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Znowu więdną wszystkie zioła, 

 Tylko srebrne astry kwitną, 

 Zapatrzone w chłodną niebios 

 Toń błękitną. 

 

 Jakże smutna teraz jesień, 

 Ach, smutniejsza niż przed laty, 

 Choć tak samo żółkną liście. 

 Więdną kwiaty, 

 

 I tak samo noc miesięczna 

 Sieje jasność, smutek, ciszę 

 I tak samo drzew wierzchołki 

 Wiatr kołysze. 

 

 Ale teraz braknie sercu 

 Tych upojeń i uniesień, 

 Co swym czarem ożywiały 

 Smutną jesień. 

 

 Dawniej miała noc jesienna 

 Dźwięk rozkoszy w swoim hymnie, 

 Bo anielska, czysta postać 

 Stała przy mnie. 

 

 Przypominam jeszcze teraz 

 Bladej twarzy alabastry, 

 Krucze włosy, a we włosach 

 Srebrne astry. 

 

 Widzę jeszcze ciemne oczy 

 I pieszczotę w ich spojrzeniu 

 Widzę wszystko w księżycowym 

 Oświetleniu.

                                                                                       Adam Asnyk

 

Astry

Wydawca: 
URZĄD GMINY W KURYŁÓWCE 

www.kurylowka.pl

37-303 Kuryłówka 527, tel. 17 243 80 10, 17 783 55 32

Redaktor naczelna: Wiesława Zagaja  
 e-mail: wiesci@kurylowka.pl

Skład: Marek Latawiec
Druk: Drukarnia „eMka”
            Giedlarowa 460, tel. 17 787 71 09
             www.emka-drukarnia.pl
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To nie tylko kontynuacja i 

realizacja ważnych inwestycji, 

to także czas wyjątkowych 

wydarzeń kulturalnych w naszej 

gminie, to również czas wakacji, 

urlopów i wypoczynku. Początek kwartału rozpoczęliśmy 

wydarzeniem sportowym, rozegrany został XII Memoriał 

im. Jófeza Hajdasza ( relacja z wydarzenia Kuryłowskie 

Wieści 2/2022 str.45).  W lipcu nad zalewem w Ożannie 

gościliśmy m.in. Radio Biwak. W trakcie realizacji audycji 

radiowej opowiadaliśmy m.in. o tym, jak można ciekawie 

spędzić czas w naszej gminie. Z kolei panowie Leszek 

Połeć - dyrektor naszego ośrodka kultury i Waldemar 

Stecki byli gośćmi programu w TVP Rzeszów. Celem ich 

wizyty było rozpropagowanie naszej fl agowej imprezy 

III-go zlotu pojazdów różnych KLAMOT 2022 nad 

zalewem w Ożannie. Dzięki temu wydarzeniu i 

odpowiedniej reklamie w mediach społecznościowych 

nasz Klamot zyskał wyjątkowy rozgłos i renomę, co 

przełożyło się na dużą ilość uczestników. Z kolei pod 

koniec lipca, nad Sanem przy Kamieniu Papieskim, 

odbył się wyjątkowy koncert „Wypłyń na głębie”, 

poświęcony naszemu świętemu Janowi Pawłowi II. W 

trakcie koncertu poprzez piękną oprawę muzyczną w 

wykonaniu grupy Diakonii Odnowy w Duchu Świętym 

z Giedlarowej mogliśmy oddać hołd naszemu wielkiemu 

rodakowi.

Zakończenie wakacji, to nie tylko impreza plenerowa 

dla dzieci, ale także organizacja gminnych zawodów 

pożarniczych dla naszych jednostek OSP oraz 

powiatowych zawodów dla młodzieżowych drużyn 

pożarniczych. Dziękuję wszystkim drużynom za 

rywalizację „fair play”. W sierpniu odbyły się dożynki 

parafi alne w Kolonii Polskiej, we wrześniu natomiast 

dożynki gminne i powiatowe, na których w tym roku 

byliśmy gospodarzem. Po raz kolejny dziękuję starostom 

dożynek oraz paniom z naszych Kół Gospodyń 

Wiejskich za pięknie wykonane wieńce dożynkowe. 

We wrześniu odbyło się także narodowe czytanie. Tym 

razem, wspólnie z nauczycielami, uczniami naszych 

szkół oraz pracownikami ośrodka kultury i biblioteki, na 

placu przy Szkole Podstawowej w Kuryłówce czytaliśmy 

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Jak co roku, 

wrzesień to również organizacja „Ożańskiej pętli”. Tym 

razem po odbytym spacero-biegu mogliśmy skosztować 

pieczonego ziemniaka i wyśmienitych wypieków naszych 

Pań z KGW Ożanny i Kuryłówki. 

Miniony III kwartał, to również okres dużej aktywności 

naszych seniorów, w tym członków Klubu Seniora w 

Ożannie i podopiecznych Dziennego Domu Seniora 

w Kulnie. Członkowie klubu seniora byli m.in. gośćmi 

audycji radiowej w ramach programu Radio Biwak, 

przeszli kurs komputerowy i uczestniczyli w wycieczce 

krajoznawczo-poznawczej. Z kolei podopieczni dziennego 

domu uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach i 

organizowanych wycieczkach. Od czerwca br. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi wypożyczalnię 

sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców naszej gminy.

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego odbyło się 

wręczenie awansów dla dwóch naszych nauczycieli.   

Nowy rok szkolny, to także zmiany w naszych szkołach. 

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy ma nową panią 

dyrektor. Przed nią nie tylko wyzwania oświatowe, 

ale przede wszystkim „ogarnięcie” placu budowy w 

związku z planowanym rozpoczęciem prac budowlanych 

długo wyczekiwanej sali gimnastycznej. Zmiany na 

stanowisku kierowniczym nastąpiły także w Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej. Przed nowym prezesem 

szereg wyzwań, związanych m.in. z siecią wodociągową 

i kanalizacyjną, remontami stacji uzdatnia wody itp. 

W minionym kwartale odbyło się jedno posiedzenie 

Rady Gminy, w trakcie którego podjęto uchwały w 

sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 -2027 

z perspektywą 2035, oraz programu Rozwoju Gminy 

Kuryłówka na lata 2021-2027. Podjęta została również 
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uchwała intencyjna w sprawie przystąpienia naszej 

gminy do Związku Gmin ”Podkarpacka Komunikacja 

Samochodowa” z siedzibą w Rzeszowie. Jest to niezmiernie 

ważna uchwała ze względu na organizację transportu 

publicznego na terenie naszej gminy i zabezpieczenie 

mieszkańcom połączeń autobusowych. W trakcie tej sesji 

zostały również dokonane zmiany w budżecie gminy, 

m.in. poprzez wprowadzenie dodatkowych środków na 

nowe zadania, w tym dotacje na: budowę i modernizację 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowicy, 

realizację zadania „Uniwersytet Samorządności” i 

usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

III kwartał to przede wszystkim czas kontynuacji dużych 

inwestycji, zarówno kubaturowych jak i sieciowych, 

w tym rozbudowa remizy OSP w Wólce Łamanej, 

przebudowa stadionu wraz z budową zaplecza w 

Brzyskiej Woli czy też przebudowa dróg gminnych 

na odcinku Kuryłówka-Ożanna, Słoboda-Podług i 

remont mostu w Ożannie. Kolejną dużą inwestycją 

zaplanowaną do realizacji na terenie naszej gminy jest 

budowa sali gimnastycznej w Dąbrowicy, we wrześniu 

ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy. 

Obecnie trwają również prace przygotowawcze związane 

z ogłoszeniem przetargu na przebudowę i rozbudowę 

Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicy oraz przebudowę 

dróg dojazdowych do posesji i obiektów użyteczności 

publicznej na terenie naszej gminy. Opracowywana jest 

także dokumentacja projektowa związana z przebudową 

kolejnych stacji uzdatniania wody, tym razem w Brzyskiej 

Woli i Kuryłówce oraz przebudową dróg gminnych 

w Kuryłówce na tzw. „Ruski Koniec” oraz drogi przez 

Małą Ożannę, wzdłuż zalewu aż do skrzyżowania z 

drogą powiatową obok budynku byłej szkoły w Ożannie. 

W miesiącu wrześniu Powiat Leżajski w porozumieniu 

z gminą złożył do Funduszu Dróg Samorządowych 

dwa wnioski o dofi nasowanie przebudowy dróg 

powiatowych na naszym terenie. Pierwszy wniosek 

dotyczy dokończenia przebudowy drogi powiatowej na 

odcinku Ożanna - Dąbrowica, drugi przebudowy drogi 

z Kuryłówki do Brzyskiej Woli. Wskutek zawartego 

porozumienia pomiędzy Powiatem Leżajskim, Gminą 

Leżajsk i Gminą Kuryłówka, jeszcze w tym roku 

zostanie wyremontowana droga powiatowa z Ożanny do 

Piskorowic, na odcinku od skrzyżowania PGR Cieplice 

(skrzyżowanie w lesie) w kierunku Piskorowic- Mołynie. 

Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki pozyskaniu 

dofi nansowania z Lasów Państwowych. W minionym 

kwartale zakończyły się główne prace związane z budową 

sieci kanalizacji sanitarnej w Kulnie i Dąbrowicy. Obecnie 

wykonywane są przyłączenia poszczególnych chętnych 

gospodarstw do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Jeszcze w 

tym roku powinny zakończyć się także prace związane 

z budową kanalizacji sanitarnej w Kolonii Polskiej. 

W celu kontynuacji prac związanych z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy złożony 

został przez gminę wniosek o dofi nansowanie budowy 

sieci kanalizacyjnej w Kolonii Polskiej – Cieplice PGR. 

Wniosek jest już po wstępnej pozytywnej ocenie i liczymy 

na podpisanie stosowej umowy jeszcze w tym roku.

Dzięki współpracy pomiędzy Gminą Kuryłówka 

a jednostką OSP w Kuryłówce, udało się pozyskać 

dofi nasowanie na rozbudowę wiaty przy budynku OSP. 

Pozyskane dofi nasowanie w kwocie 199  951 zł stanowi 

100% zaplanowanych kosztów rozbudowy.

Miesiąc wrzesień to również organizacja zebrań wiejskich 

w naszych sołectwach. W ramach tzw. funduszu 

sołeckiego na 2023 rok, sołectwa otrzymały łącznie ponad 

300 tys. zł na realizację wybranych przez siebie zadań. W 

zdecydowanej większości środki te przeznaczone zostały 

na wykonanie remontów dróg polnych. Z tych środków 

wsparte zostaną także świetlice środowiskowe, Koła 

Gospodyń Wiejskich i jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych.

Przed nami okres jesienno-zimowy i coraz wcześniej 

zapadający zmrok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odblaski mamy obowiązek nosić po zmierzchu poza 

obszarem zabudowanym. Jednak dbając o swoje 

bezpieczeństwo i naszych bliskich tego rodzaju elementy 

powinniśmy również zakładać poruszając się w obszarze 

zabudowanym. Bądźmy widoczni i bezpieczni!!!

Wójt Gminy

Agnieszka Wyszyńska
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 30 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Kuryłówce 

odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego.

W czerwcu do egzaminów przystąpiły dwie na-
uczycielki z naszych szkół: z Kuryłówki Pani Anna Gra-
barz oraz z Brzyskiej Woli Pani Monika Karoń. Obie 
Panie są nauczycielkami wychowania przedszkolnego.
Po odebraniu ślubowania o treści wskazanej przez ustawę 
Karta Nauczyciela, z rąk Pani Wójt Agnieszki Wyszyń-
skiej  obie Panie otrzymały akty nadania awansu zawodo-
wego nauczyciela mianowanego. Paniom nauczycielkom 
serdecznie gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów za-
wodowych i osobistych oraz satysfakcji z pracy w zawo-
dzie nauczyciela!

Natomiast na emeryturę przeszła długoletnia nauczyciel-
ka Szkoły Podstawowej w Kuryłówce Pani Janina Ćwikła, 
życzymy dużo uśmiechu, chwil radości na emeryturze 
oraz zdrowia.

PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE 

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

Program skierowany jest do osób fi zycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/
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,

•	 wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

•	 mikroinstalację fotowoltaiczną,

•	 ocieplenie przegród budowlanych,

•	 stolarkę drzwiową i okienną,

•	 dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Od dnia 15 lipca 2022 r. obowiązuje nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, wprowadzająca prefi nansowanie 
inwestycji, czyli możliwość uzyskania zaliczki na realizację przedsięwzięcia. W przypadku prefi nansowania 
zmianie uległa także wysokość kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez benefi cjentów Części 2) 
Programu do 47 000 zł (dotacja do 60% kosztów kwalifi kowalnych inwestycji) i Części 3) Programu do 79 000 zł 
(dotacja do 90% kosztów kwalifi kowalnych inwestycji).

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze” dostępne są także pod adresami: h� ps://bip.
wfosigw.rzeszow.pl/ , h� ps://czystepowietrze.gov.pl/ 
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Uniwersytet Samorządności w Brzyskiej Woli

Kolejną inicjatywą realizowaną przez Gminę Kuryłówka 
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2021-2025 jest projekt pn. „Przeprowadzenie warsztatów 
edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego w 
ramach inicjatywy Uniwersytet Samorządności”. Na re-
alizację tego zadania gmina otrzymała dofi nansowanie w 
kwocie 15 000 zł. Projekt ten realizowany jest w ramach II 
etapu PPOW na lata 2021-2025 czyli koncepcji „Uniwer-
sytetu Samorządności”. Całkowita wartość tego zadania 
powinna się zamknąć w kwocie 20 000,00 zł. 
W ramach realizacji tej inicjatywy planuje się przepro-
wadzenie warsztatów edukacyjnych związanych z kulturą 

niematerialną oraz zajęć praktycznych z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców 
powiatu leżajskiego. W ramach projektu zakupiony zo-
stał m.in. fantom z aplikacją bluetooth, który umożliwi 
w czasie rzeczywistym sprawdzenie czy reanimacja jest 
skuteczna i wskaże co należy poprawić.
Warsztaty odbywać się będą w sali szkoleniowej w budyn-
ku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli, która została do-
posażona i zmodernizowana w ramach I etapu koncepcji 
„Uniwersytetu Samorządności” w roku 2021. Zaplanowa-
ne szkolenia przeprowadzone zostaną w okresie wrzesień-
-październik 2022r. Przebudowa boisk sportowych wraz z budową zaplecza technicznego w miejscowości Brzyska Wola

 Kontynuowane są prace związane z przebudową boiska 
sportowego w Brzyskiej Woli. W ostatnim czasie prace 
skoncentrowały się na budowie szatni sportowej i budyn-
ku gospodarczego. Wybudowane zostały już wszystkie 
ściany i strop. Obecnie wykonywane są prace związane z 
wykończeniem budowy dachu.

Zgodnie z podpisanymi umowami z głównym wyko-

nawcą jak i dostawcą sprzętu do pielęgnacji nawierzchni 
boisk całkowita wartość zaplanowanych prac wyniesie 
ponad 2,7 miliona zł. Realizacja tejże inwestycji jest moż-
liwa 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 Inwe-
stycji Lokalnych (465 531,40 zł).
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Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 
w miejscowości Brzyska Wola

Gmina Kuryłówka otrzymała dofi nansowanie na reali-
zację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 
3531/6 poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych i budo-
wę ogrodzenia” – Etap II w ramach Podkarpackiego Pro-
gramu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania słu-
żące realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. Całkowita 
wartość zadania wynosi 32 595,00 zł, w tym dofi nanso-
wanie w wysokości 12 000,00 zł. 

W ramach realizacji tej inwestycji zdemontowane zostało 
istniejące ogrodzenie oraz wykonano nowe ogrodzenie 
z siatki i paneli betonowych. Do wykonania pozostało 
jeszcze odpowiednie zagospodarowanie terenu poprzez 
dowiezienie i rozplantowanie ziemi oraz posianie trawy. 
Wykonane zostaną także prace porządkowe. Planowany 
termin zakończenia robót- październik 2022 r. 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w Dąbrowicy

 Dzięki pozyskaniu dofi nasowania w kwocie 95 tys. zł w 
ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych, przebudowana zostanie droga na dział-
ce ewidencyjnej nr 484 w Dąbrowicy tzw. wojewódzka. 
W ramach tego zadania za kwotę niemal 150 tys. zł prze-
budowany zostanie 284 metrowy odcinek tejże drogi. 
Nowa utwardzona droga będzie miała szerokość 4 m. 
Podbudowa wykonana zostanie z tłucznia kamiennego a 
całość zostanie podwójnie skropiona emulsją asfaltową. 
Wykonane zostaną także nowe utwardzone obustronne 
pobocza o szerokości 0,5 m. W ramach tego zadania upo-
rządkowany zostanie także teren przy skrzyżowaniu tejże 
drogi z drogą powiatową. Wyjazd na drogę powiatową 
zostanie wypłaszczony. 
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Droga Słoboda w kierunku Podłogu Droga z Kuryłówki do Ożanny Droga z Kuryłówki do Ożanny

Most w Ożannie Most w Ożannie 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Kuryłówka
Kontynuowane są prace związane z realizacją projektu 
pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy 
Kuryłówka” realizowanego w ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład. W ramach tego zadania przebudowywane 
są dwie drogi gminne - droga w Kuryłówce na odcinku 
od kościoła do Ożanny i droga gminna na odcinku od 
Słobody do Podługa. W trakcie remontu jest także most 
w Ożannie. Most na czas remontu został zamknięty dla 
ruchu. 

