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Szanowni Państwo,
przed Wami ostatnie w tym roku wydanie Kuryłowkich Wieści. Znajdą w nich Państwo
między innymi informacje o tym, co ważnego wydarzyło się w naszej Gminie, relacje
 z bieżących prac urzędu gminy, szkół, instytucji kultury, jednostek i stowarzyszeń. 
W zakładce „Z kart historii” będą mogli Państwo przeczytać kolejną część traktującą 
o granatowej policji. Z Kamilem wyruszymy w ponowną  podróż  po Azji. 

Za każdym razem, kiedy oddajemy Wieści do druku, mamy nadzieję, że znajdziecie
Państwo dla siebie coś interesującego, coś,  co  pozwoli zgłębić wiedzę na temat
naszej małej ojczyzny -  Gminy Kuryłówka.  

Na nadchodzący Nowy Rok życzymy wszystkiego co rozjaśni Wasze serca, da radość,
spokój a nade wszystko zdrowie. Niech spełnią się marzenia, bo przecież trudno bez
nich żyć …                                                                                                       
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a ja dyskretnie
uwieszę się nim na twojej szyi
i pocałuję 

pomyślisz że to wiatr 
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         2020 rok można powiedzieć za 
nami, rok wyjątkowy pod każdym 
względem. Rozpoczął się dla nas od bar-
dzo oczekiwanego projektu dotyczącego 
montaży pomp ciepła, pieców, solarów 
oraz fotowoltaiki – obecnie jesteśmy w 
trakcie montaży instalacji.
Następnie 11 marca wszystko się zmie-
niło, wtedy to w naszym powiecie wy-
stąpił pierwszy przypadek zachorowania 
na SARS COVID 19 – niestety musieli-
śmy przejść do innego trybu pracy dba-
jąc jeszcze bardziej o bezpieczeństwo.
W tym czasie nie zwalnialiśmy tempa 
dotyczących inwestycji i realizacji pro-
jektów.
Trzeci kwartał pokazał, że działania 
podjęte wcześniej dały wymierne efek-
ty. Dodatkowe środki zostały pozyska-
ne z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych na inwestycje w gminie, we 
wrześniu wpłynęła kwota 891 967 zł 
oraz w grudniu 1 500 000 zł. We współ-

pracy z Zarządem Dróg Powiatowych 
zaczęliśmy przywracać drożność rowów 
przy drogach powiatowych. Problem 
odprowadzania wody w tym roku, tak 
mokrym jakim był 2020 okazał się bar-
dzo duży dla naszych mieszkańców. Jak 
tylko pogoda pozwoli będziemy nadal 
przywracać rowy do prawidłowego sta-
nu. Udało się odremontować kolejną 
część drogi Kolonia Polska – Dąbrowica. Obecnie czekamy na informację odno-

śnie złożonego wniosku przez Powiat o 
pozyskanie środków na odcinek Ożanna 
– Dąbrowica. We współpracy z powia-
tem rozpoczęło się również projekto-
wanie drogi przez Brzyską Wolę wraz z 
chodnikiem.

W ostatnim kwartale została również 

Szanowni Państwo, 

Życzymy, aby 2021 rok przyniósł nam jak najwięcej nadziei 

i poczucia satysfakcji. Nasze domy niech wypełnia radość 

i miłość, abyśmy wszyscy mogli dostrzec, jak wiele życzliwych 

i pomocnych dłoni i twarzy jest wokół nas. 

Życzymy wszystkim pomyślności, sukcesów, 

zzrealizowanych marzeń i udanych przedsięwzięć. 

Niech nowy 2021 rok dla każdego z Państwa, będzie czasem: 

pokonania przeciwności, pomyślności i pokoju.

Przewodniczący 
Rady Gminy Kuryłówka

Dominik Kusy

Szczęśliwego Nowego Roku !

Wójt Gminy Kuryłówka

Agnieszka Wyszyńska
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wykonana dylatacja mostu na małej 
Ożannie oraz remont drogi w Kuryłów-
ce, na której zostało wymienione pod-

łoże oraz nawierzchnia. Na przyszły rok 
planujemy kolejne naprawy dróg gmin-
nych. Planujemy również przygotowa-
nie dokumentacji drogi na tzw. „ruski 
koniec” tak aby umożliwić staranie się o 
pozyskanie dofinansowania w przyszło-
ści.
W trakcie jest projektowanie drogi Dą-
browica – Słoboda „podług” oraz Kury-
łówka – Ożanna. Został złożony wnio-
sek na dofinansowanie drogi łączącej 
Słobodę z Małą Słobodą. Zostały zgło-
szone do Podkarpackiego Urzędu Wo-
jewódzkiego 27 dróg „powodziowych” z 
terenu naszej całej gminy w celu pozy-
skania środków na ich remont.
W miesiącu październiku udało się zre-
alizować szkolenia w ramach Uniwersy-
tetu Samorządności. Dziękuję wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w szkoleniach, 
mam nadzieje, że wiedza i zdobyte 
umiejętności pozwolą na przekazywanie 
ich dalej. Trzeci kwartał to również do-
kończenie prac w budynku byłej szkoły 
w Ożannie i przygotowywanie jej pod 
Klub Seniora.

20 października odbyła się sesja pod-
czas, której radni mogli zapoznać się ze 
sprawozdaniami z działalności szkół na 
terenie naszej gminy. Ważna uchwałą 
dla mieszkańców jest zmiana terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi do 6 opłat w trakcie roku, czyli dwa 
terminy więcej aniżeli do tej pory. Zo-
stał ustanowiony pomnik przyrody na 
terenie miejscowości Dąbrowica - nad-

leśnictwo Sieniawa topola czarna o ob-
wodzie pnia 489 cm.
Została również przedstawiona infor-
macja z wykonania budżetu za I półro-
cze 2020 r., budżet został zwiększony za 
I półrocze o kwotę 1 967 077,41 zł.
Ponadto została podjęta uchwała w 
sprawie porozumienia międzygmin-
nego dotycząca współdziałania gmin 
wchodzących w skład aglomeracji Le-
żajsk, zostały wyznaczone nowe granice 
aglomeracji tak, aby gmina mogła sięgać 
po dofinansowanie i rozbudowywać sieć 
naszej kanalizacji.
Również została podjęta uchwała w 
sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Leżajsku na zakup 
sprzętu medycznego.
Zostały rozpatrzone skargi na Wój-
ta Gminy Kuryłówka oraz Dyrektora 
GOPS w Kuryłówce jako bezzasadne.
Podjęto uchwałę o zmianie w budżecie 
gminy m.in. ze względu na otrzymane 
dotacje 891 967 zł – środki covid na re-
alizację gminnych inwestycji oraz 40 tyś. 
zł. na montaż instalacji fotowoltaicznych 
na szkołach Kuryłówka, Brzyska Wola.
8 grudnia odbyła się kolejna sesja, na 
której została obniżona średnia cena 
skupu żyta z kwoty 58,55 zł. za 1dt do 
kwoty 46,00 zł za dt., czyli podatek zo-
staje na tym samym poziomie co w 
ubiegłym roku. Pozostałe podatki nie 
ulegają zmianie. Podjęto uchwałę o do-
płacie do ścieków dla wszystkich grup 
taryfowych oraz o opłacie za śmieci od 
właścicieli nieruchomości, którzy nie 
są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi na rzecz gminy. Podjęto uchwałę w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
VI zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-

nego w miejscowości Ożanna. Doko-
nano zmian w budżecie gminy tak, aby 
zakupić samochód dla OSP w Ożannie. 
To najważniejsze tematy podnoszone na 
sesji. 
W dniu 18 października odbyło się 
ważne wydarzenie dla druhów z OSP 
Jastrzębiec tj. poświęcenie nowego sa-
mochodu strażackiego w Jastrzębcu. 
Dziękujemy Ks. Adamowi Siedleckiemu 
za Eucharystię i poświęcenie samocho-
du. Samochód dzień po wdrożeniu do 
systemu miał możliwość niesienia po-
mocy. Niech służy jak najlepiej naszym 
mieszkańcom.
OSP w Kuryłówce pozyskało również 
samochód osobowy od Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Drogowego. 
Dziękujemy za współpracę Panu Zdzi-
sławowi Leśko zastępcy Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Inspektora Transportu 
Drogowego.
Została podpisana umowa po przetar-
gu na kanalizację w Kulnie oraz Kolo-
nii Polskiej, prace już się rozpoczęły. W 
grudniu złożymy kolejne wnioski na 
pozyskanie środków na budowę kana-
lizacji w Kuryłówce oraz w Dąbrowicy.
Ważne też jest aby pamiętać o pomaga-
niu innym i tym samym włączyliśmy się 
w organizację szlachetnej paczki. Wszy-
scy pracownicy GOPS stali się opieku-
nami dla osób potrzebujących w okresie 
pandemii. Ustawiliśmy serce na nakręt-
ki dla naszych najmłodszych mieszkań-
ców, którzy potrzebują naszej pomocy. 
Pamiętajmy w tym trudnym okresie o 
tych, którzy są potrzebujący. Również 
w Nowym Roku pamiętajmy o przeka-
zaniu 1%.
                                                                                                    Wójt 

Agnieszka Wyszyńska
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 Szkolenia w zakresie bloku etnograficz-
nego dotyczyły tradycyjnych zwyczajów 
wsi polskiej, kultury niematerialnej, 
zdobnictwa przedmiotów i strojów. Skie-
rowane były głównie do Pań z Kół Go-

spodyń Wiejskich. Uczestniczki warsz-
tatów miały możliwość zapoznania się 
z  różnymi technikami stylizacji mebli, 
tworzenia karnetów okolicznościowych, 

ozdabiania przedmiotów i wykonanie 
kwiatów z foamiranu. Spotkania nie-
zwykle interesujące, dające możliwość 
zapoznania się z  różnymi technikami 
zdobnictwa przedmiotów, tworzenia 
kultury niematerialnej. Cieszyły się du-

żym zainteresowaniem a zdobyte umie-
jętności będą zapewne wykorzystywane 
w życiu codziennym. W ramach bloku 
ekologicznego zorganizowane zostały 
spotkania przy współpracy z  Powiato-
wym Zespołem Doradztwa Rolniczego, 
KRUS, Powiatowym Inspektoratem We-
terynaryjnym. Poruszane tematy doty-
czyły m.in.: ubezpieczenia społecznego 
i  majątkowego rolników, działalności 
pozarolniczej, sprzedaży produktów 
rolniczych, jak również tematyki ASF.  

W ramach bloku samorządowego zor-
ganizowano szkolenie dla sołtysów, 
radnych oraz osób związanych z dzia-
łalnością samorządu z uwzględnieniem 
elementów prawa samorządu terytorial-
nego i pokrewnych, ułatwiające prawi-

dłowe funkcjonowanie.  Oprócz szkoleń  
i warsztatów dofinansowanych w ramach 
Uniwersytetu Samorządności udało się 
również przeprowadzić pozostałe zaję-
cia, których tematyka została zmodyfi-
kowana z  uwzględnieniem ograniczeń  

i obowiązujących limitów. Zaplanowane 
szkolenia z udzielania pierwszej pomocy 
dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty ku-

linarne prowadzone przez Panie z KGW 
odbyły się jedynie w pierwszym kwarta-

le 2020r. Z uwagi na wprowadzone ogra-
niczenia pozostałe szkolenia i spotkania 

W miesiącu październiku odbyły się bezpłatne szkolenia w ramach projektu  
pn. „Przeprowadzenie        inicjatyw          edukacyjnych   dla mieszkańców     powiatu    leżajskiego”  
w  ramach   Podkarpackiego  Programu   Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 na realizację   II etapu 
koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. W trakcie dziewięciu inicjatyw edukacyjnych  
(3 bloki tematyczne) udało się przeszkolić 121 mieszkańców powiatu leżajskiego.
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miały nieco inny charakter i skierowane 
były głównie do osób dorosłych, miesz-
kańców powiatu leżajskiego (szkolenia 
 z udzielania pierwszej pomocy, warszta

ty dla KGW, spotkanie z mieszkańcami 
dotyczące montażu instalacji OZE). Re-
alizacja projektu została dofinansowana 
z budżetu Województwa Podkarpackie-
go w ramach Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na  re-
alizację II etapu koncepcji „Uniwersy-
tetu Samorządności”. Gmina Kuryłówka 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 
15 000, 00 zł. 

KOMUNIKAT
 w o l n e  i n s ta l a c j e  s o l a r n e  

i kocioł na biomasę
Informujemy, iż na dzień opublikowania komunikatu, są jeszcze wolne instalacje solarne (przygotowanie 
ciepłej wody). W związku z tym, prosimy zainteresowanych tym typem instalacji o kontakt z Urzędem 
Gminy w Kuryłówce, tel. 17 243 80 10 wew. 136. 

Wolne instalacje:
- instalacja solarna 2 panele, zbiornik 200 l, wartość wkłady własnego mieszkańca 2 573,92 zł w przy-
padku montażu na budynku mieszkalnym lub 4 054,87 zł w przypadku montażu na gruncie lub budynku 
gospodarczym;

- instalacja solarna 3 panele, zbiornik 300 l, wartość wkłady własnego mieszkańca 2 939,06 zł w przy-
padku montażu na budynku mieszkalnym lub 4 631,21 zł w przypadku montażu na gruncie lub budynku 
gospodarczym;

- instalacja solarna 4 panele, zbiornik 400 l, wartość wkłady własnego mieszkańca 3 392,12 zł w przy-
padku montażu na budynku mieszkalnym lub 5 346,32 zł w przypadku montażu na gruncie lub budynku 
gospodarczym.

Informujemy także, iż powyższe wydatki podlegają odliczeniu w rozliczeniu rocznym PIT - do zwrotu 
około 17% wydatku.

Projekt dofinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 



7

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Budowa kanalizacji w Kulnie
Rozpoczęły się roboty budowlane w ramach projektu pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepom-
powniami ścieków w miejscowości Kulno z włączeniem 
do sieci ogólnej w miejscowości Kuryłówka”. W ramach 
zadania zostanie wykonane 15,714 km sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompowniami. Roboty budowlane 
prowadzone są przez firmę Usługowy Zakład Instalacji 
Wod-Kan., CO i Gaz Mirosław Gaweł z siedzibą w Pa-
likówce. Do zakresu wykonawcy należy budowa samej 
głównej sieci kanalizacyjnej z możliwością pozostawie-
nia miejsca na wpięcie przyłącza.

Ważne- wykonanie przyłącza budynku do głównej sieci 
kanalizacyjnej leży po stronie właściciela danej posesji. 
Może on to zrobić na 2 sposoby:

- porozumieć się z głównym Wykonawcą sieci, który za 
odpowiednim wynagrodzeniem wykona przyłącz i do-
kona za mieszkańca wszelkich niezbędnych formalno-
ści,

- wykonać przyłącz na własną rękę/za pomocą innego 
wykonawcy. W tym przypadku, do obowiązków miesz-
kańca należało będzie także uzgodnienie warunków 
technicznych z głównym Wykonawcą sieci, zgłoszenie 
odbioru wykonanego przyłącza i jego odbiór przez Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Kuryłówce. Do odbio-
ru ostatecznego niezbędne będzie również wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.W związ-
ku z rozpoczętymi pracami budowlanymi apeluje się 
do mieszkańców o uporządkowanie terenu i usunięcie 
przeszkód usytuowanych na trasie zaprojektowanej ka-

nalizacji. Apel ten skierowany jest zarówno do właści-
cieli poszczególnych posesji jak i uprawianych działek 
rolnych- w tym przypadku należy brać pod uwagę fakt, 
iż nie należy dokonywać wysiewu upraw w pasie min.  

4,0-5,0 m wzdłuż przebiegu sieci oraz ewentualnych 
dróg dojazdowych do miejsca prowadzonych robót.  
W celu zweryfikowania przebiegu zaplanowanej sieci 
kanalizacyjnej na stronie internetowej gminy do pobra-
nia są pliki z przebiegiem zaprojektowanej sieci- [ rysunki 
przebiegu sieci Kulno ][ rysunki przebiegu sieci Kolonia Polska ]

W przyszłym roku planowane jest także rozpoczęcie 
prac w Kolonii Polskiej, w związku z tym powyższy 
apel dotyczy także mieszkańców tej miejscowości.

Na obie inwestycje pozyskane zostało dofinasowanie 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020r. Jednym z warunków przyznania dofi
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nasowania była konieczność wykazania ile gospodarstw 
podłączonych zostanie do wybudowanej sieci kanaliza-
cyjnej. W związku z tym apeluje się do mieszkańców 
o przyłączanie się do zbiorczej sieci kanalizacyjnej aby 
uniknąć ewentualnych problemów z rozliczeniem pozy-
skanej dotacji, a co gorsza konieczności jej zwrotu. Ope-
racja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii” Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r. 

Informujemy, iż dobiegają  końca montaże kotłów na pellet. W ramach projektu zostało zamontowanych 29 kotłów 
(na dzień 04.12.2020r.) Pozostałe 2 kotły mają zostać zamontowane do końca roku. Montaż pozostałych instalacji tj. 
instalacji solarnych i fotowoltaicznych odbywa się sukcesywnie. Do dnia dzisiejszego została zamontowana ponad 
połowa instalacji fotowoltaicznych. Planowane jest zamontowanie wszystkich instalacji fotowoltaicznych do końca 
2020r.

