kultury. Był to dowód wdzięczności 
za wszystkie działania budujące postawy 
obywatelskie i poczucie gminnej Dnia 28 września 2013 r. Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Ustrobnej 
wspólnoty. zorganizowały dla najstarszych mieszkańców tej miejscowości uroczystość Dnia 

Jubileusz był także doskonałą okazją Seniora.
do uhonorowania członkini Koła Na wstępie, staropolskim zwyczajem, wszystkich zebranych piosenką przywitał 
Gospodyń Wiejskich w Łękach Zespół Śpiewaczy „Ustrobianki”. Następnie głos zabrała sołtys wsi Ustrobna Barbara 
Strzyżowskich -  Bartnem Marii  Stefańska, która w imieniu organizatorów powitała przybyłych seniorów oraz 
Kłosowicz, pamiątkowym medalem zaproszonych gości. Podziękowała także wszystkim obecnym za przybycie oraz 

„Order Serca - Matkom Wsi“ nadawanym przez Krajowy Związek Kółek i Organizacji złożyła seniorom najlepsze życzenia długich lat w zdrowiu, szczęściu i pogodzie ducha.
Rolniczych. Order ten jest symbolem uznania za matczyny trud włożony w wychowanie  Szczególnie wzruszający momentem 
młodego pokolenia Polaków – Patriotów. Order wręczyła Irena Soboń w towarzystwie uroczystości było wręczenie dyplomu 
Sławomira Stefańskiego - wójta gminy oraz Ilony Goleń.i medalu „Order Serca - Matkom Wsi”, 

Zaproszeni goście także skierowali do jubilatek wiele ciepłych słów podziękowań który przyznany został przez Krajowy 
i gratulacji wraz z drobnymi upominkami złożonymi na ręce przewodniczącej KGW Zarząd Związku Rolników, Kółek 
Danuty Parys. Życzyli sił, satysfakcji z pracy oraz wielu kolejnych lat tak wspaniałej i Organizacji Rolniczych, otrzymały go 
działalności. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w 

Uroczystość uświetniła część artystyczna, przygotowana przez gospodynie Ustrobnej: Helena Duda, Stanisława 
należące do Koła.Wajda, Krystyna Jarema, Jolanta Mazur, Maria Rząsa oraz Małgorzata Lech. Dekoracji 

Na zakończenie części oficjalnej zaproszono wszystkich zebranych na posiłek, dokonał prezes ZZRKiOR Roman Piłat w towarzystwie wójta gminy Wojaszówka 
oczywiście przygotowany przez jubilatki. Sławomira Stefańskiego, przedstawicielek Rady Kobiet Ireny Soboń i Ilony Goleń oraz 

W realizacji imprezy wzięły udział także uczennice Zespołu Szkół Barbary Stefańskiej – przewodniczącej KGW w Ustrobnej. Złożyli oni również 
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie, które ponadto są serdeczne gratulacje wyróżnionym Paniom oraz wszystkim seniorom (czyli osobom 
mieszkankami wsi Łęki Strzyżowskie. Pod czujnym okiem nauczycieli przedmiotów „wcześniej urodzonym” – jak określiła to w swoim wystąpieniu Irena Soboń) najlepsze 
gastronomicznych Anny Kustroś i Haliny Szpiłyk, dziewczęta nakryły stoły dla życzenia wszelkiej pomyślności oraz długich lat życia w zdrowiu i radości. 
zaproszonych gości, przygotowały dwa stoliki pokazowe, włączyły się również       Po uroczystym obiedzie i odśpiewaniu dla seniorów tradycyjnego „Sto lat” wszyscy 
w przebieg obchodów. Po posiłku przyszedł czas na wspólną zabawę taneczną.zgromadzeni mogli obejrzeć zabawne scenki z „codziennego życia szkolnego”, 

przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Ustrobnej, pod kierunkiem 
Gminny Ośrodek Kultury i RekreacjiDanuty Gondela – Lidwin oraz wzruszający program arystyczno-teatralny 