Zakończone zostały już prace dotyczące budowy chod-
nika przy drodze w Kuryłówce. Obecnie wykonawca 
realizuje roboty związane z przygotowaniem podkładu 
pod nową nawierzchnię jezdni, wykonane zostało już 
m.in. frezowanie wybranych odcinków drogi. Jeszcze w 
tym miesiącu powinna zostać położona pierwsza war-
stwa asfaltu. Na drodze od Słobody w kierunku Podługa 

wykonane zostały już wszystkie prace przygotowawcze, 
w tym położono wszystkie warstwy konstrukcyjne jezd-
ni oraz odbudowano rowy przydrożne. Do zakończenia 
prac przy tej drodze pozostało jeszcze położenie warstwy 
ścieralnej, wykonanie utwardzonych poboczy oraz do-
kończenie remontu mostu.

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 z Rządowego Funduszu Polski Ład.
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Już na emeryturze !
W lipcu br. pożegnaliśmy  odchodzącą na emery-

turę Panią Annę Bienias, Kierowniczkę Referatu Oświaty 
Urzędu Gminy Kuryłówka. W spotkaniu uczestniczyła 
Pani Wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska, pra-
cownicy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. W 
imieniu wszystkich Pani Agnieszka Wyszyńska życzyła 
Pani Ani dużo zdrowia i spełnienia marzeń w gronie naj-
bliższych jej osób.

Pani Anna Bienias po zdaniu matury przez krót-
ki okres czasu pracowała poza terenem naszej gminy. Od 
1982 roku rozpoczęła pracę w Zespole Szkół Gminnych 
w Kuryłówce i ze służbami pracującymi na rzecz oświaty 
związała swoje zawodowe życie. Mimo wielu obowiązków 
podnosiła kwalifi kacje zawodowe. Jest takie powiedze-
nie : „Jeśli będziesz przykładnie pracował osiem godzin 
dziennie, może ci się kiedyś uda zostać kierownikiem i 
pracować dwanaście”. To powiedzenie skrojone było na 
Panią Anię. Nie tylko raz, ale wielokrotnie w swej karie-
rze zawodowej pełniła funkcje kierownicze w gminnych 
jednostkach: Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym 
Szkół, Szkole Podstawowej w Dąbrowicy i Gminnym Ze-
spole Obsługi Szkół. Od 1 stycznia 2020 roku po likwi-
dacji GZOS w Kuryłówce objęła funkcję kierownika re-
feratu oświaty z jednoczesnym pełnieniem funkcji głów-
nego księgowego pionu oświaty. Pracę na rzecz jednostek 
oświatowych traktowała jako służbę drugiemu człowie-
kowi, starając się wykonywać ją jak najbardziej sumien-

nie. Obowiązki służbowe udało jej się łączyć z życiem 
prywatnym. Pani Ania jest matką pięciorga dzieci. To jest 
mój największy skarb - zwykła mówić. 

Droga Aniu, życzymy Tobie abyś cieszyła się 
blaskiem skarbu, który zgromadziłaś i czerpała z niego 
wszystko dobro, które wcześniej ofi arowałaś. 

R. Szałajko

XXIII Dożynki Powiatowe połączone 

z Pielgrzymką Służb Mundurowych.
 

 8 września 2022 r. Bazylika Zwiastowania NMP w Le-
żajsku była miejscem kolejnych Dożynek Powiatowych 
połączonych z Pielgrzymką Służb Mundurowych Wo-
jewództwa Podkarpackiego. Gospodarzem dożynek w 
tym roku była Gmina Kuryłówka, natomiast współorga-
nizatorem  pielgrzymki był Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Kuryłówce. 

Mszy świętej przewodniczył J. E. Ks. bp. Jan Wątroba, Or-
dynariusz Diecezji Rzeszowskiej, który podczas nabożeń-
stwa poświęcił wieńce dożynkowe, wśród których były 
również wieńce, które reprezentowały gminę Kuryłówka 
z sołectw: Brzyska Wola, Kuryłówka, Dąbrowica, Kulno, 
Kolonia Polska, Tarnawiec, Słoboda, Jastrzębiec, Ożanna. 
Tegorocznymi starostami dożynek powiatu leżajskiego 
byli Teresa i Jan Kusy z Brzyskiej Woli.

Dowódcę kompanii honorowej OSP oraz poczet sztan-
darowy wystawiła jednostka OSP w Kuryłówce. Skład 
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kompani honorowej tworzyli druhowie z jednostek OSP: 
Kuryłówka, Brzyska Wola, Wólka Łamana, Jastrzębiec, 
Ożanna, Dąbrowica oraz z jednostek OSP z terenu Po-
wiatu Leżajskiego. Pododdział wystawiła również Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Kuryłówka.

Poczty sztandarowe wraz z kompaniami honorowymi 
wystawiły wszystkie rodzaje służb mundurowych z woje-
wództwa Podkarpackiego: Wojsko Polskie, Wojska Obro-
ny Terytorialnej, Policja, Służba Więzienna, Bieszczadzki 
Oddział Straży Granicznej, Izba Administracji Skarbo-
wej, Państwowa Straż Pożarna, Jednostka Strzelecka 2035 
z Leżajska.

Słowa wdzięczności i uznania dla rolników oraz służb 
mundurowych skierował do zebranych Starosta Leżajski 
Marek Śliż oraz gospodarz dożynek Wójt Gminy Kury-
łówka Agnieszka Wyszyńska.
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Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.30 uroczystym 
przemarszem służb mundurowych sprzed Miejskiego 
Centrum Kultury do Sanktuarium. 
Po pięknej uroczystości poczty sztandarowe wraz z kom-
paniami honorowymi zostały odprowadzone na plac przy 
Domu Pielgrzyma, gdzie uczestnicy mogli się posilić 
strażacką grochówką i posłuchać występu kapeli „Wiemy 
o co chodzi” wraz zaproszonymi solistami.
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Analiza bezpieczeńs� a i porządku publicznego w zimie 1945/46 roku.

  

W lecie 1945 roku proces wysiedlenia ludności 
ukraińskiej uległ zahamowaniu. Wręcz ustał. Od września 
przystąpiono do przymusowego przesiedlenia ludności 
ukraińskiej, do którego przeprowadzenia włączono całe 
dywizje Wojska Polskiego. Niestety dowódcy oddziałów WP 
rozkaz przełożonych potraktowali bardzo rygorystycznie. 
Podczas przymusowych wysiedleń dochodziło do rabunków, 
gwałtów i morderstw ludności cywilnej. W odpowiedzi na to 
uaktywniały się oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
które postawiły sobie za cel powstrzymanie procesu 
wysiedlenia. Dowódcy UPA mieli świadomość, że wysiedlenie 
ich ziomków pozbawia oddziały zaplecza zaopatrzeniowego, utrudnia pobór do UPA, ale także pozbawia sieci 
informatorów UON. Wszystko to spowodowało zmożoną ich aktywność skierowaną przeciwko oddziałom WP, 
siłom aparatu represyjnego i infrastrukturze gospodarczej. Tam gdzie było to możliwe działano w małych grupach 
dywersyjnych. Minowano drogi i przeprawy mostowe, aby uniemożliwić proces przymusowego wysiedlenia. Dnia 
14 września nad ranem został spalony przez bandę ukraińską most drewniany na rzece Lubaczówka w ciągu drogi 
Jarosław Sieniawa. W nocy z 14 na 15 września UPA zniszczyła ładunkiem minerski prom na Sanie w Monasterzu, 
co uniemożliwiło komunikację. W tym samym dniu milicja uniemożliwiła spalenie mostu przez dywersantów UPA 
w gromadzie Surochów. Najcięższe straty zadało UPA w dniu 22 listopada. Wówczas wysadzono żelazny most 
kolejowy na rzece Szkło. Następnie przystąpiono do ataku na Surochów od strony Makowiska, Wietlina i Koniaczowa. 
Banderowcy używali pocisków przeciwpancernych, ciężkiej broni maszynowej i lekkiej artylerii. W walce z UPA 
wziął udział batalion WP z Jarosławia i milicjanci z miejscowego posterunku. W trwającej dwie i pół godzinny 
bitwie poległo 2 żołnierzy, a 13 zostało rannych. „ Po wycofaniu się banderowców na placu znaleziono jednego zabitego 
banderowca i jednego ciężko rannego, resztę zabitych i rannych banderowcy zabrali ze sobą”1. Atakowano żołnierzy 
Armii Czerwonej. Dnia 19 września około godziny 1-ej w Bóbrce UPA dokonało napadu na kwaterujących w jednym 
z domów żołnierzy sowieckich. Do izby wrzucono granaty i ostrzelano pomieszczenie w wyniku, czego dwóch 
żołnierzy zostało rannych. Sowieci atak odparli, a dywersanci wycofali się do lasu. Uderzano na garnizony WP. W 
miesiącu październiku oddziały UPA przystąpiły do masowego palenia wsi opuszczonych przez ludność ukraińską. 
W nocy z 5 na 6 października: „ …gromada Cieplice został spalona zupełnie, jedynie zostało 3 gospodarstwa, przysiółek 
Krasne –zostały spalone wszystkie zabudowania, gromada Pawłowa została doszczętnie spalona, gromada Krzywa 
Pałka i gromada Piskorowice został również doszczętnie spalona. Spalone gospodarstwa były własnością wysiedlonych 
Ukraińców, a obecnie przydzielone repatriantom przybyłym z ZSRR. Równocześnie zostało zamordowanych kilkanaście 
osób ludności polskiej oraz troje dzieci, reszta ludności w popłochu zbiegła w okoliczne lasy szukać schronienia”2. 
Działania dywersyjne kontynuowano w następnym miesiącu. W nocy z 26/27 listopada UPA spaliło doszczętnie 
zabudowania folwarczne w Wysocku. Przed spaleniem „wypędzono z stamtąd ludność kierując ich w jedno miejsce, 
gdzie stało kilkunastu banderowców na straży…. Banda terrorystów po spaleniu folwarku na sygnał strzału odeszła w 
kierunku Łazów”3. Zmożoną działalność operacyjną kontynuowało UPA w miesiącu grudniu. KP MO w Jarosławiu 
meldowała o napaści UPA w sile około 500 ludzi na Surochów. Upowcy spalili pałac oraz stajnie i stodołę oraz 
maszyny. Po spaleniu folwarku, bandyci odeszli w stronę lasu.4 W meldunku z dnia 19 grudnia 1945 roku Komendant 
Powiatowy MO w Przeworsku chorąży Wozniak pisał: „ Melduję, że dnia 16.XII.45 o godz.14-tej do gromady 
Leżachów gminy Sieniawa pow. Jarosław, przyjechało na 5 furmankach około 25-ciu Ukraińców…. Zebrali się wszyscy 
w domu Ludowym i tam przez prawie 3 godziny prowadzili narady…, lokal był obstawiany przez warty. Po zakończeniu 
zebrania odjechali w kierunku wschodnim, nie wyrządzając żadnej krzywdy tamtejszym Polakom”. Tego samego dnia 
około godziny 21 patrol ukraiński w sile około 10 ludzi, dowodzony przez lejtnanta w mundurze niemieckim 
przeszedł przez zamarznięty San i przybył do kolonii leżachowskiej, gminy Sieniawa …Oświadczyli oni, ze wkrótce 
przybędą na tę stronę Sanu w silniejszym składzie i będą poszukiwali swego mienia rzekomo skradzionego im przez 
partyzantów na wiosnę br…. Patrol ten po 3-ch godzinach wycofał się w kierunku wschodnim, nie czyniąc nic złego 

1 KPMO Jarosław ,Meldunek z dnia 22.11.1945r-IPN –Rz-ów.
2Meldunek KPMO Jarosław z dnia 8.X.1945r.-IPN-Rz-ów.
3Meldunek KPMO Jarosław z dnia 29.XI.1945-IPN Rz-ów
4 IPN Rz-ów. Syg. 0057/69,. Meldunki powiatowych Komend MO dotyczące kradzieży i napadów dokonanych przez nieznanych sprawców, k.126

Żołnierze z oddziału :”WOŁYNIAKA”   Źródło IPN
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tamtejszym Polakom (pisownia oryginalna). W tym samym meldunku komendant informował o zatrzymaniu przez 
milicjantów z PMO w Tryńczy Jana Kuszczaka narodowości ukraińskiej. Kolejny partyzant złapany w m. Żukow ( 
winno być Rzuchów) w nocy z 17 na 18 grudnia zeznał, że został wysłany przez swego dowódcę oddziału liczącego 
kilkaset ludzi w celu rozpoznania nastrojów ludności, sile oraz uzbrojeniu Polaków. Oświadczył, że oddział ma 
zamiar w najbliższych dniach w porze nocnej dokonać napaści, rabunków i podpaleń wsi. Wg wywiadu milicjantów 
do napadów ma dojść w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Ukraińcy mieli mówić, że do AK nic nie mają, że żyją z 
nimi w przyjaźni. Nienawidzą PPR-ców za wysiedlenie ich z tutejszych terenów. W związku z tymi informacjami 
ludność okoliczna boi się napaści. Zarządzono we wszystkich gromadach pogotowie ludności poprzez wystawieni 
szczególnie w porze nocnej silnych wart. Ludność prosi władze o przysłanie do Sieniawy chociażby jednego batalionu 
Wojska Polskiego5. W tej sytuacji podpisany rozejm UPA –AK –WIN stał się fi kcją6. W kolejnym meldunku 
komendanta PMO w Tryńczy z dnia 23 grudnia 1945 roku czytamy: „…dnia 19 bm, o godz.22-giej patrol tutejszego 
Posterunku wraz z członkami Straży Obywatelskiej z Gorzyc w sile 9 ludzi patrolując wzdłuż Sanu na terenie gromady 
Gorzyce natknęli się na ukraiński uzbrojony patrol w sile 15 ludzi, który usiłowali przekroczyć zamarznięty San…”7 
W meldunku pada stwierdzenie, że milicjanci współdziałali z Strażą Obywatelską z Gorzyc. Ten zapis jest istotny 
gdyż formalnie Straż Obywatelska (SO) została powołana w marcu 1946 roku w celu współdziałania z MO na 
obszarze Ziem Odzyskanych8. Wydaje się, że SO w Gorzycach była formą samoobrony wsi, którą władze reżimu 
usankcjonowały. Te pierwsze doświadczenia w tworzeniu organizacji pomocniczych mających współdziałać z milicją 
wykorzystano powołując z dniem 21 lutego 1946 roku Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej (ORMO), która 
miała pomagać MO w walce z bandami i stanowić jej zaplecze kadrowe. Od samego początku założono, że będą w 
niej służyli ideowo czyści ochotnicy (członkowie PPR), a formacja będzie użyta do „ utrwalania władzy ludowej”. 
Ważnym zadaniem członków ORMO było zbieranie informacji przydatnych służbie śledczej MO. Tym samym 
stworzono największą armię donosicieli. Rozbudowę struktur ORMO traktowano priorytetowo, gdyż zamierzano 
ją wykorzystać „do zabezpieczenia” planowanego w połowie roku referendum. W odpowiedzi na wzmożoną 
aktywność oddziałów UPA „Wołyniak” w dniu 19 stycznia 1946 roku uderzył na wieś Dobra. Jak czytamy w 
zawiadomieniu: „ Zarząd gminy donosi, że […] w dniu 19 I 1946 r. nieznany oddział dokonał napadu na gromadę 
Dobra, w wyniku, którego zostało zastrzelonych około 30 ludzi narodowości ukraińskiej. Należy przypuszczać, że był 
to odwet za napady ukraińskie na przysiółki Piskorowic Mołynie i Paluchy. Tymczasem na terenie Gminy Kuryłówka 
sytuacja ludności nadal była trudna. Pod względem stanu sanitarnego wśród ludności tutejszej gminy stosunki 
przedstawiają się na ogół miernie. Ludność mieszka przeważnie w domach jednoizbowych. W gromadach spalonych 
stan ten przedstawia się gorzej gdyż ludność zmuszona jest mieszkać w domach niewykończonych lub też po kilka 
rodzin w jednym mieszkaniu. Wśród ludności rozpowszechnia jest choroba świerzbu, nadto było kilka przypadków 
tyfusu brzusznego…Na terenie Gminy Kuryłówka nie ma Posterunku Milicji Obywatelskiej. Najbliższy posterunek 
MO znajduje się w Leżajsku, któremu podlega Gmina Kuryłówka Na terenie gromady tutejszej gminy było duża ilość 
wypadków kradzieży bydła, koni, świń. Wszystkie wypadki wiadome i zgłaszane tutejszemu Zarządowi Gminy były 
zgłoszone do Posterunku Milicji Obywatelskiej w Leżajsku oraz do Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy w 
Łańcucie. Nadto w miesiącu marcu był wypadek morderstwa 3 osób w gromadzie Stare Miasto…. W sprawozdaniu 
znajdujemy informację, że na 5845 ha zasiano oziminą 2190 ha. Na zasiewy wiosenne pozostaje 3655 ha, z czego koło 
50% zostanie tylko obsiane. Resztę gruntów w gromadach Kuryłówka, Rzuchów, Ożanna i Tarnawiec z braku 
nasienia, sił pociągowych i nawozów nie będzie obsiana. Działalność Gminnego Komitetu Opieki Społecznej, który 
został powołany 31 grudnia 1945 roku opiera się jak dotychczas jedynie na rozdziale darów UNRRA oraz zapomogi 
pieniężnej z Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej pomiędzy podopiecznych. Ze względu na to, że ludność tut. 
Gminy w większości jest małorolna i zniszczona działaniami wojennymi, nadto duża ilość ludności z terenów 
przyfrontowych przyjeżdża za zapomogą na teren gminy i dzięki ofi arności tut. społeczeństwa uzyskuje wsparcie bądź 
w naturze bądź w gotówce, tak, że zarządzenie jakichkolwiek zbiórek czy to w naturze czy w gotówce nie dałyby 
pozytywnego wyniku 9. Michał Podobiński - Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej Gminy Kuryłówka w 
sprawozdaniu informował, że wszelkie potrzeby (w gotówce jak i w naturze) ludności są zaspakajane. Przewodniczący 
GRN miał świadomość, że zgłoszenie zapotrzebowania będzie skutkowało nałożeniem na ludność zwiększonego 
wymiaru obowiązkowych dostaw ( za okupacji kontyngentu), który i tak stanowił ogromne obciążenie rodzin 
chłopskich.  Z początkiem 1946 roku przystąpiono do przeorganizowania struktur Narodowego Zjednoczenia 

5 Tamże,
6Tylko na terenie Lubelszczyzny porozumienie było przestrzegane co zaowocowało np. atakiem  na Hrubieszów.
7 IPN Rz-ów, Syg. 0057/69, k.223.
8Dekret z dnia 1 marca 1946 . o Strażach Obywatelskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz.U. Nr 10 poz.71 z 1946r). Do służby w SO byli powoływani 
pełnoletni obywatele z terenu danej gminy przez starostę w porozumieniu z komendantem powiatowym milicji. Służba w SO była obowiązkowa. Członko-
wie podczas pełnienia służby mieli prawo noszenia broni. Na Ziemiach Zachodnich i Północnych krótko działała Wiejska Straż Porządkowa (WSP), którą 
rozwiązano na początku 1946 roku.