Projekt dofinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, 
Działanie 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
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 Zakończyły się tegoroczne prace związane z poprawą infrastruktury turystycznej wokół zalewu  
w Ożannie. Inwestycja ta, w tym roku realizowana była w ramach dwóch odrębnych projektów. 
W ramach projektu pn. „Przywrócenie różnorodności biolo-
gicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna” dofi-
nansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego wyremontowany został 
ok 300 m odcinek chodnika (pole namiotowe pana Szklanne-
go). W miejscu starego chodnika pojawił się nowy o szeroko-
ści 3 m. Stare zniszczone płyty zastąpione zostały bezfazową 
kostką betonową. Zamontowane zostały także nowe ławki i 
stojaki na rowery. W celu zachowania bioróżnorodności tego 
obszaru zamontowano budki lęgowe dla owadów, ptaków i 
nietoperzy. W ramach tego zadania firma ACS Poland, doko-
nała dodatkowego zarybienia zalewu w Ożannie. Tym razem 
do zalewu wpuszczone zostało ok. 180 kg narybku szczupa-
ka. Łącznie w ramach realizowanego projektu do zbiornika 

wpuszczono ok. 2000 szt. narybku szczupaka, 3 000 szt. lina 
i 1 500 szt. jazia. W ramach drugiego projektu pn. „Moder-
nizacja infrastruktury turystycznej przy Zalewie w Ożannie” 
dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 przebudowany został łącznie 
około 750 metrowy odcinek chodnika. Zastosowanie bezfazo-
wej kostki jako wykończenie przebudowywanych chodników 
umożliwi bezproblemowe korzystanie z niego nie tylko space-
rowiczom ale także dzieciom na rolkach czy też hulajnogach. 
W ramach zadania wybudowana została także piaszczysta 
plaża przy zalewie oraz zamontowane zostały elementy tzw. 
małej architektury, w tym ławki parkowe, kosze na śmiecie, 
ławostoły konsumpcyjne i stojaki na rowery.
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Już od sześciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego 
prowadzi kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w 
zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Najważniejszym 

elementem tej kampanii jest sadzenie drzew miododajnych. 
Od ubiegłego roku, w kampanię zaangażowane są także gminy 
z naszego województwa. Nasza gmina także uczestniczy 

w tym zadaniu. W tym roku Samorząd Województwa 
Podkarpackiego bezpłatnie przekazał naszej gminie 50 
sadzonek różnorodnych miododajnych drzew i krzewów, 
w tym sadzonki klona pospolitego i klona jawora, surmii, 
świdośliwy, tamaryszka i pęcherznicy. Tym razem sadzonki te 
posadzone zostały na placu szkolnym i skwerze w Kuryłówce, 
placu zabaw w Kolonii Polskiej i na działce nad zalewem  
w Ożannie.

Dobiegają końca prace w ramach projektu pn. 
„ Utworzenie i  wyposażenie Klubu Senior+  

w Ożannie” w ramach programu Wieloletniego „Senior+” 
na lata 2015-2020,  edycja 2020 r. Moduł I „Utworzenie 
i/lub wyposażenie placówki „Senior+”. W ramach 
zadania wykonane zostały prace remontowe w budynku 
po byłej szkole w  Ożannie,  które polegały m.in. na 
przebudowie pomieszczeń sanitarnych, remoncie kuchni 
i sal dydaktycznych, wymianie centralnego ogrzewania na 
gazowe wraz z montażem zbiornika na gaz. Zakupione 
zostało niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć 
aktywizujących dla min. 15 seniorów. Obiekt został 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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Gminny Komisarz Spisowy Pani Agnieszka Wyszyńska 
w dniu 1 grudnia br. spotkała się z rachmistrzami spiso-
wymi i członkami Gminnego Biura Spisowego aby po-
dziękować im za pracę podczas spisu rolnego. Powszech-
ny Spis Rolny przeprowadzany jest co 10 lat. Na terenie 
Gminy Kuryłówka spisem objęto 838 gospodarstw rol-
nych. Tegoroczny spis odbywał się w okresie pandemii 
Covid19. Z tego względu ogromne podziękowania na-
leżą się rachmistrzom spisowym, którzy wykonali 66 % 
czynności spisowych metodą wywiadu bezpośredniego u 
rolników, 18% rolników spisało się metodą wywiadu te-

lefonicznego, a 16 % dokonało samopis. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim rolnikom za przyjęcie rachmistrzów w 
swoich gospodarstwach, za właściwą postawę i okazaną 
życzliwość. 

 

Pod koniec listopada w centrum Kuryłówki został 
zamontowany specjalny pojemnik w kształcie 

serca na plastikowe nakrętki. Tym samym nasza 
gmina dołączyła do miejsc, gdzie są prowadzone akcje  
o charakterze charytatywno-ekologicznym. W taki 
sposób razem z mieszkańcami możemy pomóc dzieciom 
potrzebującym z Gminy Kuryłówka. 
Do pierwszego wypełnienia serca nie musieliśmy długo 
czekać. Po niemal sześciu dniach dzięki naszym mieszkańcom 
pojemnik został napełniony. Pierwsze nakrętki trafiły do 
naszej malutkiej mieszkanki Laury.
Dziękujemy za okazane serce i czekamy na kolejne nakrętki, 
które trafią do kolejnego dziecka z naszej gminy potrzebującego 
wsparcia. Prosimy pamiętać również o przekazywaniu w 
przyszłym roku 1% podatku dla osób potrzebujących.

Ł.D. 
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Granatowa policja cz. III
  W skład Policji Porządkowej Ordnungspoli-
zei (Orpo)1  wchodziła: w miastach policja ochronna 
Schupo-Szchtzpoliizei, zaś w miasteczkach i na wsiach 
Gendarmerie - żandarmeria. Drugi pion tworzyła Policja 
Bezpieczeństwa Sicherheitspolizei (Sipo), w skład której 
wchodziła: Tajna Policja Państwowa (Geheime Staatspol-
lizei-Gestapo) i Policja Kryminalna (Kripo ). Trzeci pion 
stanowiła Służba Bezpieczeństwa ( Sicherheitsdienst - 
SD). 
 W Generalnej Guberni (GG) stacjonowało 13 ba-
talionów Policji Porządkowej2 . Na każdy dystrykt przy-
padał pułk składający się z trzech batalionów. Na czele 
pułku stał dowódca wraz ze sztabem. Jemu prócz dowód-
ców batalionu podlegali dowódcy posterunków szupo  
i żandarmerii oraz innych służb porządkowych w dys-
trykcie3 . Przełożonym dowódców pułku był główny do-
wódca policji porządkowej w GG, który podlegał Głów-
nemu Urzędowi Bezpieczeństwa w Berlinie. Ten schemat 
podległości był wykorzystywany do organizacji lokalnych 
operacji policyjnych4 .
 Niemcy od początku tworzenia struktur policyj-
nych w GG założyli, że ich własne siły nie wystarczą do 
zapewnienia porządku w terenie. Stąd powstał zamysł 
ich uzupełnienia przez policję pomocniczą: polską, nie-
miecką, ukraińską i żydowską. Już 30 października 1939 
roku ukazała się odezwa Wyższego Dowódcy SS i Poli-
cji w GG SS- obergruppenfurhera F. W. Krugera wzy-
wająca „wszystkich urzędników Polskiej Policji, którzy 

pełnili służbę przed 1 września bez względu na miejsce 
służbowe do stawienia się w najbliższym urzędzie policji 
niemieckiej lub starostwie niemieckim”. Nie wypełnienie 
obowiązku zagrożono najsurowszą karą. W powiecie ja-
rosławskim zadanie organizacji „polskiej policji” powie-
rzono przedwojennemu komendantowi powiatowemu PP 
w Jarosławiu komisarzowi Walerianowi Hanowi5 . For-
macja na terenie Generalnego Gubernatorstwa została 
powołana w grudniu 1939 roku. Niemcy nie wysilili się 
na zmianę dotychczasowego umundurowania policjan-
tów zwanych potocznie „granatowymi”- nazwa pocho-
dzi od koloru munduru6 . Zamieniono jedynie orzełki na 
czapce na emblemat powiatu, na którego terenie policjan-
ci wykonywali obowiązki.
 Polnische Hilfspolizei im Generalgouvernements 
(Polska Policja– Hipo) była służbą, której utrzymanie 
spoczywało na samorządzie gminnym i powiatowym. 
Formacja zachowała regulaminy oraz strukturę do szcze-
bla powiatu obowiązującą do wybuchu wojny. Innymi 

  1 Policję Porządkową zaczęto tworzyć w Niemczech w okresie międzywojennym. Wraz z dojściem Hitlera do władzy nastąpił 
gwałtowny rozwój tej formacji. Policjanci Policji Porządkowej byli skoszarowani na wzór wojskowy i tam szkoleni. W latach 
1938-39 nastąpił rozwój liczebny sił Policji Porządkowej. Podyktowane było to tym, że służba w formacji chroniła przed woj-
skiem. Ponadto szkolenie policjantów odbywało się w koszarach położonych w pobliżu miejsca zamieszkania. W 1940 roku 
powołaniem do Policji Porządkowej objęto mężczyzn urodzonych w latach 1901-1909.W połowie 1940 roku istniało sto jeden 
500 osobowych batalionów .
  2 Poszczególne bataliony były rotacyjnie zmieniane. Na terenie powiatu biłgorajskiego od połowy 1941r. do połowy 1942 r. 
operowały pododdziały 314 batalionu rezerwowego policji. W drugiej połowie 1942 roku na teren dystryktu lubelskiego spro-
wadzono 41,67 i 101 Batalion Rezerwowy Policji. Na terenie powiatu biłgorajskiego operowała 3 kompania 67 Batalionu który 
po reorganizacji przemianowano na 2 Policyjny Batalion Rezerwy. 
  3 Bahnschutzpolizei - Policja Kolejowa, Feuerschutzpolizei - Policja Przeciwpożarowa (zawodowa straż pożarna w miastach), 
Funkschutz  - Straż Radiowa ochraniająca obiekty nadawcze, Luftschutzpolizei -Policja ( obrona)
Przeciwlotnicza, Postschutz -Straż Pocztowa, Verkehrspolizei - Policja Drogowa, Wasserschutzpolizei - Policja Wodna, Werks-
chutzpolizei -Policja Zakładowa, Technische Nothilfe – oddziały inż.-saper.
  4 Ch. R. Browning , Zwykli ludzie. 101.Policyjny Batalion Rezerwy i „ostateczne rozwiązanie” w Polsce ,W- wa 2000, s.22 i 
następne.
  5 T. Bereza, Wokół Piskorowic, Rzeszów 2013, s.42.
  6 Polacy mieli świadomość, że Polski Rząd na emigracji nie podpisał żadnych dokumentów kolaboracyjnych z okupantem. 
Byliśmy cały czas w stanie wojny z Niemcami. Uznawano zatem, że policjant całkowicie podporządkowany władzom niemiec-
kim i wykonujący ich rozkazy nie zasługuje na miano „policjanta polskiego”.

słowy komendanci posterunków i komisariatów mie-
li swego polskiego zwierzchnika w osobie komendanta 
powiatowego. Tu kończyła się „polska” struktura pod-
ległości. Nadzór nad granatową policją pełniła Orpo.  
W praktyce oznaczało to, że rozkazy granatowemu poli-
cjantowi mógł wydawać każdy funkcjonariusz niemiec-
ki. Do zadań granatowej policji należało między innymi 
wykonywanie patroli prewencyjnych, nadzór sanitarny  
i meldunkowy, zwalczanie nielegalnego handlu gdzie 
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zastosowano zachętę dla policjantów w postaci pobiera-
nia 10 % zatrzymanego towaru. Ponadto uczestniczyli 
wspólne z policją niemiecką w łapankach, obławach, eg-
zekucjach, eskortowaniu ludzi, ochronie obozów pracy, 
w działaniach przeciw partyzantom. Granatową policję 
pozbawiono prawa interwencji wobec Niemców wyjątek 
stanowiły akty zabójstw. Przekazywanie poleceń i rozka-
zów między policją niemiecką, a „polską” odbywało się za 
pośrednictwem oficerów łącznikowych. Gwarancją bez-
względnego posłuszeństwa w wykonywaniu poleceń było 
objęcie policjantów sądownictwem niemieckim gdzie 
w wypadku „samowolnego opuszczenia służby przez 
członków policji cudzoziemskiej w Generalnym Gu-
bernatorstwie, utraty broni bądź munduru sprawa była 
traktowana jako przestępstwo polityczne i groziło obo-
zem koncentracyjnym lub karą śmierci”. Od 1944 roku 
stosowano odpowiedzialność zbiorową tj. karze podlegali 
bliscy policjanta. Mając na uwadze ten rygorystyczny za-
pis dowództwo AK wydało zakaz rozbrajania granato-
wych policjantów. W tym miejscu warto wspomnieć o 
przedwojennej Służbie Śledczej. Niemcy budując aparat 
bezpieczeństwa w GG wyłączyli z struktur „polskiej po-
licji” tajną policję i oddali ją pod bezpośrednie rozkazy 
niemieckiej Policji Bezpieczeństwa (Sipo) tworząc (Po-
lnische Kryminalpolizei) Kripo. W praktyce bywało, że 
w miejscowościach gdzie funkcjonowały komisariaty 
grantowej policji7 funkcjonariusze Polnische Kryminal-
polizei wykonywali obowiązki jakimi zajmowało się ge-
stapo. Stąd w literaturze przedmiotu często napotykamy 
„ nazwiska gestapowców, które brzmią swojsko”. Sprawa 
ta jest słabo przebadana. 
 W październiku 1939 roku do Kuryłówki po-
wrócił były policjant Służby Śledczej Antoni Ćwikła. Po-
wrót syna przyjęto z radością. Wcześniej do domu dotarł 
brat Ignacy. Gdy ukazało się rozporządzenie dotyczące 
obowiązku zgłoszenia się do służby byłych policjantów 
Antoni zlekceważył polecenie władz niemieckich i tym 
samym stał się przestępcą. Antoni do domu przychodził 
tylko spać, a na dzień znikał nie wiadomo gdzie. Taki stan 
utrzymywał się przez długi czas. 
 Andrzej Zieliński, gdy ukazała się odezwa oku-
panta nakazująca powrót do służby byłych policjantów 
miał 49 lat. Mieszkał w Leżajsku, na utrzymaniu miał 
rodzinę. Większość swego życia związaną miał z mundu-
rem, najpierw wojskowym, a potem policjanta. W sytu-
acji  jakiej się znalazł  miał wybór: nie wykonać nakazu i 
narazić siebie i bliskich na niechybne konsekwencje, lub 

podjąć służbę na rzecz okupanta. Wybrał drugą opcję. 
Podobne dylematy dręczyły wielu przedwojennych po-
licjantów. Jedynym pocieszeniem były głosy płynące od 
formującej się konspiracji, aby nie obawiać się podejmo-
wania służby w granatowej policji. Zakładano bowiem, 
że policjant w miarę możliwości będzie „ochraniał Pola-
ków przed Niemcami”. Posterunek Polnische Hilfspoli-
zei w Kuryłówce mieścił się w przedwojennej siedzibie. 
Plutonowy Andrzej Zieliński został powołany na stano-
wisko komendanta posterunku. Podlegało mu 2-3 poli-
cjantów. Zanim posterunek w Kuryłówce okrzep w swej 
nowej strukturze czekała go rewolucyjna zmiana. 1 lutego 
1940 roku nastąpiła reorganizacja struktur administra-
cyjnych GG. Gmina Kuryłówka została włączona do po-
wiatu biłgorajskiego w dystrykcie lubelskim8 . Siedzibą 
powiatu został Biłgoraj liczący wówczas ponad 8 tysięcy 
mieszkańców. W mieście zlokalizowano wszystkie insty-
tucje niezbędne do sprawnego zarządzania podległym 
terenem. Tu mieściły się komendy aparatu represyjnego: 
gestapo, policji kryminalnej, żandarmerii, pomocniczej 
policji porządkowej (Sonderdienst)9 , policji leśnej (vir-
schutz), policji granatowej, policji ukraińskiej i policji 
żydowskiej. Stacjonował także oddział policji ochronnej 
Schutzpolizei (Schupo). Powiat był jednostką administra-
cyjną dość rozległą, dlatego utworzono jej ekspozyturę 
tzw. komisariat wiejski (Landkomisariat) w Tarnogrodzie. 
W niewielkim miasteczku liczącym około 5000 miesz-
kańców, ulokowano znaczne siły policyjne w tym komi-
sariat policji granatowej. W sąsiedztwie Kuryłówki po-
sterunki policji granatowej znajdowały się w Krzeszowie, 
Cieplicach, a ponadto Leżajsku i Sieniawie . 
 Granatowa policja stała się elementem organu 
represyjnego okupanta, który w sposób bezwzględny 
realizował politykę posłuszeństwa i terroru wobec lud-
ności na podległym terenie. To stawiało policjantów w 
bardzo złym położeniu. Na domiar złego musieli reago-
wać na donosy zwłaszcza pochodzące od Ukraińców. 
Brak reakcji, nie podjęcie działań skutkowało skargą do 
Niemców. W takich sytuacjach jedyne co mogli zrobić 
to podjąć próbę ostrzeżenia rodaków o kierowanych na 
nich donosach. W przypadkach gdy działania represyjne 
podejmowali Niemcy z reguły granatowi policjanci byli 
wzywani do wzmocnienia ich sił. W takich przypadkach 
gdy pozwalały na to warunki, wykonywali swe obowiązki 
z nie nadmierną gorliwością np. nie wykazywano zbytniej 
determinacji podczas łapanek. 

