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nektar 

spijam nektar z kwiatów

 tulę drzewa

 przykładam ucho do bruku

 potrząsam książkami

 zewsząd wypadają słowa

 jak świetliki latają po moim umyśle

 chwytam je do słoika

 i stawiam w oknie

 zbłąkanym wędrowcom

 na pokrzepienie

     
                                                                    

     

                                      
MP

 Drodzy Mieszkańcy Gminy,
oddajemy do Państwa rąk drugi w tym roku numer 

Kuryłowskich Wieści.

Jak zawsze, tak i teraz naszym zamiarem jest przekazanie 

Państwu jak najbardziej rzetelnej i pełnej informacji o tym, 

czym na przestrzeni trzech miesięcy żyła nasza gmina.  

A działo się nie mało na każdej płaszczyźnie jej życia, zarówno 

tej społecznej i gospodarczej ale też edukacyjnej i kulturalnej. 

Ponadto znajdą Państwo również dwa  ciekawe artykuły 

historyczne i oczywiście artykuł z podróży. Zapraszamy do 

lektury KW!!!

Szanowni Państwo zaczął się okres wakacyjno-urlopowy, 

życzymy więc udanego wypoczynku oraz dobrych i 

bezpiecznych  wakacji. 

Redakcja

700



3

tego roku, kwartał pełen zadań, wydarzeń i kolejnych 
inwestycji. Rokrocznie 27 maja obchodzony jest Dzień 
Samorządu Terytorialnego. W tym roku zostałam 
zaproszona na wojewódzkie obchody Dnia Samorządu 
Terytorialnego, podczas których spotkał mnie ogromny 
zaszczyt. Z rąk Pana Marszałka Władysława Ortyla 
otrzymałam nagrodę Najlepszego Wójta roku w 
województwie podkarpackim. Niezwykłe wyróżnienie 
zostało przyznane mi przez Kapitułę Podkarpackiej 
Nagrody Samorządowej za osiągnięte wyniki, tj. ok 35% 
budżetu przeznaczone na inwestycje, ilość realizowanych 
inwestycji przy stosunkowo niskim wskaźniku zadłużenia 

2,07% za rok 2021. Biorąc pod uwagę prestiż tego konkursu 
oraz to, że brane pod uwagę były obiektywne i mierzalne 
wskaźniki, jest to w skali całego naszego województwa 
niezwykłe osiągnięcie i wyróżnienie. Dzięki takim 
wydarzeniom i poprzez wywiady w telewizji Rzeszów, 
miałam możliwość promować naszą gminę. Dziękuję 
wszystkim, którzy wspierają  jej rozwój. 

W II kwartale tego roku odbyły się 2 sesje Rady 
Gminy Kuryłówka. 26 maja omówiono tematy dot. 
bezpieczeństwa ludności pod względem pożarów i innych 
miejscowych zagrożeń oraz oceny zasobów pomocy 
społecznej. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Zalew Ożanna” oraz dwie uchwały dot. 
udzielenia pomocy fi nansowej Powiatowi Leżajskiemu 
na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
przebudowy drogi powiatowej Kulno-Brzyska Wola oraz 
przyznającą kolejną część dofi nansowania do projektu 
przebudowy drogi Brzyska Wola – przez wieś. Dokonano 
także zmian w budżecie gminy, m.in. dot. płatności za 
kanalizację, realizacji programu Cyfrowa Polska (granty 
PPGR-komputery) oraz realizacji projektu związanego z 
utworzeniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 
mieszkańców naszej gminy.
28 czerwca odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy 
Kuryłówka, tym razem absolutoryjna. Na sesji 
przedstawiony został raport o stanie Gminy Kuryłówka 
za 2021 rok. Zachęcam do zapoznania, jest on dostępny 

      II kwartał
za nami
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na naszej stronie internetowej. W sesji uczestniczyli 
również zaproszeni goście,   tj. Poseł na Sejm RP Pan Jerzy 
Paul, Wice-wojewoda Podkarpacki Pan Radosław Wiatr 
oraz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 
Pan Stanisław Kruczek. W każdej działalności niezwykle 
ważna jest współpraca i właśnie za nią zostały wręczone 
podziękowania zaproszonym gościom. W tym miejscu 
dziękuję również radnym i sołtysom z terenu naszej 
gminy za owocną współpracę na rzecz rozwoju gminy. 

II kwartał rozpoczął się od podpisania ważnej umowy 
na realizację dużej inwestycji drogowej, dzięki której 
w dniu 8 kwietnia nastąpiło przekazanie placu 
budowy w zakresie przebudowy drogi Kuryłówka-
Ożanna, drogi na tzw. Podługu i przebudowie mostu 
w Ożannie. W maju i czerwcu ruszyły już prace budowlane 
na tych obiektach. Początek tego kwartału to również 
pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie 

dla rolników z terenu naszej gminy. Jak co roku został 
uruchomiony Punkt, w którym można było uzyskać 
pomoc w wypełnieniu i złożeniu tychże wniosków. 
Ponadto w naszym urzędzie  cały czas funkcjonuje Punkt, 
w którym pomagamy wypełniać wnioski z Programu 
Czyste Powietrze (dofi nansowanie termomodernizacji 
budynków czy też wymiany źródła ciepła).
W ramach realizacji Programu umożliwiającego 
pozyskanie komputerów dla dzieci z rodzin 
popegeerowskich, sprawnie został zrealizowany przetarg 
i już 8 czerwca pierwsze laptopy trafi ły do naszych 
najmłodszych mieszańców. Wartość tego projektu 

to prawie 450 tysięcy zł. Z kolei w ramach realizacji 
innego projektu, w budynku byłej szkoły w Ożannie 
przygotowane zostały pomieszczenia do uruchomienia 

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców 
naszej gminy. Mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy w 
wypożyczeniu sprzętu zapraszamy do naszego Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce. Pierwsze z 
zamówionych urządzeń już do nas dotarły.
Maj, to kolejne ważne informacje dotyczące długo 
wyczekiwanych inwestycji. Po wielu latach starań udało 
się m.in. otrzymać dofi nansowanie na budowę Sali 
gimnastycznej w Dąbrowicy. W dniu 15 maja w Muzeum 
Ziemi Leżajskiej otrzymałam dwie promesy, pierwszą na 
kwotę 6 165 000,00 zł na budowę Sali gimnastycznej SP w 
Dąbrowicy, natomiast drugą w kwocie 3 800 000,00 zł na 
modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy 
Kuryłówka.  

Wiosna tego roku to czas, kiedy rozpoczęte zostały prace 
związane z przebudową stadionu w Brzyskiej Woli. Już teraz 
obserwujemy jak stadion się zmienia i z niecierpliwością 
czekamy na efekty końcowe tych prac. Kontynuowane 
są także dalsze prace polegające na rozbudowie remizy 
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OSP w Wólce Łamanej. Na ukończeniu są inwestycje 
w zakresie budowy kanalizacji w Kulnie, Kuryłówce, 
Kolonii Polskiej i Dąbrowicy. Z kolei zakończyły się prace 
związane z remontem drogi pomiędzy Słobodą a Małą 

Słobodą, a także prace dotyczące budowy edukacyjnej 
ścieżki ekologicznej w Ożannie (został złożony kolejny 
wniosek na dalszą rozbudowę ścieżek ekologicznych nad 
zalewem w Ożannie). W ramach współpracy z Powiatem 

Leżajskim, zostało wykonane bezpieczne przejście dla 
pieszych w Tarnawcu.  
Dzięki podpisanym w tym kwartale umowom, w drugim 
półroczu br. wyremontowany zostanie odcinek drogi 
w Dąbrowicy w ramach tzw. środków fogrowskich   
oraz wybudowane zostanie nowe ogrodzenie wokół 

przedszkola w Brzyskiej Woli w ramach realizacji 
projektu dofi nansowanego ze środków Podkarpackiego 

Programu Odnowy Wsi. W ramach tego Programu w 
budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Brzyskiej Woli 
przeprowadzone zostaną także warsztaty edukacyjne 
w ramach inicjatywy „Uniwersytet Samorządności”. 
Do realizacji tych warsztatów zakupiony zostanie m.in. 
profesjonalny fantom do nauki pierwszej pomocy 
przedmedycznej.
Pamiętamy również o naszych wydarzeniach 
patriotycznych. 13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofi ar 
Zbrodni Katyńskiej. W tym dniu zapalamy znicze przy 
naszych Dębach Katyńskich. 8 maja to obchody 77 
rocznicy bitwy pod Kuryłówką. Natomiast 24 czerwca 
to dzień wspomnienia o pacyfi kacji Jastrzębca a 26 
czerwca to wydarzenia pod Kalówką. Historia naszej 
gminy to historia bardzo martyrologiczna. Zginęło wielu 
naszych przodków, ich domostwa zostały rozgrabione i 
spalone. Okres wojny to wyjątkowo trudny czas a naszym 
obowiązkiem jest pamiętać o tych wydarzeniach.
13 kwietnia w Tryńczy wraz z Turkami z Kuryłówki oraz 
orkiestrą dętą uczestniczyliśmy w XXVII Podkarpackiej 
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Paradzie Straży Wielkanocnych. Z kolei 29 maja, już 
po raz szósty, pojechaliśmy na rajd rowerowy Szlakiem 
Naszej Historii. Tym razem poznawaliśmy historię 
sąsiedniej gminy, Gminy Krzeszów. Innym niezwykłym 
wydarzeniem, które odbyło się na terenie naszej gminy 
i miało miejsce w dniu 30 maja nad Ożanną, były 
I Podkarpackie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych. 
W tym dniu gościliśmy w Ożannie uczniów 
Podkarpackich Szkół Specjalnych. Początek czerwca to 

dzień dziecka, który świętowaliśmy gminnie nie tylko 
na stadionie w Kuryłówce, ale też w naszych świetlicach 
środowiskowych w Tarnawcu, Ożannie i Dąbrowicy. Z tej 
okazji, dzięki rodzicom dzieci ze szkoły w Brzyskiej Woli, 
odbył się również piknik przy Wiejskim Domu Ludowym 
w Brzyskiej Woli. Także w sołectwach Kolonia Polska 
i Wólka Łamana sołtysi również w tym dniu zadbali o 
zabawę dla najmłodszych. Z kolei 5 czerwca w Kulnie 
świętowaliśmy spotkanie z Folklorem i Biesiadą a 12 
czerwca w Brzyskiej Woli nastąpiło uroczyste poświęcenie 
samochodu strażackiego zakupionego dla jednostki 

OSP w Brzyskiej Woli. W uroczystości tej udział wzięły 
delegacje z jednostek OSP z terenu naszej gminy. Mszę 
świętą odprawił i uroczystego poświęcenia dokonał ks. 
Proboszcz Henryk Skałuba, za co serdecznie dziękujemy. 
Wszystkie nasze jednostki OSP potrzebują sprawnego 
sprzętu, tak aby nie zawodził podczas akcji. Najstarszy 
samochód, który jest na stanie w naszych jednostkach 
wyprodukowany został w 1981 r. Mam nadzieję, że uda 
nam się sukcesywnie wymieniać stary sprzęt na nowszy.
Kwartał zakończyliśmy dużym wydarzeniem nad Ożanną. 
Były to „pokazy drwali”, gdzie po raz drugi przyjechali do 
nas mistrzowie, aby pokazać jak trudna jest praca drwala. 
Niestety w zakończonym już II kwartale miało też miejsce 
tragiczne wydarzenie. W dniu 29 czerwca w Słobodzie 
wybuchł pożar u jednego z naszych mieszkańców. 
Niestety straty są ogromne. W tym tragicznym zdarzeniu 
na szczęście nie ucierpiał żaden człowiek ani zwierzęta. 
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Słobody i każdemu, 
kto włączył się do ratowania zwierząt a następnie 
gaszenia pożaru. Dziękuję wszystkim, którzy okazali 
pomoc poszkodowanej rodzinie.

Czerwiec, to również zakończenie roku szkolnego i 
rozpoczęcie wyczekiwanych wakacji. Na ten czas życzę 
udanych i bezpiecznych wakacji, a rolnikom  odpowiedniej 
pogody i owocnych zbiorów w  okresie żniw.

Wójt Gminy 
Agnieszka Wyszyńska 
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      Informacja dla użytkowników instalacji fotowoltaicznych 
W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami odnośnie 
występowania błędu 129 (w systemie monitoringu błąd 
30) na inwerterach instalacji fotowoltaicznych zamonto-
wanych w ramach zrealizowanego przez Gminę Kuryłów-
ka projektu pn. Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł 
Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ku-
ryłówka, informujemy iż błąd ten występuje głównie w 
momencie dużej produkcji energii (duże nasłonecznie-
nie), a małego odbioru energii. 

Dynamiczny wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych 
przyłączonych do sieci i odsyłających do niej nadwyż-
ki prądu sprawił, że sieć stała się niestabilna. Aby ode-
słać prąd do sieci, inwerter musi podnieść jego napięcie 
tak, by było wyższe od napięcia w sieci. W sytuacji, gdy 
w okolicy ilość instalacji fotowoltaicznych jest duża, ko-
rekta napięcia również musi być większa. Ze względu na 
określony limit napięcia dla sieci przesyłowej wynoszący 
253 V, falownik wyłącza się. Powyższa sytuacja ma miej-
sce zwykle w przypadku falowników jednofazowych, dla 
falowników trójfazowych utrudnieniem mogą być zbyt 
wysokie różnice napięcia między fazami. Falownik wyłą-
cza się też, gdy faza na której działa jest mało obciążona, 
a z okolicznych instalacji fotowoltaicznych płynie do niej 
prąd, przez co napięcie przekroczy ustalony limit 253 V.

W przypadku wystąpienia błędu 129 zaleca się:

• W pierwszej kolejności sprawdzenie ustawień kodu kra-
ju na falowniku (instrukcja obok). 

• Zgłoszenie problemu zbyt wysokiego napięcia i wyłącza-
nia się instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycz-

nego. Zakład energetyczny ma obowiązek przeanalizowa-
nia problemu. Jeżeli problem resetowania się falownika 
dotyka większej liczby instalacji w okolicy – warto zbior-
czo zgłosić problem do dystrybutora energii.

• Zwiększenie zużycia prądu na fazie, która ma najwyższe 
napięcie. Warto rozważyć podłączenie urządzeń, które 
pozwalają znacznie zwiększyć auto konsumpcję, czyli lo-
kalne zużycie energii produkowanej przez instalację foto-
woltaiczną.

Zbyt wysokie napięcie w sieci powoduje wyłączanie fa-
lownika, co w konsekwencji przyczynia się do zmniejsze-
nia produkcji. Wyłączenia zwykle są chwilowe, dlatego 
w skali roku starty są niewielkie. Ze względu na ciągły 
wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych oraz brak mo-
dernizacji infrastruktury energetycznej problem wyso-
kiego napięcia szybko nie zniknie.

Gdy występują warunki techniczne, czyli na instalacji jest 
założony monitoring, instalacja jest online oraz przy in-
werterze jest mocy sygnał sieci Wi-Fi, wtedy serwis jest w 
stanie skontaktować się serwisem producenta inwerterów, 
aby (jeżeli występuje taka możliwość) zmienił nastawy fa-
lownika. Zmiana ustawień rozwiązuje doraźnie problem 
ze zbyt wysokim napięciem po stronie AC i resetowanie 
się falownika, jednak nie rozwiązuje problemu zbyt wy-
sokiego napięcia w sieci i wyłączania się inwertera.

W przypadku, gdy po zastosowaniu powyższych zaleceń 
błąd 129 nadal będzie występował, prosimy o kontakt z 
Urzędem Gminy w Kuryłówce. 
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Edukacyjna ścieżka ekologiczna w Ożannie
  

W kwietniu zakończyły się prace związa-
ne z budową ścieżki edukacyjnej nad Zalewem 
w Ożannie w ramach realizowanego projektu pn. „Edu-
kacja ekologiczna w Gminie Kuryłówka”. W ramach 
tego zadania wybudowana została ścieżka edukacyjna, 
w tym wykonane zostało 155 mb nowego chodnika o 
szerokości 3m oraz zamontowano plenerowe gry edu-
kacyjne. Umocniona została także płytami ażurowy-
mi skarpa, na której zlokalizowany jest chodnik. Przy 
chodniku zamontowane zostały nowe ławki parkowe, 
kosze na śmiecie oraz słupki zabezpieczające. Na reali-
zacje tego zadania pozyskane zostało dofi nansowanie 
ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie 14 400,00 zł.

Zadanie zrealizowano przy udziale środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie

 

 Komputery dla dzieci byłych pracowników PPGR
W czerwcu br. przekazano wszystkie kom-
putery dla dzieci byłych pracowników PPGR 
w ramach realizowanego przez Gminę Kuryłówka pro-
gramu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin po-
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. 
Rozdanych zostało łącznie 180 zestawów, w których skład 
wchodził Notebook Hewlett-Packard (HP) z myszką, 
podkładką i napędem zewnętrznym o łącznej wartości 
niemal 2  500 zł. Celem programu jest wsparcie rodzin 
popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzę-
tu komputerowego. Zgodnie z zasadami tego programu, 
aby zakwalifi kować się do programu i otrzymać wsparcie, 
należało spełnić łącznie szereg wymogów, w tym:

1. Być uczniem klas od „zerówki” do ukończenia 
szkoły średniej.

2. Mieszkać na terenie Gminy Kuryłówka.

3. Dziecko / pełnoletni uczeń musiał być członkiem 
rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, 
dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny) 
osoby, która kiedyś pracowała w zlikwidowa-
nym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Rolnej i zamieszkiwała na terenie gminy objętej 
PPGR.

4. Rodzina dziecka lub pełnoletni uczeń w roku 
2020 i 2021 nie mogło otrzymać na własność 
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sprzętu komputerowego zakupionego ze środków 
publicznych lub środków organizacji pozarządo-
wych lub zwrotu kosztów lub dofi nansowania za-
kupu tych rzeczy. 

Niestety nie wszystkie osoby, które złożyły wnioski otrzy-
mały wsparcie. Najczęstszą przyczyną odmowy przyzna-
nia wsparcia był brak udokumentowania pracy członka 

rodziny w PPGR oraz otrzymanie dofi nansowania na za-
kup komputera dla dzieci ze środków Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Łączna wartość zakupionego i przekazanego sprzętu 
komputerowego wyniosła ostatecznie 444 128,40 zł i w 
całości pokryta została ze środków Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,Osi Prioryteto-
wej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Roz-

wój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia  dotycząca realizacji projektu grantowego 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cy-
frowym – Granty PPGR”.
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  Oświetlone przejście dla pieszych 

                    w Tarnawcu

  

W lipcu 2021 roku na wniosek Gminy Kuryłówka (w 
kwestii poprawy bezpieczeństwa w okolicach przejścia 
dla pieszych i niebezpiecznego łuku w miejscowości 
Tarnawiec w ciągu DP 1250R) Powiat Leżajski złożył 
wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 
dofi nasowanie dodatkowego oznakowania i oświetlenia 
istniejącego przejścia dla pieszych. 

Z tego funduszu otrzymano dofi nasowanie w wysokości 
108  668,00 zł. Całkowita wartość zadania zrealizowana 
w bieżącym roku to 155 tys. zł. Pozostałą kwotę po 50% 
zabezpieczyły Gmina Kuryłówka i Powiat Leżajski. 

W ramach zadania wykonano: 

- nowe oznakowanie poziome grubowartswowe samego 
przejścia dla pieszych biało-czerwone 

-czerwone pola ostrzegawcze o zwiększonej szorstkości 

przed przejściem na każdym kierunku ruchu

- oświetlenie przejścia z montażem turbiny wiatrowej i 
paneli fotowoltaicznych, 

- zamontowano aktywny znak D-6 nad jezdnią na 
konstrukcji wspornikowej wraz z wyposażeniem,

- oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne 
wraz z pasami akustyczno-wibracyjnymi z mas 
chemoutwardzalnych przed przejściem dla pieszych i w 
okolicach niebezpiecznego łuku. 

 

Kontynuowane są prace związane z realizacją projektu 
pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy 
Kuryłówka” realizowanego w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład. W ramach tego zadania przebudowane 
zostaną dwie drogi gminne- droga w Kuryłówce na od-
cinku od kościoła do Ożanny i droga gminna na odcinku 
od Słobody do Podługa. Wyremontowany zostanie także 
most w Ożannie. 