9AP w Rzeszowie , Zespół 266, Syg.9  „Sprawozdania z działalność GRN w Kuryłówce za lata 1945-1954. Sprawozdanie za I kwartał 1946 r.
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Wojskowego (NZW) powołując Pogotowie Akcji Specjalnej (PAS). Wg założeń dobrze wyszkolone niewielki grupy 
dywersyjne miały nękać komunistów uderzając w newralgiczne punkty struktur państwa, prowadzić akcje 
ekspropriacyjne i likwidować osoby związane z systemem. Szefem Wydziału IV PAS „Seret” KO NZW Rzeszów 
został por. Bronisław Dłuszyński ps. „Sęp”. Działania PAS w rejonie Leżajska w 1946 r. rozpoczęto spektakularnie 
od zatrzymania pociągu, którym przewożono tytoń. „ Dnia 12 stycznia 1946 roku około godziny 20 za Leżajskiem, 
banda uzbrojonych ludzi zatrzymała czerwonym światłem na trasie Leżajsk - Sarzyna i zrabowali dwa wagony /680/ 
bali tytoniu, który był eskortowany do Radomia przez dwóch strażników. Sprawcy na miejscu pozostawili 5 bali, które 
funkcjonariusze SOK z Sarzyny załadowali na pociąg, w czasie rabunku bandyci ciężko zranili NN, który przypadkowo 
wsiadł w Przeworsku i nim jechał, a widząc bandę uciekał…”10. Akcja jak łatwo się domyślać była przeprowadzona 
przy współdziałaniu kolejarzy, którzy poinformowali L. Więcława „Śląskiego”, co i kiedy będzie transportowane, 
jaka będzie ochrona, ale co najważniejsze jak zatrzymać pociąg. Do uczestników akcji należało jej logistyczne 
przygotowanie ( zabezpieczenie ludzi i furmanek). Niestety akcja wymknęła się z pod kontroli, bo chęć wzbogacenia 
się wzięła górę. Duża część tytoniu została skradziona przez bezpośrednich uczestników akcji i ukryta. Takie 
postępowanie ułatwiło organom bezpieczeństwa wykrycie wielu sprawców w trakcie wszczętego dochodzenia. 
Ponadto podczas przeszukiwań wykryto magazyny broni. Aresztowano między innymi Kazimierza Stockiego ps. 
„Jacek” i Leopolda Dąbrowskiego ps. „Stefan”. Obu złapanych UBP po krótkim czasie zwolnił. Te wydarzenia 
pociągnęły za sobą tragiczne konsekwencje. Podejrzanego o współpracę z bezpieką „Stefana” zastrzelono z rozkazu 
„Śląskiego” już 31 stycznia 1946 roku11. K. Stocki podpisał zobowiązanie o współpracy z ubecją. Jego zeznania w 
późniejszym okresie pogrążyły wielu ludzi związanych z podziemiem.

Po napadzie na Dobrą zgodnie z przywidywaniem „Wołyniaka” Grupy Operacyjne WP, urzędu bezpieczeństwa 
publicznego i milicji przeczesywały wsie w poszukiwaniu żołnierzy podziemia i osób udzielającym im pomocy. 
Szeroko zakrojona operacje z udziałem żołnierzy 3DP, 5SBO KBW oraz UBP prowadzono aż do 25 marca 1946 
roku. W Tarnawcu u jednej z rodzin ukrywał się partyzant „Wiktor”. Żołnierz miał tu dziewczynę, byli już po 
słowie. Uznawano go za swojego stąd czuł się tu pewnie. W dniu 1 lutego 1946 roku w sklepie mieszczącym się na 
podwórzu Kuryłów w Tarnawcu trwała od rana libacja. Jednym z jej uczestników był ów partyzant. W trakcie libacji 
wyszedł na podwórze za potrzebą, za nim wymknął się jeden miejscowych. Zwracając się do „ Wiktora” powiedział, 
że jeden znajomek ze wsi niezbyt pochlebnie wyraża się o nim. „Wiktor” rozjuszony informacją wyciągnął pistolet. 
Pijany, chwiejąc się na wszystkie strony zaczął odgrażać się, że tego ch… co o nim źle mówi zaraz zastrzeli. W tym 
momencie na podwórze wjechały sanie powożone przez Juliana Kycię z Kuryłówki, który przyjechał zemleć ziarno 
do Kuryłów. „Wiktor” będąc w pijanym widzie oddał przypadkowy strzał. Kula trafi ła woźnicę, który padł trupem. 
Była to całkowicie niepotrzebna śmierć niewinnego człowieka, który przez przypadek pojawił się na linii strzału 
pijanego partyzanta. Po tym wypadku „Wiktor” musiał opuścić bezpieczną kryjówkę. Agenci UBP w Łańcucie 
węszyli w środowisku. Każdy donos był skrupulatnie sprawdzany, aresztowano „ podejrzanych”, zastraszano, 
okrutnymi metodami pozyskiwano wiadomości. Na początku marca aresztowano Jana Poprawę sołtysa gromady 
Stare Miasto i Jana Rauzę sołtysa gromady Kuryłówka, Józefa Baka przewoźnika na Sanie. Aresztu nie uniknął 
Michał Parobek Wójt Gminy Kuryłówka. W kolejnych dniach dokonano aresztowania między innymi: Michała 
Kyci, Emila Borka, Michała Skiby, Franciszka Skiby s. Michała, Franciszka Skiby s. Marcina i Juliana Skiby wszyscy 
z Kuryłówki. 

Pomimo prowadzonej na szeroką skalę operacji sił reżimowych, bojówki PAS NZW przeprowadziły szereg 
akcji ekspropriacyjnych. Głośnym echem odbił się napad na samochód przewożący pieniądze dla pracowników 
Zakładów Południowych w Stalowej Woli, do którego doszło w dniu 11 lutego 1946 roku. Zrabowano wówczas 1,5 
miliona złotych. Podczas rabunku zginęli dwaj powszechnie znani i szanowani pracownicy zakładu inżynier Wacław 
Mikolaszek oraz kierownik działu fi nansowego Franciszek Rupala12.Ten rabunek chwały podziemiu nie przyniósł. 
Podobnie jak napad, który dokonano 1 marca 1946 roku. Dokonano wówczas rabunku gotówki z parowozowni w 
Rozwadowie. Wg. relacji kasjera zabrano 206 887 zł. Żołnierze, którzy dokonali napadu zgłosili kwotę 96 tys. zł, z 
czego oddali 55 tys. zł. Reszta, wg nich poszła na organizację akcji. Z kolei 16 marca dokonano zuchwałego napadu 
na Spółdzielnie Spożywców „Stalowa Wola”. Bojówka z oddziału „Wołyniaka” w składzie 4 żołnierzy zrabowała 
gotówkę, która przekazano w Leżajsku Szefowi PAS „Sępowi”. Ten przeznaczył ją w znakomitej większości na 
działalność oddziału, z którego pochodzili wykonawcy akcji. Podobnie jak w przypadku akcji na parowozownie 
zaistniały rozbieżności, co do uzyskanej kwoty. Wg okradzionych straty oszacowano na ok.50 tys. zł. Porucznik 

10 IPN Rz- ów, 0057/69 , Meldunki powiatowych komend MO woj. Rzeszowskiego dot. Kradzieży i napadów dokonanych przez nieznanych sprawców , 
Meldunek KP MO w Łańcucie z dnia 14 stycznia 1946 roku kierowany do Wojewódzkiej Komendy MO wydział Służby Zewnętrznej. Z meldunku wynika, 
że napad na pociąg zorganizowano 12 stycznia, a nie jak podaje M. Surdej 21 stycznia 1946 r.
11 W wykazie poległych funkcjonariuszy L. Dąbrowski (l.22) fi guruje jako funkcjonariusz PMO Rudnik.
12h� ps://sztafeta.pl/2021/04/18/stalowa-wola-i-okolice-napady-w-imieniu-wolnej-rzeczypospolitej-i-nie-tylko/[dostęp 11.04.2022]
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Bronisław Dłuszyński w meldunku do „Wira” zadeklarował kwotę nieco ponad 33 tys. zł. Z kolei w meldunku WiN 
podano, że  zrabowano 46895 zł13.

Tocząc ciągłe potyczki z żołnierzami WBW pod koniec lutego oddział „Wołyniaka” wrócił na teren Gminy 
Kuryłówka. O pojawieniu się oddziału informatorzy natychmiast zameldowali do Rzeszowa. Oto wpis z „ Dziennika 
działań 4 pułku Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego województwa rzeszowskiego” dotyczącego tego okresu „ Na 
terenie woj. rzeszowskiego w końcu miesiąca lutego wracają bandy NSZ „Wołyniaka” i „Mewy” z woj. lubelskiego, 
dokąd bandy uszły w początku lutego br. Wysłana w dniu 1 marca 1946 roku do m. Leżajsk grupa operacyjna w sile 30 
ludzi z 12 Samodzielnego Baonu Ochronnego pod dowództwem kpt. Mielnikowa powraca bez rezultatów, gdyż bandyci 
ukryli się i rozproszyli mając wielu zwolenników wśród miejscowej ludności”14. Zmiana miejsca dyslokacji oddziału 
wymusiła podjęcie działań aprowizacyjnych. Akcję zaopatrzenia przeprowadzono w Sokołowie gdzie pozyskano 
zwierzęta, których mięso przeznaczono na potrzeby oddziału. „W nocy z 20 na 21 marca żołnierze oddziału „Złota” 
skonfi skowali, prawdopodobnie Ukraińcom, konia, krowę, cielę i źrebie. Konia i zrębie oddano Polakowi, któremu 
wcześnie Ukraińcy odebrali konia, pozostałe zwierzęta sprzedano”15. W tej informacji zaczerpniętej z meldunku 
Komendy Okręgu Rzeszowskiego Pogotowia Akcji Specjalnej ( PAS) kryp. „ Seret” o dokonanych akcjach od 1 
stycznia do 25 marca 1946 r. z dużym prawdopodobieństwem kryje się rozwiązanie sprawy Stanisława Dyjaka. 
„…Ojciec wierząc w sprawiedliwość cierpliwie czekał na zwrot konia. Któregoś dnia zgłosił się Albin Michlewski, 
unikając wzroku ojca powiedział. - Wasze konie zostały sprzedane, a pieniądze poszły na organizację. Dostaniecie 
inne konie, ale musicie poczekać”. Ojca takie tłumaczenia nie przekonały. Upłynęły kolejne dni i miesiące. Nadeszła 
wiosna, przyszedł czas wyruszyć w pole, a ojciec nadal nie miał konia. W tym czasie brat ojca z Sigiełek przyjechał w 
odwiedziny. Podczas spotkania, obaj wymienili się ciekawostkami z obu miejscowości. Brat poinformował mojego ojca, 
że u nich nieznani sprawcy zabili Polaka [ w sprawozdaniu (patrz wyżej zapisano): skonfi skowali, prawdopodobnie 
Ukraińcom-uwaga autora]. Morderstwa dokonano, gdy chłop orał pole pod Kulną. Rodzina znalazła zabitego 
w bruździe obok pługa. Koń i źrebię zostało skradzione. Wkrótce potem do Stanisława Dyjaka przyprowadzono 
klacz i łoszaka. Ojciec nie mógł opanować złości. Nie licząc się z konsekwencjami oświadczył Michlewskiemu i jego 
towarzyszom, aby oddali konia tym, komu go zrabowali. On takiego wyrównania krzywdy nie chce16. Rabunki i 
gwałty czynione na „Ruskim końcu” na Ukraińcach, którzy nie wyjechali spowodowały, że ojciec– Polak, przestał 
chodzić do kościoła parafi alnego w Kuryłówce. Tak po prawdzie, gdy ochłonął bał się wykrzyczanych słów do Albina. 
Toteż unikał ludzi, aby przypadkiem „komuś nie wejść w oko”. W niedzielę siadał na rower i jechał do oddalonego 
kilkanaście kilometrów Krzeszowa. W drodze powrotnej odwiedzał rodziny dom17. W tym samym meldunku zawarto 
informację o zabiciu dwóch Żydów. Morderstwa dokonano w Tarnawcu. Schwytanych mężczyzn zaprowadzono do 
tzw. domu ludowego” gdzie ich przesłuchano, a potem zastrzelono. Zabitych zagrzebano za budynkiem. Nieliczni 
Ukraińcy, którzy zostali w Polsce byli solą w oku niektórych żołnierzy podziemia. Drogą przez „ Ruski koniec” w 
Kuryłówce szedł „Binek” i „Wilczur”. Z naprzeciwka zbliżał się Iwan Krzywko (ur.1900) - Ukrainiec, którego Albin 
dobrze znał. Gdy Krzywko znalazł się parę kroków przed nim Albin kierując broń w stronę chłopa zapytał – jak się 
nazywasz?- Iwan Krzywko, po co pytasz? Przecież mnie znasz odparł spokojnie Ukrainiec. Polak udał, że nie słyszy 
odpowiedzi. Kto ty jesteś? Iwan patrząc w twarz Albina odpowiedział. Z matki jestem Niemcem, a z ojca Ukraińcem. 
Michlewskiego zezłościła harda odpowiedź Krzywki, zarepetował broń i powiedział - zginiesz za to. Ukrainiec upadł 
na kolana. Strzelajcie niech Wam Bóg wybaczy – powiedział i opuścił głowę. Polacy usłyszeli- Ojcze nasz….. Gdy Iwan 
Krzywko skończył modlitwę podniósł głowę, Polaków już nie było.…18.   Oto inny przykład: „ Do domu Maksyma 
Tkaczyka19w Kuryłówce wtargnął w nocy jeden z ludzi byłej polskiej samoobrony. Był mocno pijany. Zaraz k… was 