  7 W Leżajsku komendantem polskiego Kripo był J. Wołos, P. Chmielowiec, „ Kryptonim „Borsuki”  
Konspiracja wojskowa Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Łańcuta (1939-1945).,s .51. 
Wydaje się, że podobne placówki istniały w Krzeszowie i Tarnogrodzie .
  8 Od I rozbioru Polski obszar obecnej gminy Kuryłówka włączony był do zaboru austriackiego. Decyzją okupanta „przeszliśmy” 
do Kongresówki .
  9 Formacja została powołana w połowie 1940 roku. Liczyła 7 tys. członków głównie etnicznych Niemców sformowanych w 7 
batalionach w tym 5 administracyjnych ( po jednym na dystrykt). Batalion oznaczony „E” w dystrykcie lubelskim podzielono na 
plutony. Każdy starosta miał w dyspozycji jeden pluton od 50 -100 policjantów .
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Charakter narzuconych na nich obowiązków powodo-
wał, że obwiniano ich za wszystkie krzywdy doznane od 
Niemców. Podejmując próbę oceny policji granatowej na-
leży popatrzeć na postawy poszczególnych funkcjonariu-
szy. Wielu z nich uważało, że obecna służba do pełnienia, 
której ich przymuszono jest kontynuacją tego co robili 
przed wojną. Niektórzy w tych ekstremalnie trudnych 
warunkach podejmowali próby ochrony rodaków przed 
terrorem. Inni widzieli możliwość zrobienia kariery, za 
wszelką cenę chcieli przypodobać się Niemcom.  Z gor-
liwością wykonywali wszelkie polecenia władz. Ich indy-
widualna postawa wpływała na ogólną ocenę granatowej 
policji. W dalszej części artykułu chciałbym przybliżyć 
czytelnikowi wybrane przypadki udziału granatowych 
policjantów w działaniach na terenie ówczesnej Gminy 
Kuryłówka. Już od jesieni 1939 roku Ukraińcy zaczęli or-
ganizować w gromadach komitety opieki społecznej. W 
założeniach komitety miały reprezentować interesy spo-
łeczności ukraińskiej wobec władz niemieckich. Opraco-
wano program, który zakładał między innymi utworzenie 
szkół ukraińskich, organizację życia kulturalnego i gospo-
darczego na terenie jego działania. Dlatego zabiegano o 
akceptację okupanta. Zgodę wyraził sam gubernator 
Hans Frank. Odtąd Ukraińcy rozpoczęli przebudowywać 
istniejące na terenie gminy struktury, w których dotych-
czas dominującą rolę pełnili Polacy. Utworzono szkoły 
ukraińskie, w urzędzie i nielicznych zakładach zatrudnio-
no Ukraińców, a Polaków zwalniano.
 2 marca 1940 roku w Warszawie władze okupa-
cyjne podsumowały dotychczasowe działania represyjne 
wobec Polaków. Uznano, że duch oporu nie został zła-
many, a winą za to obarczono inteligencję. Zaplanowano 
przeprowadzenie nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej Au-
sserordentliche Befriedungsaktion (AB). 
 W dystrykcie lubelskim akcję AB przeprowa-
dzono w czerwcu 1940 roku niemal we wszystkich miej-
scowościach. Aresztowano przedwojennych działaczy 
społecznych, nauczycieli, urzędników i duchownych.. 
W Kuryłówce ofiarą tej akcji padł kierownik szkoły po-
wszechnej Józef Szczęsny 10 .  
Jego poczynania z okresu zarządzania szkołą budziły 
nienawiść Ukraińców. Przywódcy społeczności nie mo-
gli mu zapomnieć sprzeciwu wobec próby wprowadzenia 
do szkoły języka ukraińskiego jako dominującego. Gdy 
nadszedł czas okupacji, przyszedł czas długo wyczekiwa-
nej zemsty. Józef Szczęsny został zadenuncjowany do bił-
gorajskiego gestapo. W donosie napisano, że buntownik 
organizuje tajne spotkania. W toku przesłuchania niczego 
mu nie udowodniono. Gestapo poleciło A. Zielińskiemu 
wzmożoną obserwację podejrzanego. Komendant miał 
świadomość, że Niemcy nie ufają polskim policjantom 

i każdy z nich ma założoną kartotekę. Ponadto musiał 
brać pod uwagę postawy Ukraińców, którzy donosili na 
Polaków. Osobiście spotkał się z takimi przykładami. Do-
mniemywał, że jego podwładni i on sam są obserwowa-
ni jak wykonują obowiązki. Każdy donos na policjantów 
mógł skończyć się tragicznie. Z drugiej strony nie mógł 
być obojętny. Zgodnie z przesłaniem rządu na emigracji, 
który nakazywał policjantom podejmującym służbę w 
granatowej policji „służyć dla dobra narodu polskiego” 
postanowił ostrzec Józefa Szczęsnego. Nie uczynił tego 
osobiście. Wiedząc, że kierownik jest obserwowany i bez-
pośrednie rozmowy z nim nie są wskazane, ostrzeżenie 
przesyłał przez Juliana Feldmana. Gospodarz przekazał 
kierownikowi „ostrzeżenie od człowieka mu życzliwego” 
aby ograniczył swoje dziania bo jest pod stałą obserwacją. 
Józef Szczęsny rozważał ukrycie się. Ostatecznie zadecy-
dował, że pozostanie na miejscu. Gestapo przyjechało 
po niego w dniu 13 czerwca 1940 roku. Po przesłucha-
niach w Biłgoraju i Zamościu został odesłany do Tarnowa 
skąd przewieziono go do Auschwitz. Tam zmarł 5 marca 
1942 r. Wydaje się, że aresztowanie J. Szczęsnego było 

 10 Więcej o Józefie Szczęsnym w: Almanach Leżajski, zeszyt Nr 7 /2011 s.147-154 
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przyczynkiem rezygnacji z funkcji wójta Jana Kahla. W 
czerwcu 1940 roku złożył rezygnację, która został przy-
jęta. Starosta Biłgorajski na stanowisko wójta mianował 
Adolfa Schenbora, a na sekretarza powołano Ukraińca 
Julian Jarosza.
 Zbliżał się czas Świąt Bożego Narodzenia 1940 
roku. W domu Wojciecha Ćwikły w Kuryłówce ubito 
świnię chociaż było to surowo zabronione. Upłynęło parę 
dni. Przed południem zagrodę Ćwikłów otoczyli miejsco-
wi policjanci oraz gestapo 11 . Gestapowcy wtargnęli do 
izby, w której przebywał gospodarz z żoną oraz dorosłe 
dzieci Ignacy i Aniela. Oprawcy rzucili się na młodsze-
go z mężczyzn. Zaczęto go bić i kopać do utraty przy-
tomność. Wtedy gestapowiec nakazał obrócić pobitego 
na plecy. Asystujący policjant oświadczył – to nie jest 
Antoni Ćwikła. Wówczas zaczęto bić obu mężczyzn. do 
drukowania pieniędzy), samochód osobowy 12  i świeże 
mięso świni. Po zebraniu dowodów winy i aresztowaniu 
rodziny, oprawcy udali się do miejscowego posterunku. 
Pojmanych zamknięto w areszcie. Udaną i nad wyraz 
owocną akcję postanowiono uczcić. Przyrządzono zare-
kwirowane mięso, znalazła się butelka samogonu. Po po-
częstunku gestapowcy odjechali zabierając ze sobą tylko 
rodziców. Aniela i Ignacy pozostali w areszcie gminnym 
mieszczącym się w tzw. Murach budynku położonym po 
drugiej stronie drogi naprzeciwko posterunku. O aresz-
towaniu rodziny został powiadomiony Antoni Ćwikła. 
Były policjant postanowił uwolnić rodzeństwo. Do akcji 
zwerbował kolegów Stanisława Górala i Benedykta Zawa-
dowicza. Wszyscy pod osłoną nocy zakradli się do „Mu-
rów”. Areszt był  umiejscowiony od strony wewnętrzne-
go dziedzińca. Jeden z Polaków obserwował posterunek 

w tym czasie Antek z kolegą uwolnili Anielę i Ignacego 
13 Ignacy ukrywał się początkowo u stryja Andrzeja ale 
wkrótce opuścił teren gminy 14. Anielę, zaprowadzono do 
Brzyskiej Woli gdzie znalazła tymczasowe schronienie 15 
Już od 1940 roku rolnicy objęci byli systemem obowiąz-
kowych dostaw. Nadzór nad ściąganiem kontyngentów  
w Gminie Kuryłówka powierzono granatowej policji. 
Rozdziałem kontyngentów w gminach zajmowała się tzw. 
Komisja kontyngentowa. Pracę w komisji kontyngento-
wej tak wspomina Ludwik Fus nauczyciel z Tarnawca:„…  
W tym roku ( 1940 r. – uwaga autora) już zaczął się 
mniejszy kontyngent zboża i bydła z początkiem roku, a 
po żniwach został nałożony na wielką skalę na wszystkie 
wioski - odbieranie kontyngentów zbożowych przeciągło 
się do wiosny roku następnego tj. 1941 kiedy z wiosną 
zjechała PP i rozpoczął się wielki nacisk, a nawet aresz-
towania ludzi i komisji kontyngentowych w tym to czasie 
został aresztowany Fus jako członek komisji kontyngen-
towej. Ludzie kontyngent oddali i nauczyciela zwolnio-
no…”  16.  
 Od 1 czerwca 1940 roku na terenie powiatu biłgo-
rajskiego rozpoczęły działalność posterunki policji ukra-
ińskiej w: Biszczy, Dzikowie Starym, Księżpolu, Obszy i 
Cieplicach 17  . Obsada tych posterunków wynosiła do 
3 policjantów rekrutujących się z zaciągu ochotniczego. 
W związku z likwidacją posterunku granatowej policji w 
Cieplicach  pełniących tam służbę policjantów przenie-
siono do najbliższych posterunków. Przydział na poste-
runek policji w Kuryłówce otrzymał posterunkowy Józef 
Materna. Drugim policjantem, który tu przybył był Jerzy 
Karpiński 18 . Prawdopodobnie z początkiem 1941 roku 
do Kuryłówki został oddelegowany policjant o nazwisku 

 11 Donos na gestapo przypisywano listonoszowi z Kuryłówki. Aktywiści z UDK wprowadzili do miejscowego urzędu pocz-
towego swego człowieka. Oprócz dostarczania przesyłek Ukrainiec zajmował się „węszeniem w terenie”. Być może było to 
główne zadanie zlecone mu przez mocodawców. Powrót byłego policjanta nie uszedł uwadze listonosza który z racji pełnio-
nej funkcji poruszał się swobodnie po wiosce. Wszędobylstwo i wścibstwo tego człowieka zostało dostrzeżone przez Polaków, 
którzy nadali mu przydomek „Szpyrtała”. Regionalizm,  „  szpyrtać ”  oznacza  grzebać, gmerać, szukać- uwaga autora.
 12 Duża fioletowa limuzyna ukryta została za ułożonym drewnem i innymi rupieciami w tzw. wozowni przy stodole. Antoni 
podczas drogi powrotnej do domu (październik 1939r.)napotkał porzucony z braku benzyny samochód. Z Ignacym, za-
przęgiem konnym przyciągnęli auto do domu i ukryli. Zapewne listonosz węsząc po zagrodzie odkrył ślady ubicia świni lub 
ukryty samochód. Był to wystarczający powód aby zgłosić kolejne przestępstwo Antoniego Ćwikły.
  13 „ Gdy przyszliśmy rano do sali lekcyjnej mieszczącej się w „Murach” widzieliśmy otwarte na oścież drzwi aresztu. Ja nie 
widziałem żadnych uszkodzeń framugi i  drzwi. Zgromadzeni ludzie powtarzali „Ćwikły uciekły, Ćwikły uciekły ”. Potem 
szemrano, że miejscowi policjanci musieli im pomóc bo nie było oznak włamania”  Relacja Władysława Baja z Kuryłów-
ki  z dnia 3.10 2020 r.  Zakładając, że tak było policjanci musieli mieć sensowne wytłumaczenie zaistniałej sytuacji którą w 
meldunku przedstawili Niemcom. Gestapo po ucieczce aresztantów  wyznaczyło wysoką nagrodę za wskazanie ich miejsca 
pobytu - uwaga autora.
  14 Relacja Anny Babiarz i Weroniki Adres córek Andrzeja Ćwikły brata Wojciecha.
  15 Akcja uwolnienia rodzeństwa Ćwików z aresztu w Kuryłówce jest mało znana. Nie napotkałem nigdzie informacji na ten 
temat. Uwolnienie aresztantów było bodaj pierwszą akcją dywersyjną skierowaną przeciwko okupantowi na terenie gminy. 
Przeprowadzenie akcji nie pociągnęła za sobą represji (uwaga autora).Opis wydarzeń na podstawie notatek z relacji Anieli 
Skiba z domy Ćwikła.
 16 L Fus, Kronika …op. cit., s. 58 – 59.
 17 T Bereza, op.cit.s.41, Autor wymienia też posterunek w Piskorowicach w pow. Jarosławskim. Wydaje się, że w tym czasie 
został sformowany posterunek policji ukraińskiej w Leżajsku- uwaga autora
  18 W relacjach świadków przewija się także policjant o nazwisku Kot.
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Socha „wielki drań” takim mianem określało go wielu 
mieszkańców. Ten policjant, aresztował ks. proboszcza 
I. Łaskawskiego. Księdza wypuszczono po zrealizowaniu 
obowiązkowych dostaw przez gminę. 
Niemcy wprowadzili generalny zakaz przemiału zboża 
przez rolników. Dokonano konfiskaty tzw. Żaren, którą 
nadzorowali policjanci. Co odważniejsi gospodarze zda-
wali stare zużyte lub popękane żarna aby tylko być ujętym 
w spisie. Dobre, głęboko ukryto. Przemiał zboża mógł 
odbywać się tylko w wyznaczonych młynach na podsta-
wie tzw. kart przemiałowych. Nakazano wszystkim wła-
ścicielom młynów zdać pasy transmisyjne na posterunek 
w Kuryłówce. Młynarz z Ożanny polecił czeladnikowi Ja-
kubowi Kotulskiemu wykonać polecenie. Kotulski zebrał 
stare pasy, pozszywał je i w takim stanie dostarczył do 
Kuryłówki. Pasy dobre - schował. Gdy wszystko ucichło 
po kryjomu mełł ziarno. Właściciel młyna wyraził na to 
zgodę z zastrzeżeniem, że gdy się to wyda nie będzie brał 
odpowiedzialności na siebie. Było to w 1941 roku, Kotul-
ski wykonywał nielegalne zlecenie. Do młyna przybiegł 
zdyszany członek obstawy z informacją, że od strony Tar-
nawca zbliżają się na rowerach granatowi. Kotulski na-
tychmiast zatrzymał młyn. Mąkę w worach wrzucił do za-
stawki, uprzątnął pasy, pozamykał pomieszczenia i uciekł 
do domu. Policjanci po przybyciu do Ożanny nakazali 
właścicielowi otworzyć młyn. Był pusty. Wydawała się, 
że wszystko jest w porządku. Jednak gorące wały niezbi-
cie dowodziły, że niedawno młyn pracował. Gospodarz 
zaklinał się, że spał i o niczym nie wie. Zapytano, kto ma 
jeszcze dostęp do młyna? Młynarz odpowiedział, że jego 
pomocnik. Na tym przesłuchanie zakończono. Gdy nastał 
świt w domu Kotulskich zjawiła się policja i aresztowała 
Jakuba. Po śledztwie czeladnik został skazany na pobyt w 
KL Auschwitz 19 . Prawdopodobnie za nielegalny prze-
miał zboża, karę obozu orzeczono wobec braci Lucjana 
i Mieczysława Cisek z Kuryłówki 20 . Ich aresztowania 
dokonali zapewne miejscowi policjanci.
 Politykę zastraszania ludności przez okupanta można 
prześledzić na przykładzie kar orzekanych za nielegalny 
ubój zwierząt. Początkowo „wobec winnych” orzekano 
karę grzywny. Potem sankcje podniesiono do kary aresz-
tu. W końcu 1941 roku skazywano na pobyt w obozie. 

Od 1942 roku karę zaostrzono do tego stopnia, że za ubój 
świni groziła kara śmierci. Niemcy orzeczone kary z całą 
surowością egzekwowali. Karę śmierci za nielegalny ubój 
świni orzeczono i wykonano wobec Jana Pędziwiatra 
z Ożanny, Jana Skiby z Kuryłówki 21 , a także Ukraiń-
ca Konstantego Kuryły, na którego donos złożył sąsiad 
też Ukrainiec. Są to znane autorowi przypadki skazania 
obywateli Gminy Kuryłówka za tego typu przestępstwo. 
Jest pewne, że tych przypadków było więcej. Aresztowań 
dokonali granatowi policjanci.
 Służba w policji w miarę upływu czasu stawała się 
bardzo niebezpieczna. Funkcjonariusze granatowej poli-
cji ginęli na służbie i ulegali różnorodnym wypadkom. 
Niemcy ogłosili nabór kandydatów do policji. Polskie 
Państwo Podziemne nowy zaciąg traktowało odmiennie, 
potępiając ochotników za chęć współpracy z Niemcami. 
Ocenia się, że podczas całej okupacji przez szeregi gra-
natowej policji przewinęło się około 20 000 funkcjona-
riuszy. Dowódca Policji Porządkowej w GG w raporcie z 
dnia 21 listopada 1942 roku podał, że liczba jego podko-
mendnych wynosi 12 tys. policjantów niemieckich i ty-
luż polskich oraz 1500 do 1800 policjantów ukraińskich. 
Dowódca Policji Bezpieczeństwa miał w dyspozycji 2000 
niemieckich i 3000 polskich pracowników 22 .

Cdn.

Zebrał i opracował Roman Szałajko .
Przetwarzanie bez podania źródła zabronione.

19 Wojenne losy Jakuba Kotulskiego zasługują na odrębne potraktowanie.
20 Mieczysław Cisek zmarł w Auschwitz w marcu 1942 roku  drugi z barci przeżył piekło obozu.
21 Pierwszy wójt gminy zbiorowej.
22  Ch. R. Browning, op. cit. s.243.
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Hà Giang Extreme North Motorbike loop

 Po tygodniowym pobycie w Hanoi musiałem 
zdecydować, którą część Wietnamu chciałbym zobaczyć. 
Miałem do wyboru jechać na południe do miasta Đà Nẵng 
i zobaczyć słynny złoty most, lub co sugerowała mi znajoma 
pojechać na północ i pokonać trasę Hà Giang Extreme 
North Motorbike Look na motorze. Wybór padł na opcję 
drugą. Następnego dnia wyruszyłem na północ. Miałem do 
pokonania ok 300 km. Pokonałem je dość komfortowo, gdyż  
w autobusach wietnamskich znajdują się łóżka, tak więc 
mogłem się przespać. Na miejsce dotarłem w nocy. Po 
zameldowaniu się w hostelu zrobiłem się głodny. Było 
już po północy i większość miejsc była zamknięta, ale na 
szczęście udało mi się znaleźć miejsce, gdzie mogłem zjeść 
grillowane potrawy. Kiełbaski były przepyszne, a przy okazji 
poznałem nowych znajomych i zrobiłem sobie kilka zdjęć  
z miejscowymi, gdyż jakby nie patrzeć rzadko można było tu 
spotkać kogoś z Europy, tak więc gdzie nie poszedłem byłem od 
razu przyjaźnie zaczepiany. Nadszedł czas na przygotowanie 
się do tygodniowej podróży, która miała rozpocząć się po 
południu. Rano udałem się do pobliskiego biura, by wyrobić 
dodatkową wizę, potrzebną, by podróżować przy granicy 
z Chinami. Następnie wymieniłem pieniądze w banku,  
znalazłem wypożyczalnie skuterów, w której wypożyczyłem 
jeden z nich za około 20 zł na dzień. Zatankowałem do pełna 
i ruszyłem przed siebie jedną z najniebezpieczniejszych  
i zarazem najpiękniejszych dróg motorowych na świecie. 