Wykonane zostały już pierwsze roboty na drodze w Kury-

łówce. Trwają właśnie prace związane z budową chodnika 
przy tej drodze oraz roboty przygotowawcze w zakresie 
poszerzenia jezdni. Rozpoczęły się także prace przygoto-
wawcze na drodze od Słobody w kierunku Podługa.

Wszystkie zaplanowane prace w ramach tego dużego za-
dania powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Całko-
wity koszt tego zadania to 4 797 730,72 zł, z czego 4 557 
844,18 zł sfi nansowane zostanie z pozyskanej dotacji.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Kuryłówka
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Zakończyły się natomiast prace związane z remontem 
odcinka drogi gminnej nr 104602R w Słobodzie. Remont 
tego niemal 600 metrowego odcinka możliwy był dzięki 
pozyskaniu dofi nansowania z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Całkowity koszt tego zadania to 415 090,94  

zł, w tym pozyskane dofi nasowanie 249 054,00 zł. Obec-
nie trwają czynności odbiorowe prac wykonanych na tej 
drodze. Dzięki wykonanym pracom droga zyskała nową 
asfaltową nawierzchnię oraz poszerzone, utwardzone po-
bocza.

 

Przypominamy, iż w budynku Urzędu Gminy w Kury-
łówce funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Programu Czy-
ste Powietrze, w ramach którego nasi mieszkańcy mogą 
uzyskać informacje na temat programu i zasad udzielania 
dofi nansowania. Punkt jest otwarty w godzinach pracy 
w Urzędu Gminy, w dniach od poniedziałku do piątku. 
Informacji można uzyskać także pod nr telefonu 17 24 
38 010 wew. 136. Pomoc w wypełnianiu wniosków od-
bywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
terminu.  

Program skierowany jest do osób fi zycznych będących 
właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzin-
nych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 
lokale w budynku).

Program przewiduje dofi nansowania na:

• źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,

• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej,

PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
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• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

• mikroinstalację fotowoltaiczną,

• ocieplenie przegród budowlanych,

• stolarkę drzwiową i okienną,

• dokumentację (audyt energetyczny, dokumenta-
cja projektowa).

Od dnia 25 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa wersja pro-
gramu „Czyste Powietrze”, wprowadzająca III część z naj-
wyższym poziomem dofi nansowania i przeznaczonym 
dla osób o najniższych dochodach. W ramach tej części 
programu można uzyskać dofi nasowanie na poziomie 
90% i jego wysokość może osiągnąć nawet 69 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Po-
wietrze” dostępne są pod adresami: www.bip.wfosigw.
rzeszow.pl, www.czystepowietrze.gov.pl 

Kontynuowane są prace związane z przebudową i 
rozbudową budynku OSP w Wólce Łamanej. Wykonawcą 
prac budowlanych jest fi rma SUPEREX Janusz Rozlazły z 
Wierzawic. Obecnie wykonawca przystąpił do realizacji 
prac wykończeniowych wewnątrz obiektu oraz prac przy 
elewacji budynku. W dalszej kolejności zagospodarowany 
zostanie teren wokół niego.
Dotychczasowy obiekt nie spełniał oczekiwań i 
standardów obowiązujących w tego typu budynkach. 

Przy projektowaniu inwestycji założono, iż nie zmieni się 
przeznaczenie tego budynku. Główną funkcją budynku 
nadal pozostanie garaż na potrzeby miejscowej jednostki 
OSP. Po zakończeniu wszystkich prac rozszerzona 

zostanie funkcjonalność obiektu. Dzięki przebudowie 
tzw. starej części budynku powstanie sala spotkań wraz 
z aneksem kuchennym i toaletą, która służyć będzie 
lokalnej społeczności jako miejsce spotkań czy też 
organizacji okolicznościowych imprez.
Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2022r. 
Wartość zaplanowanych robót to 793 085,76 zł, z czego 
ponad 634 tys. zł pokryte zostanie z dotacji pozyskanej 
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

Rozbudowa budynku OSP w Wólce Łamanej
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Przebudowa boisk sportowych wraz z budową zaplecza technicznego 

w miejscowości Brzyska Wola
Rozpoczęły się prace związane z przebudową boiska 
sportowego w Brzyskiej Woli. Prace te prowadzi specja-
listyczna fi rma Florena z Kolbuszowej. Wykonawca przy-
był do nas prosto z Gdańska, gdzie prowadził renowację 
nawierzchni na obiekcie Lechii Gdańsk. Kolejnym ich za-
daniem będzie budowa boiska do piłki nożnej dla szkółki 
piłkarskiej prowadzonej przez Łukasza Piszczka.

Wykonano już pierwsze prace przygotowawcze pod nową 
płytę boiska sportowego oraz przygotowano teren i wy-
konano wykopy pod fundamenty szatni sportowej i bu-
dynku gospodarczego.

W ramach rozpoczętego projektu przebudowana zostanie 
płyta główna boiska do piłki nożnej oraz boisko trenin-
gowe. Wykonane będzie odwodnienie płyty głównej bo-
iska oraz zamontowany zostanie system automatycznego 
nawodnienia. Zarówno boisko główne jak i treningowe 
zyska nową trawiastą nawierzchnię. Zamontowane zo-
staną także nowe zadaszone boksy z ławkami dla zawod-
ników rezerwowych. Wybudowane zostanie oświetlenie 
płyty głównej boiska oraz zamontowane zostaną nowe 
bramki i piłkochwyty na obu boiskach. W ramach tego 
zadania zakupiony zostanie także sprzętu do pielęgnacji 
trawiastej nawierzchni boisk sportowych.

Projekt obejmuje także budowę niewielkiego budynku 
gospodarczego, w którym znajdować się będzie system 
sterowania oświetleniem płyty boiska i systemu nawad-

niania. Obiekt stanowił będzie także zaplecze techniczne 
boisk sportowych i będzie pełnił funkcję gospodarczą. 

Inwestycja obejmuje także budowę budynku szatniowe-

go, w którym znajdzie się magazynek techniczny, maga-
zynek sprzętu, pomieszczenie dla sędziów, sanitariaty i 
szatnie dla piłkarzy.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zagospodaro-
wany zostanie teren wokół boisk i budynków, utwardzone 
zostaną dojazdy i dojścia do obiektów wraz z oświetle-
niem, utwardzone zostaną także miejsca postojowe. Po-
nadto wykonany zostanie system monitoringu wizyjnego 
oraz zamontowane zostaną stojaki rowerowe.

Zgodnie z podpisanymi umowami z głównym wyko-
nawcą jak i dostawcą sprzętu do pielęgnacji nawierzch-
ni boisk całkowita wartość zaplanowanych prac wynie-
sie ponad 2,7 miliona zł. Realizacja tejże inwestycji jest 
możliwa dzięki pozyskaniu dofi nasowania w kwocie 
1 698 431,40 zł, w ramach Programu Sportowa Polska 2021 
(1 232 900,00 zł) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju 
Inwestycji Lokalnych (465 531,40 zł).

 

UWAGA – zmiany w serwisie gwarancyjnym komputerów PGR

  Informujemy, iż uległ zmianie sposób zgłaszania 
usterek w ramach serwisu gwarancyjnego dla osób, 
które otrzymały laptopy w ramach zrealizowanego przez 
Gminę Kuryłówka programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie 
dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym 
– „Granty PPGR”. Wszelkiego rodzaju usterki należy 
zgłaszać do serwisu fi rmy NTT Technology Sp. z o.o., 
tj. na adres e-mail serwis@ntt-technology.pl podając 
numer umowy:

UMOWA NR IN-366/PC-PC/2022 z dnia 13.05.2022r. 
w przypadku laptopów lub UMOWA NR IN-366-1/PC-
PC/2022 z dnia 23.05.2022r. w przypadku napędów 
zewnętrznych oraz nr seryjny komputera/napędu 
i nazwę Zamawiającego Gmina Kuryłówka. 
Gwarancja na laptopy ważna jest do dnia 02.06.2027 r. 
Gwarancja na napędy zewnętrzne ważna jest do dnia 
02.06.2024 r.
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Po rozwiązaniu Komendy Oddziałów Leśnych 
(KOL) w konspiracji pozostał „Wołyniak”, który nie 
podporządkował się rozkazom dowództwa. Podobnie 
postąpił Tadeusz Gajda „Tarzan”. Przy ofi cerach została 
garstka żołnierzy, którzy postanowili trwać w lesie. 
Wielu żołnierzy wyruszyło na ziemie zachodnie aby 
tam przeczekać zły czas. Szukał tam swego miejsca sam 
„Wołyniak” ale ostatecznie powrócił na leżajszczyznę. 
W tym okresie akcje prowadzone przez jego ludzi 
ograniczały się do likwidacji milicjantów. W czerwcu 
zabito  Zdzisława Trześniowskiego ( ur.1925r.), plut. 
Zygmunta Hentalskiego z PMO w Nisku, zaś w lipcu 
Józefa Ziętkowskiego (ur.1913r) obaj z PMO w Leżajsku, 
a także Stanisława Maca z KPMO Łańcut1. Żołnierze z 
oddziału „Wołyniaka” rozliczali także za wcześniejszą 
działalność osoby publiczne. Z wyroku podziemia śmierć 
poniósł sołtys wsi Jastrzębiec z okresu okupacji oraz wójt 
Krzeszowa za aktywną współpracę z ubecją. Ten wyrok 
wykonano w budynku urzędu podczas pracy urzędnika w 
dodatku pod bokiem milicji i żołnierzy sowieckich, którzy 
stacjonowali w miasteczku. Wcześniej zabito Władysława 
Buczyńskiego ( PPR) burmistrza Janowa Lubelskiego, 
23 maja 1945 roku dokonano likwidacji kierownika 
UBP w Nisku Antoniego Chojnackiego zamieszkałego 
w Jarocinie. Po zastrzeleniu ubowca zabrano rodzinie 
ubrania. W tym samym dniu dokonano najścia na 
domy: Jana Świerszcza, Bronisława Palenia i Franciszka 
Kozioła wszyscy z Jarocina, których zrabowano2.
Na terenie Gminy Kuryłówka nie istniał posterunek 
Milicji Obywatelskiej, nie było także urzędu gminy. 
Siedziby obu instytucji przeniesiono do Leżajska3. 
22 czerwca 1945 roku dokonano wyboru wójta, którym 
został Michał Parobek4. Zarząd Gminy pracował w 
składzie: Michał Parobek –wójt, Półćwiartek Ignacy- 
podwójci, członkami zarządu wybrano: Czerwonkę 
Piotra, Śliwę Jana i Skibę Jana. Zarządowi Gminy 
Kuryłówka wydzielono jeden pokój wspólny z wszystkimi 
referatami. Zadania z jakimi przyszło się zmagać nowej 

1  Opracowanie ”Polegli…” w przypadku plut. Hatalskiego podano datę śmierci lipiec 1945, z-ca kom. PMO w Jeżowem, zaś w meldunku 
KPMO Nisko z dn.4.06.1945r. podano : 2.06.1945 ok.g.11.plut. Z.Hatalski z PMO Nisko.
2  IPN Rz-ów, Meldunek z dnia 4.06.1945r KPMO Nisko
3  Wójt Gminy Kuryłówka wraz z podległymi pracownikami rezydował w budynku obecnej szkoły muzycznej przy ul. Mickiewicza , zaś PMO 
mieścił się w budynku sądu.
4  Dotychczasowy wójt Andrzej Ćwikła zajął się działalnością polityczną 

Po spaleniu Kuryłówki ludzie potrzebowali nie-

mal wszystkiego. Pilne stały się przydziały na drewno bu-

dowlane. Bez dachu nad głową pozostawało w Kuryłówce 

920 osób. W comiesięcznych sprawozdaniach z działal-

ności Gminnej Rady Narodowej w Kuryłówce wysyła-

nych do Łańcuta informowano: „ warunki sanitarne, za-

mieszkałej ludności są mierne. Jeszcze gorzej wygląda to w 

gromadach spalonych gdzie w jednej izbie mieszka kilka 

rodzin, inni zaś mieszkają w domach nie wykończonych. 

Wśród ludności rozpowszechnia się świerzb oraz pojawiają 

 

                    jesień 1945 roku.
W OBRONIE LUDNOŚCI

władzy gminnej były złożone.
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się wypadki tyfusu brzusznego”5.

Józef Zadzierski wkrótce po wyborach władzy w Kury-

łówce postanowił rozmówić się z wójtem. W Starostwie w 

Łańcucie odbyła się odprawa wójtów z terenu powiatu w 

której uczestniczył także Michał Parobek. Gdy pod wie-

czór wójt wracał do domu na przeprawie nad Sanem cze-

kał na niego „Wołyniak”. Józef Zadzierski przywitał się z 

urzędnikiem, zapytał zdawkowo co słychać? Wójt sparali-

żowany strachem zdał „meldunek”. „Wołyniak” po wysłu-

chaniu relacji patrząc mu prosto w oczy powiedział: „ 

Słuchaj Parobek wiem, że dziś na odprawie zachowałeś 

się przyzwoicie. Rób tak dalej, a krzywda cię nie spotka”. 

Po tych słowach Zadzierski pożegnał się z osłupiałym z 

wrażenia wójtem6.Czas był niespokojny. Oprócz zbrojne-

go podziemia po wsiach grasowały doraźnie tworzone 

bandy. Korzystając z sytuacji dokonywały czynnych roz-

bojów i kradzieży. Łatwość z dostępem do broni była do-

datkowym przyczynkiem do ich popełniania. W celu 

usprawiedliwienia niecnego procederu podszywano się 

pod mścicieli z lasu, którzy w ramach rewanżu za rzeko-

me wysługiwanie się okupantowi i nowej władzy dokony-

wali łupienia ludzi. Skrzywdzeni, którzy czuli się niewin-

ni, a nawet mieli różnego rodzaju zasługi u ludzi z lasu 

zaczęli dochodzić swych praw. Chodzono ze skargami do 

„Wołyniaka”, który brał na siebie funkcję prokuratora, sę-

dziego i kata. Wiedzieli o tym ubowcy, którzy ścigali Józe-

fa Zadzierskiego. W sporządzonych przez nich doku-

mentach  czytamy: „ Banda „Wołyniaka” cieszy się dużym 

autorytetem wśród ludności miejscowej ze względu na to, 

że przede wszystkim hojnie wynagradza oddane sobie usłu-

gi, a następnie ze względu na to, że jest jedyną prawdziwą 

władzą na terenie w/w miejscowości, która rozporządza 

sankcjami karnymi w stosunku do ludności. Banda Woły-

niaka popularyzuje również to, że w wypadku jakichkol-

wiek bądź kradzieży, bądź nadużyć Wołyniak występuje w 

charakterze arbitra biorąc w obronę pokrzywdzonych„. 

Komendant starał się przeciwdziałać pospolitym grabie-

żom. W Kolonii Polskiej i okolicznych przysiółkach do-

chodziło do częstych rabunków bydła i koni. Kradzieży 

dopuszczały się grupy uzbrojonych pseudo partyzantów, 

które legitymowały się przynależnością do oddziałów 

niepodległościowych. Okradziony gospodarz poszedł do 

Brzyskiej Woli, gdyż w jednym z napastników rozpoznał 

mieszkańca wsi. Na miejscu udał się do „Baryckiego” i po-

skarżył się na swój los. Ten natychmiast posłał umyślnego 

5 AP w Rzeszowie, Zespół 266, syg.9 „ Sprawozdania GRN w Kuryłówce za lata 1945-1954.
6  Rel. M. Parobka z Kuryłówki.
7  Relacja Stanisława Przeszły z Kolonii Polskiej z dnia 29.09.2014r.

po porucznika (chodzi o „Wołyniaka”).Wkrótce zjawił się 

na koniu on sam w towarzystwie drugiego jeźdźca. Wszy-

scy udali się do Kolonii. Na miejscu, po krótkim śledztwie, 

Komendant ustalił sprawców rabunków. W porywie gnie-

wu o mało nie zastrzelił młodego złodzieja z Kolonii Pol-

skiej, któremu udowodniono współpracę z bandą i który „ 

nadał robotę”. Tylko autorytet ojca i jego błagalne prośby 

uratowały życie skazańcowi.„Wołyniak” uległ, nakazał aby 

wszystko zrabowane mienie wróciło do prawowitych wła-

ścicieli. W nocy krowy i koń znalazły się na podwórzu po-

szkodowanych7.  

 Stanisław Dyjak rolnik z Kuryłówki który miesz-

kał w ruskiej części wsi posiadał dorodną klacz. We wsi 

tylko Podobiński zwany „Bogaczem” miał podobnego 

konia. Dyjak był dumny z klaczy, która oźrebiwszy się 

dała mu pięknego łoszaka. Pewnego dnia do gospodar-

stwa Dyjaków przyszedł Albin Michlewski wraz z dwoma 

kompanami. Partyzanci oświadczyli, że na polecenie 

„Wołyniaka” zabierają klacz. W Stanisławie krew się 

wzburzyła ale widok broni partyzantów studziła emocje. 

Przybysze konie zabrali. Stanisław niemal płakał ze złości 

i bezsilności. Nie mógł sobie wytłumaczyć jak młody Mi-

chlewski, którego znał od pacholęcia z racji tego, że po-

magał obrabiać ziemię w ich gospodarstwie i niejedno-

krotnie dowoził drewno na stolarkę jego ojcu mógł 

wyrządzić mu taką krzywdę. Chłopa zdziwiło dlaczego 

Michlewski nie wstawił się za nim u „Wołyniaka”. Stani-

sław Dyjak wiedział o kradzieżach dokonywanych u Ru-

sinów, którzy nie wyjechali do Rosji, ale on był Polakiem. 

Dlaczego swój, krzywdzi swego?, tego nie mógł pojąć! 

Dyjak postanowił pójść na skargę. Wiedział, że zięć 

Oleszkiewiczów to „ważny ofi cer”, którego słuchali wszy-

scy. Stanisław jak pomyślał tak zrobił. Swą krzywdę nie-

mal wykrzyczał Oleszkiewiczowi. Franciszek wysłuchał 

Dyjaka i obiecał, że przekaże jego sprawę we właściwe 

ręce. Wkrótce potem mieszkańcy Kuryłówki, którzy 

przechodzili obok pomnika stojącego w centrum wsi zo-

baczyli niezwykły widok. Józef Zadzierski okładał pasem 

Albina Michlewskiego „ Binka”. Bijąc leżącego gdzie po-

padnie, wykrzykiwał - nikt na moje konto nie będzie okra-

dał Polaków, koń i źrebię ma wrócić do Dyjaka, albo 

krzywda ma być  wynagrodzona w pieniądzu. W przypad-

ku nie wyrównania, albo kolejnej skargi zastrzelę cię jak 

psa. Świadkowie tego swoistego sądu i orzeczenia winy 

szybko rozpowszechnili tę informację tak, że wieść o tym 
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co zaszło szybko obiegła całą gromadę. Ktoś życzliwy po-

informował o tym Stanisława Dyjaka który z niecierpli-

wością czekał na zwrot koni. Po pewnym czasie sprawa 

ucichła, przysłoniły ją inne wydarzenia. Dyjak nie odzy-

skał pięknej klaczy i źrebaka. Mieszkańcy gromady uzna-

li, że wybrał „sowitą zapłatę”, podobnie myślał „Wołyniak” 

bo Dyjak nie wniósł kolejnej skargi. Epilog sprawy, po 60 

latach, odsłoniła Daria Czerniecka córka Stanisława Dy-

jaka8. Oto inny przykład. Była letnia noc. Przez Stare Mia-

sto podwodą jechał „Wołyniak” wraz towarzyszami. W 

obejściu Gondków zauważono jakiś ruch. Dało się słyszeć 

lament kobiet.„Wołyniak” nakazał zatrzymać konie, zesko-

czył z wozu i podszedł do płotu. Co tu się dzieje, kto wy ? 

odezwał się . Z głębi podwórza usłyszał odpowiedź. Nie in-

teresuj się tu „Wołyniak”. Gdy komendant usłyszał taką od-

powiedź wpadł w wściekłość. Kopnął nogą ogrodzenie któ-

re runęło na ziemię. „Wołyniak” krzyknął- nie będziecie na 

mój koszt rabować! Rabusie, którzy ładowali łupy na fur-

mankę natychmiast uciekli, każdy w inną stronę.„Woły-

niak” zaczął biec za jednym z uciekających. Zależało mu 

aby złodzieja złapać i przykładnie ukarać . Ten jednak 

znając dobrze teren krył się za kolejnymi domami i kiero-

wał się w stronę rzeki. Nad Sanem „Wołyniak” stracił go z 

oczu. Najpewniej złodziej wskoczył do rzeki i ukrył się w 

trawach przy brzegu. Zrażony bezskutecznymi poszukiwa-

niami, Komendant  powrócił na miejsce rabunku. Zapo-

wiedział, że jeśli ktoś jeszcze raz będzie próbował rabować 

Gondków to on się z nim porachuje. Przez swoich informa-

torów ustalił kto był złodziejem którego gonił. Odtąd Ć. 

ukrywał się przed „Wołyniakiem”. Taki stan trwał do zimy. 