Dzięki temu konkursowi dzieci, nie tylko odnalazły swoje wyjątkowe, wiekowe  WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO 
drzewo, którego historię poznały, ale również miały okazję posadzić swoje pierwsze POD BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ 
drzewo – silnego dęba, o które będą dbały, by za kilkaset lat stało się ono pomnikiem 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ przyrody.
Gmina WojaszówkaIM. BOHATERÓW MONTE CASSINO W USTROBNEJ

W dniu 11 października 2013 r. o godz. 16.00 rozpoczęła się impreza OTWARCIE IZBY PAMIĘCI RODU STAROWIEYSKICH 
środowiskowa, na którą zostali zaproszeni: wójt gminy Wojaszówka  Sławomir W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARTKÓWCE
Stefański, przedstawiciele Rady Gminy Wojaszówka, dyrektorzy szkół z terenu gminy  
Wojaszówka, dyrektor GOKiR, proboszcz parafii Ustrobna, fundator tablicy „Kamień Szkoła Podstawowa w Bratkówce od 
Węgielny“ Urszula i Ryszard Karwat, Rada Sołecka, nauczyciele emeryci, Koło roku 1999 r. nosi imię błogosławionego 
Gospodyń Wiejskich oraz Rada Rodziców. S t a n i s ł a w a  S t a r o w i e y s k i e g o  -  

Spotkanie rozpoczęli uczniowie częścią artystyczną. Pokazali w humorystyczny nieustraszonego rzecznika godności 
sposób perypetie zawodu nauczycielskiego. Dopełnieniem przedstawienia były tańce człowieka oraz nienaruszalnych praw 
zespołu ludowego oraz pokaz akrobatyczny. Były też wiersze, piosenki, a także rodzinnych, społecznych i narodowych.
życzenia i kwiaty dla nauczycieli i zaproszonych gości. Dnia 22 listopada 2013 r. w ramach 

Następnie głos zabrał wójt gminy, który złożył życzenia i podziękowania obchodów Dnia Patrona, została otwarta 
wszystkim nauczycielom, wręczył Nagrodę Wójta nauczycielce SP w Ustrobnej Izba Pamięci Rodu Starowieyskich. 
Grażynie Szepieniec, życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Dyrektor W uroczystości wzięli udział 
nagrodziła, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej w roku szkolnym zaproszeni goście, wśród których znalazł 
2012/2013, nauczycieli: Alicję Maląg, Lidię Stec i Ewelinę Wilk. Uczniowie sie m.in. prof. Kazimierz Starowieyski - bratanek patrona szkoły.
reprezentujący Samorząd Szkolny wręczyli własnoręcznie wykonane kwiaty. Życzenia U r o c z y s t o ś ć  r o z p o c z ę t o  w p r o w a d z e n i e m  S z t a n d a r u  S z k o ł y  
nauczycielom przekazały: przewodnicząca Rady Rodziców Anna Pasieka i sołtys wsi i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie zabrała głos dyr. szkoły Jolanta 
Ustrobna Barbara Stefańska. Mikus, przybliżając życie i działalność społeczno-religijną bł. Stanisława 

W dalszej części uroczystości odczytano akt erekcyjny i przystąpiono do Starowieyskiego. 
wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej. W następnej kolejności uczniowie szkoły zaprezentowali część artystyczną, 

Potwierdzenia faktu rozpoczęcia budowy, poprzez podpisanie niniejszego aktu, w której przybliżyli postać swojego patrona, jego działalność na gruncie społecznym 
dokonali obecni na uroczystości: wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, i religijnym. Słowo mówione przeplatano pieśniami i wzbogacono prezentacją 
przedstawicielka Rady Gminy Wojaszówka Krystyna Kozik, proboszcz parafii św. Jana multimedialną. Symboliczną sceną, zapalenia świecy, uczniowie uczcili pamięć o bł. 
Kantego w Ustrobnej ks. Artur Progorowicz, dyrektor szkoły Zuzanna Paluch, Stanisławie Starowieyskim.
przedstawicielka Rady Sołeckiej Barbara Stefańska i przewodnicząca Rady Rodziców Po występie uczniów głos zabrał Stanisław Pomprowicz, który mówił o historii 
Anna Pasieka. naszego regionu  i o potrzebie pielęgnowania pamięci o ludziach z nim związanych, 