Pierwsze wrażenia były niesamowite. Im byłem coraz wyżej 
nad poziomem morza, tym widoki były coraz piękniejsze. 
Pierwszy przystanek zrobiłem przy tak zwanej bramie do 
nieba. Nazwa ta nie wzięła się znikąd. Byłem już kilkaset 
metrów n.p.m. i rzeczywiście w tym miejscu czuć było bliskość 

nieba, a widok na wierzchołki gór zanurzone w chmurach był 
wprost nie do opisania. Niestety nie mogłem się napawać zbyt 
długo tą chwilą, gdyż zaczynało się robić ciemno a było jeszcze 

kilka kilometrów do pokonania, a lepiej nie podróżować po tej 
trasie w nocy. 
Wieczorem po całym dniu drogi dotarłem do pierwszego  
z pięciu miast po drodze, czyli do Quan Ba. Szybko znalazłem 
nocleg z widokiem na góry za około 15 zł.,  po kolacji i spacerze 
po miasteczku udałem się spać, gdyż kolejnego dnia czekała 
mnie kolejna długa przeprawa. Tutaj w górach już nie było tak 
ciepło jak na dole. W końcu byłem już jakieś 1500 m n.p.m.  
W planach miałem zwiedzić pobliską jaskinię Lùng Khúy i po 
południu wyruszyć w dalszą drogę. Jednak moje plany trochę 
się zmieniły. Jaskinia była oddalona o jakieś 5 km od hotelu. 
Miałem nadzieję, że jest możliwość dojechania tam skuterem 
pod samo wejście. Myliłem się. Okazało się, że motor muszę 
zostawić w pobliskiej wiosce i do samej jaskini dojść pieszo 
jakieś 3 kilometry. Dystans ten nie byłby za duży, gdyby nie 
fakt, że trzeba się wspinać na górę.  Dobrze, że nie 
zrezygnowałem, gdyż widoki z góry na wioskę i pola uprawne, 
gdzie ludzie jeszcze po staremu bez traktorów i innych 
wynalazków dzisiejszego świata uprawiali swoje pola, były nie 
do opisania. Po jakiejś godzinnej przeprawie po wąskiej 
ścieżce w końcu dotarłem na miejsce. Jaskinia była ogromna  
i niesamowita. Pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem. 
Było to naprawdę niesamowite miejsce. Z każdym krokiem 
można było podziwiać coś innego. Jaskinia oświetlona przez 
różne kolory, a małe naturalne zbiorniki wodne dodawały jej 
uroku. Spędziłem tam bardzo długo czasu, gdyż nie mogłem 
się nacieszyć jej urokiem. Było już dosyć późno, więc 
zdecydowałem, że zostanę jeszcze ten dzień w tej miejscowości. 
Mając sporo czasu zwiedziłem pobliską wioskę. I to była jedna 
z tych podróżniczych decyzji, dzięki której zyskałem 
niesamowite wspomnienia. Podziwiając wioskę, do której 
jeszcze nie dotarła cywilizacja, w której jakby czas się zatrzymał 
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byłem mega podekscytowany. Była to normalna wioska, gdzie 
na co dzień żyją i pracują ludzie. Spacerując po niej w pewnym 
momencie natrafiłem na dom, przy którym bawiły się dzieci, 
a starsi odpoczywali siedząc i rozmawiając ze sobą. W pewnym 
momencie jeden z mężczyzn zaczął do mnie coś mówić, 
oczywiście nic z tego nie zrozumiałem. Dopiero kiedy wykonał 
pewien gest, o którym czytałem wszystko było jasne. Był to 
gest, który oznaczał zaproszenie do wypicia kukurydzianej 
wódki, którą miejscowi tutaj pędzą. Długo się nie 
zastanawiałem i wszedłem do środka. Moim oczom ukazała 
się izba, w takim samym stylu, którą widziałem, gdy byłem  
w skansenach. W pokoju znajdował się stół i krzesła, a przy 
ścianach były łóżka. Usiedliśmy przy stole i po chwili na nim 

znalazła się miska, do której z pięciolitrowego kanistra został 
przelany słynny wietnamski samogon. Do przepicia 
otrzymałem, co mnie trochę zdziwiło gorącą wodę. Po 
przelaniu wódki do kieliszków nadszedł czas na pierwszy 
toast. W smaku wódka dużo się nie różniła od tej znanej mi  
z Polski, ale ciężko było mi przepić ją gorącą wodą. W czasie 
naszego pobytu pomimo faktu, iż żadna ze stron nie mówiła 
wspólnym językiem to dużo „rozmawialiśmy” głównie 

gestykulując, ale też posługując się Google Translatorem.  
Z naszych „rozmów” wywnioskowałem między innymi to, że 
w tym domu żyją trzy pokolenia. Jednym z faktów, który mnie 
zaskoczył to, że 18 letni chłopak miał już dwójkę dużych 
dzieci; w wieku 4 i 2 lat, co  oznaczało, że mając 14 lat został 
ojcem. Jednym z nowych doznań jakie doświadczyłem, było 
spróbowanie wietnamskiej fajki wodnej, którą pali się tutaj 
zwyczajowo po jedzeniu i w czasie picia herbaty. Fajka była 
zrobiona z wydrążonego bambusa o długości ok. 60 cm  
i średnicy ok. 6 cm, gdzie do specjalnego otworu dodawało się 
kulkę tytoniu i podpalało. Było to tak mocne, że po zaciągnięciu 
się, nie mogłem przestać kaszleć przez minutę. No, ale co 
dobre szybko się kończy, tak więc musiałem wracać do hotelu, 
gdyż zrobiło się ciemno i tym samym cała rodzina szykowała 
się do snu. Zrobiłem z nimi pamiątkowe zdjęcie i pożegnałem 
się. Po powrocie, pierwsze co zrobiłem to położyłem się do 
łóżka i zamknąłem oczy, których nie zamierzałem otwierać 
już do samego rana. Następnego dnia ruszyłem w dalszą 
podróż. Droga była tak samo niebezpieczna jak wcześniej, 
była wąska i nie było żadnych barierek zabezpieczających 
przed spadnięciem w przepaść. Często również mijałem 
wioski, gdzie przy drodze bawiły się dzieci. Za każdym razem, 
gdy ich mijałem machały do mnie, co było bardzo miłe.  
Wiedziałem, że dzisiaj również czekają na mnie niesamowite 
widoki. Nie zawiodłem się. Już kawałek po wyjechaniu  
z miasta Đồng Văn zaczęły ukazywać się najpiękniejsze widoki 
jakie moje oczy ujrzały w całym życiu. Czegoś tak pięknego 
nie da się opisać. Byłem ponad 2000 m n.p.m na najwyższym 
punkcie, gdzie wszystkie inne wierzchołki gór były poniżej.  
W kotlinie przepływała rzeka, której kolor był doskonale 
błękitny. W tym stanie mogłem trwać i trwać… czas, tak jakby 
się zatrzymał. Chciałem jak najwięcej napawać się tą chwilą, 
gdyż wiedziałem, że już długo nie zobaczę nic równie pięknego. 
Niestety musiałem obudzić się z tego pięknego snu i ruszać  
w dalszą drogę, gdyż następne miasto było oddalone  
o kilkadziesiąt kilometrów, a musiałem zdążyć przed 
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zachodem słońca, bo podróż w ciemności po górach byłaby 
naprawdę niebezpieczna. Droga przebiegała bezproblemowo, 
przynajmniej tak myślałem. Wskaźnik paliwa już był bliski 
czerwonej kreski, natomiast nie przejmowałem się tym 
zbytnio, gdyż miasto powinno być już nie daleko, ale coś mi 
się nie podobało w tej drodze, po której obecnie jechałem. 
Była ona praktycznie nie uczęszczana przez nikogo i zbyt 
wąska. Stanąłem i jeszcze raz przeanalizowałem trasę  
w Google Maps. Okazało się, że zabłądziłem, skręciłem nie w 
tę drogę co trzeba. Ogólnie okazało się, że muszę nadrobić 
jakieś 20 km. Nie przejmowałbym się tym zbytnio, gdyby nie 
fakt, że zrobiło się już ciemno a wskaźnik paliwa wskazywał 
już rezerwę. Powrotna trasa też nie należała do 
najbezpieczniejszych. Jedyne co mi pozostało to nadzieja, że 
wszystko się uda i jakimś cudem dotrę na miejsce w jednym 
kawałku. Licznik skutera nie przekraczał 30 km na godzinę. 
Widoczność jaką uzyskałem nie pozwalała mi na więcej. 
Każdy nawet najmniejszy błąd mógł się dla mnie skończyć 
tragedią. Po około godzinnej podróży w totalnej ciemności  
i praktycznie zerowym ruchu innych pojazdów po drodze  
w końcu moim oczom ukazała się jakaś miejscowość, gdzie 
mogłem zatankować skuter. Dojechałem tam dosłownie na 
oparach. Miałem wielkie szczęście. Znalazłem jakiś miejscowy 
hotel, zaparkowałem skuter, odpowiednio go zabezpieczyłem 
i poszedłem odpocząć po dość stresującej podróży, ale 
podróży, która na długo pozostanie w mojej pamięci. Zrobiłem 
się głodny, to też poszedłem coś zjeść. W pobliskim miejscu 
zamówiłem kilka kiełbasek z grilla. Obok mnie siedziała grupa 
Wietnamczyków, którzy na lewo konsumowali wódkę 
polewając ją z plastikowej butelki, tak by właściciel lokalu nie 

zauważył. Ledwo co mnie zauważyli i od razu otrzymałem 
kieliszek wietnamskiego specjału do spróbowania. Przyszła 
również kolej na zdjęcia. Po kilku kieliszkach nawet zaczęliśmy 
się sprawnie komunikować. Mimo, iż mieszkali oni  
w wysokich górach z dala od większych miast to znali nasz 
kraj. Zawsze kiedy mówiłem, że jestem z Polski słyszałem:- 
Polska, Lewandowski, Lewandowski!Niestety, co dobre 
szybko się kończy i następnego dnia musiałem wracać do 
punktu, z którego wszystko się zaczęło czyli do Hà Giang. 
Postanowiłem, że wrócę inną drogą. Okazało się, że był to 
błąd, gdyż jeszcze tak zniszczonej drogi nie widziałem. Dziura 
praktycznie była przy dziurze. Co kilka kilometrów można 
było spotkać miejscowych, którzy trudzili się w pracy.  
O zabezpieczeniach poboczy nie było mowy. Nie było żadnych 
barierek a przepaść w dół była głęboka. Ale jakoś dałem radę 
wrócić na miejsce w całości. Widoki już nie robiły takiego 
wrażenia jak wcześniej, natomiast jedną z rzeczy, która mi 
towarzyszyła podczas powrotu było to, iż większość drogi 
spędziłem w chmurach. Byłem akurat na takiej wysokości, że 
raz byłem ponad nimi a raz pod nimi. Do Hà Giang zajechałem 
jeszcze przed zachodem słońca. Postanowiłem, że wyjadę 
jeszcze na pobliskie wzgórze, z którego rozciąga się widok na 
panoramę miasta. Tak też zrobiłem i przy tym pięknym 
widoku na miasto zakończyła się moja przygoda. Musiałem 
się obudzić z tego pięknego snu i następnego dnia już wracać 
do Hanoi, skąd miałem samolot powrotny do Polski.
 
Obserwuj mnie:
Strona www: polishnomad.com
Instagram: @polish.nomad
Facebook: Polish Nomad (@polishnomad)
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   Wybory do samorządu uczniowskiego to dla młodych 
ludzi pierwsza okazja, by wypowiedzieć się w ważnej dla nich 
sprawie. Od tego, jak są zorganizowane, zależy motywacja 
do angażowania się w sprawy publiczne w życiu dorosłym. 
Dlatego w naszej placówce pokazujemy uczniom, że ich głos 
ma znaczenie i zachęcamy ich do wyrażania własnego zdania. 
Aktywny udział w wolnych, tajnych i demokratycznych 
wyborach to świetna lekcja demokracji, dlatego w bieżącym 
roku szkolnym, 72 uprawnionych do głosowania uczniów, 
pojęło ważną dla braci uczniowskiej decyzję. Po podliczeniu 
głosów przez komisję wyborczą, wszystko stało się jasne. 
Sześciu kandydatów cieszyło się największą popularnością i 
zaufaniem wyborców. Poniżej przedstawiamy skład nowego 
Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Józefa 

Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli: przewodnicząca – 
Dominika Socha, zastępca przewodniczącej – Zuzanna 
Wnuk, członkowie –Aleksandra Bielak, Małgorzata 
Staroń, Julia Winiarska, Bartłomiej Lewkowicz. Młodym 
samorządowcom gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na 
rzecz szkoły oraz jej społeczności

  W ramach akcji „Hu! Hu! Ha! Nasza zima nie jest zła”  Szkoła 
Podstawowa im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli  a 
konkretnie grupa przedszkolna 5 i 6 latków została wyróżniona 
jako jedna z dwóch w powiecie leżajskim i zaproszona do 
akcji dokarmiania ptaków zimą zorganizowanej przez Bank 
Santander Consumer – oddział w Leżajsku. Dyrektor banku 
Pan Andrzej Pych przekazał dzieciom karmnik oraz dwa 
rodzaje karmy, która zostanie wykorzystana do dokarmiania 
ptaków zimą. Dzieci z uwagą słuchały naszego gościa i 
obiecały dokarmiać ptaki. Dodatkowo każde dziecko zostało 
obdarowane firmowymi gadżetami.  W imieniu dzieci i 
własnym składam serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi 
Pychowi  za odwiedzenie naszej grupy, bardzo pouczającą 
pogadankę  i przekazanie karmnika oraz karmy  dla ptaków jak 
i również prezentów dla dzieci.

Wychowawczyni Beata Kamińska
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Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce oraz 
Fundacja 4F ogłosiła konkurs, w wyniku którego 
1000 młodych osób z całej Polski, w październiku 
otrzymało karty podarunkowe 4F na zakup strojów 
sportowych. 

Mamy zwycięzców, a wśród nich uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego  
w Brzyskiej Woli– Maria i Piotr Janda. Laureaci zostali 
wyłonieni przez 20 lokalnych organizacji pozarządowych 
zlokalizowanych we wszystkich województwach. Fundacja 
Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju - Fundusz Lokalny 
w Leżajsku realizował konkurs na terenie województwa 
podkarpackiego.

„Moja mama jest bohaterką, BO ma cHArakTER. 
Jest odważna, silna i niezłomna…” - napisała w zgłoszeniu 
Marysia o swojej mamie Edycie – pielęgniarce pracującej  
w Szpitalu pw. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku.

Natomiast Piotruś, uważa, że jego: „Mama jest 
bohaterką, bo jak bohaterowie z bajek nosi kostium  
i maseczkę oraz posiada supermocne: siłę, odwagę, mądrość…”

Dziękując pracownikom służby medycznej za 
ich niezwykłe zaangażowanie i poświęcenie w walce  
z koronawirusem oraz propagując zdrowy i aktywny styl życia 
wśród dzieci i młodzieży, Marysia i Piotrek otrzymali karty 
podarunkowe 4F na zakup strojów sportowych, aby mogli 
aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas.

W niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową, 11 października 2020 r.,  
w całej Polsce obchodzony był XX. Dzień Papieski. W tym 
roku przebiegał on pod hasłem „Totus Tuus” (Cały Twój) 
– wezwaniem biskupim Karola Wojtyły pochodzącym  
z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej 
Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Tegoroczny Dzień Papieski wpisał się w 100. rocznicę 
urodzin i 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II oraz 20-lecie 
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Obchody XX Dnia Papieskiego w Szkole Podstawowej 
im. J. Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli rozpoczęły się dużo 
wcześniej. Uczniowie, pod opieką pań: Heleny Stepaniak 
i Edyta Kusej, już od kilku tygodni przygotowywali oprawę 
mszy świętej, prezentację multimedialną oraz gazetkę, będącą 
rozważaniem sensu hasła tegorocznego Dnia Papieskiego. 
Ponadto większość uczniów dołożyła swoją cegiełkę na zakup 

kwiatów, które zostały złożone przy witrażu Jana Pawła II  
w miejscowym kościele.

Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Papieskiego 
w Brzyskiej Woli była odprawiona 11 października o godz. 
11:00 msza święta w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia. 
Przewodniczył jej ks. proboszcz Henryk Skałuba. To właśnie 
tu cała wspólnota szkolna, łącząc się duchowo z innymi 
stypendystami w kraju, dziękowała za pontyfikat św. Jana 
Pawła II i prosiła o jego wstawiennictwo w tym trudnym czasie. 
 