Wówczas przez przypadek Ć. wszedł na „Wołyniaka”. Zło-

dziej podjął ucieczkę w kierunku Sanu. I tym razem uszedł, 

stosując ten sam fortel. Gdy wszystko ucichło przyszedł do 

domu. Był mokry, wyziębiony. Nie pomogły domowe zabie-

gi lecznicze. Trawiny gorączką zmarł wkrótce po tym wy-

darzeniu9. Gdy przygotowywano wypad na zakłady su-

kiennicze w Rakszawie (19 listopada 1945r.) 

organizowano podwody dla grupy dywersyjnej. „Do ojca 

przyszli ludzie od „Wołyniaka” i nakazali dać furmankę . 

Ojciec bojąc się o kobyłę, że ją zmarnują (była źrebna) ka-

zał parobkowi jechać z partyzantami. Pouczył go aby miał 

baczenie na zwierzę. Po akcji parobek wrócił do domu z 

8  Finał tej sprawy przedstawię w następnej części.
9  Relacja I. Skiba z dnia 25.12.2014 r. Wg innej wersji J. Zadzierski zastrzelił wartownika, zranił jednego z złodziei, a jeden umknął -rel. T. 
Matuszko z Starego Miasta z dnia 13.01.22 r. który zastrzegł, że informację dot. tego wydarzenia zna z opowiadań swego ojca.
10  Pies Komendanta wabił się „ Rolo”
11  Relacja Ireny Skiba z Kuryłówki 
12  Z tej przyczyny zdaję relacje z  „pierwszej ręki”.

podwodą. Jakiś czas potem znów zjawili się ludzie od „ Wo-

łyniaka” i nakazali ponownie dać konia ale bez wozu. Oj-

ciec kobyłę dał. Powiedział leśnym, że kobyła karmi źreba-

ka i żeby odprowadzili ją przed wieczorem. Niestety koń 

nie wrócił. Na drugi dzień ojciec poszedł do Kuryłówki do 

domu Skiby Antka. Gospodarzowi powiedział, że skoro lu-

dzie „Wołyniaka” wzięli kobyłę to niech wezmą łoszaka 

<bo ten lata po stajni za matką>. Jeszcze w tym samym 

dniu u nas w domu zjawił się „ Wołyniak” z psem10 . Wypy-

tał ojca co i jak. Na odchodne powiedział „ bądź spokojny 

choćby pod ziemią, ale konia znajdę”. Jeszcze tej samej nocy 

złodziej przyprowadził kobyłę. Opowiadano potem, że koń 

był w Jastrzębcu. „Wołyniak” nakazał złodziejowi osobiście 

odprowadzić konia”11. Z okolic Giedlarowej napływały do 

Wołyniaka informacje o dokonywanych rabunkach na 

jego „fi rmę”. Poprzez informatorów ustalił osoby doko-

nujące tych przestępstw. Były nimi Dz. i B. Komendant 

postanowił rozprawić się ze złodziejami. Nakazał ich po-

chwycenie. Był listopad 1945 roku. W Giedlarowej orga-

nizowano zabawę. Spodziewano się, że w potańcówce 

mogą uczestniczyć poszukiwani. Grupa dywersyjna uda-

ła się do wsi. Na wóz niepostrzeżenie wsiadł Jan K. Chło-

piec zagrzebał się w sianie ułożonym na końcu wozu. Do-

piero na miejscu zauważono jego obecność. Na 

jakąkolwiek reakcję było za późno12. Dowódca i jego to-

warzysze podeszli do drzwi. Organizatorowi zabawy 

oświadczyli, że chcą wejść i zatańczyć. Oczywiście nikt 

nie miał naprzeciwko. Po pewnym czasie do stojącego 

przy drzwiach dowódcy podszedł jeden z członków gru-

py i oznajmił, że w tłumie mignęła mu postać poszukiwa-

nego. Dowódca natychmiast przerwał zabawę. Nakazał 

uczestnikom aby kobiety ustawiły się w jednym, a kawa-

lerka w drugim kącie sali. Nastąpiło chwilowe zamiesza-

nie, ale potem uczestnicy zabawy zgromadzili się zgodnie 

z poleceniem. Partyzanci dokonali sprawdzenia stłoczo-

nych mężczyzn Wśród nich nie było poszukiwanych. Do-

wódca był zrezygnowany, przed wyjściem postanowił 

sam ich zlustrować. Przeszedł się wolno wzdłuż pierwsze-

go szeregu. Wówczas jeden z kawalerów nieznacznie kiw-

nął głową w kierunku gdzie zgromadzone były kobiety. 

Dowódca odczytał podany znak. Nakazał kawalerom po-

zostać tu gdzie byli, a kobietom jeszcze raz pojedynczo 
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przejść przez salę. Wówczas okazało się, że poszukiwani 

ukryli się za szerokimi spódnicami kobiet. O ile podstęp 

udał się w tłumie to obecnie gdy panny przechodziły po-

jedynczo z góry skazany był na niepowodzenie. Obu zło-

dziei schwytano i przewieziono do Ożanny. Podejrzanych 

trzymano pod kluczem. Śledztwo trwało dość długo bo 

pojmani nie przyznawali się do zarzucanych im czynów. 

Na końcu oznajmiono aby wyjawili swoje winy. Kogo i 

kiedy zrabowali bo tylko wówczas mogą liczyć na łaskę. 

Złodzieje wobec takiej alternatywy skruszeli, wyjawili 

wszystko co mieli na sumieniu. Doraźny sąd skazał ich na 

karę śmierci. Wyrok wykonano w lesie13. Obiektem czę-

stych napadów rabunkowych byli pracownicy służb le-

śnych tj. leśniczowie i gajowi. Rabunkom sprzyjało usytu-

owanie leśniczówek i gajówek na uboczu z dala od innych 

gospodarstw, najczęściej w lesie. W nocy w dniu 22 czerw-

ca o godz.2-giej nieznani uzbrojeni sprawcy w liczbie około 

10 dokonali napadu na gajowego Józefa Pawula z Leśnictwa 

Sarzyna. Sprawcy po sterroryzowaniu domowników 

zabrali wartościowe przedmioty na wartość 50 tys. zł. Ga-

jowego nie było wówczas w domu bo odpędzał złodziei 

drewna. Wydaje się, że gorliwość w wykonywania obo-

wiązków służbowych przez gajowego była przyczyną na-

padu bowiem napastnicy odgrażali się, że go zastrzelą, a 

jego lokatorowi u którego także byli nic nie zabrali. Tej 

samej nocy nieznani sprawcy dokonali napadu rabunko-

wego na Leśnictwo Wólka. Sprawcy zażądali od leśnicze-

go Sobka Jana 5 tys. zł. W rezultacie zabrali 700 zł z kasy 

leśnictwa i 400 zł leśniczemu, a ponadto bieliznę, garde-

robę oraz cały zapas żywności. Informacje o tych napa-

dach złożył w dniu 25 czerwca 1945 roku Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Państwowego w Leżajsku w piśmie skiero-

wanym do Dyrekcji Lasów Państwowych w Rzeszowie. 

Ponadto Nadleśniczy informował o napadzie na elek-

trownię w Julinie Całe urządzenie zostało zrabowane lub 

poniszczone tak, że obecnie przedstawia wartość złomu14. 

W/w rabunki dokonano jednej nocy co należy uznać za 

akcję zorganizowaną. Rabunku nie uniknął Marian Zwo-

liński leśniczy w Szegdach, którego podczas napadu bru-

talnie pobito. Po tym incydencie leśniczy przeniósł rodzi-

nę do Leżajska, sam zaś nocował w Majdanie Sieniawskim, 

tylko w dzień urzędował w leśniczówce15. Czy przypadki 

rabunków gajowych i leśniczych należy przypisać doraź-

13  Relacja J.K. z Ożanny.
14  IPN Rz-ów, Meldunki komend powiatowych MO woj .rzeszowskiego dot. kradzieży i napadów dokonanych przez nieznanych sprawców.
15  Almanach Leżajski, Zeszyt 5/2010,Leżajsk 2010, s 78.
16  M. Suredej, Okręg Rzeszowski NOW-NZW w l.1944-1947, Rzeszów-Warszawa 2018, s.405 i następne.
17  IPN Rz-ów, Meldunki powiat. komend MO województwa rzeszowskiego dot. kradzieży i napadów dokonanych przez nieznanych sprawców 

nie tworzonym bandyckim grupom? Na tak postawione 

pytanie trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Dowódz-

two NZW doceniało pracę służb leśnych i wręcz pomaga-

ło im w prawidłowym wykonywaniu obowiązków. Na 

prośbę leśniczego Błażeja Fila z Leżajska Ludwik Więcław 

„Śląski” polecił żołnierzom NZW pochwycenie złodziei 

drewna w okolicy Malenisk . Złapanych ukarano po 25 

uderzeń kijem, a narzędzie kradzieży, tj. konia i wóz cza-

sowo skonfi skowano. Złodziej mógł go odebrać po wpła-

ceniu mandatu karnego w wysokości 4 tys. zł.16. Położone 

na uboczu leśniczówki były też miejscem czasowego 

schronienia oddziałów leśnych. Dowódcy mieli zaufanie 

do leśniczych mniemając, że są to ludzie dobrze zoriento-

wani w sytuacji i popierają dążenia niepodległościowe. 

Na poparcie tej tezy przywołam meldunek ppor. Niemca 

Komendanta KP MO w Nisku z dnia 12 grudnia 1945 

roku w którym czytamy:„…dnia 11 grudnia o godz.23 we-

szło do mieszkania leśniczego w Czarnym Kącie pow. Nisko 

za pomocą wyłamania drzwi i wybicia okna 7 osobników 

w mundurach WP uzbrojonych w p.p-sze i karabiny 

oświadczając, że chcą się przenocować….pytali leśniczego 

Wąsowicza jaki jest skład Bezpieczeństwa i Milicji w Stalo-

wej Woli , jak się zachowują, czy patrolują i czy przychodzą 

na leśniczówkę….” Ponadto leśnych interesowało czy le-

śniczy zna byłego komendanta Łucia, którego ubecja za-

mknęła za współdziałanie z podziemiem i co mu za to 

grozi. Pytano o szefa bezpieczeństwa w Nisku określając 

go to ten co mu łapę postrzelili i postrzelą mu jeszcze 

drugą. Interesował ich skład Bezpieczeństwa w Nisku i 

Tarnobrzegu. Po przenocowaniu partyzanci odeszli o go-

dzinie 4 rano w kierunku szosy Przyszów –Rozwadów. 

Wkrótce po odejściu partyzantów leśniczy udał się na po-

sterunek MO w Stalowej Woli i złożył obszerne zeznania. 

To pozwoliło na przekazanie telefonogramu do KP MO w 

Nisku około godz.1217. Zachowanie leśniczego świadczy, 

że leśni obdarzyli go zbyt dużym zaufaniem przyznając 

między innymi, że Łucia współpracował z podziemiem 

co zapewne przypieczętowało los byłego komendanta. 

Chyba, że wszystko było mistyfi kacją zarówno podziemia 

jak i ubecji czego nie można wykluczyć.

„Wołyniak” gdy dochodziło do rabunku na rodzinie pol-

skiej, a dokonał go ktoś z spoza jego otoczenia był bez-

względny. Kara była tylko jedna. Ludziom, z którymi 
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współpracował po chwilowym wybuchu gniewu general-

nie odpuszczał. Tolerował „ pędzlówy”18 dokonywane na 

Ukraińcach z wyjątkami. Godne zauważenia jest to, że 

osoby z którymi rozmawiałem (gdzie rodzice z obu stron 

byli Polakami) pozytywnie wypowiadali się o Komen-

dancie jako o stróżu prawa. Zdecydowanie najwięcej złe-

go przypisuje się ludziom z samoobron wsi, którzy współ-

pracowali z oddziałami leśnymi oraz żołnierzom z 

rozwiązanych oddziałów leśnych. Niestety z całą stanow-

czością należy powiedzieć, że grabieży dopuszczali się lu-

dzie z oddziału, którzy otrzymali przepustki lub melino-

wali się na wsi. O ile wcześniejsze rabunki ludności 

ukraińskiej uchodziły na sucho, to gdy Ukraińcy wyje-

chali, a przyzwyczajenie weszło w krew dopuszczano się 

grabieży rodzin polskich. Takie zachowanie nie dało się 

niczym wytłumaczyć i kładło się cieniem na sprawcach. 

Na domiar, gdy zobaczono owych złodziei w towarzy-

stwie „Wołyniaka” uznano, że dowódca toleruje takie czy-

ny. Przeciwnicy „Wołyniaka” rozpowszechniali informa-

cję, że on jest takim samym bandytą.

Od jesieni 1945 roku oddział „Wołyniaka” zaczął rosnąć 

w siłę. Zgłaszali się do niego ludzie, którzy nie 

zaaklimatyzowali się na ziemiach zachodnich, ale 

najwięcej było tych, których siły bezpieczeństwa 

poszukiwały za ich działalność partyzancką z okresu oku-

pacji. W dniu 20.09 1945 roku około 1-ej w nocy grupa 

żołnierzy „Wołyniaka” dokonała napadu na dom i sklep 

Józefa Urbana w Rudniku. Do mieszkania weszli podając 

się za milicjantów. Zrabowano pieniądze, cukier, cukierki 

i inne artykuły oraz garderobę. W dniu następnym około 

godziny 1930dokonano napadu na mieszkanie i sklep Ste-

fani Taper w Ulanowie. Zabrano różne towary, pieniądze, 

biżuterie i garderobę. Siły bandy oszacowano na 20 ludzi 

uzbrojonych w broń automatyczną, rkm-y i ckm.19.W 

październiku 1945 roku „Wołyniak” dysponował już 

znacznym oddziałem. Postanowił to wykorzystać. „ Dnia 

21.X.1945r.o g.16 grupa bandy na czele z „Wołniakiem” 

przyjechała na 5 –ciu wozach do m. Leżajsk w liczbie około 

60 ludzi. Banda była uzbrojona w R.K.M . Otoczyli miasto, 

zrywając połączenie telefoniczne na poczcie i posterunku. 

Jeden wóz z bandytami zatrzymał się koło Posterunku mi-

licji. Myśleli że to wojsko, wysłali 2-ch milicjantów, celem 

wylegitymowania ich, bandyci sterroryzowali ich, zabiera-

jąc na Posterunek MO. Tam sterroryzowali 3 milicjantów. 

18  Nazewnictwo dość powszechne w środowisku partyzanckim dot. okradania, grabieży, złodziejstwa połączonego niekiedy z morderstwem.
19  Meldunek KP MO W Nisku z dnia 24 września 1945r.
20  M. Surdej ,op. cit. s.290 .
21  M. Surdej ,op.cit, s.291.

Na czele bandy stał Wołyniak przekontrolował wszystką 

broń, zabrał 100 szt. amunicji kl. 9 mmm i 1 granat. Wię-

cej szczegółów dotyczących tej akcji odnajdujemy w mel-

dunku KP MO Łańcut z dnia 24.10.1945r kierowanego 

do KW MO w Rzeszowie. „ …Po wejściu do kancelarii 

przedstawili się komendantowi posterunku, że są z UBP w 

Rzeszowie, gdy komendant Posterunku zażądał legityma-

cji, skierowali broń do komendanta i dwóch milicjantów, 

zerwali połączenia telefoniczne i uderzyli kilka razy w 

twarz plut. Szczęcha. Komendanta złapali za kołnierz roz-

rywając mu mundur. Wprowadzili do drugiego pokoju 

grożąc mu zastrzeleniem lecz ten mówił „Ktoś musi stać na 

straży bezpieczeństwa. Następnie zeznali, że szukają 

złodziei, którzy kradną na ich konto. Oglądali broń 

należącą do Posterunku twierdząc, że takiego szmelcu nie 

potrzebują, zabierając 100 szt. 9mm, 80 szt. P-P-szak i 1 

granat. Na posterunku byli 40 minut. Jak komendant Po-

sterunku zauważył reszta oddziału z RKM otacza budy-

nek. Po odejściu z posterunku udali się pięcioparokonnymi 

furmankami na ul. Jarosławską do restauracji ob. Króla,

o godz. 17,00 oddział odjechał  w kierunku Kuryłówki za 

San. Na posterunku MO w Leżajsku  byli obecni: st. sier-

żant Jan Flak –komendant, plut. Józef Szczęch, st. strzel. 

Stanisław Skarba, reszta w służbie i na przepustkach… 

„.Jak się później okazało opanowanie Leżajska w tym 

dniu było tylko wstępem do późniejszych bardziej spek-

takularnych wydarzeń. W nocy 26 października „Woły-

niak” ze swym wojskiem ponownie zjawił się w Leżajsku. 

Tym razem celem był magazyn Spółdzielni Rolniczo-

-Handlowe, z którego zabrano: prawie 11 ton pszenicy, 3 

tony żyta, 2 tony owsa, ponad pół tony fasoli i inne. Po-

nadto uprząż na parę koni, dwie latarnie nocne, worki 

i odważniki20. Wszystko odbyło się jak zaplanowano, bez 

strat, bo zastraszona milicja nie interweniowała. Opera-

cję pozyskania zboża w jeszcze większym rozmiarze po-

wtórzono w nocy 4 listopada 1945 roku. Zabrano wów-

czas:60 ton zboża,15 ton owsa, 600 kg jęczmienia, ponad 

2 tony prosa, ponad 3 tony gryki i inne21. Komendant Po-

wiatowy MO składając meldunek o tym wydarzeniu pi-

sał: w dniu 4 listopada w nocy o godzinie pierwszej zaalar-

mowali strzałami cały Leżajsk, uzbrojonych około 200 

ludzi weszło na rynek do miasta, obstawili całe miasto, a w 

między czasie zjeżdżały się pod Spółdzielnie furmanki, któ-

re zabrały zboże na wozy i odjechały w stronę lasów klasz-
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tornych, a cała ta banda udała się na prom do Rzuchowa. 

Po drodze strzelali z ciężkiej broni maszynowej i granatów, 

ubrani byli przeważnie w polskie mundury i cywilne, po 

mieście śpiewali pieśni partyzanckie. Posterunek MO był 

obstawiony ciężką bronią maszynową22. Rabunki jakie do-

konał „Wołyniak” dowodziły ogromnego zmysłu organi-

zacyjnego, zaangażowania do działań wielu furmanek, 

woźniców i ludzi do załadunku. Musiano ponadto zorga-

nizować szybką dystrybucję pozyskanego zboża już za 

Sanem bo czas jesiennych dni nie sprzyjał dłuższemu 

gromadzeniu tak dużej ilości ziarna. Dla komunistów 

dwukrotny rabunek dużej ilości zboża, pozyskanego z 

ogromnym trudem w ramach obowiązkowych dostaw 

był ciosem. Trudno było obok tych wydarzeń przejść 

obojętnie. 14 listopada Komendant Powiatowy MO w 

Łańcucie napisał do władz zwierzchnich meldunek, w 

którym prosił aby 40 osobowy oddział Korpus Wojsk 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego stacjonujący w Łańcucie 

przenieść czasowo do Leżajska gdyż tam jest bezczynny. 

Ze swej strony deklarował oddelegowanie dwóch pra-

cowników komendy i dwóch pracowników PUBP,  którzy 

będą prowadzili wywiad i stałą łączność pomiędzy uczest-

nikami. Propozycje rozważano w kręgach decyzyjnych 

wojska i milicji. Tymczasem oddział  „Wołyniaka” w nocy 

19 listopada 1945 roku dokonał kolejnego wielkiego wy-

czynu. Kilkanaście furmanek pod eskortą żołnierzy „Wo-

łyniaka” udał się do Rakszawy. Po uciszeniu wartowni-

ków i milicjantów złupiono doszczętnie Fabrykę Sukna. 