13Tamże
14  J. Półćwiartek , Studia Rzeszowskie T.IV.1997. Nie legenda lecz prawda w badaniach historycznych (wokół osoby Józefa Zadzierskiego „Woły-
niaka”.
15M. Surdej, Okręg Rzeszowski NOW-NZW w latach 1944-1947 ,s.361
16Autorzy opisując sprawiedliwość tamtego okresu często podają przykłady wyrównania krzywdy poprzez oddania pokrzywdzonemu np. wozu w ra-
tach tj. oddanie osi przedniej, a potem tylnej. Pomijają to, że aby komuś oddać zrabowaną i sprzedaną rzecz lub zwierzę trzeba było tę rzecz lub zwierzę 
komuś innemu zabrać (ukraść) niekiedy nawet zabić niewinnego właściciela. Ja także przywołałem przykłady zwrotu skradzionych zwierząt prawowitym 
właścicielom z tą różnicą, że zwrócono te same zabrane zwierzęta. 
17Relacja Darii Czarnieckiej c. Stanisława Dyjaka .
18 Iwan Krzywko do końca swojego życia modlił się przed cerkwią w Kuryłówce. Klęcząc wśród stada baranów pasących się wokół świątyni zamienionej 
wówczas na magazyn towarów masowych był częstym pośmiewiskiem dzieciarni, która nie rozumiała dlaczego ten staruszek klęczy przed magazynem. 
19 Maksym Tkaczyk jako żołnierz CK armii Austrii dostał się do niewoli rosyjskiej. Będąc jeńcem pracował w dużym prywatnym gospodarstwie rolnym. 
Gdy w 1917 roku zaczęły się rozruchy rewolucyjne, obszarnik zwolnił wszystkich jeńców – wręcz nakazał wracać do domu. Maksym po wielu trudach 
powrócił do Brzyskiej Woli. Tu długo nie zagrzał miejsca . CK armia ponownie upomniała się o niego. Tym razem wysłany został na front włoski. Tu też 
został jeńcem. W konsekwencji został robotnikiem rolnym w gospodarstwie kościelnym. Była to wręcz katorga, nie dość, że pracował od świtu do nocy to 
dostawał skromną strawę. Z rozrzewnieniem wspominał pobyt w Rosji. Niewolnicy z Galicji nie mogli zrozumieć jak można tak podle traktować ludzi. Wie-
lu z nich zmarło z głodu i wycieńczenia. We Francji tworzyła się armia polska. Maksym bez wahania zgłosił się do punktu werbunkowego. Miał wreszcie 
co jeść i był traktowany jak człowiek. Z „ Błękitną Armią” powrócił do Polski. Halerczyków skierowano na front wschodni. On galicyjski Rusin (Ukrainiec) 
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wszystkich pozabijam p… Ukraińcy - krzyczał. Przeładował karabin i wymierzył w Maksyma. Nacisnął na spust, ale 
karabin nie wypalił. Wtedy zobaczył, że broń pozbawiona jest magazynka. Niedoszły morderca wybiegł z domu20. 
Wszyscy domownicy opuścili izbę i ukryli się gdzie, kto mógł. Bracia Piotr, Michał i Stefan skryli się w stodole. Siostra 
Maria uciekła w pole i położyła się na ziemi. Rodzice także uciekli. Rano wszyscy członkowie rodziny powrócili 
do domu. Maria Tkaczyk leżąc całą noc w bruździe zaoranego pola przemarzła, dostała zapalenia płuc i w wyniku 
choroby zmarła. Ostatnią osobą narodowości ukraińskiej która została zastrzelona w Kuryłówce był Julian Magiera. 
Julian (ur.1916) do odbycia zasadniczej służby wojskowej został powołany w 1937 roku. Gdy kończył drugi rok służby 
wybuchła wojna. Julian zamiast do domu pojechał walczyć z Niemcami. Dostał się do niewoli i przebywał w stalagu. 
Potem został skierowany na roboty przymusowe. Tam poznał dziewczynę ( prawdopodobnie z Kresów) z którą planował 
wspólne życie. Młodzi wystąpili do władz o zgodę na zawarcie związku małżeńskiego. Wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie, a nawet udzielono im urlopu aby mogli otrzymać sakrament małżeństwa w cerkwi. Ślub odbył się w 
Nowy Rok 1944 roku w Kuryłówce. O uroczystościach weselnych młodzi powrócili do Rzeszy. Gdy wojna się skończyła 
Julian mieszkał jakiś czas na Ziemiach Odzyskanych. Jednak tęsknił za rodziną. Przyjechał do Kuryłówki z żoną, jej 
bratem Stefanem oraz teściem. Nagłe pojawienie się w domu tylu ludzi nie bardzo podobało się rodzinie. Julian usunął 
się z domu i mieszkał na komornym u Karwanów pomagając w gospodarstwie. Było to rozwiązanie tymczasowe. W 
końcu rodzina postanowiła powrócić na zachód. Podróż Juliana zakończyła się na promie w Kuryłówce. Gdy wszyscy 
byli na przeprawie nieznany osobnik zastrzelił Ukraińca. Ciało zepchnął do wody, a sam zszedł z platformy promu 
nakazując przewoźnikowi (J.Bakowi) odbić od brzegu. Morderstwa dokonano przy licznych świadkach tj. żony jej ojca 
i brata, przewoźnika i innych. Po tym wydarzeniu ktoś życzliwy przeszedł do Ludwika Magiery( brata) i wskazał gdzie 
w zakolu rzeki „zatrzymały się zwłoki”. Juliana pochowano na cmentarzu obok cerkwi w Kuryłówce. Niedługo potem 
do Ludwika przyszedł „Wołyniak”. Po krótkim zagajeniu zapytał wprost – nie jesteś zły za to, że zastrzeliłem ci brata? 
Przerażony Magiera odpowiedział- widocznie Julianowi tyle było pisane. „ Wołyniak” bez pożegnania odszedł21.

Nieliczni Ukraińcy, którzy zostali w Rzuchowie stanowili łatwy cel nocnych rabunków. „Pędzlówe” w 
Rzuchowie zaplanował Jan S. z Tarnawca. Młodzieniec upatrzył sobie gospodarza i dom, który miał zamiar okraść. 
Do realizacji zadania potrzebował kolegów. Wkrótce znaleźli się młodzi, którzy jak i organizator napadu potrzebowali 
pieniędzy. Wszyscy udali się na upatrzone miejsce. „ Było to już po wyjeździe Rusinów. Do naszego gospodarstwa 
zakradło się trzech mieszkańców Tarnawca, którzy dowiedzieli się, że mamy wyhodowaną świnię. Dostępu do niej 
broniła metalowa krata zamknięta na potężną kłódkę. Próby sforsowania powodowały hałas. Na dodatek młodzieńcy 
przed kradzieżą dodali sobie animuszu alkoholem toteż zachowywali się dość głośno. Ruch w gospodarstwie usłyszał 
przebywający u nas partyzant „Wołyniaka”. Leśny z racji częstych pobytów w Tarnawcu rozpoznał złodziei i 
każdego z nich wywołał po nazwisku. Ci usłyszawszy, że zostali rozpoznani dali drapaka. Jan S. był mocno pijany, co 
chwilę potykał się i upadał na ziemię. Został daleko w tyle za biegnącymi przed nim kuplami. Uciekający przodem 
usłyszawszy za sobą biegnącego człowieka pomyśleli, że ściga ich gospodarz. Jeden z nich skosił go serią z automatu. 
Wszystko ucichło. Po dwóch dniach, jako że lało jak z cebra i nikt z gospodarzy nie wychodził poza obręb gospodarstwa, 
zobaczono na krańcu posesji ciało zabitego. Bez trudu został rozpoznany. Dano znać do Tarnawca. Bliscy przyjechali 
pod wieczór do Rzuchowa „ po cichaczu ” zabrali zwłoki mściciela krzywd doznanych od Ukraińców22. Do brutalnego 
mordu 3 osób doszło w Starym Mieście, o czym wspomina w sprawozdaniu przewodniczący GRN w Kuryłówce ( 
patrz wyżej). Jan Rumierz ( Rusin) przed wojną był znaczącym gospodarzem- hodował byki. Miał dorosłe dzieci córkę 
Julię ( pisałem o niej w V cz.) oraz syna, który przed wojną wyjechał do Kanady. Owdowiały, postanowił się ożenić. 
Wybór padł na Polkę o imieniu Rozalia (młodsza od męża o 23 lata) pochodzącą z Brzyskiej Woli. Gdy rozprawiano 
się z Ukraińcami w Starym Mieście w 1945 roku rodzina uniknęła śmierci. W dzień przebywali w domu, a na noc 
ukrywali się u życzliwych Polaków. W tym czasie otrzymywali paczki od syna z Kanady23.W kraju gdzie brakowało 
wszystkiego stanowiły one łakomy kąsek dla lokalnych „patriotów” mieniących się samoobroną wsi., Gdy nadszedł 
1946 rok J. Rumierz postanowił zaprzestać ukrywania się. Wzmocnił drzwi wejściowe, a do okien zamówił okiennice. 
Odtąd rodzina nocowała w domu. Któregoś dnia otrzymali pokaźną paczkę. 25 marca 1946 roku o godz.2200 dokonano 
najścia na ich dom. Napadu dokonali miejscowi bandyci z Ć. na czele. Próbowano sforsować drzwi, ale okazało się to 
walczył przeciwko Ukraińcom. Potem uczestniczył w wojnie polsko- bolszewickiej. Po zakończeniu działań wojennych, ożenił się i osiadł w Kuryłówce. W 
międzywojniu weterani trzymali się razem. Nie było podziału na Rusinów i Polaków. Wszystkich traktowano jak bohaterów, obrońców Ojczyzny. Maksym 
miał wielu przyjaciół weteranów. Między innymi: J .Szczęsny kier. szkoły w Kuryłówce, J. Materna policjant z PP w Kuryłówce i A. Ćwikła. Jest prawdopo-
dobne, że pierwszy powojenny wójt ( A. Ćwikła ) zdecydował o nie wpisywaniu rodziny Tkaczyków na wyjazd z Polski.
20 Żona słysząc jak pijany mąż odgraża się, że powybija Tkaczyków wyjęła magazynek z karabinu. Gdy mąż powrócił do domu zrobił jej awanturę. Mądra 
kobieta dała mu wódki - masz napij się, a potem ich pozabijasz. Mąż wypił szklankę i usnął przy stole. Na trzeźwo przeszła mu ochota na zabijanie .

21Autorowi nie udało się ustalić daty morderstwa Juliana . Warto zauważyć, że w podobny sposób postąpił „Wołyniak” w przypadku zabójstwa Anny 
Krach z Ożanny w kwietniu 1944r. Po zabiciu matki przyszedł do jej córki i powiedział „Gdybyście mieli coś do gadania to z Wami zrobię to samo co z 
matką”.

22  Relacja anonimowa z dnia 15 lutego 2020r.
23  Wg. relacji I. Skiba miał dwóch synów którzy na początku wojny dostali się do Anglii, a po wojnie wyjechali za ocean.
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niemożliwe. Wówczas zaczęto wyważać siekierą okiennice. Ć. w wyrąbany otwór włożył rękę. Broniący się Rumierz 
uderzył obuchem w palce bandyty. Wyjąc z bólu oprawca poszedł do sąsiada opatrzyć ranę. Po prowizorycznym 
założeniu opatrunku wściekły powrócił i z zdwojoną siłą pracował przy usunięciu okiennicy. Rabusie zamordowali 
wówczas Jana (ur.1878 r.), któremu odrąbano głowę siekierą, jego żonę Rozalię (ur.1901r.) i córkę Julkę (ur.1912 r.) 
zabito uderzeniem obuchem siekiery. Po napadzie zrabowano wszystko. Sąsiad, u którego bandzior korzystał z 
pomocy wyjawił ten fakt. Wiedzieli o tym mieszkańcy gromady Stare Miasto24. Rabowano także Polaków. Dnia 9.3. br. 
dziewięciu ludzi w mundurach wojskowych uzbrojonych napadło na dom Napory Józefa w Stalowej Woli, zrabowano 
gotówkę 600 zł, towar oraz garderobę wartości 20000 zł. Dnia 13 marca dokonano napadu na sklep Żerebeckiej w 
Stalowej Woli, zrabowano gotówkę 4000 zł25.

Z kolei w zawiadomieniu do Prokuratury Sądu Wojskowego w Rzeszowie por. Cz. Sewczyk z KP MO w 
Łańcucie pisał: „ Dnia 19/III/46 o godz. 7 rano dwóch uzbrojonych w MPI i umundurowanych w mundury WP … 
nakazali St. Burdzie natychmiast zaprzęgać konie i wieźć się do Grodziska…, gdy wjechali w las w Korniatkowie około 
1 km kazali mu zejść z wozu i wtenczas jeden z nich przez 4 godz. pilnował Burdy, drugi zaś pojechał w las w kierunku 
Grodziska. W tym czasie sprawcy przebrali się w ubrania cywilne i oświadczyli, że są partyzantami….”26. W omawianym 
okresie z rozkazu Ludwika Więcław powołano patrol PAS pod dowództwem sierż. Edwarda Więcława „Szczerby”. Ta 
bojówka oprócz zadań typowo dywersyjnych miała za zadanie pozyskanie środków fi nansowych na rzecz komendy. 
Postawienie takiego zadania przed grupą spowodowało, że patrol działał na pograniczu działań złodziejskich. 
Prawdopodobnie ta grupa w mundurach wojskowych w dniu 22 marca 1946 roku nad ranem napadła na dom 
Wojciecha Brzystka w Piskorowicach i zrabowała: konia, garderobę męską i damską i rower. W tym samym czasie 
dokonano rabunku na szkodę Michała Kotlarza także z Piskorowic. Temu gospodarzowi zabrano garderobę męską i 
damską oraz 1200 zł27. Obaj pokrzywdzeni byli Polakami. Przy nadarzającej się okazji likwidowano funkcjonariuszy 
MO i UBP. Patrol „Szczerby” w dniu 26 marca dokonał napadu na milicjanta Jana Grabarza z PMO w Leżajsku. W 
kwietniu zabito Jana Mulawkę z PUBP w Nisku. 24 marca 1946 roku oddział „Wołyniaka” po raz kolejny opanował 
posterunek MO w Leżajsku. Chciano schwytać Antoniego Maja komendanta posterunku MO, który jednak umknął 
28. Była to ostatnia „wizyta” oddziału w mieście. To zdarzenie było tematem Egzekutywy PPR w Łańcucie odbytej w 
dniu 26 marca 1946 roku. W protokole z jej odbycia czytamy: „ …wrogie elementy wespół z PSL terroryzują Stronnictwo 
Ludowe(SL) w Leżajskiem. Równocześnie PSL pod osłoną bandy „Wołyniaka „ urządzają wiece”29. Członkowie PPR-u 
powiązali ze sobą napad na PMO w Leżajsku z wiecem, który został zorganizowany w Wierzawicach (23.03) przez 
PSL pod przewodnictwem Józefa Burdy. Czy wnioski Egzekutywy PPR-u były zasadne? Osobiście uważam, że wiec i 
najście na PMO w Leżajsku mogły być ze sobą powiązane bo „Wołyniak” w owym czasie popierał działalność PSL-u 
jako jedynego ugrupowania opozycyjnego przeciwko komunistom. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Jan Toth 
„Mewa” już od początku 1946 roku wznowił działalność konspiracyjną. Jego oddział gnębił okoliczne posterunki 
MO, likwidował aktywistów PPR-u, wyłapywał złodziei. Oddział operował głównie na terenie ówczesnego powiatu 
przeworskiego. Dokonując kwerendy akt w IPN w Rzeszowie natknąłem się na interesujący meldunek 1481/46, 
KP MO Jarosław z dnia 9 kwietnia 1945 roku kierowany do KW MO w Rzeszowie, czytamy tam: Melduje, że 
w dniu 8 kwietnia 46r. o godz.14-tej, do Sieniawy przyjechało ciężarowe auto z 15-toma żołnierzami sowieckimi, 
którzy zatrzymali się w Sieniawie i dokonali masowego rabunku na mieszkańcach narodowości polskiej, zabierając im 
garderobę oraz żywność. Miejscowy Posterunek MO z uwagi na mały stan liczebny nie mógł przeciwstawić się, wobec 
czego powiadomiono o wypadku PUBP oraz Komendę Garnizonu WP w Jarosławiu… Dnia 8.04.46r. o godz.21-szej, 
patrol milicjantów z PMO w Chłopicach w sile 4-ch milicjantów, patrolując w gromadzie Dąbrowice natrafi ła na 
bandę nieznanych osobników uzbrojonych w broń, nieokreślonej ilości i przy zbliżaniu się bandytów patrol wezwał 
„stój milicja”, wówczas jeden z osobników zawołał „ognia do milicji” i rozpoczęła się obustronna strzelanina…Walka 
z bandytami trwała około jednej godziny, po czym bandyci wycofali się w kierunku Ciemierzowic. Z powodu ciemnej 
nocy nie zdołano stwierdzić, czy bandyci byli w mundurach wojskowych, czy też cywilnych oraz w jakiej liczbie…”. I. 
Kozimala przytacza opis zdarzeń dot. zajęcia PMO w Sieniawie przez ok. 20 ludzi ubranych w mundury żołnierzy 
sowieckich. Wydarzenia to datuje na 8 maja 1946 r. Zrabowano wówczas między innymi broń, telefony i akta spraw. 
Autorka stwierdza, że źródła nie wyjaśniają celu akcji, którą miał przeprowadzić oddział „Mewy”30. Interesujące jest, 
że autorka czerpała informacje z teczki „ Dossier Totha Jana s. Edwarda ps. Mewa banda NSZ ”. Zaznaczam, że nie 

24 Relacja I. Skiba i T .Matuszko ( informacje zaczerpnięte z relacji ojca). 
25h� ps://sztafeta.pl/2021/04/18/stalowa-wola-i-okolice-napady-w-imieniu-wolnej-rzeczypospolitej-i-nie-tylko/[dostęp 11.04.2022]
26IPN –Rz-ów , OO57/69 k .163
27IPN –Rz-ów ,OO57/69 Meldunek  KP MO Jarosław z dnia 23 marca 1946 r.,
28Nazwisko sierż. Antoniego Maja odnajdujemy w poł. 1947 roku jako komendanta PMO w Czudcu.” W służbie państwu i społeczeństwu… s.167.
29R. Szajnar, Łańcut i powiat łańcucki, s.205.
30 I .Kozimala, Żołnierze Wyklęci, Rzeszów 2021,s.193
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widziałem tych akt stąd nie wiem czy mowa o tej samej akcji czy też było dwa napady 
tj. 8 kwietnia i 8 maja 1946 r. Z drugiej strony wiadomo, że Mewa w wyniku ciężkiego 
śledztwa przyznał się do wielu czynów, których nie popełnił, a które mu przypisano. 
Tak mogło być i w tym razem. „ Mewa” we wrześniu 1946 roku rozwiązał swój oddział 
i wyjechał na Ziemie Zachodnie. Niewyjaśniane są okoliczności śmierci 8 letniego 
Andrzeja Gajewskiego z Dąbrowicy. Był kwiecień 1946 roku. Chłopiec nie wrócił na noc 
do domu. Rodzina rozpoczęła poszukiwanie malca. Do akcji poszukiwawczej włączyli 
się sąsiedzi i znajomi. Za wsią stał opuszczony dom. W tym pustostanie znaleziono 
zwłoki chłopca. Andrzej Gajewski zginął od kuli. Nie wyjaśniono, kto był mordercą 
Snuto różne domysły, że chłopak zobaczył coś lub kogoś i dlatego musiał zginąć31.
Przypadki kradzieży i rozbojów dokonywane przez żołnierzy podziemia związanych 
z konspiracją narodową na terenie województwa stały się plagą. Pomimo prób 
ukrócenia tego procederu przed dowódców problem bandycenia narastał, kładąc się 
cieniem na działalność oddziałów niepodległościowych. Temu zjawisku postanowiono 
przeciwdziałać. Dowództwo WiN-u wezwało komendanta okręgu NZW Piotra 
Wozniaka „Wira” na rozmowę, do której doszło w dniu 11 kwietnia 1946 roku. 
Sprawę postawiono jasno. Zabroniono oddziałom NOW używania pieczęci NOW- AK i nawiązywania w pismach do 
tradycji AK. Kategorycznie stwierdzono, że dotychczasowa działalność oddziału „Wołyniaka” jest szkodliwa wręcz 
niepożądana gdyż na terenie jego działania dochodzi do masowych aresztowań ludności, przez co rozbijane są siatki 
konspiracyjne nie tylko NSZ ( NZW), ale i WiN32. Polecono „Wirowi”, aby zaprzestał działalności wojskowej i przeszedł 
na działalność propagandowo-polityczną. „Wir” poinformował adwersarzy, że „Wołyniak” wbrew poleceniom nie 
rozwiązał oddziału. Ponadto oskarżył „Wołyniaka”, że u jego boku działają ubecy. Po naradzie strona WiN wydała 
dyspozycje swoim ludziom, aby w przypadku napotkania ludzi z NZW, którzy dokonują napadów traktować jak 

złodziei i przykładnie karać. Z kolei „Wir” za całą sytuację obwiniał Bronisława 
Dłużyńskiego (Sępa), którego podejrzewał o nadużycia fi nansowe i destrukcyjne 
postępowanie. W dniu 12 kwietnia (dzień po spotkaniu z kierownictwem WIN) 
P. Woziak odebrał kierownictwo Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS)     „ Sępowi” i 
przekazał je Ludwikowi Więcławowi „ Kłosowi”. 