Dzień Papieski to także jego aspekt charytatywny związany 
 z przykościelną i publiczną zbiórką pieniędzy na rzecz funduszu 
stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych 
rodzin. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego 
pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich, jest wyrazem 
wdzięczności wobec swojego Wielkiego Rodaka.
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W piątek 2.10.2020 r. w Szkole Podstawowej 
im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej 
Woli został przeprowadzony w kasach 
IV-VIII„X Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia”.
Jest to akcja edukacyjna, która ma na 

celu zachęcić wszystkich uczniów do 
przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. 
Celem akcji jest propagowanie zabawowej 
formy nauczania-uczenia się matematyki. 
Ma ona zachęcić do przypomnienia 

sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, 
niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla 

uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” 
zaległości po zdalnym nauczaniu  i 

wakacjach.
Główne motto akcji: „Młodsi sprawdzają 
czy starsi tabliczkę  mnożenia znają” 
przyciąga społeczności na całym świecie.   
2 października (piątek) nie   przypominał 
poważnych testów znanych z życia,  
a egzaminatorami byli najmłodsi uczniowie 
w poszczególnych klasach.
Z uwagi na pandemię i konieczność 
zachowania środków ostrożności ten dzień 
został przeprowadzony zupełnie w innej 
formie jak w latach poprzednich. Uczniowie 
klas młodszych nie zostali zaproszeni 
do klas starszych. W każdej klasie został 
przeprowadzony egzamin w formie 
pisemnej, gdzie uczniowie mieli uzupełnić 
po 5 przykładów z tabliczki mnożenia. 
To był pierwszy etap, po którym zostali 
wyłonieni uczniowie do drugiego etapu. 
W drugim etapie najmłodsi uczniowie 
poszczególnych klas przepytywali kolegów. 

Każdy uczeń, który odpowiedział poprawnie 
na 5 pytań z jednego losu, otrzymywał 
nagrodę- legitymację MT EXPERT, oraz 
odznakę eksperta tabliczki mnożenia, która 
jest miłą pamiątką dla uczniów- niezwykłą 
motywację do dalszej nauki!

Obchody „X Światowego Dnia Tabliczki 
Mnożenia” wzbudziły w uczniach wiele 
pozytywnych emocji, chęć zdrowej 
rywalizacji. Miejmy nadzieję, że to 
matematyczne święto wejdzie na stałe 
do naszego szkolnego kalendarza. 
Gratuluję Ekspertom Tabliczki mnożenia, 
dziękuję egzaminatorom oraz wszystkim 
uczestnikom. 
                                                                                       Koordynator 

Ewa Kycia
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  11 listopada  to jedna 
z najważniejszych 
dat w historii naszej 
Ojczyzny. 
O Święcie Niepodległości 
pamiętały dzieci  z Oddziału 
Przedszkolnego 3 -4 latków 
w Brzyskiej Woli.  Pielęgnując 
polskie tradycje 9 listopada 
mali patrioci  dokładnie 
o godzinie 11.11 dumnie 
trzymając flagi i przyjmując  
właściwą postawę  „na 
baczność”  odśpiewały 
hymn Polski „Mazurek 
Dąbrowskiego”. Kolejnym 
ważnym elementem  naszego 
świętowania był wiersz 
„Polak Mały” wyrecytowany  
śpiewająco. Na  koniec  
z wielkim zainteresowaniem 
przedszkolaki  obejrzały film 
edukacyjny „ Polskie Symbole 
Narodowe”.
Tego typu uroczystości 

uczą najmłodszych miłości  
i przywiązania do kraju 

ojczystego, jego kultury  
i tradycji oraz poszanowania 
symboli narodowych. Dzieci 
przeżyły ten dzień dumnie        
i z uśmiechem na twarzy, na 
pewno długo zapadnie on 
w pamięci naszych „Małych 
Polaków”.

M.Karoń

      Ten  wierszyk towarzyszył 
przedszkolakom   w dniu 25 
listopada czyli w Światowym 
Dniu Pluszowego Misia.  
Wszystkie dzieci przyniosły do 
przedszkola pluszaki, głównie 
misie. Towarzyszyły one dzieciom 
przez cały dzień. Były tańce z 
misiami, piosenki o misiach oraz 
wierszyki i prezentacja. Misie 
wraz z dziećmi wykonywały 
ćwiczenia gimnastyczne,  
a także były bohaterami zadań 
matematycznych. Przedszkolaki  
układały zdania o misiach oraz  

wykonały  prace plastyczne – 
dekorowały postacie misiów 
wykorzystując bibułę, papier 
kolorowy oraz różne ozdoby.  Na 
koniec każde dziecko otrzymało 
słodkiego Misia Lubisia, 
ufundowanego przez rodziców, 
którym, w imieniu dzieci  
i własnym,  składam serdeczne 
podziękowania.  To był dzień 
pełen wrażeń, który na długo 
pozostanie w pamięci dzieci.

wychowawczyni 
Beata Kamińska 
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P o m i m o p a n d e m i i                         
w oddziałach przedszkolnych Szkoły 
Podstawowej w Dąbrowicy wiele 
się działo… Okoliczności przyrody 
zainspirowały najmłodszych uczniów 
do wzięcia udziału                     szkolnym 
konkursie plastycznym pt. 
„Jesień budzi wyobraźnię”.  
Konkurs zorganizowany został przez 
nauczycieli edukacji przedszkolnej 
i miał na celu zwrócenie uwagi na 

piękno zmieniającej się przyrody oraz 
pobudzanie twórczej wyobraźni dzieci. 
Uczniowie w swoich pracach często 
wykorzystywali dary jesieni takie jak 
kolorowe liście, kasztany czy żołędzie, co 
sprawiło, że wszystkie były wyjątkowe.  
Pomysłowość uczniów oczarowała 
Jury do tego stopnia, że jednogłośnie 
zdecydowano, iż każda praca zasługuje 
na uznanie i nagrodę.  Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy oraz upominki, a ich dzieła 
stały się przepiękną ozdobą szkolnego 
korytarza.        W grupie 3 i 4 latków 
odbyły się warsztaty kreatywności. 
Początkowe trudne brzmienie słowa 
wydawało się dla maluchów czymś 
dalekosiężnym, wręcz przeznaczonym 
tylko i wyłącznie dla dorosłych. Grupa 
zmierzyła się z zadaniem poszukiwania 
kreatywności. Dzieci rysowały, 
wykorzystywały różne materiały np. 

Jesień to magiczna pora roku, w czasie której 
dzieją się niezwykłe rzeczy.  

Jak powiedziała to Lauren  DeStefano „czas, 
kiedy wszystko eksploduje swoim ostatnim 

pięknem, jakby natura oszczędzała cały rok na 
wielki finał(…)”. 
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kasze, wykonywały proste konstrukcje  
i ozdoby. Wszystkie zajęcia odbywały 
się  w rytm muzyki. Okazało się, że 

każdy maluch wykonał coś niezwykłego  
i każdy przedszkolak potrafił okryć swoją 
kreatywność.        W grupie 5 - latków 
w „Leśnym przedszkolu” odbyła 
się „Cavioterapia”. Kawia domowa, 
znana bardziej jako świnka morska, 
to małe, sympatyczne zwierzątko  
o pięknym futerku. Kontakt z nią ma 
terapeutyczne właściwości, ponieważ  
potrafi znacznie poprawić nastrój, 
pomaga się zrelaksować, a nawet 
zmniejszyć napięcie mięśniowe.  
Ostatnie wydarzenia związane z epidemią 
i wprowadzonymi obostrzeniami 
wpłynęły bardzo negatywnie na 
psychikę człowieka, niestety nie 
tylko dorosłego. Dzieci również 
całą tę sytuację bardzo przeżywają. 
Ograniczone kontakty rówieśnicze, brak 

możliwości wyjazdów integracyjnych 
czy ciągłe zakrywanie buzi mocno 
wpływa na ich samopoczucie, a także 
prawidłowy rozwój. Żeby choć przez 
chwilę pozwolić dzieciom zapomnieć 
o rzeczywistości, która nas otacza, do 
„Leśnego przedszkola” w Dąbrowicy 
zaproszono kawię domową, czyli 
doskonałego „terapeutę”, który jak nikt 
zna się na poprawianiu humoru. Rupik, 
bo tak miała na imię świnka morska, 
która odwiedziła przedszkolaków, 
należy do jednej z piękniejszych ras, 
jaką  jest sheltie. Charakteryzuje się 
ona piękną, długowłosą i lśniącą 
sierścią, która okrywa całe ciało prócz 
głowy - tam futerko jest nieco krótsze.  
Wizyta małego gościa przyniosła 
rewelacyjne efekty - dzieci były 

przeszczęśliwe. Przedszkolaki 
dowiedziały się kilku ciekawostek na 
temat zwierzątka, między innymi tego 
jak o nie dbać, jakie ma zwyczaje i co 
powinno jeść.  Następnie całą swoją 
wiedzę, ciekawość i radość przelały 
na futrzanego gościa. Zabawy było 
całe mnóstwo, Rupik był wygłaskany       
i nakarmiony do syta. Natomiast w 
grupie 6 latków odbył się Dzień 
Chłopaka na sportowo! Dzień Chłopaka 

obchodzony jest pod koniec września, 
natomiast nieco starsi Panowie swoje 
święto obchodzą kilka dni po Dniu 
Kobiet. W grupie 6-latków podczas 
obchodów Dnia Chłopaka, główną 
rolę odgrywali chłopcy, a dziewczynki 
zamieniły się w jurorów. Wszystkie 
konkurencje  „Mister Najszybszego 
Liczenia”, Piłkarski Mistrz”, „Mistrz 
Samochodowej Kierownicy”, Najbardziej 
Rozskakany Mister ”,  ”Najbardziej 
Wysportowany  Mister”,   „Najbardziej 

Roztańczony Mister”,  zyskały swoich 
faworytów. Po wszystkich rywalizacjach, 
dziewczynki wraz z Paniami miały 
chwilę na naradę, aby przyznać tytuły 
kandydatom, którzy brali udział 
w poszczególnych konkurencjach. 
Chłopcy otrzymali dyplomy, po czym 
nastąpiło uroczyste  złożenie życzeń 
i wspólna zabawa przy muzyce. Było 
mnóstwo radości, trochę sportowej 
rywalizacji ,w której wszyscy otrzymali 
tytuł Mistera.

Opiekunki oddziałów 
przedszkolnych – A.Kłos, M.Staroń, 

E.Sęk, E. Kryń.

Z radością informujemy, że uczennice Szkoły Podstawowej  
w Dąbrowicy Sabina Mierucka oraz Izabela Kycia zostały nagrodzone  

w konkursach plastycznych. Sabina została laureatką eliminacji powiatowych 
wojewódzkiego konkursu prac plastycznych dla dzieci i młodzieży po 
hasłem „Bezpieczne wakacje 2020”. Konkurs ten zorganizowany został 
przez Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty  
w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 
oraz Komendę Powiatową Policji w Leżajsku. Celem konkursu było 
promowanie wśród dzieci i młodzieży bezpiecznego wypoczynku podczas 
wakacji, zachowań wolnych od nałogów i innych pozytywnych postaw. Iza 
natomiast zachwyciła jury w konkursie plastycznym w ramach Powiatowych 
Prezentacji Kulturalnych Dzieci i Młodzieży „SARZYŃSKA JESIEŃ 2020” 
. Jej praca została wyróżniona . Serdecznie gratulujemy Sabince i Izie życząc 
dalszych sukcesów . Opiekę merytoryczną nad uczniami przygotowującymi 
prace sprawowali  Pani Lucyna Pietrycha i Pan Mateusz Pęcak.  

                                                                                                                                             J.S.
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Już od 2001 roku, co roku, dnia 26 września 
obchodzony jest Europejski Dzień Języków.  
W szkole w Kuryłówce w związku z tym 
świętem nauczycielki języków obcych- panie 
Jadwiga Marczak-Szpyt, Barbara Łuszczak 
i Magdalena Podobińska, zorganizowały 
szereg działań i zadań mających na celu 
przybliżenie naszym uczniom elementów 
kultury oraz podstawowych informacji na 
temat wybranych krajów europejskich z 
wyszczególnieniem aspektów językowych. 

“Jeden język ustawia Cię w korytarzu 
życia. Dwa języki otwierają każde drzwi 
po drodze.”  -  Frank Smith. Uczniowie klas 
1-3 oglądali bajki w języku angielskim i 
robili ilustracje ulubionych bohaterów. 
W niektórych klasach słuchali również 
wielojęzycznej wersji   piosenki z filmu 
Pocahontas,  a następnie wspólnie -w ramach 
warsztatów rysowali swoje ręce na dużym 
szarym papierze i na tych rękach malowali 
flagi państw, które pojawiały się w piosence. 
Oddziały zerowe malowały ‘Union Jack’, czyli 

flagę brytyjską. Jeśli chodzi o uczniów klas 
starszych, to jednym z zadań było stworzenie 

klasowych słowników wielojęzycznych. Na 
tydzień przed obchodami Dnia języków 
każdy uczeń wylosował słowo, które 
należało podać w pięciu językach. W ten 
sposób powstały ciekawe i ładne a przy 
tym edukacyjne gazetki klasowe. Każda 

klasa od 4-8 wylosowała sobie również 
kraj jaki będzie reprezentować. Uczniowie 
przygotowano flagi ‘swojego ‘państwa, które 
nakleili na drzwi, razem z powitaniem w 
danym języku, np. Bienvenue en France- 
Witamy we Francji. W wyznaczony dzień, tj. 
czwartek 1 października, uczniowie przyszli 
ubrani w barwy narodowe wylosowanego 

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, akcja 
edukacyjna prowadzona w szkołach na 
całym świecie, obchodzony jest już po raz 
dziesiąty. Tym razem kulminacja działań 
przypadła na 2 października.
Już tydzień wcześniej uczniowie szkoły 
pod kierunkiem koordynatora pani 
Marii Wolanin i nauczycieli matematyki 
pani Małgorzaty Szeliga i Urszuli Zięzio 

rozpoczęli przygotowania do tego 
dnia. Uczniowie z poszczególnych klas 
przygotowywali gazetkę ścienną w swoich 
klasach poświęconą tabliczce mnożenia. 
Wykonano również gazetkę na korytarzu 
szkoły. W zaistniałej sytuacji X-ty Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia zrealizowaliśmy 
głównie na szczeblu klasowym. Nie zabrakło 
jednak zadań, zabaw edukacyjnych, 
wspólnych działań w poszczególnych 
klasach, w których to pierwsze miejsce 
zarezerwowane było znajomości tabliczki 

mnożenia. Wszystkim działaniom 
przyświecała dobra zabawa sprawdzająca i 
utrwalająca znajomość tabliczki mnożenia. 

Na zakończenie rozgrywek klasowych 
uczestnicy otrzymali na pamiątkę X-go 
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia - 
Logo Tabliczki Mnożenia - „Sowę”.

UZ
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kraju. Przez cały ten dzień uczniowie witali 
się i żegnali z nauczycielami w ‘swoim’ 
języku. I tak zewsząd rozlegało się min. 
Buongiorno, Dobrý den, Do svidaniya, 
czy Adjö, a nauczyciele uczący w tym dniu 
mogli poczuć się jakby podróżowali z kraju 
do kraju.

Ponadto, niektóre klasy z własnej inicjatywy 
stworzyły gazetki tematyczne na temat 

wylosowanego kraju (klasa 5 o Francji, 6b 
o Szwecji a 8 o Rosji). Gazetka tematyczna 
pojawiła się również na korytarzu szkolnym. 
W ramach obchodów Dnia Języków klasy 
7-8 zagrały również w quizy o językach 
obcych w aplikacji Kahoot, co im się bardzo 
podobało. Próbowali też swoich sił czytając 
łamańce językowe po angielsku i niemiecku.
Natomiast uczniowie z klas 5- 6 sprawdzili 
swoją wiedzę o krajach i językach 

europejskich za pomocą aplikacji Quizziz, a 
także usiłowali odgadnąć słuchając różnych 
wypowiedzi, przemów czy piosenek jaki 
język słyszą. Jak się okazało dość dobrze 
poradzili sobie z tymi zagadkami. Ponieważ 
niemal każdy uczeń danej klasy był bardzo 

zaangażowany, a każda z klas wywiązała 
się najlepiej jak umiała z powierzonych 

jej zadań jury postanowiło iż w tym roku 
wszyscy zostaną nagrodzeni małym „co 
nieco” ufundowanym przez Panią 
Dyrektor
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Dzień Nauczyciela - Święto Edukacji Narodowej 
14 października był szczególnym 
dniem dla szkoły w Kuryłówce, 
zwłaszcza dla przedszkolaków, 
którzy poprzez śpiew i wiersz mogli 

wyrazić wdzięczność wszystkim 
nauczycielom za miłość, opiekę i trud 
włożony w wychowanie i edukację. 
Przedszkolaki do części artystycznej 
zostały przygotowane przez panie 
Jolantę Knap i Annę Grabarz. Wszyscy z 
niecierpliwością czekali na ich występ. 
Po przemówieniu Pani Dyrektor dzieci 
wyrecytowały wiersz pt.” Nasza Pani”. 
Następnie głośno i radośnie zaśpiewały piosenkę „Dzień Nauczyciela”. Każde 

słowo wypowiedziane i wyśpiewane 
przez małych artystów wywoływało 
uśmiech na twarzach zgromadzonych 
gości. Na zakończenie części 
artystycznej i odśpiewaniu tradycyjnego 
„Sto lat” dzieci dostały słodki 
upominek, a nauczyciele i pracownicy 
szkoły zostali obdarowani pięknymi 
kwiatami, samodzielnie wykonanymi 
przez uczniów klas starszych pod 

przewodnictwem pani Urszuli Zięzio. 
Pani Dyrektor podziękowała wszystkim 
za trud codziennej pracy i zaprosiła na 
słodki poczęstunek.

 
15 października 2020 

r. obchodziliśmy  w szkole w 
Kuryłówce Międzynarodowy 
Dzień Mediacji.             

W tym roku z powodu 
obowiązujących obostrzeń miał on 
inny przebieg niż zwykle. O święcie 
przypominały nam przygotowane w holu 
szkoły gazetki. Ale czy tylko?  Mediatorzy 

podali przez radiowęzeł szkolny 
podstawowe informacje na temat mediacji, 
zasady zgłaszania spraw do mediatorów 
oraz warunki skutecznej komunikacji. 
Zaprosili również do uczestnictwa w 
konkursach: plastycznym Jestem dobrym 
kolegą, jestem miłą koleżanką dla uczniów 

klas 1-3 oraz promującym mediację 
konkursie plakatowym dla uczniów klas 4-8. 
Uczniowie mogli również obejrzeć w swoich 
salach  nagrany przez mediatorów filmik 

Paweł i Gaweł, czyli rzecz o mediacji. Z kolei 
na świetlicy szkolnej mediatorki  zaprosiły 
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swoich młodszych kolegów do 
malowania kolorowanek z żyrafą, zachęcając 
do posługiwania się językiem żyrafy. 
Naprawdę warto.