Wartość zabranego materiału w ilości 5020 mb płótna 

oszacowano na wartość 700 tys. zł23. Materiał wykorzy-

stano do uszycia mundurów ale znaczne jego ilości roz-

dano potrzebującym cywilom. Kolejny udany wypad od-

działu postanowiono odpowiednio uczcić. W nocy z 20 

na 21 listopada 150 osobowy oddział wszedł po raz kolej-

ny do Leżajska. Zmuszono właściciela restauracji 

Eugeniusza Michalewskiego do otwarcia lokalu, w któ-

rym urządzono libację. Po poczęstunku na mieście strze-

lano na wiwat, zamieniano szyldy sklepów. Jednemu z 

mieszkańców miasta wynieśli na dach parokonny wóz i 

załadowali go sągami drzewa24. „ Patrol MO, który wów-

czas znajdował się na przedmieściach Leżajska nie mógł się 

dostać do miasta ponieważ ulice obstawione były przez 

bandę reakcyjną natomiast z posterunku MO żaden mili-

cjant nie mógł się wydostać ponieważ pod posterunkiem 

22  IPN Rz-ów, Meldunek KPMO w Łańcucie chor. I. Świętanowskiego z dnia 4.11.1945r.
23  Akcją tym razem nie dowodził „Wołyniak” gdyż w tym czasie przebywał na Śląsku
24  Tego typu żarty robiono we wsiach Zasania w dzień Andrzejek.
25  Meldunek KP MO z Łańcuta z dnia 23 .12 1945 roku do KW MO w Rzeszowie.-Zbiory IPN Rz-ów, k.nr20

MO znajdował się oddział reakcyjny. Banda poza tym nic 

szkodliwego w mieście nie wyrządziła” – pisał chor. Ignacy 

Świątoniowski Komendant Powiatowy MO w Łańcucie. 

Józefowi Zadzierskiemu sprawa śmierci „Kudłatego” nie 

dawała spokoju. Postanowił ją wyjaśnić. 16 grudnia 1945 

roku do domu Tadeusza Deleckiego w Dębnie weszło kil-

ku uzbrojonych mężczyzn. Partyzanci znali wszystkich 

domowników mówiąc do nich po imieniu. Wskazując na 

Irenę, siostrę Tadeusza powiedzieli <jest pani aresztowa-

na, proszę się zabierać>. W trakcie przygotowań do wy-

jazdu zapytano Irenę czy była przy śmierci Kudłatego i 

jak go zastrzelili. T. Deleckiemu kazali zaprzęgać konie. 

Potem wszyscy wsiedli na dwie furmanki i pojechali do 

Wierzawic. Na miejscu nakazano Deleckiemu wracać do 

domu, a po konie zgłosić się w następnym dniu. Siostrę 

jego zabrano za San. Właściciel nie doczekawszy się zwro-

tu koni zameldował o tych wydarzeniu milicji z PMO w 

Grodzisku Dolnym25 . Irena do domu nie powróciła, koni 

też nie odzyskano. Ktoś po czasie wskazał grób gdzie ko-

bietę pogrzebano w Ożannie. Śmiałe poczynania oddziału 

„Wołyniaka”, które wystawiały na pośmiewisko organy 

bezpieczeństwa postanowiono ukrócić. W dniach 22-24 

grudnia 1945 roku GO Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrz-

nego mjr Eugeniusza Konona z Rzeszowa prowadziła 

działania operacyjne w okolicach Leżajska. Przeczesywa-

no teren. Ktoś wydał miejsce kwatero wania oddziału, bo-

wiem na Ożannę uderzono zarówno do strony Kuryłówki 

jak i Rzuchowa. Wywiązała się walka w której ludzie „Wo-

łyniaka” ponieśli straty osobowe. Oddział pozbawiony 

został ciężkiej broni oraz zapasów. Większość żołnierzy 

zdołała się wycofać tym samym oddział zachował war-

tość bojową. Sowieckim ofi cerom dowodzącym polskim 

wojskiem jeszcze nie raz przyjdzie stanąć naprzeciwko 

„Wołyniaka”, ale o tym w kolejnej części.

Opracował:  R. Szałajko

Przetwarzanie części lub całości artykułu bez podania 

źródła zabronione.
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 W październiku 1939 roku opracowano podwaliny 
planu germanizacji podbitych ziem tak zwany Generalny 
Plan Wschodni. Planowano wysiedlenie, a w konsekwencji 
likwidację ludności z terenów Europy Wschodniej, a w ich 
miejsce osiedlenie Niemców. 

  Zgodnie z założeniami, pierwszym obszarem 
kolonizacyjnym miała być Zamojszczyzna. Do wysiedlenia 
wyznaczono ludność z powiatów: zamojskiego, 
hrubieszowskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego. 
Wysiedlenia sondażowe, podczas których przećwiczono 
prowadzenie akcji przeprowadzono w jesieni 1941roku. 
Właściwą akcję wysiedlenia, a ściślej jej pierwszy etap rozpoczął 
się w listopadzie 1942 roku i trwał do marca 1943 roku. W 
tym okresie wysiedlono ludność z prawie stu dwudziestu 
wiosek z powiatów wymienionych wcześniej za wyjątkiem 
biłgorajskiego. Drugi etap wysiedleń trwał od czerwca do 
września 1943 roku. W tym etapie wysiedlono 171 wsi, w tym 
miejscowość Jastrzębiec.

Jastrzębiec był wsią leżącą w Gminie Kuryłówka 
zamieszkałą przez blisko 500 Polaków. Mieszkańcy Jastrzębca 
wiedzieli, że Niemcy wysiedlają okoliczne wsie dawniej 
położone w tzw. Kongresówce. Oni od zawsze należeli do 
Galicji i wierzyli, że ich to nie spotka. Jak bardzo się mylili 
okazało się wkrótce.

Pacyfi kację Jastrzębca rozpoczęto wczesnym 
popołudniem 29 czerwca 1943 roku. Żandarmeria szczelnym 
pierścieniem otoczyła wieś. Niemcy nakazali sołtysowi 
ogłosić, aby wszyscy mieszkańcy zebrali się przy kaplicy. 
Gdy wykonano polecenie, do zebranych przemówił tłumacz. 
Mówiąc, że wioska zostanie wysiedlona. Wszyscy mają pół 
godziny na opuszczenie swych domów i powtórne zebranie 
się koło kaplicy. Pozwolono na zabranie podręcznego bagażu. 
W tym czasie część żandarmów wkroczyła do wsi. Pozostali w 
szczelny kordonie wypatrywali uciekających. Podczas działań 
pacyfi kacyjnych zastrzelono Annę Mazurek. Wówczas zginęła 
także Aniela Łuszczak oraz jej syn Michał. Po wyznaczonym 
czasie na placu przy kaplicy znalazła się większość mieszkańców. 
Tylko nielicznym udało się ukryć w wcześniej przygotowanych 
kryjówkach. Pod kaplicę podjechały ciężarówki. Było ich kilka. 
Wśród wrzasków, bicia i kopania przystąpiono do segregacji. 
Wydzielono grupę osób, którą załadowano na samochody (po 
trzydzieści na pojazd) i wywieziono. Pozostałych zapędzono 
do kaplicy. Niemcy kolbami karabinów upychali stłoczonych 
mieszkańców. Rozległ się głośny płacz i lament. Gdy po 
dłuższej chwili nic się nie działo, zamknięci w kaplicy zaczęli 
się modlić i śpiewać nabożne pieśni oczekując w niepewności, 
co się wydarzy. Zapadł zmrok, w kaplicy było duszno. Nikt nie 
otworzył okien. Niemcy zapowiedzieli, że próba ucieczki grozi 
śmiercią. Nie chciano ich prowokować. Tej nocy nikt nie spał. 
Rano oprawcy wypuścili uwięzionych. Załadowano transport 
i samochody ruszyły w nieznane. Wysiedlonych kierowano do 
obozów przejściowych w Zwierzyńcu i Zamościu, a następnie 
do Majdanka. Tam umieszczano ich w barakach, często bez 
podług i okien. Ci, dla których zabrakło miejsca nocowali pod 

gołym niebem. Warunki kwaterowania były jedną z przyczyn 
wysokiej śmiertelności zwłaszcza wśród dzieci i starców. Z 
gromady Jastrzębiec w obozach zginęli Bartłomiej i Sebastian 
Darocha, Tomasz Czyż i Anna Rakszawska –wszyscy powyżej 
sześćdziesiątego roku życia. Ponadto: Stanisław Socha, Maria 
Pacion, Maria Mazurek i Józef Łuszczak. Ich wiek wskazuje, że 
mogli nie przeżyć udręki obozu.

W obozie następował etap selekcji na cztery grupy. 
Grupę pierwszą i drugą (najwartościowszą wg Niemców) 
stanowiły rodziny polskie pochodzenia niemieckiego o 
cechach nordyckich. Rodziny takie kierowano do obozu w 
Łodzi celem dalszych badań. Po pozytywnym przejściu tego 
etapu poddawane były zniemczeniu. Kobiety i mężczyzn 
nadających się do pracy w wieku od 14-60 lat zaliczono do 
grupy trzeciej, tych kierowano na roboty przymusowe. W 
bydlęcych wagonach zostali wywiezieni w głąb Rzeszy. Tam 
zostali przymusowymi robotnikami. Wykonując niewolniczą 
pracę w gospodarstwach rolnych lub w przemyśle byli niemal 
codziennie narażeni na niebezpieczeństwo. Powrotu do Polski 
nie doczekali: Antoni Kiełboń, Apolonia Piebiak i Maria 
Piebiak i Adam Popek. Część ludności z tej grupy kierowano 
do obozów zagłady w Oświęcimiu i Majdanku, była to grupa 
czwarta. Dzieci poniżej 14 roku życia oddzielano siłą od 
rodziców i powierzano opiece osobom, które wcześniej zostały 
zakwalifi kowane, jako nie zdolne do pracy. Niemcy zaplanowali 
umieści, dzieci poniżej 14 roku życia oraz osoby starsze w tym 
kalekie w tzw. wioskach rentowych. Lokalizacja tych wiosek 
w niewielkim oddaleniu od obozów zagłady w zasadzie 
przesądzało o losie tej grupy wysiedlonych. W wysiedlonym 
Jastrzębcu pozostali tylko nieliczni mieszkańcy, którzy zdołali 
się ukryć i ci, którym Niemcy pozwolili zostać. W dniu 3 lipca 
1943 roku doszło do tragicznych wydarzeń. Niemcy przyjechali 
do Jastrzębca w poszukiwaniu Adama Zająca. Polak został 
schwytany. Wraz z nim aresztowano Franciszkę Wójcik oraz 
jej dzieci: Michała lat 13 i Bronisławę lat 11. Schwytanych 
poprowadzono do domu Michała Kiełbonia. Wówczas Adam 
Zając podjął skuteczną ucieczkę. Rozwścieczeni żołdacy 
poprowadzili Wójcikową wraz z dziećmi pod kapliczkę i tam 
zastrzelili. Po wysiedleniu Jastrzębca do wioski weszli koloniści 
Ukraińcy zajmowali opuszczone gospodarstwa. Jakie było ich 
zdziwienie, gdy zobaczyli Polaków, którzy opuścili kryjówki i 
na powrót zamieszkali w swoich domach. To spowodowało, 
że byli ostrożni w przejmowaniu mienia. W odpowiedzi na 
politykę kolonizacji w nocy z 26 na 27 lipca 1943 roku oddział 
Narodowej Organizacji Wojskowej „Ojca Jana” dokonał napadu 
na Bukowinę, którą zasiedlono kolonistami ukraińskimi. W 
wyniku akcji zginęło 12 Ukraińców, spalono 31 gospodarstw. 
Akcja na Bukowinę osiągnęła niespodziewane rezultaty. 
Koloniści w popłochu opuścili wioskę. Uciekli także Ukraińcy 
z Jastrzębca. Odtąd wioska żyła okupacyjnym życiem stając się 
miejscem obozowania oddziałów leśnych.

Z Jastrzębca wysiedlono ponad 360 osób. Łącznie podczas 
Akcji Zamojszczyzna wysiedlono 110 tysięcy Polaków (w tym 
ponad 20 tysięcy dzieci) z blisko 300 wsi. 

Opracował: R. Szałajko

Przetwarzanie części lub całości artykułu bez podania źródła 
zabronione. Ps. Referat odczytano podczas odpustu w 
Jastrzębcu w dniu 24 czerwca br.

Akcja Zamojszczyzna
pacyfi kacja Jastrzębca.
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    Do Stambułu przyjechałem w lutym 
2020 roku, zaraz przed rozpoczęciem  
pandemii. Mieszkałem tam przez 
4 miesiące, z czego 2 musiałem 
spędzić na kwarantannie. Celem 
mojej przeprowadzki do tego miasta 
było rozpoczęcie drugiego semestru 
moich studiów magisterskich na 
najstarszym uniwersytecie w Turcji, 
a dokładniej w University of Istanbul 
powstałym w 1863 roku.  
 Pierwszym wrażeniem, gdy 
tylko dotarłem do Stambułu było 
poczucie, iż  jest to bardzo zatłoczone 
i zakorkowane miasto. Jest to 
największe miasto Turcji, w którym 
ofi cjalnie mieszka ponad 15 milionów 
ludzi, ale według nieofi cjalnych 
danych liczba ta może sięgać nawet 
20 milionów.
 Miasto to na przestrzeni 
kilku wieków nosiło kilka nazw. Na 
początku na cześć jego założyciela 
Byzasa miasto to nazywało się 
Bizancjum. 
Następnie od 325 r. n. e nosiło nazwę 
Konstantynopol na cześć Konstantyna 
Wielkiego i nazwą tą posługiwano się, 
aż do roku 1930. Od tamtej pory każdy 
zna to miasto pod nazwą Stambuł. 
Przez mieszkańców nazywane jest 
ono İstanbulem od tureckiej wymowy 
greckiego wyrażenia „eis ten polis” 
czyli „do miasta”.
 Stambuł to wyjątkowe miejsce 
pod wieloma względami. Jest to 
jedyne miasto na świecie, które leży 
na dwóch kontynentach. Centrum 
handlowe i historyczne położone jest 
po stronie europejskiej, a po drugiej 
stronie cieśniny Bosfor    (łączy ona 

Morze Marmara z Morzem Czarnym)  
jest strona azjatycka, gdzie głównie 
znajdują się dzielnice mieszkalne. 
 Można powiedzieć, że 
praktycznie codziennie byłem na 
tych dwóch kontynentach, gdyż 
mieszkając po stronie azjatyckiej 
dokładnie w dzielnicy Kadıköy   
musiałem przepływać promem 

cieśninę Bosfor, co zajmowało 40 
minut, albo też jechać podwodnym 
tunelem Marmaray, aby dostać się do 
części europejskiej, gdzie położony 
był mój Uniwersytet. Jednak nie 
przeszkadzało mi to zupełnie, gdyż 
samo przepłynięcie promem z jednej 
strony na drugą było fantastycznym 
przeżyciem, z którego mogłem 
korzystać codziennie.  
 Promy, które przepływały z 
jednej strony na drugą były sporych 
rozmiarów. W środku znajdowała 
się restauracja, w której można było 
np. kupić turecką herbatę, wziąć ją ze 
sobą na samą górę i podziwiać piękną 
panoramę tego miasta. Atrakcją były 
również mewy, które za każdym razem 
leciały za promem czekając tylko na 
moment, aż któryś z pasażerów rzuci 
im coś do jedzenia.  
 Najlepsze przeprawy promem 
były jednak przy zachodzie słońca  , 

który dodawał magicznego uroku  
miastu, miastu z niezliczoną ilością 
meczetów. Zwiedzając dziesięć  
dziennie potrzebowalibyśmy całego 
roku. Jeszcze bardziej magiczny 
moment był wtedy, gdy wraz z 
zachodem słońca z tych wszystkich 
meczetów w jednym momencie 
wybrzmiewała ta sama pieśń śpiewana 
przez muezzinów nawołujących już 
po raz piąty w ciągu dnia do modlitwy. 
 Wracając jeszcze do tureckiej 
herbaty, którą pije się tam kilka razy 
dziennie, to jest ona podawana w 
małych szklankach na kształt tulipana. 
Tulipan bowiem jest uważany przez 
mieszkańców za narodowy symbol 
swojego kraju. Ciekawostką jest to, 
że do Holandii tulipany przybyły 
właśnie z terenów Turcji.
 Mój uniwersytet był położony 
zaraz obok jednego z najczęściej 
odwiedzanych bazarów na świecie 
pod względem liczby odwiedzin, 
czyli obok Grand Bazar, który to 
dziennie odwiedza od 250 tysięcy do 
400 tysięcy osób. Jest to największy 
na świecie zadaszony bazar z ponad 3 
tysiącami różnego rodzaju sklepików 
ulokowanych przy 61 uliczkach. 
Do środka można wejść, aż przez 
22 bramy. Był on wielokrotnie 
przebudowywany jednak jego obecny 
wygląd nie zmienił się od XIX 
wieku. Można tam kupić praktycznie 
wszystko zaczynając od dywanów, czy 
biżuterii, a kończąc na przyprawach, 
czy pamiątkach. 
 Jednym z najbardziej 
znanych atrakcji turystycznych 
jest Hagia Sophia, która to gdy 
jeszcze mieszkałem w Stambule 
była muzeum z liczbą rocznych 
odwiedzin przekraczającą 4 milionów 
turystów. Natomiast w lipcu 2020 
roku ponownie stała się czynnym 
meczetem. Warto tutaj wspomnieć, że 
budowę jej rozpoczęto za panowania 
Konstantyna Wielkiego i aż do 

Stambuł 
 niezwykłe miasto kotów i meczetów
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połowy XV w n. e Hagia Sophia była 
katedrą chrześcijańską, po czym 
po zdobyciu miasta przez Turków 
osmańskich została przekształcona 
w meczet. W roku 1935 została przez 
prezydenta Mastafe Kemala Atatürka 
przekształcona w muzeum, aby tak 
jak już wspomniałem wyżej, w 2020 
roku znowu została przekształcona w 
czynny meczet. 
 Naprzeciwko Hagii Sophii 
znajduje się Błękitny meczet.  

Jest to XVII-wieczna świątynia 
muzułmańska wzniesiona za 
panowania sułtana Ahmeda I (miał 
on zaledwie 19 lat, gdy zlecił budowę 
tego meczetu). Głównym celem 
rozpoczęcia jego budowy była chęć 
stworzenia obiektu, który przewyższy 

swą potęgą i pięknem Hagię Sophię. 
Posiada on, aż 6 minaretów (są to 
wysokie wieżyczki z których nawołuje 
się do modlitwy) co jest rzadkością 
w meczetach. Jego nazwa wzięła się 
z tego, iż jego wewnętrzne ściany 
pokryte są 20 tysiącami niebieskich 
kafelków pochodzących z Iznika.
 Praktycznie wszędzie na 
ulicach można spotkać koty i 
to wszelkiego gatunku, gdyż ich 
przodkowie dotarli tutaj na statkach z 
najdalszych rejonów świata i gdy ich 
właściciele wracali do domów,    koty 
zostawały i tak zadomowiły się w 
Stambule na stałe. Mieszkańcy bardzo 

dbają o te zwierzęta, nawet przy 
wejściach do najbardziej luksusowych 
hoteli można spotkać miski z karmą i 
wodą. Krzywdzenie kotów w Turcji 

jest uważane za jedno z najgorszych 
zachowań, dlatego mogą one czuć się 
tutaj bardzo bezpiecznie.
 Stambuł jest świetnym 
miastem do zwiedzenia, ma bardzo 
wiele do zaoferowania. Każdy znajdzie 
tutaj coś dla siebie, gdyż naprawdę 
jest z czego wybierać. Praktycznie 
każda dzielnica tego miasta jest 
inna, w każdej z nich można poczuć 
inny klimat. Ludzie tutaj są bardzo 
przyjaźni, a jeżeli chodzi o kuchnie 
turecką to jest ona warta spróbowania.

Tekst, zdjęcia – Kamil Śliwa

Obserwuj mnie: 

Strona www: polishnomad.com

Instagram: @polish.nomad

Facebook: Polish Nomad (@
polishnomad) 
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Na wniosek dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. J.Świątoniowskiego 
w Brzyskiej Woli Andrzeja Domagały, 
pani Edyta Kusa - nauczycielka języ-
ka polskiego i wychowania do życia w 
rodzinie - otrzymała Medal Komisji 
Edukacji Narodowej.