Cdn.

Opracował: R. Szałajko

Przetwarzanie części lub całości artykułu bez podania źródła zabronione

31Jego zgon odnotowano w księdze zgonów pod datą 4 kwietnia 1946roku.
31Warto jednak zauważyć, że proces ujawniania się AK ( dot.1944 r. )spowodował, że ubecja miała ułatwiony dostęp do działaczy WiN którzy oparli swe 
struktury na byłych żołnierzach AK . 

  

 JanToth„MEWA”   Źródło IPN

Piotr Woźniak „WIR”  Źródło IPN
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 Miejsca warte zobaczenia 
w Macedonii  Północnej

Podczas mojej kilkutygodniowej podróży po Bałkanach, 
która notabene dalej trwa i ten tekst piszę z Sarajewa 
- stolicy Bośni i Hercegowiny, pragnę podzielić się z Pań-
stwem moimi wrażeniami z podróży po Macedonii Pół-
nocnej. Planowałem spędzić tam tylko jeden dzień, ale 
tak spodobał mi się ten kraj, że zostałem 5 dni, odwiedza-
jąc różne miejsca. Poniżej podaje tylko trzy, które warto 
zobaczyć, planując podróż po tym kraju. 

Skopje - miasto pomników

Skopje, to stolica Macedonii Północnej i największe mia-
sto tego kraju. To w tym mieście urodziła się laureatka 
Pokojowej Nagrody Nobla i święta kościoła katolickie-
go — Matka Teresa z Kalkuty. Zakonnica spędziła tutaj 
pierwsze 15 lat życia. 

Skopje jest dość charakterystyczną stolicą ze względu 
na posiadanie bardzo dużej ilości pomników. Jednym to 
się podoba, innym nie. Skąd taka ilość pomników? Otóż 
wszystko zaczęło się w 2010 roku za sprawą projektu 
„Skopje 2014”, który planowo miał pomóc w zmianie i 
ożywieniu centrum miasta. W taki sposób powstało kil-
kanaście pomników m.in.: św. Cyryla i Metodego, Matki 
Macedońskie, Pitu Guli, cesarza Justyniana, cara Samu-
ela i wielu innych. Na szczególną uwagę zasługują dwa 
sporych rozmiarów pomniki oddalone od siebie w jednej 
linii o 500 m. Są to pomnik Wojownika Konnego i Wo-
jownika Pieszego.

Jedną z główniejszych atrakcji miasta jest Kamienny 
most, który łączy starą część miasta z nową. Dawniej ten 
sam most służył za miejsce egzekucji. Pochodzi on praw-
dopodobnie jeszcze za czasów osmańskich czyli z XV 
wieku. 
Następną z atrakcji jest Stara Čaršija, czyli stary bazar. To 
właśnie w tym miejscu znajdują się najważniejsze budyn-
ki pochodzące jeszcze z czasów osmańskich. Na tym ba-
zarze podobnie jak w Grand Bazarze w Stambule można 
kupić praktycznie wszystko, wybór jest ogromny. 

Warto również przejechać się piętrowym czerwonym au-
tobusem, takim samym jakie jeżdżą po Londynie np. do 
Serdno Vodno, skąd kursuje kolej gondolowa pod Krzyż 
Milenijny na górze Vodno, z którego rozciąga się prze-
piękna panorama na całe miasto. Dla mnie, to jedna z 
najlepszych stolic jakie widziałem, ponieważ jest inna niż 
wszystkie,które do tej pory odwiedziłem.

MACEDONIA
 PÓŁNOCNA



20

Kanion Matka 

Miejsce to znajduję się w niedalekiej odległości od stolicy 
kraju, co tym bardziej zachęca do jego odwiedzenia, gdyż 
jest ono tego warte. Można tam bez problemu dotrzeć au-
tobusem lub samochodem. 

Będąc w Kanion Matka warto wykupić sobie wycieczkę 
łódką lub też kajakiem do jaskini Vrelo. Widoki z łód-
ki na to sztuczne jezioro są przepiękne. Warto również 
zatrzymać się w pobliskiej restauracji na kawę i wypić ją 
przy krawędzi wody podziwiając widoki dookoła.

Można również wybrać się w spacer szlakiem wiodącym 
zaraz przy brzegu jeziora i podziwiać jego niesamowitą 
naturę z góry.

Jezioro Ochrydzkie i miasto Ochryda
Jest to najczęściej odwiedzanie miejsce w całej Macedo-
nii. Jezioro Ochrydzkie razem z miastem Ochryda zosta-
ło wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Przyrodniczego UNESCO. To dość rozległe jezioro po-
łożone w południowo-zachodniej Macedonii, blisko gra-
nicy z Albanią. Samo miasto jest przepiękne. Posiada ono 
piękną starówkę jak również unikalny klimat. 

Koniecznie trzeba przespacerować się wąskimi i krętymi 
uliczkami po starym mieście, aby przenieść się w czasie i 
poczuć się jak dawniej. Widok ze skalistej skarpy na Cer-
kiew św. Jana Teologa w Kaneo, to jeden z piękniejszych 
widoków jakie widziałem. Jest również możliwość wybra-
nia się w rejs statkiem po Jeziorze Ochrydzkim. 

Tekst, zdjęcia – Kamil Śliwa

Obserwuj mnie: 

Strona www: polishnomad.com

Instagram: @polish.nomad

Facebook: Polish Nomad (@polishnomad)
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Dnia 27 lipca 2022 r.  w Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej odbyło się uroczyste wręczenie dotacji w konkur-
sie grantowym Działaj Lokalnie. Dofi nansowaniami w 
kwocie 5 700 złotych zostały nagrodzone cztery wnioski, 
które otrzymały najwyższą liczbę punktów w procesie 
oceny merytorycznej, w tym projekt: „Zmalujmy prze-
szłość”. 

 
W ramach projektu w SP im. J. Świątoniowskiego w 
Brzyskiej Woli odbędą się:

	spotkania pasjonatów historii „Otwórzmy 
się na przeszłość”,

	warsztaty plastyczne „Zmalujmy coś”,
	wystawa „W starej fotografi i”,
	wybór wiekowej fotografi i, która stanie się 

muralem na ścianie szkoły,
	uroczyste odsłonięcie muralu, itp.

Projekt „Zmalujmy przeszłość” sfi nansowano ze 
środków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokal-
ny w Leżajsku. 

Koordynator projektu
                       Edyta Kusa

Ruszamy z  Działaj Lokalnie 2022!

We wrześniowe przedpołudnie, tuż po godzinie 
10.00 w ogrodzie edukacyjno-sensorycznym przy Szko-
le Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego w Brzy-
skiej Woli nastąpiło podsumowanie akcji Narodowego 
Czytania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. W 
pięknym anturażu plenerowej czytelni utwory z epoki 
romantyzmu czytali uczniowie klasy VII i VIII oraz pra-
cownicy. Spotkanie rozpoczął dyrektor placówki Andrzej 
Domagała, odczytując list od prezydenta Andrzeja Dudy. 
W swym wystąpieniu zachęcił społeczność szkolną do in-
dywidualnej lektury pierwszego tomiku „Poezyj” wiesz-
cza narodowego, dzieła, które ukazując się 200 lat temu w 
Wilnie, wyznaczyło początek epoki romantyzmu w Pol-
sce.

Lektorzy ucztę literacką zaczęli od utworu pt.: 
„Pierwiosnek”, nawiązującego treścią do scenerii, w któ-
rej przyszło się znaleźć słuchaczom. Następnie sztandaro-
wy utwór epoki „Romantyczność” i przesłanie:

„Czucie i wiara silniej mówi do mnie,
Niż mędrca szkiełko i oko.(…)
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!”

 Kolejno odbiorcy zanurzyli się w świecie legen-
darnych nimf wodnych ballady „Świteź” i poznali histo-
rię jeziora oraz mieszkańców tajemniczego miejsca. Na 
podsumowanie akcji czytelniczej pozostał już tylko deser 
z nutką goryczki, czyli „Świtezianka”. Utwór, w którym 
zgodnie z przesłaniem ballady: „Nie masz zbrodni bez 
kary”, wiarołomstwo kochanka zostaje surowo ukarane.

Taka uczta literacka była świętem wszystkich mi-
łośników książek i na nowo ukazała osobliwość i wielkość 

zbiórkę czarno-białych fotografii
z terenu wsi Brzyska Wola

OGŁASZAMYOGŁASZAMY

Zdjęcia mogą obrazować architekturę, miejsca życie codzienne,wydarzenia
publiczne, zwyczaje, obrzędy itp.
Po zbiórce stworzymy wystawę, a najciekawszy kadr stanie się muralem na
Szkole Podstawowej im. J. Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli.
Jeśli posiadacie Państwo wiekowe zdjęcia i chcecie ocalić je od zapomnienia -
podzielcie się nimi z nami!

Przynieście je do sekretariatu wyżej wymienionej szkoły do 3 października br.
Wszystkie fotografie zostaną zeskanowane i zdigitalizowane, a oryginały
oddane właścicielom.
Dzięki temu wspólnemu przedsięwzięciu zachowamy dla przyszłych pokoleń
wyjątkowe wspomnienia zaklęte w starych fotografiach.

Grupa Aktywnych Twórczo

Zasmakuj w romantyzmie!
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polskiego romantyzmu. Podczas spotkania uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe zakładki do książek, a na przynie-

sionych egzemplarzach „Ballad i romansów” przybijali 
tradycyjną pieczęć. 

E.K.Z życia szkolnego w Dąbrowicy…
Święto słowa 

6 września w piękne, słoneczne przedpołudnie w 
auli Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy odbyła się nieco-
dzienna uczta duchowa. Tego dnia uczniowie i pracowni-
cy placówki przyłączyli się do kampanii społecznej - or-
ganizowanej pod patronatem Prezydenta RP – Narodowe 
Czytanie 2022, by odkrywać klasykę polskiej literatury. 
W tym roku podczas jedenastej już odsłony ogólnopol-
skiej akcji popularyzującej czytelnictwo interpretowane 
były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Opubli-
kowane dwieście lat temu wiersze zabrzmiały na nowo, 
ukazując niezwykłość polskiego romantyzmu. 

Spotkanie z perełkami rodzimej literatury rozpo-
częła pani dyrektor Joanna Serkiz, która w swym wystą-
pieniu zachęcała społeczność szkolną do zgłębiania wy-
bitnych dzieł i niezbadanych tajników minionej epoki. 

Podczas wspólnego czytania uczestnicy akcji 
przenieśli publiczność do przepełnionego fantazją, uczu-

ciowością i tajemniczością świata ballad. Na początek 
wybrzmiał utwór „To lubię”, który zgodnie z założenia-
mi romantyzmu zabrał odbiorców do pełnego duchów i 
upiorów nękających podróżnych nawiedzonego miejsca. 
Zasady ludowej moralności, gdzie każdy czyn musi wią-
zać się z karą, wypływały z ballady „Rybka”, zaś wypeł-
niony głębią uczuć romans „Kurhanek Maryli” opowia-
dał o uczuciach trzech osób rozpaczających po śmierci 
młodej dziewczyny. Jednak największą uwagę zebranych 
przykuł wiersz „Powrót taty”, który wzruszał niezwykłą 
potęgą modlitwy. Na zakończenie chętni uczniowie na-
szej szkoły: Julia Kubaj, Sabina Mierucka i Szymon Sadlej 
brawurowo zaprezentowali przepełnioną humorem bal-
ladę „Pani Twardowska”. Tak duże zróżnicowanie czyta-
nych utworów ukazało wyjątkowość i bogactwo rodzimej 
poezji. 

Dopełnieniem szkolnej odsłony Narodowe-
go Czytania było stemplowanie pamiątkową pieczęcią 
uczniowskich zeszytów oraz interpretowanie wybranych 
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ballad na lekcjach j. polskiego. Wspólna lektura ojczystej 
literatury była wspaniałą przygodą intelektualną po fa-
scynującym świecie romantyzmu.

Natomiast 7 września przed budynkiem Szkoły 
Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce przed-
stawiciele naszej szkoły wzięli udział w gminnej odsłonie 

Narodowego Czytania. Tym razem literacką ucztę rozpo-
częła pani Agnieszka Wyszyńska – Wójt Gminy Kuryłów-
ka, która odczytała przesłanie Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy. Następnie miłośnicy ojczystego słowa - lektorzy 
reprezentujący poszczególne instytucje - przystąpili do 
interpretowania przygotowanych utworów. Naszą szkołę 
reprezentowała delegacja w składzie: Izabela Kycia, Ali-
cja Piskor, Oliwier Otręba, pani Halina Kycia, pan Janusz 
Pęcak z panią dyrektor Joanną Serkiz na czele. Gminna 
akcja Narodowego Czytania dostarczyła wszystkim głę-
bokich wzruszeń. Spotkaniu z balladami towarzyszyła 
serdeczna, rodzinna atmosfera.

        
   ŁH

Tydzień dla profilaktyki
 chorób zakaźnych

Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świado-
mej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitar-
nych. Dlatego od 12 do 16 września 2022r. z inicjatywy 
Głównego Inspektora Sanitarnego w Szkole Podstawowej 
w Dąbrowicy realizowany był „Tydzień dla profi laktyki 
chorób zakaźnych”. Celem programu było uświadomie-
nie potrzeby dbania o własne zdrowie, przekazanie infor-
macji uczniom na temat dróg rozprzestrzeniania się cho-
rób zakaźnych i ich zapobiegania, promocja sportu oraz 
zdrowego odżywiania. 

W ramach akcji podejmowano także szereg 
działań z zakresu profi laktyki antynałogowej. Porusza-
liśmy temat uzależnień od komputera czy sięgania po 
środki odurzające typu dopalacze, papierosy, narkoty-
ki. Do wspólnego działania zaprosiliśmy pielęgniarkę 
szkolną Panią Małgorzatę Chmura, która przeprowa-

dziła z uczniami pogadankę na temat profi laktyki cho-
rób zakaźnych. Ponadto uzyskaliśmy wsparcie ze środ-
ków Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i innych uzależnień. Dzięki 
temu mogliśmy uatrakcyjnić działania poprzez konkur-
sy i nagrody dla uczestników kampanii. Podczas trwania 
programu wychowawcy i nauczyciel biologii przeprowa-
dzili w poszczególnych grupach wiekowych zajęcia edu-
kacyjne oraz warsztaty kulinarne w celu promocji zdro-
wej żywności. Odbył się także Turniej Wiedzy o Zdrowiu, 
konkurs plastyczny dla klas I-V „Jak dbam o zdrowie?” 
oraz konkurs dla kl. VI-VIII na najciekawszą prezentację 
„Recepta na zdrowie”. Zorganizowane zostały także za-
wody sportowe ukazujące pozytywne aspekty „zdrowej 
rywalizacji” oraz wpływu ruchu na układ odpornościowy 

człowieka. 
Uczniowie chętnie angażowali się w działania, 

brali udział w konkursach, bawili się, pracowali w gru-
pach i w sposób aktywny zwiększali swoją świadomość 
dotyczącą profi laktyki zdrowotnej.
                                                                                                               
                                                                             J. Stopyra
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Narodowe Czytanie 

W tym roku to Szkole Podstawowej im. F. Kyci w  
Kuryłówce przypadł zaszczyt organizacji Narodowego 
Czytania w naszej gminie. Uroczystość odbyła się 7 wrze-
śnia przed budynkiem naszej szkoły, w otoczeniu przy-
rody. Tym razem mieliśmy okazję usłyszeć interpretację 
„Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Powitaliśmy 
naszych gości - Panią Wójt Gminy Kuryłówka - Agniesz-
kę Wyszyńską, Pana Leszka Połcia - Dyrektora Gminne-
go Ośrodka Kultury w Kuryłówce razem z pracownikami 
Gminnego Ośrodka i Gminnej Biblioteki Publicznej. W 

akcji brali udział przedstawiciele wszystkich szkół z tere-
nu naszej gminy. Była delegacja nauczycieli i uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy na czele z Panią dyrek-
tor Joanną Serkiz,  Szkoły Podstawowej  w Brzyskiej Woli 
z Panem dyrektorem Andrzejem Domagałą oraz nauczy-
ciele i uczniowie naszej szkoły z Panią dyrektor Janiną 
Pają. Poza tym wszyscy uczniowie klas IV – VIII naszej 
szkoły byli słuchaczami.
Po przypomnieniu życiorysu poety Pani Wójt odczytała 
przesłanie Pana Prezydenta Polski  Andrzeja Dudy. Na-
stępnie wysłuchaliśmy wszystkich 14 ballad ze zbiorku 
„Ballady romanse”. 