Opiekun Szkolnego Koła 
Mediatorów –Małgorzata Kordas

 
10 listopada w przedszkolu obchodziliśmy Święto Niepodległości.
Dzieci do przedszkola przyszły odświętnie ubrane. Poznały 
symbole narodowe i pięknie tańczyły do piosenki „Jesteśmy Polką 
i Polakiem”. Wspólnie też wykonaliśmy kwiatki symbolizujące 
nasz kraj oraz za pomocą farb i rączek odbijaliśmy malutkie 
flagi Polski. O 11.11 wraz z całą szkołą zaśpiewaliśmy hymn. 
Dzieci słuchały z zaciekawieniem, uczyły się jaką należy 
przyjąć postawę podczas śpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Na 
zakończenie zajęć wyszliśmy na spacer pod pomnik upamiętniający 
zmarłych bohaterów w Kuryłówce, aby zapalić znicz. Dzieci 
podczas wycieczki trzymały w rączkach malutkie flagi Polski . 
Przy okazji świętowania zawsze, gdy jest taka możliwość 
wspólnie obchodzimy urodziny poszczególnych rówieśników. 
Dzieci klaszcząc i głośno śpiewając wykonują „Sto lat” dla 

swojego kolegi, który ma urodziny. Przytulają się. Zawsze z 
tej okazji w przedszkolu dzieci otrzymują słodki poczęstunek. 
W tym miesiącu także mieliśmy kolejne zajęcia z cyklu „Uczę 
się pięknie mówić”. Tematem przewodnim był deszcz . Dzieci 
poznały piosenkę „Deszczyk”, naśladowały różne odgłosy, bawiły 
się kartkami z gazet oraz ćwiczyły poznawanie kolorów. Takie 
ćwiczenia poprzez zabawę pozytywnie wpływają na ich wymowę, 
dzieci takie zajęcia bardzo lubią.   Codziennie, jeśli to możliwe 
staramy się wychodzić na spacer wokół szkoły, a ostatnio korzystamy 
z odnowionego placu zabaw. Dzieci mogą się bezpiecznie pobawić, 
pohuśtać, wspinać. Jednak największą frajdą dla wszystkich jest 
karuzela.
                                                                           Jolanta Knapp
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Dzięki nim plac zabaw stał się miejscem zapewniającym 
prawdziwą frajdę naszym podopiecznym. Dzieci mają 
do dyspozycji zjeżdżalnie, kompleks wspinaczkowy, 
huśtawki karuzele, bocianie gniazdo, bujaki na sprężynie. 
Zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia posiadają 
atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały 
wykonane w oparciu o obowiązujące w  tym zakresie normy. 
Dzieci w komfortowych warunkach mogą rozwijać swoją 
aktywność fizyczną, stawiać czoła nowym wyzwaniom  
i doświadczać całej gamy pozytywnych emocji. Zapraszamy do 
obejrzenia fotorelacji, która daje pełny obraz radości i spełnienia 
naszych ukochanych przedszkolaków.

                                                     Anna Grabarz

 
Zgodnie z harmonogramem ustalonym na 
Radzie Pedagogicznej z dnia 14.10.2020 r. w 
miniony poniedziałek w naszym przedszkolu 
miała miejsce próbna ewakuacja.
Celem akcji było nabywanie przez dzieci 
umiejętności zachowania się w sytuacji 
zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami 
bezpiecznej ewakuacji. Wszystkie dzieci bardzo 
sprawnie opuściły budynek wraz ze swoimi 
wychowawcami i udały się w wyznaczone, 
bezpieczne miejsce. Ćwiczenia tego typu są 
niezwykle potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę 
społeczną -już od najmłodszych lat oswajają 
uczestników do sytuacji, w której może 
zaistnieć konieczność szybkiego, sprawnego i 
pozbawionego elementu paniki opuszczenia 
miejsca pracy i zabawy.

                                                         Anna Grabarz

Nowe urządzenia czekają na przedszkolaków na rewitalizo-
wanym placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Kuryłówce.
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 Wolność, niepodległość ... Czy potrafimy sobie dziś wyobrazić, że 
naszego kraju nie ma na mapie? Dziś żyjemy w wolnej Polsce. Jednak 
nie zawsze tak było. O wolność trzeba walczyć. Dobrze wiedzą o tym 
ludzie starsi, którzy pamiętają lata wojny i okupacji.
W tym roku (ze względu na obostrzenia związane z epidemią 
koronawirusa) w Szkole w Kuryłówce święto to obchodziliśmy nieco 
inaczej. Nie mogliśmy jednak o nim zapomnieć. Były to na pewno 
nie mniej uroczyste obchody niż w poprzednich latach.
W szkole nie odbyła się uroczysta akademia. Jednak w przeddzień 
święta, w czasie godzin wychowawczych obejrzeliśmy filmiki 
przygotowane przez panią Joannę Serkiz i pana Waldemara Fusa 
(jeden dla uczniów klas I – III, a drugi dla klas IV – VIII). Mogliśmy 
też zapoznać się z prezentacją klasy VIII.
W tym roku nasi uczniowie również wzięli udział w akcji „Szkoła 
do hymnu”. W dniu 10 listopada (wtorek) o godzinnie 11.11 

odśpiewaliśmy uroczyście „Mazurka Dąbrowskiego (połączyliśmy 
się za pomocą komunikatorów z uczniami i zaśpiewaliśmy hymn 
on-line).
W czasie zajęć z wychowawcą zapoznaliśmy się z ulotką „Szanuj, 
kochaj, chroń”, która opisuje, w jaki sposób należy prawidłowo 
prezentować flagę oraz jak należy się zachować wobec symboli 
narodowych.
Na korytarzu znajduje się gazetka poświęcona temu ważnemu 
wydarzeniu. Samorząd Szkolny, a przede wszystkim opiekun – pani 
Agnieszka Burda zadbała, aby na gazetce znalazła się informacja o 
tym ważnym wydarzeniu.
Mamy nadzieję, że taki sposób świętowania to wspaniała lekcja 
patriotyzmu.

Grażyna  Marczak

Inicjatywa zapoczątkowana w Urzędzie Gminy w Kuryłówce, dzięki 
obdarowaniu Szkoły „zielonymi sadzonkami”, a w tym: klonami, 
pęcherznicami, świdośliwami, tamaryszkami, surmiami, współtworzyć 
będzie zielono - ekologiczne środowisko lokalne. Do zasadzenia nowych 
roślin czynnie włączyła się klasa II A. W pięknych okolicznościach przyrody 

i przy niezastąpionej pomocy pana woźnego  - Pawła, udało się zrealizować 
całość PRZEDSIĘZWIĘCIA. Społeczność szkolna, a w tym przede wszystkim 
uczniowie, mają nadzieję, że rośliny przyjmą się i upiększą szkolny teren.

 Janina Paja
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Mając na uwadze potrzebę  pielęgnowania 
wśród dzieci i młodzieży pamięci  o 
bohaterach naszej wolności, szczególnie 

tych, którzy są związani z historią naszej 

Małej Ojczyzny, Szkoła w Kuryłówce 
włączyła się   akcję  organizowaną  przez  
Ministerstwo  Edukacji Narodowej   
# Szkoła Pamięta.   Z uwagi na pandemię 
część działań zrealizowanych w ramach 

akcji miała charakter wirtualny, ale nie 
tylko.  Najmłodsi uczniowie przygotowali 
piękne prace plastyczne nawiązujące do 
polskiej tradycji świąt zadusznych oraz 
upamiętniające ważne miejsca pamięci 
naszej miejscowości.  
       Z kolei starsi uczniowie przygotowali 
prezentacje przypominające  postać 
Patrona naszej szkoły, Franciszka Kyci, jak 

również miejsca 
pamięci naszej  
Małej Ojczyzny.  
W ten sposób 
podczas zajęć zwrócono uwagę nie tylko 
na historię Kuryłówki i okolic,  ale przede 
wszystkim wspomniano  naszych  lokalnych 
bohaterów, których pamięć powinniśmy 
szczególnie pielęgnować.
Delegacja  Samorządu Uczniowskiego wraz 
z opiekunem odwiedziła miejscowy 
cmentarz, na którym spoczywa Franciszek 
Kycia, a także miejsca upamiętniające 
ważne wydarzenia w historii Kuryłówki i jej 
mieszkańców, gdzie zostały zapalone znicze 
- symbol naszej pamięci.                                                                               
Za udział w akcji „Szkoła Pamięta” szkoła 
otrzymała podziękowania:

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 
w imieniu Ministra Edukacji i Nauki 
Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję 
za udział w akcji „Szkoła pamięta”. Cieszę 
się, że tak wielu uczniów i nauczycieli w 
piękny sposób uczciło pamięć o naszych 
bohaterach.
W tegorocznej edycji akcji wzięło 
udział 6 222 przedszkoli,  szkół  i placówek 
oświatowych z całego kraju. Dziękujemy za 
wszystkie zgłoszenia! 
W załączeniu przekazujemy pamiątkowy 
dyplom za udział w akcji. 
Z poważaniem
Anna Ostrowska (Rzecznik Prasowy MEN)

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci     
                       
                                                                     Wisława Szymborska      

 

Dnia 16.10.2018 r.  w  Przedszkolu świętowaliśmy 
„Dzień Marchewki”.
Jak sama nazwa wskazuje, tego dnia królowała 
oczywiście marchewka. Było to ‘pomarańczowe’, 

wesołe i bardzo zdrowe święto. Chcąc 
wdrażać już od najwcześniejszych lat naszych 
najmłodszych do jedzenia zdrowych i bogatych 
w   witaminy warzyw, panie z przedszkola 
postanowiły zorganizować właśnie taki dzień, 

który będzie uczył dzieci prozdrowotnych 
nawyków. We wszystkich grupach 
przeprowadzone zostały pogadanki na temat 
zdrowego odżywiania się. Dzieci miały okazję 
skosztować marchewkę pod różnymi postaciami. 

Po śniadaniu wszystkie przedszkolaki zajadały 
swój smaczny, zdrowy, pomarańczowy deserek, 
który przygotowali rodzice. Przedszkolaki ze 

wszystkich grup wiekowych chrupały też surowe 
marchewki oraz piły sok marchewkowy. Dzieci 
były zachwycone obchodami marchewkowego 
święta.

Anna Grabarz
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Ogólnopolski Dzień Przedszkola-
ka. Święto to zostało ustanowione 
by podkreślić wagę edukacji przed-

szkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma 
przyczynić się do popularyzacji wycho-
wania przedszkolnego. Dzieci z wszyst-
kich grup przedszkolnych w Szkole Pod-

stawowej w Kury-
łówce spotkały się 
w swoich salach 
by wspólnie z wy-
chowawcami cele-
brować tak ważny 
dla nich dzień. 
Święto rozpoczęto 
od odśpiewania 
piosenek. Następ-
nie dzieci zostały 
zaproszone do 
wspólnych zabaw 
organizowanych 

przez Panie Nauczycielki. Radość i 
śmiech towarzyszyły naszym przedszko-
lakom  do  końca  dnia. Pamiętając sło-
wa Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat”, życzymy 
wszystkim dzieciom aby uśmiech gościł 
na ich twarzach każdego dnia, nie tylko 
od święta.

 

Mimo iż z powodu obostrzeń spowodo-
wanych epidemią, tegoroczny Przegląd 
Twórczości Nauczycieli nie 

został otwarty uroczystą galą jak to 
miało miejsce w latach poprzednich, to 
jednak została zorganizowana wystawa, 
której otwarcie miało miejsce w dniu 
Nocy Muzeów. Prace można było po-
dziwiać w Muzeum Ziemi Leżajskiej 

w budynku “Galerii”. Również w 
tym roku szkoła z Kuryłówki była repre-
zentowana przez panie Małgorzatę Szty-
rak i Magdalenę Podobińską.
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 Niedzielnym popołudniem 4 
października br. nad zalewem w Ożan-
nie odbył się piknik ekologiczny promu-
jący ochronę środowiska i efektywność 
energetyczną. Organizatorami pikniku 
byli Lokalna Grupa Działania Kraina 

Sanu w Tryńczy, Gmina Kuryłówka i 
Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce. 
Pogoda dopisała, uczestnicy, których na 
starcie zjawiło się ponad 70 osób też nie 
zawiedli, więc punktualnie o 15.00 moż-
na było rozpocząć spacero-bieg. Nieco 

wcześniej przedstawiciele organizato-
rów Wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka 
Wyszyńska, dyrektor LGD Kraina Sanu 
Anna Wałczyńska i dyrektor GOK Le-
szek Połeć powitali wszystkich uczestni-

ków oraz przedstawili regulamin i trasę 
spacero-biegu.  Śmiało można powie-
dzieć, że był to piknik wielopokolenio-
wy, najmłodszy uczestnik miał 2 latka, 
a najstarszy 2+ ;). Każdy mógł wybrać 
sposób w jaki pokona „Ożańską pętlę”, 
bo taka nazwa została nadana temu wy-
darzeniu. Jedni zdecydowali się na po-
ważne potraktowanie zadania i pobiegli 
czym prędzej, inni z kijami lub bez kij-
ków, spokojnie, spacerem, rozmawiali, 
podziwiali piękno przyrody i ładowali 
akumulatory witaminą D.     

Najszybciej 2700 metrową trasę 
pokonał Jakub Rogowski 9,07 min. dru-
gie miejsce przypadło reprezentantce 
naszej gminy Ewie Kyc 12,11 min. trze-
ba przyznać, że byliśmy pod ogromnym 
wrażeniem jej wyczynu przecież Ewa jest 
uczennicą klasy IV Szkoły Podstawowej, 
trzecie miejsce zajął Konrad Wilkos 
12,31 min. reprezentujący Młodzieżo-
wą Drużynę Pożarniczą OSP im. Józe-
fa Szczęsnego w Kuryłówce. Natomiast 
najmłodszym uczestnikiem, który sa-
modzielnie, bez pomocy środków tech-
nicznych przebiegł całą trasę był Alan 
Wilkos również z MDP OSP Kuryłówka.

Przy okazji tego sportowo-re-
kreacyjnego święta pani Wójt przyznała 
i wręczyła nagrodę pieniężną dla Pawła 
Szostaka za szczególne osiągnięcia wy-
ników sportowych i aktywne uczestnic-
two w Kadrze Narodowej Reprezentacji 
Polski Rugby na wózkach. Rzeszowska 
Drużyna Rugby na wózkach “Flying-
-Wings” pięciokrotnie zdobyła Mistrzo-
stwo Polskiej Ligi oraz kilkakrotnie Pu-

char Polski, a także zakwalifikowała się 
z Reprezentacją Polski na Mistrzostwa 
Europy w Danii. 

Jak już wszyscy się zmęczyli i 
spalili zbędne poobiednie kalorie, moż-
na było je uzupełnić. Czym? Strażacką 
grochówką – mniam.

Organizatorzy dziękują LGD 
Kraina Sanu w Tryńczy za sfinansowa-
nie pikniku ekologicznego, a Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kuryłówce za 
zabezpieczenie pikniku oraz przygoto-
wanie posiłku. 

    goklp

Zaplanowane na 18 października br. 
uroczystości związane z Gminnym 
Dniem Strażaka oraz poświeceniem 

nowego samochodu strażackiego zo-
stały z oczywistych względów okrojo-
ne, ale nie oznacza to, że były mniej 
ważne. Organizatorzy dostosowali 
ich przebieg i liczbę uczestników do 
wytycznych Ministerstwa Zdrowia i 
Głównego Inspektora Sanitarnego. 
Zrezygnowano z oficjalnego przyj-
mowania gości i strażaków z jedno-
stek OSP z terenu naszej gminy, nie 
odbył się apel strażacki, ani uroczysty 

przemarsz do kościoła filialnego pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Jastrzębcu. Jednak to co najważniej-

Skromniej też można...
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Tegoroczne „Spotkanie z Folk-
lorem i Biesiadą” organizowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Kuryłówce we współpracy z Powia-
tem Leżajskim pierwotnie miało się 
odbyć 21 czerwca br. w Wiejskim Domu 
Kultury w Brzyskiej Woli. Jednak czas 
pandemii zmusił nas do przełożenia go 

na jesień, bo miało być lepiej... Galę fi-
nałową zaplanowaliśmy na 5 listopada 
w strażnicy Ochotniczej Straży Pożar-
nej im. Józefa Szczęsnego w Kuryłów-
ce. Ponieważ cały czas żyjemy w czasie 
podwyższonego ryzyka zachorowań  już 
początkiem października podjęliśmy 

decyzję, iż warsztaty kulinarne i ręko-
dzielnicze odbędą się w siedzibach po-

szczególnych Kół Gospodyń Wiejskich, 
tak aby ograniczyć przemieszczanie się 
uczestników, ...i słusznie. Na galę fi-
nałową zaprosiliśmy tylko po jednym 
przedstawicielu KGW tak by minima-
lizować ryzyko, jednocześnie docenić i 
podziękować paniom za aktywny udział 

i wręczyć symboliczne czeki, a doko-
nali tego pani Agnieszka Wyszyńska 
Wójt Gminy Kuryłówka oraz Leszek 
Połeć dyrektor GOK. Na spotkaniu 
podsumowującym wszyscy uczest-
nicy zgodnie stwierdzili, że tęsknią 

za normalnością i wyrazili nadzieję, że 
przyszłoroczny folklor odbędzie się już 

w tradycyjnej formule. Organizatorzy 
dziękują Powiatowi Leżajskiemu za wie-
loletnią współpracę i kolejny raz wspar-
cie finansowe przedsięwzięcia.

     
    goklp

sze pozostało, punktualnie o godzinie 
13.00 Proboszcz Parafii Luchów Gór-
ny ksiądz Adam Siedlecki rozpoczął 

Mszę Świętą w intencji strażaków. 