Uroczyste odznaczenie odby-
ło się podczas XII Ogólnopolskiego 
Kongresu Nauczycieli Wychowania 
do Życia w Rodzinie. Nagrodzonych 
zostało 27 nauczycieli z całej Polski 
wyróżniających się w pracy edukacyj-
nej i wychowawczej. Medale i podzię-
kowania przyjęli z rąk Ministra Edu-
kacji i Nauki Przemysława Czarnka.  
Cała społeczność szkolna gratuluje 

pani Edycie, życząc dalszych sukce-
sów zarówno w pracy jak i w życiu 
osobistym.

Wycieczkowy        
zawrót głowy

Po covidowych restrykcjach 
wszyscy byli spragnieni wrażeń tu-
rystycznych. Dlatego już od począt-
ku maja rozpoczęła się wycieczkowa 
karuzela. Dzieci z oddziałów przed-
szkolnych wybrały się na wyciecz-
kę do Rzeszowa. Dzieci odwiedziły 
schronisko dla zwierząt „Kundelek”, 
obejrzały przedstawienie w teatrze 
Maska    oraz odwiedziły salę zabaw 
„Kolorado”. 

Uczniowie klas I – IV zapo-
znali się z zabytkami Krakowa oraz 
poznali tajemnice Kopalni soli w 
Bochni. Ponadto odwiedzili Zagrodę 
edukacyjną „MIĘDZYCZAS” poło-
żoną wśród pięknych lasów w miej-
scowości Cieplice - Szegdy. Uczniowie 
nie tylko odpoczywali na łonie przy-
rody, ale przede wszystkim pracowali 
w gospodarstwie oraz uczestniczyli w 
ciekawych zajęciach warsztatowych.  
Końcem maja uczniowie klasy VII 

i VII wybrali się na dwudniową wy-
cieczkę w Bieszczady. Uczniowie mie-
li okazję poznać jeden z najatrakcyj-
niejszych regionów Polski, poobco-
wać z dziką naturą oraz zgłębić jego 
tajemnice.

Uczniowie klas IV – VII od-
byli także wycieczkę krajoznawczo 
– historyczną, której celem były: Mu-
zeum Narodowe w Lublinie oraz Mu-
zeum Zamoyskich w Kozłówce.   Na-
sza szkoła uczestniczyła także w wy-

jeździe do Rzeszowa. Odwiedziliśmy 
kilka miejsc: park trampolin „Fly-
Park”, kino „Helios” oraz schronisko 
dla zwierząt „Kundelek”. To były in-
tensywny, ale bardzo udane dni poza 
murami szkolnymi.

Uroczystości 
patriotyczne i akcje 

społeczne
Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych” jest obcho-
dzony corocznie w Szkole Podstawo-
wej w Brzyskiej Woli z uwagi na „Dąb 
Pamięci” znajdujący się na placu 
szkolnym. Uczniowie naszej szkoły 
uczcili mieszkańca Brzyskiej Woli, st. 
Posterunkowego Policji Państwowej 
Józefa Czerwonkę, zamordowanego 
w Ostaszkowie, poprzez zapalenie 
symbolicznych zniczy pod „Dębem 
Pamięci”.

Akcja społeczno-edukacyjna 
Żonkile jest wydarzeniem, które na 
stałe wpisało się w kalendarz szkol-
ny. 19 kwietnia 2022r., obchodziliśmy 
79. rocznicę wybuchu powstania w 
getcie. Tego dnia uczniowie klas VII 
i VIII rozdawali swoim kolegom i ko-
leżankom własnoręcznie wykonane 
żonkile, które są symbolem zbiorowej 
pamięci tamtych lat. Akcji od począt-
ku towarzyszy hasło „Łączy nas pa-
mięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, 
znaczenie solidarności, potrzebę dia-
logu ponad podziałami.

W piątek – 29 kwietnia odbyła 
się uroczysta akademia, poświęcona 
231 rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja, w której uczestniczyła 
cała społeczność szkolna. Uczniowie 
przygotowali żywą lekcję historii, 
która przeniosła wszystkich w minio-
ne wieki. Słowem i pieśnią, młodzież 
przybliżyła wydarzenia związane z 
tym wydarzeniem

Pierwszy Dzień 
Wiosny

Tegoroczny tradycyjny Dzień 
Wagarowicza odbył się pod hasłem 
- Dzień bez plecaka. Jest to akcja za-
czerpnięta przez młodzież z mediów 
społecznościowych. Tego dnia liczyła 

Z życia szkoły w Brzyskiej Woli
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się inwencja twórcza i pomysłowość. 
Okazało się, że za plecak z powo-
dzeniem może posłużyć: wiklinowy 
koszyk, skrzynka na narzędzia, skle-
powy koszyk, wiaderko do mopa, tu-
rystyczna torba, puchar, lodówka tu-
rystyczna, szufl ada z biurka, kosz na 
śmieci, poszewka na poduszkę, torba 
na prezenty, fotelik samochodowy, 
pudełko po butach, futerał na gitarę.

Z wyżej wymienionymi akce-
soriami, w tym dniu, uczniowie spa-
cerowali po szkolnych korytarzach, 
przenosząc w nich swoje podręczniki, 
zeszyty, piórniki oraz drugie śniada-
nie. W szkole zrobiło się kolorowo i 
wesoło. Odbyły się także zawody w 
nietypowych konkurencjach: w ka-
tegorii „BANER” wyróżnienie otrzy-
mała klasa 5, w kategorii „OKRZYK” 
zwyciężyła klasa 8, zaś w kategorii 
„WIOSENNY STRÓJ” jury prowadzi-
ło burzliwe obrady i wyróżniło indy-
widualnie uczniów.

,,Cukierku, ty 
łobuzie”

Uczniowie szkoły chętnie 
przystępują do konkursów organizo-
wanych na terenie placówki. 15 marca 
2022 r. odbył się „Konkurs ze znajo-
mości lektury”. W tym roku zapropo-
nowaliśmy uczniom klas I – III książ-
kę Waldemara Cichonia pt.: „Cukier-
ku, ty łobuzie”. W konkursie wzięło 
udział 40 uczniów, których zadaniem 
było oczywiście przeczytanie lektury, 
a następnie praca w zespołach zada-
niowych polegająca na rozwiązaniu 
przygotowanych zadań. W drugiej 
części uczestnicy wykonywali pracę 
plastyczną na temat: „Najzabawniej-
sza przygoda Cukierka”. 

Konkurs „Kan-
gur matematyczny”

W czwartek 17 marca 2022 
roku w naszej szkole przeprowadzo-
ny został  Międzynarodowy konkurs 
„Kangur Matematyczny 2022”. W 
tym roku w konkursie wzięło udział 
16 uczniów z klas III-VIII. Z rado-
ścią informujemy, że wyróżnienie na 
szczeblu krajowym otrzymał uczeń 
klasy III – Paweł Karaś, który przygo-
towywał się do konkursu pod kierun-
kiem pani Beaty Sochy.

Gminny konkurs 
chemiczny 
pt. „Atomy 

wyobraźni”
Na przełomie lutego i mar-

ca bieżącego roku zorganizowano w 
naszej szkole gminny konkurs che-
miczny pt. „Atomy wyobraźni”, który 
był skierowany do uczniów klas VII 
oraz VIII szkół z gminy Kuryłówka. 
W konkursie wzięło udział łącznie 24 
osoby.

Nasz uczeń Dawid Czechera z 
klasy VIII zajął III miejsce, a wyróż-
nienie w konkursie otrzymała Julia 
Duch z klasy VII.

VII Kongres 
Madiatorów 
Szkolnychi 

Rówieśniczych
W dniu 7 czerwca uczenni-

ce klasy ósmej wraz z opiekunkami 
wzięły udział w „VII Kongresie Me-
diatorów Szkolnych i Rówieśniczych”, 
którego organizatorem było Podkar-
packie Centrum Mediacji, zaś partne-
rem Instytut Badań Edukacyjnych.

Udział w Kongresie był oka-
zją do wzbogacenia wiedzy na temat 
mediacji, dzięki ciekawym warszta-
tom dla młodzieży z zakresu mediacji 
rówieśniczych prowadzonych przez 
mediatorów oraz symulacji media-
cji przygotowanej przez uczniów. 
Uczestniczki poznały także działal-
ność innych Szkolnych Klubów Me-
diatorów Rówieśniczych.

Karta 
rowerowa – moje 
pierwsze prawo 

jazdy
Jak co roku, uczniowie klasy 

IV przystąpili do egzaminu na swoje 
pierwsze „prawo jazdy”. Karta rowe-
rowa to dokument, który potwierdza 
wiedzę i umiejętności praktyczne do 
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 
drogowym. Po raz pierwszy ucznio-
wie naszej szkoły mogli przystąpić 
do egzaminu praktycznego, podczas 
którego wykorzystane zostało profe-
sjonalne miasteczko rowerowe. Zaku-
piony ze środków własnych szkoły ze-
staw mobilny, wykorzystano do nauki 
przepisów oraz praktycznego szkole-
nia z zakresu ruchu pieszych i nauki 
jazdy na rowerze.

Miło nam poinformować, że 
wszyscy uczniowie, którzy przystąpili 
do egzaminu, zakończyli go pozytyw-
nym wynikiem. Jesteśmy przekonani, 
że wiedza, którą uczniowie posiedli w 
czasie całorocznych przygotowań, za-
owocuje bezpiecznym korzystaniem 
z dróg w czasie wakacyjnego odpo-
czynku.

„Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje 
się cały świat”

Oto motto Janusza Korcza-
ka, które przyświecało nam w dniu, 
na który czekała cała społeczność 
szkolna, czyli Dzień Dziecka. Wycho-
wawcy przygotowali dla swoich wy-
chowanków zawody sportowe, każdy 
uczeń otrzymał nagrodę ufundowaną 
przez Radę Rodziców. Ponadto na-
uczyciele przygotowali stoły tema-
tyczne, przy których uczniowie mogli 
rozwijać swoje zainteresowania. Był 
stół dla zainteresowanych sztuką, ro-
botyką, mechaniką czy z zacięciem 
technicznym. Uczniowie mogli także 
sprawdzić się w zawodach survivalo-
wych. Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się zawody zorganizowane przez 
strażaków oraz dmuchane atrakcje. 

Cała społeczność szkolna 
składa gorące podziękowania wszyst-

kim rodzicom zaangażowanym w 
przygotowania i organizacje tego 
szczególnego dnia. Jednak najwięk-
szym podziękowaniem dla Was były 
na pewno uśmiechy na twarzach i ra-
dość w oczach dzieci. 

Dzień Rodziny
Z nadejściem pierwszych pro-

mieni letniego słońca, uczniowie klas 
I-III wraz z wychowawcami, zaprosili 
do szkoły swoich rodziców, by w ten 
sposób uczcić ich święto i podzię-
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kować za trud wychowania. Dzieci 
przygotowały część artystyczną, w 
której zaprezentowały swoje licz-
ne talenty. Były słowa wyrażające 
miłość, wdzięczność i szacunek. W 
czasie występu licznie przybyli go-
ście, niejednokrotnie ocierali łzy 
wzruszenia. 

O święcie rodziców pamiętały 
także dzieci z oddziałów przedszkol-
nych. Całą miłość i szacunek dla swo-
ich rodziców, dzieci zawarły w przy-
gotowanej na ten dzień niespodzian-
ce w postaci programu artystycznego.

Nieustannie przekonują nas o 
tym uczniowie naszej szkoły, którzy 
chętnie biorą udział w zmaganiach 
konkursowych i prezentują swe wia-
domości oraz umiejętności z różnych 
dziedzin wiedzy na forum gminy i 
powiatu.

W gminnych eliminacjach do 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież 
zapobiega pożarom” nasi uczniowie 
Andrzej Kycia, Jakub Kotulski, Pa-
weł Gorzelnik i Mikołaj Dynowiec 
udowodnili, że zagadnienia dotyczą-
ce zasad postępowania na wypadek 
pożaru, techniki pożarniczej, organi-
zacji ochrony przeciwpożarowej oraz 
szeroko rozumianego ratownictwa 
nie są im obce. Młodzi adepci pożar-
nictwa uplasowali się w konkursie na 
wysokich pozycjach: Jakub Kotulski 
(kl. VIII) zdobył - IV miejsce, a Pa-
weł Gorzelnik (kl. VIII) - miejsce V. 
Uczniów do konkursu przygotowała 
Pani Urszula Kotulska.

W III Gminnym Konkursie 
Mitologicznym „Z mitologią za pan 
brat”, który odbył się w Szkole Podsta-
wowej im. Franciszka Kyci w Kury-
łówce reprezentanci naszej szkoły, jak 

przystało na prawdziwych herosów, 
wykazali się ogromną wolą walki, się-
gnęli po laur olimpijski i zdobyli czo-
łowe lokaty: Magdalena Goch (kl. VI) 
– I miejsce, a Mikołaj Dynowiec (kl. 
V) – II miejsce. W ramach rywalizacji 
konkursowej uczniowie rozwiązywali 
test wiedzy dotyczący bogów i boha-
terów starożytnej Grecji. Uczniów do 
konkursu przygotowała Pani Halina 
Kycia.

Edukacyjny, motywujący do 
pielęgnowania pięknej polszczyzny, 
kształcący wysoką sprawność języko-
wą, przygotowujący do świadomego 
uczestnictwa w życiu publicznym był 
bez wątpienia XIV Powiatowy Kon-
kurs Krasomówczy ph. „Moja mała 
Ojczyzna”. Zacięty bój o miano naj-

lepszego mówcy toczył się w Szkole 
Podstawowej im. Franciszka Leji w 
Grodzisku Górnym. Oratorzy pod-
czas swoich wystąpień prezentowali 
różnorodne historie o miejscach, lu-
dziach, zwyczajach i wydarzeniach 
związanych z miejscowościami, z 
których pochodzą. Uczennice naszej 
szkoły Sabina Mierucka (kl. IV) oraz 
Izabela Kycia (kl. VII) zdobyły wy-
różnienia w swoich kategoriach wie-

kowych, natomiast Maja Darnia (kl. 
VIII) przepięknie wygłosiła legendę 
„O pierwszym dąbrowickim kościół-
ku”, wzbudzając zainteresowanie od-
biorców. Uczennice pracowały pod 
kierunkiem Pani Haliny Kyci.

Ponadto nasi uczniowie poka-
zali, że matematyka jest łatwa, miła i 
przyjemna, wystarczy tylko logicznie 
myśleć. W Międzynarodowym Kon-
kursie Kangur Matematyczny 2022, 
który odbył się 17 marca – uczennica 
klasy VII Izabela Kycia kolejny już raz 
zdobyła wyróżnienie. Dobre wyniki 
uzyskały Magdalena Goch z klasy VI i 
Maja Darnia z klasy VIII - tylko kilka 
punktów dzieliło je od wyróżnienia. 
Szkolnym koordynatorem konkursu 
jest Pani Urszula Kotulska.

10 maja 2022r uczeń klasy 
pierwszej  Fabian Markowicz po raz 
kolejny wyróżnił się w konkursie pla-
stycznym. Tym razem był to Ogólno-
polski Konkurs Plastyczny o tematyce  
związanej z obchodzoną w roku 2022 
rocznicą 30-lecia powstania Państwo-
wej Straży Pożarnej i brzmiał „PAŃ-
STWOWA STRAŻ POŻARNA ZA 
30 LAT”. Konkurs adresowany był do 
uczniów klas 1-4. Na etapie powiato-
wym Fabian zajął I miejsce.

Dużą popularnością wśród 
uczniów klas I-III cieszył się drugi 
konkurs plastyczny o zasięgu ogól-
nopolskim „Na początku była mi-
łość – moja rodzina”. Wykonanie prac 
konkursowych było okazją do wspól-
nej zabawy i  miłego spędzenia cza-
su, a także do refl eksji nad wartością 
rodziny w kształtowaniu osobowości 

Z życia szkolnego w Dąbrowicy…

Sukces niejedno ma imię
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każdego człowieka, zwłaszcza tego 
najmniejszego. Nagrody w tym kon-
kursie otrzymali: Nina Kusa, Maja 
Jarmuziewicz i Emilia Mierucka z 
klasy I, Kamila Skowronek, Wiktoria 
Ćwikła i Adrian Ćwikła z klasy II. 
Najmłodsi przedstawiciele szkoły - 
dzieci z oddziałów przedszkolnych 
wzięły udział w eliminacjach do Po-
wiatowego Przedszkolnego Festiwalu 
Talentów „Iskierka 2022”, który odbył 
się w MCK w Leżajsku. Przedszkola-
ki zaprezentowały publiczności swe 
umiejętności recytatorskie i wokal-
ne. Magdalena Leniart przedstawiła 
wiersz J. Brzechwy „Skarżypyta”, a 
Zuzanna Pędziwiatr wygłosiła utwór 
P. Gołucha „Offl  ine”. Trzylatki pra-
cowały pod kierunkiem pani Marii 
Frel. Sześciolatki, jak na starszaków 
przystało, wystąpiły w dwóch kate-
goriach – recytacja i piosenka. Oli-
wia Mazur zaprezentowała wiersz D. 
Wawiłow pt. „Czegoś mi się chce”, a 
Szymon Łoś i Oliwia Leniart dosko-
nale wcielili się w swe role recytując 
utwór J. Brzechwy „Leń”. Furorę wy-
wołał utwór wokalny „Moja klasa ze-
rówka” w wykonaniu Diany Mieruc-
kiej, Agaty Sadlej i Franciszka Kłosa. 
Przedszkolaki przezwyciężyły tremę 
i piosenką wyśpiewały sobie sukces 
- wystąpiły w fi nałowym koncercie 
festiwalu. Nagrodą za występ były 
gromkie brawa, pamiątkowy medal 
i dyplom. Na pewno jeszcze o nich 
usłyszymy, bo talenty, które są rozwi-
jane, nie giną. Sześciolatki pracowały 
pod kierunkiem Pani Anny Kłos.
Dziecko – wielki, mały człowiek

Jest wiele dni w roku, które 
dzieci lubią najbardziej, niewątpliwie 
jednym z nich jest 1 czerwca. Trud-
no się temu dziwić skoro w tym dniu w 
szkołach jest inaczej - organizowane są 

konkursy, wyjazdy, zabawy oraz dostaje 
się kilogramy słodyczy lub (jak to u nas 
było) kilogramy owoców.

 Dzień Dziecka w naszej szkole 
rozpoczął się od wspólnego oglądania 
fi lmu. Punktualnie o godz. 9.00. spo-
łeczność szkolna, uczniowie klas IV – 
VIII, przystąpiła do konkursów dru-
żynowych, gier i zabaw sportowych .
Młodsi świętowali nieco inaczej. Dnia 
1 czerwca uczniowie z klas 1- 3 pod 
opieką wychowawców i nauczycie-
li: Pani Lucyny Pietrychy, Pani Ewy 

Sęk, Pani Zofi i Frączek-Skwara, Pana 
Janusza Pęcaka i Pani Katarzyny Li-
pińskiej wzięli udział w wycieczce au-
tokarowej do kompleksu pałacowo–
ogrodowego w Łańcucie.

Pierwszy czerwca był wyjąt-
kowy także dla wszystkich rodzin. 
Panie wychowawczynie: Maria Frel, 
Anna Kłos, Monika Staroń – zorga-
nizowały w grupach przedszkolnych 
Dzień Rodziny. W tym dniu rodzi-
ce z dziećmi mogli jeszcze bardziej 
zbliżyć się do siebie pod względem 

emocjonalnym.  Na tym jed-
nak nie koniec – zwieńczeniem Dnia 
Dziecka była wycieczka uczniów klas 
IV – VIII - pod opieką wychowawców 

Pani Elżbiety Darni, Pani Haliny Kyci, 
Pana Pawła Deryło i Pana Krzysztofa 
Leji - do Parku Edukacji i Rozrywki 
„Farma Iluzji” w Mościskach, która 
odbyła się 06.06.2022r. Wyjazd ten 
zorganizowany został dzięki dofi nan-
sowaniu Gminnej Komisji ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Świętowaliśmy również Dzień 
Matki - święto szczególnie bliskie ser-
cu każdego ucznia i nie tylko. Z tej to 
okazji   w dniach 27 maja i 30 maja 
2022r. odbyły się w naszej szkole uro-

czyste spotkania uczniów klas I-III  z 
mamami.
Edukacja i rekreacja

Wizyty w teatrze wspaniale 
rozwijają kreatywność, a do tego są 
doskonałą okazją do wprowadzenia 
uczniów w świat sztuki oraz rozwija-
nia kompetencji społecznych.