Na koniec zaproszeni goście stanęli w tym również o Rodzie Starowieyskich.
do wspólnego zdjęcia, które będzie  Następnie prof. Kazimierz Starowieyski w swoim wystąpieniu podziękował za 
świadectwem dla przyszłych pokoleń. kultywowanie pamięci o jego rodzinie. Wyraził wdzięczność za zaproszenie go na tę 
Po uroczystości wszyscy goście zostali uroczystość i trud włożony w organizację Izby Pamięci Rodu Starowieyskich. Przekazał 
zaproszeni do sali Domu Ludowego na na ręce dyrektor szkoły Jolanty Mikus obraz przedstawiający dworek 
spotkanie przygotowane przez Koło w Bratkówce, który jego matka otrzymała na swoje 75 urodziny oraz zdjęcia 
Gospodyń Wiejskich. i publikacje dotyczące jego brata – Franciszka Starowieyskiego, znanego w Polsce i za 

Dyrektor,  nauczycie le ,  Rada granicą malarza i grafika. Podkreślił zasługi  szkoły w Bratkówce w pielęgnowaniu 
Rodziców, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Ustrobnej tradycji i podtrzymywaniu pamięci o Rodzinie Starowieyskich.
składają serdeczne podziękowania Panu Sławomirowi Stefańskiemu - wójtowi gminy Wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański podziękował  prof. Kazimierzowi 
Wojaszówka za spełnienie marzeń. Starowieyskiemu za uświetnienie swoją obecnością uroczystości oraz dyrekcji,  

SP Ustrobna
nauczycielom i dzieciom za wysiłek włożony o organizację Dnia Patrona połączonego 
z otwarciem Izby Pamięci Rodu Starowieyskich.

DZIEŃ DRZEWA W GMINIE WOJASZÓWKA Oczekiwanym przez wszystkich momentem uroczystości było przecięcie wstęgi do 
Izby Pamięci, którego dokonali prof. Kazimierz Starowieyski oraz  wójt gminy ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIE I KONKURSU 
Wojaszówka Sławomir Stefański. Uczestnicy uroczystości z zainteresowaniem oglądali PRZYRODNICZEGO „DRZEWO ROKU 2013”
zgromadzone dokumenty, zdjęcia i inne materiały związane z Rodziną Starowieyskich. 
Do zgromadzonych materiałów dołączono, przekazane przez Andrzeja Kołdera, zdjęcie 

Dnia 10 października 2013 roku w Szkole Podstawowej im. bł. Stanisława 
portretowe Stanisława Starowieyskiego – doktora praw oraz Certyfikat przyjęcia Zofii 

Starowieyskiego w Bratkówce odbyła się, organizowana przez wójta gminy 
Starowieyskiej hrabiny z Jabłonowskich do Arcybractwa Różańca Świętego.

Wojaszówka, uroczystość z okazji Światowego Dnia Drzewa oraz rozstrzygnięcie 
Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców i panie 

konkursu „Drzewo Roku 2013” i wręczenie nagród uczestnikom.
z Koła Gospodyń Wiejskich oraz wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych.

`W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: nadleśniczy Nadleśnictwa 
Kołaczyce Andrzej Kochmański wraz z Joanną Krauz-Przybyłowską - specjalistką ds. 