W kierunku mocno okrojonej bra-
ci strażackiej padło wiele ciepłych 
słów, Jastrzębscy ochotnicy również 
stanęli na wysokości zadania zapew-
niając oprawę mszy w postaci czytań 
i modlitwy wiernych. Razem ze stra-
żakami w tym dniu modlili się Wójt 
Gminy Kuryłówka pani Agnieszka 
Wyszyńska, Przewodniczący Rady 
Gminy Dominik Kusy, Komendant 
Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 
Roman Szałajko, miejscowy radny 
Krzysztof Darocha oraz sołtys sołec-
twa Jastrzębiec Marek Rakszawski. 
Na zakończenie ksiądz dokonał po-

święcenia nowego wozu strażackiego 
co uwieczniono na fotografiach i na 
tym skromną uroczystości zakończo-
no. 

goklp

  

Trwająca już wiele miesięcy pandemia niosąca z sobą ogra-
niczenia, także w obszarze kultury uniemożliwiła naszym 
mieszkańcom wzięcia udziału w corocznym koncercie z okazji 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości od lat organizowanym 
w Ośrodku Kultury w Kuryłówce. Jednak pracownicy GOK 
i GBP uznali, że zawsze znajdzie się sposób aby pokazać swój 
patriotyzm i podzielić się nim z mieszkańcami nie tylko swo-
jej gminy. Kadra gminnych instytucji kultury, dzieci, młodzież 
i dorośli – artyści skupieni w różnych zespołach  stworzyli dla 
nas wzruszający spektakl w postaci filmu wyemitowanego 11 

listopada bieżącego roku. Zaprezentowany w nim obraz oraz  
pieśni, te bardziej i te mniej znane przeniosły nas w czasy 
walk, niepokoju ale też ogromnej odwagi i nadziei na wolną 
ojczyznę. Sceneria lasu, starych chat i nieprzetartych dróg 
oraz osoby odpowiednio wystylizowane to adekwatny klimat, 
oddający ten ważny etap dziejów naszej ojczyzny. 

Pełna podziwu dla pomysłu i jego realizacji oraz uznania za 
ogrom włożonej pracy, postanowiłam poszukać w Internecie 
czy inne instytucje kultury w powiecie leżajskim podjęły się 
uczczenia tej jakże ważnej rocznicy. Niestety nie znalazłam. 
Tym bardziej chylę czoła przed wszystkimi, którzy nie bacząc 
na czekający ich trud, wiele dni, prób i nagrywania obrazu, a 
później przygotowania filmu do emisji, podarowali nam chwi-
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le pełne wzruszenia, dumy i radości , które stały się wspaniałą 
lekcją patriotyzmu zarówno dla dzieci i młodzieży – aktorów 
filmu jak i dla nas oglądających prezentowany spektakl. Ta 
lekcja skłania do refleksji nad naszym patriotyzmem dzisiaj. 
Czyż nie obserwujemy jak chętnie w społeczeństwie przyjmu-
jemy obce zwyczaje, święta i kulturę, twierdząc, że idziemy 
z duchem czasu.  Warto zastanowić się nad potrzebą pobu-

dzania uczuć patriotycz-
nych wszędzie tam, gdzie 
skupiają się dzieci i mło-
dzież. Zgodzimy się prze-
cież ze stwierdzeniem, że 
kondycja naszej ojczyzny 
w przyszłości będzie taka 
jak kondycja jej obywate-
li. O tym mówili w swojej twórczości pisarze i poeci polscy 
już setki lat temu, o tym przestrzegał hetman Jan Zamoyski 
słowami „Takie będą Rzeczpospolite, jakie młodzieży chowa-
nie”. Warto więc zastanowić się nad upływającym życiem i nad 
tym, co pozostawimy w spadku naszej młodzieży, jakie wzor-
ce do naśladowania. Czy za kilkanaście lat młody człowiek 
będzie wiedział, że  11 listopada to wielkie święto, to Święto 
Niepodległości, a nie tylko wolny dzień od pracy..? 

Można być pewnym, że za sprawą różnorakich inicjatyw po-
dejmowanych przez Gminny  Ośrodek Kultury  i Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Kuryłówce młode pokolenie doświadczą 
wielu lekcji patriotyzmu i poszanowania uniwersalnych war-
tości.                                                                                                          

uczestniczka

Narodowe Święto Niepodległości 2020, ...jakże inne od tych, 
które pamiętamy z poprzednich lat, inne bo rok szczególny, 
trudny, niebezpieczny. Jednak po raz kolejny stanęliśmy na 
wysokości zadania. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do powstania tego filmu. Dziękuję ze-
społom, solistom, statystom, pracownikom Ośrodka Kultu-
ry i Biblioteki, którzy czuwali nad całością i pracowali przy 
scenografii, kostiumach, rekwizytach, zdjęciach w terenie, 
nagraniach audio i video oraz obróbce materiału i montażu. 
Ten film to efekt pracy nas wszystkich. Leszek Połeć dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kuryłówce

                                                                                                            goklp
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Rok temu podczas gali finałowej Po-
wiatowego Festiwalu Piosenki Mikołaj 
emocjonowaliśmy się występami soli-
stów dobrze się przy tym bawiąc. Pew-
nie nikt wtedy nie przypuszczał, że w 
grudniu 2020 roku pierwszy raz w swej 
ponad dwudziestoletniej historii mi-
kołajkowe śpiewanie może odbyć się w 
wersji online, a jednak stało się...

Zamiast przesłuchań konkursowych 
w Gminnym Ośrodku Kultury zapro-
ponowaliśmy, aby każdy kto spełnia 
wymagania regulaminowe przesłał lub 
przyniósł nam swoje wykonania. To 

sprawiło, że większość wokalistów zaan-
gażowało w swoje produkcje rodziców, 
ale zdarzały się również opracowania 
samodzielne. Komisja powołana przez 
organizatorów przesłuchała wszystkie 
nagrania i dokonała oceny. Należy za-
znaczyć, że jakość nagrań była „różna”, 
bo różnym sprzętem elektronicznym  
dysponują rodzice, ale w każde nagranie 
włożono mnóstwo wysiłku i zaangażo-
wania. Dziękujemy wszystkim uczestni-

kom oraz ich pomocnikom. Trzymając 
się regulaminu oraz mając powyższe 
na uwadze, Jury pod przewodnictwem 
Eweliny Grabowskiej  postanowiło w 

tym roku nie przyznać nagrody Grand 
Prix. Może dobrze, bo jak mówi regula-
min zdobywca Grand Prix nie mógłby 
zaśpiewać w przyszłym roku, a w tym 
przypadku wszyscy możecie udowod-
nić, że na żywo śpiewacie jeszcze lepiej.

Gratulujemy uczestnikom odwagi i ta-
lentu wokalnego, zarówno nagrodzo-
nym jak również pozostałym, tym któ-
rzy mieli trochę mniej szczęścia. Dzię-
kujemy, że dzielicie się z nami swoją 
pasją.

Oto wyniki:

Kategoria I: I miejsce Julian Szpetnar, II 
Karolina Mazurek, III Sabina Mierucka i 
Emilia Socha, wyróżnienie: Julia Borek.

Kategoria II: I miejsce Nikola Parobek 
i Anna Wiśniewska, II  Izabela Kycia i 
Oliwia Szczypta,

III Filip Kotula i Ewa Kyc, wyróżnienia 
Michalina Murzańska i Zofia Szpetnar.

Kategoria III: I miejsce Aneta Socha, 
II nie przyznano, III Emilia Winiarska, 
wyróżnienie Agata Pleskacz.

Nagrody dodatkowe otrzymali:  Nikola 
Parobek nagrodę organizatorów i Julian 
Szpetnar nagrodę Ochotniczej Straży 
Pożarnej im. J. Szczęsnego w Kuryłówce.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka 
w Kuryłówce dziękują Powiatowi Le-
żajskiemu oraz firmom: Przedsiębior-
stwo Drogowe Sp. z o.o. w Staszowie, 
Pizzeria Słoneczna California w Ku-
ryłówce, Tyrolka Ożanna oraz Stowa-
rzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna 
im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce za 
wsparcie finansowe oraz rzeczowe Po-
wiatowego Festiwalu Piosenki Mikołaj 
2020. Po raz kolejny okazaliście hoj-
ność i dobre serce dla uzdolnionych 
wokalnie dzieci i młodzieży, za co 
wyrażamy wdzięczność, dzięki Wam 
każdy uczestnik otrzymał od Mikołaja 
upominek.    
 goklp
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Magiczny Choinkowy Las – bo jak inaczej nazwać 126 prac, 
które wpłynęło na  ogłoszony miesiąc  temu gminny konkurs 
plastyczny pn. „Zaczarowane drzewko. Choinka w formie 
przestrzennej” . Tradycyjne czy nowoczesne? Minimalistycz-
ne czy bogate? Jednobarwne czy wielokolorowe?, które cho-
inki zachwyciły? , które wybrać? Jury miało „twardy orzech 
do zgryzienia”. Komisja oceniająca nagrodziła prace, które 
najbardziej były: samodzielne, kreatywne, oryginalne, które 
również zaskoczyły pomysłowością. Jury nie przyznało miejsc 

tylko nagrodziło w poszczególnych kategoriach najbardziej 
wyróżniające się przestrzenne dzieła. Lista nagrodzonych zo-
stała również opublikowana 17 grudnia na Facebooku i stro-

nie internetowej GOK. Tego dnia mogliśmy podziwiać Wasze 
prace. W kat.I nagrodzono 5 osób: Amelia Pasek, Nina Kusa, 
Szymon Gałka, Oliwia Mazur, Julian Szpetnar,w kat.II 9 osób: 
Szymon Kyc, Maksymilian Otręba, Zuzanna Zawierucka, Oli-
wia Markowicz, Karolina Mazurek, Wiktoria Leniart, Hubert 
Socha, Kamila Skowronek, Stanisław Murzański,w kat.III 8 
osób: Michalina Murzańska, Wojciech Gruca, Zofia Szpetnar, 
Emilia Pasek, Aleksandra Kotulska, Izabela Kycia, Agata Go-
rzelnik, Julia Duch, natomiastw kat.IV 3 osoby:  Martyna Sta-
roń, Franciszek Szpetna, Jakub Kruk.Ponadto Organizatorzy 
postanowili nagrodzić wszystkich pozostałych uczestników 

symbolicznymi upominkami. Osoby biorące udział w kon-
kursie oprócz nagród otrzymają jeszcze coś extra, a mianowi-
cie niesłychaną satysfakcję. Ponieważ w tym roku nie będzie 
Wigilii dla Samotnych w tradycyjnej formie, prace konkur-
sowe będą przekazane osobom samotnie spędzającym święta 
Bożego Narodzenia, potrawy wigilijne zostaną dostarczone do 
ich domów, a choinki będą pięknym świątecznym dodatkiem.

9 grudnia 2020 r. w MGOKSiR w So-
kołowie Małopolskim komisja kon-
kursowa dokonała oceny prac na-
desłanych na XIII Powiatowy Kon-
kurs „Witraż Bożonarodzeniowy”. 
Przedmiotem Konkursu były prace 
plastyczne o tematyce bożonarodze-
niowej wykonane techniką witrażu z 
kolorowej bibuły i czarnego kartonu, 
o dowolnych formatach i kształtach. 
Nagrodzono i wyróżniono witraże 

oryginalne, wykonane z dużą dbało-
ścią. Jury brało pod uwagę również 
kompozycję i kolorystykę prac. Na 
konkurs wpłynęło 45 prac w trzech 
kategoriach wiekowych ponadto w 
kategorii osób niepełnosprawnych 
(bez względu na wiek). Prace na-
desłano z 13 placówek kulturalno-
-oświatowo-wychowawczych po-
wiatów rzeszowskiego, leżajskiego, 
kolbuszowskiego i łańcuckiego oraz 

z miasta Rzeszowa. Komisja wyty-
powała 20 witraży, które nagrodzo-
no i wyróżniono (Jury nie przyznało 
miejsc). 

Niezmiernie miło nam poinformo-
wać, że w gronie nagrodzonych zna-
lazła się Zofia Szpetnar należąca do 
naszego kółka plastycznego „Mali 
Artyści”. ZOSIA GRATULEJEMY!!!   

gokjkw
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P R O P O Z Y C J E  D L A  N A J M Ł O D S Z Y C H      
Z wydawnictwa LITERATURA zakupiliśmy 2 książki „Niezłe ziółko” oraz
„Dzień czekolady”  Pierwsza - przeniesie nas w świat dalekich podróży…,
to również historia o szukaniu i znalezieniu tego, co jest prawdziwym
dziecięcym skarbem – wiary  w siebie i szacunku dla innych, druga - to
opowieść o czasie, który wszystko zmienia, o lękach, marzeniach…,
główni bohaterowie przeżywają swoje problemy i radzą sobie z nimi na
swój własny dziecięcy sposób. 
 Z serii „Książeczki z innej półeczki” proponujemy: „Gdzie się podział
czwartek?” - ta historia zachwyci każdego, kto choć przez jedną chwilę
marzył, aby jego dzień urodzin nigdy się nie skończył, aby tę chwilę
zachować i zatrzymać…, tutaj tekst i piękne malownicze ilustracje łączą
się w jedną wspólną całość. „W krainie Absurdii”, czyli w świecie dziwnym i
wspaniałym, gdzie nic nie jest tym czym się nam wydaje mały chłopczyk
budzi się i prosto trafia do... a kogo spotka i jaką będzie miał przygodę, to
już musicie sami przeczytać. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o życiu
ptaków, ale nie mieliście kogo zapytać, bo sroczka kaszkę warzyła, 
a kukułeczka kukała poznacie w książce „Pamiętniki Ptaszka Staszka”.
W innych tytułach Inspektor Krokodyl zaprasza do Uczuciometra, Marysia 
na przejażdżkę rowerem a Tola do przedszkola, a my do biblioteki… 

„ K s i ą ż k i  s ą  j a k  o k r ę t y  m y ś l i

ż e g l u j ą c e  p o  o c e a n a c h  c z a s u ,

t r o s k l i w i e  n i o s ą c e  s w ó j

d r o g o c e n n y  ł a d u n e k  z  p o k o l e n i a  

w  p o k o l e n i e ”  –  F r a n c i s  B a c o n

T R A D Y C Y J N I E  Z A P R A S Z A …  

Ż Y C Z Ą C  Z A C Z Y T A N I A

Ciekawym nabytkiem w naszych zbiorach jest m.in.: „Pierwsza taka gwiazdka”
Karen Schaler, „Jesień” Ali Smith – piękne i wzruszające wspomnienia, „Szable i
cekaemy”” – pozycja o zwykłych ludziach w wirze wojny o niepodległość,
„Biblioteka w oblężonym mieście” Mike Thomson – o wojnie w Syrii i odzyskanej
nadziei, „Sinobrody” Kurta Vonneguta, „Kryminalne przypadki Matyldy” Bożeny
Mazalik, „Gorzko, gorzko” Joanny Bator.  

Z książek biograficznych proponujemy Joanny Gromek-Illg – „Szymborska.
Znaki szczególne. Intymny portret noblistki” …czasami jestem podobna do
siebie, a czasami nie” – powtarzała... Jaka była naprawdę Wisława
Szymborska? Myślę, że na to pytanie odpowie nam powyższa książka.
„Tajemnica Iny” - Cezarego Harasimowicza przybliża nam postać aktorki Iny
Benity, jednej z najsławniejszych kobiet występujących na deskach teatrów w
czasach międzywojnia i podczas II wojny światowej. Ta fabularyzowana
biografia pozwala nam nie tylko poznać tragiczne losy tej pięknej kobiety, ale
także być może zrozumieć jej decyzje i wybory.
W naszych zbiorach pojawiły się również kolejne kontynuacje serii np.:
„Pensjonat Leśna Ostoja” czy też „Rok na Kwiatowej”…..