W związku z tym 20 maja od-
były się wyjazdy na przedstawienia 
teatralne zorganizowane przez grupę 
aktorów Narodowego Teatru Eduka-
cji im. Adama Mickiewicza z Wrocła-
wia. Uczniowie klas 0-3 wybrali się 
na spektakl pt. „Lokomotywa Pana 
Tuwima”, natomiast uczniowie klas V 
– VIII obejrzeli spektakl pt. „Dziady” 



27

cz. II. 
W dniu 07.06.2022r. sześcioro 

uczniów klasy VIII wraz z opiekuna-
mi Panią Haliną Kycia i Panią Agatą 
Juśko – Zygmunt oraz Panią Dyrek-
tor Jadwigą Stopyra wzięli udział w 
VII Kongresie Mediatorów Szkolnych 
i Rówieśniczych w Rzeszowie zor-
ganizowanym przez Podkarpackie 
Centrum Mediacji. Kongres odbywał 
się pod patronatem Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty 
Rauch. Udział w kongresie dostar-

czył naszym  uczniom nowych do-
świadczeń i wzbogacił o wiedzę oraz 
praktyczne umiejętności niezbędne 
przy rozwiązywaniu sporów rówie-
śniczych. 

Natomiast dzieci z oddziałów 
przedszkolnych, postanowiły spraw-

dzić co słychać u znanego i uwielbia-
nego przez wszystkich misia – jakim 
z pewnością jest Miś Uszatek. W tym 
celu wybrały się do Rzeszowa, do je-
dynego w Polsce Muzeum Dobrano-
cek. Po wizycie w muzeum przed-
szkolaki dały upust swojej energii w 
sali zabaw „Kolorowy Świat”. 
Działania szkolne

W ramach Międzynarodo-
wego Dnia Teatru uczniowie kla-
sy IV (wspierani przez szóstoklasi-
stów) pod kierunkiem pani Haliny 
Kyci przygotowali dla społeczności 
szkolnej przedstawienie teatralne pt. 
„Rzepka”..
 Istotnym procesem w kształ-
towaniu pokoleń młodych, toleran-
cyjnych i empatycznych osób jest 
poszerzanie świadomości społecznej 
wśród dzieci i młodzieży na temat au-
tyzmu. W tym roku w terminie od 1 
marca do 5 kwietnia uczniowie z klas 
1-3 wzięli udział w Projekcie Eduka-
cyjno-Społecznym pod hasłem: „Je-
steśmy z Wami Niebieskimi Motyla-
mi”. Podsumowaniem projektu były 
obchody Dnia Autyzmu. Uczniowie z 
klas 1-3 w raz z wychowawcami Lucy-
ną Pietrychą, Ewą Sęk, Zofi ą Frączek-
-Skwara, Januszem Pęcakiem, Kata-

rzyną Lipińską oraz Panią Dyrektor 
Jadwigą Stopyrą wzięli udział w lekcji 
otwartej. Miała ona na celu budowa-
nie świadomości na temat spektrum 
autyzmu, ukazanie z czym zmagają 
się te osoby oraz zrozumienie niektó-
rych ich zachowań. 

Ponadto nasza szkoła przystą-
piła do projektu edukacyjnego  „eMo-
cje w głowie”. Jest to przedsięwzięcie, 
którego celem jest profi laktyka zdro-
wia psychicznego dzieci i młodzieży 
w wieku 10-14 lat. Organizatorem ak-
cji jest  Unicef Polska.
Do końca roku szkolnego w naszej 
placówce realizowane będą działania 
wspierające uczniów klas 4-8. Doty-
czą one przede wszystkim podnosze-
nia świadomości na temat zdrowia 
psychicznego wśród uczniów, między 
innymi: jak dbać o swoje zdrowie psy-
chiczne, jak je chronić oraz jak postę-
pować podczas sytuacji kryzysowych 
mających negatywny wpływ na stan 
emocjonalny.   

W ramach „Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa na lata 
2021-2025”podejmowaliśmy wiele 
działań, z których najciekawszym było 
spotkanie autorskie z poetką, eseistką, 
nauczycielką języka angielskiego Pa-
nią Magdaleną Podobińską. Wiersze 
dla dzieci autorstwa Pani Magdy ba-
wiły, zaciekawiały, inspirowały… Było 
to dla dzieci niezwykłe spotkanie, 
wspaniały początek przygody z książ-
ką.                                                                                     
Drugie półrocze było niezwykle in-
tensywne i owocne w sukcesy naszych 
uczniów i ciekawe przedsięwzięcia. 
Największą radością dla społeczności 
szkolnej na koniec roku była wiado-
mość, że w ramach II edycji Rządo-
wego Funduszu Polski # Polski Ład 
Gmina Kuryłówka o trzymała fi nanse 
na budowę sali gimnastycznej przy 
naszej szkole wraz z zapleczem i urzą-
dzeniami technicznymi. Pani Wójt 
Agnieszce Wyszyńskiej oraz wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w pro-
jekt serdecznie dziękujemy!

ŁH
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Sukcesy naszych uczniów:  
6 edycja Powiatowego Konkursu „Lo-

gicznie i Ekonomicznie” w ZSL w Le-

żajsku. Zwycięzcą została nasza dru-

żyna z klasy 8a: Adam Pawelec, Mak-

symilian Kula, Przemysław Zagaja. 

Zespół z klasy 8b: Alicja Zdeb, Piotr 

Sołek, Rafał Wilk zajął 6 miejsce. Poza 

nagrodami rzeczowymi obie druży-

ny „otrzymały” wycieczkę do fi rmy 

Fibrain. 

Powiatowy Konkurs Matematycz-

ny „Odważnik 2021/2022” – Zofi a 

Szpetnar kl. 6 – III miejsce oraz tytuł 

laureata,  Ksawery Maszewski kl. 6 – 

wyróżnienie, Hubert Kyc kl. 6 – fi na-

lista,  Adam Pawelec kl. 8a – fi nalista. 

U. Zięzio 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzy-

ko upadków znamy”, zorganizowany 

przez KRUS. Do grona nagrodzonych 

należała uczennica kl. 6 –Zofi a Szpet-

nar, której praca została wyróżniona 

spośród około 3 tysięcy nadesłanych 

zgłoszeń. 

M. Sztyrak 

Międzynarodowy konkurs matema-

tyczny Kangur. Anna Borek i Maja 

Kotulska z klasy 3a otrzymały wyróż-

nienia krajowe w kategorii Maluch 

i zajęły 12 i 14 miejsce, w kategorii 

Beniamin – Zofi a Szpetnar z klasy 

6 – miejsce 6 i Aleksandra Kotulska 

z klasy 5 – 4. Za przygotowanie tych 

uczniów należą się podziękowania 

pani M. Wolanin, U. Zięzio, J. Pai.  

Przedstawiciele klas I – III (Anna 

Borek, Michał Kyc, Natasza Kotuła i 

Julia Borek) wzięli udział w III edycji 

konkursu matematycznego ,, Liga 

złota” i ,, Liga srebrna” w Majda-

nie Łętowskim, gdzie zmierzyli się 

z testem matematycznym zawiera-

jącym zadania na logiczne myślenie 

oraz rozszerzony zakres umiejętności 

sprawnego liczenia do 10000. Uczest-

nicy sprawdzili się też jako mali che-

micy w ,,Chemicznym czary mary”. 

J. Paja 

Powiatowy konkurs “Z polszczyzną 

za pan brat” w ZSL w Leżajsku: I 

-ce  Wiktoria Kotulska 8b, II -e Ewa 

Bucior 8b i  Adam Pawelec 8a,  III 

-e Wiktoria Trójniak  8b. Uczniów 

przygotowały M.Kordas i M. Sztyrak.

Konkursy przeprowadzone w na-

szej szkole: Czytelniczy ze znajo-

mości „Pana Tadeusza” dla kl. 7-8, 

zorganizowany przez J. Marczak 

– Szpyt , M. Kordas  i   M. Sztyrak. 

Wyniki: I miejsce Alicja Zdeb 8b, 

II – Aleksandra Dziechciarz  8b,  Iga 

Darocha  7a, III – Adam Pawelec  8a. 

Wyróżnienia: Nikola Daczyńska  7a 

i Agata Pierczyk 8a. Laureaci odebrali 

dyplomy i nagrody z rąk Pani Wice-

dyrektor M. Wolanin. 

Plastyczny dla przedszkoli „Ilustra-

cja do wybranego wiersza Marii 

Konopnickiej”. Jury doceniło wkład 

pracy dzieci i nagrodziło wszystkich 

uczestników kolorową książeczką,  

dyplomem i oczywiście uściskiem 

dłoni Pani Dyrektor. Konkurs recy-

tatorski wierszy o sporcie i zdrowiu 

- dla przedszkola. Komisja (W. Za-

gaja z Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Kuryłówce, M. Kordas i B. Łusz-

czak) była pod wielkim wrażeniem 

zdolności dzieci, więc każdy otrzymał 

dyplom, nagrodę książkową i drob-

ny upominek, który przyniosła pani 

Wiesia. 

Quiz wiedzy o Unii Europejskiej. I 

miejsce zajął Dawid Skiba 7a, II – Ma-

teusz Tokarz kl. 4, III – Ksawery Ma-

szewski kl. 6 i Alicja Zdeb 8b. 

W konkursie „Europa moim do-

mem” I miejsce za ‘Kościół Mariacki’ 

otrzymali Miłosz Kotuła i Filip Moł-

doch kl. 5,  II miejsce – ‘Wulkan Etna’ – 

autorstwa Mateusza Tokarza i Kacpra 

 Najnowsze wieści z SP Kuryłówka w wielkim skrócie
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Kyci z kl. 4, III miejsce – ‘Krzywa Wie-

ża’ Ani Jaworskiej 4   i ‘Symbole Irlan-

dii’-  Sebastiana Kuczka i Piotra Baja 

4. Wyróżnienia: Mateusz Budzyński 

i Bartłomiej Filist kl. 5 za ‘Holender-

ski wiatrak’. Konkursy zorganizowały  

B. Łuszczak i  J. Marczak – Szpyt, na-

grody ufundowała Pani Dyrektor.                          

             J.M.SZ. 

Obchody  Światowego Dnia bez Ty-

toniu - uczniowie kl. 5-8 spotkali się 

z pedagogiem szkolnym,  obejrze-

li   prezentację na temat szkodliwości 

palenia. W holu  przygotowano ga-

zetkę tematyczną. Odbył się również 

konkurs plastyczny, zorganizowany 

przez M. Sztyrak i M. Kordas   dla 

ucz. kl. 6-8 na najciekawszy plakat pt. 

„Papieros służy do zabijania - nie do 

szpanowania”. Oto wyniki: Patrycja 

Skiba kl. 8a – I miejsce; Aleksandra 

Student kl. 8a, Zofi a Szpetnar kl.6 – 

II miejsce (ex aequo); Amelia Gon-

dek kl. 8b –  III miejsce. Wyróżnie-

nia: Amelia Chudy kl. 6, Michalina 

Murzańska kl. 6, Filip Kotula kl. 7a, 

Wiktoria Trójniak kl. 8b. Autorzy wy-

różnionych  prac otrzymali   dyplomy 

i nagrody – niespodzianki ufundowa-

ne ze środków GKRPA w Kuryłówce.                                                               

                                              M. Kordas

Gminny Konkurs Mitologiczny 

„Z mitologią za pan brat”. Najlepsza 

okazała się uczennica SP w Dąbro-

wicy – Magdalena Goch. Na II miej-

scu znaleźli się Miłosz Kotuła (SP w 

Kuryłówce) oraz  Mikołaj Dynowiec 

(SP w Dąbrowicy). III miejsce zajęli 

uczniowie SP w Kuryłówce – Alek-

sandra Kotulska i Krystian Kulec. 

Składamy serdeczne podziękowania 

Pani Wójt A. Wyszyńskiej za ufundo-

wanie nagród i upominków oraz Pani 

Dyrektor J. Pai za nagrody książkowe.  

W trakcie  pracy komisji nad wer-

dyktem, uczniowie klasy 8a w  prze-

braniu bogów greckich  przedstawili 

dla  uczestników konkursu krótką 

scenkę na  Olimpie. Organizatorami 

konkursu były polonistki – M. Kor-

das, G. Marczak, M.  Sztyrak, J. Serkiz. 

W pracach komisji konkursowej brały 

udział – H. Kycia, E. Kusa i G. Marczak.   

                                           G. Marczak      

Ponadto Wolontariat Szkolny zorga-

nizował „Dzień zdrowego odżywia-

nia”. Uczniowie klas 4-8 przygotowy-

wali zdrowe, zbilansowane posiłki, 

które następnie sprzedawali na  kier-

maszu. Zorganizowano też kącik edu-

kacyjny z materiałami informacyjny-

mi, profi laktycznymi, przykładowymi 

jadłospisami i przepisami na zdrowe 

dania. Zebrane środki przekazano na 

Podkarpackie Hospicjum dla Dzie-

ci w Rzeszowie. Całkowita zebrana 

kwota to 670 zł, z czego 400 zł wpły-

nęło na Hospicjum, a 270 na rzecz 

Wolontariatu. Organizatorzy: M. Wo-

lanin, K. Stawowy, A. Burda   

 Uczniowie kl. 8a i 8b uczestniczyli 

w Dniach Otwartych w ZSL im. B. 

Chrobrego i ZST im. T. Kościuszki 

w Leżajsku. W ZSL obejrzeli wiele 

ciekawych doświadczeń, zapozna-

li się z  zagadnieniami dotyczący-

mi  cyberbezpieczeństwa  i logistyki. 

Istotne informacje na temat szkoły i   

przyszłych zawodów uczniowie uzy-

skali również w ZST, gdzie zwiedzili 

pracownie techniczne, brali udział w 

spotkaniach z nauczycielami i ucznia-

mi szkoły i obejrzeli prace artystycz-

ne   zebrane przez uczestników ART 

KLUB-u. Tego dnia odbyła się jeszcze 

wizyta w Firmie BMF Polska Sp. z o. 

o. M. Kordas W Zucholandii m. in. 

zrealizowane zostały: cykl „Rodzi-

ce czytają dzieciom”, cykl „Przed-

szkolaki w świecie poezji” – przy 

współpracy gości z instytucji samo-

rządowych tj. p. Wójt A. Wyszyńskiej, 

sekretarza gminy p. R. Szałajko oraz 

p. dyrektor GOPS – A. Kyci oraz cykl 

Pasjonujące zawody - obejmujący 

spotkania z p. J. Pają , nauczycielem 

edukacji wczesnoszkolnej, policjan-

tami: p. G. Bajem i P. Misiem, p. P. 

Dziechciarzem, wiceprezesem w OSP 

w Kuryłówce, p. W. Zagają, z Gmin-

nej Biblioteki Publicznej oraz p. M. 

Chmurą, pielęgniarką, J. Mach. 

9 czerwca byliśmy świadkami wspa-

niałego widowiska – uczniowie kl. 

4-8 zaprezentowali swoje talenty: 

Amelia Chudy – pokaz gimnastyczny, 

Krzysztof Bucior „Deszcze niespokoj-

ne” – trąbka, Kacper Kycia „Dla Eli-

zy”- pianino, Lidia Skrzypek „Piraci z 

Karaibów” - gitara, Emilia Szenborn 

„Take care”   - gitara, Tomasz Fusiarz 
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„Faded” – pianino, Michalina Mu-

rzańska „Nie bój się chcieć” - śpiew, 

Ksawery Maszewski - skrzypce, Zofi a 

Szpetnar - saksofon, Emilia Pasek, 

Amelia Chudy, Adrian Wilkos – trąb-

ka i saksofon, Kamil Karoń – pokaz DJ 

na konsoli, Alfred Krawczyk – kostka 

Rubika, Karolina Miś „Różowa pan-

tera” – saksofon, Marysia Jaworska, 

Aleksandra Student i Wiktoria Ko-

tulska – twórczość malarska. Zespół: 

Mateusz Podobiński, Konrad Wilkos, 

Łukasz Staroń, Piotr Leja – gra na 

trąbkach w towarzystwie saksofonów 

Ewa Bucior i Oli Dziechciarz, Jakub 

Szewczyk – cajon, Adam Pawelec – 

gitara, Przemek Zagaja – gitara „Co-

rona Virus Blues”, Wiktoria Trójniak 

„Dziś późno pójdę spać” – śpiew, 

Aleksandra Dziechciarz „Enterta-

iner” – na pianinie, Ewa Bucior „Pre-

ludium taneczne” – fl et.  M. Sztyrak, 

A. Śliwa. 

Tego dnia   odbyła się też uroczy-

sta akademia z okazji Dnia Mamy i 

Taty. Wszystkie grupy przedszkol-

ne pod kierunkiem wychowawców 

przygotowały część artystyczną, a 

także wręczyły swoim ukochanym 

rodzicom samodzielnie przygo-

towane laurki i upominki, w któ-

re włożyły całe swoje serduszko. 

                                           A. Grabarz. 

10 czerwca dzieci z zerówki spotkały 

się z niezwykłą poetką, laureatką wie-

lu nagród poetyckich i literackich pa-

nią Jolantą Mach, której wielką pasją 

jest też kaligrafi a. Pani Jola przeczy-

tała piękne wiersze  o kotku, mamie 

i wiośnie. Pokazała swoje tomiki po-

ezji, prace, narzędzia piśmiennicze, 

a na koniec poczęstowała słodkim 

upominkiem. Dzieci z uwagą słucha-

ły i chętnie odpowiadały na zadawane 

pytania.                                                                              
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8 maja br. miały miejsce uroczyste obchody 77. 
rocznicy bitwy pod Kuryłówką, która należy do 
największych zwycięskich bojów żołnierzy podziemia 
antykomunistycznego w 1945 r. z sowieckim NKWD. W 
tym jakże ważnym i wyjątkowym dla naszej miejscowości 
wydarzeniu udział wzięły: Kompania Honorowa 3 
Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Płk. 
Łukasza Cieplińskiego wraz z Pocztem Sztandarowym, 
Kompania Honorowa Jednostki Strzeleckiej 2035 
„STRZELEC” z Pocztem Sztandarowym Armii Krajowej, 
a także Kompanie Honorowe Grup Rekonstrukcyjnych 
Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1939” Jastkowice, 
Szwadron Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich z 

77. rocznicy bi� y  
pod Kuryłówką
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Biszczy oraz liczne delegacje z Pocztami Sztandarowymi 
gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
szkół. Ponadto na uroczystość przybyli parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz wojewódzkich, wójtowie, 
przedstawiciele służb mundurowych z powiatu, księża i 
mieszkańcy gminy. Obchody rocznicowe rozpoczęły się 
Mszą Świętą w Kościele Parafi alnym pw. Świętego Józefa 
w Kuryłówce. Po zakończeniu mszy w asyście Orkiestry 
Dętej nastąpił przemarsz wszystkich uczestników pod 
pomnik w centrum Kuryłówki. Ofi cjalnego otwarcia 
uroczystości dokonała Pani Wójt Agnieszka Wyszyńska, 

która przybliżyła historię wydarzenia i  przywitała 
zaproszonych gości. Następnie złożono wieńce, wiązanki 
i zapalono znicze, a zaproszonym gościom  wręczono 
pamiątkowe medale upamiętniające Bitwę pod 
Kuryłówką.  Przy dźwiękach pieśni wojskowych nastąpił 
przemarsz pod Strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej 
im. J. Szczęsnego w Kuryłówce, gdzie na wszystkich 
uczestników czekała strażacka grochówka oraz 
przygotowane militarne stoiska przez Stowarzyszenie 
Eksploracyjno-Historyczne „Galicja”, Wojskowe Centrum 
Rekrutacji z Niska oraz Strzelnicę Arizona.

Turystycznie i historycznie do K rzeszowa

 

29 maja 2022 roku odbył się VI Rajd Rowerowy – 
Szlakiem Naszej Historii. Impreza jak zwykle przyciągnęła 
cyklistów w różnym wieku nie tylko z naszej gminy, ale 
dołączyli także fani dwóch kółek z gmin ościennych. 

Malownicza trasa, piękna pogoda, sprawny rower, dobry 
humor - tyle i aż tyle. 