Było to niezwykłe przeżycie dla uczniów i nauczycieli. 
Publiczność nagrodziła brawami uczestników, którzy in-
terpretowali utwory Adama Mickiewicza.  
Na zakończenie pani Janina Paja podziękowała gościom 
za przybycie i  prezentację ballad oraz nauczycielom na-
szej szkoły za przygotowanie uroczystości. Organizator-
kami były Panie: Małgorzata Kordas, Małgorzata Sztyrak, 
Małgorzata Szeliga i Grażyna Marczak.
G.Marczak

Relacja z wyjazdy do muzeum w Leżajsku
„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co 
posiadacie”. Tym znanym powiedzeniem można byłoby 
określić nasz wyjazd - wycieczkę do Leżajska. Ale od po-
czątku.
Już od samego rana, w odróżnieniu od ostatnich dni, piąt-
kowy ranek 16 września przywitał nas słoneczną pogodą. 
Tegoż właśnie dnia zaplanowany był nasz wyjazd do mu-
zeum w Leżajsku. Obie klasy VIII z wychowawcami pra-
wie w komplecie i z niecierpliwością czekały, zastanawia-
jąc się, cóż takiego może ich zaskoczyć w mieście, które 
znają niemalże jak własną kieszeń. W pierwszej kolejno-
ści udaliśmy się do Muzeum Opactwa Ojców Bernardy-
nów. Każdy z nas wielokrotnie był w bazylice, ale czy miał 
okazję oglądać i zapoznać się ze zbiorami muzealnymi? 
Chyba nie. Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy o 
historii zgromadzonych eksponatów pochodzących m.in. 
z klasztorów wschodnich, własnych zbiorów, obrazów, 
rzeźb i wytworów rzemiosła artystycznego. Widzieliśmy 
piękne ornaty i księgi pisane ręcznie na wyprawionej skó-
rze zwierzęcej, oprawione w drewniane okładki. Teraz już 
wiemy, skąd się wzięło powiedzenie czytać „od deski do 
deski”. Mieliśmy również okazję oglądać pamiątki przy-
wiezione z misji. Czas szybko mijał, a następna część za-

planowanego wyjazdu miała miejsce w Muzeum Ziemi 
Leżajskiej. Zaraz po przyjeździe zaproszono nas do obej-

Najnowsze, powakacyjne wieści 

z  S P  i m .  F r a n c i s z k a  Ky c i  w  K u r y ł ó w c e :
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rzenia wystawy etnografi cznej i zabawek drewnianych. 
Wszyscy zapamiętaliśmy, że te, które powstają w okoli-
cach Leżajska, mają kolory zielone, czerwone i żółte. Mie-
liśmy też okazję zapoznania się z wystawą zgromadzo-
nych zbiorów w odrestaurowanych piwnicach muzeum. 
Tu nie ma nudy. Uczestniczyliśmy również w zajęciach 
warsztatowych „Lasowiackie Serce” w ramach Festiwalu 
Kultury Lasowiackiej. Malowane specjalną farbą typowe 

wzory lasowiackie na płóciennych torbach sprawiły nie 
lada frajdę, tym bardziej, że staliśmy się później ich wła-
ścicielami. Poczęstunek kapuśniaczkami i gryczankami 
zapoczątkował ostatni punkt naszego programu - udział 
w występach zespołu śpiewaczego i tanecznego „Leliwa”. 
Dziękujemy za miłe przyjęcie Dyrektorowi Muzeum - 
Panu Jackowi Kwiecińskiemu.                     

U. Zięzio

Światowy dzień pierwszej pomocy

Co roku w drugą sobotę września przypada Świato-
wy Dzień Pierwszej Pomocy ustanowiony przez Mię-
dzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca w 2000 r. Celem tego święta jest promowa-
nie znaczenia pierwszej pomocy w ratowaniu zdrowia 
i życia.  Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tyl-
ko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy 
katastrofy naturalne, ale również w zwykłym, co-
dziennym życiu. Dlatego nasza szkoła podjęła ini-
cjatywę edukacji młodzieży w tym zakresie, zapra-
szając do siebie pracowników  ratownictwa me-
dycznego z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego 
i jednocześnie aktywnych członków PCK. Podczas spo-
tkania był zarówno czas na przypomnienie sobie podsta-
wowych zasad udzielania pierwszej pomocy  jak i czynny 
udział w warsztatach uczących, jak ułożyć człowieka w 
pozycji bezpiecznej bocznej czy jak poprawnie wykonać 
sztuczne oddychanie. Zainteresowanie wśród uczniów 
było ogromne, co niesamowicie cieszy i daje nadzieję, że 

być może niejeden z nich w przyszłości  zostanie  właśnie 
ratownikiem medycznym.                                          

 K. Stawowy

Tydzień dla profilaktyki dla chorób 
zakaźnych
W ramach akcji pod tematem przewodnim” Tygodnia 
dla chorób zakaźnych” Szkoła Podstawowa w Kuryłówce 
podjęła inicjatywę edukacji młodzieży w tym zakresie. 
Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz 
kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony 
stanowi ważny cel profi laktyki zdrowotnej. Szybki rozwój 
zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania 
bardziej czynnych metod jej prowadzenia. Wiedza o 

zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany 
postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. 
We współpracy z pracownikami Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Leżajsku oraz pielęgniarką szkolną, 
nasza szkoła zorganizowała spotkanie dla uczniów klas 
IV – VII, na którym odbyła się pogadanka na temat kilku 
ważnych prozdrowotnych zagadnień.  Między innymi 
był poruszany temat najczęściej występujących chorób, 
umiejętności ich rozpoznawania, właściwej techniki mycia 
rąk czy higieny osobistej. A oto kilka zdjęć z tego spotkania. 

                                  
K. Stawowy
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III zlot pojazdów różnych 

             
Klamot 2022

Pierwsze zapowiedzi tegorocznego KLAMOTA 
ukazały się w mediach społecznościowych wraz z począt-
kiem roku i natychmiast wywołały poruszenie. Freestyle 
Family, Redlin i Leniwiec - to brzmi co najmniej dobrze. 
Ale zaraz, zaraz - jeden dzień, tylko 7 sierpnia? W wy-
niku różnych zbiegów okoliczności na ok. miesiąc przed 
imprezą zapadła decyzja, że jednak wydarzenie będzie 
dwudniowe. Pierwszy spokojnie, można rzec, tak na po-
drażnienie, a drugi… łał, kto był ten widział, kto nie był, 
trudno, nie da się opisać wszystkiego co tam się działo. 

Sobota trochę straszyła jakże potrzebnym rol-
nikom deszczem, ale dla organizatorów było to lek-
kie zmartwienie. Koniec końców z dużej chmury mały 
deszcz, więc Benek&Bimbronauci mogli zagrać koncert z 
tira. To, że Bimbronauci wiedzą jak rozgrzać publikę wie-
dzieliśmy, ale to co rzeczywiście zagrali to istny czad, bi-
som nie było końca. Koncert był doskonałą zapowiedzią 
głównego dnia zlotu. Nad zalewem pojawiają się pierwsi 
zlotowcy, parkują, rozbijają namioty, palą grilla i zaczyna-
ją świętować, czujemy że będzie dobrze.

Niedziela, godz. 11.00, zaczynamy rejestrować 
pierwsze pojazdy, których na placu imprezy pojawia się 

coraz więcej, rejestracje wskazują, że przyjechali z róż-
nych zakątków podkarpacia, ale pojawiają się również 
pojazdy z oznaczeniami lubelskimi, małopolskimi, świę-
tokrzyskimi, śląskimi, mazowieckimi…  
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Piękna pogoda, słoneczko, 25oC, niemal bez-
wietrznie, czyli idealnie dla chłopaków z Freestyle Family 
Motocross (FMX), którzy uprawiają jedną z najbardziej 
wymagających, ekstremalnych i widowiskowych dyscy-
plin motocyklowych na świecie. Punktualnie o 15.00 za-
czynają swój pierwszy pokaz. Ryk 250 cm3 silników robi 
wrażenie, ale to co najlepsze dopiero przed nami, pierw-
sze skoki i połowa widzów, tych wrażliwszych zakrywa 
oczy lub patrzy na las zamiast na zawodników, mając gę-
sią skórkę na rękach. 22 metrowe skoki i salta na wysoko-
ści 8 metrów robią wrażenie na każdym, zarówno młodzi 
jak starsi nie stoją obojętnie, nagradzając zawodników 
owacjami. Ale przecież mistrzowie z teamu FF Marcin 
Łukaszczyk, Rafał Biały i Mikołaj Tempka po to właśnie 
przyjechali, by dać zastrzyk niesamowitych emocji i adre-
naliny. Podczas zlotu były trzy bloki takich pokazów, a w 
międzyczasie autografy zdjęcia i konkursy dla wszystkich. 

Organizatorzy, oprócz corocznych wyborów naj-
starszego pojazdu w danej kategorii postanowili przyznać 
nagrody dla: króla Klamota i króla dystansu. Król dystan-
su, prosta sprawa najdłuższą trasę 390 km. na nasz zlot 
pokonała NYSA 522 z Jastrzębia Zdroju. Natomiast króla  
Klamota wybierano spośród 16 maszyn wybranych uzna-
niowo przez organizatorów, do tej rywalizacji zaprosili-
śmy różne pojazdy. W wyniku głosowania widzów kró-
lem Klamota 2022 został ZIŁ, pojazd wzorowany na fi l-
mie „Powrót do przyszłości”. Najstarszy rower był z 1960 
roku, dwa motocykle Harley Davidson WLA z 1942 roku, 
samochód Trabant 601S z 1952 roku, a ciągniki rolnicze: 
Zetor 25A i Ursus C 325 z 1960 roku.

Zlot pojazdów różnych Klamot z założenia jest 
połączeniem motoryzacji z muzyką, w szczególności z 
muzyką rockową. Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kuryłówce, zaprezentowała nieco inny reper-
tuar, w jej wykonaniu usłyszeliśmy utwory marszowe 
oraz biesiadne, które rozbrzmiewały na alejkach wokół 
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zalewu. Zaskoczeniem był mini koncert Kapeli „Wiemy 
o co chodzi”, w takiej odsłonie jeszcze ich nie słyszeliśmy, 
okazuje się, że na rockowo też można. Gwiazdami mu-
zycznymi tegorocznego Klamota były zespoły Redlin gra-
jący muzykę folkową bliską ludziom, okraszoną energią i 
nowoczesnym brzmieniem oraz Leniwiec grupa rockowa 
grająca melodyjną muzykę punk, rock, reggae i ska wzbo-
gaconą dźwiękami saksofonu, akordeonu i puzonu. Mu-
zyka w ich wykonaniu to nie tylko mocne hasła o spra-
wach, które uważają za słuszne i ważne, ale też zabawa, 
dowcip i  humor. Było to doskonałe połączenie różnych 
barw muzycznych, a jednocześnie mocnych brzmień. 

Na zakończenie jakże ważne słowa kieruję do 
pasjonatów motoryzacji, którzy przybyli do nas KLA-
MOTAMI z różnych zakątków nie tylko z Podkarpacia, 
ale całego kraju, to dzięki Wam ta impreza tak pięknie 

się rozwija. Dziękuję również PUBLICZNOŚCI za fanta-
styczną, kulturalną zabawę oraz mediom TVP Rzeszów, 
Radio SuperNova Rzeszów, Nowiny i Nowiny 24, Kury-
łowskie Wieści za objęcie wydarzenia patronatem.

Ale, żeby to wszystko mogło się wydarzyć nie-
zbędni byli sponsorzy, którym serdecznie dziękujemy 
za wsparcie w każdej formie: Inventor Catering Impre-
zy, Gospoda u Więcławów, Elinsbud, Klimatyzacje WST-
-SERWIS, Powiat Leżajski – współorganizator wydarze-
nia, Centrum Bankietowo-Hotelowe PERŁA, Lux-Like 
Centrum Auto Kosmetyki, Ubezpieczenia Anna Janda, 
Drukarnia EMKA, Bar Mała Przystań na lato, Tyrol-
ka Ożanna, Mechanika samochodowa  Damian Kowal, 
MEDIA ABC Kuryłówka, MebloSchod, Sagitum S.A., 
LUKEDRAFT, Admil Sp. z o.o., Browar Leżajsk, Sarzy-
na Chemical, Polfi ll, MAXX Pro-Tech, Mrówka Leżajsk, 
TransTel Serwis, FC JUNAK Tarnawiec, THPU Meteor, 
Styropianex, NOV OPTIC, REMAL, Mechanika Po-
jazdowa Jan Miś, Lakiernia Proszkowa Grajczyk, MIR-
TRANS, Metrohouse, ALICJA Biuro Nieruchomości, 

Smak Górno, Rutkowski&Trebacz, Strzelnica ARIZONA, 
ZBDiT BABIŚ, SVEA, Motozbyt Leżajsk, Fred-Wood, 
SANITEX, BRUK-WAR, Auto-Moto N.E.D., BS Leżajsk, 
Remet CNC, GS Leżajsk, GAL Polska, Rut Instalacje, Ale 
Frajda, Pizzeria Szczepan. Dziękujemy także za pomoc 
organizacyjną i techniczną Ekipie Słonecznej Californii 
wraz z wolontariuszami, pracownikom Gminy Kuryłów-
ka i pracownikom interwencyjnym, Firmie APEX,  ZGK 
Sp. z o.o. w Kuryłówce i Jerzemu Sienkiewiczowi. Nato-
miast Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy 
Kuryłówka za profesjonalne zabezpieczenie pożarowe i 
porządkowe imprezy.

                           w imieniu organizatorów 
                                        Leszek Połeć dyrektor GOK

Ps. W sierpniu nasze Klamoty miały jeszcze dwie okazje 
do wspólnych wyjazdów. Zwłaszcza pierwsza była wyjąt-
kowa, otóż Waldemar postanowił być szczęśliwy i my to 
szanujemy;), Innym wydarzeniem był nasz udział w II 
wystawie motocykli i samochodów zabytkowych Nisko 
– zalew Podwolina. Byliśmy, zobaczyliśmy, wyciągamy 
wnioski;)  
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W piękne słoneczne niedzielne popołudnie  4 
września br. miały miejsce obchody gminnych dożynek  
w Kuryłówce, które jak co roku rozpoczęto mszą świę-
tą w kościele parafialnym pod wz. Św. Józefa. Po modli-
twie w intencji rolników, poświęceniu wieńców, liturgia 
dobiegła końca i barwny korowód prowadzony przez  

Orkiestrę Dętą  udał się na plac dożynkowy przy Straż-
nicy OSP. Oficjalnego otwarcia dokonała wójt gminy  
Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska, która w swoim wystą-
pieniu przywitała mieszkańców, przybyłych gości, kie-
rując szczególne podziękowania  i życzenia wszystkim 
rolnikom, aby czuli dumę i satysfakcję z trudnej i wy-
magającej pracy. Kolejnym punktem uroczystości była 

prezentacja wieńców z poszczególnych sołectw. Na sce-
nie sołtysi wsi przedstawiali opisy i symbolikę wieńców, 
a przedstawiciele grup wieńcowych prezentowali je przed 
sceną. W tym pięknym obrzędzie uczestniczyły wszystkie 
sołectwa z naszej gminy, czyli: Brzyska Wola, Dąbrowica, 
Jastrzębiec, Kolonia Polska, Kulno, Kuryłówka, Ożanna, 
Słoboda, Wólka Łamana i Tarnawiec. Po paradzie wień-
ców odbyło się wręczenie chleba pani Wójt przez staro-
stów dożynkowych Teresę i Jana Kusych z Brzyskiej Woli 
oraz obrzęd poczęstunku chlebem. Po części obrzędowej 
nastąpiło wręczenie nagród wójta gminy Kuryłówka za 
szczególne osiągnięcia sportowe w 2021 roku. Nagrody 
otrzymały: Nikola Jaśkiewicz i Julia Winiarska. Ponadto 

na wniosek wójta gminy Kuryłówka Agnieszki Wyszyń-
skiej  przy współudziale posła na Sejm RP Jerzego Paula 
przyznano odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnic-
twa”. Odznaka przyznawana jest przez ministra ds. rol-
nictwa za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju 
wsi i rynków rolnych, to wyróżnienie otrzymało sześciu 
rolników z gminy Kuryłówka: Krzysztof Brzyski, Rafał 
Niemczyk, Tomasz Surgota, Bogusław Szenborn, Grze-
gorz Szewczyk i Andrzej Winiarski.  Na zakończenie, na-
stąpiło odśpiewanie staropolskich pieśni dożynkowych 
Błogosławiony chleb ziemi czarnej, Zawołanie żniwne, 
Przynosimy plon oraz Żniwa się skończyły przez wszystkie 
grupy wieńcowe oraz zespół wokalny Na obcasach. Tego-