Te oraz inne pozycje znajdziecie w naszym katalogu on- l ine na stronie

https:/ /xn--szukamksiki-4kb16m.pl/ . . . /katalog/index.html. . .
Serdecznie zapraszamy   

U W A G A  U W A G A !
M a m y  p r z y j e m n o ś ć
p r z e d s t a w i ć  c z y t e l n i k a
G m i n n e j  B i b l i o t e k i
P u b l i c z n e j  w  K u r y ł ó w c e ,
k t ó r y  u z y s k a ł  p i e r w s z y
d y p l o m  w  p r o j e k c i e  
M A Ł A  K S I Ą Ż K A  
–  W I E L K I  C Z Ł O W I E K
G R A T U L U J E M Y !
 I  z a c h ę c a m y  d o  z a b a w y
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Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kuryłówce od października br. systematycznie 

udzielają pomocy osobom starszym z terenu gminy.  
Z ogromną radością i entuzjazmem przyjęliśmy informację 
o realizacji w naszym kraju programu Wspieraj Seniora, 
który stwarza nam możliwości niesienia pomocy w dużo 
szerszym wymiarze, niż mogliśmy to realizować do tej pory. 
Należy nadmienić, że działania takie nie są nowością dla 
naszej placówki, gdyż każdego roku konsultujemy listę osób 
starszych wymagających pomocy z sołtysami poszczególnych 
wsi i obejmujemy ich odpowiednim wsparciem. Stąd też 
szybka możliwość dotarcia do Seniorów, w tym roku kiedy 
to niemal z dnia na dzień pojawiły się założenia programu 
obejmujące: zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 
70 lat i więcej, którzy w związku z zagrożeniem zarażenia się 
COVID-19 zdecydowali się na pozostanie w domu. Kulisy 
niesienia pomocy w ramach cytowanego programu znacznie 
różnią się w środowisku wiejskim od tych w miastach. Na te 
różnice już podczas pierwszych wizyt u Seniorów zwracali 
uwagę sami zainteresowani mówiąc, że byli przekonani, że 
to kolejna forma wsparcia, która trafi do ich rówieśników 
w miastach, bo oni nie będą umieli z tego korzystać. Wielu 
Seniorów nie posiada telefonów, nie rozumieją również zasad 
korzystania z infolinii, a przede wszystkim mają wiele obaw 
przed takimi połączeniami bojąc się różnorakich oszustw 
dotyczących osób starszych, o których na co dzień słyszą w 
mediach. Dlatego z zadowoleniem przyjęli propozycję pomocy 
zaoferowaną im przez pracowników GOPS w Kuryłówce, 

którzy bezpośrednio dotarli do nich oferując wsparcie w 
tym trudnym czasie. Tym sposobem programem objętych 
zostało 40 osób starszych, każda z nich ma przydzielonego 
opiekuna, z którym może kontaktować się indywidualnie 
i zgłaszać swoje potrzeby. Realizowane usługi polegają 
głównie na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia 
z domu, a w szczególności: na dostarczeniu do domu Seniora 
zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, 
w  tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, 
zakupu lekarstw, opłaceniu rachunków, załatwieniu spraw 
urzędowych. To tylko ten podstawowy aspekt naszego działania 
określony programem, polegający na wykonaniu określonej 
czynności, ale są jeszcze niezwykle ważne wartości, których 
doświadczają obydwie strony tej relacji, niedookreślone, ale 
jakże istotne. To to, co jest nam dane przeżyć podczas każdej 
realizowanej wizyty u Seniora: ewidentna potrzeba kontaktu 
z drugim człowiekiem tak namacalnie wyczuwalna w tym 
momencie, uśmiech tuż po otwarciu drzwi, radość w Ich 
oczach, rozmowa pełna wdzięczności i serdeczności, - na 
próżno szukać takich doznań w codziennej pracy. Dlatego 
możemy powiedzieć, że to co czynimy wobec Seniorów to 
pomoc uśmiechem mierzona, niosąca nam wiele satysfakcji, 
dająca radość i energię na kolejne dni działania. Z pewnością 
to powoduje, że tak wszyscy ochoczo wyjeżdżamy do naszych 
Seniorów, spędzamy z nimi czas (a minuty mijają tam 
nieubłaganie jakby w przyspieszonym tempie), bo przy Nich 
odzyskujemy wiarę w ludzi i zmieniamy nasz system wartości, 
doceniając to w czym dane jest nam żyć. Zachęcamy więc 
wszystkich do pomagania, które może mieć różne oblicze. 
Pomagajmy seniorom, osobom niesamodzielnym, dzieciom, 
które nie mogą liczyć na odpowiednie wsparcie najbliższych. 
Pomoc bowiem uszlachetnia, sprawia, że czujemy się lepiej 
i pragniemy być lepsi, a to co nam przynosi tyle satysfakcji 
może znacząco zmienić na lepsze życie innych osób.

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kuryłówce od lat współpracuje ze 
Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Gminy 
Kuryłówka, które jest lokalną organizacją 
partnerską w realizacji POPŻ na terenie naszej 
gminy. Obecnie w ośrodku pomocy przyjmowane są 
wnioski i dokumenty niezbędne do wydania skierowań 
dla osób i rodzin, które chcą skorzystać z pomocy 
żywnościowej w nowym okresie udzielania wsparcia w 

ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 
– 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym.Kwoty kryterium 
dochodowego uprawniające do zakwalifikowania do pomocy 
żywnościowej wynoszą (po zmianach w listopadzie 2020 
r.): 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 
1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie. Za dochód netto 
uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:  
-miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych; - składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w 
przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
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ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 
określone w odrębnych przepisach; - kwotę alimentów 
świadczonych na rzecz innych osób.Na dochód określony w 
przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody 
wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło 
ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku, a  w przypadku utraty w tym miesiącu 
dochodu – z miesiąca, w  którym wniosek został złożony.  
             

       Do dochodu wlicza się m.in. 

•	 wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy 
zlecenia i o dzieło,

•	 wynagrodzenie za pracę dorywczą,

•	 świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem 
świadczeń jednorazowych,

•	 renty,

•	 emerytury,

•	 alimenty,

•	 odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń 
obciążenia komornicze z tytułu postępowań 
administracyjnych, spłata rat pożyczki czy 
ubezpieczenia,

•	 zasiłki dla bezrobotnych,

•	 dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

•	 dochody z gospodarstwa rolnego,

•	 świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe  
i okresowe),

•	 dochody z  majątku rodziny (czynsze najmu  

i dzierżawy),

•	 dodatek mieszkaniowy,

•	 dodatek energetyczny.

               

        Do dochodu nie wlicza się: 

•	 świadczenie wychowawczego, o którym mowa  
w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, 
o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

•	 świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a 
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,

•	 jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

•	 zasiłku celowego,  

•	 pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo 
motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów 
o systemie oświaty (stypendium szkolne),

•	 wartości świadczenia w naturze,  

•	 świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej 
na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac 
społecznie użytecznych,

•	 świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej,  
o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycznych,

•	 dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha 
przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego 
przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się 
dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kuryłówce realizując program Wspieraj Seniora postanowili 
dołożyć coś od siebie i tym sposobem zrodził się pomysł 
wspólnego wypieku pierników, które zostaną dołączone do 
świątecznych pakietów żywnościowych jakie przygotowujemy 

dla wszystkich Seniorów objętych wsparciem. Pieczenie 
pierniczków przyniosło nam wiele radości, podobnie jak same 
spotkania z Seniorami, wszyscy poczuliśmy już świąteczny 
klimat i z ogromnym entuzjazmem przystąpiliśmy do ich 
dekorowania, a efektem możemy pochwalić się właśnie tutaj.
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Nikogo nie należy przekonywać, że okres świąt to wyjątkowy 
czas, który budzi w nas tę lepszą stronę człowieczeństwa. 
Częściej niż zwykle myślimy o innych, nie tylko ludziach, ale i 
tych mniejszych mieszkańcach naszej planety, których los jest 
zależny od nas. W tym czasie pojawia się wiele akcji, działań 
pomocowych kierowanych do potrzebujących. Dla nas - 
pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kuryłówce oraz Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kuryłówce inspiracją do czynienia 
dobra stała się ogólnopolska Akcja Charytatywna Szlachetna 
Paczka. W ramach tego działania wybraliśmy Rodzinę, której 
staraliśmy się zapewnić wszystko to, czego oczekiwała i o czym 
marzyła. Przygotowanie paczki sprawiło wszystkim mnóstwo 
radości, poczucie spełnienia czegoś dobrego i wzbudziło 
w nas wiarę w to, że ten niewielki gest może choć na chwilę 
rozpromieni czyjeś życie. 
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W dniu 04.10.2020r. nad zalewem 
w Ożannie jednostka OSP 

Kuryłówka przeprowadziła praktyczne 
ćwiczenia terenowe. W ćwiczeniach tych 
wzięli udział ratownicy OSP Kuryłówka 
oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej i Kobiecej Drużyny 
Pożarniczej.
Pierwszym omówionym zagadnieniem 
było ratownictwo techniczne i udzielanie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
Druhowie mogli przypomnieć sobie 
podstawowe zasady bezpieczeństwa 

oraz sposoby ewakuacji osoby 
poszkodowanej z samochodu. W ramach 

ćwiczenia zostały przeprowadzone różne 
symulacje ułożenia auta po wypadku 

i sposoby prawidłowego działania 
wraz z zabezpieczeniem i udzieleniem 
pierwszej pomocy uczestnikom 
wypadku. Następnie przedstawiono 
zasady prawidłowego podawania piany 

gaśniczej na palący się samochód czy 
inny obiekt. Kolejnym etapem ćwiczeń 
było właściwe podanie prądu wody  

z drabiny DW10, oraz omówienie zasad 
ratownictwa wysokościowego. Kolejny 
punktem ćwiczeń było zabezpieczenie 
trasy i zapewnienie bezpieczeństwa 
uczestnikom marszobiegu „Ożańska 
Pętla”. Ostatnim etapem naszych 

działań były ćwiczenia polegające na 
podjęciu z wody osoby tonącej. Zadanie 
było wykonywane łódką z silnikiem 
zaburtowym. Przed przystąpieniem do 
działań,  zostały omówione podstawowe 
manewry i zasady bezpieczeństwa 

związane z ratownictwem wodnym. 
Druhowie, którzy posiadają paten 
sternika motorowodnego w sposób 
praktyczny wykonali ćwiczenia na 
zbiorniku wodnym Ożanna. Ćwiczenia 
zakończyliśmy i podsumowaliśmy  
wspólnym ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń 
jak i marszobiegu mogli skosztować 
strażackiej grochówki , którą wcześniej 

ugotowali nasi druhowie. W ćwiczeniu 
wzięło udział ponad 50 członków 
OSP, MDP i KDP. Nasze działania 
obserwowało wiele postronnych 
osób, które odpoczywały w tym czasie 
nad zalewem w Ożannie. Wielkie 
podziękowanie składamy dh Jerzemu 
Kołczowi ratownikowi Państwowej Straży 
Pożarnej w Leżajsku,  za profesjonalne 
przygotowanie, szczegółowe omówienie 
i przeprowadzenie  wszystkich ćwiczeń. 
Swoje podziękowanie kierujemy 
również do Firmy ELINSBUD Wiesław 
Bagniak za nieodpłatne dostarczenie  
i użyczenie samochodu do ćwiczeń.
                                                                                                                                           MN
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  W ramach programu jednostki OSP zrealizowały 
następujące zadania:
1. OSP Dąbrowica – zakup i montaż wysokociśnieniowego 
agregatu wodno – pianowego, na kwotę 17 564,40 zł.,
2. OSP Kuryłówka – zakup sprzętu i umundurowania na 
kwotę 17 849,00 zł,.
3. OSP Wólka Łamana - zakup sprzętu i umundurowania na 
kwotę 16 887,93 zł,.

Dotacja na to zadanie pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i 
wynosiła 45 tys. zł. Całość kosztów poniesionych na to zadanie 
wynosi 52 301,33 zł, w tym udział gminy w kwocie 7 301,33 zł.
Jednostki OSP, które otrzymały dofinansowanie składają 
przedstawicielom WFOŚiGW oraz wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do realizacji tego zadania szczere 
podziękowania za otrzymaną dotację i efektywną współpracę.

W dniach 10-11 października 
członkowie OSP Kuryłówka wyjechali 
na dwudniową wycieczkę Przemyśl-
Bieszczady. Pierwszym punktem 

wycieczki było zwiedzanie ruin Fortu 
Nr 1 „Salis-Soglio” Twierdzy Przemyśl 
w Siedliskach. Następnie przejechaliśmy 
do centrum Przemyśla gdzie wspólnie 
z przewodnikiem zwiedziliśmy 
Zamek Kazimierzowski , Archikatedrę 
Rzymsko-Katolicką, Archikatedrę 
Greko-Katatolicką, , Kościół O. 
Franciszkanów, Dworzec Kolejowy. 
Wizytę w Przemyślu zakończyliśmy 
degustacją słynnych lodów 
sprzedawanych w Rynku Starego Miasta. 
Kolejnym etapem naszej wycieczki było 
zwiedzanie zamku w Krasiczynie wraz z 

jego ogrodami. Z Krasiczyna udaliśmy 
się do miejscowości Myczkowce na 
zaporę wodną a z niej pieszo przeszliśmy 
do Cudownego Źródełka w Zwierzyniu. 
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 Taki jest tytuł projektu 
realizowanego przez grupę 
nieformalną Sylwię, Monikę i 
Bernadetę z Kobiecej Drużyny 
Pożarniczej OSP w Kuryłówce 
przy współpracy z patronem 
Ochotniczą Strażą Pożarną im. 
Józefa Szczęsnego w Kuryłówce. 
Działanie realizujemy w ramach Programu 
„Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego 
operatorem jest Fundacja Generator 
Inspiracji finansowanego przez Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze 
środków Programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014 – 2020. 
Wartość zadania to 8120,00 złotych, 
dofinansowanie z programu 5000,00 
złotych.  W ramach projektu trwającego 
od 12 sierpnia do 30 listopada br. 
przewidziano szereg działań mających 
na celu przede wszystkim zachęcenie 

społeczeństwa do udzielania pierwszej 
pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych 
spotykanych w życiu każdego człowieka. 
Mam tu na myśli zagrożenie zdrowia lub 
życia ludzkiego, gdzie najważniejszy jest 
czas w jakim tą pomoc dana osoba otrzyma. 
Wówczas liczy się każda sekunda, a nie 
zawsze ludzie będący świadkami wypadku 
są w stanie odpowiednio zareagować, 
by natychmiast tej pomocy udzielić. 
Powodem naszej bierności może być 
strach, niewiedza czy brak odpowiednich 
umiejętności. Realizując ten projekt chcemy 
przeszkolić i zachęcić do działania by bez 
obaw dysponując odpowiednią wiedzą i 

umiejętnościami przyjść z pomocą każdemu 
kto jej potrzebuje. W ramach projektu 4 
października w Ożannie odbyło się szkolenie 
otwarte z pierwszej pomocy dla wszystkich 
mieszkańców gminy oraz zabezpieczyliśmy 
pod względem medycznym bieg „Ożańska 
pętla”. Ponadto przeprowadzono szkolenie 
certyfikowane oraz odbyły się szkolenia 
ogólne z pierwszej pomocy z użyciem 
AED i szkolenie ze sposobów wzywania 
pomocy. Zwieńczeniem projektu było 
wydanie kalendarza, gdzie zamieściliśmy 
podstawową instrukcję udzielania pierwszej 
pomocy ph. „To powinien wiedzieć każdy”  
oraz zaprezentowaliśmy zdjęcia z przebiegu 
projektu. W nasze działania aktywnie 
włączyliśmy społeczeństwo gminy, druhny 
z Kobiecej Drużyny Pożarniczej, strażaków 
ochotników z OSP Kuryłówka oraz liczne 
grono wolontariuszy. 

Piękny słoneczny dzień zakończyliśmy 
wspólnym ogniskiem i biesiadą w wiacie na 
noclegu. Niedzielny poranek przywitał nas 
deszczem i musieliśmy zmienić plany naszej 
wycieczki. Mimo niesprzyjającej pogody udało 
nam się zwiedzić „ Ogrody Biblijne” i Park 
Miniatur Cerkwi w Myczkowskim Caritasie.  
Następnie udaliśmy się do Polańczyka gdzie 
ulicą Zdrojową przeszliśmy nad brzeg Jeziora 
Solińskiego. Kolejnym punktem naszej 
trasy było zwiedzanie zabytkowej cerkwi w 
Łopience, a ostatnim była wizyta i degustacja 
piwa w Bieszczadzkiej      Wytwórni Piwa Ursa 
Maior.                                                          MN
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Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż 
na nowo, projektem, który nieustannie 
się urzeczywistnia, przyszłością, która 
pozostaje zawsze otwarta.  (św. Jan Pa-
weł II)Końcem września w Świetlicach 
Środowiskowych działających na terenie 
Gminy Kuryłówka: w Brzyskiej Woli, 
Kolonii Polskiej, Tarnawcu, Dąbrowicy, 
Kulnie i Ożannie  zostały przeprowa-
dzone warsztaty edukacyjne, których or-

ganizatorem była firma „Edukido”. Pod-
opieczni tych placówek poszerzyli swoją 
wiedzę nie tylko teoretycznie, ale przede 
wszystkim poprzez praktyczne ekspery-

menty. Pan Rafał na początku wszystkich 
zajęć wprowadził dzieci w zagadnienia 

świata elektroniki i elektryki. Następnie 
dzieci przeszły do budowania obwodów. 
Niezwykle cieszącym był fakt, że nawet 
najmłodsze dzieci w wieku przedszkol-
nym nie miały problemu z wykonywa-
niem poleceń pana Rafała. Radości nie 

było końca kiedy powstawał pierwszy 
mrugający wynalazek, a mianowicie 
lampka nocna, która mrugała lub była 
o prądzie stałym. Następnie wykonano 
minidrona, wyświetlacz cyfrowy  i radio.  
Szczególnie ten ostatni wynalazek przy-
sporzył wiele pozytywnych emocji, kie-
dy to każdy wyłapywał inną stacje i na-
wet usłyszeliśmy język ukraiński. Dzieci 
i młodzież podzielono na grupy wieko-
we, wszyscy uczestnicy byli zachwyceni 

technicznym światem elektroniki. Zaj-
mujące i stymulujące wyobraźnię ekspe-
rymenty zapewniły wspaniałą zabawę,                                                                 
a jednocześnie pozwoliły na poznanie 
zasad działania układów elektronicz-
nych. Dzięki licznym eksperymentom 

podopieczni nabyli wiedzę i umiejętno-
ści, potrzebne we współczesnym świecie 
z różnych dziedzin, a budując samo-
dzielnie ciekawe zestawy elektroniczne 
zrozumiały rządzące nimi prawa. Po 
zajęciach nikt już nie miał wątpliwości 
jak działają silniki, przełączniki, źródła 
światła, moduły dźwiękowe czy radiowe 

MW i UKF, kondensatory czy wyświe-
tlacze cyfrowe. Po skończonych zaję-
ciach był czas na podsumowanie i wła-
sne refleksje. W imieniu Dzieci i opieku-

nek Świetlic: Doroty Uchacz, Sylwii Dy-
nowiec, Eweliny Ruszak oraz własnym 
pragnę złożyć podziękowanie Pani Wójt 
Agnieszce Wyszyńskiej oraz Panu Pio-
trowi Dziechciarzowi za pomoc przy or-

ganizacji zajęć oraz sfinalizowanie tych 
ciekawych lekcji edukacyjnych ze środ-

ków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. To była bar-

dzo przyjemna podróż do tajemniczego 
świata elektroniki, podczas której budo-
waliśmy indywidualnie własny przysta-
nek – urządzenia elektronicznego, prze-
mieszczając się jednocześnie po świecie 
nauki w celu rozwijania inteligencji                                           
i zainteresowań. 

                                                                                                         
 Jolanta Mach 
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