Startujemy tradycyjnie  przy OSP w Kuryłówce o godz. 
8.15, ubrani w seledynowe koszulki, odznaczamy się silnie 
na tle soczystej  majowej zieleni. Pierwszy nasz przystanek 
to budynek OSP w Łazowie, na którym znajduje się tablica 
poświęcona pamięci  mieszkańców Łazowa, oraz kamień 

pamięci w Sigiełkach. Oba te miejsca upamiętniają 
tragiczne  wydarzenia z 1942 roku, w których to zostali 
wymordowani przez hitlerowców mieszkańcy obu tych 
wsi, ponadto nawiązują do analogicznych wydarzeń z 
Kulna. Krzeszów niegdyś miasteczko, dziś gmina wiejska. 
W samym centrum pomnik, który przypomina dla 
nas odległą już historię roku 1863 i zesłanych na Sybir 
mieszkańców Krzeszowa. Krótki odpoczynek, kanapka 
dla dodania sił na rozkopanym krzeszowskim rynku i 
wspinaczka  po schodkach w stronę przepięknego kościoła, 
w którym o godz.11.00 mamy zaplanowaną mszę świętą. 
Było nam niezmiernie miło, gdy naszą obecność podczas 
liturgii zauważyli i przywitali nas krzeszowscy kapłani. 
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Sam kościół po prostu zachwyca! Drewniany, trzynawowy 
pw. Narodzenia NMP wybudowany w  latach 1727-1728. 
Do tego drewniana dzwonnica i kaplica z 1905 r., i jeszcze 
piękna drewniana plebania z oryginalnym ogrodzeniem, 
oraz Dom Parafi alny, w którym znajduje się muzeum 
historii Krzeszowa. Cały zespół kościelny położony jest 
na wzgórzu Rotunda w obecności licznych wąwozów. 
Miejsce godne odwiedzenia – polecamy. I na koniec 
perełka - kaplica oraz cudowne źródełko na Komanowej 
Górze w Krzeszowie Dolnym. Woda ma właściwości 
lecznicze na różne ludzkie niedomagania, a szczególnie 
na choroby oczu. Miejsce bardzo klimatyczne, położone 
na uboczu, otoczone bujną zielenią, ukwiecone zapewne 
przez miejscowych mieszkańców. I w takim to miejscu 
pracownicy GOK i GBP przygotowali dla wszystkich 
uczestników rajdu poczęstunek. Kiełbaski, kawa i pyszne 
rogaliki pieczone przez nasze koleżanki smakowały 
wyśmienicie. 
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Była to piękna wędrówka tropem historii naszych 
sąsiadów, w której uczestniczyło 157 rowerzystów 
oraz 20 osób ze służb zabezpieczających rajd. Mam na 
myśli ratowników medycznych z CRM z Jarosławia 
oraz pomocnych na każdym kroku strażaków z OSP 
Kuryłówka i OSP Kulno. Dzięki Wam czuliśmy się 
bezpiecznie. Godne podkreślenia jest to, że najstarszym 
uczestnikiem rajdu był 85-letni pan Krzysztof z Leżajska, 
a najmłodszym 5-letni Mateusz. Jeszcze raz sprawdziło się 
powiedzenie – cudze chwalicie, swego nie znacie. Chociaż 
mieszkamy niedaleko od siebie, nie znamy pięknych i 
ważnych dla miejscowych społeczności miejsc. Jesteśmy 
w tej komfortowej sytuacji, że organizatorzy tej cyklicznej 
już imprezy dbają o to, żeby nasza i naszych najbliższych 

sąsiadów historia nie została zapomniana. Po wszystkich 
tych miejscach oprowadzał nas i ze swadą opowiadał 
niezastąpiony, wielki pasjonat historii Roman Szałajko, 
a w krzeszowskiej izbie pamięci panie Helena Pisula i 
Elżbieta Sawicka. Pomoc organizacyjną otrzymaliśmy 
też od krzeszowskiej kultury, byli z nami dyrektor GOK 
Malwina Szałęga oraz instruktor Wojciech Fus. Na koniec 
dodam, że w tej świetnej formie turystyki rowerowej 
przejechaliśmy ok 18 km w jedną stronę . Dziękujemy i 
do zobaczenia za rok!

…to pisałam ja „Cecylka”…

5 czerwca, w niedzielne popołudnie odbyło się już XVII 
Spotkanie z Folklorem i Biesiadą, w tym roku impreza 
zawitała do Kulna. Gospodarzami było Koło Gospodyń 
Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Kulnie. Od godziny 
15-tej zaczęła rozbrzmiewać ludowa muzyka i śpiew, 
stoiska zapełniały się pysznymi ciastami i różnorakimi 
przekąskami, a to za sprawą ośmiu Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy biorących udział w prezentacji 
kulinarnej „Smaczne bo nasze”. Degustując uczestnicy 
imprezy jednocześnie mogli obejrzeć występy zespołów 
działających przy GOK-u w Kuryłówce. Zaprezentowały 
się zespoły śpiewacze: Jarzębina z Kuryłówki i Ożanny, 
Kalina z Kolonii Polskiej, Jagoda z Dąbrowicy z kapelą 
oraz KGW Słoboda. Z wesołymi, skocznymi ludowymi 
piosenkami pokazał się najmłodszy zespół Pięcionutka w 
utworach: Pod zielonym dębem i Na jarmarku.  Jak pisaliśmy 
dwa lata temu swój debiut na tej imprezie miał wokalny 
zespół Na obcasach, natomiast w tym roku debiutantem 

był chór męski, który zaśpiewał piosenkę Traktor, a 
wspólnie z Paniami usłyszeliśmy Lipkę i Dziewczyny, 
dziewczyny. Później Obcasy zaprezentowały się w dwóch 
utworach Takiego Janicka oraz W moim ogródeczku. Na  
tym ludowo-biesiadnym spotkaniu nie mogło zabraknąć 
oczywiście naszej niezastąpionej orkiestry dętej, która 
zagrała sześć utworów. Zaprzyjaźniona od dwóch lat z 
ośrodkiem kultury kapela „Wiemy o co chodzi”, zawsze 
wspiera nas muzycznie przy organizacji imprez. W ich 
wykonaniu usłyszeliśmy cztery utwory (W siną dal, 
Winko piję, Karczma pod Ryglami i Hej bystra woda).
Kapeli towarzyszyli soliści Agnieszka i Grzegorz. Później 
chłopcy z kapeli wspólnie z muzykami z orkiestry 
dętej zagrali i zaśpiewali z wszystkimi biesiadnikami. 
Podsumowując występy naszych zespołów zaznaczę tylko, 
że usłyszeliśmy 28 utworów, w tym 6 instrumentalnych, 
myślę, że było co posłuchać i obejrzeć. Na zakończenie 
występujący otrzymali z rąk Pani Wójt wyjątkowego, 

S p o t k a n i e  z  f o l k l o r e m  i  b i e s i a d ą
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niepowtarzalnego ludowego kogucika – wykonanego 
przez pracowników ośrodka kultury i biblioteki. Ponadto 
za prezentacje kulinarne Koła Gospodyń otrzymały czeki 
o wartości 300,00 zł.  Całość zakończyła biesiada przy 
muzyce zespołu Break Ice. 

Organizatorami Spotkania z Folklorem i Biesiadą byli: 
Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, 

Gmina Kuryłówka, KGW Kulno, OSP Kulno, natomiast 
współorganizatorem, który dofi nansował imprezę Powiat 
Leżajski. Dziękujemy również sponsorom: Browar 
Leżajsk oraz Inventor Catering Imprezy Andrzej Burek. 

Dziękujemy i zapraszamy za rok!

        
   gbpwz

1 czerwca o godzinie 14-tej rozpoczęliśmy imprezę 
plenerową z okazji Dnia Dziecka, zorganizowaną przy 
OSP w Kuryłówce. Tam dzieci mogły wyszaleć się do woli 
na bezpłatnym mobilnym placu zabaw. Były zjeżdżalnie, 
dmuchańce, trampoliny, basen z kulkami, ponadto 
każdy milusiński otrzymał darmowy bloczek na lody. 
Tradycyjnie już do zabawy dołączyła 

DZIEŃ DZIECKA 
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Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z 
Kuryłówki, która zorganizowała zabawę z 
hydronetką, oj, chętnych nie brakowało, 
i … było mokro. Wszystkim dzieciom 
w dniu ich święta i nie tylko życzymy 
wszystkiego najlepszego, szczęścia i radości 
moc, ciepłego słoneczka na co dzień oraz 
kolorowych snów co noc.

 Organizatorzy dziękują za udział w 
imprezie 

 Do zobaczenia!!!

      Jeszcze się wam drzewa ukłonią,

liście szepną gdzie wróg.

I gałąź szeles� ie pod butami ciężkimi,

gdzie spry� ym krokiem idzie par� zant z innymi.

Nie przed wrogiem lecz Bogiem żołnierzu 
uklękniesz….

UROCZYSTOŚCI 78. 
ROCZNICY  WYDARZEŃ NA � LÓWCE
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„…by pokolenia pamiętały…”  

Kalówka 2022
Tarnawiecka świątynia zgromadziła nas w niedzielę 
26  czerwca br., by po raz kolejny  wspominać i oddać 
cześć bohaterom poległym pod Kalówką – 78 lat temu. 
To nasze patriotyczne kuryłowskie święto jest dowodem, 
że pamiętamy o tym tragicznym zdarzeniu, wspominając 
tych, którzy właśnie tego dnia polegli na Kalówce. 
Tegoroczne obchody miały charakter symboliczny, w 
uroczystościach wzięły udział władze samorządowe i 
mieszkańcy naszej miejscowości. Podczas liturgii mszy 
mieliśmy okazję również uczestniczyć w uroczystości 
jubileuszu święceń kapłańskich ks. proboszcza Piotra 
Babijczuka, który otrzymał wiele pięknych życzeń z 
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okazji 30-lecia kapłaństwa. O uroczystą oprawę  mszy 
zadbali: zespół dziecięcy Mio Dio oraz chór męski i 
orkiestra dęta GOK. Po zakończeniu mszy przy wtórze 
pieśni żołnierskich, wszyscy przeszli pod pomnik 
upamiętniający wydarzenia z 29 czerwca 1944 roku, 
gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze, a na zakończenie 

Pani Wójt Agnieszka Wyszyńska, w krótkim wystąpieniu 
zaznaczyła jakie znaczenia dla nas żyjących mają takie 
uroczystości, i że winniśmy pamiętać o naszej lokalnej 
historii i ją w należyty sposób pielęgnować, tym samym 
dziękując zebranym za przybycie.

…ino wióra leciały.. po raz drugi

Upalne, czerwcowe popołudnie, ponad 30 stopni w 
cieniu, ale „ludziom lasu” żadne warunki niestraszne, 
więc nad zalewem w Ożannie II edycja pokazów drwali. 
Patrząc na listę zawodników śmiało można powiedzieć, 
że wydarzenie, co najmniej wojewódzkie. Oprócz 
okolicznych mistrzów była z nami również drwalka 
ze Śląska i drwal z Wielkopolski. Swoją obecnością 
zaszczycił wydarzenie Mistrz Polski Drwali Zenon 
Sobolewski. Dodać należy, że patronat na imprezą objęli: 
TVP Rzeszów, Radio Supernova, Nowiny, Nowiny24, 
Sztafeta, Kuryłowskie Wieści. 

  Ofi cjalnego otwarcia pokazów, dokonała 
pani Agnieszka Wyszyńska Wójt Gminy Kuryłówka, 
słowo do zawodników skierował również Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Leżajsk Zenon Szkamruk, po czym 
konferansjer przedstawił sylwetki zawodników i dokonał 

losowania kolejności startów. Pokazy rozgrywane były 
w formule mistrzostw Polski i Świata, chociaż z lekkim 
przymrużeniem oka, bo to tylko i aż pokazy, a nie zawody 
o stawkę. Zawodnikom oczywiście mierzymy czas i 
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dokładność, bo podchodzą do rywalizacji profesjonalnie, 
ale kąty i „niedopiły”  komentator i jednocześnie sędzia 
zawodów leśniczy Jacek Brzuszko już traktuje ulgowo. 

Pierwsza konkurencja to zmiana łańcucha 
na czas, tutaj najlepszy okazuje się Tomasz Bilski 
11,15 sek., po konkurencji schodząc niezadowolony, 
rzuca do organizatorów „po ostatnim zawodniku chcę 

wykonać jeszcze raz, dla publiczności obiecuję zejść 
poniżej 10 sekund” słowa dotrzymuje 9,98 sek.! Czas na 
przerzynkę złożonął pan Tomasz 16,88 sek., ale pozostali 
naciskają mocno. Kolejna konkurencja to przerzynka 
na dokładność, tutaj nie czas jest najważniejszy lecz 
decyduje kilka czynników, „Weteran” zawodów drwali 
Zbigniew Piwko w jednej kłodzie ma 0 mm, więc idealnie. 

Organizatorzy czyli Mała przystań na lato, Wójt Gminy 
Kuryłówka Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w 
Kuryłówce tak ułożyli kolejność zmagań, by najciekawsze 
konkurencje były na zakończenie pokazów. Zaczynamy 
okrzesywanie, konkurencja bardzo widowiskowa. Nasz 
gość z Wielkopolski Marek Bagrowski wykonuje ją w 
11,13 sek.  Na zakończenie obalanie na cel, to również 
konkurencja gdzie nie tylko czas, ale wielkie znaczenie 
ma dokładność i tą dokładnością popisali się Jacek Peryga 
i Ryszard Staroń, a więc drwale z Gminy Kuryłówka, 
którzy położyli 8 metrowe kłody drewna idealnie na 
cel – brawo. A kto zebrał najwięcej, niemal owacyjnych 
braw? Nikt inny jak tylko Julia Królik jedyna drwalka 
między facetami, ale jaka!!! Codzienna praca drwali jest 
bardzo niebezpieczna, narażona na warunki pogodowe 
oraz różne sytuacje nie dające się przewidzieć np.: awaria 
sprzętu, taki właśnie pech spotkał Marcina, ale to młody 
człowiek, za rok będzie miał okazję do rewanżu. 

Widowiskowym przerywnikiem w pokazach był po-
kaz alpinistycznej ścinki drzew w wykonaniu jednego z 
uczestników Sebastiana Wanata. Pokaz rozpoczął przygo-
towaniem stanowiska, później podejście po linie, montaż 
stanowiska, ścinka sekcyjna i kontrolowane opuszczanie 
urobku. Nie mniej widowiskowa była konkurencja wbija-
nia gwoździa na czas, w której nagrodami były 150-złoto-
we karnety do Szkółki Roślin Ozdobnych Dąbek w Gie-
dlarowej. Najlepszy czas to 2,17 sek. drwala Marcina, ale 
byli też tacy, którym gwóźdź się chował;) 

Pokazom Drwali towarzyszyła rejestracja poten-
cjalnych dawców szpiku kostnego DKMS, ph. „Uratuj ży-
cie Marcinowi”. Marcin, mieszkaniec Brzyskiej Woli, mąż 
i tata trójki wspaniałych synów, zachorował na białaczkę 
limfoblastyczną T-komórkową, która charakteryzuje się 
wyjątkową złośliwością. Bardzo ważny jest czas! Dawca 
szpiku, oddaje cząstkę siebie i daje szansę Marcinowi lub 
innym potrzebującym na całym świecie! Pokazy Drwa-
li się zakończyły, ale zarejestrować możesz się cały czas, 
przecież do Rzeszowa nie jest daleko. Na Ożannie zareje-
strowało się 70 osób – brawo.
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Jako organizatorzy chcemy docenić i podziękować 
publiczności, która przybyła na pokazy bardzo licznie i 
żywo reagowała na popisy zawodników– wielkie dzięki! 
Doceniamy również wsparcie sponsorów, to dzięki wam 
nagrody dla zawodników były atrakcyjne, jak powiedział 
jeden z nich „można je rozdawać na mistrzostwach Polski”. 
Sponsorami byli: Gmina Kuryłówka, Sklep/serwis 
STIHL Żołynia, Browar Leżajsk-Grupa Żywiec S.A., 

Autonaprawa Damian Kowal Stare Miasto, Szkółka 
Roślin Ozdobnych Magdalena i Wiesław Dąbek 
Giedlarowa, Usługi Leśne Ryszard Staroń, Usługi 
Leśne Łukasz Pelc, Usługi Leśne Zbigniew Pierczyk, 
Nadleśnictwo Leżajsk, Pizzeria Słoneczna California 
oraz Beata i Adam Pęcak, dziękujemy za udostępnienie 
placu do pokazów drwali. Organizatorzy zadbali 
również o najmłodszych by nie siedzieli na kolanach u 
rodziców. Konkursy wiedzy o lesie i jego mieszkańcach, 
ukryte skarby piratów i mobilny plac zabaw to, oprócz 
plaży i pływania w zalewie, dodatkowe atrakcje dla dzieci. 
Potańczyć też można było, zadbał o to zespół HEVEN. 
Pozdrawiamy wszystkich i oby do zobaczenia za rok na 
podobnych pokazach.

Leszek Połeć 

dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w 

Kuryłówce

Sylwetki zawodników:

1. Tomasz Bilski mieszka w Milczy k. Krosna, ukończył 
krośnieńską „naft ówkę” z zawodu technik wiertnik. 
6 lat pracował w austriackich Alpach jako drwal, 
od 2013 pracuje w Polsce, od 2014 roku startuje 
w zawodach w kraju i za granicą m.in.: Słowacja, 
Ukraina, Niemcy czy Norwegia. Jest Mistrzem Polski 
Drwali z 2018 roku oraz brązowym medalistom w 
2021 r., reprezentuje Team Stihl Polska. Ponadto dwa 
razy reprezentował Polskę na mistrzostwach świata 
drwali. Jego pasją jest rzeźba w kłodzie drewna. W 
roku 2021 uległ groźnemu wypadkowi w pracy to cud 
że żyje, a jeszcze większy, że startuje.

2. Julia Królik pochodzi z miejscowości Popów woj. 
Śląskie z wykształcenia mgr inż. Leśnictwa, ukończyła 
Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
Prywatnie działa w branży związanej z produkcją 
palet, dorywczo rzeźbi na różnego rodzaju pokazach-
eventach. W 2018 roku została brązową medalistką 
wśród kobiet na Mistrzostwach Świata Drwali w 
Lillehammer w Norwegii. Hobbistycznie lubi jazdę 
konną, motocykle, gra na rogu myśliwskim.

3. Zbigniew Piwko obecnie jest najstarszym wiekiem 
zawodnikiem biorącym udział w zawodach drwali. 
Trenując z pilarką, do perfekcji opanował jej obsługę, 
kocha rywalizację i sportową atmosferę na zawodach 
i nie zamieniłby tego uczucia na nic innego. Ma celne 
oko, wprawną rękę, doskonałą kondycję i gibkość, 
to prawdziwy pasjonat. Nadmienić należy, że przez 
ok. 30 lat czynnie uprawiał sporty sztuk walki. 
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W 2021 roku zajął II miejsce na zawodach RDLP w 
Kolbuszowej.

4. Jacek Peryga jako pilarz-drwali pracuje od 3,5 roku 
w Zakład Usług Leśnych Ryszard Staroń dla jednego 
z leśnictw Nadleśnictwa Sieniawa. Znany i lubiany 
członek grupy Facebookowej liczącej ponad 25 000 
osób związanej z branżą zakładów usług leśnych. Jest 
autorem niezliczonej ilości fi lmów /fi lmików. Bardzo 
rzeczowo i z dużą pokorą pokazuje swoją ciężka pracę, 
a zarazem z pewną dawką humoru, za co jest bardzo 
lubiany i doceniany. Jest aktualnym wicemistrzem 
drwali Nadleśnictwa Sieniawa.

5. Marek Bagrowski drwal z Nadleśnictwa Gniezno. 
Przygodę w zawodach drwali rozpoczął w latach 
1994 – 1998 startując w zawodach drwali RDLP w 
Poznaniu. Pierwsze sukcesy przyszły w 2014 roku gdy 
zajął I miejsce w zawodach drwali organizowanych 
przez RDLP w Szczecinie, ponadto zajął III miejsce 
Międzynarodowe Zawody Drwali. W 2015 i 2018 roku 
został Mistrzem Polski w konkurencji okrzesywanie. 
Startował z sukcesami w Bobrowej, Koszęcinie czy 
w Ruciane – Nida. Dodać należy, że był członkiem 
Kadry Narodowej na MŚ w Wiśle w 2016, trener 
Kadry Narodowej na MŚ w Lillehammer 2018. 