Dożynki Gminne – czas podziękowań i radości
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rocznym dożynkom podobnie jak w roku ubiegłym to-
warzyszyła Gminna Parada Ciągników. Jednocześnie od 
początku imprezy można było brać udział w konkursach 
organizowanych przez KRUS. Po części oficjalnej nastą-
piła część artystyczno-muzyczna, w której zaprezentowa-
li się nasi lokalni artyści: zespoły wokalne PIĘCIONUT-
KA i NA OBCASACH, chór męski oraz kapela WIEMY 
O CO CHODZI. Gościnnie wystąpił zespół pieśni i tańca 
WOLANY z Woli Zarczyckiej oraz czirliderki z Leżajska, 
w których występują dziewczynki z Kuryłówki. Finałem 
tegorocznych dożynek był festyn taneczny z zespołem 
ACTIV, który zagrał covery znanych i lubianych polskich 
oraz zagranicznych przebojów, znakomicie bawiąc zgro-
madzoną pod Grzybkiem publiczność. 
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Podziękowania dla sponsorów: Firma ELINSBUD - 
Stanisława i Wiesław Bagniak, Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Kuryłówce - Prezes Sławomir 
Spaczyński, BUDMAX Sp.z.o.o Łańcut Jan Mączka, 
SMAK Górno - Mieczysław Miazga, Sieć Sklepów 
Spożywczo-Przemysłowych – Maria i Marian Kiszczak, 
Firma INVENTOR – obsługa cateringowa imprez Andrzej 
Burek, Grupa Żywiec S. A. - Browar Leżajsk – Dyrektor 
Krzysztof Żyrek, Pensjonat MAGNOLIA Stanisława Duda, 
Firma Handlowo - Usługowa - Aneta i Karol Koperda, 

Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku 
Dolnym – Prezes Jan Majkut, Ubezpieczenia – Anna 
Janda, Projektant Henryk Śliwa, Bank Spółdzielczy 
w Leżajsku – Prezes Stanisław Marchwiany, Usługi 
Kulinarne - Andrzej Więcław, Plus Market Lewiatan 
w Kuryłówce – Bolesław Wilkos, SG „SCh” Leżajsk – 
Prezes Henryk Płoszaj, Wilklina Sarzyna Maricn Żuraw, 
Dziękujemy Andrzejowi Kulpie - rolnikowi z Tarnawca za 
udostępnienie elementów do scenografii.
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Niedzielne występy 

  naszych zespołów

 W niedzielę 11 września br. w naszej parafii odbyła się 
wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził J.E. Ks. Bp. 
Stanisław Jamrozek, w tym wydarzeniu wzięła udział 
orkiestra dęta i chór męski Gminnego Ośrodka Kultury, 
którzy zagrali i zaśpiewali podczas mszy świętej o godzinie 
8.00 w kościele parafialnym. 
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Ponadto w tym samym dniu w godzinach popołudniowych 
orkiestra dęta zaprezentowała się jeszcze na tegorocznych 
POWIDLACH w Krzeszowie, prowadząc powidlakowy 
korowód na miejsce uroczystości, gdzie zagrała mini 
koncert przed krzeszowską publicznością. 

           Ożańska pętla 
 
Drugie podejście do ostatniego wydarzenia plenerowego 
tego lata, czyli Ożańskiej Pętli 2022 okazało się udane, 
co ucieszyło nie tylko organizatorów, ale również 
uczestników. 
Tegoroczna, trzecia edycja była organizowana wspólnie 
z Kołami Gospodyń Wiejskich z Kuryłówki i Ożanny, 
panie przygotowały dla uczestników pętli oraz turystów 
i spacerowiczów wspaniałe wypieki domowych ciast, 
chleba i  pieczone w ognisku ziemniaki z serem.
Najważniejszy był jednak udział i satysfakcja ze wspólnie 
spędzonego czasu. Organizatorzy: Gmina Kuryłówka, 

LGD Kraina Sanu oraz GOK i GBP w Kuryłówce 
dodatkowo przygotowali dla uczestników pamiątkowe 
medale. Najszybsi, trzykilometrową trasę pokonali w 
12 minut, natomiast spacerowiczom zajęło to ok. pół 
godziny. Ważne, że mimo zmienionej nieco trasy było 
bezpiecznie, a zadbali o to strażacy ochotnicy z Ożanny.
Na zakończenie tego dnia właściciele MAŁEJ PRZYSTANI 
NA LATO zaprosili na koncert kapeli WIEMY O 
CO CHODZI i tak zakończyliśmy sezon wydarzeń 
plenerowych nad zalewem w Ożannie.
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Stało się już tradycją, że w okresie jesiennym wyruszamy 
na jednodniową wycieczkę z orkiestrą dętą, w tym roku 
pojechaliśmy do Zamościa. Tam oczywiście pierwszym 
punktem naszego wypadu był Ogród Zoologiczny 
im. Stefana Milera, który jest jednym z nielicznych na 
wschodzie Polski. Kolejnym punktem było zwiedzenie 
Muzeum Fortyfi kacji i Broni „Arsenał”, które było 
połączone z pokazem multimedialnym o historii 
Twierdzy Zamość. Można powiedzieć, że pogoda w 
sumie nam sprzyjała i mogliśmy zagrać mini koncercik w 
bardzo pięknym miejscu jakim jest zamojski rynek, 

który nazywany jest „perłą renesansu” czy „miastem 
arkad”. Nadmienię, że zamojskie Stare Miasto wpisane 
jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mamy 
nadzieję, że jesteście zadowoleni, że wyjazd okazał się 
fajnym przeżyciem. Dziękujemy wszystkim za udział.

GOK

wycieczka orkiestry dętej
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W rzeczywistości każdy czytelnik czytając jest
czytelnikiem samego siebie. Dzieło pisarza jest jedynie
rodzajem instrumentu optycznego, który oferuje
czytelnikowi, aby mógł dostrzec to, czego bez tej książki
prawdopodobnie nigdy by w sobie nie dostrzegł.
                                 
                                                                                Marcel Proust

Do naszej biblioteki i jej agend zawitało wiele wspaniałych
i ciekawych NOWOŚCI, które zostały zakupione w ramach
dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
 
Zapraszamy do odwiedzin!!!
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Nie ma złej pory na czytanie książek, a deszczowe
wieczory zachęcają do spędzenia tego czasu z ciekawymi
lekturami.
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Katalog on-line na stronie:  https://szukamksiążki.pl

                                     Serdecznie zapraszamy…
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Kurs komp� erowy w K� bie Seniora w Ożannie.

 Emerytura to czas, który trzeba do-
brze wykorzystać. Na pasje czy zain-
teresowania, na które nie było nigdy 
czasu, przyszedł wreszcie odpowiedni 
moment. Tym razem w Klubie Senio-
ra w Ożannie został zorganizowany 
Kurs komputerowy, który otworzył 
przed niektórymi seniorami zupełnie 

nową rzeczywistość. 
Dzisiejszy świat to nowoczesne tech-
nologie, które sprawiają seniorom 
duże trudności, dlatego każdy senior 
powinien posiadać umiejętność ob-
sługi komputera i Internetu, który 
ułatwia i usprawnia życie na wielu 

płaszczyznach. Bez wychodzenia z 
domu można robić zakupy, czytać co-
dzienną prasę czy nawiązywać nowe 
znajomości. Komputer pomaga też w 
utrzymywaniu bliskich relacji rodzin-
nych, dzięki darmowym komunika-
torom można nie tylko słyszeć, ale 
również widzieć dzieci i wnuki. Trze-
ba też pamiętać, że Internet niesie za 
sobą wiele zagrożeń, na które również 
zwrócono seniorom uwagę.
Aby korzystać z nowoczesnych tech-
nologii trzeba najpierw się przełamać 
i nauczyć obsługi komputera. Senio-
rzy z Klubu Seniora w Ożannie ten 
strach pokonali i przykładowo mysz-
ka, która wcześniej nie dawała się zła-
pać teraz posłusznie wykonuje pole-
cenia.
Kurs trwał dwa miesiące, seniorzy 
szkolili się dwa razy w tygodniu. 
W trakcie tych spotkań każdy uczest-
nik zobaczył jak poruszać się w sieci, 
jak założyć skrzynkę pocztową, jak 
napisać i wysłać wirtualny list, zrobić 
zakupy, czy wyszukać ciekawy przepis 
kulinarny. Gry również cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, rozgrywki 
karciane czy tzw. kulki seniorzy opa-
nowali perfekcyjnie.

                   Małgorzata Połeć 
    
  

Wycieczka seniorów do zagrody Edukacyjnej Międzyczas w Cieplicach
 W dniu 18 sierpnia br. seniorzy z 
Klubu Senior+ z Ożanny wybrali się 
na wycieczkę do Gospodarstwa Agro-
turystycznego Międzyczas - Zagrody 
Edukacyjnej w Cieplicach.
W piękny słoneczny poranek w Mię-
dzyczasie przywitała nas właścicielka 
Pani Elżbieta Starzak. Aktywne zwie-
dzanie rozpoczęliśmy od budynku 
gdzie kiedyś znajdowała się suszarnia 

nasion, obecnie pracownia, w której 
prowadzone są różne warsztaty. Słu-
chaliśmy z zachwytem z jaką pasją 
o tym pięknym i ciekawym miejscu 
opowiada. 
Następnie przyszedł czas na realiza-
cję zaplanowanych warsztatów. Jago-
dzianki – bułeczki drożdżowe były 
celem naszej pracy, po wysłuchaniu 
wskazówek jak krok po kroku przygo-

tować bułeczki zabraliśmy się do pra-
cy. Gdy drożdżówki się piekły w piecu 
my zaczęliśmy zwiedzanie przepięk-
nego terenu zagrody. Zachwyciły nas 
zwierzęta, które mieszkają w zagro-
dzie oraz to z jaką ogromną miłością 
są traktowane. Pani Ela przytaczała 
wiele zabawnych sytuacji związanych 
z hodowlą różnych gatunków żyją-
cych w gospodarstwie. Następnym 
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punktem wycieczki było zwiedzanie 
„Domu z duszą”, gdzie wybrzmiały 
historycznie tajemnicze opowieści, a 
znajdujące się tam sprzęty codzien-
nego użytku przypomniały seniorom 
czasy ich młodości, gdzie wykorzy-
stywali je do pracy na roli czy w go-
spodarstwie domowym.
Degustacja naszych wypieków i in-
nych specjałów przygotowanych 
przez Panią Elę to ostatni punkt 

wycieczki. Okazało się że mamy bar-
dzo utalentowanych seniorów ponie-
waż jagodzianki wyszły wyśmienicie. 
W krainie międzyczasu znaleźliśmy 
to wszystko o czym pisze Pani Elżbie-
ta: wytchnienie, smak, zapach, naturę 
i uśmiech…

     
  Małgorzata Połeć
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     „Kierunek Warszawa”
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca w OSP Ku-
ryłówka kolejny raz wyjechała na edukacyjno-rekreacyj-
ną  dwudniową wycieczkę. Tym razem  obranym kierun-
kiem była Warszawa. Wyjazd rozpoczął się tradycyjnie 
rano w dniu 18 czerwca, kiedy to pięćdziesięcioosobowa 

grupa wyjechała w kierunku stolicy. Pierwszym punktem 
wycieczki było zwiedzanie stadionu PGE Narodowy, któ-
ry zrobił ogromne wrażenie na młodych strażakach. Po 
wizycie na stadionie grupa wraz z przewodnikiem udała 
się na kilkugodzinne zwiedzanie Warszawy. Szlak prowa-
dził  przez Zamek Królewski, plac Zamkowy, kolumnę 
Zygmunta, Rynek Starego Miasta z Syrenką Warszawską, 
mury obronne, pomnik Małego Powstańca, Krakowskie 
Przedmieście, Plac Teatralny, Plac Piłsudskiego z Grobem 
Nieznanego Żołnierza, Pałac Kultury i Nauki. Po inten-
sywnym dniu udaliśmy się na nocleg do ośrodka wypo-
czynkowego zlokalizowanego nad Zalewem Zegrzyń-
skim.

Kolejny dzień rozpoczął się zwiedzaniem parku w War-
szawskich Łazienkach i wspólną degustacją lodów. Na-
stępny etap naszej wycieczki to wizyta w Centrum Na-
ukowym Kopernik. Miejsce to jest prawdziwym rajem 
dla miłośników nauki. Uczestnicy mogli odkrywać ta-
jemnice natury, samodzielnie przeprowadzać doświad-
czenia, sprawdzili możliwości swojego ciała, wrażliwość 
na światło, postrzeganie kolorów, podatność na iluzje, 
zobaczyli setki eksponatów świetnie się przy tym bawiąc. 
Zwieńczeniem zwiedzania była wizyta w planetarium. 

Dzięki specjalnemu projektorowi gwiazdowemu, który 
wyświetla nawet do 20 milionów gwiazd, przedstawiając 
realistyczne odtworzenie nocnego nieba grupa MDP od-
była wirtualną podróż po Układzie Słonecznym.
Planetarium było ostatnim punktem dwudniowej wy-
cieczki.

MN 

   „Wypłyń na głębię”
W niedzielę 31.07.2021r. nad brzegiem Sanu w Kuryłów-
ce odbył się II Wieczór Papieski          „Wypłyń na głębie”  
zorganizowany  przez OSP Kuryłówka i Gminę Kuryłów-
ka.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wystawieniem reli-
kwii Świętego Jana Pawła II przy przystani kajakowej oraz 

pełnieniem warty honorowej, którą sprawowali członko-
wie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kuryłówce. 
W dalszej części spotkania uczestnicy wspólnie śpiewali 
pieśni religijne, którym towarzyszyły oryginalne nagra-
nia kazań Karola Wojtyły. Spotkanie zakończyło się  póź-
nym wieczorem Apelem Jasnogórskim z błogosławień-
stwem relikwiami Świętego Jana Pawła II. Piękną opra-
wę muzyczno- wokalną  zapewnili członkowie Diakonii 
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Muzycznej Odnowy w Duchu Świętym w Giedlarowej 
pod przewodnictwem  Pani Karoliny Rozlazły. Ponadto 
wystąpiła  Renata Uchacz oraz Justyna Szczęsny. W spo-
tkaniu uczestniczyli:  Agnieszka Wyszyńska – Wójt Gmi-
ny Kuryłówka, ks. Piotr Babijczuk – Proboszcz Parafi i 

Tarnawiec wraz z wikariuszem ks. Damianem Decem, 
ks. Wiesław Szczygieł - Proboszcz Parafi i Stare Miasto, O. 
Klaudiusz Tomasz Baran OFM – Kustosz Sanktuarium 
Najświętszej Marii Panny w Leżajsku, przedstawiciele 
jednostek OSP oraz mieszkańcy gminy Kuryłówka i po-
wiatu leżajskiego.   
Całość spotkania zorganizowali i przygotowali druhowie 
z Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa Szczęsnego w 
Kuryłówce. Składam podziękowania Dyrektorowi GOK  i 
jego pracownikom za udostępnienie i obsługę nagłośnie-
nia oraz  Panu Wiesławowi Bagniakowi za użyczenie pro-
fesjonalnego agregatu prądowego. 
Wszystkim przybyłym na tą uroczystość bardzo dzięku-
jemy za wspólny śpiew i wspomnienie pontyfi katu nasze-
go Papieża Jana Pawła II.

MN

                            Wiata przy OSP w Kuryłówce
 

Początkiem września rozpoczęły się roboty budowlane 
związane z rozbudową wiaty przy remizie OSP w Kury-
łówce w ramach zadania ogólnego „Rozwój ogólnodo-
stępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na ob-
szarach wiejskich poprzez rozbudowę wiaty przy remizie 
OSP w Kuryłówce” 

Rozbudowa obejmować będzie następujący zakres rze-
czowy:

- dobudowa zadaszenia z rozbudową istniejącego

- przebudowa przyłącza gazowego

- utwardzenie powierzchni komunikacyjnej

- wymiana stolarki w obrębie zadania

- wykonanie instalacji monitoringu 

- wykonanie instalacji elektrycznej
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Inwestorem jest Ochotnicza Straż Pożarna im Józefa 
Szczęsnego w Kuryłówce. Całkowita wartość zadania to 
199 900,00zł. Planowany termin zakończenia zadania to 
maj 2023 roku. Zadanie dofi nansowane z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. 

MN

ZAWODY STRAŻACKIE W KURYŁÓWCE 

28 sierpnia na stadionie sportowym w Kuryłówce odbyły 
się Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych oraz Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Gminy 
Kuryłówka.

O godzinie 13-tej swoją rywalizacje rozpoczęły Młodzie-
żowe Drużyny Pożarnicze w składzie: 

MDP Jelna - Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 

MDP Kuryłówka I – Gmina Kuryłówka

MDP Kuryłówka II – Gmina Kuryłówka

Zawody zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem 
CTIF na atestowanym torze przeszkód. Młodzi strażacy 
rywalizowali w sztafecie oraz rozwinięciu bojowym. Z 
wielkim zaangażowaniem i duchem walki wykonywali 
poszczególne elementy zawodów. Wszystkie drużyny za-
prezentowały się bardzo dobrze zajmując:
I miejsce – MDP KURYŁÓWKA I - 1000,78 pkt

II miejsce – MDP JELNA - 940,66 pkt

III miejsce – MDP KURYŁÓWKA II - 935,31 pkt

Dowódcy poszczególnych drużyn odebrali puchary i dy-
plomy, a każdy uczestnik zawodów otrzymał pamiątkowy 
medal oraz upominki. Po ofi cjalnym ogłoszeniu wyników 
i dekoracji, wszyscy uczestnicy zawodów mogli skorzy-
stać z atrakcji przygotowanych przez GOK w Kuryłówce 
w ramach zakończenia wakacji.
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O godzinie 15:00 rozpoczęły się Gminne Zawody Spor-
towo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Kury-
łówka. W konkurencji biegu sztafetowego i ćwiczeniu 
bojowym uczestniczyło siedem drużyn. Sześć męskich 
w grupie A oraz jedna drużyna kobieca w grupie C. 
Zwyciężcami zawodów, zarówno w grupie A jak i w gru-
pie C zostały drużyny z jednostki OSP Kuryłówka.