 Gmina Wojaszówka
marketingu, edukacji leśnej i turystyki, prezes Koła Łowieckiego „Sokół” Zbigniew 
Guzek, leśniczy z Leśnictwa Odrzykoń Robert Kludacz, gospodarz konkursu - wójt 
gminy Wojaszówka Sławomir Stefański oraz uczniowie wraz z nauczycielami. VII BIESIADA ANDRZEJKOWA W WOJKÓWCE
W trakcie trwania uroczystości swoją obecnością zaszczyciła Grażyna Stojak – 

W dniu 30 listopada br. odbyła się Gminna Biesiada Andrzejkowa Kół Gospodyń podkarpacki wojewódzki  konserwator zabytków.
Wiejskich.  Organizatorkami  tegorocznych „os ta tków” były  panie  Po wystąpieniu dyrektora Jolanty Mikus i powitaniu gości odbyło się 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Wojkówce. W imprezie uczestniczyło 12 Kół Gospodyń, przedstawienie o tematyce ekologicznej, przygotowane przez uczniów Szkoły 
działających na terenie naszej gminy, przedstawicielki zaprzyjaźnionego KGW Podstawowej w Bratkówce.
z Wysokiej Strzyżowskiej oraz zaproszeni goście w osobach: radnego powiatu Następnie wójt gminy Wojaszówka, nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce oraz  
krośnieńskiego Andrzeja Dziugana, wójta gminy Wojaszówka Sławomira prezes Koła Łowieckiego „Sokół“ w Łączkach Jagiellońskich wygłosili krótkie 
Stefańskiego, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce Lucyny przemówienia. Zwracali szczególną uwagę na współzależność ludzi i przyrody. Drzewa 
Pelczarskiej oraz przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet Heleny Słowik.stanowią bardzo ważny element w naszym otoczeniu. Są głównym źródłem tlenu, tak 

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca KGW w Wojkówce Danuta Dańczak,  bardzo potrzebnego nam do życia. Apelowali, by dbać o otaczającą nas przyrodę oraz 
powitała ona wszystkich przybyłych. Następnie głos zabrał wójt gminy Wojaszówka, żeby bezmyślnie nie zaśmiecać lasów i nie wycinać drzew. Dzięki takim 
który na ręce przewodniczącej złożył kosz z własnoręcznie pieczonym chlebem uroczystościom zwracamy uwagę na zabytkowe drzewa i pomniki przyrody w naszej 
i wędlinami, życzył zdrowia i dziękował za działalność Koła. Głos zabrał również radny okolicy, które nie wszyscy znają.
krośnieński Andrzej Dziugan. Po wystąpieniu gości, solenizantowi odśpiewano W trakcie trwania imprezy został wyświetlony film o drzewach. Po filmie laureaci 
wspólne „Sto lat” oraz wręczono kwiaty.konkursu zostali nagrodzeni. W konkursie brały udział dzieci ze Szkół Podstawowych 

Po części oficjalnej przybyli goście i Gimnazjum z gminy Wojaszówka.
przenieśl i  s ię  do świata  magii  Spośród złożonych 21 prac zostały 
i wróżb. Podczas spotkania nie mogło przyznane specjalne wyróżnienia  w 
zabraknąć tradycyjnego lania wosku. k o n k u r s i e  „ D r z e w o  R o k u ”  z a  
Odbywało się ono przy udziale najdorodniejszy okaz oraz ciekawą 
„ p r a w d z i w e j ”  c y g a n k i ,  k t ó r a  historię z nim związaną.
odczytywała woskowe przepowiednie. Nagrody książkowe ufundowane 
Po wyśmienitym obiedzie, zaproszono przez gminę Wojaszówka oraz 21 
chętnych to kolejnych wróżb. Można sadzonek dębów ufundowanych przez 
było wywróżyć sobie świetlaną Lasy Państwowe – Nadleśnictwo 
p r z y s z ł o ś ć ,  w y s t a r c z y ł o  t y l k o  Kołaczyce wręczyli nadleśniczy Andrzej Kochmański, prezes Koła Łowieckiego 
„upolować” cygankę, która niosła ze sobą „Sokół” Zbigniew Guzek oraz wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański. 

przepowiednie na przyszły rok. Wróżenie z gwiazd, z kolei to przewidywanie zmian Uroczystość została zakończona posadzeniem magnolii przed budynkiem szkoły 
jakie szykują się w danej miejscowości. oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem w przyszkolnym parku pod dorodnym dębem. 
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