6. Ryszard Staroń mieszkaniec Brzyskiej Woli, od 
23 lat prowadzi ZUL w Nadleśnictwie Sieniawa, 
Leśnictwo Szegdy, dwukrotnie został mistrzem 
tego Nadleśnictwa.  Kilka razy uczestniczył w 
regionalnych zawodach drwali, jednokrotnie zostając 
Mistrzem RDLP w Krośnie. Ma za sobą również 
debiut na Mistrzostwach Polski Drwali w Koszęcinie 
i eliminacjach do Mistrzostw Polski w Ruciane-Nida 
w 2022 roku. Jego hobby to sport i motoryzacja.  
Aktualny Mistrz Nadleśnictwa Sieniawa oraz 
wicemistrz Polski w ścince 2021 r.

7. Sebastian Wanat mieszka w Krasnej w okolicach 
Krosna, jest inżynierem leśnictwa, ukończył SGGW 
w Warszawie, aktualnie odbywa staż w Lasach 
Państwowych. Jego pracą i hobby jest  praca w 
ogrodnictwie/arborystyce (chirurgia drzew). W 
zawodach startuje od ukończenia 18 roku życia, 
zaliczył kilka podium, m.in.: wicemistrz Polski 
juniorów na zawodach w Koszęcinie, ponadto wgrał 
Międzynarodowe Zawody Szkół Leśnych ph. „Młodzi 
drwale Karpat” organizowanych przez Zespół Szkół 
Leśnych w Lesku. Jest Mistrzem Polski Ścinki z 2021 
roku.

8. Marcin Staroń z wykształcenia jest stolarzem, jako 
pilarz pracuje od 2013 roku, lubi pracę z drewnem 
oraz pracę w lesie. W poprzednim roku na XV 
Regionalnych Zawodach Drwali w Kolbuszowej 
zajął IV miejsce. Jego pasją, którą prężnie rozwija i 
która daje mu dużo satysfakcji jest hodowla gołębi 
pocztowych, stale poszerza wiedzę związaną z tym 
hobby. Jest Prezesem Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych Oddział Leżajsk- Sokołów 
Małopolski. Marcin to aktualny Mistrz Drwali 
Nadleśnictwa Leżajsk.

9. Leszek Połeć 
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…Zbieram wszystko w jedną dużą bryłę lata, żeby żyć
nią. To jest taki wielki przekładaniec, są w nim wschody

słońca i czarne jagody na gałązkach i blask księżyca nad

rzeką wieczorami i niebo pełne gwiazd i las i upał
południa, kiedy słońce złoci sosny i przelotne deszcze            

i wszystko inne, a przede wszystkim książka…
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Poniżej zapraszamy do lektury najnowszych nabytków w naszej bibliotece i w jej

agendach, ale i nie tylko… Nasz księgozbiór jest bardzo bogaty i różnorodny, więc

czekamy na WAS w GBP Kuryłówka: od poniedziałku do piątku od 8-16 oraz w każdą
ostatnią sobotę miesiąca.

        A s t r i d  L i n d g r e n
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XII Memoriał im. Józefa Hajdasza

Katalog on-line na stronie:
https://szukamksiążki.pl

Serdecznie zapraszamy…
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XII Memoriał im. Józefa Hajdasza

 

W niedzielę 3 lipca br. na stadionie sportowym 
w Kuryłówce rozegrany został XII Memoriał im.    
Józefa Hajdasza. Do rywalizacji przystąpiło 9 drużyn, 
organizatorzy postanowili rozgrywać mecze w systemie 
„każdy z każdym”, czyli aż 36 meczy, eh… chyba za dużo, 
ale… 

Rywalizacja bardzo zacięta, żadna z drużyn nie 
zdobyła kompletu punktów, ale nie było też drużyny z 
zerowym dorobkiem. Po podsumowaniu rywalizacji 
kolejność wygląda następująco: I miejsce Bernardyni 
Leżajsk, II LKS Brzyska Wola, III Orzeł Rudnik, kolejne 
miejsca zajęli: Motozbyt Leżajsk, Złotsan Kuryłówka, 
Ratownicy Medyczni, Powiat Leżajsk, ZBDiT Babiś i 
Sparta Leżajsk. Przyznano również wiele wyróżnień 
indywidualnych. Jednym z punktów programu był mecz 
ph. „Podaj rękę Ukrainie”, w którym rywalizowały drużyny 
Sparty Leżajsk i KS Nowojaworowsk. Przeprowadzono 
też licytację, z której dochód został przeznaczony na 
rzecz naszych sąsiadów. Uzupełnieniem pikniku był 
bezpłatny plac zabaw dla dzieci oraz prezentacja sprzętu 
policyjnego i strażackiego. Organizatorzy kierują gorące 
podziękowania dla sponsorów za wsparcie turnieju, bez 
Was to wydarzenie nie mogłoby być zorganizowane z 
takim rozmachem.  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce informuje o trwającej rekrutacji do projektu pt. „Wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Kuryłówka” realizowanego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-
IP.01-18-060/21. Działanie/Podziałanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.  RPO WP na lata 2014-
2020.

W ramach  projektu  uczestnicy  otrzymają  wsparcie  w  formie 
nieodpłatnego udostępnienia sprzętu rehabilitacyjnego, 
pielęgnacyjnego lub wspomagającego wraz z doradztwem 
i  instruktażem dotyczącym korzystania ze sprzętu. 
Do projektu mogą przystąpić- osoby 
zamieszkałe na terenie Gminy Kuryłówka,
- osoby starsze/potrzebujące wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu ( w tym dzieci), które ze względu na wiek, 
stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki 
lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego i przedłożą zaświadczenie 
lekarskie zawierające ocenę sprawności wg skali Barthel 
i zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność 
i okres korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego, 
pielęgnacyjnego lub wspomagającego. W przypadku, 

gdy na dany sprzęt będą oczekiwały przynajmniej dwie 
osoby, będą zastosowane kryteria dodatkowe (opisane w 
regulaminie rekrutacji). 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły przez 
cały okres realizacji projektu tj. od 1 kwietnia 2022 r. do 31 
grudnia 2023 r. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych 
(regulamin rekrutacji z załącznikami) dostępnych na 
stronie  www.gopskurylowka.pl  zakładka wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego oraz w biurze projektu w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuryłówce, 
37-303 Kuryłówka 114, pokój nr 7.
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w 
projekcie zainteresowani mogą uzyskać dzwoniąc 
pod nr tel. 17  243 81 12 od poniedziałku do piątku 
w godz. od 7.30 do 15.30. 

 
Od początku konfl iktu zbrojnego w Ukrainie w pomoc 
Uchodźcom opuszczającym ten kraj zaangażowało się 
wiele osób. Kilkadziesiąt Ukraińców uciekających przed 
wojną znalazło schronienie także na terenie naszej gminy. 
Od pierwszych dni byli oni wspierani w wielu formach, 
zarówno przez mieszkańców jak i niemal wszystkie pod-
mioty działające w obrębie gminy. W pomoc tę zaangażo-
wał się również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kuryłówce, który pełni rolę koordynatora wszelkich dzia-
łań pomocowych na rzecz potrzebujących. Uchodźcy na 
bieżąco otrzymują wsparcie niezbędne do codziennego 
funkcjonowania w nowym środowisku i innych realiach. 
W ramach pomocy przybyłym osobom zaproponowano: 

schronienie, pomoc psychologiczną, środki higieniczne, 
żywność - zarówno tę pochodzącą z tzw. zbiórek jak i 
przekazaną przez Podkarpacki Bank Żywności. Ponadto 
w budynku OSP w Ożannie został zorganizowany maga-
zyn z odzieżą i obuwiem odpowiednim do aktualnego se-
zonu. W kwietniu w Wiejskim Domu Kultury w 

Tarnawcu przy współpracy z lokalnym Kołem Gospo-
dyń Wiejskich zostało zorganizowane spotkanie integra-
cyjno- świąteczne, na które zostali zaproszeni wszyscy 
Uchodźcy przebywający na terenie gminy Kuryłówka. 
W spotkaniu uczestniczyli również Pani Agnieszka Wy-
szyńska – wójt gminy, Pan Piotr Dziechciarz- Inspektor 
ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego UG, Pani 
Alicja Kycia – dyrektor GOPS, którzy oprócz informacji 
o możliwościach uzyskania wsparcia w poszczególnych 
zakresach i odpowiednich instytucjach,  przekazali rodzi-
nom paczki z żywnością i niezbędnymi artykułami higie-
nicznymi, zaś najmłodszym drobne upominki. Spotkanie 
to dostarczyło wiele wzruszeń wszystkim uczestnikom, 
było też doskonałą okazją do integracji Uchodźców, któ-
rzy nie mieli dotąd okazji do spotkania z rodakami - stąd 
rozmowom i wymianom kontaktów nie było końca.

Dyrektor GOPS w Kuryłówce składa podziękowania wszyst-
kim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do 
niesienia wsparcia uciekającym przed okrucieństwem woj-
ny w Ukrainie - dzieciom, ich matkom, osobom starszym, 
niepełnosprawnym. W imieniu obdarowanych dziękuję za 
dobre słowo, pomoc rzeczową, fi nansową: mieszkańcom 
gminy Kuryłówka, strażakom OSP z terenu gminy, pa-
niom z KGW, społecznościom szkolnym, przedstawicielom 
wszystkich pozostałych podmiotów i instytucji zaangażo-
wanych w działania pomocowe. Szczególne podziękowania 
kieruję do Pani Doroty Jęczmienionka - Dyrektor Podkar-
packiego Banku Żywności w Rzeszowie, która od wielu lat 
wspiera działania pomocowe naszej jednostki.

 INFORMACJA O REKRUTACJI

GOPS pomaga Uchodźcom



48

Gminny Dzień Strażaka połą-
czony z przekazaniem „nowego” sa-
mochodu dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Brzyskiej Woli spowodował, 
że tegoroczne obchody nie mogły od-
być się nigdzie indziej jak w tej miej-
scowości. Uroczystości rozpoczęliśmy 
od mszy świętej w intencji strażaków 
całej Gminy Kuryłówka. Ksiądz pro-
boszcz Henryk Skałuba nie szczędził 
miłych słów pod adresem ratowni-
ków, którzy liczne przybyli na swoje 
święto. Po liturgii proboszcz dokonał 
poświęcenia samochodu i wyraził 
nadzieję, że będzie służył miejscowej 
straży oraz każdemu w okolicy kto 
będzie potrzebował pomocy.

Po mszy pojazdy ruszyły na 
plac apelowy przy Wiejskim Domu 
Kultury, a za nimi w przemarszu przez 
wieś orkiestra dęta Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kuryłówce prowadząc 
poczty sztandarowe, zaproszonych 
gości i kompanię strażaków. Uroczy-
stości rozpoczęliśmy złożeniem mel-

dunku przez dowódcę uroczystości 
dh Leszka Połcia Prezesowi Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ku-
ryłówce dh Agnieszce Wyszyńskiej i 
podniesieniem fl agi państwowej, po 
czym pani Wójt dokonała ofi cjalnego 
otwarcia uroczystości. Podczas apelu 
zasłużonym strażakom wręczono od-
znaczenia korporacyjne. Złoty Medal 
Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał 
dh Andrzej Kotulski, srebrne medale 
otrzymali druhowie: Tomasz Gruca, 
Tadeusz Goch i Jan Hacia, zaś brą-
zowymi medalami Za Zasługi dla 
Pożarnictwa wyróżnieni zostali Grze-
gorz Bachórz, Jacek Kotulski, Stani-
sław Socha, Małgorzata Pędziwiatr i 

Iwona Kotulska. Prezydium Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Leżajsku nadało Odznaki 
Strażak Wzorowy druhom: Karol Ko-
perda, Janusz Socha, Adam Buniow-
ski, Robert Goch, Krzysztof Brzyski 
i Justyna Staroń. Głównym punktem 
uroczystości było przekazanie sa-

mochodu GBA 3/35 Iveco Magirus. 
Ponadto wiceprezes Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
Bogusław Kida wręczył umowy dota-
cyjne łącznie na ok. 50 tysięcy złotych 
dla wszystkich jednostek OSP naszej 
gminy. Oprócz w/w gości swoją obec-
nością zaszczycili nas: z-ca dyrektora 

ITD w Rzeszowie Zdzisław Leśko, 
z-ca komendanta powiatowego PSP 
w Leżajsku bryg. Jacek Grzywna, rad-
ni Sejmiku Województwa Podkar-
packiego Karol Ożóg i Mieczysław 
Tołpa, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Kuryłówka Dominik Kusy wraz 
z Radnymi, dyrektor biura Posła na 
Sejm RP Jerzego Paula -Natalia Szta-
ba, członek Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Leżajsku dh Ro-
man Szałajko, Komendant Gminny 
Ochrony Przeciwpożarowej dh Piotr 
Dziechciarz oraz Prezes OSP Osiek 
Michał Pomorzewski wraz z Pocztem 
Sztandarowym i delegacją straża-
ków. Dlaczego gościliśmy strażaków 
z powiatu oświęcimskiego? Ponieważ 

właśnie tam „nowy” samochód OSP 
Brzyska Wola służył wcześniej przez 
14 lat i jak podkreślił Prezes nigdy ich 
nie zawiódł, wierzymy, że tak będzie 
również u nas.

goklp

Strażackie święto w Brzyskiej Woli
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  Dnia 12 czerwca bieżącego roku  grupa członkiń KGW 
z Kuryłówki uczestniczyła w imprezie Potyczki kulinarne 
KGW powiatu leżajskiego „Gdzie Kucharek Sześć…!”. Or-
ganizatorem było Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej 
Sarzynie. Każde z kół miało przygotować stoisko ze sma-
kołykami oraz dwa dania konkursowe wraz z przepisami: 
potrawę z jaj i deser truskawkowy. Panie przygotowały 
„ pokaźny ekwipunek” na wyjazd. Konkursowe pierogi 
z jajecznym farszem  wykonała  Pani   Ludwika , a  de-

ser  koleżanka Dorota.  Nie tylko trzeba było mieć dania, 
ale należało zadbać o estetykę podania.  Jak relacjonują 
uczestniczki , było wiele  emocji, ponieważ przedstawi-
cielki kół musiały wykazać  się nie tylko umiejętnościa-
mi kulinarnymi, ale również zwinnością, sprawnością i 
talentem poetyckim. Spójrzcie sami jakie przygotowano 
m.in. konkurencje: rzucanie jajkami do koszyczka, go-
towanie knedli z truskawkami, przystrojenie  tortu oko-
licznościowego, zadanie z gazem i balonem napełnionym 
wodą, układanie rymowanki o KGW. Oto owoc ostatniego 
zadania 
„Zza Sanu przyjechały,
całą noc się szykowały. 
Chlebek, ciasto, swojski  smalec,

 obwarzanek na każdy palec.
 Wszystkich serdecznie pozdrawiamy,
 do stoiska Kuryłówki zapraszamy.”
 Komisja oglądała  także stoiska poszczególnych kół i 

ich wystrój .  Czas szybko minął i jury konkursowe pod 
przewodnictwem Pani Sandry Więcław ogłosiło  wyniki. 
Członkinie  11 Kół Gospodyń Wiejskich  słuchały w na-
pięciu:    III miejsce -  Łętownia, II -  Wólka Łętowska . 
Panie szeptają : „wygra miejscowe koło”. A tu nagle wszy-
scy słyszą : I miejsce -  Koło Gospodyń Wiejskich z Kury-
łówki. Wśród naszych Pań  zaskoczenie i ogromna radość. 
Nasze, kuryłowskie potrawy smakiem i wyglądem urze-
kły jurorów.  Gratulujemy!!! Jak widać, razem w  grupie 
można wiele zdziałać i osiągnąć. Chętnych, którzy chcą 
poznać smak zwycięskich dań zapraszamy po przepisy  do 
naszego koła, a także do działalności w stowarzyszeniu. 
Wszystkim Paniom, które przygotowały potrawy i smako-
łyki oraz reprezentowały nasze koło  serdecznie dziękuje-
my  i jeszcze raz gratulujemy.

 W.

Gdzie Kucharek Sześć…! 
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Oj! jak ten czas leci! KGW Kolonia Polska 

W ostatnich dniach marca dotarł do 
nas dyplom. W plebiscycie na naj-
lepsze Koło Gospodyń Wiejskich w 
2021 r w powiecie leżajskim zajęliśmy 
I miejsce.  Dziękujemy serdecznie za 
wszystkie oddane na nas głosy. Kwie-
cień upłynął nam przygotowaniami 
do Świąt.  Najpierw uwiłyśmy palmę 
wielkanocną. W tym roku była wyjąt-
kowo wysoka ale przyszłoroczna ma 
być jeszcze wyższa.  Na warsztatach 
dekorowałyśmy koszyki do święce-
nia pokarmu. Wszystkie wyszły prze-
piękne. Dzieliłyśmy się przepisami 
potraw przygotowywanych na stół 
wielkanocny.  Zespół śpiewaczy Kali-
na brał udział w próbach i przygoto-
wywał pieśni maryjne. 10 maja razem 
z zespołem śpiewaczym  Jarzębina z 
Kuryłówki i Ożanny przy kapliczce w 
Ożannie Małej mogłyśmy zaśpiewać 
Maryi. 15 maja również uczestniczy-

łyśmy w liturgii mszy świętej śpiewa-
jąc pieśni maryjne. Tym razem w ko-
ściele parafi alnym w Kolonii Polskiej. 
Jak zawsze akompaniował nam Pan 
Bogdan Pęcak. Członkinie naszego 
koła aktywnie biorą udział w proce-
sjach parafi alnych. Nosimy trzy ob-
razy. Każda grupa w pięknych stro-
jach ludowych.  Jak co roku bierze-
my udział w Spotkaniu z Folklorem i 
Biesiadą. W tym roku w Kulnie. Jak 
zwykle panie /i nie tylko/przygotowa-
ły pyszne ciasta. Dochód ze sprzeda-
ży przeznaczony został na cel chary-
tatywny.  Atmosfera była wspaniała.  
Zaprezentowałyśmy nową odsłonę 
naszego stoiska. Nasze Koło razem z 
OSP Kolonia Polska przygotowało oł-
tarz /obok WDK Kolonia Polska /  na 
procesje Bożego Ciała. Wszystkie de-
koracje  z  pól i ogrodów. No i nad-

szedł czas na rekreację.  Wszyscy Ci, 
którzy mogli wybrali się na krótki 
,,wypad,, w Bieszczady.  Zwiedzanie 
rozpoczęliśmy w sanktuarium ma-
ryjnym w Kalwarii Pacławskiej, na-

stępnie śniadanie w Hotelu Arłamów 
i urzekanie się pięknymi widokami, 
zwiedzanie całej otaczającej go infra-
struktury.  Następny przystanek Soli-
na. Przypadkowo mogliśmy obejrzeć 
ćwiczenia wojsk amerykańskich i pol-
skich służb specjalnych,  które akurat 
odbywały się na zaporze i zalewie. 
Miałyśmy okazję porozmawiać z żoł-

nierzami amerykańskimi.  Rejs stat-
kiem po zalewie Smolińskim dał nam 
chwilę relaksu. Dla niektórych był to 
pierwszy rejs.  Po obiedzie /kwaśni-
ca obowiązkowa/czas na zakupy. Dla 
Pań, które nie mogły z nami pojechać 
kupiliśmy prezenty niespodzianki. W 
wielkich korkach dojechaliśmy do Sa-
noka. Cel - skansen. Dla niektórych 
z nas wspomnienia dla innych no-
wość. Przy jednej z zagród śpiewa-
łyśmy piosenki ludowe. Oczywiście 

znalazła się szybko publiczność. Były 
brawa.  W drodze powrotnej zatrzy-
maliśmy się w miejscowości Wara i 
weszliśmy na wisząca kładkę na rzece 
San. Jedni odważnie, drudzy mniej a 
inni z lękiem. Nikomu nic się nie sta-
ło. Mostek kołysał się trochę ale było 
bezpiecznie. Będąc tak blisko Dyno-
wa odwiedziliśmy grób Księdza Kazi-
mierza Drelinkiewicza naszego dłu-
goletniego Proboszcza. O godz. 20. 45 
wróciliśmy do domów. 

Teraz przygotowujemy się do poka-
zu kulinarnego, który odbędzie się w 
Zagrodzie Edukacyjnej Międzyczas w 
Szegdach. 
Do zobaczenia. 

                         Anna Kraska 
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