Klasyfi kacja generalna Zawodów OSP Gminy Kuryłów-
ka:

Męskie:

1. Kuryłówka I - 116,81 pkt

2. Wólka Łamana - 125,82 pkt

3. Kulno  - 129,19 pkt

4. Kuryłówka II - 132,91 pkt

5. Ożanna - 153,14 pkt

6. Brzyska Wola - 201,97 pkt

Kobiece:

1. Kuryłówka - 144,74 pkt

Organizatorzy zawodów: Gmina Kuryłówka, OSP - MDP 
Kuryłówka, GOK Kuryłówka. 

Nagrody ufundowali: Poseł Jerzy Paul, Starostwo Powia-
towe w Leżajsku, Gmina Kuryłówka, Miasto i Gmina 
Nowa Sarzyna.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
zorganizowania i sprawnego przeprowadzenia zawodów.

MN
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Lato, czas przygotowań wieńców dożynkowych i dożynki. 

Trzeci kwartał tego roku rozpoczęli-
śmy w Zagrodzie Edukacyjnej w Mię-
dzyczasie prezentacją produktów re-
gionalnych. Panie, które są członkami 
zespołu śpiewaczego Kalina uświet-
niły uroczystość 10-lecia powstania 
Zagrody piosenkami ludowymi. Nad-

szedł czas przygotowywania wieńca 
dożynkowego.  Zboża zbieraliśmy na 
naszych kolońskich polach. Jak co 

roku wspólnie wiliśmy wieniec.  Już 
drugi raz z rzędu zorganizowaliśmy 
parafi alne dożynki. W skład naszej 
parafi i wchodzą cztery sołectwa (Ko-
lonia Polska, Sloboda, Dąbrowica 
oraz Cieplice Dolne). Każde z nich 

przygotowało piękny wieniec dożyn-
kowy oraz Panie z Klubu Dziennego 
Seniora w Cieplicach Górnych.  Po 
uroczystej mszy świętej,   którą cele-
brował ks. Proboszcz Piotr Piechuta 
korowód dożynkowy przeszedł przed 
WDK w Kolonii Polskiej.  Wójt gmi-
ny Kuryłówka Pani Agnieszka Wy-
szyńska oraz Wójt gminy Adamówka 
Pan Edward Jarmuziewicz przywi-
tali wszystkich gości i rozpoczęło się 
świętowanie. Były śpiewy, gry i kon-
kursy. Wystąpiły zespoły śpiewacze z 

Dąbrowicy, Kolonii Polskiej, Słobo-
dy oraz grupa seniorów KOLORO-
WE KAPELUSZE z klubu seniora z 
Cieplic. Seniorzy podbili serca pu-
bliczności. Mini koncert dała kapela  
WIEMY O CO CHODZI. Dla dzieci 
zorganizowane były konkursy, zawo-

dy oraz dmuchańce. Panie z KGW w 
Kolonii Polskiej, Słobody, Dąbrowi-
cy oraz Cieplic przygotowały pyszny 
poczęstunek.  Wielkim zainteresowa-
niem cieszyła się loteria. Przygoto-
waliśmy mnóstwo nagród.  Nagrody 
ufundowali: Wójt gminy Kuryłów-
ka,  Wójt gminy Adamówka,  Gospo-
darstwo rolne Gryta Maria, Drozd 
Wanda,  Edward Skwara – Dąbrowi-
ca, F.H.U Stanisława Skowronek, 
Meteor Wierzawice Tadeusz Kyć,  Ja-
cek Sieradzki – Cieplice, Jan Kida – 
Adamówka,  Dominik Kusy-Dąbro-
wica.  Serdecznie dziękujemy spon-
sorom.  Świętowanie zakończyliśmy 
dyskoteka którą fantastycznie popro-
wadził DJ ZGARNIACZ. Duży wkład 
pracy włożyli organizatorzy, czyli 
KGW Kolonia Polska oraz OSP Kolo-
nia Polska. Strażacy wzorowo zadbali 
o porządek podczas imprezy, spraw-
ne przeprowadzenie konkursów dla 
najmłodszych, dekoracje dożynko-
wą.  Pan sołtys Jacek Karaś również 
aktywnie uczestniczył w przygotowa-
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niach do imprezy dożynkowej.  Na-
stępne dożynki w Kolonii Polskiej 
już za rok. Ponadto Panie z KGW w 
Kolonii Polskiej wraz z wieńcem re-
prezentowały naszą miejscowość na 
dożynkach gminnych w Kuryłówce   
oraz powiatowych w Leżajsku. 

Kwartał zakończyliśmy organizując 
wspólne gotowanie. Najmłodsi wraz z 
Rodzicami i Paniami z KGW Kolonia 
Polska  przygotowywali posiłki. Było 
pieczenie babeczek, pizza, owoce i 
soczki. Najmłodszym z buzi nie scho-
dziły uśmiechy. Gry i zabawy były do-
pełnieniem spotkania. 
                    

Anna Kraska 
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   Co słychać u naszych seniorów 
w Dziennym Domu w Kulnie? 

Seniorki i Seniorzy korzystający z 
Dziennego Domu Pomocy w Kulnie 
aktywnie spędzają czas. W ramach 
zajęć tworzą wspaniałe dzieła. Na 
warsztatach fl orystycznych powstały 
przepiękne wianki z wrzosów, na pla-
stycznych i rękodzielniczych powstały 
cudowne malowane torby bawełniane 
oraz ozdoby na ścianę z suszonych 
ziół i kwiatów. Uczestnicy dbają o 
swoją sprawność i aktywność fi zycz-
ną zarówno na sali gimnastycznej jak 
i na świeżym powietrzu pod wpraw-
nym okiem Pana Wojciecha. Na zaję-
ciach muzycznych seniorzy śpiewają 
przy akompaniamencie gitary Pana 
Jakuba i saksofonu Pana Aleksandra! 
Dla pasjonatów nowych technologii 
są dostępne zajęcia informatyczne, a 
dla tych, którzy wolą więcej spokoju 
jest wyciszony pokój, gdzie można 
„uciąć drzemkę”, poczytać gazetę lub 
książkę. 

W Dziennym Domu organizowa-
ne są również wycieczki. W dniu 5 
września Seniorzy zwiedzali zespół 
pałacowo-parkowy w Sieniawie oraz 
kościół parafi alny i Krypty Czarto-
ryskich. 23 września odwiedzili Rze-
szów, gdzie mieli okazję wziąć udział 
w warsztatach czekoladowych w pijal-
ni czekolady oraz podziwiać i karmić 
piękne papugi w papugarni. W kolej-
nym tygodniu pojechali na spotkanie 
z Ojcem Mateuszem w Sandomierzu. 

Zainteresowanych dołączeniem do 
Dziennego Domu w Kulnie serdecz-
nie zapraszamy. Mamy jeszcze wolne 
miejsca! Przypominamy, że uczest-
nikami mogą być osoby powyżej 60 
roku życia. 

Niezdecydowanych informujemy: 
uczestnicy nie muszą się martwić o 
dojazd i wyżywienie. Dzienny Dom 
Pomocy zapewnia dowóz z każdej 
miejscowości Gminy Kuryłówka, 
nawet z tych odległych jak Jastrzę-
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biec, Dąbrowica czy Kolonia Polska. 
Otrzymują również pyszne jedzenie: 
śniadania oraz obiady, ponadto gorą-
ce oraz zimne napoje. Opiekę nad Se-
niorami sprawują pracownicy Domu 
Pomocy, którzy z miłym, spokojnym 
oraz profesjonalnym podejściem dba-
ją o seniorów. Uczestnicy nie mają 
obowiązku brania udziału we wszyst-
kich zajęciach, gdyż są one wyłącznie 
dla chętnych.

Jeśli wiesz/znasz lub jesteś osobą 
powyżej 60 roku życia zadzwoń do 
nas. Zapraszamy osoby potrzebujące 
opieki i wsparcia oraz osoby z nie-
pełnosprawnością. Kadra Dziennego 
Domu pomoże uzupełnić formularz 
zgłoszenia. 

Kontakt: Dzienny Dom Pomocy w 
Kulnie, Kulno 104 (dawny budynek 
szkoły), tel. 887 021 244

Dzienny Dom Pomocy w Kulnie zo-
stał utworzony w ramach projektu 
„Przystań aktywności seniora” któ-

ry trwa aż do 30 września 2023 r.

Projekt współfi nansowany jest 
ze  środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja 
społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie 
dostępu do usług społecznych i zdro-
wotnych, na podstawie umowy o do-
fi nansowanie nr RPPK.08.03.00-18-
0051/20-00. 
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Okres jesienno-zimowy to czas, w którym rolnicy podejmują wzmożone prace związane z pozyskiwaniem 
drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego. Prace przy wycince drzew, przecinaniu, rąbaniu drewna są szczególnie 
niebezpieczne, co odzwierciedlają statystyki. W 2021 odnotowano 877 wypadków związanych z pozyskiwaniem i 
obróbką drewna, z czego ok. 100 zdarzeń miało miejsce na Podkarpaciu. Należy jednak zaznaczyć, że dane te są 
zaniżone, gdyż nie obejmują wypadków osób, które w chwili zdarzenia nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu 
rolników. 

Prowadząc postępowania dowodowe w sprawie wypadków stwierdza się, że do zdarzeń dochodzi w wyniku 
szeregu czynników, takich jak:

•	 zły stan techniczny urządzeń wykorzystywanych podczas pracy, szczególnie brak osłon i zabezpieczeń 
ruchomych części maszyn,

•	 wykonywanie napraw i regulacji maszyn przy włączonym napędzie,
•	 nieprawidłowy sposób posługiwania się narzędziami  (trzymanie narzędzi w jednej ręce),
•	 nieodpowiednio przygotowane stanowisko pracy (bałagan, nierówne, śliskie podłoże),
•	 nieużywanie środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży roboczej,
•	 stan psychofizyczny poszkodowanego (wykonywanie pracy po spożyciu alkoholu, zmęczenie, stres, pośpiech).

Najwięcej wypadków zdarza się z użyciem pilarek tarczowych. Są to urządzenia często wykonane sposobem 
domowym, bez osłon na ruchome elementy, klina rozszczepiającego czy popychaczy. Praca na takich pilarkach 
odbywa się w miejscu to tego nieprzygotowanym. Podłoże jest nierówne bądź śliskie, a wokół maszyny panuje 
bałagan. Osoby, które wykonują pracę zazwyczaj nie używają żadnych środków ochrony indywidualnej, a w trakcie 
cięcia drewna przebywają w strefie odrzutu drewna. Do urazów najczęściej dochodzi w wyniku kontaktu kończyn 
górnych z tarczą pilarki lub wskutek odrzucenia przecinanego  materiału.
Sporą liczbę zdarzeń notuje się z użyciem pilarek łańcuchowych. Najczęściej cięcie drewna odbywa się na ziemi, 
bądź pryzmie. Przecinane drewno przytrzymywane jest nogą. Czasami zdarza się, że poszkodowany trzyma 
pilarkę w jednej ręce. Osoby pracujące pilarką zazwyczaj nie używają odzieży ochronnej wykonanej z materiałów 
antyprzepięciowych. Urazy powstają najczęściej w wyniku odbicia lub zakleszczenia prowadnicy w materiale. 
Bardzo niebezpieczną czynnością jest również rozłupywanie drewna siekierą. W wyniku niewłaściwego postępowania 
(trzymania siekiery w jednej ręce, przetrzymywania rozłupywanego drewna drugą ręką) dochodzi do urazu kończyn 
górnych i dolnych. 

Obrażenia jakich doznają poszkodowani w trakcie prac związanych z pozyskiwaniem drewna są często 
bardzo poważne i pozostawiają długotrwały, a niekiedy trwały uszczerbek na zdrowiu. W wielu przypadkach 
wymagana jest długotrwała rehabilitacja. Część poszkodowanych nie odzyskuje zdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym i zmuszona jest zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego i przejść na rentę inwalidzką. Dlatego, aby 
zminimalizować ryzyko zaistnienia wypadku na poszczególnych etapach prac należy przestrzegać następujących 
zasad: 

Ścinka i obalanie drzew
	 przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan techniczny pilarki spalinowej (m. in. działanie hamulca 

bezpieczeństwa, napięcie i ostrość łańcucha tnącego, prawidłowe smarowanie),
	przed ścinką ustalić kierunek obalania drzewa i upewnić się, czy w strefie niebezpiecznej nie przebywają 

osoby postronne,
	wyznaczyć i oczyścić (np. z gałęzi, krzewów) ścieżki oddalania, w celu bezpiecznego odejścia po zakończeniu 

ścinki,
	w trakcie ścinki zachować odpowiednią pozycję ciała (praca powinna być wykonywana w lekkim rozkroku, 

pilarkę należy trzymać oburącz, blisko ciała, nie wolno pracować pilarką powyżej ramion),
	drzewa zawieszone powinny być niezwłocznie ściągnięte przy użyciu długiej liny i ciągnika,
	podczas pracy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej (spodnie wykonane z materiału 

antyprzecięciowego, rękawice ochronne, obuwie na podeszwie protektorowanej z metalowymi noskami, 
kask z ochronnikami słuchu i siatką zabezpieczającą oczy.
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Załadunek oraz transport drewna do gospodarstwa
	nie przekraczać dopuszczalnych norm dźwigania (mężczyźni do 30 kg podczas pracy stałej i do 50 kg podczas 

pracy dorywczej),
	załadowane drewno zabezpieczyć pasami spinającymi,
	nie przewozić osób na transportowanym drewnie,
	oznakować i oświetlić transport w czasie poruszania się po drodze publicznej,
	podczas transportu unikać gwałtownego hamowania, nagłych i ostrych skrętów, a także jechać z bezpieczną 

prędkością. Nie wolno jechać z wyłączonym silnikiem lub rozłączonym napędem na biegu jałowym.

Rozładunek oraz składowanie drewna

	przed rozpoczęciem rozładunku przygotować odpowiednie miejsce do składowania drewna o równym, 
stabilnym i utwardzonym podłożu, oddalone w bezpiecznej odległości od ciągów komunikacyjnych w 
gospodarstwie,

	 środek transportu zabezpieczyć przed  niekontrolowanym ruchem,
	w pobliżu nie mogą znajdować się osoby postronne,
	stos powinien być staranie ułożony i zabezpieczony przed osunięciem np. siatką, palikami.

Cięcie drewna
	w miejscu wykonywania pracy powinien panować ład i porządek,
	 pilarkę tarczową ustawić na równym i twardym podłożu,
	używać  pilarek wyposażonych w osłony, podajniki, a w przypadku cięcia wzdłużnego w klin rozszczepiający,
	w trakcie pracy rękoma operować w bezpiecznej odległości od ostrza piły, a także nie stać na linii możliwego 

odrzutu przecinanego drewna,
	stosować środki ochrony indywidualnej (odzież przylegającą do ciała, ochronniki słuchu, okulary ochronne, 

kask).

Rozłupywanie drewna
	przed rozpoczęciem pracy wpierw sprawdzić stan techniczny siekiery (poziom naostrzenia, stan styliska),
	do rąbania używać pieńka dostosowanego do wzrostu, który powinien być ustawiony na twardym i równym 

podłożu,
	 podczas pracy stać w lekkim rozkroku, aby zminimalizować ryzyko trafienia siekierą w nogę,
	siekierę trzymać oburącz, co wpływa na większą kontrolę i zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia,
	w żadnym przypadku  nie wolno przytrzymywać rozłupywanego drewna rękoma,
	podczas pracy stosować okulary ochronne oraz rękawice.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej należy pamiętać o jak najszybszym zgłoszeniu zdarzenia 
do KRUS w celu wszczęcia postępowania dowodowego. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wypadku bez zbędnej 
zwłoki jest oceniane przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowania. 
Oznacza to, że w przypadku późnego zgłoszenia  zdarzenia jeśli nie można ustalić jego okoliczności i przebiegu Kasa 
może odmówić prawa do jednorazowego odszkodowania.

Więcej informacji na temat zagrożeń związanych z pozyskiwaniem drewna oraz zasad bezpiecznej pracy można 
uzyskać podczas działań prewencyjnych, które organizuje PT KRUS w Leżajsku. W trakcie szkoleń, pogadanek, 
na stoiskach informacyjnych przekazywane  są instruktaże oraz tematyczne broszury i ulotki, a także informacje 
związane z zapobieganiem upadkom osób, bezpieczną obsługą maszyn i urządzeń rolniczych czy zwierząt 
hodowlanych. Zapowiedzi wydarzeń prewencyjnych, które odbywają się w naszym regionie znajdują się na stronie 
 www.krus.gov.pl w zakładce wydarzenia prewencyjne. 

         Krzysztof Tokarz
         Starszy Specjalista
       PT KRUS w Leżajsku
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